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EDITORIAL 1

Já jsem se snažil nebát.

Ivan Martinovský

Skoro abychom zaèali v pohádkovém 
duchu: bylo nebylo a v Plzni dlouhá léta 
vycházel Plž. Z pohledu kulturního èa-
sopisectví jedinì Plž. Toto plží èíslo se 
pøipravilo pøed Velikonocemi a tou dobou 
se již rychle šíøily zprávy, že pøibližnì    
po tuctu rokù (!) bude obnoveno vydává-
ní kulturního ètvrtletníku Pìší zóna. Na 
jedné stranì prý nemá jít o literární èa-
sopis, na stranì druhé v ní budou lite-
rární pøíspìvky a podzimní èíslo má být 
vìnováno literatuøe, pøedevším souèas-
né plzeòské literární tvorbì. Takže Plž už 
nebude jediným, asi získá nikoli bratøíè-
ka, nýbrž sestøièku, a v rozverné poloze 
si velesnadno vybavíme scénu, jak plž 
nespìchavì korzuje na pìší zónì. V pra-
xi to tak bezkonfliktní nebude: Nový èa-
sopis (možná pod jiným jménem) má   
být finanènì ošetøen natolik štìdøe, že  
se o tom Plži nezdálo ani v nejbujnìjších 
plžích snech. 

Západoèeská a zvláštì plzeòská ve-
øejnost jásá, že zase vznikne nìco nové-
ho (èili staronového) a že na tom pøece 
není vùbec nic špatného. Arciže není. 
Jenže když vzniká nìco nového, pak ob-
vykle také zaniká èi zanikne nìco sta-
rého. Tudíž mùže velice záhy zaniknout  
i Plž, o nìmž nìkteøí hovoøí nebo hovo-
øili nemálo namyšlenì jako o „plátku pøi 
knihovnì”. Nu, pro nìkoho plátek, pro 
nìkoho svátek.

V Plži už publikovaly více než ètyøi 

stovky autorù, pøesto se v nìm stále ob-

jevují i nová západoèeská literární jmé-

na, kupøíkladu mladý autor haiku Lukáš 

Vesecký. Jeho básnické pokusy jistìže 

volají po srovnání s vítìzi Kusamakury, 

které v prùbìhu roèníku postupnì pøed-

stavujeme v pøekladech Milana Šedivého 

a pøi nichž seznáváme, že není haiku 

jako haiku. Jinak jsou v kvìtnovém èís- 

le našeho èasopisu pøevážnì kmenoví 

nebo osvìdèení plží autoøi (nìkteøí do-

konce pseudonymnì): kupøíkladu Karla 

Erbová – nebo Jan Sojka, který mùže 

ètenáøe oslovit i v nìmeckém pøetlumo-

èení svých veršù a o jehož nové knize se 

víc dovídáme v kritické reflexi Martina 

Šípa. Ve svìtì se lidé zaèínají navzájem 

vyvražïovat, Slované Slovany, muslimo-

vé muslimy a k tomu i ty jiné: rovnìž tak-

to aktuálnì vyznívá filosofická povídka 

Luboše Kolafy. 

Co mùže Plž dìlat jiného než tomu 

èelit dobrou literaturou? Nic nezmùže ani 

s tím, že umíráèek zaklinkal renomova-

nému plzeòskému archiváøi Ivanu Marti-

novskému, též beletristovi a též autorovi 

Plže. 

Dobrá douška: za pomoc s korektu-

rami Plžù dìkujeme Milanu Šedivému. 

Pomocná ruka se cení.
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Svatá válka
Jan Sojka 

Zaèátek války

 – pil jednou jeden námoøník

a ten neumìl plavat

než jít do války

pøevlékl se za básníka

a ukryl v koøalnì

21. 12. 2014

ve spárech bìsù

rdoušen Robert Janda

pod bouøí slov

s vichrem gest

rve vlastní kùži

o jeho stùl

lámou blesky

své pavouèí nohy

a noc èerná vdova

okusuje okno

Sedmero krkavcù

první pravil

pøátelí se se špatnými básníky

protože mu závidí

druhý pravil

pøátelí se s dobrými básníky

protože jim závidí

tøetí pravil

škodí mu, že ète málo

ètvrtý pravil

škodí mu, že ète až moc

pátý pravil

poøád nìkoho napodobuje

a šestý o mnì pravil

poøád nenašel vlastní cestu

a sedmý zašeptal

pozor, a� nás neslyší

nebo o tom napíše

23. 12. 2014

jen svatou válkou

lze èelit nevìøícím slovùm

David Charvát

døepí sám se svými verši

jeden hoøí v cigáru

další stéká po sklenici

Roman Kníže

ète svou báseò kráskám

od protìjšího stolu

je jako negr

vypráskán pojižansku

jen svatou válkou

lze èelit nejvìtšímu protivníkovi

sobì samému

   

Konec války

– a tak nevyhrál nikdo…

– a jak to dopadlo s tím námoøníkem?

– ále, pil, pil, až dopil

a usnul v chrámové lodi
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JEN ABY NÌKDY BYLO PROTO

Jen aby nìkdy bylo proè

Jen aby bylo

Jen aby

Jen

Jen aby nìkdy

bylo proè i proto

ve stejném osudu

kde všechno shoøelo

kde všechno napùl shnilo

kde z lásky jenom knot

a z nenávisti paškálová svíce

Z HOSPODY POSLEDNÍ NOÈNÍ

a první ranní zpìv:

              Co poèít s osudem

              Až my tu nebudem

              A on si zbude celý –

Nìkdo tu jenom zamete sklo

Nìkdo se z toho jednoduše vylže

Nìkdo se nechá najmout na pirátskou loï

A nìkdo prostì zhasne

TÁHLO A DRHLO

Všechno šejdrem

To jak se vichr hnal

V haptáku kandelábry

Inu je podzim Uskøípnutý

Bude se stýskat
Karla Erbová

Ve skalí tísnìn Úžas Škleb

Cípatý do všech svìta stran

prstoklad barev

             Málomluvný klín

letících labutí

             tam k jihu

Na pátém parkánu unavený pathos

posledních letních dní

JAKO BY LEDU ODØEZÁVAL

nìjaké intimo Nìjaký cizí vzkaz

Nìjaká chiméra

             (ona však samé cukrúúúú)

až po krk obvazù a kamenitých wádí

paøátkem uschlým neodbytnì sahá

do vteøin druhého:

Prý vratké nadìje

Prý pøedpovìdi

že za oponu schováš 

cokoli prchlivého v sobì

Bude tam nával: heroldi u hobojù

Grófové Vize Cholerici

Všichni tak nóbl!

Všichni halali!

Jen ty se budeš bát

pøiznat svou adresu

bez èísla popisného

A že ti budou zatracenì chybìt

všechny tvé staré chyby 
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Druky a spony Suché zipy
Posléze nìco škodolibých her –
               ten hoøký dar
co z mìlké misky snídal

Až pøíliš epizod
Potlesku spíše málo

A ve mnì rozepnuty knoflíèky
na holou kost

TVÁØIL SE

jako by ani nepocházel z této pohnuté          
                                                        zemì
Z køivièných dìjin a profláknutých zítøkù
Jako by nepocházel ze zdejšího zrna
ze zdejších vltavínù

Jako by ani  neznal øeè
Netušil co je slovo: tráva
Vlaštovky  Kanimùra
Jako by vùbec nerozumìl
nápisùm na kameni
Jako by nevidìl jedinou øeku ve vrboví
Jediné noèní nebe v Èechách

Když jsme ho poté opustili
mávl tak bezeslovnì rukou
že se i noèní topol zachvìl –

Ale pak chodil podél oné zdi
Hladil ji skoro na zapøenou
A vyloupl z ní malý kamínek

Stále ho nosí v kapse

ASI TO NENÍ DÙLEŽITÉ

jestliže pamatuješ  dny
kdy pøemlouvals i vlastní sebevraždu
aby si ještì chvíli èetla
zatímco ty se oblékneš
              na dlouhou cestu

STÁLA JSEM V NOCI 

                  ZA VLASTNÍMI DVEØMI

a naslouchala jak se s kýmsi hádám

s kýmsi se šavluji

a vyèítám mu ostny

ty které do mne zasel

Nebyl tam nikdo Nikde Nic

Jen tìžký sen

stluèený z prken po povodni 

a nìha Staøe zrezivìlá

kterou už nikdo nechce

V ozvìnì medohlas

který jsem zapomnìla

Však hlavní slovo psi 

Úplnìk První kohout

PØÍBÌH

Tam v ohbí øeky ušmudlaný purpur

Stydlivá krajina Ona On

Pøes vìtve na nì dohlížela

pùlprázdná obloha

Odkudsi otrhaný hlas:

Nejsem snad tvoje popínavá žena?

Nejsi  snad  pøísavkový muž?

Potlesk se neozval

Snad bylo odpuštìno –

Jen kdesi blizouèko zapraskaly vìtve

Možná to byly kosti

TAK MÁLO EPIZOD

s adresou: Na Rozkoši

Tak pøíliš s adresou: Na Závisti

V Pøíslibech nebo U tenat
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Ze stránì cosi padá dolù 

Snad skutky 

              Ètyøi? Tøi?

Slyšel jsi dobøe: útlé ticho

Slimáèí stopa – zbytky dobré vùle

Bude se stýskat – 

              po èemsi bezejmenném

èemu jsi ovšem navymýšlel jmen

více než zrnek písku

Obejít svoje blechy? Vši?

Všechna rozlehlá panství?

Na poèest komu? Almužnièce?

Zhasl ti oheò cherubíne 

Nadarmo bušit do shnilého døeva

a tak jen pøemoudøele tvrdíš:

Všechno co poèíná také nìkde konèí

Koho chceš utìšit? Ale proè?

Nebo jen pochybuješ?

HLUBOKÁ VODA SAMÝ ÚSMÌV

a táhlo z tøetihor

Na kopci kostel Bílé zbytky svìtla 

Dávnovìk popelnic a džbánù

Padala omítka

Odešli všichni svatí

Døevìná vrata èernì civí

A èísi hlavohruï Horoucí Do nachova

V údolí nìco bojechtivých

             aniž by bylo proè

zablýsklo oblièeji

Budou se dotýkat

Doutnáky podpalovat

Nohama drápat svìt

Obkreslíš vzduch
který se právì èeøí
a hlavu plnou po�ouchlostí
              pøemluvíš

Zazvonil telefon 
             Ještì jsi musel
cosi øíkat 
pavoukùm za zrcadlem 
a cosi zaøídit
Ještì jsi musel pozamykat alej
Veškerou èernavu

Poslechla nebo poodešla?
Na schodì pouze odložila knihu
Na stránce zlomyslnì prázdné
              nechala trojlístek

MOŽNÁ SE TO UŽ KDYSI STALO

Ty a ty – samé meziøíèí – 
             oba jste souèasnì øekli:
Pardon Omlouvám se
ale dnes je taková mlha
že se v ní ztratily starodávné øíše
             aniž by štìkl pes
Èlovìk se bojí že potká sama sebe

Do oèí jste si ovšem nepohlédli
nebo� jste tušili:
             Jsem to opìt já
rozkroèen mezi navonìný mýtus
a trapná mystéria

Ale teï k ránu se ti o tom zdálo
Znamení?  
Fata  morgána?

TO JE TA KRAJINA

              která tì uhranula
Krajina která má pouze tøi kopce
Provázek øíèky Jabloòové sady
a klášter s portálem
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Verše z pozùstalosti
Karel Trinkewitz 

xxx

Uprostøed noci pøi psaní básnì

mì náhle napadlo:

Kolik básníkù asi v této chvíli píše básnì

a kolik z nich zùstane svìtu neznámo

Sarenco kdysi nazval svùj èasopis

LOTTA POETICA

Kolik v tom boji umøe neznámých 

                                                  básníkù?

