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Květnové číslo, které dostáváte právě do
rukou, milí přátelé a čtenáři Plže, je již sedm-
desáté čtvrté v pořadí (rozuměj včetně samo-
statných příloh); čili to příští, červnové, bude
jubilejním, sedmdesátým pátým plžím svazeč-
kem. To už v úhrnu představuje více než
dvoutisícistránkový foliant současné západo-
české literatury. V Plži publikovalo na tři sta
autorů, z nichž zvláště ti mladší v časopise
debutovali. Knižní řadou volně k Plži přimyka-
jící je též edice Ulita, kde vyšlo už čtrnáct
svazků básní a próz; půlku z nich tvoří ne-
sporně talentované prvotiny. A to vše bylo
možné zejména díky tomu, že jsme se těšili
finanční podpoře Města Plzně, byť arciže
stačila pouze na výrobu časopisu, nikoli na
honoráře nebo na redakční práci. Plž však
vůčihledně prospíval.

Nyní však Město Plzeň snížilo finanční
prostředky poskytované našemu měsíčníku –
neboli na podporu současné západočeské
literatury. Naštěstí nám stále v nezměněné
míře zachovalo dotaci Ministerstvo kultury
ČR, kde o její výši rozhoduje nezávislá komi-
se odborníků. Co z toho vyplývá? Plž bude
vycházet dál, ale ke změnám dojde. Od roku
2002 jsme připravili jedenáct příloh, ty další
však jsou ohroženy. Zaznívají hlasy, ať vy-
cházíme dvouměsíčně či jako čtvrtletník. Plnil
by ale pak Plž své poslání? Nepřestal by být
tribunou západočeského literárního života
a nestal by se almanachem, pouze sebráním
různých textů? 

Pátý letošní Plž by však čtenáře mohl potě-
šit. Pomyslně v něm soupeří dvě básnická po-
kolení: renomovaný Josef Hrubý (verši z ruko-
pisné sbírky Otylé ach) a třicátník Tomáš T.
Kůs. Náš vynikající esejista (a také básník) Jan
Suk píše v rubrice Šalmaj s uznáním zrovna
o nejnovější sbírce Josefa Hrubého Miláček
Arcimboldo. Středisko západočeských spi-
sovatelů připomnělo již pětadvacáté naroze-
niny svého člena, prozaika Vojtěcha Němce –
a ten přichází s úryvkem ze své nové ima-
ginativní prózy (druhý otiskneme v červnovém
Plži). Také my připomínáme životní jubileum
české, australské, zejména však plzeňské
básnířky Hany Gerzanicové. Sršatě laskavé
aforismy Karla Trinkewitze bychom si měli číst
denně – a v rubrice Výhledy se seznámíme
s mladším slovenským prozaikem Mathejem
Thomkou. V březnu četl v plzeňském Dialogu
své verše mladý ostravský (leč rodem vsetín-
ský) básník Jakub Chrobák, jemuž náleží
rubrika Navštívenka. Debutuje Hana Polatová
(v Kapkách deště) a v Mladém Západu karlo-
varská Jana Česká i plzeňský divadelník
Radek Ingus Vydra. – Také recenzně „pokrý-
váme“ západočeskou literární tvorbu: Vždyť
v pěti letošních číslech vyšlo v Plži už deva-
tenáct recenzí! Máme totiž o čem psát a má
smysl o západočeských knížkách psát.

Vladimír Novotný

1Editorial

A dýchat bude duše má…

Josef Hrubý



2Poezie

* * *

Večer byl těžší než kontrabas
který musel přenést
do vedlejší vsi do kostela

Ona čekala u varhan
kluk šlapal měch
Ale nenapadlo jí
vzkázat mu
protože byla němá
A přece
o dvě duše napřed

Netopýr 
se zavěsil
pod slova
hlavou dolů
a všechnu řeč
slyší obráceně

Jako ty

* * *

Bouřka drápy zatíná

Teď hovořím jen s tebou
a dýchat bude duše má

I jednobarevně
ti to vyrazí dech
až si přečteš týden
Zvláště středu
o pekle v němž spíme

Ty spíš modře
Čistý vzduch je láska a mráz

* * *

Svlékají se hořké vůně z hlohu
tvůj stín dveře zamyká
třikrát Zdrávas za dušičky
třikrát za blbce

Kupte mé řádky
mé pastelky
zlosti a rozsudky
i sen hvězdou podkován

Když zazpíváš - vznikne víno
Když zazíváš - vznikne útlum
Když zanadáváš - vznikne liják
Nízká výška nízkosti
Svět pořád krájený na díly

