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EDITORIAL 1

Chtìli bychom, abyste vìdìli...

Vojtìch Nìmec

Západoèeské písemnictví utrpìlo ne-
milou a neblahou ztrátu: zemøel Roman 
Kníže. Rodák opavský (na severní Mo-
ravì též debutoval), dávno již zdomác-
nìlý Plzeòan. Autor, který své texty kniž-
nì vydával zpravidla s velkou èasovou 
prodlevou. Kdysi ikona plzeòské non-
konformní literární scény. V posledních 
letech nejspíše už nepsal: sužovaly ho 
zlé choroby a neduhy. Za života mu ne-
bylo pøáno doèkat se náležité literárnì-
kritické odezvy, o literárnìhistorické ani 
nemluvì: co se o nìm sepisovalo, bylo 
povìtšinou spíše slátané než ulátané. 
Pøedevším se to zcela míjelo s podsta-
tou jeho poetiky a nepøispívalo k ujas-
nìní si umìlcova místa ve vývoji novo-
dobé tuzemské poezie. Tak už to bývá. 
Básníkovu životnímu i tvùrèímu odkazu 
skládáme v Plži hold alespoò nevelkou 
publikací jeho novìjších (žel nikoli nej-
novìjších) básní a pøedevším tklivými 
slovy Karly Erbové na rozlouèenou.

Co dále nalezneme v èervnovém èís-
le našeho èasopisu? Respektive co vy-
zdvihnout malinko, aspoò malinko víc, 
nebo� urèité „pozdvižení“ tohoto ražení  
si jistìže zaslouží skoro všechny pøís-
pìvky? Událostí soudobé èeské neko-
merèní èili nonkonformní literatury budiž 
tøetí prozaická kniha Vojtìcha Nìmce:     

o ní v Plži píšeme s uznáním a pøipoju-
jeme i ukázku z autorovy souèasné tvor-
by. Díky Karle Erbové a nepøímo i Šárce 
Kuèerové mùžeme pøipomenout rovnìž 
jedno významné letošní historické a spo-
leèenské jubileum, totiž latinského lite-
ráta a èeského panovníka Karla IV., Lu-
cemburka trùnícího i v roli císaøe øímské-
ho. K jinému, také s Plzní spojenému, 
kulturnímu výroèí se vrací Ivo Fencl ve 
svém pozastavení vìnovaném Jiøímu 
Grossmannovi. V rubrice Navštívenka 
pøedstavujeme prozaika a výtvarníka Ja-
na Kmenta, nìkdejšího spoluzakladate-
le literárního sdružení Moderní analfa-
bet. 

Komu se zastesklo po „Ohmataném 
deníèku“, ten mùže nyní (s podivem?      
s uspokojením?) konstatovat, že Evžen 
Pìnkava v tomto tisíciletí nedávno za-
vítal do „macechy Vídnì“ a vyvázl bez 
úhony. Pøedstavovat nemusíme ani Ale-
nu Vávrovou, ani Petra Kersche, ani 
Václava Touchu (už brzy uveøejníme 
závìr jeho Jettatury), leè už ani „mlado-
západního“ Filipa Korytu. A v recenzní 
rubrice je kritické úvaze podroben Plze-
òan Václav Engler. 

To vše si Plž køepce nese v èervno-
vé ulitì a pøíštì hodlá pøikvaèit s letním 
dvojèíslem. Tak jako už tolik, tolik rokù.



2POEZIE

Roman Kníže 

xxx

Nebe plné andìlù,
a náhle –

potok plný oblázkù
v èisté vodì

tak studené…
A lásky –

Jolana, Alina, Helena…
Kostel, hospoda, divadlo,

vše obnoveno, mìsto stojí,
vše znovu postaveno, stojí vìž jak raketa…

Èisté studny. Všade stuhy…
Kùò dostane nikoli cukr,

ale chléb, a� ví…

Stoupej, slunce!
Jdi za sluncem, slepý,

tváøí za sluncem…
Bílé mraky, modré nebe,

domky jako by se kývaly na koòském høbetì…
V dáli mìsto na oblaku.
Teï probìhla lasice, už ale je pryè.

A hle, na nebi strigy, na zemi stín. Andìlé, lásky, nikde.
Housenky kol domu,

rozdrolená asfaltka –
která už toho tolik vydržela.

xxx

Èeská noc polární.

Pøed ohnìm èasu
utíkal jsi vždy do vyšších pater,

až poznals,
že skokem už se nezachráníš.
Doufáš, že tobì se nepøihodí,

že nenahlásíš zlaté mince –
a že nepùjdeš do lochu?

Doufáš, že tobì nepøistøihnou tipec,
za to, žes obèas vidìl amarantovì,

obèas modøe…

Na nebi strigy, na zemi stín...
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Èeská noc polární!
Už ti konì vyvádìjí?

To ještì není vše.
Andìlé pøipravují rakety.
Na tebe, na koho jiného,

na koho jiného,
doufals, že ty jediný ujdeš soudu…

Mìsto plné Èíòanù, a hle, kdo jim pøisluhuje –
toho ty pøece znáš!

Èeská noc polární. 
Sbohem, už se nezachráníš, ledaže…

Ledaže, no?
Nestojí to za pokus?
Jak myslíš!

Doufáš, že tobì se nepøihodí…
Mìsto plné Èíòanù.

Zlomek z cyklu Jettatura
Václav Toucha

A Z TEBE BUDOU HOUSLE
sladký javore
pohladím tvou kùru
a zachvìji se písní bezlistou
pøedem zamilován do vùnì
tvé nepoddajné duše

ZDÌDIL JSEM DECH
i zarputilost zdí v mém domì
obracím pùdu v zahradì
k níž dorùstám
pøes koòskou délku dìtských let
zplanìlý nadìjemi studnì žíznivé
na rubu roubení
tichem zminutý

Za humny varhan
šlépìj dne se modlí
za všechny èisté v oèistci
v oèích zbabìlost pøibližnosti

v kapce podokapní
protivnou úzkost
první schùzky levé dlanì
s pravou patou
pravé lásky s hloupostí
jak tohle rondo
koneèného zrození
Nebyl jsi a nebudeš
v lese zádušním
kde v mechu dodýchává
smírèí køíž

PORAZIT STROM
nebývá jenom tak
Vzít pøece jen za své
sny toho druhého
znamená obtížit myšlenkou
zpìnìnou høívu dní
zùstat osamìlý s básní
zotroèen nadosmrti slovem
které nesdìlíš
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Z ulice

Z ulice mudrce Báseò
pøitáhnula si za vlasy
a teï ho rozèesává

Starý muž s copánky
(to se stává) mžourá
Do slunce podzimního

Už sklaply všechny pasti slov
a myšilov se diví diví diví
až udiven je zcela

udiven zamotává zpátky
prsteny po Nìmcích
do klubíèek vln

V srdci pulci

Mí pulci v srdci
vždycky pøivolají
nekoneènì veliký a krásný
malovaný øetízkový
kolotoè dìtství

Miluju motání hlavy
i motýlí tanec v žaludku
Kolotoèem èesané vlasy!
Nesmìlý polibek
toho kluka!

Potom dlouze
mìkounce voòavì prší
kaluže mají jemné blátíèko
a pod mokrým trièkem
se dva nové èumáèky krèí
a les je vždycky blízko
se svými modøíny

Jakož i modøiny
jsou od toho
jak ustaviènì Spolu
padáme
ze støechy kurníku

Tajnosti kozorohù
Alena Vávrová

když se nám
ani na konci léta
nepodaøilo létat

xxx

Báseò Nemá
jediný smysl
Má je všechny

Básníci se opíjejí

Básníci se opíjejí
samohonkou své vlastní fantazie

proto jejich básnì mohou obsahovat
angrešt / švestky / hrušky / melouny a fíky
a další druhy nahnilého ovoce
takového je všude spousta Jejdamane
podle toho zda jsou z Afriky èi z Hané

Nìkteøí obèas úmyslnì pøidávají vèelu
èi zapomenutý vítr a kosíø / køivák
železný nùž starých Bojù

Zpoza / koza

Zpoza mých veršù
vykukuje vesele
bílá vousatá koza
a v èerné tmì chlívku
pøežvykuje tajemno

Kam podìly se

KAM SE PODÌLY
moje krásný nohy
Dlouhý
co psávaly Ty
nejkrásnìjší verše
do oblohy
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kam zmizelo
tetování lýtek
krásným Italem
kde je ta nejkrásnìjší
sexy kérka

kam se podìly
já vím
nedìle už byla
a teï je pondìlí
jednou pùjdu hledat

to svý tatoo
tam kam bílý svatý
andìlé
odnesli mámu mou
i tátu

Baf!

Než se nadìješ
Už píšeš
Epitaf

Jozífku
Nezapomíná se
Ale když zemøeme
tak je to navždy

Zas
duše rdesno
støíbrolistý keø
mlèí svou zradu
mezi stromy

Zas Zapíráme
vraždy
i sebevraždy
za bílého dne

Pro radost

Dnes ještì pro radost
básníci a zamilovaní
pøecházejí Most
sv. Kainara

Odtud Tam a Odsud Sem
Nejkrásnìjší píseò Je
ta prastará

Jako ta masožravá

I když už dávno
nejsou malí
ze svých nosù
javorové nosánky
nesundali

A ještì dnes
chtìli by je
Nìkterým
nasazovat

Oni však zaènou
støelhbitì
šnuptychl z kapsy
vytahovat
a hned troubí jako
na lesy

Zatímco vìèné dìti
se objímají s nebesy
Vìèní starci
jen poèítají a poèítají

Jejich srdeèní sval
jako ta rostlina
masožravá

smrš�uje se
a saje vùni
plných tobolek

V bodì nula

Hnula se
Hnula
Básnická žula

Škvírkou
jsme nakoukli
do Bodu nula

Jsme na zaèátku

Oblohu drápem
koèka nebeská
rozetnula

žhavá láva se leje
na Pompeje
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Pøítel v Avignonu. 
Korunovace na krále arelatského, kde 
slunce padá støemhlav do polí. Ta zemì 
èeká svého malíøe a doèká se, to vím.
Matyáš z Arrasu a v Praze katedrála. Že-
broví témìø blahosklonné, plamenem 
bílým mnichù  zpìv a èlovìk po kolenou.
I dílo pøíští vzdìlanosti, jež požehnal 
sám papež.
Královský hrad jsme èasem zbudovali     
s velikým nákladem a slávou a nad Be-
rounkou v lesích pravý skvost – v nìm 
mistr Zelo, zvaný Horlivec, dívá se na 
nás  ze svých obrazù. 

A Bušek z Velhartic, ten pøítel nad mým 
vínem, které jsem vezl z Burgund. Bylo 
to pøátelství obèas i otluèené. To když   
mi øíkával: 
Svéhlavý mùj pane, hory jsme slavnì 
pøekonali, zbývá jen záludnost rovin. 
Vìz, že jsou vìci, které neopustíš, i kdy-
bys stokrát chtìl. Dávej si pozor na 
nadìji: je tuze šálivá a èasto zapomíná, 
kdy tady naposledy zahoøelo v krovech.
Ty naše veèery, ta naše tìžká rána!       
V nich jsme si øíkali, že spoutáni jsme 
panty, øetìzy, slovy, potrhaní, že už to 
skøípe, a co lze všechno dìlat, aby se 
kámen ze zdi nevydrolil. Padalo z nás   
to peøí fénixù – nikdo se neohlížel – – 
Veškerá závra� nad propastí svìta –

Vlastnì i otec – odevzdal nám správu 
nad touto zemí. S podmínkou pìti tisíc 
høiven a my to vydali. S podmínkou 
rovnìž: že bìhem pøíštích let – alespoò 
dvou – se nebude sem vracet.

Je listopad, kostem je stále zima – po-
dlaha pod nohama už není pøíliš pevná, 
má postava se potácí, aniž cokoli pila,  

Král Karel píše synovi
Když uslyšela milovaná Blanka poprvé 
èeskou píseò:
Døevo se listem odievá, 
slavíèek v keøku zpievá…
položila mi na rameno svou uslzenou 
tváø a zašeptala: Nyní už vím, odkud je   
v tobì té nìhy… Stále se ohlížím za tou 
vùní…

A tak jsem zasadil strom. Má nespoèet 
vìtví. Nìkteré plné trnù:
– temný stín hradu Loket, vzpomínky 
strmé jak ty skály,
– v zbraslavském klášteøe matèin hrob.  
A nedaleko Závist. 

Úskoky, bitvy, proradnosti, pøísliby, faleš, 
zneuctìní žen i krásná alotria, jimž jsme 
se ochotnì pøiuèili. Byli jsme provaz, 
napjatý od požáru k požáru – a hle, už 
se i trochu tøepí. A chyby z hrdosti, a že 
jich bylo tolik!

A touha domù! Jenom s korouhví! Vítìz-
nou, orvanou, zkrvavìlou. Èí že to byla 
krev? Ovšemže naše, samozøejmì naše. 
Spali jsme na meèích, vstávali s mise-
rere. Mezitím ouzkost, šalby, ztroskotání 
a touha vykøièet, dokud je ještì èas. 
Náš bùh se díval. Napomínal. Ne, on nás 
nevodí na oprati. Sami se vodíme, sami 
se zapøaháme. Málo nás tresce, zùstali 
jsme živi s høebíky svìdomí…

Náš pøíchod do Èech! Zemì zpustoše-
ná, bez  jediného svobodného hradu, až  
po krk dluhù, s pány proradnými. Krá-
lovský palác ztroskotán až k zemi. A já 
byl nehoden, neumìl  slovo èesky. Bez-
moc a  zoufalost, stálé pøítelkynì…

A tolik radostí:
Petrarcùv dopis. 

Karla Erbová

JUBILEUM
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mrzutý, rozviklaný, trochu strach o toho, 
kdo snad mi podoben –

Já tehdy rozhodl zasadit  ten strom. 
Na vìtev poslední pøípíchnu ten list pro 
tebe, milovaný synu. Strom s jarem roz-
kvete – Ty obávej se míst, jimž ještì 
nedorostla duše, nebo� se sluší pode-
zøívat z bludù obèas i vlastního konì.  
Ale je nadìje a vìø mi, chutná sladce.