A v tu chvíli jsem si pøedstavil:

V každém hlavním mìstì na svìtì

by mìl být navršen

hrob neznámého básníka

a významné státní návštìvy

by tam mìly sklánìt hlavy

a pokládat vìnce

xxx

Z ranního polobdìní déš� mì zbudiv

nad snovou prací freudovský budí údiv

Èím vším se ve snu zpestøí hlava,

co cutter podvìdomí v plot sestøihává,

když ze žláz tìlo vlastní morfin pouští 

                                                        do žil

a novì míchá chvíle, jež jsi prožil,

v pøíbìhy cizí jak film snový,

jak Promìny by psal snad Ovid

Ty osudy se vìènì opakují

jak Platónovy stíny v kobkách slují,

jak archetypy C. G. Junga vìèné,

jak Nietzscheùv  kruh, když v naší teènì

se na okamžik vesmír zraèí

a Mnémosyné cestou raèí 

jdouc náš život novì slepí

v pøíbìhy jak Homér slepý

Tak ve snu, èlovìèe, si k hrobu jdi,

než k smrti život tì ze sna probudí

xxx

Nenarození jsou š�astní,

ale nevìdí o tom

xxx

Když mì pøed pùlnocí v roce 98 zavolal 

                                              Jan Koblasa,

že umøel Zbynìk Sekal,

minulo tøicet let od chvil,

kdy jsem sedìl v jeho ateliéru v Praze

obklopen jeho sochami a objekty

Objevil jsem v nìm pøekladatele

nìmeckých autorù

Clausewitze, Grabbeho, Hegela a Weisse

Byl to sochaø myslitel

Ztìlesòoval mi vzor umìlce

michelangelovského typu, který za nocí

ve svém ateliéru píše znìlky

Odešel do exilu pøede mnou

Psal jsem mu z Hamburku do Vídnì

A obèas, když jsem navštívil hamburskou

Kunsthalle, šel jsem zhlédnout jeho objekt

Smutek systému, který jsem znal už z Prahy

Té noci jsem si usmyslil,

že jako poctu Sekalovi udìlám objekt

s titulem

Systém smutku
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Princip beznadìje

Každá smrt

je pøedèasná

xxx

V prùvanu metra

na Václavském námìstí

èekám na báseò

Nepøichází

To nic

Sylogismus

Èlovìk je smrtelný

Sokrates je èlovìk

No a?

xxx

Není-li boha,

je všechno dovoleno

Tak 

se chovají

dìjiny

xxx

Možná,

že se bùh

jen uprd

a my

tomu øíkáme

Big Bang

xxx

Celé noci ètu úvahy o smrti, které napsali

Heidegger, Kierkegaard, Sartre

a desítky jiných filosofù

Od té chvíle, kdy jsem zaèal vìdomì myslet,

uvažuji o smrti a co mi o ní øekli

Tolstoj, Dostojevskij, Masaryk, Camus, Pavese

Ale nic z toho mi nepomùže

snadnìji umøít

Celý život jsem vìnoval úvahám o smrti

A pøece umøu stejnì

jako ten negramotný blbec,

který nevìnoval smrti jedinou myšlenku

C’est la vie?

C’est le mort!

xxx

Teologové mají potíže s tím, jak vysvìtlit,

že bùh pøipustil ve svìtì neuvìøitelné  krutosti

Také jsem o tom celý život pøemítal

Až mì dnes v noci napadlo:

Vždy� v nekoneèném èasu a prostoru

by se i ten nejskvìlejší duch

musel zbláznit

Pøevratný rým

Smrt pøejela tì jako válcem,

tvé jméno v mramor zakoval jsem

Zatímco svìt zmìk jako míra loje,

v kov odlila tì lyra moje

xxx

V umírání jsme sami

a umíráme vlastnì

od okamžiku 

narození
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Malé fantasy ze zahrady v Edenu
Luboš Kolafa

Jeho duše se pak navrátí do jeho tìla 
a dva andìlé k nìmu pøijdou. Posadí ho 
a øeknou mu: „Kdo je tvùj Pán?” Odpoví: 
„Mùj Pán je Alláh.” (Korán)

 
Fáíd myslel na slova Koránu, když se 

lehce vznášel k nebeské bránì.
„Takhle jsem si to pøesnì pøedstavo-

val,” radoval se Fáíd. „Bylo to pro tebe 
tìžké?” politovala jej dívka, co stála u 
brány. Nechápal, o èem mluví. „Sloužit 
Nejvyššímu není tìžké,” odpovìdìl pøe-
kvapenì.

„Zabil jsi tolik lidí. Sám ses zabil!” 
divila se dívka. Její oèi byly jako nebe. 
Její vlasy jako slunce. Oslòovala ho svo-
jí krásou.

U brány do ráje stál andìl. Dívku 
vpustil dovnitø, ale Fáída ne.

„Jsi požehnaný kvùli víøe, s níž jsi  
vše èinil. Nemùžeš však být zatím vpuš-
tìn.”

„Alláhu Akbar! Al-iláh je nejvyšší! 
Proè?” divil se Fáíd.

Vedle nìho se objevil jiný andìl a uká-
zal prstem na Fáídovu hlavu. Fáíd ihned 
usnul.

Zazdál se mu sen. Byl pøíjemný. Byla 
v nìm blondýna.

Oèi dívky zèernaly. Její rozdrcená 
hlava náhle vypadala jako nakopnutá 
velbloudem a èpìla kouøem a spáleni-
nou. Mìla vypálené oèní dùlky. Faídovi 
se hrnuly zvratky do hrdla.

„Na cestì Boží jsem bojoval! Bože 
odpouštìjící, slitovný. Proè mì muèíš?”

Druhý andìl dal nový pøíkaz.
Hlava se promìnila v krásnou èerno-

vlásku s oèima hlubšíma jak vesmír.      
S oèima slibujícíma vody i v èase su- 
cha. Mìla horký dech. Fáíd se opìt pro-

padal do lásky. A náhle andìl znovu uká-
zal prstem a Fáíd byl stržen silou tlakové 
vlny k zemi. Dívka jen smutnì pozoro-
vala jeho pád.

„Vypadáš docela normálnì,” povzdech-
la si.

„Normálnì? A jak bych mìl podle tebe 
vypadat?” zeptal se Fáíd vztekle a sna-
žil se rozmotat své nohy a ruce. Podaøilo 
se mu alespoò posadit.

Mlèela.
Fáíd hledal andìla. Nebyli tu ani an-

dìlé, ani nebeská brána, a nebyl tu ani 
ráj.

Dívce však místo toho sednul na ru-
ku nádherný motýl. Køídla vybarvená 
jako nejkrásnìjší arabské vzory. Motýl 
mìl hlavièku dítìte. Dívka jej užasle po-
zorovala, chtìla jej pohladit, ale motýl 
uletìl.

„To byl on. Mùj syn,” špitla radostnì, 
a pak posmutnìla. Nenechal se pohla-
dit. Pøišla o lásku. Pøišla o své dítì. Fáíd 
jí ho zabil.

„Nenávidím tì,” pronesla na adresu 
Fáída. Ten se pøikrèil leknutím pøi tak 
prudkém výbuchu meteoritù z jejích oèí.

„Nic nechápu. Al-iláh.”
„Ty voláš Nejvyššího? Zabil jsi své 

lidi! Muslimy, pravovìrné muslimy a mìl 
jsi pøitom zabíjet nepøátele. Jaké zlo 
jsem uèinila já? Povìz! Jaké zlo? Tak 
mluv.”

„Nevím, co jsi uèinila, a nevím, co     
s tím mám spoleèného,” odvìtil Fáíd      
a pokusil se vstát. Neviditelná síla jej 
srazila opìt k zemi.

Teprve nyní si všimnul, že nesedí na 
trávì, ale stojí na stanici autobusu. Je 
nervózní. Nevšímá si lidí. Nikoho si ne-
všímá. Nikdo jej nesmí vyrušit. Kolem 
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Latífa zesmutnìla. Když vidìla, jak 
se modlí, pochopila jeho nevinnost.

Vzala ho s nìhou za ruku: „Jsme oba 
mrtví, a kde jsme, nevím.”

Podivil se té zmìnì. Pøed nimi se ob-
jevila nebeská brána do nádherné za-
hrady. Latífa se rozhodla vejít a byla 
vpuštìna. Fáíd byl znovu andìlem za-
staven.

„Rozsoudím mezi vámi to, v èem jste 
se rozcházeli,” pronesl slova Koránu 
andìl. Pøilétl druhý andìl a pøistál s bu-
rácením hromu. Svìt se chvìl. Obrovský 
záblesk zaèal trhat lidská tìla, nièit v pùli 
i Fáídovo tìlo, jako když trháš chléb. 
Hlavy se drtí o hlavy. Krev tøísní skla au-
tobusu, sklo se vzápìtí rozlétá na milió-
ny rubínových sklíèek. Jakási cizí ruka 
bez tìla se øítí do Fáídovy nohy a oba 
utržené údy se kutálí za autobus. Každý 
zvláš� a bez tìla. Tìla bez duše.

Fáíd sedí na silnici plné skla a kouøe. 
Pozoruje zmatek. Køik. Vnímá hrùzu, 
jako ptáci vnímají silný vítr. Vedle nìj se-
dí dívka a z rukou jí právì odlétá motýl     
s nejkrásnìjšími arabeskami na nìžných 
køídlech. Ta dívka Fáída nenávidí, ale 
andìl ji bere za ruku: „Dcero Al-iláhova, 
vstaò a modli se.” A ona zdvihá ruce 
smìrem k nebi a modlí se. Pak bere za 
ruku Fáída, aby mu pomohla vstát. Cituje 
Korán:

„A Bùh èiní, co Jemu se zlíbí… Takto 
Bùh zbloudit nechává, koho chce, a vede 
cestou pøímou, koho chce…”

Ale Fáíd se s tím nechce smíøit. 
„Jsem muèedník!”

Kolem se shromáždilo mnoho lidí. 
Nejprve byli znetvoøení, na kusy roztrha-
ní, bez oèí a údù, ale pak se obraz zmì-
nil. Zatímco živí lidé sbírali jejich údy do 
pytlù, mrtví se mocí Boží skládali do své 
pùvodní podoby. Stáli a mlèeli. Fáíd nej-
prve oèekával, že mu projeví úctu. Vždy� 
je muèedníkem islámu!

Mlèeli a nevìøícnì si jej prohlíželi. 
Stará matka se hrbila pod tíhou smutku. 

pasu výbušniny. Ruku na rozbušce. Nyní 
však už vidí. Na chvíli prozøel. Vidí èer-
novlásku kousek od sebe. Je krásná, 
mladá, tìhotná. Je plná tìšení na svého 
synka. Podívala se na Fáída a dostala 
neblahé tušení. Strach. Dítì uvnitø jejího 
bøicha se pohnulo. I ono by bylo radìji 
jinde. Ale proè? Jak mohla tušit, že Fáíd 
je omotaný výbušninou, že ba�oh na je-
ho zádech je smrtonosná zbraò?

Fáíd však nevidí ustrašené èerné oèi 
dívky jménem Latífa. A i kdyby znal La-
tífu, byl by ji stejnì odsoudil k smrti. 
Jedinì návrat ke starým hodnotám 
zachrání náš pravdivý a svatý muslimský 
svìt.

Fáíd odvrátil zrak od èernovlásky      
a nastoupil do autobusu. Také èerno-
vláska nastoupila.

„Tys mne zbavil života! Zabil jsi mé 
dítì! A nevíš, co se mnou máš spoleè-
ného!”

„Navrátil jsem tì Al-iláhovi. Možná jsi 
i mojí odmìnou.”

Dívka se rozlítila a vrhla se na Fáída: 
„Radìji v pekle nežli být s tebou.”

 Andìl je mocí svého slova od sebe 
oddìlil.

„Jsem v zahradì nebo v pekle?” ze-
ptal se Fáíd andìla.