Teď? se musím splést
Jsi vysoko
Schody mi sebrali
Rozečtené schody dveře a klíče
Jsi pryč: nemoje

* * *

V rohu místnosti
pavouk v pavučině
odposlouchával řeči
milostné vzlyky
jak se ti letos
vyvedly valčíky
maceškové řádky
a hloh plný starostí

Sloupkové hodiny
při tom zahradničily
A léto?
Dosněžilo ti pleť

Josef Hrubý

Otylé ach
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* * *

Přišla železná bouře
která si každým bleskem
nabrousila hřmění

On rád chodíval v bouři
v obráceném svatebním kabátě
Náhle se také obrátil
až k Ninive až k Samaří
A k stáru se vrátil do Nicova?
Anebo do Karnaku
k fauvismu menhirů
Přivedl s sebou družku
Jen oni dva
vídávali neviditelné

* * *

Tvrdé oči anebo plaché
uviděly:

soudní rozhodnutí

jak bryndá slovo za slovem
tu pochoutku šéngajstů
jarní únavu lyriky
a sladkosti
které noviny
ještě nevymlsaly
krátké řádky
plné vší paciček a lijáku

Vy ho také zahlédnete:
Hlad
jak ho fotografují
s dětmi psy a vychrtlými topoly

* * *

Bože buď při mně zde na schodu
do Klementina
chci mít stálý výhled
na mosteckou věž
snad zahlédnu lebky
českých pánů
anebo letohrádek Hvězdu

Teď pode mnou slétly vrány
a zářily u bílé zdi
Knihy se otelily
a lži se okotily
Věže kousaly vzduch a zlost
Kostely visely na křížcích
a všechny svíce na plameni

Bože buď při mně
až pes si přištěká svého pána
a jeden činel počká na druhý
Oba pak ukončí operu

Co se mne týče: Ano
Nechal jsem vzkaz na menhirech
Je to tak dávno

Ještě cítím oštěp v holeni
kámen v žebrech
heřmánek
a jak tancují spolu
dva nahé ohně

Znovu a znovu
někdo kysele otvírá
vrata zámek
Klíč netřeba
Stačí převrhnout
nesnadná staletí
Všechno co bude
už je
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zhasni

tma úderem kladiva

jako noci chladnou 
fotografovy oči 

interval tramvají 
lhostejný tikot srdcí
kohoutci sanitek o pomoci

spoušť nás přistihne shora
vedle sebe 
jako věci

na nákup

s igelitkou pro banány
dle ženiných instrukcí

v přespultovém prodeji
na jehož obou koncích se najde
se směšně zdviženým prstem

jako prodavač v bílém plášti
s věčně sklopenýma očima 

jako vratký stín na plotu 
kolem nějž se pak táhne
a cedí mezi laťky:
nepřibližuj se! opovaž se...

v opičí zahrady a džungle
kam léta prchají?

tůdle 
s dlouhým nosem!

bílá noc

on
ona

mlčící sněžná 
krajina

první ranní vlak
ji rozvírá 

jako rezavý zip 

žena usíná

téměř spí
na hladině peřiny měsíc
houpe se a zrcadlí 
z vlny na vlnu

auta za okny se vzdalují
jen tmu sem tam 
pro výstrahu
lísknou modrým bičem 

želvám v akváriu tuhnou hlavy
pravěké stíny kamení
v neznámé děje 

kdo ví 
co se opět stane
až se propadne

téměř spí
ještě po paměti 
pátrá dlaň po dlani

Tomáš T. Kůs

Z vlny na vlnu
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Litratůůra jsou květy, kterými dlždíme
svééhéé okovy...“ vyhrkl na mě Krtek po
pátém šestém sedmém osmém devátém
pivu. Kvůli autenticitě bych to rád zapsal
ve fonetickém přepisu, ale zapomněl
jsem to (/litratu:ra sou kvjeti kteri:mi
dlždi:me sve: okovi/ bych napsal, kdy-
bych si náhodou vzpomněl). Byl jsem
v té osvícené chvilce zaskočen řka:
„Kcáš! Tos někde ukrad i ty jeden kzi-
světe!“ (/kca:š tos ňegde ukrat i ti jeden
kzisvjete/, budu-li otravný) „Ine, toť má
prááávda!“ (Ne, bojím se pár facek)
Ještě pivo pro nás dva, řekl bych, kdyby
nestačilo zvednout prst a podívat se
správným směrem – a tak jsem to udělal,
řekl jsem jen, už otočený k pravdu rozsé-
vajícímu toto: „Si jí nech, stejně mam
pocit, že sem (škyt!) to už někde slyšel...
Ty poslyš, proč tu sedíme? Co tu dě-
lááme?“ Desáté pivo se nese na obláčku
z alkoholových výparů, do pralesa nos-
ního ochlupení nám vniká násilnický kouř
z cigaret (hepčí!), skrz mazem lesklá ústí
uší se dobývá několik tlumených hlasů
a zpěv interpreta zaživa pohřbeného pod
sklem a plastem jukeboxu, větráky nad
námi se točí ve víru tanga, rozmnožují se
dělením, aby bylo jasno, ale není, mlha
je, tak ať ji tam hraje taky, haha, u vedlej-
šího stolu, to ti říkám, sedí čtyři u mariá-
še, flek, betl, barva dobrá, s vámi nehra-
ju, pánové, pleskání karet o stůl zvlhlý od
půllitrů, tácky došly, myslím, že tohle
bude poslední. Pivo. Tady máš ty alpský
ledovce, celej svět sem přijde, obestou-
pí tě vousáči se samopaly, diktátoři s bi-
číky, matky siamských dvojčat, partyzáni
z hor, těhotné Afričanky s keramickými
nádobami na hlavách, utopení lovci kro-

