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K jaru patří poezie, a proto je v březnovém
čísla Plže poezie víc než třeba v čísle únoro-
vém, přičemž půjde o verše různého ražení
a různého ladění. Pokud však hornoblaten-
ský Jindřich Konečný patří k autorským stáli-
cím Plže, tentokrát se v našem časopise po-
prvé představují současní poetové rokycan-
ští: jednak básnický kmet Václav Liška a jeho
mladší krajan Karel Král, jednak Petr Hlávka,
jehož tvorbu snad můžeme charakterizovat
jako současnou zpívanou poezii evangelic-
kou. K tomuto bloku do jisté míry přimyká
další Citýř Jaromíra Komorouse.

Březnové číslo je však právem zahájeno
informací o tom, kdo na únorovém večeru
v Polanově síni Knihovny města Plzně obdr-
žel Ceny Plže za rok 2007 (vyhlašované již
pošesté), a to v kategorii poezie, prózy a pu-
blicistiky, resp. esejistiky. A kdo získal ales-
poň čestné uznání. Nejde samozřejmě o žád-
né klání na život a na smrt, koneckonců také
ti, kdo zůstali bez vavřínu, nás nepochybně

potěšili svými příspěvky. Svého času se ale
mladý básník T. T. Kůs pozastavoval nad tím,
zda nekráčí o nějakou nebetyčnou skorose-
bechválu autorů z regionu a cože je to za ne-
švar nešvarný, aby literární časopisy odměňo-
valy pisatele, jejichž texty je v uplynulém roce
nejvíc zaujaly! Žádný nešvar to však opravdu
není, dělá se to přece i leckde v zahraničí,
v současnosti stejně jako dávno před Kůso-
vým narozením. Ceny Plže jsou výrazem
uznání, nikoli kadidelnictví. 

S podobným uznáním můžeme hovořit také
o próze bývalé plzeňské vysokoškolačky He-
leny Veselé nebo o dalších textech z tohoto
čísla včetně příspěvků v rubrice Mladý Zá-
pad; stojí za zmínku, že básník Lukáš Weis-
häupl se v ní poprvé představuje i jako pro-
zaik.

Vladimír Novotný
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Tu krásnou vůni tvého těla...

Václav Liška



Jakožto novinář na penzi jsem přijal
nabídku, abych se rozepsal o šestém
slavnostním udělování literárních cen
Plže. Pravidelným čtenářům, vysvětlovat,
co a proč Ceny Plže jsou, není zapotřebí. 

Vy, kteří jste tam večer 6. února byli,
všechno viděli a slyšeli, laureátům, muzi-
kantům, moderátorovi zatleskali, vy už
nemusíte číst. 

PLŽ – Plzeňský literární život – měsíč-
ník pro poezii, prózu a publicistiku zá-
padních Čech, který si klade za cíl tento
kraj literárně mapovat, kypřit a čeřit, za-
končil číslem 12/2007 šestý ročník.
Redakční rada a redakce dali hlavy do-
hromady – od roku 2002 již pošesté –
a vyhodnotili nejlepší autory ročníku
2007. V oborech publicistika, próza
a poezie měli k dispozici dva stupně
ocenění – čestná uznání a hlavní ceny
v podobě keramické ulity. Vladimír No-
votný v úvodním slově vyjádřil položer-
tem, polovážně pocit, který se mu kaž-
doročně vrací, zda časopis trochu neba-
lancuje mezi „samožerností“ a „samoha-
nou“, když uděluje ceny svým autorům,
ale publikum ani neocenění autoři si to
nemysleli. O oceněných nemluvě…
Slavnostní předávání cen uvedla Jana
Horáková, skupina Milana Karpíška ji
podpořila svižným „Ragtimem pro B.“.  

Všechny legrácky z úvodních slov
Vladimíra Novotného rázně ukončila
Helena Šlesingerová, patronka mladých
literátů. Udělení výroční Ceny Ason-
klubu zdůvodnila „neúnavnou dokumen-
tační prací a propagací činnosti klubu“
a předala ji Marku Velebnému. 

Následovaly „dospělé“ kategorie. Čest-
né uznání za publicistiku získala (nepří-
tomná, ale omluvená) Alena Zemančíko-
vá, Cenu Plže dostal za Plkýř Jaromír
Komorous. 

Čestné uznání za prózu obdržela Hele-
na Veselá, Cenou Plže „za podnětné
kypření prozaické půdy“ byl oceněn
David Charvát. Cena ho potěšila, ale
„nepřekvapila“, protože mu k ní prý již
předem telefonicky blahopřáli Václav
Havel a (zesnulý) Czesław Miłosz. 

Následoval pomyslný vrchol večera.
Čestným uznáním za poezii byli oceněni
Jaroslava Málková a Lukáš Weishaüpl.
Cenu Plže, „poetickou“ ulitu za kypření
literární a umělecké půdy doma, v cizině,
a teď už zase doma, získal karikaturista,
malíř, básník, „klasik haiku“ Karel Trin-
kewitz. Viditelně potěšený a dojatý slíbil,
že pro nás ještě pár „haiku se dvěma
rýmy“ napíše.

No, a pak byl rautík, kde jsme tu řácky
zkypřenou literární ornici svlažili.

2Ceny Plže

Jan Jelínek

Ceny Plže 2007
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Měsíc

Viděl jsem měsíc
putovat věčností
jako hostie
která vstupuje
do úst Boha
jenž se vyzpovídal
ze všech svých hříchů

Výčitka

Princezno
už nevím
kolik jsi posbírala
polibků
v zakletém zámku
aby ses probudila
Nevím
kolika drakům
jsem usekal hlavu
jen kvůli tomu
aby sis vzala
jiného prince
než jsem já

Poznání

Už tě nikdy nepotkám
jako pravdu nepotkám
Když se ti do očí dívám
vidím lest
která se podobá životu
Jenom dvě věci
jsou nesmrtelné
Tvé oči
a má duše

Smrt

Lehla si ke mně
do postele
smrt
Laškovala
a říkala:
nechtěl bys mě
alespoň chvilku
milovat
Proč ne
Ale co bude
s mým životem
až odejdeš

Poezie

Nejkrásnější báseň
je mlčení
Všimla sis
jak tě oslovily
mé oči
a duše byla
bezedná

Milování

Nevím
kolik slov
ti mám říct
Mlčím
a jedno vím
Milovat se s tebou
je krásnější
než celé
dějiny lidstva

Jindřich Konečný

Nejkrásnější báseň je mlčení
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O vůni 

Vůně je vlastnost
vůně je pocit
vůně je součást krásy
jak nejlíp vyjádřím ji asi

nelze vyjádřit ji bez příměru
někomu milá voní rezedou 
jinému jemně po fialce
třetímu zase velmi sladce

ze všech vůní však kterákoli
jež o prvenství soutěžit by chtěla
předstihnout pak musí 
tu krásnou vůni tvého těla 

Stále nové 

O vůni těla jsem již psal
o hebké kůži sametové 
i o polibcích, jež jsou dar 
a po staletí jsou vždy nové

nové je vše těm co milují 
a ruku v ruce spolu chodí
ráj vidí a ráj slibují. 
nevěří, že sny jim život shodí

o chrámu srdce psány ódy
o chrámu lásky v šíři epické
dnes romantika vyšla z módy
spíš láká žití praktické

všude se hledá racionalita
jen žádné vzdechy při měsíčku
v duši jich ale mládež není syta 
a večer ve dvou zapalují svíčku 

Březnové vyznání 

Řekni mi drahá 
čím je to
semínko strachu 
že zaseto

zaseto do srdce
hlouběji pak do duše
když odchod oznámíš
kdo mi s tím pomůže? 

jak vlna za vlnou 
drobounké chvění 
probíhá po těle
kdo ten stav změní? 

dlaň tvoje přítulná 
jistotu dává
vždy ať je nablízku 
a ne z dálky mává

Václav Liška

Dlaň tvoje přítulná
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Mít dům

Mít dům
mít zahradu snů
kam chodí si hrát
jen dítě a víla

mít louč 
svých podivných dní
kde na dně se skví
má touha a síla

jak rány bičem zaznívá mi 
dlouhý chorál dnů

kdy býval posel svědomí
tak jasný jako bůh

Světem 
jsi zbytečně táh
houf pátečních zpěvů
a nedělních písní

jak v básních 
jsi život svůj znal
on není však tam
kde jsi jej chtěl mít

dál plevel bují v zahradách  
a pravdu má lhář

a z okna na mě dívá se 
má neskutečná tvář

Mistře Kampáne

Mistře Kampáne
já vím je těžké žít
po Bílé Hoře   
se jen hoře urodí

jen málo veršů tvých
jde i ve tmě číst
ó mistře Kampáne
jak rád bych rozjasnil 

tvou pobledlou líc

Ty ale chodíš
ničeho si nevšímáš
ach kdy to skončí 
ten očistec zaživa

kdy skončí trápení
vrátí se žáci nezbední
ó mistře Kampáne
bez vás by Karolínum 

nemohlo stát

Pro školu dal jsi víru 
jezuitům na pospas
pro školu zůstal jsi ve víře
pevný zas

teď však na smrt pomýšlíš, 
kata na rynku vidíš
ó mistře Kampáne
v údolí stínů jsi jedním z nás

Petr Hlávka

Díkůvzdání a jiné básně



Díkůvzdání

Bože jen Tobě vzdávám dík
že ochraňuješ nás
jak Adamovi listem fík 
pomoh nám i Tvůj hlas

jak božská mana na poušti 
sytíš nás každý den 
a koho síly opouští 
vzpomíná Tebe jen 

modlitbou svou se vyznávám 
v pochybách často stát
byť bitva má je prohraná
a kniha života popsaná 
Bože Tobě chci díky vzdát

Ve jménu otce matky své 
vzdělávám rodný lán
mé děti cestou životem 
provázíš nepoznán

až na vrcholu pouti své 
vystaví sobě dům 
že jsou živy nejen chlebem 
vstoupí do jejich snů

Ježíšem ruka podaná 
nedá jim stát 
s bratrem i sestrou půjdem dál
pokorně i když klopýtám 
Bože Tobě jen díky vzdát

Večerní Seina

Večerní Seina je jako žena
– chladná a sevřená.

Večerní Seina? Kde jsou ta jména
básníky stvořená:

„Seina je motýl,
Seina je květ,

Seina je goblén 
tkaný nazpaměť...“

Zelená Seina. Tichá jak pěna.
Šperk, který dává záruku...

Večerní Seina – žena co sténá:
„Uchop mě, uchop za ruku!“

Marnivá Seina! – Večerní šat
ozdobí světla z mostů, ze zahrad.

Z chrámů a z věží 
– Seina – La Femme

Krásná a svěží, 
že Notre Dame

Se po ní 
vlní 

– a není sám!

I moje touha narůstá – 
Óóó – 

dát tak ústa na ústa...

Seina je motýl, Seina je pel,
pohár, který mě vypije! 

Snad že byl april a já po ní jel
stal jsem se jejím De Grieux.

6

Karel Král

Sníh se snáší...
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Výstava obrazů

Výstava obrazů, melodie z Podrazu, 
Vernisáže zúčastnil se prý dokonce 

povídá se
I pan Tenaten! 
Než zavřou, zajdu tam, na zamčený klavír 

dám
Korunu – snad odpustí, 

že na studentskou slevu dávno
Nárok už nemám.