Líbezná zemì, která pod tím stromem, je 
domov tvùj, mùj synu.

už má co dìlat, aby nepadla – kostra,   
to lešení ve mnì, klopýtá. A ráno pichla-
vé a popelavé – veèer se budou všichni 
ptát!  
Až pøijde smrt, ta èernì naklonìná èíše – 
pøipiješ se mnou, pane z Velhartic?  

Trochu se zdráhá mé trucující tìlo, však 
duše už jde cestou do polí, tichou a  ka-
menitou. Na cestì ona, milostná a køeh-
ká, jak si ji pamatuji, i ten náš motýlí èas 
– Nad ním pak klenba rùžová – 
Už není co èekat – jsem starý muž, 

PRÓZA

Chtìli bychom, abyste vìdìli, jak chvályhodné sklony k obøadnosti máme; 
propùjèili jsme je Mnohomluvnému, darovali jiným mutantùm myšlenky, tolik nám ne-
známým, mimotextovým osobnostem. Nu a protože jsme se z jakési masochistické 
tužby, v jurodivošském záchvatu schválnosti rozhodli být na kratièký moment sro-
zumitelnými, k opu ètenáøskému odpovìdnými vypravìèi, jak hlásá – skrze knìh 
hubitele líté – zemdlený, prùhledný jako trepka, lenivì mazlavý duch doby, jehož 
nezakousnutý ocas se táhne dobami všech národù, mutací kultur, anihilací „poklekni 
a vítej kulku z milosti do spánku, jed do plic, aby se umíralo tancem!“, popíšeme vše 
s úsporností nám nevlastní:

Tahle naše postava, na jejíž jméno se rozpomenete v cuku_letech, se, chudìra, 
narodila v Den polévky gazpacho.

To znamená, že v den støetu dvou bratro-sestro-vražedných pojetí; znalosti a ne-
vìdomosti, zkušenosti a panictví, horka útrob a sychravosti dnù. Jak víme, maminka-
prvorodièka se topila v nadsvìtské blaženosti, extáze šturmovala odtokem a pøíto-
kem, zatímco se heroicky brukvovitá, ovšem úzounká, spíše vysoká minaretka než 
neandertalensky robustní hlavièka vynoøovala z jílu rodidel, nevidìla-neslyšela-
nedýchala a rostla jako prst boží; a my uvažujeme, zda snad tìlo novorozeného 
nebylo máèeno v roztoku novosvìtských rajèátek, èesneku, okurek, krve olivových 
hájù – v nichž doztracena-donávratna slýcháme kroky Penelopiných nápadníkù, 
hladovì nepokojných ve smrti, mezi sebou hádavých, která že ta živelná poetika je 
mrtvou vodou pro naše pøebývání v textech –, ve smìsi cibule, pepøe a paprièek 
jauva-pálivých jako úúú... Odysseovy blesky odplaty, což, tøeno o stìnu dìlohy, 
sliznici pochvy a jednosmìrku útrob, palèivì bolí i lahodí zároveò, protože

byl Den polévky gazpacho,

den køtu polévkou, tak bajonetovì bodavou jako prvnì vdechnutý kyslík, obrodná 
kulka, hromový šíp shùry, námi-vámi èichaný pach potu a krve a rozkoše,

Gastrolálie
Vojtìch Nìmec
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[Tichou poštou vám šeptám, ó, bando tøetích uší – vìtry, burácivá ohnìní, vod-
stva, lány polí, v nichž leží pohøben depot porozumìní: Slyšel jsem tu fámu od 
vražednì vyladìných bratrù-sester, ty øeèièky se obvykle vznášejí v nemocnièních 
pokojích jako residuum intensivního peèování o zemøelé; navozují roš�ácké poruchy 
spánkù, a to se nám pak zdá, že sníme, a pøitom jsme beznadìjnì pøi vìdomí, 
prohlásíme, že jsme skeptiètí vùèi pøedstavì božstva porodních sálù, a stejnì tak 
pojímáme naše moèení do bažanta jako sen souvislostí, sen o pøelévání spojitých 
nádob.]

leè seznáme pøi tom všem helehalekání-vzdychání-vrnìní mašinky, co dìlá 
„Pink!“, že tíhneme k labyrinthiansky titánské nesrozumitelnosti, vzdalujeme se od 
umdlévajících, lenošivých, dostupností znaku rozmazlených automatù na ètení, 
ovšem vyslovme také pochybnost nad tím, umí-li a umìl-li kdo èíst, zda ètení není 
pouhá smìšnohrdinsky hermeneutická novostavba budovaná borcením, nikoliv 
životní rutina „co koupit, jak uvaøit, s èím jíst a pít, koho zpùsobnì jíst pohledy, pak 
sežrat dotyky, strávit prùnikem k meritu vìcí, vykááálit orgasmem“, že tedy neexistují 
žádné automaty na ètení, nýbrž toliko na pøevod grafémù v morfémy, morfy v sémy 
ad finitum, což není ani nehodou „ètení“, ale v prvých øadách mechanizace 
„opisování“ textu vìdomím.

Srozumitelnost, vážení knihomolští roboti. Srozumitelnost je leitmotivem našeho 
líèení, tudíž buïme navýsost nesrozumitelní! Krom toho také navažme tím, jak, èím    
a proè byla neš�astníkova dušinka, jistìže telemachovsky (de)terminována: Když     
už si jako správný kavalír látkových výmìn osvojil hltání, trávení, karbonizaci kyslíku, 
jazykohmat potu a krve a rozkoše svìta, zvìdìl, v jaký že to rozporný den poprvé 
v(y)dechl, ochutnal bøitkost reality... a stejnì jako pochybujeme o smyslu èitelnosti, 
podrýváme i danost skuteènosti, stáváme se kverulanty vztahù ke svìtu. A egerian-
ským ohybem se vra�me k synkovskému protagonistovi: bezejmenný si nikdy nebyl 
jist, zda pøebývá v reálném, trans-reálném, chimérickém èi novoumìle skuteèném 
metakosmu

(neboli: molekuly a protony a neutrony a atomy duševních stavù zasouvané do 
heterocosmu možností, jak naporcovat, odš�avnit osobnost, její pouta s patery ely-
sejskými poli, s myšleným, s vyprávìním prožitým perorálnì – vnitøními, doširoka 
zavøenými ústy),

a proto lázeòsky i patriotsky i krajansky chodíval, davidocarradinsky bìhával, 
køepèil, jako by se pohyboval na ostøích nožù broušených èesnekem a chilli_jauva 
paprièkami, prášených pepøem; a podívejte: z chodidel mu v tom tanci o smrt crèí 
rajská slza, støíká okurková urina, panensky zurèí š�ávy z hájù, kde doznívá šlépìj 
zavraždìných, zavání tep tìl a vše ztichlé schne v zapomenutém hrobu, páchnoucím 
po copech cibule.

Co to tedy znamená, srozumitelnì øeèeno? Odpovím vám sám, by� jako bez-
radný vypravìè-nevìdomec, protože v jednoduších jazyka je ta jediná krása: Tele-
machova svìtotvorná iniciace byla ve znamení barev, tedy barevné aury porodu – 
sladkopalèivý prùžer lùnem, scovilleovsky odstupòovaný od pánevního šimrání až  
po gamma-záøez do kosti stydké, mìl i jiné odstíny vùní; nebyl to totiž jen den 
rozkolu mezi skuteènem a pøes-skuteènem, nýbrž syntézou obojího: dnem zjevení 
svaté Kateøiny Alexandrijské, bájného zvíøete moudrosti, patrona potulných študákù 
& kantorù šílících znalostmi, jehož popis uvádíme cenzurovaný (vynechané pasáže 
znaèíme aposiopesí), neb víme, jak jsou automaty na ètení choulostivé na drastické, 
obscénní, rouhavé výjevy:
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Upocené èelo pokryté èertovskými vøídky – z nich ukapává, po alexandrijském 
nose stéká mléko & med barvami dávného stìtí; oèi modro-zelených duhovek, ba ne, 
zlatoøeèených barev rájù & pekel, protože (…); opièí ústa, ba ne, tlama v troglodytím 
úšklebku nad èervími snahami vagantù a jejich profesorù ze slonovinových vìží, 
Èitina tlama, z níž (…); sukovitá ramena kontrastují s esovitou ladností klíèní kosti, 
tlustokožecký terén pøechází v bujná, mlékem & medem pøeplnìná òadra porostlá 
èernoèernými štìtinami, a pod tím vším èpavým, nosorožèím trupem baòaté bøicho-
vývìva tìhotné myšlénkami, pøedstavami o krásách v ošklivostech, podél tìchto 
odulostí se houpají & svíjejí pletence ètyø gorilích paží, z nichž jedna tøímá korunu     
z lebky prvních lidí, druhá knihu zapomenutých umìní, tøetí palmovou vìtévku, ètvrtá 
žehná vratiprstem; a aj, pod pupkem se ztrácí filosoficky kapavèitý úd, ba ne, je 
zmizelý mezi faldíky tezí o zásvìtích, úd promìn, z nìhož (…); jogínsky zkøíženýma 
nohama olifantù sedí na vznášedle nikoliv plném úhoøù pochyb, nýbrž na 
vznášejícím se kole s tisíci bøitvami krájícími-øezavými rajèátka, okurèièky, cibulku, 
èesneèí hladkost kateøinských stehen, pùlek a (…).

Tak to vidíte, drahé poloautomaty. Podivuhodná bytost jako vystøižená z apoka-
lyptického leporela se vznášela v Den polévky gazpacho nad všemi novorozenými – 
všudypøítomná sudièka kynoucí prapalcem, ba ne, grotesknì svatá sudièka toliko pro 
ztraceného syna Odysseova...,

ale kdepak!

Pøestaòme s tìmi lacinými narážkami na homérské vypravìèství, nechejme pøí-
bìh plynout tak, jak je, totiž bez hrází alusivních obezlièek, jak uhájit danost fikce, 
stanovit zadání, trvalou udržitelnost srozumitelnosti, beztak je vše past nebo past      
v pasti – na mamuty, veverky i lenochody, pro nìž se stal les kolébkou i hrobem.

ŠALMAJ

Dílo v obrazích 
aneb Nemystické mystérium

Vladimír Novotný

jako sudièky. Pramálo se však podílely 
(nebo podíleli?) na další autorovì spiso-
vatelské sudbì, jejich sudidla byla sice    
u vzniku jeho první stejnì jako druhé 
knihy zjevnì pøítomna, spíše však na nì 
vrhala pøíznivé a pøejícné svìtlo. Toho 
bylo a jest i v pøípadì tøetího Nìmcova 
prozaického pásma – pojmenovaného 
Opus Pictum (nakladatelství dybbuk, 
Praha 2016; ilustrace Viktorie Rybáko-
vá) – nutnì zapotøebí: je to pøece ryzí 
opus pictum, tudíž nikoli všehovšudy 
svìt v obrazích, leè právì a pøedevším 
dílo, rozumìj literární dílo stvoøené          
v obrazích. Jeho celek je navíc kompo-

Bataille, Breton, Broch... Možná i tak 
se nazývaly starodávné sudièky, které  
na rozhraní druhého a tøetího tisíciletí 
figurovaly u tvùrèího zrození chebského 
prozaika Vojtìcha Nìmce. Urèitì jich 
však bylo pøi tom mnohem více, ba i tìch 
novìjších: každá v jiném slovesném há-
bitu, každá s jiným autorským naturelem, 
každá honosící se jiným, jednou nadmíru 
vìhlasným, podruhé spíše nevìhlasným 
jménem. Možná bychom jich napoèítali 
kupøíkladu až ètrnáct, potom by šlo o ètr-
náct literárních pomocníkù, o žádných 
ètrnáctero múz, nýbrž vskutku o dvakrát 
sedm pomocníkù zøejmì pøistrojených 
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nován tak, že pokud hodláme prostøed-
nictvím reflektování takto zobrazované-
ho (pøesnìji tedy: reflektovaného se vší 
invencí) všehomíra nìco více èi aspoò 
cosi o nìm vìdìt, býváme v nezdolném 
pokušení na nìj i vidoucnì hledìt. Neboli 
porozumìt obrazùm, jež jsou v tomto 
opusu zároveò i texty o sobì.

Nic není jednoduššího, nic není složi-
tìjšího. Vždy� již na poèátku pøichází au-
tor s varováním, že to, co se u nìho tex-
tem nazývá, není urèeno pro milovníky 
pøíbìhu a právì tak nikoli pro vyznavaèe 
øádu, zøejmì øádu jakéhokoli. Varování je 
na místì, nevìøme však ani Vojtìchu 
Nìmcovi, ani namátkou Milanu Kunde-
rovi, chtìjí-li nám naznaèovat, co si o je-
jich výtvorech máme myslet! Arciže se  
tu nesetkáme snad ani na okamžik s nì-
jakým prvoplánovým pøíbìhem, arciže se 
tu nepotkáme s nièím, co by potìšilo ty, 
kteøí si bytostnì nebo i profesionálnì 
libují v nìjaké žánrové èi filosofické „øád-
né“ reglementaci, nicménì pravý proti-
klad se mùže zdát být mnohem vìtší 
pravdou. Pøíbìh je pøece také každé vy-
pravování, a� již je v nìm dìjová linie víc 
emblematická nebo naopak víc enigma-
tická. A øád? Není to spíše problém kon-
krétních vyznavaèù, co si pod tímto øá-
dem pøedstavují a jak si potom v soula-
du se svými pøedstavami poèínají? Též 
Nìmec tu tvrdošíjnì vyznává ten øád, po-
dle nìhož si pøeje psát, nazírat a myslet 
tento svìt.