kodýlů, usměvaví kuchaři – specialisté
na suši, voskoví úředníčci s hemeroidy
a bolavými zády, rámové v horečkách
tyfu – s třesoucími dlaněmi odhánějící
nesvaté duchy, čestní členové Jakuzy
s pohledy šurikenů, křováčtí lovci navle-
čení do kšiltovek, a to jsem teprve v po-
lovině. „Co tu dělááme? Pijeme přece...
už si nevzpomínáš? Chtěls mi povědět
o tý svý knížce, co teď píšeš. Prej to jde
dobře. Žádný problémy?“ (hrmmm) Sko-
ro jsem usnul, zvedám hlavu opatřenou
těžkými víčky a průzory hledím na Krtka,
odpovídám, sbíraje všechny zbývající sí-
ly: „Jsou tu jistý potíže. Třeba se netěšim
na to... až to budu dávat do kupy, totiž
(chrm) až ty odstavce budu (škyt!) do...
dosazovat do tý... (hhhh) rovnice, kom-
pozice, kostry, tak si taky můžu zlámat
vaz...“ Kumpán začal kývat, až jsem si
pomyslel, jestli náhodou revma. Je zná-
mo, že když sedí pohromadě lidské
bytosti, přejímají od sebe pohyby, gesta,
i způsoby mluvy – nakazil mě kýváním,
tak jsme si oba přitakávali, až to přerušil
slovy „To pude, to viš že to pude, všech-
no de, dyž se chce, vůle. Vůůůle!“ Vím
to, a, skoro bych to od sebe nečekal,
dopil jsem na jeden zátah druhou polo-
vinu sklenice a odloživ prázdné sklo na
stůl, řekl jsem jen: „Snad.“ (/snat/ drze
ukončuji tento žánrový obrázek a dostá-
vám pěstí od rozlícených čtenářů)

Čím se vlastně Náš živil, když nemohl
být po osmi letech strávených na gymná-
ziu přijat na vysokou školu kvůli verbální
nezpůsobilosti?

Dříve než začali používat mechanické
rotační třídiče, recyklátory, kompostárny,
drtiče, řezače, překopávače kompostu,

Vojtěch Němec

Opus pictus



homogenizátory, bubnové separátory
s patentovým systémem výměny sít, sa-
mojízdné mostové překopávače, malé
mobilní kladivové drtiče biomasy pro
kompostování, třídiče zemin, hygienizač-
ní jednotky, míchače, byl jeden z mnoha,
kteří stáli u běžících pásů a rukama chrá-
něnýma gumovými rukavicemi oddělovali
komunální zemědělský stavební průmys-
lový nukleární odpad. Dlouho si zvykal na
respirátor utažený podle předpisů tak, že
se Mu tvář uvnitř rosila párou dechu,
nikdy si nezvykl na mnohomluvné spo-
lupracovníky, protože nestíhal v záplavě
vydlabaných dýní, odhozených bot, ura-
žených hrdel lahví, panenek, pásů pro
kutily bez šroubováků, kleští, kladívek,
pochroumaných švýcarských hodinek,
zvrácených deštníků, tabatěrek, ušmud-
laných náhrdelníků, pornočasopisů, ne-
bezpečných chemikálií, parfémů, dosud
inkoustem čpících poštovních razítek, 
vypálených silvestrovských rachejtlí,
nikdy neposlaných pohlednic, zrcátek
a podobných a nepodobných věcí obtis-
kávat na papír své myšlenky. Když si
konečně zvykl na sražený dech stékající
po krku, lidé u pásů byli nahrazeni stroji.
Všechno se změnilo – zaměstnanci byli
rekvalifikováni, oblékli si jinak barevné
uniformy, získali řidičské průkazy, pokud
neměli a jako jedenjedna mužžena na-
stupovali a vystupovali na a z mobilních
drtičů, řezačů, kompostáren, třídičů,
homogenizátorů, separátorů, míchačů,
pořádali nájezdy na nic netušící osady
kočovných kmenů skládek. Hrdina byl
s nimi – rád, že v ulitě kokpitu nemusí
poslouchat dlouhé dialogy monology
ostatních, když si tak zamiloval monolog
myšlenek uvězněných ve svém nitru –
byl řidičem, překopával kompost. Byl to
pro Něho další trénink boje s nepřítelem
– hnal svého oře proti nehybným dunám