„Je pìt klíèù ke skrytému svìtu,” øek-
la dívka a ukázala na Fáída. „Ale tenhle 
by nemìl mít žádný z nich!”

„Nepouèuj muže!” vzkøiknul zlostnì 
smìrem k Latífì. „Znám Korán!”

„Jen u Boha je vìdìní,” odpovìdìla 
dívka klidným hlasem.

Byl vzteky bez sebe. Peklo je to, když 
ženy pouèují muže. Je tedy v pekle! Ale 
proè? Odvážil se podívat na andìla. 
Jenže ten už tu zase nebyl.

„Kdo si myslíš, že jsi?” Latífa mluvila 
útoènì.

Sklonil se tváøí k zemi a modlil se: 
„Bože, dej mi znát, kde jsem? Je-li ona 
andìl nebo Ïábel.”
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Žena jen mávla bezmocnì rukama    
a mlèela.

Opálený, svalnatý Evropan se rozho-
dl vyjádøit: „My Evropané máme už je-
nom málo idejí, máme málo víry. Mu-    
sí však být pravá víra fanatická, slepá    
a hlavnì jednosmìrná? Copak nelze 
najít v Koránu i mír a dohodu? Copak 
nemùžeme spolu vést dialog?”

„A co Kristus, váš prorok? Copak on 
dobrovolnì za vás nezemøel?” køièel 
Fáíd.

„Kristus nežádal žádné další obìti,” 
odpovìdìl klidnì Evropan. „Každý z nás 
si mùžeme svobodnì vybrat, zda jeho 
obì� pøijmeme.”

Staøièký muslim zašeptal: „Evropan  
si mùže vybrat a právì jeho pøísnì støe-
žený individualismus a svoboda je pra-
men jeho záhuby.” Staøec se nadých-  
nul, protože se mu nedostávalo vzduchu, 
a pokraèoval k Fáídovi slovy Koránu: 
„Chceš snad donutit lidi, aby se stali vì-
øícími, když není duši žádné dáno, aby 
uvìøila jinak než z dovolení Boha, a když 
On uvaluje hnìv Svùj na ty, kteøí rozum 
nemají?”

Fáíd poprvé sklopil zrak k zemi: „Vá-
žím si tvého vìku, ale… Nemùžeme pøe-
ce pøijmout jejich egoistický sebekult. 
Vždy� vlažní køes�ané jsou záhubou svì-
ta a jejich Bùh je sám vyvrhne ze svých 
úst.”

Staøec vzal chlapce kolem ramen: 
„Fáíde, odpouštím ti. Žádná duše nemù-
že zemøít jinak než z dovolení Božího     
a podle zapsané a pevnì stanovené 
lhùty. A pøece si myslím, že zabíjení dru-
hých, aniž mìli možnost se bránit, aniž 
pøedtím smìli vést dialog, není Boží vùlí. 
Naši pøedkové bojovali muž proti muži. 
Tváøí v tváø nepøíteli. Vedli války stejnì 
jako køes�ané. To byl boj Boží.”

Faíd se zakabonil: „Myslím, že se 
mýlíš. Nemáš mi co odpouštìt. Co jsem 
uèinil, uèinil jsem z Boha.”

Jeden mladý Evropan mìl za�até pìsti 
zlostí. Pak za�até pìsti náhle rozvinul, 
uklidnil se a sepnul ruce v modlitbu: 
„Pane, odpus� mu. Nevìdìl, co èiní.” 
Pak vzal za ruku mladou blondýnu, svo- 
ji manželku, s níž vyrazil na svatební 
cestu, a odcházeli pryè. 

Jejich tìla zrovna v tu chvíli dali ha-
sièi stranou. „S tìmi budou problémy,” 
øekl živý policista hasièùm, „Evropané si 
cení živých více jak mrtvých. S tìmi bu-
de velký problém…” A odklízeè mrtvol 
pokýval hlavou: „Evropané se dívají na 
smrt jinak nežli my.”

 Z rozhlasu se ozýval smuteèní hlas 
politika: „Nikdo nemùže založit islamis-
tický stát vraždìním dìti, žen, nièením 
škol nebo univerzit, terorem a sebevraž-
dami v autobusech.”

Fáíd mìl chu� køièet: „Copak nechá-
pete, že jedinì návrat ke starým hodno-
tám zachrání náš svìt? Návrat ke sku-
teènému islámu je naší nadìjí. Život na 
tomto svìtì je pouze klamné užíváni. 
Víra musí být jasná a prùzraèná.”

Mrtví lidé mlèí a hledí na Fáída. Je-
jich oèi se ptají: Byla to Boží vùle nebo 
jenom tvoje slepota, Fáíde?

A Fáíd køièí: „Copak nechápete, že 
jedinì návrat ke starým hodnotám za-
chrání náš svìt?"

Jedna žena, docela obyèejná a pros-
tá se otoèila k ostatním: „Mám pìt dìtí. 
Nejsou už malé. Jsou muslimové, ale je 
pravda, že nìkdy tak nežijí. Fáíd vše 
obìtoval své víøe. Pøála bych si, aby    
mé dìti mìli více víry jako Fáíd, ale na 
druhou stranu bych si nepøála, aby mé 
dìti porušili Al-iláhùv mír. Nezazlívám 
Fáídovi jeho víru, ale zazlívám mu jeho 
uèitele. Nauèili tì jenom pùlce islámu.”

Fáíd zbrunátnìl ze slov té ženy a kdy-
by mìl rozbušky, znovu by je nechal vy-
bouchnout: „Poslechl jsem svého otce, 
jako Izák poslechl Abrahama. Mùj otec  
je politik.”
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to se vrátilo do pùvodního tempa. Fáíd  
si kladl otázku, zda vyhrál bitvu nebo ji 
prohrál. Je jeden znièený autobus vùbec 
bitva? Nemìl staøec pravdu? Nemìl by 
lepší pocit, kdyby stál proti nepøíteli, 
který by se mohl bránit? Kdyby bojoval 
tváøí v tváø? Jeho spolucestující zmizeli. 
Objevil se andìl a vyzval jej, aby se po-
stavil na nohy. Pak ho vynesl na vysokou 
horu a ukázal mu všechna panství svìta: 
„Podívej se, jak levný je život.”

A Fáíd uvidìl zubožené dìlníky v do-
lech. Vidìl hladovìjící dìti v Africe. Vidìl 
muže a ženy, kteøí sice mìli hojnost, ale 
za cenu ztráty skoro veškerého èasu na 
skuteèný život. Fáíd poté uvidìl bohaté-
ho muže, jenž mìl, na co si vzpomenul. 
Veliký palác a mnoho žen, nejvybranìjší 
pochoutky a nejskvìlejší víno, a vidìl to-
ho muže, jak pláèe na svých polštáøích   
a hoøekuje k Bohu kvùli své samotì.       
A uvidìl ženu, jež rozdávala tìlesnou 
lásku nìkolika mužùm za den, a uvidìl 
její duši zarostlou plevelem. Uvidìl fí-
kovník plný zralých fíkù a uvidìl i uschlý 
fíkovník. Kolik dní, tolik rùznosti. Kolik li-
dí, tolik originálních osudù.

„Sjednotíš hvìzdy do jedné?” zeptal 
se andìl. „Aèkoliv je smrt spravedlivá, 
pøece dosud nestmelila život. Ani tvoje 
smrt, ani smrt tìch ostatních nezmìnila 
smìr øeky. Voda vždy poteèe dolù. Vrh-
neš-li kámen do cesty vodì, obteèe jej. 
Tisíce vítìzných bitev nikdy nezabráni-  
lo novým a novým válkám. Tvoje nejvìtší 
bitva je teprve pøed tebou.”

Ještì ten den bylo slyšet modlitby     
z celého islámského svìta: „Dej Pane, a� 
není islám zbaven svého míru.”

Andìl dál vedl dialog s Fáídem. Brá-
na zahrady byla zatím zavøena. Musí èe-
kat, až se mu dostane pochopení, až bu-
de seèteno dobré a zlé. Brána do zahra-
dy se otevírá jenom z vùle Nejvyššího. 
Nikoliv za lidské zásluhy.

Staøec se však nedal odradit: „Od-
pouštím ti, Fáíde, že jsi považoval náš     
i mùj život za levný. Život je mnì i Bohu 
drahý a vzácný. Je darem od Nejvyšší-
ho. Džihád znamená odolávat pokušení 
jednoduše øešit složité.”

A Fáíd podruhé sklopil svùj zrak k ze-
mi a tiše namítnul: „Muslim nemùže zù-
stat klidný, vidí-li kolem sebe nespravedl-
nost a útlak.”

Evropan kupodivu souhlasil s Fáí-
dem: „Souhlasím s tebou Fáíde. Èlovìk 
by nemìl mlèet ke zlu. A to je dùvod, 
proè nyní mluvíme k tobì.” Fáíd se roz-
horlil a oboøil se na Evropana: „Jsem 
bojovník ve válce civilizací. Nevnucuji 
Evropanùm islám, ale bráním islám pøed 
evropskou zkaženou kulturou.”

Evropan znovu souhlasil: „Nemùžeš 
se skrývat za své náboženství. Do auto-
busu jsi vešel sám za sebe. Za svého 
otce, který tì poslal. Bojoval jsi spíše za 
politiku než za Nejvyššího. Proto bys mìl 
èinit pokání.”

Staøec rozhodnì zakroutil hlavou: „Èi-
nit pokání z víry nelze, Evropane! Snad  
z výkladu víry, ze šaríi, snad tam by mo-
hla být nalezena chyba, stejnì jako jsou 
chyby také u vašich teologù, nikoliv však 
ve vašem Písmu… Když lidé vykládají 
náboženství, mohou dojít svým výkla-
dem až k omylu. Lidé ano. Alláh ne.”

Žena, ta obyèejná, rozhodila rukama: 
„Vždy� to povídám. Nauèil ses islámu      
s chybou. Ale i já ti odpouštím. Kéž by 
moji synové získali tolik víry, kolik jí vlast-
níš ty, Fáíde.”

Fáíd stále nerozumìl. Andìl jej tudíž 
srazil k zemi a Latífa, snìdá dívka, mu 
opìt nabídla svoji ruku. Faíd ji odmítnul. 
Pozoroval, jak dìlníci odtahují ponièený 
autobus a jiní zametají ulici. Po nìjakém 
èase nebylo znát, že tu došlo k výbuchu. 
Lidé znovu spìchali za svými plány, lidé 
znovu pili kávu, lidé se opìt modlili. Mìs-
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Asi se taky málo kradlo. Domy se za-
víraly jen na noc, odcházeli jsme ven      
a pøicházeli domù, kdy jsme chtìli a klí-
èe jsme k tomu nepotøebovali. Kostely 
byly celé dny otevøené. Zato høištì, sady 
s dozrávajícím ovocem, ba i staveništì 
hlídali hlídaèi. Policajt znal svou ètvr�      
a vìdìl o nás všechno. Když nás nechy-
til pøi èinu, naèapal nás jindy a nìkdy 
podal hlášení o našich zloèinech i rodi-
èùm. A zase nás pak pøed peklem za-
chraòovala metla.

Nikdo nikomu nic nezávidìl, protože 
nikdo nemìl nic, co by bylo hodno zá-
visti. Ven i do školy jsme chodili v kra-
�asech nebo v teplákách. Na hlavì jsme 
mìli rádiovky nebo èepice s bambulí.      
V létì jsme chodili v keckách, v zimì      
v grifkách. Na nì bylo možné pøišrou-
bovat šlajfky neboli pastièky a mohlo se 
pak bruslit a hrát hokej. Na lyžaøský vý-
cvik se školou do hor jeli všichni do jed-
noho. Na lyže s vázáním kandahár nebo 
masag mìl každý. Kolo však vlastnili jen 
nìkteøí. Ti ho museli pùjèovat ostatním, 
lakomce jsme rádi nemìli.