Kochám se dál – já kochám se dál,
Vypadá to, že dnes v noci budu špatně spát.
Kochám se dál a kochám se blíž – 
Cítím, že už více není úniku.
Umění já moc nerozumím – 
Raději tu na ten klavír měli asi hrát.
Jenže ticho a klid, takže už vím – 
Obdivuju Muziku!

Výstava obrazů… nádhera bez kazu
Starší dáma na koštěti vymetá mě, prach 

a smetí 
Bez úsměvu ven.
Já vůbec nevnímám, pod kabát ukrývám
Rekviem, In memoriam, po nocích pak 

občas mívám
Přelud č. 2.

Kochám se dál – já kochám se dál,
Vypadá to že dnes v noci budu špatně spát.
Kochám se dál a kochám se blíž – 
Cítím, že už více není úniku.
Umění já moc nerozumím – 
Raději tu na ten klavír měli asi hrát.
Jenže ticho a klid, takže už vím – 
Obdivuju Muziku!
Obdivuju Muziku!
Obdivuju Muziku!

Sníh se snáší

Sníh

se snáší

pomalu dolů

tiše  jak

Čas

Stopy

Tvý nový

sníh  hojí 

jak jizvy

Čas

Těžko

říct kdy

stopy zmizí

i z duše

mý

Sníh

se snáší

pomalu dolů
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Vždycky měl mylnou představou o míře
vlastní důležitosti. Ne že by snad byl na-
myšlený, ale rozhodně si nemyslel, že by
byl směšný. Studoval přece filosofii, byl
tedy filosofem – a kdo je víc? Kdo z oby-
čejných lidí nachází krásu v Husserlově
pojednání o fenomenologické redukci? 

Ve skutečnosti, jak už to ostatně se
skutečností většinou bývá, bylo všechno
jinak. V kanceláři, kde pracoval každou
středu a pátek, byl zpočátku děvečkou
pro všechno, časem už však pouze pro
jedno – týden za týdnem, dvanáct hodin
v kuse cosi scannoval do počítače,
následkem čehož mu kolegové za jeho
zády začali říkat Mistr Scanner. Občas
ho tak oslovili i přímo; smál se. Bylo to
přeci docela vtipné. Mistr Scanner měl
totiž lidi rád.

Ovšem i do té jeho všeobjímající lásky
čas od času proniklo trochu té hořkosti
ze světa kolem. To když si přátelé dělali
legraci z jeho džínů mrkvovitého střihu,
například. Nakonec ho to donutilo zá-
sadně změnit šatník. Místo šedé péřové
bundy dlouhé až někam nad kolena měl
nyní bundu bílou, se žlutým pruhem na
prsou, dlouhou do půli stehen. Světlé
mrkváče vystřídaly mrkváče tmavé. Záři-
vě žluté sportovní boty se možná příliš
nelišily od těch předchozích, zato ale by-
ly neuvěřitelně zlevněné. 

Kamarádi se ovšem smáli dál a jeho
nový revoluční šatník se stal načas té-
matem číslo jedna. Vždyť oni to nemyslí
špatně, říkal si Mistr Scanner. Ale i tak
mu z toho bylo nějaký čas smutno. (Na-
konec to s tím oblečením beztak nebylo
důležité. Nebo vy si vážně myslíte, že
šaty dělají člověka? To by bylo příliš

snadné. Ve skutečnosti, jak už to ostatně
se skutečností bývá, lidé dělají šaty.
A fyziognomie Mr Scannera toho mohla
jen málo, pokud vůbec něco, zachránit.) 

Mistr Scanner měl spousty kamará-
dek, všechny bez výjimky byly inteligent-
ní, pohledné a originální. Všechny bez
výjimky přijímaly jeho pozvání na kafe, do
kina nebo na procházku. Usazeny v jeho
posteli mu vyprávěly o problémech s ro-
diči a bývalými partnery, braly si z jeho
prstů cigarety a spolu s kouřem vypouš-
těly z úst tajemství svého života. Byl pro
ně nejlepším zpovědníkem, někým, kdo
jim po čtvrté skleničce vína nezačne pod
svetrem hledat prsa, zkrátka spolehlivý,
ideální kamarád–homosexuál.

Jenže Scannerův největší problém
spočíval v tom, že homosexuál nebyl.
V přítomnosti svých výjimečných kamará-
dek si nejednou při hlubokomyslné
debatě představoval kopečky jejich heb-
kých ňader, jak s nádechem nadzvedáva-
jí krajkové košíčky podprsenek. (Byl
přesvědčen o tom, že všechny intelek-
tuálky nosí krajkové prádlo; nejspíš aby
zaoblily hrany svých nekonvenčních ná-
zorů.) Snil o jejich hebkých rtech chutna-
jících po kávě z univerzitního bistra.
O sukních s šustěním klouzajících ze
štíhlých boků. Až bolestně naléhavě se
mu na mysl vtíraly představy nahých bo-
hyň, jež na něj čekají pod všemi těmi
svršky a problémy. Trpěl každou vteřinu
času stráveného s nimi, ale přesto tu pro
ně vždycky byl, chápavý, milý. Neškodný. 

Tu nejneotřesitelnější pozici v jeho
velkém srdci však zaujímala Markétka.
„Nejneotřesitelnější pozice“ je vlastně
příliš slabý výraz. Totiž kdyby se z bohyň

Helena Veselá

Mistr, Markétka a jasmínový keř
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poskládala pyramida, na jejím vrcholu by
stála ještě vysoká věž a teprve až tam
nahoře v oblacích by byla Markétka sva-
zující si vlasy šátkem z ručně malované-
ho hedvábí. To její ústa byla nejplnější,
nohy nejdelší, deprese nejhlubší. 

Ten večer, kdy potřebovala útěchu, na
sobě měla fialový svetr, pravděpodobně
po babičce, a do úžlabiny ňader jí jako
slzy stékal náhrdelník z říčních perel.
Jemně a uvěřitelně voněla po jasmínu;
Mistra Scannera to vždy přinutilo v skry-
tu duše obdivovat schopnosti zaměst-
nanců kosmetických firem. 

Ve skutečnosti (ano, zase je všechno
jinak) to voňavkou vůbec nebylo. Markét-
ka si totiž někde přečetla (a následně tu
informaci využila), že si dívky kdysi dávaly
do boty snítku jasmínu a v té správné
chvíli se prostě vyzuly – vůně s afrodi-
ziakálními účinky zasáhla čichové ústrojí
jejich vyvoleného a byla ruka v rukávu.
I když, v rukávu asi ne, Mistr Scanner by
mohl potvrdit, že na těle dívky vonící jas-
mínem je spousta lepších míst, kam by
chtěl okouzlený mladík pokládat ruce. 

Sešli se v čajovně ponořené ve tmě,
cestu k jedinému volnému stolku, na který
vzápětí přibyla konvička pu–erhu, osvětlo-
valy pouze mihotavé plaménky svíček. 

„Musím upřímně říci, slečno, že dnes
ve srovnání s vámi všechny ostatní dívky
v tomhle městě, ne–li přímo zemi, vypa-
dají jako pouhá atrapa,“ řekl Mistr
Scanner a nebylo pochyb, že si to oprav-
du myslí. V tom možná spočívalo jeho
kouzlo (pokud chceme pokládat za kou-
zlo něco, co mu kromě bolestné touhy
vlastně nikdy nic užitečného nevyčaro-
valo): To až vedle něho se totiž z bohyň
stávaly bohyně, ty originální, vtipné by-
tosti, protože on je za takové pokládal.
Jako v kouzelném zrcadle se v něm vidě-
ly hezčí, než skutečně byly. 

Ale vraťme se do čajovny, kde Markét-
ka s nečitelným výrazem pozorovala hru
stínů na ratanovém nábytku a zatuchlý čaj
usrkávala spíše z povinnosti než z oprav-
dové chuti. „Dala bych si něco jinýho,“
řekla nakonec, ač pu–erh sama vybrala.

„Jako jinej čaj?“ podivil se Mistr Scan-
ner, teď už normálním stylem mluvy, když
prvotní touha oslnit vyprchala.

„Jako alkohol,“ upřesnila Markétka.
Kdyby nebyla v čajovně taková tma, Mistr
Scanner by si na jejím obličeji možná
všiml stop po slzách. Přestože je chvíli
předtím utírala opravdu důkladně. 

„Tak můžeme změnit lokál,“ řekl bez-
radně. Připravil se na intelektuální večer,
ale vlastně proč ne, dvě deci bílého měly
rovněž patřičný zvuk.

Když ale do sebe Markétka v nedaleké
hospodě obrátila třetí rum, poněkud zne-
jistěl. Sám vypil jedno pivo. „Stalo se ně-
co?“ zeptal se. 

„Nemám dnes nejlepší den,“ odpově-
děla Markétka (i když jí už dost zčerve-
naly tváře). Víc nic. Dosud, a mělo to tak
i zůstat, mu totiž ukázala pouze vchod do
spletitého labyrintu svých problémů, dál
ho brát nechtěla. A nejspíš to bylo právě
tohle stále přítomné tajemství, co jí zajis-
tilo místo nahoře ve věži.

V hospodě zavírali brzo, byl koneckon-
ců všední den. Markétka se cestou ven
bez přestání smála a ten nezvyklý zvuk
uváděl Mistra Scannera v nadšení. Měl
pocit, že to on ji tak rozesmál – jenže
tohle vpravdě zoufalé veselí byl výsledek
chemické reakce deprese + rum. (Je
čas se zeptat – co se Markétce stalo?
Zemřel jí někdo? Vyhodili ji ze školy či
snad z domu? Jenže bude Markétka
ještě někoho zajímat, až prozradíme její
tajemství?)

„Já jsem tak ráda…“ Zbytek věty
Markétka nedořekla, protože klopýtla
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o obrubu chodníku. Mistr Scanner ji
zachytil a už nepustil.

„Za co jsi ráda?“ Dvorně ji držel za
rámě a cítil se šťastný.

„Že jsi, jakej jsi!“ vykřikla Markétka
a smích, který následoval, můžeme
eufemisticky popsat jako rozpustilý.
„Půjdeme ještě někam?“ Byla půlnoc.
Na malém městě je po půlnoci zákaz
vycházení, nebo by se na něj podle
prázdných ulic a zavřených podniků dalo
přinejmenším usuzovat.

„Můžeme k nám,“ řekl zkusmo. (Hei-
degger, Kierkegaard, Nietzsche. Perlový
náhrdelník, hebká ústa, krajkové pod-
prsenky. Taky se za opilou a na ulici
hlučně se projevující Markétku trochu
styděl.)

„A máte něco k pití?“ 
„Máme rum, máma ho dává do per-

níku.“
„No tak jdeme!“ zaradovala se Mar-

kétka. 
Dům byl tichý a prázdný. Náhoda tomu

chtěla, že se rodiče Mistra Scannera
odjeli před několika dny hádat pro změ-
nu do jižnějších krajů. Temnými chodba-
mi nevzhledného domu se pohyboval
pouze starý kocour, který ovšem v prů-
běhu svého bouřlivého života přišel
o jedno oko a navíc nově trpěl i děsivým
ekzémem, takže o setkání s ním nikdo
příliš nestál. 