odpadků, skalpoval temena děravých
hrnců, oprýskaná velrybí těla van, plyno-
vé kotle. Vítězil, nenaučil se prohrávat.

Co se dělo, když se rodiče nerodiče
probudili po Spavé nemoci?

Po ulicích pobíhali smradlaví ufologové
a hulákali na mžourající dělníky, instruk-
tory lyžování, bohorodičky, majitele he-
ren, pijáky, zbídačelé zemědělce, hu-
dební kritiky, myče nádobí, politiky, že ti
tam nahoře nám ukradli děti, pro své
experimenty, aby ovládli svět dosazením
tvorů vzniklých pářením s vetřelci. (A tady
si neodpustím poznámku: Fantasté ne-
byli daleko od pravdy, neboť pod vrstva-
mi asfaltu betonu hornin se mísila duha
duší s puchem srsti krys a bahenních
plynů, aby později, hned se k tomu do-
stanu, vydržte, se stalo něco podobné-
ho, jak poukazují z hrobů povstalí násled-
níci Ericha von vřeštěním o cizích svě-
tech.) Z pláče matek a otců se záhy zro-
dila organizace nazvána Orbus (později
přejmenována na Desperatio – navíc by-
la pozměněna její funkce, blbost, co to
zakrývám, stala se z ní prachbídná sek-
ta!): celostátní útvar složený z uplaka-
ných trosek, hledajících pod větvemi
všech druhů stromů, v korytech řek,
v opuštěných čtvrtích, v naději, že na-
jdou alespoň mrtvá tělíčka těla části těl
stopy v blátě. Marno. Manželské neman-
želské páry si usušily slzičky, musely
znovu zasít, registrovaní gayové lesbičky,
neplodní rodičové byli nuceni v zástu-
pech proudit do spermabank, čekat na
to, až se narodí nová generace. Nevím,
jak se tomu říká, po válkách to je podob-
né, že zdecimovaný národ má tendenci
k větší natalitě, nevím ani, proč tomu tak
je, možná jakási životní síla, zachování
rodu, vůle k žití atakovépodobnézáleži-
tosti, ale na každý pád se země po dlou-
hé době rozhýbala nožičkama ručičkama
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prstíky rtíky úsměvy batolat, na každého
obyvatele tři kočárky a dvě auta s mnoha
dětskými sedačkami uvnitř, tak už se ne-
zlobte! Ale počkat! Něco tu nehraje tak,
jak má... Ano, už vím: oním sedm dnů
trvajícím spánkem se spermie ve varla-
tech snících a ze sna probuzených mužů
nadobro zbláznily – odmítaly poslouchat
zákony zrození, při každé ejakulaci do
lůna se obracely a neškodně se uchytá-
valy na stěnách dělohy, kde usínaly, dá-li
se to o pohlavních buňkách říci, a ve
spánku umíraly, pokud měly příliš ener-
gie nazbyt, požíraly se navzájem a kle-
saly na dno jako nepotřebné schránky
larev komárů. Proudy lidí u spermabank
zhoustly nevědíce, že v mrazu uchované
ocasaté krasavice (nebo krasavci?) byly
všechny geneticky pozměněné. Palimp-
sestová generace narozená po Velkém
spánku (jak epizodu později historici po-
jmenovali) byla snůška Nových lidí (po-
kud si vzpomínám, už jsem se o nich zmí-
nil) – náš Hrdina se tedy ocitl sám upro-
střed po čtyřech lezoucích Artificiálů...