Celé toto dílo v obrazích je pøece pøí-
bìhem s velkým i s malým pé, líèí obèas 
i chronologicky všechny smysluplné (by� 
tøeba poté i smyslu zbavené) vývojové 
etapy jednoho inkriminovaného života    
(a skrze nìj pak všech dalších životù   
jak v reálném souhrnu, tak  i v symbolic-
ké rovinì): pøedevším jeho vstup do èa-
sem limitované skuteènosti, jeho po-
stupné až trýznivé psychické dorùstání 
stejnì jako jeho nezadržitelné, stejnou 
mìrou neochvìjnì neslitovné duševní 
ubývání. A øád, cožpak tento pøíbìh èi 

toto vyprávìní, pøípadnì toto narativní 
pásmo nemá úžasný, div že ne jedineè-
ný øád o sobì? Ach ano, tohle je zapo-
tøebí upøesnit: jediným verifikovatelným 
øádem daného svìta i našich životù je 
vždy poznovu jistìže chaos. V èem ji-
ném než v chaosu jsme, z chaosu pøi-
cházíme, do chaosu odcházíme, v nìm 
dorùstáme i ubýváme? Též proto jsme   
o sobì a sami sobì takto chaotickým, ba 
i enigmatickým dílem v obrazích.

Takové obrazy se nepochybnì mohou 
též impozantnì pøekrývat, v knize Opus 
Pictum jsou však, jak již bylo øeèeno, 
zároveò i textem; pøedstavují dokonce 
témìø nekoneènou množinu literárních 
textù, a proto jejich jednotlivé stránky      
v úplnosti vytváøejí cosi jako mnohadíl-
nou galerii sui generis. Obraz tu násle-
duje za obrazem: jeden za druhým, výjev 
za výjevem, jedna obrazová sekvence 
nastává nebo nastupuje za druhou obra-
zovou sekvencí. Tato vyobrazení jsou si-
ce v rámci daného pásma øazena v sou-
ladu s konstantní logikou vyprávìní, leè 
døení této logiky a tmelem, o nìjž se opí-
rá, je zde totální, vpravdì všudypøítom-
ná alogiènost, až brutální protismyslnost  
veškerého dìní, myšlení a jednání. Proto 
se také všechny obrazy-texty nebo texty-
obrazy zarputile i zavile brání jakémukoli 
pøímoèaøejšímu pojmenování, by� by se 
nabízelo sebevíc. Tudíž ani tanec smrti 
tady není pouze tancem smrti, zrození 
života tu vùbec nepøedstavuje zrození 
života, všechny takhle vidìné a sdìlené 
situace a stavy jsou pouhým odleskem 
toho, èím nejspíše skuteènì jsou, záro-
veò ovšem kráèí o odlesky natolik su-
gestivnì zpodobené, až nás v nich pøímo 
hypnotizuje i sebemenší svìtelná jiskøiè-
ka. Každá totiž vypovídá nejenom o tom, 
že co je nahoøe, jesti� zákonitì i dole       
a obrácenì, nýbrž pøedevším o tom, že 
obojí, vždy nejménì to obojí je na zjevu-
jících se obrazích bytostnì pøítomno. Ta-
ké proto Nìmcova próza není nakonec 
nièím jiným než právì opus pictum.
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xi vezdejšího svìta. Tváøí v tváø všed-
ním reáliím se pak takto zacílení a tak-  
to smýšlející tvùrci zdají být ze všeho 
nejvíce lunatiky žijícími mimo èas a pros-
tor celého lidského vesmíru. Není to 
však úplnì obrácenì? Není právì uve-
dený pozemský èas a prostor ještì ná-
mìsíènìjší než veškeré doposud známé 
zpùsoby existence hojných lidských ná-
mìsíèníkù? Nepøesvìdèujeme se o tom 
také v rozklenuté vizi zvané Opus Pic-
tum, zejména v mnoha spisovatelových 
literárních vyobrazeních? 

Proè však celý cyklus Nìmcových li-
terárních obrazù, vytrysklých èi prýští-
cích stejnì intenzivnì z podvìdomí ja- 
ko z nadvìdomí, druhý za prvním èi po-
sléze sto druhý za sto prvním, nejednou 
zdánlivì míjíme v témìø hypnotickém 
bloumání, aèkoli bìhem cesty k nim a za 
nimi zakrátko již nic nehledáme a snad      
i zámìrnì nic nenalézáme? Proè jsme 
se vydali na tuto cestu, která má doza-
jista také nìjaké heideggerovské opod-
statnìní, zároveò však ve stejných èa-
sových okamžicích vzniká a rozvíjí se jak 
v pamìti, tak v mysli a v prvé øadì v naší 
filosofické imaginaci? Všichni klasikové 
novodobého surrealismu a pozdìjšího 
surreálna by si každý autorùv opus (ne-
toliko Opus Pictum) s gustem pøivlastni- 
li a pojednávali o nìm jako o charakte-
ristickém artefaktu spjatém a spojeném         
s moderní estetikou dvacátého vìku, 
poukazujíce zejména na zvolený zpùsob 
vyobrazení jako urèitého druhu žánru 
zvaného exemplum, jehož jsme pøi èetbì 
a pøi putování neustále úèastni. Jenže to 
podstatné a urèující je v knize nìco jiné-
ho, totiž právì zmínìné putování, zøetel-
ná metafora cesty èili pohybu v èase.

Subtilní bytost Nìmcova vypravìèe, 
ve zcela konkrétní dikci až eskamotérsky 
levitujícího nad prùseèíky èasu v tomto 
pøíbìhu a souèasnì nepøíbìhu stejnì ja-
ko v øádu chaosu a chaosu øádu, se záhy 
odívá do poutnického roucha. Poté se 

Nuže, toto opus pictum o sobì mùže 
pùsobit na ètenáøe kupøíkladu jako sáho-
dlouhý koridor, v nìmž je k vidìní jeden 
obraz za druhým a v nìmž se pochopi-
telnì mùžeme i zastavovat, k nìjakému 
z vyobrazení se dychtivì vracet, anebo 
naopak s nemenší dychtivosti obèas   
pár výjevù pøeskoèit a hledat nìjaké pou-
èení (nebo poselství? nebo dokonce po-
slání?) ve zøené scenérii o nìco vzdále-
nìjší. Pøíèí se nám však pøedstavovat si 
pøi takovém rozjímání èi pøemítání prach-
obyèejnou chodbu, ba dokonce zcela 
banální prostranství galerijní, aèkoli tak     
i onak se musíme pohybovat v nìjakém 
mentálním èasoprostoru, máme-li zá-
sluhou vidìného a pøeèteného více vì-
dìt a více vidìt. Spíše se tady ocitáme    
v netradièním labyrintu, totiž v takovém 
labyrintu, v nìmž nikdo z tìch, kdo do 
nìj vstoupí, nehledá žádný východ. Ba    
v nìm ani na okamžik nebloudí, by� je  
od poèátku pøítomen v bludišti: takhle 
totiž vypadá a tím k sobì i pøitahuje onen 
hypnotický, stejnou mìrou empirický ja- 
ko mimoempirický filosofický a umìlecký 
svìt literatury Vojtìcha Nìmce. 

V autorovì prozaickém a obrazovém 
bludišti vìru nebloudíme, koneckoncù 
bloudit ani nemùžeme, není nám shùry 
dáno setrvat na jednom místì, a to ze 
stejných dùvodù, proè ani naše hektické 
životy nemùžeme znenadání zastavit, 
promìnit je v nìjaký nulový bod nebo   
se k nìmu posléze navrátit. Nikterak 
nebloudíme, ponìvadž si v tìchto bri-
zantních rovinách vùbec nepøipadáme 
jako v bludišti, nehledáme ani žádný vý-
chod, ponìvadž východisko již je od po-
èátku nalezeno: s naprostou jistotou pøe-
ce víme, že neexistuje. Jediné, co jest     
a co být mùže, jsou díla v obrazích.       
V tomto pøípadì jde o taková díla èi ta-
kové obrazy, která a které se na jedné 
stranì až úpìnlivì drží pilíøù autobio-
graficky motivované imaginace, leè na 
stranì druhé úpornì vzývají pozdnì sur-
realistickou nebo spíše surreálnou refle-
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protagonista vydává na poutnickou ces-
tu, stává se tudíž poutníkem – a vše, co 
je posléze v textu spojeném s obrazem 
ke ètení a ke zøení, jest pøíbìhem jed-  
né pouti a též výrazem øádu (chaosu) 
ustaveného pro tuto pou�. Vìru pro 
zvláštní pou� a vìru pro obzvláštní pu-
tování: nemíøíme k žádnému labyrintu 
svìta, ponìvadž všechny obvyklé laby-
rinty mají východ, a�si skrytý nebo na-
pøíklad zazdìný: tento Nìmcùv nikoli. 
Nesmìøujeme však ani k žádnému lust-
hausu srdce, nebo� svìtla poznání je 
všude poskrovnu a kýženého rajského èi 
blaženì pozemského jsoucna ještì mé-
nì. Dávný poutník rosikruciánský by si 
možná vìdìl rady (nijaké rady totiž ne-
vìda), co však nynìjší slovesný umìlec, 
novodobý poutník pøiputovavší do tøetí-
ho tisíciletí? Poèíná si tu v autorovì po-
dání jako úzkostný tvùrce a zároveò i pøí-
jemce všech tìchto zdánlivì spontánnì 
vyøèených textù, všech takto tempero-
vanì zjevených obrazù? 

Vskutku, ve tøetím tisíciletí bývá ouz-
ko, o existenciální úzkosti ani nemluvì. 
Vše, na co patøíme a co spatøíme, v kniž-
ní i v umìlecké poloze, bývá v estetické 
rovinì jakoby pøipoutáno k nìjaké starší 
(též novìjší, leè tu ještì nemáme v tvùr-
èí krvi) tradici. Proè si tudíž jednu ne-
vybrat? Arciže surrealistický, arciže ma-
gickorealistický, arciže v mnoha aspek-
tech postmodernistický Opus Pictum Voj-
tìcha Nìmce jest zøejmì možno inter-
pretovat též jako staronový barokní text-
obraz a obraz-text.  K nìmu pøece tolik 
pøirozenì patøí i otázky, i odpovìdi, pøi-
èemž nìkdy i otázky, na nìž se odpovìï 
nežádá, jindy zase odpovìdi, které na 
otázky neodpovídají. Obojí je totiž svým 
zpùsobem zbyteèné: èím intenzivnìji    
se ponoøíme do všemožných konkrét-
ních stavù vìci, do situací, v nichž by ani 
mystikové neshledali pranic mystického, 
o to víc jsme úèastni nadèasového ne- 
bo mimoèasového, zato nepomíjivého ži-

votního a tvùrèího mystéria. Právì ono 
pøece ztìlesòuje nejryzejší opus pictum 
pozemského (èi i nadpozemského? ne-
bo neménì tajemného, podzemního?) 
bytí, pouze prostøednictvím podobného 
mystéria mùžeme být zpùsobilí aspoò 
vmžiku vytušit symbolické i nesymbolic-
ké „svìtelné záplavy“ ve vrcholných fá-
zích našeho životabìhu. Proto snad tak-
to tušit rovnìž všudypøítomnou záø a jas 
nekoneèných nadèasových i každoden-
ních úplòkù, prosvìcujících všechny jed-
notlivé, jakož i celostné obrazy našeho 
životního díla.

Což když však Nìmcùv pøíbìh a Nìm-
cùv øád není v pøedkládaném opusu dán 
toliko hojnou barokní invencí a z ní vy-
plývající imaginací, co když jeho jedi-
neèné slovesné mystérium vyvìrá z es-
tetické vize ponìkud odlišného ražení     
a ladìní? Kupøíkladu z apokalyptických 
výjevù pozdní gotiky? Nebo z analogicky 
biografických vyobrazení v dávné ikono-
grafii? Stìží, vpravdì stìží, na to má au-
torùv Opus Pictum pøespøíliš zakoøenì-
né a zahloubané novodobé filosofické 
podloží. Právì k nìmu však mùže nále-
žet i cosi jako filosofie formy, filosofie 
tvaru, filosofie vedoucí k vùli k tvaru.      
V autorových intencích potom mùže jít       
o cosi jako pouèenì reflektovaný pøed-
barokní manýrismus, reflexivnì promì-
òující filosofickou roušku ve svého druhu 
groteskní brnìní, ne-li dokonce krunýø, 
jímž se chráníme pøed èlovìèí i neèlo-
vìèí podobou svìta a s touto egidou 
zároveò jeho podoby poznáváme. Mož-
ná je tudíž Vojtìch Nìmec svébytným 
literárním Arcimboldem z poèátku tøetího 
tisíciletí, tøebaže pohøíchu nikoli nìja-
kým Arcimboldem rozverným a širší ve-
øejnosti pøíjemnì srozumitelným! Mož- 
ná pravý opak jest v daném pøípadì 
pravdou, vnikáme u tohoto literáta pøece 
krùèek po krùèku èi nejednou i støemhlav 
kolikrát do arcimboldovsky zakamuflova-
né scenérie osudového dorùstání a vzá-

ŠALMAJ
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pìtí i do ještì osudovìjšího ubývání, 
vpravdì do scenérie jevící se v koneè-
ném rezultátu vskutku jako øeèené mys-
térium. Také proto se sluší pøi èetbì spi-
sovatelovy prózy Opus Pictum a zejmé-
na pøi prùbìžném vhledu do svébytných 
lunárních obloukù v knize si bedlivì 

všímat, z jakých detailù a fenoménù tu 
spisovatel v pøíšeøí chaotického øádu       
s horeènatou posedlostí skládá své sur-
reálné vize. Jedinì takto pochopíme, 
proè a z jakých duchovních a umìlec-
kých pøíèin jsou jeho uhranèivé texty – 
opus pictum.

Vážený pane!

Tento list bude se Vám nepochybnì 
zdát právì tak zvláštní a tajemný jako 
nepochopitelný. Píše jej èlovìk 24 let, 
èlovìk zakoušející všechny hoøkosti 
umìní, èlovìk zachvácený právì po-
sedlostí po Bohu, na kterého (po dosti 
bludné cestì!) si jaksi vzpomíná ve vzpo-
mínkách, je to dìtství, které se jednou 
zavøelo, nìkde v dálce, osyky a sosny 
jako ruce boží. Dobrá!