Markétka se v předsíni vychovaně zu-
la. Pach dlouho neměněného kočkolitu
na chvíli přebila vůně jasmínu. (Dlouhý
krk, křehká zápěstí, podkolenní jamky.
Špatně. Heidegger. Kierkegaard, Ca-
mus a Sartre.)

Políbil ji v obýváku zaplněném rodinný-
mi vzpomínkami. Dávno mrtví prarodiče
zírali ze stěn. Ani se moc nebránila; vlast-
ně naopak. Chytla se jeho obrysů ve tmě
stejně jako předtím láhve rumu. Není na-

konec všechno jedno? Markétce to v tu
chvíli přinejmenším tak připadalo. Příliš
pozdě na záchranu, příliš pozdě na dlou-
hou cestu k ní domů.

Mistr Scanner nemohl uvěřit, že se
tohle všechno opravdu děje. Ani nestihl
zrekapitulovat své nemnohé milostné
zkušenosti, aby načerpal inspiraci, nato-
lik se všechno událo rychle. Až příliš
rychle; vlastně tak rychle, že se ani ne-
stihlo pořádně cokoliv udát. Mistr Scan-
ner ze sebe vyrazil sten a zpocené čelo
zabořil do Markétčina podpaží. Ze zdi
spadl obrázek mrtvé babičky a zvuk
tříštícího se skla by jistě tu chvíli až osu-
dově podbarvil, kdyby se ovšem sklo
nerozbilo už kdysi dávno. 

Markétka se pomalu vyprostila zpod
dosud se třesoucího těla nedisponu-
jícího ideálním poměrem nohou vůči
trupu a beze slova se oblékla. „Musím jít,
zítra brzo ráno jedu do školy,“ řekla na-
konec bezbarvě. Marně v sobě hledala
dosavadní opilost, která by ji zase zaba-
lila do bezstarostnosti jako do vaty. 

Mistr Scanner jí chtěl říct tolik věcí,
tolik vyznání, přiznání a omluv, nakonec
si ale jen natáhl mrkvové kalhoty a na-
vrhl: „Doprovodím tě.“

„To je dobrý, chci jít sama.“
„Můžu ti ráno zavolat?“ zeptal se, za-

tímco jí otevíral vchodové dveře. „Já
jsem… tedy vlastně…“ 

„Nevím,“ přerušila ho Markétka. Když
se ji pokusil chytit za ruku, už bylo
pozdě. Tichou nocí se nesly její rychlé
kroky po asfaltu. Markétka běžela.

Mistr Scanner o ní po tomto večeru
dlouhou dobu nic nevěděl. Volat si netrou-
fal a na zprávy neodpovídala; spokojil se
tedy s tím, že na ni alespoň neustále
myslel. Když se pak jednou někde ná-
hodně potkali, byla cizí a opatrná. Vy-
světloval si to různě. Že potlačuje své



11

city k němu, aby nepokazila hezké přá-
telství. Měl chuť vykřiknout: Přátelství
obětujme! Ale neobětovalo se nic, snad
jen (příliš krátký) oběd, při kterém seděli
v univerzitní menze u stejného stolu. Pak
už s ní nikdy nikde sám nebyl. Ještě ně-
kolik let potom cítil smutek při pomyšlení,
že jim rozum takhle zabránil navázat osu-
dový vztah.

Ve skutečnosti (za předpokladu, že se
dá na něčem tak nedefinovatelném jako
je skutečnost vůbec stavět, řekl by Mistr
Scanner) pokud měla Markétka v botě
snítku jasmínu za nějakým konkrétním
účelem, on jím rozhodně nebyl. Vlastně ji
tenhle zážitek hned vzápětí (a nejspíš už
v momentu, kdy probíhal) děsivě zne-
chutil; jakékoliv sblížení tohoto žánru
s Mistrem Scannerem bylo samo o sobě

tak nemyslitelné, že by k němu podle
všech zákonů přírody vůbec nemělo
dojít. Chvíli netušila, jak vydrží sama se
sebou, a tak téměř celou cestu domů
běžela. Doma se dlouze myla a ještě dé-
le brečela – ale když nic jiného, aspoň
na chvíli jí to dalo zapomenout na důvod,
pro který brečela předtím. 

S rumem rozvázala veškeré vztahy, a to
i v rovině moučníků, pralinek a punče. Ba
co víc, přestal jí vonět jasmín. Vlastně ho
začala přímo nenávidět, protože hrozil evo-
kovat hluboce zasuté vzpomínky, a čas od
času si dokonce pohrávala s myšlenkou
záhuby jasmínového keře, toho keře, který
si sama zasadila na zahradě.   

Ponechme zakryto rouškou toho stále
přítomného tajemství, jestli to nakonec
opravdu udělala.

Holomci jsou lidské plemeno, vzniklé
nedůsledností krále Heroda a aplikací de-
mokratických principů zrodu, světe, div se,
i v totalitních režimech. Zatímco holomci
v pluralitní společnosti vyženou noty na
papír z čistého jsoucna, holomek v našich
zeměpisných souřadnicích je hnal nejdřív
na pastvu a pak… Poslal je na ulici s cílem
sehnat „permici“ do nahrávacích studií
všech možných médií a neuhnat si nějakou
zlou nemoc. Na které se nedostalo, tam
bujel vzdor. Ta krása, ach. A když ho bylo
jako těsta v pohádce „Hrnečku, vař“, nad-
zdvihla se poklička, trochu se upustilo, kam
jinam, než opět do ulic a nazvalo se to
protest songem. A představte si, holomkům
to nevonělo. Zalezli do všech možných

i jiných koutů a dělali. Vznikl ve světě oje-
dinělý fenomén muziky. „Rocková hudba
tancovačková“. Hnala se rychlostí světla.
Jo, až tam! Náš kraj v tu chvíli holomky zrov-
na bublal. Gejzír hadr. Co za něco stálo,
protáhlo se nezbytnými „přehrávkami“,
kašlalo na nálepku „nikdy jinak“, jež říkala,
co ano, co ne a… tři, čtyři… buch! Do
našlapaných „kultůráků“ se chodilo za kate-
chismem doby a zdařilý večírek končil před
polednem druhý den úplně někde jinde.

***
To venku cákaly 
přívaly deště
I holky zněžněly
Křičely ještě

Citýř

Jaromír Komorous

Citýř 03



City Plzeň má prouzené plíce hutním
svinstvem Škodovky. Různí šíbři, vybave-
ni tajemným původem i cílem, to rozjeli.
Nejen z důvodů ozdravění města. Ško-
dovku rozprodat! Podařilo se. Fabriku
uvnitř pamětník nepozná, ale proč by
měl? Plzeň se mezitím stala soucho-
tinářkou a vybudovala velmi slušnou hro-
madnou dopravu. Každý ušetřený krok
aplaudován dýchavičným obyvatelstvem
nezřízeně. Paci, paci, tleskalo, než se
zadýchalo ze zvyku. Ale holomci přejeli
z jednoho konce na druhý za pár minut
a stíhali se zhmotnit i ve zkušebnách,
ležících trapně na periférii. Jednu tako-
vou zanášela decibely Zátiší rocková
parta Výprodej. A kouřem komín ELÚ
z jmenované už fabriky. Ambiciozní re-
pertoár, zvuk i technická zdatnost kumš-
týřů. Leader spolku Ivan Bohuňovský umí
udělat skelet rockové písně pořád. Zdat-
ného basáka Zdenyho Podskalského
můžeme vidět v nervním projektu dalšího
plzeňského vlčáka Mersího Marka ve for-
maci „Děda Mládek Ilegal Band“. My
jsme ale v Zátiší. Pecky tam tvořené
voněly jak preclíky vytažené právě z trou-
by. Víte, o čem mluvím? Špunt do kouta
a makáme. Joj. Věci udělané s Ivanem
jsou v archivu rozhlasu. Dobře jim tak.

Hudba: Ivan Bohuňovský. Hraje:
Výprodej. Text: já

Plácek Chelsea

Míšenský servis, stůl kávový
a snobské hrátky, kdo má víc
Kdo má víc?
Stůl kávový a vrány kolem něj
výměnou za svou show vzdali líc bytí

Ztrácejí křídla, zobou, až nemohou
Usmát se výmyslům je těžký hřích
Kolikrát z rána zápolí s únavou
Že by sáhli, tak jak v mládí
na bílý něžný sníh?
Smích!

Žasnou nad zábleskovou přímostí
(Jé! Vždyť se shodím… já kůň)
V očích si, při absenci známostí
promítnou plácek. A tůň, svou tůň
Ví…

Plácek Chelsea, tam se to hrálo
příval gólů a času málo
Plácek Chelsea… tam se to stalo
Život hráb, těžce hráb svojí rukou

Celá formace inklinuje ke krásné a jen
zdánlivě volné výstavbě všeho. Ňamina!
Dneska dáme radši svařák. Chuťové
pohárky ví o citech své. Holomek se
proti nim zásadně nestaví. 
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Člověk by nevěřil, co něžné pohlaví
podstoupí pro trochu publicity. Producí-
rování se po molu módních přehlídek
budiž jen malým příkladem. Známý, foto-
graf, vymyslel nový projekt: „Žena a kra-
jina“, variace na verše Jiřího Suchého
„Ty jsi ta nejmilejší krajina…“. 

Zde začala ona anabáze. Většina oslo-
vených tonula v roztomilých rozpacích.
Na jedné straně touha blýsknout se v kni-
ze renomovaného autora, na druhé stud.
Všechny si však připadaly poctěny
a zkrásněly. Nicméně, když s první dív-
kou směřujeme do šumavských dálek,
nevěřím, že je vyhráno. A nebylo. 

Co následovalo, hodilo by se spíše do
análů fakírských. K mému údivu adeptka
na papírovou krásu neprotestovala, ani
když měla nahatá válet sudy po strništi.
Ostych zapracoval až následně a příště
jela nová dívka. Shodou okolností, na-
zveme-li tak zásahy cenzora, se právě její
fotografie jako jediný akt v knize ocitla. 

Ale ta pravá sranda teprve měla přijít.
S fotografováním souhlasily ještě dvě
rozpustilé dívky. Po jejich angažování
nabylo fotografování rázu happeningů.
Na tvůrčí výjezdy nás pak jezdilo více.
Fotografův dýchavičný trabant nepobral
dívky i s jejich partnery, nás dva, ještě
fotografa dokumentaristu a psa bobtaila.
Posloužil tedy ještě stařičký stejšn. Při
kompozicích měly dívky pózovat též
přímo v jedné malebné šumavské ves-
ničce. A pózovaly. 

Náš příjezd byl legrační. Poté, co foto-
graf vybalil drahé, profesionální kamery,
si obyvatelé mysleli: Přijela televize! a za-
čali se shlukovat, aby si užili mediální slá-
vy. Ale jak dívky začaly bezelstně odklá-

dat svršky, vesnice se rázem vylidnila
a všichni zmizeli. Vzpomínám, jak jsem
na hrázi rybníčka kvetoucího na návsi
sloužil za věšák dámských kalhotek
svlékaných jako závěrka fotoaparátu jen
po dobu expozice. Záclonky jely a bylo
vidět, jak místní komentují naši produkci.
Ženy pohoršeně, muži udiveně. Přihlížet
přímo na místě se nikdo neodvážil. Měli
asi strach, že se jedná o něco zakázané-
ho a přijede policie. Venku prošli pouze
náhodní příchozí. 