Svatební obřad konaný v katolickém
kostele, kdo nevěří, ať si nechá promít-
nout mozaikovité vitráže, rozety, klenbu,
oltář, dřevomorkou prolezlé varhany.
A co bylo dál, to v následujících řádcích
pohotově popíšu: Hrdinova rodina, Mat-
ka zbožně žebroví křížové klenby pozoru-
jíc, ve smutečně svátečním, že ztrácí Sy-
na a získává snachu, Otec provrtávaje
kamennou podlahu, jako kdyby chtěl
pod, podobojí a nahoru, Babička navo-
něná extraktem z lesního ovoce tak pro-
nikavým, že svatebčané dva metry od ní
upadali do mdlob a stočení do klubíček
jako koťata spali pod obrázky svatých,
takže napasovaná do šatů, ve kterých se
před padesáti lety vdávala, procházela
a seděla za neviditelnou bariérou malin,

ostružin, borůvek, vraního oka, Dědeček
neživý, ale přesto přítomen v šumu křídel
holubů rokujících na fiálách vysoko nad
hlavami hostů, Strýček rovněž nepříto-
men, ale živ a nezdráv pod kostelem ve
společenství Dětí a kryt kaskádami ba-
revných nevodopádů, Hrdinovi přátelé,
totiž známí, skrytí nepřátelé, špioni, roz-
dovádění alkoholem, pilulkami, jiskřivým
práškem z měsíčního svitu, ztraceni
v modlitbách, zhrouceni na ledové zemi
pod sochami svatořečených, spasených
nebo zlořečených, nejlepší přítel se zkr-
vavenými dlaněmi, pokud by proběhlo
vyšetřování podle předpisů, těžkými vraty
by do chrámu vtrhli muži ženy zákona
a v poutech zabavených perverzním po-
licejním šéfům ombudsmanům soudcům
by ho odvedli směrem k popravišti, ani
stonožka zmítající se mu v kalhotách
před vidinou oprátky by je neobměkčila.
Kdyby kdyby. Ale mou povinností je vrátit
se k posvátné události. Nuže: K takovým
šťastným chvílím našich životů patří také
kněz. Tentýž, který Našeho poprvé křtil,
s ulepenými prsty od spermatu, s bez-
krevnými rty umrlce, s krkavčím nosem,
pokušitelsky hadíma očima, se budou-
cích novomanželů ptal ropuším hlasem
a Oni: „Ano, beru.“ + „...“ (Zdvihnutý
papír popsaný a ukázaný duchovnímu,
hostím, a skrz ně všechny i nějakému
tomu bohu) = líbající se pár. Ne, zde
ještě nemohu uzavřít odstavec, zapome-
nul jsem jednu důležitou, i když, pravda,
poněkud trapnou věc: na výzvu, aby ten
(nebo ta, opatrně doplňuji), kdo má jisté
výhrady, nechť se vyjádří teď nebo ať na-
věky mlčí, vstala z lavice Babička a zvo-
lala: „Nikdy! To je můj choť! Celý můj
život!“ Zvedla se, a jak jí dovolovaly zrád-
né kosti a neposlušné klouby, blížila se
k oltáři, kde zářila trojice OnOnaOno,
a když šla uprostřed řad lavic, hlavy nará-
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žely do dřevěných desek, pozvaní se po-
hrouželi do kraje divů, kde létaly zpěv-
níky jako pestrobarevní motýli s vnitřnos-
tmi žalmů obrácenými ven. V tom se por-
tál rozezvučel nemazanými panty a na
svatou půdu se vyřítil oddíl policistů (tušil
jsem, že se něco semele) a ten, jako je-
den muž nebo, vzhledem k jisté dravosti,
jako přílivová vlna skřehotavou hysterku
obestoupil nebo obestoupila chytilchytila
ji za ruce nohy hlavu, roubík do úst, a se
slovy pardon, že narušujeme svátost ob-
řadu, ale podle paragrafu (etc.) je tento
postup nutný, aby (atakdál) ji odvlekli
ven. Nikdo se neozval. Všichni věděli, že
tam musí a musela, každý tam musí.
Když zvenku zazněl zvuk odjíždějícího
transportu, všem se vybavil hrůzný obraz
Tábora, místa očistné konečnosti, a ti,
kterým už vlasy začaly šedivět, se ne-
ovladatelně roztřásli. Nikdo z přítomných
netrval na zopakování ceremoniálu,
všichni navěky mlčeli, stejně jako Hrdina
s cárem papíru v ruce, okroužkovaný
prstenem. A Ona, zajisté, také – oba
prohlášeni obojživelníkem žehnajícím
křížem kresleným do vzduchu lepkavými
konečky prstů za Muže a Ženu.