Je snad vedlejší vìcí druhá knížka 
veršù v „Symposiu“, je zcela mimo, vše, 
co není nad 1.000 metrù výšky. A zde, 
mluvíme-li o nebi, jsme u vìci:

Pøed rokem, putuje všemi antiquáøi 
všech prùjezdù Prahy, objevil jsem zce- 
la náhodnì Leona Bloye. Jediný èlovìk, 
kterému podávám ruku do modra. Ta- 
kovým zpùsobem objevil jsem vùbec        
i Vás, vážený pane, Vás jako pøeklada-
tele a Vás jako èlovìka vydávajícího 
mohutné vìci.

Pátral jsem po detailech. Ale XX. sto-
letí, tak bezzubé a pitomé, o nièem ne- 
ví. Jeden knihkupec mi øekl: Stará Øíše. 
Je to skvostné pojmenování, které jsem 
se konec koncù doèetl i na obálce. Sta-
rá Øíše! Ano! – Nezlobte se, považoval 
jsem Vás za mrtvého (ojedinìlí pøece 
buï zapadnou nebo zemrou!) a zase 
jakýsi mladíèek, Felician Ropsovského 
nezdravého typu (pøíruèí knihkupecký) 

Vladimír Holan píše 
Josefu Florianovi

mi øekl, že žijete. Bylo to tehdy krásné 
odpoledne. Píši Vám, doufaje ve Vás 
nalézti pøítele, jakého jsem právì ztratil   
u A. Sovy.

Míním v životì udìlat nìjakou drob-
nùstku. Trpím a dusím se krásou. Chtìl 
bych se nauèit hrát na varhany, necho- 
dit do úøadu a plakat z nadšení, sám, na 
kolenou. Nìkdy nemyslet a býti bláznem.

Snažnì, snažnì Vás prosím, mohl-li 
bych snad zakoupiti Bloye a knihy, jež 
jste vydal. Zde v Praze (a prošel jsem 
toho hodnì!) nelze nic dostat. Mám jen 
„Exegeze“ a „Deník z Praseèího na Mar-
nì“. Nic víc, probùh, nic víc.

Hoøím láskou v tìchto šedivých dnech. 
Venku prší, déš� crèí. Je to jako novoro-
zeòátko. A vzduch voní voskovými kap-
kami a mišpulemi. –

Ach, nesmìjte se! Tìším se opravdu 
na Vaši laskavost a na nìkolik øádek.

Jsem Vám vdìèen v hluboké úctì      
a obdivu! Vladimír Holan

Pragae 26. VIII. 28

Pravopisnou podobu zachováváme 
podle originálu. Dopis je psán na dvou 
lichých stranách dvojlistu, datován de- 
set dní po smrti Antonína Sovy. Druhou 
knížkou v Symposiu Holan míní svùj 
Triumf smrti (verše 1927–28), který však 
vychází až r. 1930 v Kuncíøovì edici Phi-
lobiblon, z vydání u Škeøíka sešlo.  (MiŠ)

STOPY
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Oddìlené ložnice
Petr Kersch

Když nastane pøi schùzce s vaší pøí-
telkyní ta chvíle, pøi které se zábava ocit-
ne na jakémsi mrtvém bodì, existuje 
spoleèenská hra – mùžete ji zkusit mís-
to obligátní televize, nic na tom není: 
Vytáhnete ze své knihovny jakýkoliv 
slovník nebo nìjaký díl encyklopedie – 
urèitì nìco takového doma máte ještì    
z tìch let, kdy jste studovali – zastrèíte 
mezi listy knihy palec nazdaøbùh, na tom 
místì knihu otevøete a pøeètete vlevo na-
hoøe první substantivum. A máte téma     
k rozhovoru! Každý z vás musí od té 
chvíle hovoøit jenom k tomuto námìtu, 
nìco øíct duchaplného nebo zavtipko- 
vat, vzpomenout si na nìjakou legraèní 
pøíhodu, a tím se odrazíte od bøehu do 
peøejí improvizované konverzace. Kde 
pøistanete, záleží jenom na zúèastnì-
ných.

Tuhle se tak stalo i mnì. Vytáhnu tedy 
anglicko-èeský slovník, strèím tam prst, 
otevøu a už je to tady: BED.

Zoe se zamyslí a prohlásí, že to bude 
ještì dlouho trvat, než tato spoleènost 
pochopí, že oddìlené ložnice a zdravý 
sexuální život k sobì patøí.

Mám námitku: Mnoho žen, zejména 
vdaných, to odmítá. Pøipadá jim, že 
opustit široké manželské lùžko (double 
bed) znamená opustit manžela, druha, 
dlouhodobého pøítele a stálého milence  
v jedné osobì. Spoleèné lože je pro nì 
jednoduchý, srozumitelný prostor, kde se 
dá leccos vyøešit nebo na leccos se 
vyspat. Kdo na to vùbec pøišel, spát        
v manželství oddìlenì?

Zoe se domnívá, že s tím pøišli Ame-
rièani. Oni se chovají – pravila – jako se 
chová prase bradaviènaté (Phacochoe-
rus aethiopicus) – svou moc vystavují na 
odiv tím, že zaberou co nejvíc místa. Za-
èalo to oddìlenými záchody: jeho klozet 
– její klozet. Nyní hroznì letí oddìlené 
ložnice, znak lepší úrovnì.

Jako životem ošlehaný èlovìk míním, 
že skuteèní boháèi nikdy nevìdí, kde je-
jich cho� tráví právì noc. Jejich zkuše-
nosti nejsou pro naše téma smìrodatné. 
Když ale u nás jste zaèali na dvojité 
posteli a váš milovaný po jisté dobì chce 
oddìlený pokoj pro sebe, nelze to chápat 
jako upgrade manželských vztahù.

Ano – pøiznal jsem – mohou nastat 
životní situace, kdy dvojitá manželská 
postel je spíš na pøekážku. Jsou horší 
nemoci než chøipka. Taky platí, že man-
želský sex není horeèná milostná schùz-
ka probíhající na bázi „tøikrát není dost“. 

Shodli jsme se, že urèité øešení je       
v signalizaci; napøíklad klást na podlahu 
èokoládové bonbóny tak, aby naznaèily 
pìšinku. 

Tøeba si vezmi chrápání – podotkla 
závìrem Zoe. Manželka chrápe, ty také, 
a pes, který se to od vás nauèil, taky 
chrápe. Nauèí-li se chrápat ještì vaše 
koèka, jeví se oddìlené ložnice jako 
bezva øešení.  

Ilustrace
Miloslav Krist
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Jednou, když na Oldøicha zbylo v kos-
tele místo opìt nìkde v zadních øadách, 
uvidìl kamaráda Fandu Kuchaøe, jak mí-
øí se skupinkou lidí nìkam úplnì dopøe-
du, pod oltáø. Kývli na sebe a Fanda se 
zatváøil tak rozšafnì, uliènicky, jakoby    
tu ten chrám vùbec nebyl, a Oldøichovi 
bylo najednou líto, že je v kostele sám    
a má celou mši prožít v nudì a nepo-
hodlí. Tolikrát se už pøinutil brzy ráno 
vstát, dovléct se sem, pøetrpìt tady ty 
nekoneèné minuty a stejnì se mu ne-
podaøilo tady zažít nic jiného, než dlou-
hou chvíli. Podivného i dìsivého tu bylo 
dost, ale nepotkal tu nic, co by ho pøe-
svìdèilo. Bùh ho zkrátka neosvítil.

V útlém dìtství pár opravdových do-
tekù vesmírné síly zažil. Jednou, když 
byl ještì opravdu malý, byl se svou 
chùvou na procházce na vltavském ná-
bøeží. Stará dáma se usadila nìkde na 
lavièce, vybalila pletení a nejspíš si tam 
povídala s nìjakou skoro stejnou bab-
kou. Oldøich si zatím hrál v povzdálí        
s vìtším cizím klukem.

Tohle nábøeží bylo svislé, tak jako 
všechna v centru Prahy, ale bylo zvlášt-
ní tím, že bylo lemováno øadou stromù    
a až za tìmi stromy smìrem od øeky 
stálo zábradlí.

Pøelézt zábradlí, to nebyl pro kluky 
žádný problém. Dva kroky vzhùru, pøe-
hodit nohu, seskoèit a byli tam. Klekli si 
až na okraj strmé kamenné stìny. Chvíli 
házeli dolù na døevìné molo a do za-
parkovaných pramic kamínky a hrudky 
hlíny a pak ten starší kluk rozhodl, že bu-
dou oblézat ty stromy. Jenom dva z nich 
rostly až na samotné hranì vysoké zdi 
nad vodou a právì ty mìl na mysli.

Už to mìl perfektnì nacvièené. Leg-
raènì s vystrèeným zadkem se pøed-
klonil a objal kmen a pomalu se smýkal 
po jeho obvodu, dokud nestál bezpeènì 
na rovné zemi z druhé strany. Celou do-
bu kladl Oldøichovi na srdce, že to má 
udìlat pøesnì také tak! Byl tím svým 
pouèným tónem až protivný.

Oldøich dlouho nezaváhal, miloval do-
brodružství, pøál si být horolezec, kos-
monaut nebo parašutista. Obtoèil paže 
kolem stromu a zvolna se zaèal pøesou-
vat podél nìj. Ale jak byl menší, nedo-
sáhly jeho dlanì ani do pùlky kmene. 
Když byl asi uprostøed cesty, pøímo nad 
øekou, cítil, jak se pomalu, ale neodvrat-
nì zaklání. V tu chvíli nevìdìl, jestli má 
pod zády molo s lodièkami nebo prázd-
nou vodní hladinu, ale bylo to celkem 
jedno, byly mu ètyøi, neumìl plavat. Vní-
mal jenom, jak mu vlna strachu stoupá 
od bøicha až ke spánkùm, jak mu za-
temòuje mysl jako hustá rùžová mlha. 
Vší silou zaryl své dìtské prsty do kùry 
stromu, ale nebylo to nic platné, byl pøí-
liš slabý, aby se dokázal pøitáhnout ne-
bo jenom zastavit to zoufalé zaklánìní. 
Nedalo se už vùbec nic dìlat. 

Najednou ale ucítil v zádech zvláštní 
sílu, která ho tlaèila zpátky ke kmeni, 
nevìdìl co to je, necítil žádný dotek, ale 
úplnì ho to narovnalo a pomohlo mu to 
vylézt stranou podél statného stromu   
do bezpeèí. Tahle podivná cizí síla mu 
zachránila život, aniž ji volal, aniž èe-  
kal, že cokoli ještì mùže odvrátit ten 
strašný pád.

Nevìdìl, co to bylo, ta zvláštní moc 
se mu nepøedstavila, nechtìla po nìm, 
aby jí dìkoval nebo projevoval úctu. 
Jenom ho trochu podepøela, když už 
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smrti nestálo nic v cestì a byla zase ta 
tam. Oldøich nevìdìl proè. Èasto si na  
to vzpomnìl, ale nepøemýšlel o tom. Do-
hromady nebylo o èem pøemýšlet.  

Nikomu to tenkrát neøekl, snad ani ten 
starší kluk si nièeho nevšiml, ale od té 
doby vìøil, že má za sebou nìkoho, kdo 
nedovolí, aby umøel. 

Ale pro sedmiletého kluka už bylo 
tohle moc dávno, už mìl svého boha 
jenom na to vìèné dohadování, co by 
mìl a nemìl a co se stane, když udìlá  
to a ono. Ale oba tihle bohové byli na 
hony vzdálení tomu kostelnímu. K tomu 
se Oldøich pøiblížit nedokázal. Pøiduše- 
né obøadné mumlání, nekoneèné opako-
vání litanií, nesrozumitelné pøíbìhy, to 
všechno, co boha mìlo èlovìku pøiblížit, 
pomoct mu k nìmu najít cestu, to všech-
no Oldøicha spíš odrazovalo. Pøipadalo 
mu to otravné a cizí. Pøipadal si tu jako 
jediná bezradná kapka vody ve vyprahlé 
poušti urputné víry.

Vlastnì ne tak úplnì jediná, byl tu 
ještì ten kamarád Fanda, co na nìj tak 
lišácky mrknul, když do kostela vcháze- 
li, ten by mu urèitì pomohl pøekonat ty 
nekoneèné chvíle, ale zmizel nìkam    
do pøedních øad a nechal Oldøicha osa-
moceného. 

Snad kdyby se k nìmu dostal trochu 
blíž, kdyby se nìjak nenápadnì pøenesl, 
jako to umìli boží andìlé, mohli by si 
alespoò posunky zkrátit tohle úmorné 
èekání na konec obøadu. Ale jak by se 
tam za ním dostal, on, obyèejný kluk, 
bez køídel a schopnosti pøenést se kam-
koli potøeboval? Možná, kdyby se vždyc-
ky po nìjaké chvíli posunul o jednu øadu 
vpøed, napadlo ho, tak by si toho ani ne-
musel nikdo všimnout, nakonec by tam 
dopøedu došel, mìl na to celou vìènost.

Zrovna se kleèelo. Oldøich pøesnì 
nevìdìl, kdy se má bìhem bohoslužby 

kleèet, kdy stát, kdy sedìt, øídil se po- 
dle ostatních. Hned zjistil, že pro po-  
hyb vpøed je výhodnìjší kleèet na obou 
kolenou, když kleèíte jenom na jednom, 
je váš krok dost rozkývaný a hned vzbu-
dí pozornost, ale v kleèe sounož mùžete 
dìlat úplnì drobné nenápadné krùèky.