Pamatuji strejdu, který si nic netuše
nesl z hospody džbán piva. Spokojeně
pokuřoval a těšil se, jak doma opičku
přikrmí. Osud mu však přivedl do cesty
dvě nahaté dívky opírající se koketně
o roubenou chaloupku. Asi víly, musel si
myslet. Přestože z jeho otevřených úst
vypadla cigareta a málem mu zapálila kal-
hoty, zvolil strategii světáka. Dělal, jako
že nic, jakože takových holubiček již vi-
děl a nějaké dvě něžné krasotinky ho
nezajímají. Prozradilo ho však pivo. Jak
nenuceně kráčel kolem výjevu svých snů
a snažil se necivět, z nahnutého džbánu
mu přímo na zem tekl proud piva. 

V jiné vísce naše výprava zastavila
u úpravného domku s terasovitou za-
hrádkou a spoustou muškátů. Fotograf
se majitele nadmutého pýchou slušně
zeptal, zdali by mohl domek vyfotit do
knihy. Jistě, s největší radostí, odvětil
ten. Když fotograf zabrousil na citlivé
téma aktů, majitel vyvalil oči a zakoktal:
Ano, ano, samozřejmě! 

Dali jsme se do práce. Majitel zaujal
výhodnou pozici kousek od domovních
dveří a do poslední chvíle nevěřil. Ale jak
se z šatů vyloupla dívčí nahá těla ozářená

Luboš Vinš

Anabáze fotografická



sluncem, měl zřejmě pocit, že se ocitl
v nebi. Uchváceně, nábožně zíral, pusu
dokořán. Zpět, na pevnou zem ho vrátila
až manželka, která ho se slovy: No,
Pepo, že se nestydíš! zatáhla dovnitř. 

Co se tam dálo, nevím, jisté je však, že

Pepa po chvíli vyšel na zahradu jakoby
nepřítomně a s kýblem. Měl to však dob-
ře vypočítané. Od pumpy na dívky dobře
viděl. Blaženě pumpoval a pumpoval, kýbl
přetékal a voda mu smáčela papuče. Pe-
pa si však svoji vidinu ráje nenechal vzít.
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Byla bouřka s vichřicí. Vítr ohýbal a rval
všechno, co mohl jen trochu zachytit,
stromy mával jako se stébly, jejich větve
ulamoval, až poletovaly vzduchem jako
podivní ptáci. Ozývaly se různé rány
a třesky, když se vichřici podařilo někde
něco ulomit a hnát to před sebou cesta
necesta. Provazy deště se chvílemi ohý-
baly do vodorovné polohy a běda tomu,
na co s prudkostí dopadaly. Mladé
stromky si zachránily život tím, že svoje
tenoučké kmínky poslušně ohnuly až do
pravého úhlu ve směru tlaku vichru.
Chvílemi nebylo pro proudy lijavce nic
vidět. Když se vichřice vyřádila, rozplynu-
la se, déšť zmizel spolu s mraky a na
obloze se znova rozsvítilo slunce, aby se
podívalo na tu spoušť na zemi. Kupodivu
bouře s vichrem ublížila na naší zahradě
pouze jednomu stromu: částečně vyvrá-
tila ten nejhezčí ze tří stříbrných smrků
v řadě jehličnanů. Museli jsme jej poká-
cet, aby nenadálým pádem při dalším

větru neudělal opětovnou škodu na za-
hradě. Bylo mně ho líto, takový velký
strom, asi dvanáct metrů vysoký a zrovna
rašil na všech koncích větviček, jarní pu-
peny (bylo to v březnu) byly právě nalité
jen jen puknout, aby uvolnily nové jehličí,
deroucí se ven, ozdobené stříbrem. Dala
jsem do vázy s vodou špičku smrku s na-
litými pupeny, aby alespoň ještě chvíli
kousíček toho stromu žil. A ten skutečně
dlouho nechtěl zemřít. Stalo se něco
obdivuhodného: ten kousek smrku žil ve
váze ještě dlouhé tři měsíce! Postupně
popraskaly obaly na všech špičkách vět-
viček, ukázalo se nové stříbrné jehličí
a to rostlo dál! Jednotlivé jehlice se stále
prodlužovaly, až se vytvořily malé nové
přírůstky, jako kdyby byla špička smrku
stále na svém místě na stromě normálně
rostoucím v zahradě. A tyto nové kousky
větviček byly svěží celé ty tři měsíce. Pak
uvadly, smutně se svěsily dolů a smrk
definitivně umřel.

Helena Šašková

I strom nerad umírá

Kapky deště
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120. výročí narození největší kulturní
osobnosti meziválečné Plzně bylo vněj-
ším důvodem k vydání souboru vzpomí-
nek, studií a dokumentů s tímto názvem.
Uspořádal jej Vladimír Novotný, redigo-
vala Jana Horáková, vydalo nakladatel-
ství Cherm v Praze-Zbraslavi společně
s Knihovnou města Plzně. Nejde, jak
upozorňuje v ediční poznámce pořadatel
díla, „o klasický soubor referátů z kon-
ference…, zato je zde obsaženo důklad-
né vademecum jeho [tj. Polanovou –
I. M.] rozsáhlou a všestrannou činností“
(s. 158). Z toho dále plyne, že velká
většina příspěvků se zabývala Polanem
již dříve a zde jsou přetištěny a jen
menšina byla napsána pro tento jubilejní
spis.

V úvodu knihy stojí dva životopisné ná-
stiny jubilantovy. První napsala Anna
Kůsová jako úvod k jeho dvojdílné per-
sonální bibliografii, kterou vydala roku
1987 Knihovna města Plzně, druhý o 13
let dříve zvěčnělý Miloslav Šváb jako
úvod k inventáři Polanovy literární po-
zůstalosti. Sám ji vzorně uspořádal a zin-
ventarizoval v době, kdy byl po svém
vyhození z pedagogické fakulty zaměst-
nán jako „brigádník“ v Archivu města
Plzně, než ho tam znovu dostihla a po-
stihla msta normalizátorů. Zde však není
převzat text z archivního inventáře, ale
jeho přetisk z díla Bronislava Losenic-
kého a Viktora Viktory – Z listáře Bohu-
mila Polana, Ústí nad Labem 1998. 

Úvodní část více než důstojně uzavírají
dva příspěvky samotného B. Polana, Vy-
znání (původně v Pravdě 4. března
1969), v němž se přihlašuje k celoživotní
lásce k rodné Plzni, a Plzeňské průhledy,

zaujatý pohled na krásu i, řekněme,
ošklivost historických památek města,
a též esejistický pohled na zjev a půso-
bení několika uměleckých osobností,
které Polan ještě pamatoval. Text pochá-
zí z roku 1948 a je zde otištěn poprvé.

První oddíl sborníku se nazývá Vzpo-
mínky. Zahajuje ho Vzpomínka na Bo-
humila Polana z pera Miloslava Bělohláv-
ka, původně uvedená v Plži č. 10/2003,
s. 5. Vzpomíná, jak coby mladý autor při-
nesl Polanovi ukázat Dějiny Plzně I z roku
1965. Polan byl ovšem především kritik,
jenž žil přítomností, pro literární ani obec-
nou historii neměl velký smysl, a proto
i autoři historických próz obvykle nena-
cházeli v jeho soudech milost. Ale Dě-
jinami Plzně I se nadchnul, pochválil je-
jich pojetí. Pochvalou se pak nadchnul
Bělohlávek a používal ji jako argument
„proti různým též rádobykritikům“ (s. 25).
O těch již nevím, ale zato pamatuji, že
i na dobře míněné dílčí výhrady velmi
renomovaných historiků (Josef Janáček,
Jindřich Tomas ad.) reagoval autor Dějin
velmi alergicky. Zřejmě proto, že nebyli
z Plzně… 

Za svůj největší úspěch pokládal Bělo-
hlávek, jistě právem, získání zmíněné Po-
lanovy literární pozůstalosti od kritikovy
dcery Mileny Konrádové.

Vzpomínka. Tak prostě se nazývá kra-
tičký příspěvek Josefa Hrubého. Básník
tu vzpomíná na svá setkání s Polanem,
prvně na podzim 1948, když Polan jako
kulturní patron (to byla polooficiální funk-
ce „soudruhů z města“, kteří na rozkaz
„šířili kulturu“ po venkově) přednášel ve
Vimperku. O deset let později v Plzeň-
ském literárním kruhu již byla setkání

Ivan Martinovský

Bohumil Polan, sborník
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častější, od roku 1959, kdy se Hrubý
stal knihovníkem krajské knihovny, se už
stýkali pravidelně.

Půvab osobní bezprostřednosti má
vzpomínka Polanovy vnučky Jarmily Kon-
rádové Jak jsme s dědečkem sázeli stro-
my o jejich vycházkách a výletech po
Plzni a okolí, když jako dvanáctiletá při-
jela k dědečkovi na prázdniny poprvé sa-
ma.

Ve sborníku nemůže chybět snad nej-
známější vzpomínka na Polana, Šestnác-
tý Slovanský tanec, kapitola z básnic-
kých pamětí Jaroslava Seiferta Všecky
krásy světa. Když jsem se roku 1984 stal
městským archivářem v Plzni, dovolil
jsem si po přečtení Švábova inventáře
nesouhlasit s básníkovým názorem, že
Bohumil Polan bude zapomenut. Také
jsem mu to hned napsal, připomněl roli
archivů a knihoven a konstatoval, že když
je dochována a dobře uspořádána Pola-
nova literární pozůstalost, může její pů-
vodce na svou „nesmrtelnost“ klidně
počkat přes nepřízeň času. Určitě se do-
čká. Zároveň jsem mu poslal čerstvě
vyšlou vzpomínku Ladislava Stehlíka,
o níž bude řeč vzápětí, jako první pří-
spěvek našeho archivu k nezapomnění
na Polana. Mistr v odpovědi připustil, že
si toto poslání archivů neuvědomil
a smutně poznamenal, že on má ve
svých písemnostech velký nepořádek
a spoustu věcí již poztrácel. Záhy se
ukázalo, že se bohužel nemýlil.

Pozdrav Bohumilu Polanovi od Ladisla-
va Stehlíka byl napsán v listopadu 1967
jako básníkovo blahopřání k Polanovým
osmdesátinám. Stehlík se tu zamýšlí nad
bohatým kulturním životem meziválečné
Plzně (podle mne nejbohatším v celých
dosavadních dějinách města) a domi-
nantní Polanovou rolí v něm. Z Polanovy
pozůstalosti jej připravil do tisku v závěru

své éry Miloslav Bělohlávek, vyšel v létě
roku 1984. Je zde přetištěn, žel s dvěma
věcnými chybami (s. 40 a 43), jež lze
ještě tolerovat jako neopravené překle-
py, zesílenými však dvěma hrubými pra-
vopisnými chybami na s. 43, které již
omluvit nelze.