Protože v ulicích nejezdila auta, pat-
øily silnice nám dìtem. Na trávnících ne-
byla v takové míøe jako dnes psí ho-
vínka, takže i tam jsme mìli sportoviš-  
tì a mohli jsme dìlat tøeba i kotrmelce. 
Ve všech øekách a rybnících jsme se 
koupali, nebylo zapotøebí jezdit za kou-
pališti kdovíjak daleko. Øeky v zimì pra-
videlnì zamrzaly a mohlo se na nich 
bruslit. Sáòkovali jsme, lyžovali a jezdili 
na bobíkách na svažitých ulicích a strá-
ních. V létì jsme hráli hlavnì kopanou    
a v zimì lední i pozemní hokej. Ale her   
a rozpoèitadel jsme znali bezpoèet. Hráli 
jsme si na vodníka, škatulata, papeži, 
papeži, kolik je hodin na vìži, na barvy,  

Málo se kradlo
Stanislav Bukovský

Staré zlaté neèasy

Auto tenkrát nemìl skoro nikdo. Te-
lefon sem tam nìkdo. Nebyly televize, 
poèítaèe, mobily, a že snad nìkdy nìco 
takového bude, si asi umìl pøedstavit 
málokdo. Ale hlavnì demokracie nebyla 
a svoboda teprv ne. Moc se necestovalo 
a do ciziny už vùbec ne. Každý musel, a� 
chtìl èi nechtìl, od pondìlka do soboty 
pracovat. Biblické „Kdo nepracuje, a� ne-
jí!” platilo pro všechny. Protože jsme 
nemìli ponìtí o tom, co je demokracie, 
mysleli jsme si, že to tak má být a že je 
to tak normální.

Každá doba, která pomine, je krás-
ná. Øekl to prý lord Byron. Nìco na tom     
asi bude. Navzdory absenci demokracie 
jsme si jako dìti žily docela spokojenì     
a mùžeme na své dìtství v dobrém 
vzpomínat. Pøitom jsme si ale nemohly 
vždycky dìlat, co jsme chtìly, musely 
jsme dodržovat jistá pravidla. Poslou-
chaly jsme rodièe i uèitele a pøed všemi 
dospìlými jsme mìly respekt. Oni totiž 
tenkrát, protože taky nevìdìli, co je de-
mokracie, nám byli schopni, když jsme 
dìlaly neplechy, dát pohlavek. A rodi-  
èe, když se dozvìdìli, že jsme ve škole 
dostaly, nám ještì pøidali. Podle všeho 
se tehdy takøka všichni dospìlí øídili do-
poruèením Jana Ámose Komenského, 
že metla vyhání dìti z pekla.

Taková doba to byla. Co jsme si však 
pøitom v dìtství užili legrace! A mìli jsme 
plno kamarádù, neustále jsme hráli rùz-
né hry a sportovali. Naprostá vìtšina      
z nás taky mìla oba rodièe. Nepamatuji 
si, že by nìèí rodièe byli rozvedení. By- 
lo to tím, že ani emancipace žen nebyla  
na tak vysoké úrovni, jako je dnes. Na- 
še mámy byly zamìstnány v domácnos-
ti a jenom tátové pracovali nìkde v práci. 

ANTIBUKOLIKA
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Kam se na nì hrabou fousatí intelektuá-
lové a obrýlené intelektuálky s rovnátky 
na zubech, co dodržují pitný režim! Co ti 
èiní, je strojené, sleèinky jsou oproti nim 
mnohem pøirozenìjší. Sleèinky se tváøí  
a pohybují s nenuceností hodnou afric-
kých královen.

Krása a tradièní vkus vyšly z módy. 
Nejvíce se to týká umìní, na nìm nám 
taky ze všeho nejvíc záleží. Nejde vùbec 
o sleèinky v roztrhaných džínách, pøitom 
ale právì na nich je vidìt, že nové pojetí 
kvality prostoupilo celou spoleèností od 
shora až dolù. Výjimkou jsou bohužel 
uklízeèky. Ze sdìlovacích prostøedkù se 
èím dále tím èastìji dozvídáme, že uklí-
zeèky opakovanì v galeriích nièí ta nej-
hodnotnìjší díla, protože je nerozeznají 
od neøádu, který je zapotøebí zamést      
a odnést na smetištì. Zašlo to tak da-
leko, že se chystá speciální školení pro 
galerijní uklízeèky, aby se nauèily roz-
poznávat umìní od odpadu. Bude jim to       
k užitku i v jejich domácnostech. Vždy� 
taková nepouèená uklízeèka by byla 
schopná znièit své dceøi èi vnuèce její 
módnì potrhané džínsy tím, že by je 
zašila.

na chudé vandrovníky, na laubry a na 
èetníky, na schovávaèku, zahánìnou, vy-
bíjenou, hlavièky a mnoho dalších zave-
dených her, ale i takových, které jsme si 
právì vymysleli. Taky jsme hráli šachy, 
dámu, èlovìèe, nezlob se a karty, ty ale 
jen tajnì, ty nám zakazovali. Mladší dìti 
se všemu uèily od starších.

 Zkrátka naše mladost byla radost.     
I když o demokracii jsme nemìli ani po-
nìtí a proti dnešku jsme byli chudí a za-
ostalí. 

Nenápadný pùvab nekvality

Bývaly doby, kdy kvalita spoèívala     
v kvalitì. Když bylo nìco odbyté, nekva-
litní, byl to póvl. Kvalitní vìci mìly hod-
notu, nekvalitní byly na nic. Každý se      
v tom mohl snadno orientovat, tak to bylo 
jednoduché. Každé babièce se v tìch 
dobách líbily chrámy od pøedních archi-
tektù a v nich obrazy a sochy stvoøené 
mistry svého oboru. Když v kostele hrála 
hudba složená velkými skladateli, rády si 
pøi ní zazpívaly.

Doba však pokroèila. Kvalita už ne-
spoèívá v kvalitì. Kvalitou se nìco stává, 
dokážeme-li to jako kvalitu vnímat. Moh-
lo by se zdát, že to umí málokdo, že jen 
nejerudovanìjší vzdìlanci jsou nìèeho 
takového schopni. Ale není tomu tak.       
I prostinké, všady potetované sleèinky      
s kroužky v nose, uších, rtech a já nevím 
kde ještì, se v tom umìjí dobøe orien-
tovat. Ty sleèinky totiž správnì vidí kva-
litu v roztrhaných džínsech a suverénnì 
nosí napùl spadlé kalhoty s rozkrokem 
nìkde u kolen, z nichž nahoøe vyèuhují 
kalhotky, co jsou spíš jen šòùrky. I ty 
boubelaté ukazují svìtu holé bøicho sa-
mý fald, protože když kalhoty padají       
a trièko je krátké, nedá se nic dìlat a bøi-
cho musí ven. Pupík mùže pøitom zdobit 
kroužek. A spuštìné kšandy jim mohou 
do kroku pøes zadnici roztomile plandat. 
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Napjati i napnuti
Oldøich Janota

Ve sbírce povídek Opièí kolébka pro 

duši jsem to prospal již tisíckrát, ale málo 

platné, je to skuteènì tak: Všechno, co 

jsem kdy v životì potøeboval, jsem se 

nauèil na spartakiádì. 

Tajemství života se ukázalo být zcela 

prosté – staèí opakovat, co dìlají ostatní.

Od té doby bylo rázem všechno 

jednodušší. Lidé vstupují do marketu, 

vstupuji i já. Vkládají do košíèku rohlík, 

vkládám i já. Zatají nákup u pokladny, 

zatajuji i já.

Psartakiádní znalost opakování po-

hybù po ostatních mi ovšem pomohla          

i v situacích mnohem složitìjších. Ne-

myslím manželství èi rozkrádání republi-

ky pøi kuponové privatizaci. Nemyslím 

ani hajlování, ani nošení bot se zoba-

nem dlouhým sedmdesát centimetrù ja-

ko za Václava IV. Dokonce nemyslím  
2ani papouškování e=mc , ani na první 

návštìvu bohoslužby – povstat, poklek-

nout, sklonit hlavu, sepnout ruce…

Myslím první hodinu v taneèních. Pøi-
šel jsem tam v èervených trenýrkách       
a bílém tílku, jak jsem byl zvyklý ze sta-
dionu. Nicménì staèilo omrknout situa-  
ci a vzápìtí jsem i já stál v pánské øadì 
obleèen ve skafandru, neøku-li v èerném 
obleku a polobotkách. A když taneèní 
mistr, staøík s veverèím pøedkusem a po-
eticky prvorepublikovým jménem Brou-
èek, zvolal záhadné: „Pánové, zadejte 
se!”, staèilo juknout kolem a poté se již   
s vìtrem o závod rozbìhnout s dalšími 
pány a zvíøecím zpùsobem uchvátit nì-
kterou z naproti sedících samic. Dobíhal 
jsem sic až poslední, k židlím již prázd-
ným, nad kterými se místo krasavic 
vznášela pouze libá vùnì deodorantù, 

nicménì š�asten. Nebylo to nakonec       
o nic složitìjší než vybìhnout s ostat-
ními z Brány borcù na povel Nástup na 
znaèky!

Na stadionu ovšem bývaly tyto zážitky 
mnohem hlubší, hlubinný psycholog by 
øekl bazální. Aè nás bourcù bylo kolik ti-
síc, všichni bez domlouvání i odmlouvá-
ní obleèeni ve stejných bavlnìných ko-
konech, dìlali jsme ráz naráz stejné po-
hyby, jako nìjaké tajemné spoleèenství 
hluchonìmých. Zprvu jsem se domníval, 
že ostatní ony tajemné pohyby znají,  že 
pouze já švindluji a od nich opisuji. Èa-
sem se však ukázalo, že ostatní sema-
fory jsou na tom stejnì. Že také nechá-
pou, která bije, pouze opakují pohyby po 
ostatních.

Hledal jsem pak celá léta na spar-
takiádním stadionu nìkoho, kdo by ony 
pùvodní pohyby znal, jeden takový èlo-
vìk tam musel pøece být, aby bylo po 
kom opakovat. Však marnì. Žádný tako-
vý guru tam nebyl. Všichni pouze opa-
kovali pohyby po sobì navzájem.

Koho mì ale bylo líto, byli straniètí     
a vládní pøedstavitelé na tribunì. Stáli 
tam jako oukropkové, smutnì shrbeni      
v šedivých oblecích a kloboucích, vylou-
èeni ze š�astné, životem dýchající po-
spolitosti na cvièební ploše. Ještì netu-
šili, že za pár let vymìní stranickou legi-
timaci za šekovou knížku. Doufal jsem 
tehdy, že si pohyby s námi mohou opa-
kovat alespoò v duchu. 

Š�astnou dobu spúartakiád (jak se 
zaèalo øíkat pozdìji) vystøídala zas jiná 
spartakiádní realita. Ale jak praví moud-
rost klášterních otcù – opravdovost mod-
litby a meditace ovìøíš až v reálu života. 
Krásný údìl máme dnes.   
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Tohle je…  – Das ist ein…
Jan Sojka

Tohle je nenapsaná báseò

o všem

co jsem spatøil

a nedokázal pojmenovat

co jsem zaslechl

a nedokázal zopakovat

tohle je prázdná báseò

o všem

co jsem ucítil

a neochutnal

co jsem uchopil

a neudržel

tahle báseò neexistuje

zároveò je urèena každému

kdo by ji chtìl pøepsat

Hledá syny

které nezplodil

obehnán mìstem

našlapuje na vzpomínky

u mostu se zastavil

a pustil minulost pøed sebe

není kam spìchat

je pátek nezvìstného

Dies ist ein nicht 

                       geschriebenes Gedicht

über alles

was ich gesehen habe

und nicht benennen konnte

was ich gehört habe

und nicht wiederholen konnte

dies ist ein leeres Gedicht

über alles

was ich gerochen

und nicht probiert habe

was ich gegriffen

und nicht gehalten habe

dieses Gedicht existiert nicht

und zugleich ist jedem gewidmet

der es umschreiben wollte

Er sucht nach den Söhnen 

die er nicht zeugte 

umarmt durch die Stadt

tritt er auf die Erinnerungen auf

an der Brücke hielt er

und ließ die Geschichte vor sich laufen

es gibt keinen Grund für Eile

wir haben den Freitag, den Vermissten

                                Pøeložil Martin Šíp



Kusamakura V. 