Modlitba byla dlouhá a Oldøich se bì-
hem ní posunul o dobré ètyøi metry, na 
pomalejší postup nemìl zkrátka trpìli-
vost. Vzal to oblouèkem, trochu do stra-
ny, aby nebyl faráøovi pøíliš na oèích. 
Ocitl se až za zadní lavicí. To bylo dobré 
místo, za lavicí nebyl zepøedu témìø 
vidìt, ale že na nìj dobøe vidí všichni 
zezadu, to Oldøicha nìjak nenapadlo. 
Teï hlavnì pøemýšlel, jak pokraèovat. 

Stranou to nešlo, tam se pod okny 
podél lavic tísnilo moc lidí, vìtšinou 
mladších. Nezbývalo než to vzít svateb-
ní ulièkou uprostøed. Oldøich se, kryt 
zadními opìradly, pøesunul po kolenou 
ke støedu lodí. Najednou všichni vstali,  
to bylo výhodné, rychle si stoupl vedle 
poslední øady, a potom hop, a už stál 
vedle pøedposlední, rychlými pøískoky  
se pøesunoval blíž a blíž k oltáøi. Když  
už byl skoro ve støedu hledištì, opìt se 
zmìnil tón mše a všichni si sedli, vlast-
nì jenom ti v lavicích. Lidé stojící mimo 
lavice samozøejmì zùstali stát. Problém 
byl v tom, že v ulièce a kolem dokola ne-
stál nikdo, jenom Oldøich, byl teï hroznì 
nápadný, a tak si radìji døepl na bobek, 
to ale nevìdìl, jestli se v kostele smí.  
Ale nikdo nic neøíkal, všichni byli zaujati 
kázáním.

Najednou Oldøich uvidìl Fandu, sedìl 
v první øadì hned pod oltáøem, bohužel 
na opaèné stranì, než byl on. Dvì øady 
za Fanošem bylo volné místo, kdyby se 
tam tak dokázal nìjak dostat… Ale uliè-
ka byla strašnì široká, jak se pøes ni 
nenápadnì pøenést? A tak Oldøich nako-
nec udìlal to, co mu pøipadalo nejlepší. 

NAVŠTÍVENKA
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Lehl si na bøicho a plazil se po hladké 
žulové podlaze šikmo pøes ulièku upro-
støed zaplnìného kostela smìrem ke 
tøetí øadì. Šlo to dobøe, leštìné dlaždice 
klouzaly jako ledová plocha. Ale stejnì 
ze sebe nemìl dobrý pocit, øíkal si, že 
pøece není možné, aby si ho nevšimli. 
Ale nìjak to musel provést, prostì to nut-
kání, to volání po spáse pøed nudou bo-
hoslužby bylo silnìjší než on! 

Na druhé stranì vplul na sedátko. 

Nikdo z vìøících nepohnul hlavou, ani 

pan faráø, takže to možná nebyl nejhor- 

ší nápad!

Ale i tohle vítìzství bylo jen èásteèné, 

tøetí øada byla ještì poøád pøíliš daleko, 

Oldøich nevìdìl, jak by na sebe kama-

ráda upozornil. Nezbývalo mu než èekat, 

že se Fanda nìjakou náhodou otoèí.

Ale Fanda sedìl jako pøibitý, ani se 

nepohnul. Namísto toho pøední øady na-

jednou vstaly, lidi zaèali jeden po dru-

hém pøistupovat k faráøi a ten každému 

vkládal do úst hostii. Svaté pøíjímání!

Koneènì se nìco dìlo, nìco dùleži-

tého, u èeho by chtìl Oldøich být, to by  

ho bavilo víc, než tu jen tak tvrdnout, 

taky ho zajímalo, jak ta oplatka chutná. 

Ale nikdo mu neøekl, aby se do té fron-  

ty postavil, ani nemohl, Oldøich nebyl po-

køtìný. Ale kdyby byl, vùbec by mu ne-

vadilo, že tomuhle bohu nevìøí, vlast-   

nì ještì ani nevìdìl, jestli jo anebo ne,       

a klidnì by to i pøedstíral. Ve škole ho 

taky uèili poøád nìco pøedstírat. Nebylo 

na tom nic špatného. Všichni dospìlí 

pøedstírali a vedli k tomu své dìti. Vždyc-

ky bylo dùležité, co øíkáte, jak se chová-

te a tváøíte. Ale co si myslíte nebo cítíte, 

nikdy nikoho nezajímalo. Kolik takových 

nevìøících vìøících bylo i v tomhle kos-

tele. I pan faráø mohl být jedním z nich! 

Byla to jeho práce, a tak ji dìlal, ale kdo 

mohl poznat, co si skuteènì myslí?

Fronta pod oltáøem zvolna postupo-
vala a nakonec pøišel na øadu i Fanda, 
také dostal tìlo pánì. Pøijal ho dùstojnì 
a s úctou a už se tak lišácky nesmál, vy-
padal spíš jako opaøený. Ani jednou se 
na Oldøicha nepodíval, dokonce ani  
když vycházeli z kostela. Stále byl ob-
klopený rodinou a tìmi lidmi, co stáli        
v té frontì, a tak to Oldøich nechal být       
a zamíøil domù. Radìji si pospíšil, bál  
se, že ho nìkdo dohoní a zaène kárat, 
jak se to choval pøi mši, ale lidé vychá-
zeli z kostela jako vždycky trochu oblou-
znìní, pomalu se vraceli k všednoden-
ním tématùm myšlenek a vìt a Oldøicha 
si nikdo nevšímal.

Bìhem nedìlního obìda ani pøi veèeøi 
nepadla u Kosových o téhle bohoslužbì 
ani zmínka, všichni se tváøili normálnì. 
Teprve na druhý den k veèeru, když už 
Oldøich nic podobného neèekal, Vašek 
se ho najednou zprudka zeptal:

„Co si to v tem kostole vyváïal?“

„Byl jsem moc vidìt?“ pøikrèil se styd-
livì Oldøich.

„To si mùžeš mysle�, všeci �a viïáli!“

„A že mi nikdo nic neøek?“

„Tož, co by asi øíkali!“ ukonèil debatu 
Vašek.

Ale ani zítra, ani další dny si o tom 
vesnice nevyprávìla, jak by se dalo èe-
kat. Pøistihnout nìkoho, jak se chová 
smìšnì, to bylo pøece nejvdìènìjší té-
ma zdejších klepù, Oldøich to mockrát 
zažil na vlastní kùži! A tak kdo ví, tøeba 
byl opravdu pro vìtšinu vìøících nevidi-
telný, jenom Vašek ho vidìl, protože to 
byl taky napùl Pražák a možná taky 
chodil do kostela jen tak na oko. Anebo 
to ostatní nechtìli vidìt, jako by nesmìli. 
Jako by to už bylo tak za hranicí, že už 
to ani nebylo legraèní. Anebo to mìlo  
jiný dùvod?
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Rovnìž plzeòský Jiøí Grossmann
jeho nemoci. Stal se reklamním texta-
øem Poštovní novinové služby.

Soubor jeho a Šimkových povídek     
v definitivní, Šimkem autorizované po-
dobì se poprvé objevil teprve po pøe-
vratu ve svazcích Povídky aneb Nechci 
slevu zadarmo (1993) a Návštìvní den   
u Jiøího Grossmanna (1999), ale v dru-
hém už jsou jen dvì pùvodnì opome-
nuté prózy. Texty ovšem žijí i v akustic- 
ké podobì, jak je naèetli autoøi, ale i Jiøí 
Krampol. Na zvukových nosièích jich vy-
šlo 62 z celkových sedmdesáti. Nedo-
stalo se jen na texty Blbec Zoul, Ples 
zahrádkáøù v našem mìstì, Oko za oko, 
zub za zub, Pohádka o hrdloøezu Boøi-
vojovi, Jak jsem byl medákem, Jak si na-
še rodina zakoupila magnetofon, Babiè-
ka a Jak jsem zápasil s playboyem.  
Proè chybìjí? Z rozlièných dùvodù. Tøe-
ba Zoul parafrázuje zapomenutou prózu 
Václava Štecha (1859–1947) z pøelomu 
století Nejlepší muž, pøedlohu Burianova 
filmu Nejlepší èlovìk, a dikcí spíš pøipo-
míná Švandrlíkovy humoresky. Poštmistr 
Baba je tu odkazem na Èapkova Kolba-
bu. Ale zatímco ve Štechovi pátrali po 
„nejlepším“, zde hledají obecního blba. 
Jistìže nejlepšího. Další povídka Ples 
zahrádkáøù je zas poplatná Formanovu 
filmu Hoøí, má panenko (1968): pøedvá-
dí sbor hasièù na vsi a rozkradení tom-
boly. Jen ten jednoruký bubeník je pù-
vodní a básník Vít Šára pøedznamenal 
poetu Mirka Hýla z Rodinky Tluèhoøo-
vých dvojice Kaiser-Lábus. Vèetnì verše 
„zalekni se ohníèku, máme dlouhou ha-
dièku“ èerpá Ples z kontrastu dávných 
konšelù a nìkdejšího národního výboru, 
ironizuje Mièurina i Lysenka a dodnes 
zaujme zmínkou o kùrovci zakládají-  
cím „panství“ v lesích. Název povídky je 
ovšem zavádìjící. K plesu nedojde, ale 
jen na „pivní dožínky“ v altánu.

Až 20. èervence by se dožil pìta-
sedmdesáti let a není prvoøadì vnímán 
jako spisovatel. S Miloslavem Šimkem 
vytvoøili píšící dvojici a své první profe-
sionální angažmá získal textaø, zpìvák, 
muzikant, skladatel, dramatik a herec  
Jiøí Grossmann (1941–1971) v Plzni dík 
úspìchu své hry Hoj, Štìchovice!, po-
ctìné ve zdejší soutìži. Po pøedstavení 
mu èlen poroty Josef Koenigsmark na-
bídl místo v Alfì, kde dìlal umìlecké-   
ho vedoucího (1960–1963), Grossmann 
pøijal, a tím zradil Šimka, jehož soubor  
se vzápìtí rozpadl. Tak èi tak, 28. srpna 
1962 „zrádce“ nastoupil do hry Kdo to 
udìlal? v roli „zlého žáka“ a v divadelní 
kapele soubìžnì válel na pozoun, ba- 
su, kytaru a banjo! Zpíval? Jen pøíleži-
tostnì. Ale napsal novou hru Noc a pís-
nièka. Tu však dramaturgie neschválila.  
I složil aspoò hudbu pro pohádku Po-
pelka, v níž hrál. Titulní roli mìl v Šesti 
ženách Viktora Jandeèky. Hlavní roli   
hrál také v Rukavièkách pana Tartuffa. 
Kritik Ivan Rùžièka sice zjara 1963 hru   
v Pravdì setøel, ale i on vnímal v herci 
pøíslib. V plzeòském rozhlase zatím Jiøí 
toèil písnì Vyèítavé blues a Pøetržené 
šle, které roku 1967 nìkdo bohužel sma-
zal. Vzhledem k tomu, že už v èervnu 
1963 dostal soubor Alfy výpovìï, se to 
mùže zdát neuvìøitelné, nicménì Gross-
mann stihl v Plzni odehrát 202 pøedsta-
vení.

Jeho i Šimka pak zavolali vojáci. 
Svornì dìlali konkurs do Armádního 
umìleckého souboru, kde se autorsky 
angažoval právì Koenigsmark, který byl 
po odchodu z Alfy i šéfem jeho dra-
maturgie. Grossmanna pøijal, Šimka ne. 
Obával se, že by co dvojice prosazovali 
vlastní texty? Pokud ano, oprávnìnì.  
Ale koncem roku 1964 byl Grossmann 
stejnì zpìt v civilu, projevily se známky 

Ivo Fencl

PLZEÒAN ÈTE
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Nìkteré z vycizelovaných prací Š+G 
motivicky navazují také na líèení odvì- 
ké války pedagogù se študáky z knih 
„Žáka Jaroslava“ (1906–1960) a zákla-
dem vìtšiny z nich je bujará nadsázka.  
Z gejzíru kameòákù udìlala veøejná 
ètení a gramodesky kult. Legendární 
povídky kolovaly v opisech a staly se 
ozdobou školních èasopisù, i když èasto 
v cenzurovaných nebo rùznì uèesaných 
verzích. A podíly každého z autorù na 
nich?

Už je také neodhalíme, ale Grossman-
nova erudice víc generovala poetické fi-
nesy, naivismy a fantastièno typu tlus-
�ocha, jehož neutáhne vlak, a tak drží 
zády do jara lavinu. Grossmann rád snil, 
Šimek obstarával sarkasmy a suchý 
humor. A kdo preferoval politické naráž-
ky? Nevím, ale jsou tu. „Miloval jsem      
1. máj a jiné dny, kdy jsem mohl zevlo-
vat po bulvárech a dívat se, jak naše 
mìsto bohatne.“ „Budu následovat Ko-
menského, který utekl za hranice, a sta-
nu se jako on uèitelem.“ „Na fakultu jsem 
se dostal snadno: otec mi zajistil dobrý 
pùvod.“ „Žáci pøinutili uèitelku pøerušit 
výuku a øadili se ukáznìnì pøed ško-   
lou doufajíce, že zase jede delegace.“    
S ironií líèí autoøi i dobové odmìny ve 
formì pøijetí do Pionýra, 

Když je v roce 1967 pøijímal Jiøí Su- 
chý do Semaforu, nevadilo mu na jejich 
poetice naprosto nic. Jen povídku Jak 
mì otec posílal stávkovat museli na je-
višti nahradit Soutìží jedlíkù.

Mnohá spojení zavedená Š+G rych- 
le zlidovìla až v ustálená rèení. Napøí-
klad?

Kyselino sírová, zdraví neškodná, 
skoè do úst! Tìlocvikáø mi vyèítal, že 
jsem zašlápl medicinbal moc hluboko   
do parket. Co je vìtší: Èína nebo Vati-
kán? Pojï si se mnou zacvièit, hube-
òourku. Sedìl jsem sám v pøeplnìném 
kupé. Nechci slevu zadarmo! Stojím    
jen na jedné noze a ještì ne na své.       
A jistìže i Na Plzeò, Vávro, na Plzeò.