Nejobsáhlejší a významem nejdůleži-
tější částí sborníku jsou Studie a doku-
menty, protože byly většinou napsány
jako původní právě pro sborník. Otvírá je
Dagmar Svatková statí Bohumil Čuřín-
Polan – knihovník. Úředník právního
oddělení Městského úřadu v Plzni Bohu-
mil Polan měl to štěstí, že v době, kdy se
začal knihovnictví věnovat profesionálně,
schválilo Národní shromáždění nové
Československé republiky Zákon o veřej-
ných knihovnách obecních č. 430/1919,
ve své době jeden z nejlepších v Evropě.
Na jeho základě vznikla v Praze roku
1920 Státní knihovnická škola. Polan ji
absolvoval s vyznamenáním již v červnu
1921 a byl jmenován knihovníkem dneš-
ní Knihovny města Plzně k 1. srpnu 1927
jejím ředitelem. Musel začít skoro od
začátku, počínaje administrativním sjed-
nocením plzeňských knihoven, dále
zavedením jednotného systému odborné
práce podle moderních pravidel včetně
katalogizace a třídění knih podle oborů
platným pro všechny knihovny tak, aby
hlavní knihovna mohla plnit funkci ústřed-
ní knihovny. Jen k tomu bylo nutno nově
zpracovat a utřídit přes 30 tisíc knih. Jen
knihovník si podle Svatkové (a archivář,
dovolím si doplnit) představí, kolik to
obnáší práce. 

V další části studie probírá autorka
spolkovou, resp. svazovou činnost kni-
hovníků v období prvé republiky, spory
mezi Polanem a brněnským knihovníkem
Jiřím Mahenem o její koncepci, jež však
v nejmenším nenarušily přátelství a vzá-
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jemný respekt mezi oběma muži. Trvaly
až do Mahenovy tragické smrti v roce
1939, krátce po začátku německé oku-
pace.

Válečná léta 1939-1945 nebyla lehká
ani pro Plzeň, ani pro Polana, jenž musel
čelit trvalým restriktivním tlakům jak proti
knihovně, tak proti sobě ze strany naci-
stického „Kulturamtu“. Roku 1941 mu
bylo dokonce sděleno, „že přichází
v úvahu přeložení do trvalé výslužby“,
o kterou měl sám požádat, jinak bude
proti němu postupováno z moci úřední.
Polan nepožádal a není známo, proč se
obvykle důsledně fungující nacistická
mašinérie zadrhla a Polan odejít nemu-
sel. Po válce se alespoň krátce blýskalo
knihovníkům na lepší časy. Nově založe-
ný Svaz českých a slovenských knihov-
níků zvolil Polana svým čestným členem,
ale on sám začal po 24 letech služby
uvažovat o odchodu na odpočinek. Přes
všechny velké úspěchy, kterých jako kni-
hovník dosáhl, nepokládal tuto službu za
hlavní smysl života. Tím pro něj byla lite-
rární a výtvarná kritická činnost, jimž se
chtěl po odchodu do penze trvale věno-
vat. Jeho přání se splnilo po dosažení
šedesátky roku 1947, ne však toho roku,
jak by se zdálo z ne zcela přesné formu-
lace Svatkové, ale až k 1. dubnu 1948,
což je ostatně zřejmé z přílohy na s. 120.
K její popisce musím podotknout, že se
nejednalo o předčasné penzionování,
ale o řádný odchod do důchodu po
dosažení penzijního věku.   

Polanovým literárně kritickým dílem se
ve sborníku zabývá stať Bohumila Jiráska
Literární kritik Bohumil Polan. Aktivita
Polana-literárního kritika je obrovitá jak
počtem osobností a témat, jimž věnoval
svou pozornost, tak časovým rozsahem
jeho kritik: psal je od roku 1908 do
pozdních 60. let minulého století, tedy

bezmála šest desetiletí. Bibliografie Anny
Kůsové eviduje 531 položek. Probrat je
všechny přesahuje místo vymezené jed-
nomu článku. Proto Jirásek zvolil metodu
výběru známějších autorů a kritikovu
interpretaci jejich díla. Vodítkem mu byly
dva výbory Polanových kritik: Život a slo-
vo (uspoř. Jiří Brabec, Praha 1964)
a Místo v tvorbě (uspoř. Vladimír Štěpá-
nek, Plzeň 1965). Ještě předtím se však
věnuje Polanovým nejstarším kritikám jak
v časopisech, tak prvním knižním pu-
blikacím, a určení Polana jako typu kriti-
ka. Ve shodě s Jiřím Brabcem odmítá
názor akademických Dějin české lite-
ratury IV., jež charakterizují Polana jako
mluvčího generace z přelomu století
(S. K. Neumann, F. Šrámek, V. Dyk,
K. Toman), a dokládá, že Polan nebyl kri-
tik jen této věkem mu blízké generace,
ale stejně dobře dovedl ocenit přínos
pokolení bratří Čapků nebo Seifertova
a mladších. Nebyl tedy mluvčím jen
jedné generace a hlavně žádného gene-
račního programu. Dále Jirásek dovozu-
je, že Polan byl typ interpretačního kriti-
ka. Vycházel z analýzy literárního díla
a snažil se o postižení jeho smyslu.
V tom si počínal stejně jako jeho vzor
F. X. Šalda, ale tam, kde „Šalda šel za
ideálem velikosti tvůrčího individua, které
chtěl vynést nad malost své doby, Polan
hledá kontext…, a to po předchozí
pečlivé a citlivé analýze díla“ (s. 69). 

Vybrané osobnosti v popředí Polanova
zájmu řadí autor přibližně chronologicky
od Fráni Šrámka po Oldřicha Mikuláška,
z plzeňských nebo s Plzní spjatých
autorů uvádí Miloslava Nohejla, Karla
Vokáče, Ladislava Stehlíka. Zvláštní kapi-
toly věnuje autor Polanově interpretaci
poezie doby okupační a těsně poválečné
básníků Seiferta a Holana. Celkem Polan
recenzoval díla asi 140 autorů, k někte-
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rým, nejméně 34, se vracel několikrát.
Polanovo kritické dílo naopak vysoce
ocenilo minimálně 15 jiných autorů, po-
chopitelně včetně Bohumila Jiráska.

Jako ukázka jubilantovy literární kritiky
je ve sborníku uvedena stať nazvaná
Jiřího Koláře poezie všedního dne. Polan
tu posuzuje Kolářovu sbírku Dny v roce,
obsahující básně z let 1945-1947. Ukáz-
ka je převzata z citovaného Brabcova vý-
boru Život a slovo.

S nepodstatným krácením je z MZK
XXIII, 1987 převzata studie Viktora Vikto-
ry, Bohumil Polan jako divadelní kritik.
Má svou historii. Když jsem v polovině
osmdesátých let vzal za svou Bělohláv-
kovu ideu, že AMP musí jako správce
pozůstalosti velkého kritika přispět také
k „nezapomenutí na Polana“, umožnil
jsem Viktorovi, aby prostudoval veškerou
Polanovu korespondenci, nejen tu, jíž
zůstavitel zahrnul do svého listáře. Pohy-
boval jsem se na hraně archivní etiky
a předpisů, neboť tehdy ještě žili bez-
prostřední potomci několika lidí, o nichž
se Polan a jeho korespondenti vyjadřo-
vali dost otevřeně, ba dokonce i jeden
korespondent. Nepožádal jsem ho o sou-
hlas s nahlédnutím do jeho dopisů Po-
lanovi, neboť jsem se obával, že při jeho
známé „třeskuté upovídanosti“ by se
informace o Viktorově bádání mohla
dostat k nepovolaným uším. Snad proto
vše proběhlo v klidu a bez nežádoucího
zájmu „vrchnosti“, protežovaný badatel
užil výsledků studia k vydání již zmíně-
ného Listáře Bohumila Polana, svým stu-
dentům zadal několik „diplomek“ (jednu
z nich nyní užila ve své studii D. Svat-
ková) a sám napsal citovanou studii. I tu
jsem trochu podnítil. Věděl jsem, že Vik-
tora, sám dlouholetý divadelní kritik, je
velmi dobrým znalcem předmětu a v du-
chu aspiruje na to být druhým Polanem.

Blížící se kritikovo sté výročí bylo navíc
téměř nevyvratitelnou záminkou, jak dále
přispět k „nezapomnění“ na něj. Povedlo
se a jsem rád, že ani dvacetiletí od vzniku
neubralo Viktorově studii nic na její ceně. 

Spoluautor Listáře Bohumila Polana,
loni zesnulý Bronislav Losenický se
podílel na vzniku sborníku dvěma výňat-
ky. První, Bohumil Polan a výtvarné umě-
ní, je z Listáře. Pod trochu matoucím
nadpisem jsou tu probírány pokusy
o sdružování a organizování se západo-
českých výtvarných umělců a Polanova
úloha jako kritika a organizátora při nich.
Losenického časový záběr je široký – od
stolního sdružení Mha z roku 1906 až do
roku 1990, kdy vznikla současná Unie
výtvarných umělců plzeňské oblasti.
Shledává, že Polanovým hodnotovým
kritériím vyjádřeným již v raných úvahách
z let 1911 a 1912 bylo schopno dostát
pouze Sdružení západočeských výtvar-
ných umělců z roku 1925 a po adminis-
trativním ukončení jeho činnosti roku
1950 už jenom zmíněná Unie výtvarných
umělců plzeňské oblasti. Pochopitelně
neobstály oba svazy výtvarných umělců
(poúnorový i tzv. normalizační). Závěry
vcelku předvídatelné, lze dokonce říci,
jakoby nalinkované předem.        

Na podstatně jistější půdu bez předem
daných (pseudo)historických premis se
pustil tvůrce-malíř a současně umělecký
kritik Losenický ve své pozdější studii
s názvem Bohumil Polan – výtvarný kri-
tik, původně uveřejněné v knize úvah
a esejů Souboje s Apollónem – I. Vý-
tvarná kritika (Plzeň 1997). Zde se již
držel svých profesí a znalostí a stručně
charakterizoval dříve zmíněné Polanovy
úvahy z let 1911 a 1912, totiž Poznámky
k vnitřní situaci města, resp. O nové kriti-
ce. Jejich programový text pokládá za
východisko, od něhož se následně odví-
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jelo téměř šedesát let kritikovy práce
a více jak dvě stovky úvah a studií v míst-
ním tisku a úvodů v katalozích výstav,
věnovaných otázkám výtvarného umění.
Dokázal instinktivně odhadnout rozvoj
a perspektivu umělecké osobnosti již
v počátečních stádiích jejího rozvoje.
Tuto schopnost získal Polan jako básník
zobecněním vlastních zkušeností při
tvorbě, nevadí, že „pouze“ literární. Výše
uvedené Jiráskovy poznatky o literárním
kritiku Polanovi tak Losenický, aniž se
o nich výslovně zmiňuje, dále rozšířil
transpozicí do oblasti výtvarného umění.