(12. roèník 2007) 

v pøekladech Milana Šedivého

(13. roèník: 2008)

the endless sea
crouched between
two cypresses

moøe bez konce
krèí se mezi
dvìma cypøiši

Božena Zernecová 
(Chorvatsko)

summer night
crickets chirp while the children’s
playground takes a rest?

letní noc

cvrèci drnèí, když dìtské

høištì odpoèívá?

Stjepan Roziæ 

(Chorvatsko)

Near dusk –
the sound of the last
fishing boat.

Šeru poblíž –
dozvuk poslední
rybáøské loïky.

Alexis Rotellová 
(USA)

early morning
a heron steps into
its reflection

brzy zrána
volavka vkráèí do
svého odrazu

Barbara Strangová 
(Nový Zéland)

One big puff and POOF!
Drift freely, a new journey
Dandilion seeds

Velký pšík a PŠÍK!
Van svìžesti, nová pou�
Semen smetánky

Fadhlina Abd Wahabová 
(Japonsko)

Sleepwalking moon
ambushed in clouds
spies on a cricket.

Somnambulní mìsíc
skrytý v mraènech
špízuje cvrèka.

Vilma Antolina Recoderová 
(Argentina)

daybreak
lilies light
the light

prùlom dne
svìtlo lilií
svìtlem

Roberta Bearyová 
(USA)

width of a leaf between us and autumn

šíøka lístku mezi námi a podzimem

John Steavenson 
(USA)
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how deer

materialize

twilight

jak jeleni

materializují

úsvit

nebo:

jak jeleny

materializuje

úsvit

Scott Mason 

(USA)

like a blade

the night train roars by

war memories

jak èepel hømí 

noèní vlak ze vzpomínek 

na válku

Ljubomir Dragoviæ 

(Bosna a Hercegovina)

koi pond –

red leaf at the bottom

of the atmosphere

bazén koi –

rudý lístek na dnì

atmosféry

Michael Nickels-Wisdom 

(USA)

between statues the rest of 
history

mezi sochami zbytek historie

Jim Kacian 
(USA)

Whispering to her –

the spotted fawn

eyes the outstretched water lily

Šeptám jí –

kropenatý kolouch

oèi rozkvetlé lekníny

David McMurray 

(Kanada)

at daybreak

pieces of wet moons

thaw on stones

na úsvitì

kousky vlhkých mìsícù

tají na kamenech

Edith Manciniová 

(Argentina)

from an old photo album

smiling at me tenderly

the childhood

ze starého fotoalba

usmívá se na mì nìžnì

dìtství

Vera Primoraæová 

(Chorvatsko)
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Dìtský Arthur Ransome
Ivo Fencl

PLZEÒAN ÈTE

Podobnì jako Foglar i Brit Arthur Ran-
some (1884 -1 67) zùstal v srdci dítìtem. 9
Nedokonèil vysokou a sepsal monografie 
o Wildovi a Poeovi. Od roku 1913 sbíral 
v Rusku pohádky. Vypukla válka, vyhnul 
se odvodu pro špatný zrak, ale stal se 
korespondentem. Hrál šachy s Leninem, 
druhou manželku objevil v Trockého se-
kretáøce Ženì Šelepinové. Když se vrátil 
do Londýna (1918), zatkli jej hned na ná-
draží. Arthura v Scotland Yardu výslechu 
podrobil šéf Speciálního oddìlení Basil 
Thompson zvaný Lovec špiónù a zver-
boval ho  k MI6. Léta to bylo tajemstvím.

Ransome se roku 1919 vydal nejpr- 
ve do Tallinnu, pak pøekroèil frontu mezi 
Bílými a Rudými, dojel do Moskvy, vy-
zvedl tam svou Žeòu a doruèil bolševi-
kùm estonský návrh mírové konference. 
I díky tomu získaly Estonsko a Lotyšsko 
nezávislost.

Nato fingoval spolupráci s ruskou 
špionáží a jachtaøil na Baltu. V únoru 
1924 však doplachtil s pomocí Adlarda 
Colese do Anglie a usadil se v Jezerním 
kraji. Netušil, že se proslaví co autor tøi-
nácti knih (1930 -1947,1988) o pìtici sou-
rozencù zvaných Vlaštovky a dvou ses-
ter pøezdívaných Amazonky. Pøedobra- 
zy tìch dìtí existovaly.

Malý Ransome vyrùstal s bratrem     
a sestrami a vesloval po jezeøe Coniston 
pod kopcem Old Man, kam chodíval.     
V roce 1896 se jednou vracel, usnul       
u cesty a našel ho etnograf a malíø Wil-
liam Collingwood, který mìl tøi dcery       
a syna. Ransome ztratil ve tøinácti otce    
a jezdil pak na prázdniny k nim. Malíøo- 
vì Doøe bylo osmnáct a jemu dvacet, 
když... mu dala košem. Pìt let nato se 
oženil (1909) a táhl svou paní právì na 

Coniston. Ta však postøehla intimitu mezi 
ním a dívkami. Ujela. Pøesto se po roce 
vrátili a Arthur se seznámil se studentem 
medicíny Ernestem Altounyanem, který   
u Collingwoodových zaujal jeho místo. 
Byl Armén, mìl rodièe v Sýrii, Ransomo-
va první láska se za nìj vdala (1915)      
a po válce jej následovala do Aleppa. 
Ernest si dopisoval s Arthurem a roku 
1923 strávili dovolenou v Anglii. Altouny-
anovi zjara 1928 navštívili Jezerní kraj    
a uèili dìti plachtit. Na Vlaštovce se pla-
vili devítiletá Zuzana a šestiletý Roger, 
na Drozdu jedenáctiletá Taqui a osmile-
tá Titty. Otcové radili ze bøehu. Ale v led-
nu 1929 se rodina vrátila do „vyhnan-
ství”, kde vedla nemocnici, a Ransome 
propadl zmatku. Sice dostal šanci jet ja-
ko dopisovatel do Berlína, ale odmítl      
a 24. bøezna zaèal psát Boj o ostrov. 
Ještì netušil, že bude až do smrti vy-
mýšlet jen pokraèování této knihy. Do-
psal ji v dubnu 1930 a výtisk putoval do 
Aleppa. Vyvolal nadšení. „Flint jsi pøes-
nì ty,” psal mu Ernest a Taqui se pode-
psala John; v knize je totiž klukem.

Následovali Troseèníci z Vlaštovky 
(1931) a náklonnost obou rodù kulmino-
vala. „Strýèku, pøijeï!” psaly dìti. Stalo 
se. V lednu 1932 se Ransome už v Sýrii 
pustil do Petra Kachny, pøíbìhu o honbì 
za pokladem. Ještì nevìdìl, že se na-
vždy zbaví finanèních starostí.

Jenže po dvou mìsících vidìl, že 
pøedlohy dìtských hrdinù jsou málo 
solidní. Marnì chtìl život pøizpùsobit 
fikci, ale naznaèil, že by dìti mìly „ma-
zat” do škol v Anglii. Snil totiž, že je bu-
de mít pod dozorem. Ransomovi opustili 
Aleppo a èekal je vyloupený dùm a zvìst 
o smrti Ransomova redaktora na jezeøe 
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Marnì. To ona je v knihách generátorem 
imaginace, to ona stírá rozdíl mezi rea-
litou a fantazií. Klíèový to rys Ranso-
mova díla. Citová hnutí malé Titty líèí 
nejzevrubnìji. A Roger? V knihách mívá 
po�ouchlou radost z partyzánské války 
se staršími, ale to je jen rys, který si 
musel vytvoøit každý absolvent britské 
internátní školy, aby obstál. 

Pátým z dìtí je „lodní mazlík” Brid-
get, v knihách Brigit. Také obì Amazon-
ky Nancy a Peggy Blackettovy mají pøed-
obrazy v sestrách Georgii a Pauline 
Rawdon-Smithových, dcerách armádní-
ho chirurga vychovaných jako chlapci. 
Nancy má navíc i ty rysy Taqui, které ne-
mohl mít John. Ransome si uchoval chla-
pecky dychtivý pohled na svìt a s chutí 
se zapojoval do her. Nestydìl se respek-
tovat i dìtské plány a vedle Flinta je  
jeho alter egem rybáø z románu Velká 
šestka (1940). Miloval Jezerní kraj, ale 
vyslal své dìti i na oceán, i když zprvu 
jen v jejich pøedstavách. V knize Nechtìli 
jsme na moøe (1937) už vskutku doplují 
do Holandska. Inspiroval se zde pøíbì-
hem z novin roku 1932, podle nìhož byli 
jistí Maurice Griffiths a jeho cho� unese-
ni odlivem na Severní moøe.

Ransomovky jsou malou školou jach-
tingu. Stìží po jejich èetbì zapomene-
me, že je tøeba za pøílivu popustit kotev-
ní øetìz. Jen v Anglii vyšla tato díla v pì-
ti milionech výtiskù. „Ale nikdy už je ne-
budu èíst se stejným rozechvìním jako  
v dobách, kdy jsem o jejich vzniku nic 
nevìdìl,” konèí smutnì František Novot-
ný pøíbìh svých expedic ve stopách 
Vlaštovek a Amazonek. Sice je absol-
voval pod plachtami, ale ztratil prostor, 
kterým se pøedtím prohánìla jeho fan-
tazie. Splnit si dìtské sny? Bývá to ošid-
né. Sám Ransome ostatnì vzpomíná, 
jak na konci prázdnin plakal, když se lou-
èíval s jezerem Coniston.

Windermere. Pøesto Arthur Petra Kachnu 
dopsal, ba ilustroval. A zklamané dìti? 
Psaly mu. Rodièe je vskutku poslali do 
britských škol. Zúèastnily se díky tomu 
Ransomových plaveb. Nezbavil se poci-
tu, že to mohly být jeho dìti. Mimo „ghet-
to”. Umìlecky to ztvárnil a zachytil i Do-
ru. A sebe jako strýce Amazonek Jima 
zvaného Flint. „Dá se øíct,” míní Franti-
šek Novotný v knize Za tajemstvím Vlaš-
tovek a Amazonek (2012), „že užil pro 
postavy energii živých dìtí a do stránek 
je zaklel.” V Johnovi, Zuzanì, Titty, Ro-
gerovi a Bridget ale vykreslil jiné, ideali-
zované a vycepované dìti. Nikoli Armé-
ny, nýbrž Brity. Tìlem i duší. Navštìvují 
soukromé školy, jejich otec je dùstojník 
Royal Navy a pateticky pøejímají stan-
dardy britského námoønictva.

Ètenáøùm Ransome zasílal modifiko-
vaný dopis: Jediný zpùsob, jak udržet ta-
jemství, je NIKDY neodpovídat na žád-
nou otázku, ale zdá se, že jste na stopì. 
Všechna místa popisovaná v knihách se 
dají nalézt, ale nejsou na stejných mís-
tech jako na úøedních mapách. Jak vi-
díme, k vìci mìl podobný pøístup jako 
Foglar, když šíøil tzv. Hromadné dopisy. 
Kdo ostatnì ví, kolik Mirek Dušín po-
chytil z Johna? Johnovou pøedlohou pøi-
tom byla nejstarší Doøina dcera Taqui 
(1917 - 2001). Proè? Kdyby zùstal jedi-
ným klukem v posádce Roger, nebyla by 
genderovì vyvážená, jak dnes øíkáme.

Do „prvního dùstojníka” Zuzany pak 
autor vmísil Ženiny rysy a Zuzana tak 
patøí k nejpodivnìjším postavám dìtské 
literatury. Disponuje autoritou rodièe, na 
její písknutí se dìti šikují. Jenže i Ran-
some prý tak reagoval na píš�alu své 
ženy!