Pohádka o hrdloøezu Boøivojovi situo-
vaná na plzeòské Slovany pøipomíná 
Leacockovy povídky a její hrdina zas 
Babinského. Rovnìž se polepší a pra-
cuje co zahradník. Vtip je ale hrubého 
zrna a konèí ve stylu Švandrlíkových ho-
rorù: Zbývá dodat, že poslední hrdlo, 
které Boøivoj podøezal na rozlouèenou  
se øemeslem, patøilo kadeønici Karolinì.

Hlavnì technologicky zastaral další 
pøíbìh Jak si naše rodina zakoupila 
magnetofon, ale uchvátí rázovitá figura 
nenasytného strýce Balouna, èeské ver-
ze žrouta karbanátkù Wimpyho z Ná-
moøníka Pepka. To ovšem dílko nespa-
sí. Hrátky nad magnetofonem s veršíky 
od jedné rodinky jsou pøíliš infantilní.   
Víc zaujme další z mnoha parodií na 
Babièku roubovaná na hned dva feno-
mény doby: potírání angliètiny a povinné 
hudební pøehrávky. Ale humor stojí i pa-
dá s anachronismy a po obrozeneckém 
vzoru konèí slovy „š�astná to žena“.

Š+G psali perem èi tužkou, naèež 
Grossmann prózy pøepisoval doma na 
stroji. Jednu vytvoøili na dvì tøi seze-    
ní, obvykle ve Slavii, u stolu nad schody 
k WC. Zvali ho Tradièním, Grossmann 
doò vryl i jejich iniciály. Co jeden z auto-
rù vyslovil, druhý rozvíjel: tak vznikly Kni-
ha navíc (1968), Besídka zvláštní ško-   
ly (1969), jejíž druhé vydání však pu-
tovalo do stoupy, Ètení pro otrlé (to šlo 
rovnou do stoupy), Návštìvní dny Šim-
ka a Grossmanna (1975), Návštìva cir-
kusu (1976) a Besídka bývalých žákù 
zvláštní školy (1990). Jejím spoluauto-
rem je Jiøí Krampol. Realizace filmové 
povídky Až pøijde Komenská tvùrèí sku-
pinou Jana Procházky byla ovšem za-
stavena a scénáø vyšel knižnì až po ro-
ce 1989.

A chronologie zrodu povídek? Tu už 
asi stanovit nikdy nepùjde, ale k raným 
náleží Kvido shání nevìstu. Mezi po-
slední pak ty z neblahých èasù, když    
už Grossmann ležel v nemocnici: Matu-
ritní veèírek a Jak jsem ochoøel.
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Evžen Pìnkava

Vídeòské øádeèky
Starovídeòský hotel K., zbudovaný    

v roce 1903, mùže od prvodojmu pøi-
pomínat pension Grillparzer z Irvingova 
románu Svìt podle Garpa, i když veš-
keré podobnosti jsou spíše náhodné. 
Støedoevropské literární ovzduší však 
má své nezvratné zákonitosti: hned u ho-
telu zastavuje tramvaj è. 0, ano: nula!, 
recepèním je obstarožní Chorvat ze Ši-
beniku, dlouhá léta žijící v Sovìtském 
svazu, pokojské budou nejspíše z Ukra-
jiny. Nad vším starovídeòským v této 
budovì i v jejím okolí by se mìlo zvolat 
slovy básníkovými: „Má stará Rakouska, 
mé staré Vídnì všecky!” Hned po vstupu 
do hotelu nás „vítá“ starožitný nábytek   
a fotografie dávných majitelù K., èili niko-
li císaøe pána. Vìru, Wien bleibt Wien.

Pøed polednem jsme ještì postávali 
na liduprázdném zdickém nádraží, uply-
nulo stìží osm hodin, a už se bezmála 
poživaènì touláme po veèerní Vídni, jako 
kdybychom se potøebovali mermomocí 
ujistit, že je v ní vše na místì: sv. Štì-
pán, Graben, Hofburg, Albertina, stánky, 
dnes již spíše kukanì párkaøù. Naráz    
se vynoøují i echt vídeòské vzpomínky: 
prvnì jsem zavítal do „macechy Vídnì“   
v bøeznu 1968: bìhem našeho nìkolika-
denního pobytu odstoupil z prezidentství 
Antonín Novotný. Tenkrát jsme se s brat-
rem nachodili po „maceše“ pìkných pár 
kilometrù! Nikdy pøedtím jsme ještì na 
Západì nebyli: poprvé až ve Vídni. Sko-
ro pøed padesáti lety. Tento veèer blaže-
nì popíjíme lahodné polotmavé pivo.

Bloumáme po pìší zónì ve vídeòské 
ètvrti Favoriten. Hanka dychtivì pøistu-
puje k nejrùznìjším obchodùm èi tzv. bu-
tikùm se všelijakým obleèením všeho 
druhu i s jinými textiliemi vèetnì spod-
ního prádla, pøièemž témìø pokaždé se   
u vstupu do prodejny skotaèivì svíjí smí-

chy. Není divu: skoro na všech dveøích 
do tìchto krámkù nabízejících „štìstí 
dam“, jak kdysi napsal Émile Zola, se to-
tiž skví nadmíru výmluvný nápis: „Liebe 
Kunden!“ Arci, arci, nìmèina je nìmèina 
a èeské oèi jsou èeské oèi, nelze však 
pøehlédnout, že na „pánských“ obcho-
dech kupøíkladu s elektronikou a podob-
nì se žádné takovéto uvítání nevyskytu-
je. Vskutku platí, že svìt je otevøený ná-
hodám – zjevnì i tohoto druhu.

Pojmeme tajný úmysl se vydat až do 
Grinzingu, v nìmž jsme kdysi bezstarost-
nì popíjeli s manželi H., tenkráte v péèi 
èeské diplomacie, a sotva si tento úmysl 
vyjevíme, hnedle tam ujíždíme: metrem, 
autobusem, tramvají. Nemíøíme však do 
vábivých vinárnièek, to až posléze, ný-
brž na tamìjší høbitov rozprostírající se 
na mírném návrší. Cíl cesty je zakrátko 
spatøen: více než dùstojný, vpravdì soš-
ný hrob bájného Mahlera. Se stélou zbu-
dovanou v antickém duchu. A pouze se 
jménem nebožtíkovým; žádné oznaèení 
èi letopoèty. Gustav Mahler: to staèí.       
O kousek dál je pohøbena Alma Mahler 
Werfel. Pøežila génia hudby o tøiapa-
desát let. Neménì velebný náhrobek. 
Též pro její dceru Manon Gropius.

Další vrcholný zážitek z Grinzingu: ne-
obezdìný hrob zkrášlený zelení a ozdo-
bený litinovým køížem, jaké známe z Bur-
genlandu: zde jsou uloženy ostatky Tho-
mase Bernharda. Poznovu jenom jméno 
a pøíjmení, nic víc. Rakouský génius lite-
ratury. Náramnì se pyšním tím, že jsem 
(naèerno) redigoval èeské pøeklady nì-
kterých autorových dìl. Skládám mu 
hold s dojetím a s pokorou, léta bìžela    
a už bych nevìøil, že stanu u místa je-  
ho posledního odpoèinku. Sršatý tvùrce 
by však mìl vstát z mrtvých a sepsout 
rakouské mìš�anosty: u vchodu na kr-
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chov je seznam hrobù „Geehrte“, velkých 
osobností, a jsou tam i literáti, o nichž 
jsem nikdy neslyšel, zatímco Thomas 
Bernhard nikoli. Hanba jim, šosákùm!

Mezi Grinzingem a vídeòským okrs-
kem Josefstadt je cosi jako vilová ètvr�,  
v níž se skrývají milá sídla zèásti ješ-    
tì pøímìstská, zèásti už polovenkovská: 
kráèí o zelený pás mezi Vídní a turistic-
kými ohnisky jako právì Grinzing. Tady,  
v ulici Sandgasse 23 (mìla by se ale 
jmenovat spíše Sandstrasse, je i na ví-
deòské pomìry dosti dlouhá a spojuje 
Grinzing s Heiligenstadtem), dlouhá léta 
pobýval a psal Josef Svatopluk Machar, 
„náš èlovìk ve Vídni“, tady vznikaly jeho 
bernhardovsky sršaté publicistické pole-
miky èi naopak polemická publicistika. 
Máti ho nesmírnì obdivovala, nebylo jí 
však dopøáno do Sandgasse zavítat. Èi-
ním tudíž tomuto Macharovu vídeòské-
mu toposu poklonu i jejím jménem.

Nech� jsou odpùrci cestovních zážitkù 
trpìliví: co lovím z pamìti a co zároveò 
vyzdvihuji, to je svého druhu „lyrický de-
ník“ z cest, pøekypující køísenými až 
vzkøíšenými zážitky, jež se odehrály v mi-
nulosti. Takto nostalgicky, ba rozechvìle 
po menším bloudìní vstupujeme do 
bernhardovského Café Bräunerhof, do 
nìhož nás pøed devatenácti lety zaved- 
la Jasna H. To už byl Thomas Bernhard   
na pravdì Boží a já pietnì vzhlížel k po-
hovce v rohu lokálu, na níž prozaik         
a dramatik v ústraní sedával. Ach, dávno 
již tomu! Nyní jsem polosvìtácky objed-
nal u vrchního „eine kleine mocca“ a skli-
dil jeho uznalý pohled: no vida, tenhle 
auslendr ví, co se sluší a patøí. Pár minut 
prožitých s Bernhardem.

Málokdy se pøihodí, že se ve Vídni 
našinci „zadaøí“ nìjaký èas pobývat ve 
zèásti výraznì post-secesním, zèásti 
zjevnì avantgardnì koncipovaném a ne-
konvenènì (zároveò s citlivým pøihléd-
nutím k tradici) upraveném salonku, 
jehož podobu v meziváleèných letech 

nenavrhl a tváønost mu nevtiskl nikdo ji- 
ný než Adolf Loos. Sám Adolf Loos!  Vy-
hlédneme-li ale „loosovskými“ okny na 
ex-habsburskou metropoli, vidíme uèinì-
ný architektonický konglomerát. Kdysi 
proslulý palác Urania, kokoschkovskou 
školu užitého umìní, až hundertwasse-
rovskou státní instituci a poté i ryze ra-
kouský vtip: ministerstvo války s olbøímí 
sochou maršálka Radeckého z Radèe 
pøemìnìné v... ministerstvo životního 
prostøedí. 

A� dorazíte do Vídnì kdykoli, v kte-
rýkoli èas, jistojisté je, že je záhodno do 
staroslavné Albertiny zajít na nìjakou 
nadmíru lákavou výstavu. Nejinak i le- 
tos na jaøe: Chagall bis Malewitsch. Ru-
ssische Avantgarde 1910–1920. Vesmìs 
poøízeno ze západoevropských sbírek, 
ponìvadž mnozí modernisté našli úto-
èištì v exilu: nejen Larionov èi Gonèa- 
rovová, ale i ménì známí, oslnivì talen-
tovaní tvùrci. Rayonismus, supranatu-
ralismus, suprematismus... Co smìr, to 
arcidíla. Oèi pøecházejí. Avantgarda zna-
èí pøedvoj, kurátoøi výstavy však na ni 
umístili i velekýèovitou oj: salónní sochu 
V. I. Lenina, leè až z roku 1948. To už      
z velikánù avantgardy žil jen málokdo; 
navíc ti, co zùstali v Rusku, umírali hlady.

Louèení s „macechou“ Vídní. Sice nás 
ještì èekají rùzné cestovní pochùzky, 
víceménì však k nìmu dochází již v od-
poledních hodinách, a to v dalším sta-
rovídeòském Café Sperl. Vìru v café po 
všech stránkách starovídeòském! Útul-
né fotely, mramorové stolky, velká nabíd-
ka všemožných „kuchen“ – a svého dru-
hu raritou této kavárny jsou kuleèníkové 
stoly zakryté plachtami, na nichž jsou vy-
staveny všechny hlavní svìtové deníky, 
urèené k volnému ètení nebo volnì ke 
ètení. A navštívíme-li tzv. onu místnost, 
mùžeme si pøipadat jak v Paøíži za èasù 
secese, ve skuteènosti jsme se však octli 
aspoò na pár chvil ve Vídni za èasù se-
cese. Kdysi oblíbené místo schùzek 
umìlcù, dnes zejména studentek.



I pøi cvièení pøemýšlej! hlásá papír 
velikosti A4 pøilepený veselými obrázky 
na horní okraj zrcadla. Pøed tímto (podle 
žákù) prokletým nástrojem pekla stojí 
malý Lukáš a kapièky potu mu stékají po 
zamraèeném èele. Zmáèkne znovu oba 
mìchy dud a tøídu naplní meèivým zvu-
kem, který má do dudácké kvinty stále 
ještì dost daleko.

„Vidíš? Vidíš se? Kroutíš se jako ží-
žala!“ už to nevydržím. Je pátek odpo-
ledne a každý musí pochopit, že i v tak 
trpìlivé uèitelce, jako jsem já, prostì po-
hár pøeteèe. Vstávám ze židle, míøím      
k zoufalému žákovi a v duchu sama 
sebe pøesvìdèuji, že bít ho není øeše-
ním. Co ale s tím? Zhluboka vydechnu, 
chytím ho za ramena, narovnám páteøní 
paragraf a jedeme znovu. Letmo po-
hlédnu na hodiny – do konce mé kan-
torské šichty zbývají ètyøi minuty.

Jako na zavolanou nás oba vysvobodí 
zaklepání a dovnitø nakoukne plešatá 
hlava: „Dobrý den, mohl bych s vámi na 
chvíli mluvit, paní uèitelko?“ 

Nemít ten mroží knír, vypadala by 
docela jako tenisový míèek.

Lukáš, který se mezitím vymanil z mé-
ho smrtícího sevøení, si pro jistotu za-  
èal rychle balit vìci, aby byl co nejdøív  
ze tøídy venku. Ten syèák!