Ale největší a nejsystematičtější pozor-
nost věnoval protagonistovi sborníku jako
kritikovi výtvarného umění Ladislav Gawlik
v článku s lapidárním názvem Polan – výt-
varný kritik. Zdůrazňuje vliv Františka
Žákavce na formování kritika Polana. V je-
ho šlépějích se úspěšně snažil být
„služebníkem umění“, jak označil Žákavce
v nekrologu z prosince 1937. Vedle lite-
ratury a divadla to bylo výtvarné umění,
kterému Polan celý život sloužil. Druhý díl
bibliografie Anny Kůsové uvádí 225
položek týkajících se výtvarného umění,
které vyšly z kritikova pera v letech 1917-
1970. Zřídkakdy se dotýkal výtvarné mi-
nulosti, podobně jako v literatuře žil pří-
tomností. Trvalými subjekty jeho zájmu
byli umělci buď přímo z regionu, nebo tak
či onak spjatí s Plzní. Nelze však ho po-
kládat za pouhého kronikáře, glosátora či
komentátora výtvarného života západo-
české metropole. On byl především jeho
kritikem, navíc jeho duší, integrující osob-
ností, která podněcovala, motivovala
i sjednocovala, jejíž význam a jeho soudy
trvale překračovaly hranice regionu. Trva-
lým rysem jeho přístupu k umění byl stálý
dialog s umělci, z nichž mnozí se stali jeho
přáteli. Využíval ho takřka při každé příle-
žitosti, někdy i velmi neformální. 

Kritiku chápal jako společenské poslá-
ní, nejenom jako specializované povolání,
byl tedy v pravém slova smyslu kritikem
společenským čili sociálním. Pojímání kri-
tiky jako věci veřejné jej vedlo k tomu, že
se často vyslovoval k aktuálním tématům,
jako byla koncepce plzeňských galerií,
výstavních síní a obrazáren, otázky pa-
mátkové péče a ochrany přírody nebo
pomníků na veřejných prostranstvích čili
oblasti, kde je velmi často „věc umění ve
sporu s politikou“, jak zněl název jeho
památného článku z roku 1968.

Za estetické a mravní vyznání velkého
kritika pokládá Gawlik Polanovu studii
z roku 1946 Poslání literární kritiky ve
společnosti, která vyšla roku 1948 ve
sborníku prvního sjezdu Svazu českých
spisovatelů a (snad) ještě nebyla zasa-
žena cenzurou, která se začala výrazně
prosazovat o pár týdnů později. Autor jí
přikládá základní význam pro posuzování
Polanova díla a své mímění podporuje
častými citacemi in extenso. Závěrem se
zmiňuje o kritikových estetických ideá-
lech. Polan respektoval meziválečný
estetický kánon – strukturalismus a po-
kusil se zaujmout postoj i k estetice 40.
let (Mirko Novák), bližší mu však byli teo-
retikové umění jako Miroslav Míčko.
Programovou estetiku (Karel Teige) znal,
ale neinspiroval se jí, protože sám nebyl
programovým ani generačním kritikem.
A Gawlik nemůže snad zakončit obsáh-
lou stať o kritiku Polanovi jinak než citá-
tem z jeho Vyznání (z roku 1969), které
jsem již probral výše.

Jako ukázka Polanova výtvarně kritic-
kého díla slouží ve sborníku úvod z kata-
logu výstavy Františka Kolihy v Plzni roku
1947, převzatý z Polanovy pozůstalosti
v AMP, znovu otištěný v Soubojích
s Apollónem – I. Výtvarná kritika (Plzeň
1997).
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Veršů čáry básníka Máry, zní pro ne-
poučené poněkud záhadně začátek názvu
studie Vladimíra Novotného. Její téma je
však vysvětleno vzápětí dovětkem „aneb
Bohumil Polan básník“ a definitivního vy-
jasnění se nám dostane, když se ve studii
dovíme, že B. J. Mára, resp. B. Mára byl
pseudonym mladého básníka a kritika Ču-
řína, který, stejně jako básnění, brzy opus-
til, aby pod dalším pseudonymem Polan
vstoupil, už jen jako kritik, trvale do dějin li-
teratury. Své rané básnické pokusy shrnul
po přísném výběru do jediné sbírky Kon-
cert na lesní roh z roku 1927.

Novotný shledává ve sbírce jisté ohlasy
díla Polanových oblíbených básníků
(Neumann, Šrámek), obecně dekaden-
ce, symbolismu a vitalistické poezie. Ale
mnohem více pozornosti věnuje genezi
sbírky a dobovým kritickým ohlasům,
jichž našel poměrně dost (na rozdíl od
současného Lexikonu české literatury)
a příznivých. Závěrem uvádí dvě básně
jako ukázky z Polanova debutu.

Za zvláštní zmínku stojí Novotného
skvělé stylistické umění, dosahující
polanovských, ba šaldovských výšin,
s tím dodatkem, že je to moderní sloh
21. století, prostý vší archaičnosti, jemuž
nejsou cizí ani slovní hříčky.

Pod názvem Listář Bohumila Polana
vykládá Viktor Viktora význam a vznik
tohoto v polanovském bádání tak fre-
kventovaného pojmu. Že je tu přetištěn
úvod z mnohokráte citované edice jeho
a B. Losenického, snad netřeba dodá-
vat. Ze stejného díla pochází již tradiční
ukázka z Polana samotného. Byl to prav-
děpodobně redakční záměr vybrat dopis

Jiřímu Trnkovi z 1. dubna 1962, citovaný
v Losenického a Gawlikově příspěvku,
o nichž jsem již psal.

Dominik Mačas nazval svůj článek Bo-
humil Polan a jeho spolupráce s plzeň-
ským rozhlasem. Vinou poměrů po úno-
ru 1948 nebyla velká a v rozhlasovém
archivu se o ní dochovalo málo pra-
menů. Proto i autorův příspěvek je velmi
stručný, spíše představuje jen malou
sondu do problému.

Závěrečná část sborníku Příspěvky
k bibliografii obsahuje tři krátké články.
Anna Kůsová vysvětluje v úvodu k prvému
dílu již několikrát citované personální bib-
liografie Bohumila Polana zásady, podle
nichž dílo sestavila, a svého přetištění
z MZK XXV (1989) se kupodivu dočkala
i má recenze na její dílo. Jaroslav Douša
v příspěvku Písemnosti Bohumila Polana
v Archivu města Plzně stručně pojednal
o písemné pozůstalosti (41 kartonů)
a také knihách zůstavitele (je jich 546),
které jsou v archivu uloženy.

Úplně na závěr přichází Ediční po-
známka z pera pořadatele Vladimíra No-
votného. Jeho charakteristiku náplně
sborníku jsem už citoval. Ne zcela sou-
hlasím s míněním, že nejcennější částí
díla jsou vzpomínky na Polana. Tou jsou,
jak jsem již psal výše, původní studie na-
psané speciálně pro tento sborník.
Jejich autoři si razí cestu k napsání mo-
nografie o Polanovi, což je podle No-
votného kýženým desideriem a velkým
dluhem naší knižní kultury. Zda se ně-
který nebo někteří z nich chopí příleži-
tosti, ukáže budoucnost, doufejme, že
nepříliš vzdálená.
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Pro mne

Vážím si jahod 
ze tvé sklizně
krásných a vášnivých plodů
ze srdce svůdné Venuše.

Vážím si malin
z neznámého sadu,
jež sládnou na jazyku
a jejich chuť mi stéká do duše.

Lpím na kráse a chuti
ty vtěsnány jsou do jednoho citu.

Lpím na vůni a pravdě
ty usínáš za slunečního svitu.

Cítím déšť
má hlava je tebou zmámená
cítím slzy… 
šťastné perly
zatím oddechuješ v náručí mém,
znavená…

Vážím si jahod,
které s tebou jím.

Vážím si malin,
jež rozpouštíš si na jazyku.

Vážím si lásky, 
tu s tebou nikdy nedojím,
těším se ze tmy
v napjatém tichu…

Sen

Veď mě dál
po cestě krásných červánků
Veď mě cestou,
kde ty spíš.

Veď mě pohádkou,
má lásko…
ve dne, v noci, ve spánku.
Drž mne za ruku,
když sekám ostré maliní.

Čekám…
Čekám tiše pod zamračeným nebem,
kde průtrž mračen
mému tělu uhýbá.

Čekám
a oddávám se větru,
jenž zrnka prachu
ze mě odvívá.

Dýchám...
Dýchám lásku,
tu vůni vanilkové krásy.

Dýchám tužby,
které v tiché kráse
věrně spí…

Pak probudím se,
pohladím něžně její vlasy…

Pohladím vanilkové nebe.
Pohladím krásné červánky.
Pohladím ticho, které miluji.
Pohladím tužby v srdci ukryté.
Pohladím lásku něžně spící.

Pohladím ji… a pak se probudí

Lukáš Hilpert

Pohladím vanilkové nebe
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Vyháněl bych důtky červeň romantiky,
která zde panovala. Bylo k spatření
obzorovou textilii s volským okem slun-
ce. Vše bylo a nebylo, nebo lépe, skýta-
lo možnost k bytí. Vstoupili jsme. Míst-
nost plna svlečených dámských šatů,
cosi nicovatého poroučelo rudou vodu
do žil soumraku. Ale to už se večer radu-
je z formy úzkosti a želá, neboť má bás-
ník jeho vlastní zrak. 

Stáčíme se mírně k portrétu signora
Malatesty a k obrazu přistupujeme
s příslibem, že nás přesáhne. Ano, vše
je srozumitelné a nejvíce smích bohů.
Od okamžiku zrodu se podvolujeme
časovosti, která, sama věčná, věčnost
znehodnocuje. Absurdita má smysl
právě v tajemství rozporů a právě ono
víc zdá se být ještě málo. Vzpomínka na
vzpomínku dává se vyslovit v okamžiku,
kdy housle a ženy mají až groteskní
příbuznost. Ale ona přišla, aniž věděla,
že přijdu. V tom bylo znát příslib cud-
nosti. Ptal jsem se na všechno (nej-
hloupěji: zda si je vědoma svého tvaru
čínské vázy) a ona odpovídala nanejvýš
pečlivě a vášnivě, že zhasínala v hodi-
nách tušení, kde okamžiku věčnosti
zmírá jeho apeiron. Ale kdo jsme my,
kteří v probdělé úzkosti promlouváme
k věčné nedosažitelnosti, snižováni pří-
livem cizích myšlenek a hanobeni sa-
motou vlastního rozměru? Stojíme sami
před sebou a první, co nás napadá, je
žena, jak předstihuje nápěv ticha, které
zní už cosi vlastní samomluvou. Ač
baronka věděla, že jsme zde nenásilně,
nechala nás… Říkala jste správně, je
jen jedna láska a ta se kombinuje, pří-
padně i se smrtí. 

Baronko Betty, pamatuješ Antoníčka?
Také umíral pomalu. Věděl, že váha spra-
vedlnosti lže jen pravdu. A přesto mám
odejít, a zachovat si v sobě svůdnost
samoty? Vždyť je tomu jako v každoden-
nosti. Když zvoní oči dívek, zvedáme je
a se strachem, který už ukusuje z hřbi-
tovní loučky, tiše šeptáme a tážeme se:
„Ano?“... a ozvěna zní: „Ne!“ Ale proč?
Každá radost existuje právě tak málo,
jako dobro. Kdysi jsem věřil, že lze do-
sáhnout harmonie každodennosti. Věřil
jsem také v porozumění, broušené neza-
střeností. Málokdy však věřím kráse její
vlastní krásu. Odcházím a tahám za se-
bou tu touhu, která se ti skřípne do dveří.
Inu, dnes vidím i za roh slova, kde ne-
spočet kuřáků vdechuje úvahu a vyde-
chuje cosi jako řešení. Zapomínám na
Sauvignon blanc a vykláním se v do-
mnění, že mě při pádu zachytí vlastní
samota, která ví o své nesdělitelnosti.
Uzavřenost totiž vyžaduje kontradikci.