Budu-li teď melancholický, ba dokonce
nostalgický, neubráním se vzpomínce na
časy, kdy letní skautské tábory byly pro
Našeho ještě jedním velkým dobrodruž-
stvím, kdy maskováni větévkami a poma-
záni jílem sledovali zvěř u napajedel, kdy
se kočkovali na povalených kmenech stro-
mů a sázeli se, kdo spadne první, kdy se
učili od Manitůa, jak správně zvěř uloviti
a chutný pokrm z ní zhotoviti, a on se zraky
zvířat zírajících z totemu díval, jak se srocu-
jí hnědí mravenci, aby postavili strážnou
věž opičí lávku hráz. Idyla dětství, píšu s kli-
dem a prohrávám souboj s představami,
zkrátka se valí ven, třeba v podobě Hrdiny

sedícího v kruhu kolem slavnostního ohně.
Zpívají – nezpívá. Že by náznaky pozdější
nemluvnosti? Nejsem si tak jist, ale vím, že
dlouze němým pohledem do tančícího
drahokamu plamene vchází do dveří.
Otevírají se samy, jako kdyby byl někým
pozván dál, nezouval se, prostě vstoupil.
A co tam uviděl? Tajemná zákoutí? Proti-
nožce? Uviděl tam snad ráj? Peklo? To těž-
ko. S odvahou mohu nyní tvrdit, že to, co
zakusil za dveřmi, byl střípek, co bych stří-
lel od boku, střep. Zaražený do centra
vnímání jiných světů – pokud by měl štěstí,
snad by zahlédl skrz zkrvavělé sklo tělo
skloněné nad záznamovým sešitem, nad
trofejemi, před vše stravující obrazovkou,
píšící o Něm, ale to On neví, věděl by to,
kdyby rozbil překážku jediným ohlušujícím
výkřikem nebo správně odměřeným úde-
rem, ale mlčí a ruce stávkují, protože mysl
je ochromená krásou prudké oxidace, je
slepená smůlou lepící se na rty na lokty.
Střepina dalších událostí, předzvěst. Je
prokázáno, že člověk v tranzu vidí snad až
do světa idejí, že tam, v rajských krajinách,
kde diamanty jaspisy topazy rubíny září
jako ovoce skutečnými barvami svých
jsoucen žhnoucími jedinou možnou prav-
dou nebo tisíci desetitisíci miliony miliarda-
mi možných cest kudy se vydat, že uvidí
sám sebe koupajícího se v jezerech v ře-
kách, kde jiskří voda zlatým světlem, že
bude pohlcen světlem své vlastní duše,
barva světlo zvuk, praznaky věcí a bytostí
Mu vnikají do očí uší, vnímá celým bytím,
zakouší slast, tam někde za zdí, promo-
čený stříbrným deštěm Edenu a já Ho
hltám, celou svou pisálkovskou duší, poly-
kám ruce dlaně prsty provoněné smolou,
trup, boty od jehličí mozolnatá chodidla
nehty s částečkami potu za. „Proč s námi
nezpíváš?“ zní přerušitelova otázka. Skoro
se lekl, nerad opouštěl údolí zabydlená
zlatými stříbrnými platinovými koruny stro-
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mů duší, ale musel se vrátit. Poslouchat
odlesky. Být se skutečnými lidmi, sedět
u skutečného ohně, poslouchat skutečné
rozhovory, nasávat skutečný dým z boro-
vého smrkového dřeva, pozorovat, jak se
skutečná pagoda hranice pyramida hroutí
do sebe, do vykradených hrobek kněží
králů. Už nezpíval. Jen zúčastněně pozo-
roval.

Kostřina zkušenost: Do paže jí vpíchli
čip, pro jistotu, a aby věděli, kde je právě
teď na toaletě, teď ve společenské míst-
nosti, teď uspaná krmením na posteli,
i když, musím podotknout, že v konečné
fázi léčby se ani nevešla do dveří – natož
aby se vůbec hýbala, ale zase prozrazuji.
Od chvíle, kdy byla ubytována v jedno-
lůžkovém pokoji, kde jí dělaly společnost
záclona, okno do prázdného dvora, obra-
zy na stěnách vyvolávající plíživý pocit
sterilního klidu, lustr, potkávala na chod-
bách blouznivce, radostně hulákající
blázny, nepohodlné apoštoly. Rozmlou-
vala s nimi a oni jí naslouchali a odpovídali
s posvátnou úctou, protože byla jako
duch – téměř oprávněně se domnívali, že
mluví s přízrakem jejich nadobro ztrace-
ných já. Ale o tom později a podrobněji.
Teď mi bude činit radost zmínit se o lé-
čebných praktikách na ni aplikovaných:
zpočátku se nic zvláštního nedělo – sa-
mé rozhovory o tom proč a jak dlouho, při
desátém sezení už byla po uši v močálu
nudy, ale myslím, že to byl záměr. Pak
přišla na řadu zkouška jídlem: přestala
chodit nekonečně dlouhou spojovací
chodbou do jídelny plné stařenek houpa-
jících se v křeslech, jednookých ma-
niodepresivních mladíků s oprátkami ko-
lem krku, falešných šašků, neúnavných
hráčů domina utečených z kubánských
káznic, a jiných, začala se probouzet
s deskou na posteli, na jejíž ploše se