Nejvíc si oblíbil snivou Titty. Její pøed-
obraz se jmenoval Mavis (Drozd), ale 
doma jí tak øíkali podle myši z oblíbené 
pohádky. Spisovatel ji chtìl adoptovat. 
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A jako antika

Aristofanes, Aristoteles
s dalšími jmény
už za mnou nelez

Aristoteles, Aristofanes
fotky tìch chlápkù
do muzea zanes

G jako gotika

Parléø má ksicht kamenný
je ze všech staveb znavený
tajnì sní o hradní paní
jak uléhá a on na ni

Parléø má ksicht znavený
je ze všech staveb kamenný 

R jako renesance

s úsmìvem jde všechno líp!

nechápavá Mona Lisa
i její stín v podlaze
na mistrovo dílo zíraj
„Koneènì jsme v obraze!”

B jako baroko

s bohem i bez boha
modrá je obloha

pan Milton se ztratil v ráji
jestlipak ho vypátrají?

a Em Bé Braun má starost
kudy se jde na most

K jako klasicismus

Pražáci pohrdaj Vídní
jen na Mócarta byli vlídní

pøed Mócartem za Mócartem
nikdo nesmí stát
nebo se nebude hrát!

R jako romantismus

Šebestová volá: „Machu!
Na dnešek máme umìt Máchu!”

V rybníku èi v jezeøe
poøád se nìkdo topí
kdo se ale vyzná v tom
co jsou jamby a co tropy?

K jako kubismus

„Kostky jsou vrženy!”
neøekl Picasso

Rubik a Rubicon
v reklamì na maso:

husu nakrájejte na 26 kouskù
a složte cestou do Øíma

F jako funkcionalismus

pozor, abys neupad!
za rohem rodí
van der Rohe
dceru jménem Tugendhat

jaký kámen jí na šat dát?
onyx, brachu, onyx snad

Dìjiny umìní  – výtah do 20. století

Akad Demikov



21

Evžen Pìnkava

Z nových øádeèkù
tvoøit nepøestal”. V knížce je nìkolik uká-
zek experimentální poezie, jejím tmelem 
je však spíše experimentující než expe-
rimentální próza Z cest revizního tech-
nika (s podtitulem Studie z dvojníkem), 
která umnì rozvíjí nonkonformní vypra-
vìèské impulsy let šedesátých, není 
však nikde uvedeno, zda byla napsána   
v èase sixties, anebo až nìkdy na sklon-
ku osmdesátých let. Co vše se ještì ne-
skrývá v autorovì pozùstalosti?

Blázen jsem ve své vsi, napsal klasik. 
Z Chodounì se jeden vesnický blázen 
odstìhoval, vynoøil se tu však jiný, z ná-
dražní kolonie, která náleží již do Zdic: 
takøeèený pan Jaroušek. Neustále ob-
jíždí celé okolí na kole a s nefalšova-    
ným bláznovským nadšením oslovuje, 
jak sám potvrzuje, všechny dívky od de-
seti let výše. Kteroukoli takto zmerèí, 
gratuluje k svátku, k hezkému dni, ke 
všemu. Mou malièkost už také zaøadil  
do svého hledáèku: když pøibíhám na 
ranní nádraží, mnohokrát se mi v patách 
ozývá: „Dobré jitro, pane uèitel!” Jednou 
mi uèinil pøednášku o holicích bøitech 
rùzné jakosti a velikosti a pak mì na-
léhavì požádal, zdalipak bych mu neza-
koupil a nedaroval osmismìrovku. Blá-
zen je ve své vsi.

Nejen ètením živ je èlovìk. V rámci 
vybraných procedur se odebíráme na 
magnetoterapii, pomáhající pøi bolestech 
v ramenou a v kyèlích, vzápìtí se však   
v sousední místnùstce rozproudí tklivý    
a jímavý hovor místních terapeutek s 
další zamìstnankyní pensionu na téma, 
které má svùj magnetismus: jaká které 
narostla prsa. A naopak jaká nìkteré 
nenarostla, až se i babièky podivovaly, 
zvláštì když v celé pøízni mìly ženy prsa 
buï taková, anebo naopak onaká, nikoli 
však takto maková. Ergo byla podrobnì 

Pøed tøiceti lety natoèil Volker Schlön-
dorf na motivy knihy Marcela Prousta 
film Swannova láska – a z odstupu tøí 
desetiletí oceòuji zejména bravurní evo-
kaci svìta èi (ne)života paøížské elity na 
konci 19. století (koèáry, koncerty, kos-
týmy), ale i hvìzdné herecké výkony Je-
remy Ironse a Ornelly Muttiové v úlohách 
hlavních protagonistù. Nìkteré výjevy 
dokázaly postihnout a zachytit až nepos-
tižitelné a nezachytitelné Proustovo umì-
ní, a� už je to žárlivé vyzvídání (kde jinde 
než v luxusním nevìstinci!) nebo umnì 
rozvíjený erotický motiv kvìtin v dekoltu. 
Nìkteøí diváci se prý nepokrytì nudili     
a dávali to najevo, leè proustovské sebe-
trýznivé nuance a brilantní filmová kultu-
ra mùže nudit jen unudìnce.

Proust je minulost, ale novoøeè? Oslo-
vuje nás ještì? Ètìmež: „Velmi brzy po 
nástupu na katedru se aktivnì zapojil do 
odboráøské èinnosti jako zástupce úse-
kového dùvìrníka a na nové funkèní ob-
dobí je úsekem navrhován na úsekového 
dùvìrníka. Aktivnì se podílel na vypra-
cování sociálního plánu jako èlen komise 
pro pracující a jako èlen komise ZV ROH 
pro socialistickou soutìž. Absolvoval 
politické školení pro nestraníky a nyní 
navštìvuje dvouleté studium stranické-
ho vzdìlávání k otázkám svìtonázoro- 
vé výchovy. V pracovní a odborné oblasti 
projevuje angažovanost za realizaci po-
litiky KSÈ. Je perspektivním pracovní-
kem koncepèního typu.” Takto zhodnotili 
dnešní duchovní celebritu.

Koneènì doèítám knihu Zdeòka Bar-
borky Poeticko-policejní konfabulace, 
vydanou nakladatelstvím Bakaláø v roce 
1992 èili ještì za autorova života. Josef 
Hiršal výstižnì konstatuje v doslovu, že 
„v té dlouhé dobì, která nás oba dìlí od 
posledního stisku ruky, Zdenìk Barborka 

Z OHMATANÉHO DENÍÈKU
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považuji za nebezpeènou, sebevražed-
nou. Málo se nám daøí pøimìt souèasné 
èeské spisovatele, aby se vyjadøovali ke 
spektru spoleèenských problémù, které 
nás tlaèí ze všech stran. Profesionálo-  
vé ze spoleèenských vìd peèují o statì  
v impaktovaných èasopisech a na laiky, 
kteøí ètou napøíklad i Literární noviny, 
kašlou. V našem intelektuálním životì 
jsou takové skupinky, které komunikují 
jen uvnitø. Navzájem na sebe vraží, od-
mítají se, ignorují, pomlouvají.”

Raná šedesátá léta zrcadlí absol-
ventský film Vìry Chytilové Strop, jejž 
jsem vidìl nejménì dvakrát, ale vždy ve 
spojitosti s dokumentaristickou etudou 
Pytel blech a pøedevším oèima nezra-
lýma – oèima neotrkaného studentíka. 
Svým zpùsobem jde o dobovou kafkov-
skou studii jedné dobové „postavy k pod-
pírání”, vysokoškolaèky, která se stala 
úspìšnou modelkou, dostává se ale do 
prostøedí, v nìmž funguje jako neživotná 
figurína: však také ve snímku nepronese 
jediné slovo. Reálie dávných sixties, ze-
jména prostøedí vysokoškolské menzy: 
stravenka za 2.60 Kès a pokrmy nepoži-
vatelné. Hrají tu k nepoznání mladiètí 
Abrhám, Menzel, Satoranský v rolích 
studentù. Živý film, ovšem neživá doba.

Padesátník Pavel Barša, analytik 
Ústavu mezinárodních vztahù: „Liberál- 
ní levice vždy stála na dvou pilíøích: svo-
bodì a rovnosti, autonomii a solidaritì. 
Tony Blair v devadesátých let upozadil 
rovnost a podtrhl svobodu. Všechny 
evropské sociální demokracie za minu-
lých pìtadvacet let tak èi onak pøijaly 
neoliberální diskurs. To se musí zmìnit. 
Svoboda bez rovnosti nemùže existovat, 
individuální autonomie se nemùže 
rozvinout bez solidarity. Nové xenofobie 
zaplòuje prázdno po alianci mezi dìlnic-
kými vrstvami a svobodomyslnými inte-
lektuály, která charakterizovala evrop-
skou sociální demokracii po druhé svì-
tové válce. Posledním zdrojem svobod-
né spoleènosti je obèanská solidarita.”

v družném hovoru probrána, prozkoumá-
na a zhodnocena prsa žen v blízkém, ale 
i ve vzdáleném okolí, pokud o nich do-
tyèné chtìly vìdìt èi mohly je znát. Asi to 
však nebyla souèást magnetoterapie!

Nedìli strávím èetbou románu Kroni-
ka ptáèka na klíèek, jejž Haruki Mura-
kami napsal pøed dvaceti roky: v letech 
1994-1995. Ptáèek na klíèek – takhle si 
øíká a takhle o sobì mluví protagonista 
pøíbìhu, èlovìk, v jehož svìtì se znena-
dání všechno zmìnilo, praštil se zamìst-
náním, v nìmž neshledával smysl, ode-
šla mu žena a jediný azyl obèas nalézá 
ve studni, v níž se sny a vize v jeho mysli 
proplétají s brutální realitou. Strhující je 
retrospektivní linie z Mandžuska, z nelí-
tostných bojù Japoncù se Sovìty a Mon-
goly.  Èím blíže bude váš zrak podstatì, 
tím více se bude zevšeobecòovat, praví 
autor. A ještì: Velkou èást našeho svì-  
ta tvoøí øíše medúz, o nichž nic nevíme.   
A pøedevším ví, že nelze žít bez bolesti.

V náladì na rozlouèenou sedíme v ka-
várnì U Tøí lilií a povídáme si o autobio-
grafické knize filmové dokumentaristky 
Andrey Sedláèkové Moje paøížská revo-
luce. Autorka je o dvì desetiletí mladší 
než my, možná o to víc proto rozumíme 
jejím generaèním dilematùm a pøede-
vším životním volbám: odejít do exilu, 
neodejít do exilu, vymìnit ghetto disentu 
za ghetto exilu, spojit v nìm osud s míst-
ním aborigenem a tudíž ztratit tváø, ane-
bo mít vztah s krajanem exulantem a po-
tom žít v nekoneèném exilu. Nakonec 
zùstala ve Francii v létì 1989 – a za pár 
mìsícù se vše zmìnilo k nepoznání. Za-
jímavé jsou filiace na Zdenu Salivarovou. 
To vše je pryè, stáváme se nezúèastnì-
nými pozorovateli minulosti.

Petr Bílek ve své funkci odborného 
garanta kurzu Souèasná èeská literatura 
(èili v rámci Akademie Literárních novin) 
praví toto: „Když literaturu odpáøete od 
života, zjaloví. Sebezavíjeèskou tendenci 
souèasného èeského literárního provozu 
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surrealistické montáže èi fotomontáže.   
A  slogany? Hle: „Touha po osvobození 
básnì musí být také úèastna na rekon-
strukci dìjin.” Pokud se staøí mistøi sna-
žili být homogenní, nyní má „stavba cel-
ku sestávat z heterogenních prvkù”. Tei-
ge nabízí rovnìž termín „knižní obraz”. 
Leè co jeho vize, že „poezii budou dìlat 
všichni”? Je to víra v hegemonii zraku?