Jen láska… Nemluvit o ní se zamilo-
vanými, neboť opilství ještě nerozumí
smyslu vína. Nevyslovitelné, ale slyšené,
zůstane pouze v rámci skrytého vědění.
Druhý den už odlehčuje ulici. Zdá se, že
přítel odjíždí zklamán. I život nejprostší
není prost pravidel. Co zbylo z večera,
když návštěva baronky zůstává jen obra-
zem? Možná, že srdce obrazu spočívá
v hřebu, který jej udržuje. Možná, že
vrcholek blaženosti je odstínem naplně-
ní. Zůstal jsem sám, je ve mně dálka,
která nesplňuje blízkost. Smrt je ale blíz-
ká, řekl jsem, abych se odlehčil. Vždyť:
„Soli je dostatek, je-li dostatek tíhy.“

Půjdu do města. Město, nevydrží ve
svém tvaru. Napadlo mě, že právě tvář-

Lukáš Weishäupl

Ke katovým korním
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nost měst je obrazem nás samých. Je to
právě čas, co přeměňuje vkus. Čas se
vskutku urychluje skrze nás. Bylo to
vidět právě včera, kdy bezhlavé lásce
zbylo jen tělo. Když jsme seděli na ze-
sládlé terase, franský signor také řekl, že
se zabýval řectvím, ale je mi docela
jasné, že většinou jen do té míry, kde
ňadra Venuše oblí přízrak pudů. Prostota
erotiky je zde in saecula saeculorum, na
věčnosti věků. Ale život není utloukání
srdce o vnitřní zeď těla. Když mě temní
láska, budu svítit horečkou, řekl jsem si
a přistoupil k rozestlané posteli. Tak
ustýlám stále donekonečna totéž, v do-
mnění, že se pod heraldikou deky vy-
klene obrys baronky. Ale je příliš mnoho
situací, které vyruší plachost básnické
snovosti tam, kde se v tobě mrtvé tělo
minulosti ještě hýbe. Potřebuji usnout
za dne. Zajímalo by mě, zda lze opravdu
urychlit čas spánkem. Mám touhu rozdá-
vat ještě smysl před spaním. Slovy kurvy:
rozdat, ale slova, sesbíraná z nenasyt-
ných mužů. Jsou-li dobře v jednom klíně,
zří hned touhu být i v jiné. Tedy opět
každodennost a prázdnota. Jenže stín
a krajina se krátí v souzvuk nevinnosti.
Na stole mozaika salátu a ryba Kristova.
Jsou Vánoce a vínu upírají ústa obsaž-
nost. Jazyky knih jsou mezi zuby ticha,
a noc? Ach, ano, tak ta je. Pouhý ná-
znak, sentiment, drobnost, etc. Podle
Baltazara Graciana „když je dobrého
málo, je dvakrát dobré“. Vzduch je mi
těsný a zmenšuje mi spánek. Příteli, kdy-
bys byl bdělý rozumem, naplnil bys
alchymii stojatého času o svoji působ-
nost. Jen odvahu, mládenče, k sebe-
zabití zbývá jen možnost. 

A teď, když už je čas strmý k úvaze
a smím si dovolit alespoň vzpomínku,
bylo to na kopečku při oné vísce, na
které tiskla nerozpojená ústa partituru

sedaček. Pro jímavost příběhu baronka
přišla také. Neměla na sobě nic než
samu sebe. Rokokové půtky v suterénu
lesa. Byla to tedy krása němá. Opalovala
své nahé tělo, které bylo od nynější
chvíle souzeno mé mysli. Jak povrchní
jímavost a zahleděnost v pouhý tvar. A níž
a níž byl zámek, pod ním fontána. To už
jsme na místě, kde bych zešílel, měl-li
bych na mysli doslovný příběh konce. Ať
už to byl lustr její tváře, nebo palčivé tělo,
tuba běloby nad prostořekou tůní sly-
šení, podobala se zrcadlu, ke kterému
se hýbala, jako by opouštěla víno. Ne, to
nebylo nahnutí, ale polibek, který ne-
otevřel ústa, natož srdce. I voda zde byla
s příchutí polstrované lenošky, ze které
čas pomalu vypršel z mraku domova
a vykácel příběh. 

Teprve zde jsme se začali společně
vysmívat a to nás spojilo. Mučili jsme
chlípné zbraně tíhy, ale jen rozkoš mlčela
v mezerách hrudi, skrápěna pádem
krápotu. Ona ve své mladosti už šlechtí,
jako cukroví zapomenuté na chrániči stro-
je. I hrob, kde klesá, aby položila sou-
strast, ovázala zdviženým koutkem úst
a nechala opřít kdesi o lípu… Aby spatři-
la vykousaný smích z úsměvu a dala se
cestou od Nebolí k Úpěnlivu, hrbatou
cestou, už tolik zlou svým vzhledem, kde
si i tráva kousala své nehty ze stresu
a shazovala obraz krajiny ze zdi přírody. 

Stroje chodí po hvězdách a dopují mi-
lence. Baronka hraje ústy na chléb a solí
slzou. Přijíti k hovnu v devátém měsíci
radosti – Bože!

Téhož odpoledne jsme překračovali
zelenou linii opačným směrem. 

Když strom, tak koruna sesazeného
panovníka. 

Střemhlavě zamilován...



Pax iiscum – Domažlice I

Poté, co bylo Chodsko koncem 19. století
objeveno jako fenomén reprezentující nejzá-
padnější výspu češství, co začala jeho náro-
dopisná výlučnost dominovat českému pro-
středí, co se objevila jeho heroizovaná a pa-
tosem přikrášlená minulost, již málokoho na-
padne, že Domažlice netvořily centrum
Chodska a že v minulosti nepatřily mezi jeho
přátele. Dnes o jejich „chodskosti“ není po-
chyb a jistým způsobem o tomto posunu
svědčí i domažlický hřbitov. Spolu s trhanov-
ským a klenečským kryjí jeho pomníky tu nej-
ryzejší chodskou reprezentaci.

První a zatím jedinou literární historii Chod-
ska zpracoval Emil Felix (1889-1956).
Za pravého Choda ho nelze počítat. Pochá-
zel z Kolovče, byl profesorem Obchodní
akademie v Plzni. Zde ho zastihla osobní tra-
gédie – při bombardování západočeské
metropole v dubnu 1945, kdy hotel Conti-
nental byl zničen přímým zásahem letecké
pumy, zde obědvali jeho manželka a syn. Ten
den nevařila. Smrti neušli. Zahynuli oba. Dru-
hou manželkou E. Felixe se stala schovanka
Jana Františka Hrušky. Vedle Bohumila Pola-
na lze Emila Felixe považovat za druhou
výraznou plzeňskou literárně– i divadelně-kri-
tickou osobnost. On byl navíc první, kdo se
s úspěchem zabýval regionální literární his-
torií. Jestliže jeho Chodsko v našem píse-
mnictví znamenalo i jistý odpor proti okupaci,
kdy vyšlo, a bylo zaměřeno převážně tema-
ticky, dvousvazková nedokončená Literární
Plzeň v obryse je zatím nepřekonanou synté-
zou literárně-historickou.

Jedním z nejvýznamnějších neškolených
etnografů Chodska byl dlouholetý ředitel
obecných škol Rudolf Svačina (1900-1997).
Jedinečný znalec dudáctví (Dudácká muzi-
ka), nepřekonatelný propagátor kraje Pso-
hlavců se svou dudáckou kapelou objížděl
Čechy, s Chodskou družinou rekonstruoval
lidové obřady – svatby, dožínky, sestavoval
pásma – například Božena Němcová na
Chodsku. Po únoru 1948 Družina demon-
strativně vystoupila pod okny vily Edvarda

Beneše v Sezimově Ústí… To už měl Svačina
za sebou dvojí nacistické věznění – ve Flos-
senbürgu a v Terezíně, kde mimo jiné bděl
nad přidělováním chleba a byl zván tátou Sva-
činou a kde se také dočkal osvobození.
Po únoru 1948 byl krátce zatčen – vždyť
na sjezdu závodních rad, který s únorovými
událostmi konvenoval, byl jedním z několika
desítek delegátů hlasujících proti puči (Anto-
nín Zápotocký odhadl kolem deseti nesouhla-
sících), dokonce vystoupil na židli a protesto-
val. I když pak nemohl působit jinde než na
zvláštní škole, věnoval speciálnímu didaktic-
kému působení a publikacím v této oblasti
veškeré síly. V roce 1968 výrazně oživil své
politické i národopisné úsilí. Normalizační ob-
dobí ho opět odsunulo a on se věnoval psaní
obsáhlých pamětí, majících značnou badatel-
skou hodnotu. A nebyl nečinný ani na poli
národopisu. Nezištně poskytoval zájemcům
své rukopisy, a tak například znalec folklorní
hudby Jaroslav Markl bezostyšně a bez cita-
ce od něho přejímal vše do svých prací o du-
dách a dudácích. Kolem čtyřiceti knižních
publikací a desítky drobných příspěvků repre-
zentovaly jeho nenahraditelné Chodsko. Má-
lokterý region se může pochlubit tak zapále-
nou a znalou osobností.

Viktor Víktora

Plamínek za černou 
hvězdou

Ovšemže Eva Válková není surrealistka:
ale jak se domnívá Milan Šedivý v Plži
č. 12/2007, asi jí bude, protože podle něj
surrealismus je, když každý řádek básně
začíná velkým písmenem, a to Válková do-
držuje. Soupault? Aragon? Ti byli surrealisty
před osmdesáti roky, takže stavět Alenu
Nádvorníkovou vedle nich je trochu nemíst-
né, a napsat o její poezii, že patří k tomu hor-
šímu na konci 20. století, to je dovolenost. Že
je surrealismus konstruktem mužů, to je také
vymyšlenost: Joyce Mansourová, Gisela

(Ne)kriticky
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Prassinosová, Mariane van Hirtumová, Eva
Švankmajerová byly surrealistickými básníř-
kami par excellence a mužům se plně vyrov-
naly. Zařadil jsem Evu Válkovou do surrealis-
tické antologie Letenka do noci v období, kdy
spolupráce s prokletým básníkem Karlem
Šebkem se na ní viditelně zobrazila. Že v její
poezii převládají existenciální tóny, jsem si byl
při sestavování antologie vědom, a snažil
jsem se vybírat básně blízké Šebkovu světo-
vému názoru. V pozdějších letech zápas se
Šebkem a existenciální poezií byl ukončen
vítězstvím té druhé alternativy. Básním Evy
Válkové to vůbec neuškodilo, našla se a roz-
vinula.