odehrával koncert barev švédského sto-
lu, stačilo zatahat za zvonek a přišourala
se krásná pokojská a vlídným hlasem
úsměvem jí podávala talířky s desítkami
druhů sýra, šunčičky, jednohubky, roz-
košné koláčky, šálky s kávou, kakaem,
čajem, sklenice dužinou přesyceného
džusu, a předkrmy, zákusky, moučníky
mizely v Kostřiných útrobách jako námoř-
níci v malströmu. Ptáte se: Jak je možné,
že tak rychle začala znovu zdravě jíst?
Nedivím se tomu, že se divíte. Odpověď
je prostá: ze zdí zněla rajská hudba, okno
bylo nasvíceno umělým světlem, služtička
naslouchala a všelijak se vyptávala, na za-
sklených reprodukcích ticha se odráželo
prosluněné jitro, a do toho všeho cvrlikali
zpěvní ptáci propuštění z klecí reprobe-
den ukrytých pod postelí za skříněmi.
Procházky po betonově pustém nádvoří
se stávaly každodenní kratochvílí – jak
courala od jedné strany prostranství ke
druhé, kroužili kolem ní bujaří jódlující
nádražáci ve svěracích kazajkách, jako
kdyby byla nějakou průsvitnou modlou,
uhýbaly z ní pohledy schizofrenních
trafikantek topičů vědátorů, nedávno
podstoupených šokové terapii, stáli jí
v cestě dříve nebezpeční psychopati
s čerstvě vyrabovanými mozky. Bylo to
uzavřené místo. Jakási betonová klec
zřízená pro volný pohyb chovanců. Abych
byl upřímný, Kostra tam chodila jen když
toho byla schopna – když začala tloust-
nout, potřebovala asistenci jednoho dvou
tří čtyř zřízenců, aby si mohla byť jen
odskočit na mísu, tedy, pak už ven
nechodila, sledovala ze svého okna ty
venku a židle trpěla pod váhou slonice
(ani nemusím popisovat, jak chutná žluklý
pot v malé místnůstce, jak je slyšet funění
korpulentní ženy, jak se pasou mouchy
na nedojedeném jídle).

(Dokončení příště)
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10Jubileum

„Na lípy myslím u moře, na pláže v čes-
ké zemi… Dva světy táhnou, rozpůlí…
v duši tak těžko je mi…“ To jsou verše
naší krajanky, která se proslavila ve Spo-
jených státech a v Austráliii.

Hana Gerzanicová se narodila v Plzni
na Roudné do vážené středostavovské
rodiny. Její otec Vojtěch Šlauf učil na
gymnáziu latinu a řečtinu a vychovával

studenty k zodpovědnosti a k demokra-
tickému cítění. Malá Hana měla jazykové
nadání a v osmnácti letech mluvila ně-
mecky, anglicky a francouzsky. 

Do ciziny utíkala přes Šumavu a pře-
chod hranic se jí podařil na třetí pokus.
V Německu se uchytila jako učitelka
němčiny v americké posádce. S manže-
lem pak putovali dál do Austrálie. Jejich

Eva KIausnerová

Blahopřejeme Haně Gerzanicové

Hrozny okamžiků

Hrozny okamžiků
tak rychle zrajete
v žáru dní
na hodin výsluní…
Zmizíte v koši vzpomínek
a ve víno proměněné
mé nitro napojíte
roky pročeřené.

Z vašeho poháru
city budu pít,
které barví vás.
Uhasím žízeň samoty
hodinami, které láskou
tvořily váš kvas.

Oh díky, díky
za hrozny okamžiků,
které naplní mou číši
vším, co život dal.
V jejich opojné vůni
uvidím sny a touhy,
jež můj den nepoznal…

České lípy

České lípy stále kvetou,
i když jim bouře
smetly mnohý květ.
Kořeny hluboko
v české půdě stojí
mohutnou korunou
dívají se v svět.

Přežily sucha, mrazy,
přestály mnohý mrak,
byly vždy českým stromem
a našich předků znak.

Ó lípy české, žijte dál
Pro české děti jiné!
Ať národ našich předků
s vámi nikdy nezahyne.