Už ponìkolikáté si pøi projíždìní rod-
nou pražskou ètvrtí uvìdomuji, že mé 
dìtství probíhalo v lokalitì, v níž nebyl 
žádný kostel: ani katolický svatostánek, 
ani evangelická modlitebna. Pøímo v do-
mì, kde jsme žili, se sice konaly pravo-
slavné mše, leè chrám si v domovním 
suterénu zbudovali ruští exulanti tzv. 
svépomocí. V okolí však nikde nic. Ne-
lze pochopitelnì pøehlédnout kostel sv. 
Gotharda poblíž bubeneèského høbito-
va, leè jinak? Dosti vzdálená byla kapliè-
ka na Hadovce a pøedevším sv. Matìj  
na úpatí Tiché Šárky, u nìhož se kdysi 
konaly svatomatìjské pouti. Støešovicím 
vévodil nadmíru dùstojný sv. Norbert,  
leè z Dejvic, nejprve Dehnic, se vyklu-
bala bezbožná ètvrt. Dejvièák Jaroslav 
Durych musel prskat.

Nedávno jsem opìt zhlédl „kultovní” 
Postavu k podpírání, režírovanou Pav-
lem Juráèkem (podle vlastního scénáøe) 
pøed tøiapadesáti lety! Je to klasické dílo, 
natolik klasické, že jsme od té doby po-
dobné modelové scény a scénky vidìli   
v mnoha dalších filmech, jistìže pøe-
devším celoveèerních. Nebo se nám to 
mùže zdát. Dnes víc než politicky pole-
mickou nebo opozièní dimenzi daného 
snímku vnímám nejrùznìjší reálie života 
z doby kolem roku 1960: v této populaci 
èlovìk vyrùstal a takovéto chování bylo 
kdysi nikoli vzorem, leè svého druhu nor-
mou: jiná jako kdyby ani být nemohla. 
Jenže opozièní pel je pryè a do divákovy 
mysli se vkrádá pocit, že je to nepùvodní 
film. Vykradený z jiných.

Sen tak absurdní, až stojí za zazna-
menání. Spletenec hektických výjevù      
a kontaktních situací vyústí ve scénu 
sòatku. Obøad se odehrává v nevýrazné 
místnosti cizího bytu a kromì oddáva-
jícího úøedníka a budoucích novoman-
želù je coby jediný svìdek pøítomen – 
prezident, kterého si nevìsta pøivedla 
bez mého vìdomí. Koho si to beru, koho 
si to beru, hledím zdìšenì na neznámou 
nastávající, jenomže ve snu již nelze nic 
zastavit, dìjství je dokonáno. Zakrátko 
ještì vybìhnu na ulici a zdvoøile se lou-
èím s odjíždìjící hlavou státu, leè ta ne-
ní schopna ani slova. Tím ale patálie 
nekonèí: z nejasných dùvodù v pozdních 
hodinách cestuji na blízký kosmodrom èi 
co a pøi výstupu jsem okraden o penì-
ženku. Sen.

Další restauraèní výjev, tentokrát vý-
jev chodouòský, tudíž pøesnìji øeèeno 
nikoli restauraèní, nýbrž ryze hospodský. 
Zajdu si k výèepu v nouzi zakoupit nì-
kolik lahvových plzní a v tu ránu èili ne-
prodlenì neboli okamžitì mì obklopí ne-
bo obestoupí nìkolik Chodouòákù (sho-
dou okolností nikoli místních fotbalistù)  
a žádají si zvìdìti, jak hodnotím dosa-
vadní prùbìh Afrického poháru národù, 
jakou mají afriètí hráèi techniku, proè      
v jejich høe tak èasto chybí moment pøe-
kvapení a podobné nuance, které si ne-
pochybnì žádají hlas odborníka. Co by 
kdekterý literární kritik dal za zjevné res-
pektování svých názorù! Vida, alespoò    
v hospodì mùže být èlovìk ba i s úctou 
vyslyšen a jeho postoje uznávány.

Stihnu pøed uzavøením navštívit v Ga-
lerii Ve Smeèkách výstavu koláží Karla 
Teiga s názvem Plochy snù: autorovy 
výtvory pocházejí pøevážnì z desetiletí 
1937-1948, vìtšinou z tøicátých let. Po-
kud pozdìji Karel Nepraš kreslil vtipné 
„òadrovky”, zjevnì se mohl inspirovat      
u Teiga: však i tady vystavují skoro sa-
mé „òadrovky”, by� odpovídají poetice
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Haiku
Lukáš Vesecký 

Mìsíc

Mìsíc ve vodì

poníci upíjejí –

je ho ètvrtina.

Záøe

Záøe plamenù –

osvíceni jsou koèky

i mniši zenu.

Vichøice

Zimní vichøice –

maòáskové bez nití

se pohybují.

Lebka

Prastará lebka –

z dùlku, kde bylo oko,

na mì kouká myš.

Hodiny

Hodiny na zdi –

ke dvanáctce se blíží

ruèièka i brouk.

Socha

Otøesy zemì –

socha císaøe padá

k nohám žebráka.

Sníh

Padající sníh –
žebrákova mistièka
už není prázdná.

Adam

Kamenný Adam
je celý zahalený –
zimní nadílka.

Stromy

Jasan i modøín
oplocením vìznice
prorùstají ven.

Svìtlo

Svítící slunce –
ve vyhaslé lucernì
je znovu svìtlo.

Kanárek

Otevøená klec –
kanárek poletuje
v zamèené síni.

Obraz

Malíøùv obraz –
slizká èára od šneka
táhne se pøes krk.

Vìzeò

Vìzeò se skrývá
pøed horkými paprsky
ve stínu kata.
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ce a trpce, takže pointa zaznívá do široce 
rozprostøeného ticha a vybízí k hlubší reflexi.

Spojujícím motivem pokaždé rozdílných,   
a pøitom tak podobných pøíbìhù je zøejmì 
osamìlost, jež se protagonistùm jednotlivých 
povídkových textù doslova lepí na paty a stá-
vá se jejich jediným opravdovým spoleèní-
kem. Disfunkèní partnerské/rodinné prostøe-
dí, krizi ve vztahu èi rodinì nahrazuje na první 
pohled vstøícnìjší atmosféra hospod, barù      
a lokálù, kde èlovìk najde v každém denním 
èi noèním èase nìkolik podobnì postižených 
duší ochotných vyslechnout pøíbìh o zpacka-
ném životì a nabídnout útìchu nebo rovnou 
okamžité rozøešení. Jenže tato zdánlivá idyla 
jako všechny pøeludy brzy skonèí a – v opici  
je èlovìk opìt sám jsa konfrontován se sku-
teèným svìtem, do nìhož se pomalu a bo-
lestivì vrací. Tyto návraty do reality pak bývají 
nejednou spojeny s pokusy o navázání zpøe-
trhané komunikace, jejíž obsahové vyprázd-
nìní, odcizenost a odosobnìlost stvrzuje na-
pøíklad následující ukázka z povídky Døina,     
v níž k sobì cestu hledají dcera a otec:

„Vpadla do obýváku a její pohled proklál 
otcovo šedé temeno vyènívající zpoza køesla. 
On se neotoèil, ona nepozdravila.

„Tak co?”

„Nic, coby.”

„Nic? Co je to za odpovìï?”

Mlèel…” (str. 82)

Jakkoli je podobná ne-komunikace už pøe-
dem odsouzena k nezdaru, je zøejmé, že jed-
notlivé nihilistické repliky skrývají upøímnou 
snahu obou stran o vzájemné porozumìní. 
Existenciální téma spolu s krizí komunikace   
a motivem hledání identity nás opravòuje Soj-
kovy texty vøadit do „balabánovské” èi „hak-
lovské” èeské povídkové tradice.

Jan Sojka má nìkolik (a to pøíznaènì vel-
mi odlišných) umìleckých poloh – na diva-
delních prknech dokáže spolehlivì bavit, jak 
dokazuje svými novými projekty i v dobì po-
stupného „odcházení” legendárního Antidi-
vadla, s nímž bylo jeho jméno neodmyslitel- 
nì spojeno, v poezii na Plzeòsku zøejmì ne-
najdeme jiného generaènì spøíznìného bás-
níka, který by s využitím minima výrazových 

Sólo pro muže, ženy, 
alkohol a samotu

Úspìšný plzeòský literát a divadelník Jan 
Sojka (1973), který se již pozvolna, leè neod-
bytnì zaèíná øadit ke støední generaci spiso-
vatelù, jistì potìšil øadu svých pøíznivkyò       
a pøíznivcù, když na podzim roku 2014 vyšla   
v nakladatelství Artes Liberales jeho nejno-
vìjší povídková kniha Povídky o lovcích a ve-
nuších, tematicky volnì navazující na prozaic-
kou trilogii Podzimní lidé (2006), Rok bez 
února (2007) a V srpnové žízni (2011). 

Vyjdeme-li z informací na pøedsádce kni-
hy, jejíž název evokuje støet mužského a žen-
ského vidìní svìta, vznikaly jednotlivé texty 
cyklu postupnì a nezávisle na sobì mezi lety 
2008 až 2013. Útlá kniha obsahující 16 krát-
kých povídek zaujme už na první pohled svo- 
jí obálkou, na níž lze spatøit dvì pøedèasnì 
zestárlá a genderovì zcela protikladná em-
brya naložená ve formaldehydu, ergo rafi- 
novanou a pøimìøenì provokativní koláž         
z autorské dílny osobitého plzeòského so-
chaøe a výtvarníka Miroslava Tøísky. A jak Soj-
kova prozaická novinka obstojí v kritické re-
flexi?

Pøedevším je tøeba pøedeslat, že recen-
zovaná kniha povídek nepøedstavuje zásadní 
pøelom v Sojkovì autorském stylu – jeho obry-
sy již dostateènì nadefinovaly pøedchozí tøi 
prozaické poèiny a spisovatel v tomto smyslu 
vlastnì napsal jen další stránky svého (zøej-
mì) celoživotního románu. Takøka sociolo-
gické sondy do životù osamìlých lidí z pe-
riferie, kteøí se nekontrolovanì potácejí svými 
životy, pasivnì pøijímají nástrahy osudu a sem 
tam si užijí drobnou radost, drobné rozptýlení, 
aby vzápìtí opìt upadli do ubíjejícího stereo-
typu všedního dne a každodenních starostí, 
jsou nadále „snímány” vìcnou a do znaèné 
míry popisnou kamerou, která supluje bližší 
psychologii postav. Úseèné dialogy, v nichž je 
patrná odposlouchanost kolokviálního výra-
ziva i „odžitost” celé látky, ještì dále podtrhují 
chladnost, existenciální odtažitost vyprávìní, 
jež se povìtšinou úspìšnì obejde bez orna-
mentálních propriet v podobì velkých dìjo-
vých zvratù, vypjatých momentù èi dokonce 
akèních scén – Sojkovy povídky jsou jen mír-
nì, citlivì pointovány, povìtšinou ironicky, hoø-

(NE)KRITICKY
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Básnická forma Karly Erbové je homogen-
ní, delší tvorbou provìøená, do znaèné míry 
osobitá. Volný verš má zde své ustálené hra-
nice v promyšlené délce. Je pouze místy, cit-
livì a s rozmyslem doplnìn rýmem. Daleko 
èastìji je prodchnut rytmizací, mám na mysli  
v èeštinì vždy ponìkud pøíznakovì chápa-  
né užití daktylù, spondejù, práci s pøerývkou, 
což vede k melodiènosti, až ke chvilkovému 
„zklasiètìní” jinak volného útvaru. Básníøka ví, 
jak užívat i velkých metafor – jako šafránu,    
tj. øídce, neotøele, pádnì, tak aby zosobòovaly 
autorèin opravdový pocit – „Osud  je na dnì 
Musí dokazovat / už na mém kamení / že 
trvá//…” (Adagio). Celý text je autorsky pro-
cítìný, prožitý, èiší z nìj životní zkušenost, 
empatie k velkým lidem i nezbedným lidiè-
kám pod jejich nohama.