„Jistì, posaïte se, jen zapíšu do tøíd-
nice.“

Když skonèím svùj úøednický rituál     
a Lukáš se vypoklonkuje ze dveøí, muž 
se s ustaraným výrazem zvedne. 

„Karel Ètvrtý, otec Vlasty,“ pøedstaví 
se.

„Šárka Kuèerová, tìší mì,“ podávám 
ruku dvoumetrové hromádce neštìstí      
a mimodìk mi bleskne, jak jsou nìkteøí 
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Šárka Kuèerová

Mé setkání s Karlem Ètvrtým
rodièe vynalézaví co do pojmenovávání 
vlastních ratolestí.

„Tak copak? Dìje se nìco?“ ptám se 
trochu dìtinským tónem, jedné z mých 
profesních mutací.

„Tak trochu. Jde o Vlastu. Poslední 
dobou má ve škole nìjaké problémy, tak 
jsem se chtìl zeptat, jestli tady taky.“

„O žádných nevím. Vlastu hraní baví, 
jde jí to, relativnì i cvièí… pracuje se s ní 
docela dobøe… Kolegynì, co uèí hudeb-
ní nauku, si ji také chválí.“

„Aspoò tady si mùžu oddychnout,“ 
viditelnì se mu ulevilo. „Víte, ona jak     
je ve tøetím roèníku na støední škole… 
prospìch má výborný, to nemohu øíct, 
škola ji baví, jen… Nezdržuju vás?“

„Klidnì povídejte. Posadíme se?“ za-
zní profesionálnì vlídná odpovìï, kte-  
rá však pro mì znamená tiché louèení    
s dnešním dílem oblíbeného seriálu. Ne-
mám šanci ho stihnout.

„Tak já zaènu trochu ze široka. Minulý 
týden jsem byl na tøídních schùzkách.  
To víte, pøíští rok maturita, to není da-
leko, a její uèitelka si mì povolala až 
nakonec. To mi bylo divný. Nejdøív Vlastu 
chválila – to se tak dìlá, když chcete vy-
stresovanýho rodièe uklidnit a pøipravit 
na šok. A najednou na mì vybafla, jestli 
vím, co by chtìla dcera dìlat po škole.

‚S tím si starosti nedìlám,‘ odpovìdìl 
jsem jí. ‚Co bude Vlasta dìlat, do toho jí 
s manželkou mluvit nechceme. Proè se 
ptáte?‘

Podívala se na mì spatra a vyprávìla 
mi, jak na obèanské výchovì probírali, 
kdo kam míøí, na jakou vysokou školu, 
jaké má kdo do budoucna plány, co by 
jednou rád mìl, dìlal… Všichni odpoví-
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dali „normálnì“, jmenovali nejrùznìjší 
vysoké školy, zamìstnání na nejvyšších 
postech, kariérní rùst… Jen naše Vlasta 
prý odpovìdìla, že by jednou chtìla mít 
velkou rodinu. Být s dìtmi doma a sta- 
rat se o nì, tìšit se na manžela, až pøi-
jde z práce, a tak dále.

Když mi to uèitelka øíkala, mìla oèi 
navrch hlavy a vypadala, že každou 
chvíli omdlí. Já byl docela v klidu. Zner-
vóznìla mì až její otázka, jestli to tak 
nechám. 

Nechtìl jsem vìøit vlastním uším. Sa-
mozøejmì, že nechám. I kdyby Vlasta 
øekla nìco jiného, tak jí to pøece nebu- 
du vymlouvat, nebo dokonce zakazovat. 
Je chytrá po mamince a svéhlavá po 
mnì, rozhodovat o svých vìcech si   
umí. Nehledì na to, že se ve tøetím roè-
níku ještì pøece rozhodovat nemusí. 
Nebo jo?“

Obrátil ke mnì oèi, v nichž plála touha 
po odpovìdi. Vlastnì nechtìl odpovìï 
jako takovou. Chtìl, abych mu pøitakala. 
Jak ráda bych mu všechno potvrdila, 
odkývala, ale já pøece nemohu shazovat 
jiné pedagogy… Profesní èest a lidská 
empatie ve mnì svádìly lítý boj. Než 
však stihla jedna z nich vyvìsit prapor ví-
tìzství, sklopil oèi a zadumanì pokra-
èoval.

„Asi jsem mìl z té tøídy rovnou odejít. 
Ušetøil bych si pøednášku o nezbytné ka-
riéøe, o pøekonání rodièù a odlišné roli 
žen v dnešní spoleènosti. A víte, co mì 
na tom mrzí nejvíc? Že tohle všechno 
urèitì na té hodinì musela vyslechnout   
i ta naše Vlasta,“ odmlèel se. „Ta moje 
chytrá, bystrá a hodná holka.“

Copak na tohle se dá nìco øíct? A má 
se na to vùbec nìco øíkat? 

Karel Ètvrtý sedìl v køesle. Skleslý, 
ukøivdìný, zamlklý. Slova, která by ho     
z téhle mizerné nálady dokázala vytrh-
nout, se propadla do zemì. Pomalu se 
zvedl.

„Já jsem její táta a já vím, že ta holka, 
až ji opravdu bude èekat volba, si vybere 
to, co ji udìlá š�astnou. A já jí to už teï 
schvaluju, a� je to cokoliv.

A dìkuju, že jste mì vyslechla,“ pro-
nesl ještì ve dveøích.

Zùstala jsem tiše sedìt, zavalená 
myšlenkami na Karla Ètvrtého a jeho 
Vlastu. Na svérázné dìvèe, které si, jak 
vím z vlastní zkušenosti, jde za svým     
a z uèitelek si nedìlá vùbec nic, a na 
jejího ustaraného ochránce pøed køivda-
mi svìta. 

Aè jeho boj pøipomíná spíš Dona 
Quijota, ústy otce Vlasty opravdu pro-
mluvil moudrý král. Král rodinného krbu, 
jenž ví, že za svou spokojenost a štìs-   
tí vdìèí nejen své práci, ale také svojí 
ženì, která o nìj s láskou peèuje, která 
buduje svou kariéru u dìtí, plotny a že-
hlicího prkna a pro niž má tahle život-    
ní dráha vìtší cenu než všechny gáže 
svìta. 

Jen ve škole to nìjak nechtìjí po-
chopit. 

Ilustrace Miloslav Krist
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Jezdil jsem za ní na druhý konec 
mìsta, jelikož ona byla pøíliš líná, hrdá     
a možná trochu bojácná, aby jezdila za 
mnou – musím ovšem s dávkou ješit-
nosti podotknout, že jednou pøeci jen 
pøijela. To když jsem ji nalákal na máto- 
vý èaj, lovecký salám a premiéru písnì, 
kterou jsem pro ni v porodních bolestech 
složil.

Jmenovala se Berta a celé to zaèalo 
tak, že jsem vùbec netušil, že nìco za-
èíná – standardní model fatálních udá-
lostí, nemyslíte? Avšak na to, abych vám 
kompletnì pøevyprávìl ten bezesporu 
magický pøíbìh našeho shledání, ne-
mám èas, takže se smiøte s tím, že   
nìco takového chcete zažít, leè nikdy 
nezažijete, tøebaže naprosto netušíte,  
oè kráèí, a užívejte si fragmenty, jež  
vám v podobì zbìsilého asociaèního 
toku pøedkládám. Dohodnuto? (Pøípad-
né reklamace nepøijímám, ale mùžete  
se klidnì obrátit na nìjaký obchùdek se 
sportovním pøíslušenstvím, s tìmi mám 
relativnì dobré zkušenosti.)

Následující odstavec by se mohl jme-
novat „nikdy neøíkej nikdy“ (pøirozenì po-
kud se nechystáte odstìhovat do Rus-
ka). Mám kamaráda, jehož dìvèe je       
o 7 let mladší než on. Když spolu zaèali 
chodit, ona byla ještì na základní škole  
a on už na vysoké. To mi pøipomíná spo-
lužaèky z 8. tøídy, jež ve vìku 14 let 
trávily èas výhradnì s chlapci od 20 let 
vìku výše. Nechápal jsem to. Nešlo mi 
to do hlavy. Proè? Dokazovali si tím ti 
kluci nìco? A ty sleèny? Byli ti chlapci 
opoždìní? Byla ta dìvèata pøedèasnì 
vyspìlá? Byl jsem èi jsem mentálnì re-
tardovaný já? Svedl by to vysvìtlit Mor-

Filip Koryta

Dávejte si dobrý pozor 
na dívky jménem Berta

gan Freeman? O èem si spolu povídali? 
Zvládli najít spoleèná témata? Co je spo-
jovalo? Nebyly jejich plány pøedem od-
souzeny k zániku? Nebylo kontrapro-
duktivní, že ti chlapci už za sebou mìli 
všechno, zatímco ty dívky nic? Je dobré 
vìøit kartáøkám? Skuteènì mléko není 
tak zdravé, jak si myslíme? Byl Andrej 
Babiš agentem StB? Na(ne)štìstí pak 
pøišla Berta a nikdo už nemusel expli-
kovat nic.

Jednoho mrazivého veèera, kdy jsem 
si neprozíravì zapomnìl vzít rukavice, 
takže jsem z hloubi duše proklínal své 
rodièe, že jsem se nemohl narodit v Ar-
gentinì a prožít tam horkokrevný život 
plný slunce a steakù, jsme se procházeli 
jakousi pro mì neznámou vilovou ètvrtí. 
Bìhem naší odysey mì napadlo, že 
uzrál èas, abychom se poprvé políbili. 
Jenže jak to provést? Idea na sebe ne-
nechala dlouho èekat – jsem pøece vy-
nalézavý tvor, ne? 

„Máš ráda laciný kouzelnický triky?“ 
ptám se jí. 

„Ne.“ 

„To máš smùlu, já je miluju. Zavøi oèi.“ 

„To jako vážnì?“ zeptala se otrávenì. 

„Smrtelnì vážnì.“ 

„Fakt musim?“ 

„Musíš,“ stál jsem si za svým. Sotva 
oèi zavøela, pøisál jsem se k ní jako pi-
javice na stehno nic netušícího plavce  
ve vesnickém rybníce plném bláta, øas    
a rozlièných mikroorganismù. K pøekva-
pení všech osob, které obývají prostor 
mé hlavy, neprotestovala. (Schizofrenie 
není meritem tohoto vypravování, tedy 
se k ní již nebudeme vracet.)

Chaotický kaleidoskop jedné mladistvé avantýry
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Èas vedle Berty plynul jako øeka, v je-
jíchž peøejích by utonul i Michael Phelps 
èi Lukáš Pollert. Hodiny trvaly vteøiny      
a nikdy jich nebylo dost. Nekompromis- 
ní zákon rovnováhy se ovšem nevyhý- 
bá ani spøíznìným duším, a tak se do 
interakce leckdy vkrádaly pochybnosti    
o správnosti našeho poèínání. „Nedove-
du si pøedstavit, že pøestaneme. Nechci 
pøijít o èlovìka, co nosí ponožky se su-
perhrdinama. Na druhou stranu nevim, 
kam to vede.“ Byl bych øekl, že všechny 
cesty vedou do Ústí nad Labem, ale ob-
èas musí i hyperironik slevit ze svých na-
ctiutrhaèných nárokù.

Racionálnì smýšlející muži se ne-
mohou divit, že jsem ve své bezradnosti 
vyhledal odbornou pomoc, od níž jsem  
si sliboval hodnotné rady. Profesioná- 
lem na slovo vzatým se mìla stát má 
skvìlá kamarádka Jana – chtìl jsem 
využít toho, že je stejného pohlaví jako 
Berta (aèkoliv pro to nemám jednoznaè-
né dùkazy), ponìvadž jsem doufal, že 
tento rys jaksi sdružuje myšlení. 

„Jak zjistím, po èem ženy touží, Jani, 
aniž bych mìl nìco spoleèného s tím 
židobijcem Melem Gibsonem?“

„Chlapèe, jak bys zrovna ty mohl vì-
dìt, co ženský chtìj, když to nevìdìj ani 
ony samy?“ 

Velice pìknì jsem podìkoval a odešel. 

Èasto se mì ptala, o co mi vlastnì 
jde. Když jsem onen kulometný dotaz již 
nesvedl odsouvat do pozadí, poslal jsem 
jí jako odpovìï svou oblíbenou píseò,    
v níž se pìje: „Chci, abys mì milovala 
víc, než já miluju tebe. Øekni mi, jestli    
je to nìco, co mùžeš udìlat.“ Vzhledem 
k tomu, že se nepøestala ptát ani potom, 
rozhodl jsem se, že si na onu vrtošivou 
otázku prostì zvyknu tak, jako si zamìst-
nanec vysokoškolské menzy zvykne no-
sit nepøíliš vzhlednou kuchaøskou huèku. 

Náhoda èi vesmír tomu chtìly, že 
jsme se støetli pøed zrcadlem, proèež 
jsem využil pøíležitosti, chytil ji kolem ra-
men, zatváøil se donchuánsky a zapó-

zoval jako na fotografii jihoevropských 
novomanželù. 

„Myslim, že nám to náramnì sekne.“ 
„Myslim, že ani moc ne.“ 
Øekla to tak graciéznì, že jsem rá-

zem zatoužil zplodit s ní minimálnì sedm 
potomkù. Posléze jsme si mým tužbám 
navzdory ve vší poèestnosti lehli do 
postele a sledovali seriál, v nìmž se nás 
skvadra hrdinù snažila pøesvìdèit, že 
nejúèinnìjším lékem proti sexuální zá-
vislosti je vyhnout se pøistižení.

Mùj nejoblíbenìjší univerzitní kantor 
mi kdysi povìdìl: „Budete-li si myslet, 
pane kolego, že jste tím, kdo drží otìže 
vztahu, natluèete si. Pamatujte, že kor-
midelníkem je vždy a všude žena. 
Pravda, sice si natluèete i s tímto vìdo-
mím, onen pád z výšin na zem nicménì 
nebude tak drastický.“ Pointa? Pro jisto-
tu s sebou neustále noste padák. Nebo 
aspoò acylpyrin.