Jistý surrealista napsal, že erotika je
velkolepá slavnost v podzemí. Erotika Evy
Válkové není velkolepou slavností, je to spíš
erotika všedního dne: nijak výbojná, vůbec ne
drásavá. Je to erotika ženy, která „má ve
čtyřiceti letech problémy s láskou“. Ta může
mít „chuť sladkokyselou i hořkou / Posypa-
nou kostmi snů / Nočním flambováním zaži-
va“. Ve svých dvou básnických sbírkách Na
obojku z proutku růže (Masarykova univerzi-
ta, Brno, edice Srdeční výdej) a Zvláštní druh
inkoustu (Pro libris, Plzeň) už nevisí se
Šebkem z mrakodrapu (nebo snad ano?). Její
písmenka sice vbíhají na papír a nacvičují
rychle cvičení nesmyslu. Ale: míní tím poezii?
Ta se kolikrát může zdát být nonsensem, spíš
je však nutnou iluminací, protože hvězdy jsou
často černé. Jsou to kolikrát divné biblické
cesty, kterými nás Válková vede: krajkou
stydkých pysků až k vítěznému oblouku. Ale
to vítězství nebylo podpořeno plamenem,
nebo ohňostrojem lásky: vášeň je tu tlumena.
Plamínek, který plápolá v šeru za černou
hvězdou, vydá za rozsáhlý požár. Celá poezie
Evy Válkové je tím plamínkem. Čím je men-
ším, tím je naléhavějším. Její sny nejsou pro-
tézy, ani její básně nejsou podpůrnými
prostředky jak přežít nemoc, které se říká
život. Eva Válková je poctivou dělnicí na vinici
milostné poezie, na jejím zakletí do nenápad-
ných šperků, které neomračují svým leskem,
ale svou naléhavostí, svým šepotem ve tmě:
„Za okny / Déšť / Šustil konejšivě / A moje

rty / Se opíjely / Hebkostí tvé kůže / Nahou
/ Růžovou / Jak malý klokan / V předkožce
vaku“.

U Evy Válkové nenajdeme žádné propasti.
To ovšem neznamená, že její poezie je bu-
kolická a bezkonfliktní. Je to zápas s andělem
lásky, s démony erotiky, ale to všechno na
obojku z proutku růže.

Pavel Řezníček

Odpovědnost za vlastní
osud

Čtete-li souběžně dvě knihy, pochopíte
jejich obsahy lépe. Také život, pokud se do
textů promítl, a jestliže jste zkušený autor
a paralelně črtáte kontury dvou životů, třeba
v jediném svazku, umocníte intenzitu čtenářo-
va vhledu. Jednotlivosti osudů na sebe vzá-
jemně poukazují a pomáhají si, aby nebyly
o samotě přehlédnuty.

Václav Gruber využil onu možnost kompi-
lace v románu Prokletá vteřina, který loni vy-
dalo za přispění Města Plzně (a SZS) mo-
ravské nakladatelství Carpe diem (jako svou
stou publikaci). Zvolil zajímavou kompozici:
dvě časové roviny. Jeden líčený osud se odví-
jí od titulní sekundy, v níž došlo k druhému
narození hrdiny, zatímco doplňující (ale podle
mne podstatnější) příběh sledujeme v jiném
čase. Do vteřiny havárie, která vše změnila.
Vše. Ale přetavil realitu vskutku jediný oka-
mžik? Tzv. náhoda? Není tomu tak! O našem
osudu nerozhodují detaily, nýbrž špičky le-
dovců. A každý okamžik zůstává logickou
součástí řetězce příčin a následků. Jak na-
psal R. L. Stevenson: Umění žít spočívá
v tom umět vyjít i se špatnými kartami. A na-
opak, dodává autor, předvádí nevyužití těch
nejlepších listů, a není to jenom žena, co stáh-
ne volně slabšího z hrdinů (původně i majitele
činžáku) až do Tartaru. Je to především on
sám a my tedy čteme knihu o zodpovědnosti
za vlastní osud, moralitu, která je pravdivá,
a možná i proto, že napojená dlouholetou
zkušeností praktického lékaře (a hleďme také
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na přesné zachycení problému simulace
bolesti zad, zbavování se prolhaných pacien-
tů či úmyslného střídání lékařů). Dochází
zkrátka i na detaily, bez kterých bychom mé-
ně věřili (např. i z oblasti golfu), a dojde někdy
až na didaktičnost. Celek jest ovšem hodno-
věrný, je velmi dobře napsán a obě linie smě-
řují k protnutí v duchu klasické Poeovy
poučky. Přitom však zůstává i dost nepředví-
datelného a lze si počíst jak v historkách až
hrabalovského typu (bláznivé sázky končící
v ordinaci), tak uvnitř pasáží připomínajících
Párala („balení“ žen u vody). Knížka stojící na
zemi? Určitě. Což je, řekl bych, důležité
zvlášť u autora, který má jistou prestiž i jako
scifista. Proč? Poukazuje to na ošemetnost
řečiček, jimiž nás občas bezkrevně krmí
třeba televize: „Myslíte, že se to mohlo stát,
anebo je to jenom sci-fi?“ Jaképak jenom?
Právě a jedině skutečná vědecká fantastika
(s důrazem na první slovo z těch dvou) rozvíjí
přece přesné myšlení, které posléze vytvoří
nejen díla jako „1984“ či „1985“ (to právě
vyšlo česky), ale i varovné romány typu
Prokleté vteřiny. Prokletou vteřinu, dílo o kon-
ci i začátku, lze použít skoro jako manuál. Ale
ještě něco: kniha je v poměru k tomu, co
jsem si z ní vzal, neúměrně rozsáhlá! 

Ivo Fencl

Třetí návrat na Chodsko

Potřetí se plzeňská rodačka Marie
Korandová, významná slovenská filoložka
PhDr. Marie Majtánová, CSc., vrátila na
Chodsko legend a pověstí. Pročpohádkami
(2003) přímo zasáhla do genologie žánrů.
Drobné epické útvary tu stručně a věcně
nebo s odbočením do mýtu odpovídají na
otázky po samozřejmých detailech každo-
denního života, objevují kouzlo všedního
i hloubku jeho kořenění v tradici výkladu
světa. Nemají svůj žánrový název, jsou to
prostě pročpohádky. Rozsáhlejší Chodské
pověsti a legendy (2004) tvoří vlastně první
díl dalšího svazku, který před Vánocemi

2006 vydala NAVA – Chodové v pověs-
tech.

Vzpomeneme-li i na sbírku autorčiných
západoslovenských pověstí Hrajnohov poklad
(2004), již se tu rýsuje její specifické posta-
vení ve zpracování tohoto etnografického
žánru. Korandová není ani sběratelkou, ani
dokumentaristkou. Inklinuje k beletrizaci. Její
zásadní předností je dynamicky pojaté vy-
právění, jež se nezdráhá sklouznout k hovo-
rovosti, ale jež také nepostrádá kvality poe-
tického vyjádření. Nejde však jen o beletrizaci
tematiky pověstí. Autorka do toku vyprávění
zakomponuje historický, etymologický nebo
národopisný výklad. Ten například kumuluje
podobné motivy a náznakem postřehne jejich
vzájemnou odlišnost (nebojsové-strašpytlové,
čímani-nekňubové, siláci, čarování…). Takto
pojaté vyprávění se dotkne i nelegendárních
osobností. Tak uvede neznámou životopisnou
epizodu – jak ženili J. Š. Baara. Uzavírá-li vše
kapitola Chodský humor neumírá, dostaneme
se náznakem až do období normalizace,
téměř k politickému vtipu. Při těchto postu-
pech nechává autorka stranou travestii či pa-
rodii, s nimiž moderní doba k této problema-
tice také ráda přistupuje. 

Jsme svědky, že beletristka volí naprosto
ojedinělý, originální přístup k tematice opíra-
jící se o fakta. Neměly jí uniknout dva věcné
detaily, protože s přesnými údaji často operu-
je – domažlický rodák, popravený na Sta-
roměstském náměstí, humanistický spisova-
tel Nathanael Vodňanský z Uračova nebyl
totožný s Janem Campanem Vodňanským,
lamingenovský regent se jmenoval Melchior
z Aschenbachu. S netradičním přístupem
souvisí i základna, odkud M. Korandová po-
věsti čerpá – není vymezena jen oblastí his-
torických chodských obcí, ale inspiraci
nalézala v jejich nejširším sousedství. Svým
pozoruhodným pojetím vytváří samostatný typ
tvůrčího přístupu ke zpracování žánru
majícího několikasetletou tradici. A sluší se
také připomenout nádherný, citlivý a doko-
nale charakterizující výtvarný doprovod Marie
Lacigové. Dodává kolorit, kouzlo i atmosféru.

Viktor Viktora
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Březen 2008Kruh přátel knižní kultury

5. 3. - 19.00

Carpe diem
moravský nakladatel a západočeští literáti Milan Čechura, Václav Gruber, Lubomír Mikisek  
a Jiří Č. Ulrich představují své publikace

12. 3. - 19.00

Translatologický večírek
texty v původním znění, v překladech i překradech cizích i sobě vlastních předkládá, přednáší, 
cituje i re-cituje Jan Nepomuk Piskač
program katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a DDM Rokycany

19. 3. - 19.00
křest básnických sbírek

Eva Válková: Zvláštní druh inkoustu
Václav Toucha: Nespavost světla; básnivost tmy
uvádějí Vladimír Gardavský a Viktor Viktora, hudební doprovod: Martina Pospíšilová (klavír) 

26. 3. - 19.00
křest publikace 

Květa Monhartová: Co mě pálí
autorku i její publikaci z edice Imago et verbum uvádí Václav Malina, hudební doprovod: Karel Friesl 

Pozvání Knihovny města Plzně:

18. 3. - 17.00

Albert Schweitzer: Nauka úcty k životu
přeložila Věra Kovaříčková, účinkují Milan Friedl (přednes) a Vojtěch Esterle (varhany)

Připravujeme na duben:

2. 4. - 19.00
křest publikace 

Jan Jelínek: Juveniliana
uvádí Vladimír Líbal, hudební doprovod: Vilém Stadtherr

Na pořady KPKK je vstup volný. Do Polanovy síně je bezbariérový přístup.
Programy KPKK jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně.
Své členské příspěvky KPKK na rok 2008 můžete uhradit v kanceláři Polanovy síně.

Kruh přátel knižní kultury
vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13 - 2. patro)
na své pravidelné večerní pořady
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Noví autoři Plže:

Petr Hlávka – narozen 1948 v Ústí nad Labem,
absolvent ČVUT, inženýr elektrotechniky, učí
na střední škole v Plzni, žije v Rokycanech

Karel Král – narozen 1958 v Příbrami, absolvent
ČVUT, inženýr geodet, pracuje v geodetickém 
podniku, žije v Rokycanech

Václav Liška – narozen 1925 v Kříších, absolvent
VŠ báňské, hutní inženýr, pracoval jako technický
úředník, nyní v důchodu, žije v Rokycanech

Ivan Martinovský – narozen 1937 v Úvalech
u Prahy, inženýr chemik, absolvent archivnictví 
na FF UK, emeritní archivář města Plzně, 
zde nyní žije

V příštím Plži mj. čtěte:

Jubileum Karly Erbové

Básně Petra Šváchy

Prózy Miroslava Sulana a Markéty Čekanové

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