Deset fiktivních dopisù Alžbìty Textorové, 
provdané Goethové, synu Johannu Wolfgan-
govi, je deset lístkù matky, která si neèiní 
zásluhy na genialitì svého syna, jehož tyto 
listy zastihují na vrcholu tvùrèích sil. Skrze 
prostá slova se v nich zviditelòují hodnoty, 
které mùžeme cítit a zastávat všichni, které 
èasto máme na dosah, a pøece nám unikají. 
Prožít si své emoce až k slzám, vždy� v ci-
tech, nikoli v racionalitì jsme jedineèní (III.). 
Vyrobit si své krásno i tam, kde je jen málo 
pìkného, a tøeba jen ve fantazii, která osvo-
bozuje pøed šedí života (IV.). Být svým, najít 
sebe sama, to vždycky znamená najít cestu 
výš, jak pro „malého” èlovìka, tak pro geniál-
ní osobnost (II.). Myslet na druhé, tím naplnit 
cosi z života, co je jinak prázdné (V.). Ne-
hledat na všem samé chyby, zvláštì v „pátém 
aktu” života (IX.). Ale i odpoèívat, vyplnit vol-
ný èas, toto bohatství každého, tak aby nás 
zase tìšil život, tøeba hladit koroptev (I.).

Je to deset èíslovaných básnických textù, 
vzhledem k básnickým dopisùm, jaké známe 
z antiky, ponìkud kratšího rozsahu. Nevím, 
zda jde v pøípadì užití této formy o zámìr – 
ale je to hezké pøiblížení se goethovské dobì, 
dobì tolik obdivující vše antické. Ústy Goetho-
vy matky slyšíme vyznání svìtaznalé básníø-
ky a její skryté touhy. Snad se nenechávám 
pøíliš unášet Freudem èi svou fantasií, tøeba-
že i to nìco vypovídá o tìchto verších. „Bo-
hužel už toho nestaèím tolik / kolik je tøeba / 
Stmívá se Cosi na mnì chátrá / Aèkoli ne-
slyším / uši mám plné øevu svìta // Tolik jsem 
toho chtìla: / Aby zmizely všechny ty skety! / 

Vnímavá poezie Karly Erbové

Vnímavá poezie, tak bych nazvala emo-
tivní, vnitønì prožitou, životnì empatickou,      
a tudíž pro ètenáøe mnohobarevnì inspirativ- 
ní poezii Karly Erbové, jak ji najdeme ve sbír-
ce Veèery s koroptví (Pro libris, Plzeò 2014).

Celá knížka je dokonale vyvážená, sjed-
nocená jak vyspìlou básnickou formou, tak 
pøitažlivým námìtem. Sbírku sice tvoøí tøi uza-
vøené oddíly, pøesto je téma jednotné: vnitøní 
prožitky geniální umìlecké osobnosti na po-
zadí „vnìjšího” života. Nejde pøitom o konfron-
taci tìchto dvou svìtù, v nichž každá výrazná 
osobnost musí žít, jako spíš o modus vivendi, 
jak je z takového nepomìru pomìrù možné 
vyjít do všedního svìta a žít. V prvním oddí-  
lu poznáváme matku básníka Johanna Wolf-
ganga Goetha. Prostá žena píše dopisy své-
mu již slavnému synovi. V druhém prožijeme 
kus života v hudebním svìtì Antonína Dvo-
øáka. Ve tøetím oddílu nahlédneme do malíø-
ské mysli Vincenta van Gogha. 

prostøedkù dosáhl takových umìleckých kva-
lit a prokázal podobný cit pro práci s jazykem, 
nu a v próze má náš spisovatel možná tro- 
chu paradoxnì tu nejvážnìjší tváø: jeho exis-
tenciálnì bezvýchodné texty mají podobu so-
ciálních sond do pøežívání bytostí s pochrou-
manými rodinnými vazbami, jejichž jediným 
zdánlivým východiskem bývá hospoda. Na 
tomto místì je tøeba pøipomenout jednu zdán-
livì samozøejmou skuteènost, a sice že au-   
tor pøistupuje k popisované látce s pokorou    
a snahou o pøesné a objektivní vyobrazení,  
tedy bez zbyteèných pøedsudkù, odsudkù èi 
moralizování, a souèasnì odolává plíživì me-
fistofelovskému vábení k bulvárnímu èi skan-
dálnímu traktování pøíbìhù, jímž by se beze-
sporu zalíbil velké èásti „lidovìjšího” ètenáø-
ského publika a k nìmuž øada námìtù pøímo 
vybízí. 

Máme-li se pokusit o závìreèné jedno-
vìté kritické shrnutí, mùžeme smìle konsta-
tovat, že knihu Povídky o lovcích a venuších 
lze zøejmì chápat jako dùstojný pandán k do-
savadní Sojkovì prozaické produkci, jako kni-
hu, která neurazí, ale také nepøekvapí; jako 
logické pokraèování spisovatelovy jasnì vyty-
èené prozaické tvorby.

Martin Šíp
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Zemøel Ivan Martinovský

Když jsme v lednovém èísle Plže uveøej-
nili zprávu Jitky Janeèkové, že emeritní mìst-
ský archiváø Ivan Martinovský obdržel Ce-    
nu mìsta Plznì, plnì jsme se ztotožòovali       
s jejím pøáním, a� oslavenec neztrácí neutu-
chající elán a optimismus pøi zvládání velkých 
souèasných zdravotních potíží. Také autorèin 
medailon, jenž vypoèítával aspoò ty nejvý-
znamnìjší dosavadní poèiny PhDr. Ing. Mar-
tinovského, jsme chápali pøedevším jako vý-
zvu, aby se badatel opìt mohl vrátit k práci,   
k èinnosti, jež byla u Ivana Martinovského 
vždy provázena pøíkladnou akribií. Pøed oèi-
ma máme fotografii, jak se na potìšeného 
laureáta krásnì usmívají jak exøeditelka Mìst-
ské knihovny Plznì Dagmar Svátková, tak ar-
chiváøova cho�, výtvarnice a básníøka Kvìta 
Monhartová. 

To byla š�astná chvíle, po nìjakém èase 
však nastala chvíle neš�astná: ve støedu 11. 
bøezna úvalský rodák Ivan Martinovský vyde-
chl ve vìku sedmdesáti osmi let naposledy. 
Pøipomeòme, že tøináct rokù stál v èele Archi-  
vu mìsta Plznì, že mìl rozhodující podíl na 
publikaci Dìjiny Plznì v datech – a že také 
nejednou publikoval v Plži a publikoval v nìm 
rád. Pisatele tìchto øádkù ostatnì inspiro-   
val k sepsání knížky Plzeòská literární vlas-
ti(ne)vìda. Díky mu za tento podnìt! Kdo   
však místo Martinovského napíše monografii 
o Karlu Klostermannovi, jehož odkazem (a 
korespondenèními fondy) se v posledních 
letech dùkladnì zabýval? Kdo na jeho místo?  

Na rozlouèenou pøipomeòme archiváøovo 
vyznavaèské krédo: „Já jsem se snažil nebát, 
takže jsem snad obstál, nemusel jsem oprav-
du dìlat nikdy nic špatného, co by bylo proti 
mé cti.” Tak jest.                    Vladimír Novotný

smutní? / Vypalují své tvrze / Ozvìny / Hadí 
hnízda / Hledají podoby aèkoli se jich dìsí//)”.

„Ovšemže je to nesmysl / hledat hudbu      
v notových linkách / zadrátovanou jako starý 
hrnec…” Jak známo, veškerá umìní žijí svým 
vlastním životem kdesi, odkud je zaslech-  
nou pouze ti vyvolení. A nìkteøí zaslechnou 
skrze umìní i myšlenky, které šly pøed ním. 
Díky Karle Erbové si o nìkterých takových 
cestách k velkému umìní mùžeme v této 
knížce èíst. 

Ilona Gruberová

Obèas vyrazit okno! / A potom / aby si aspoò 
nìkdy vzpomnìl / mùj syn / ten slavný---//”. 
(X.)

V oddílu Lampáøka hudba – kde jedinì 
jsou básnì opatøeny názvy, èi spíše incipity – 
nacházíme paletu událostí, míst, osudù, pøí-
hod, jejichž spoleèným jmenovatelem je osob-
nost Antonína Dvoøáka. Duše velkého sklada-
tele na nás hovoøí prostøednictvím místa, kde 
se narodil, kde prožil dìtství, prostøednictvím 
svého berlínského, londýnského a americ-
kého snu, prostøednictvím umìleckého vztahu 
k Brahmsovi i prostøednictvím petrarkovského 
milostného vzplanutí k Josefinì Èermákové, 
prostøednictvím všeobjímající lásky k dìtem 
„Zemøely dìti – /  Vybìhly na dvorek èi sla-
mìnou horu / a jenom vùnì zbyla / Úplnìk     
v síni / si jejich stopy dlouho prohlížel / a pahýl 
života / za okny mlèky vìtve spínal” (Stabat 
Mater)

V básních vìnovaných milostnému tónu  
je cit lásky vždy líèen jakoby za clonou mlhy 
vzdálenosti, vždy melancholicky opojný, nena-
plnìný (Tolikrát, Josefína, Stýskání, Mùže pøi-
jít): „Mùj èas je právì o vzdech zoufalejší / že 
zùstaly nám propletené stopy / a každý sám//” 
(Josefína). Na nìkterých místech autorka ne-
bo alespoò lyrický subjekt nachází s hudeb-
ním skladatelem témìø totožnou øeè: „Já mo-
hu pouze vrátit zvony vìžím / Oblaka ptákùm 
kteøí po nich smutní / Matèinì hlavì první bílý 
vlas / Otevøít dokoøán i do koøání / kde už si 
nikdo nenáleží…” (Prosba).

Ze tøetího oddílu vylétají vrány, vyplouva- 
jí lodì a voní Arles. Básnické texty, které      
by bližší názvy už mohly jen zkazit, skládají     
v ètenáøovì fantazii celý kaleidoskop pocitù   
èi prožitkù malíøe, který tak špatnì vládl 
praktickým životem. Místa èi události jsou tady 
pouhým pøeludem, svìtlo – krajina – malba 
jsou daleko reálnìjší: cítíme život platonovsky 
pøevrácený. A básníøka je naším prùvodcem 
po malíøovì pamìti i podvìdomí; inu, hloubka 
fantazie mùže být nakažlivá. Básnický sub-
jekt se promítá do duše Vincenta van Gogha, 
èteme jakoby jeho myšlenky, jsou v nich si-  
ce obrazy, místa, události, lidé, ale jen sotva 
zøetelné. Je v nich však umìlecký bìs, hon, 
chvat – pøi té nezkrotitelné potøebì cosi vy-
jádøit –, jenž zpùsobuje, že mu stále nìco 
chybí: tu vìtší láska, tu inspirace, tu správné 
mraky na obloze… „A proè jsou lidé tolik 

NÌCO SE STALO
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Vladimír Líbal

Kresba è. 5
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Akad Demikov (po 1960 v Èechách) 
- pseudonymní básník, žije v Plzni (?)

Karla Erbová (1933 Plzeò) 
- básníøka, žije v Praze

Ivo Fencl (1964 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

Luboš Kolafa (1954 Rokycany) 
- technický správce, prozaik, žije v Plzni

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 
- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Vladimír Novotný (1946 Praha) 
- bohemista, žije v Chodouni

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní kritik a básník, žije

Jan Sojka (1973 Plzeò) 
- pedagog, básník a prozaik

Martin Šíp (1979 Plzeò) 
- bohemista a germanista

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž 
- 2014 Deggendorf) 
- výtvarník, básník, esejista

Lukáš Vesecký (1991 Plzeò) 
- student FPE ZÈU, 
   žije v Dobøanech
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