Èlovìk by èekal nìjaké dramatické 
pokraèování (klimatické zmìny zpùso-
bené migrací slonù), gradaci (intenzivní 
potøeba koupit si kaktus), neèekaný zlom 
(tìhotenství) èi atypický zvrat (smrt do-
mácího mazlíèka), namísto toho pøichá-
zí klišé (nutno dodat, že každý správný 
opus by mìl s klišé alespoò zlehka ko-
ketovat, zde je však pøedkládána agre-
sivní forma): jak rychle se Berta objevi-
la, tak rychle se vytratila. Vysvìtlení? Byl 
jsem pouhou kratochvílí v jejím extrémnì 
nabitém mileneckém zápolení. Prý nì-
kdo jiný. Nìkdo lepší. Nìkde jinde.

Pøesto se nìjak nemohu zbavit doj-
mu, že když mi dala vale, když mì zni-
èehonic opustila, daly mi vale i veškeré 
vyhlídky na kvalitní a smysluplnou bu-
doucnost, opustila mì i nadìje na svìt- 
lé zítøky, což jen potvrzuje, jaký naivní 
flagelant se skrývá za mým nezdravì 
sebevìdomým ksichtem. Až nìkdo vy- 
dá manuál pro nenapravitelné imbecily, 
budu první, kdo si jej zakoupí. Nebo nì-
koho poprosím, aby mi ho koupil k na-
rozeninám, nebo� jsem lakomec mo-
liérovského kalibru. 
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Poznámka:  
Glosa o mém lakomství není ze 100 % 

pravdivá, ježto jsem dal Bertì k Váno-
cùm jednu z nejkrásnìjších knih na svì-
tì. Kdekoho z vás jistì napadne Malý 
princ, to se totiž nosí, ale já se ve svém 
konání zdržuji kýèe (titul neprozradím        
a o mých velkohubých øeèech lze pole-
mizovat). Dùkazem budiž fakt, že jsem 

absenci balicího papíru a mašle vyøešil 
následovnì – vytrhl jsem z linkované-  
ho sešitu formátu A4 (pùvodnì vìnova-
ného lingvistické terminologii) dvojlist, 
knihu do nìj zabalil a dárek nadepsal: 
Pøedstav si balicí papír a mašli… hezké 
Vánoce!

No nejsem rozkošný?

Kvìty okamžikù Václava Englera

Zamýšlet se nad knížkou veršù Václava 
Englera Kvìty okamžikù (Pro libris, Plzeò 
2015) znamená zamýšlet se nad otázkou,  
zda mùže èeský básník psát japonskou poe-
zii. Pak totiž takový básník musí vyøešit, jestli 
pøejímat jen formu, formální znaky, nebo také 
obsah, tj. psát o Japonsku (a jistì je rozdíl, 
jestliže se tam nìkdy ve svém životì alespoò 
podíval, nebo ne), nebo psát o Èechách v ja-
ponském duchu. Pokud mohu soudit, pak si 
Václav Engler vybral tuto poslední nelehkou 
cestu. – „Usínám v kupé vlaku / Èerný rám 
krajiny ubíhající za oknem / Náhle rozzáøí les 
malovaný ledovými krystalky / Usínám v kupé 
vlaku / A miluji vás, stromy / Jak jen asi po-
ci�ujete vy mne?“ (Stromy).

Tøiatøicet kratších básní tvoøí útlou kní-
žeèku. Jsou tvoøeny zhusta pìti-, šestiveršími 
(jen nìkolik básní v první tøetinì sbírky je           
o málo rozsáhlejších, a ty jsou také daleko 
ménì formálnì vyvážené), které jsou zakon-
èeny pointou, mnohdy i velmi výraznou. – „Na 
èihadle / Uprostøed školky / Malých smrkù / 
Pøikrytých bílou duchnou / Se snažím poøádat 
myšlenky… / …nastydl mi zadek“ (Na èihad-
le). Ano, to je japonská forma (pro našince 
ovšem znaènì blízká urèitému druhu èínské 
lyriky, již reprezentuje v nìkterých básních 
napø. známý Li Po). Básnì jsou tvoøeny ver- 
ši, z nichž každý odpovídá jednomu promyš-
lenému básnickému obrazu. Básník – a za 
ním i ètenáø – jde od jednoho k druhému, pøi 
èemž nechává ten pøedchozí ještì doznívat 
ve své mysli. Tak se tvoøí celkový obraz, 
dojem z básnì. Ten je umocnìn básníkovým 
osobitým pøínosem a zároveò jakousi katarzí 
v závìreèném verši, která mysl jakoby znovu 
zavádí na zem, do našeho bìžného všedního 
života. Proto je každý verš opatøen velkým 
písmenem, je to vždy nová myšlenková úseè-

ka, proto chybí jakákoli interpunkèní zna-
ménka, která by jen omezila vzlet myšlenky. 
Básnì nutnì musejí mít názvy, aby katarze 
posledního verše byly k narýsovanému té-
matu jakýmsi kontrapunktem.

Jde o lyriku meditativní, v níž ovšem se-
hrává pøíroda víc než jen roli prostøedí pro 
usebrání èlovìka. Tak jako i v japonském 
pøedobrazu zde promlouvají pøedevším stro-
my. Aèkoli mluví beze slov, pøece tu vidíme 
duby (s. 7, 11), bøízy (s. 11, 19, 5), borovice 
(s. 3, 11, 13), smrky (s. 24, 30), jablonì        
(s. 30), švestky (s. 21) a samozøejmì i saku- 
ry (s. 20, 36) nebo prostì les (s. 8, 16, 22,   
28, 31). – „Pøi proøezávání švestky / Jsem se 
náhle zarazil / Nebolí, nevadí Ti to? / Trpìlivì 
držela“ (Zahradní práce).

Ovšem básník se nespokojí pouze se stro-
my. Také zvíøata tvoøí náš svìt! Pokud jde      
o obrazy obvyklé našim oèím, vìtšina dospì-
lých ètenáøù básníka jistì pochopí – „Odbar-
vené stromy na stráni / Naslouchají kachnám / 
Smìjícím se dole v øece / Opodál v zahradì 
se línì otoèil velký kocour / Raduji se – tady   
a teï – žiji“ (Pod zamraèeným nebem). Pokud 
ovšem básník použije hlubšího japonského 
vidìní zvíøátek, dojde k jistému nesouladu      
s naším bìžným „dospìláckým“ vnímáním – 
„Nad posekanou trávou pøelétla èervenka / 
Jako / Loòské léto / Dìdeèek / Kocour Mou-
rek a jeho malá sestra / Pøicházení / Odchá-
zení“ (Poseèená zahrada), nebo jinde – „Pøi 
sekání klestí / Kolem mne v trávì / Poskakuje 
èervenka / – poraï, co se starostmi / Zakroutí 
hlavièkou / A mlèky se vykálí“ (Dobrá rada).  
To ovšem je jen slabší káva, ty èlovìèe, kte- 
rý chodíš se zaslepenýma oèima po zemi! 
Nevidíš napø. „Pøed oèima zmatené cupitání 
zatoulané nutrie“, „Myška u pøíkopu pozornì 
nakrèí èenich“ a dále „Veverka pøi patì stro-
mù naladí svá vyvalená èerná oèka“, „V rákosí 
– beze strachu – hrají cvrèci“!
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Jen slùvek pár…

Poezie ztratila svého Knížete.
(A je to mnohem, mnohem citelnìjší a bo-

lestnìjší ztráta, než kdyby spoleènost naše 
ztratila jakéhokoli jiného knížete.)

A já – bloumám svými 17 metry ètvereè-
ními, zapálila jsem svíèku, ne a ne se utišit. 
Ne a ne vzpomenout, kdy a jak jsem se s ním 
a jeho poezií – potkala. Snad je tomu sto, 
snad milion let – – Snad to tu bylo od pra-
dávna. Pøeèetla, vyslechla – a od první chví- 
le cítila, že tohle je moje krevní skupina! Že 
tomuto básníkovi mohu, chci a budu dùvì-
øovat, protože pravdivì vypovídá o lidském 
údìlu, o dobì, která vždycky ty dole válcuje,   
o tom, jak si vedeme, o tom, co uvnitø jednoho 
každého z nás. Že pøi nìm budu stát. 

Jeho vnímání svìta a lidského bytí mne 
fascinovalo. Jeho verše, pravdivé, holé, ob-
nažené, syrové, braly dech. Nedovolily usnout 
ani na vavøínech, ani na polštáøi. A byly lás-
kyplné. K èlovìku vzpurnému, obìtovanému, 
nevzdávajícímu se. K tomu, jenž se nedokáže 
smíøit s tím, že by mìl pouze existovat, lapat 
po vzduchu, pøípadnì obèas nìèemu zatles-
kat, vyvìsit fangle a snad za to i podìkovat.  
V té krajinì lidské, kde BÝT tolikrát bolí.

Romanovi šlo o  podstatné. O  to, co obèas 
skomírá, námi pøehlíženo, nepoznáno, zapro-
dáváno, ale bez èeho by život  stál za pen-
drek, za zlámanou grešli, za starou belu!

Nikdy to nebyly okrasné øádky, které se 
hezky poslouchají (nebo� nevznášejí na ète-
náøe èi posluchaèe žádný nárok, ale jsou sta-
vìny jen pro efekt, pro záblesk oslnìní – a po 
nich tma – trochu vìtší než pøedtím). Køièely. 
O bezmoci èlovìka, o osamocenosti jeho víry, 
nadìje a lásky. Byly blízké všem znepokoje-
ným, pøehlíženým, obìtovaným. Pojmenová-
val. Padni komu padni. Jednomu každému     

z nás – i sobì, aniž si z toho udìlal gloriolu 
kolem hlavy, kšeft, atrakci èi vypoèítavý pro-
gram. On nemohl jinak. Žádné pøedstírání, 
hraní si na pana básníka, na zvìstovatele 
vìèných pravd, ne, to nikdy nebyla jeho par-
keta, on svoji poezii žil. 

On, vìèný tazatel, nebo� je stále na co se 
naléhavì ptát, svìt rozvrácen a bez opor, 
(jichž se mnohdy sám v bláhovosti své zøíká),  
lidé ošáleni (mnohdy k tomu ošálení sami 
pøispívající, mnohdy z toho až nadšení), hluší 
a slepí nevnímají cestu, po níž jdou. Roman 
to vnímal ostøe a mìl odvahu to pojmenovat. 
Jemu šlo vždycky o to èlovìèí, co drží svìt 
pohromadì. Ten svìt, o nìmž celé generace 
snily (a stále sní), v nìmž se dá dýchat a žít. 

Literární kritik v jeho verších snad mohl 
hledat noblesu, obraznost, obdivuhodnou prá-
ci s rytmem i jistou baladiènost, kterou básník 
v sobì nesl. Já tam vždycky to, co je na kost, 
na krev, na infarkt èi na blázinec. 

Mìla jsem štìstí, potkala jsem se s bás-
níkem nezpochybnitelným, v jehož erbu by-  
la pravdivost, pokora a pracovitost. S básní-
kem vnitønì køehkým a zranitelným. Vidou- 
cím a vìdoucím. A lidsky nemálo trpícím na 
tìle i na duši. 

Jeho verše, to� obhajoba i obžaloba této 
doby, této zemì, tohoto svìta, tohoto èlovìka. 
Je v nich ticho i køik, bezmoc i trocha nadìje, 
té nevysychající a navždytrvající, i když se nì-
kdy ke svému jménu nehlásí. Nebo� on to byl, 
kdo napsal:

Vy, kdož jste se v noci zoufale chytali 
                                                      za srdce,
když pumpovalo bøeèku svìta,
pláè se utiší, vyjasní se –
Kéž bys, Romane, s námi u toho okamžiku 

byl. Kéž bychom se ho doèkali my.

Karla Erbová

Opodstatnìní pro takové obrazy zvíøátek 
vzrùstá, jestliže dojde na japonskou látku – 
„Zapadající slunce maluje svatozáø / Smrèkùm 
a jabloním / Neklidná žabka – žbluòk do tùnì! 
/ Holka v plavkách seèe trávu / V zahrádkáø-
ské kolonii“ (Pøi èetbì Ranních rozhovorù /      
v klášteøe opata Lin – �iho). Japonská látka 
se ovšem ve sbírce objeví jen ojedinìle (jen 
motivem draka – s. 15, motivem èervenky –  
s. 23 (ne už s. 29), formou dvojveršového 

ponauèení – s. 33, motivem Buddhy – s. 37, 
motivem sakury – s. 20 a 36).

„Za noci rozjasnìné blesky / Otøásající se 
hromy / Klidnì spím / Nepokoj pøináší až jitro / 
Sakury v ulicích se už dávno zbavily / Svých 
kvìtù / Mé city k Tobì však / Neopadaly / Tou-
žím / Umím ale milovat?“ (Další den) Soudím, 
že básník vskutku básníkem je, a umí milovat, 
tak lidsky – v duchu kafkovského ideálu lidství 
– život, pøírodu, okamžik.

Ilona Gruberová
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Texty Iva Fencla, Jiøiny Fuchsové, Josefa Koenigsmarka, 

Miroslava Sosoie, Vlastislava Tomana...

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

Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Vladimír Holan (1905 Praha –1980 Praha)
- klasik èeské poezie

Petr Kersch (1934 Praha) 
- prozaik, žije v Dìèínì

Jan Kment (1961 Praha) 
- prozaik, básník a sochaø

Roman Kníže (1952 Opava –2016 Plzeò) 
- básník

Filip Koryta (1989 Kraslice) 
- student ZÈU, básník a prozaik, 
  žije v Sokolovì

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

Šárka Kuèerová (1997 Plzeò)
- studentka konzervatoøe, 
  žije v Dobøanech

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

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 
- doktorand FPE UJEP, prozaik a kritik

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

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní prozaik a kritik

Václav Toucha (1943 Plzeò) 
- uèitel, básník

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) 
- pedagožka, básníøka, 
  žije ve Františkových Lázních
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