Hana Gerzanicová

Hrozny okamžiků – České lípy



11

začátky v Sydney byly velice těžké. Muž
chtěl být právníkem, ale nešla mu ang-
ličtina. Vysvědčení z Karlovy univerzity
u protinožců v 50. letech nic nezname-
nalo. Pomohlo až potvrzení o vyučování
amerických vojáků. Hana mohla začít
pracovat ve školství, doplnila si vzdělání,
stala se oblíbenou učitelkou a nakonec
zástupkyní ředitelky školy. 

Rodina se rozrostla, stala se matkou
šesti dětí. Ještě více hrdinství než při bu-
dování profese musela osvědčit doma.
Manžel pevné místo v australské společ-
nosti nenalezl a psychicky onemocněl.
Domácnosti, výchovu a výživu dětí mu-
sela zajistit sama. Pracovala do úpadu
a strádala steskem po domově. Její děti
neměly žádné širší rodinné zázemí. Chtě-
la je něčím ukotvit v nové zemi, dát jim
důvod k hrdosti a rozhodla se zveřejňo-
vat svoje lyrické básně. Sedm let jí je
redakce vracely, že jsou příliš evropské.

Pak začaly vycházet, v časopisech a po-
zději i v nakladatelstvích. Získala několik
cen Mezinárodní básnické společnosti
USA a je považována za australskou bás-
nířku. Dnes si její verše můžeme přečíst
i česky.

Po roce 1989 se Hana Gerzanicová
vrátila domů. Ještě se šťastně shledala
s matkou, opravila navrácený dům, obno-
vila zahradu a obrátila pozornost k rod-
nému městu. „Děti mě už nepotřebují, ale
domov ano,“ říká. Lidé zabývající se
plzeňskou kulturou vědí, kolika akcím fi-
nančně pomohla a kolik umělců podpoři-
la. Zúčastňuje se veřejného života, před-
náší, vydává další sbírky a navazuje nová
přátelství, i když přiznává, že ani návrat
domů není po dlouhých letech lehký.
Letos 11. května oslavuje 80. narozeni-
ny. Statečně v životě překonala chudobu
i zklamání, ale nikdy neztratila lásku k li-
dem. Přejme jí spokojenost a zdraví.

Šalmaj

Co je to manýrismus? A jak lze charak-
terizovat jednu z jeho odnoží, která je
arcimboldovská? Zajisté je to mezistyl na
rozhraní jiných, více sevřených stylů. Je
to okamžik přechodu z jednoho světa do
druhého, ale rovněž ustavičně se opaku-
jící princip nápodoby nebo návratu, který
se ovšem vyznačuje až přebujelou tvoři-
vostí. Grimasa, posun ke grotesce, před-
zvěst „černého“ romantismu, obludnosti
moderního světa činí tak výjimečnými
a stále živými srostlice a struktury Arcim-
boldových nepravděpodobných tváří
a portrétů, jež ztrácejí někdejší harmonii

nebo víru v ni. Přesto není v Arcimbol-
dově manýrismu nic zlého ani matema-
ticky chladného. Pouze tam převládá
stín, cesta temnotou a jakási palčivá
znepokojivost. Mistrovy obrazy jsou písní
i apokalypsou, odkladištěm věcí, obrovi-
tým nekonečným kunstkabinetem. Pak
je ovšem možné, že nedovřenými vraty
této manýristicko-symbolické skrumáže
hodnot i nehodnot, věcí i jejich stínů
„táhne průvan“ a „syrový chuchvalec do-
by“, jež se zastavuje teprve „u hodin kte-
ré nejdou / od maminčiny smrti.“ 

Po sbírce Volyně a jiné krátké řádky,

Jan Suk

Sestup k Arcimboldovi
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jež byla jakousi obhlídkou trosek domo-
va, které vleče každý básník na zádech,
vydal Josef Hrubý, autor debutující roku
1960 knihou Hudba nechce spát a poté
se představující v dlouhé řadě lyrických,
k epičnosti tíhnoucích veršů, zatím po-
slední a do jisté míry bilancující opus
Miláček Arcimboldo. 

Od debutu byl Hrubý meditativním lyri-
kem, básníkem noci a tmy, umělcem in-
klinujícím víc k barokním šerosvitům nebo
intrádám Bachovým a Händelovým než
k arcimboldovským světům. Barokní dy-
namika pohybu, stálé rozjímání o zániku
a o smrti, zmoudřelé vědomí marnosti
pozemských záležitostí, tendence k pri-
vátnosti konstituované lidskou pamětí vy-
značovaly téměř všechny básnické kom-
pozice Josefa Hrubého, v nichž často
převládala precizní estetika nad kompli-
kovanou životní matérií. Někteří z čes-
kých kritiků přijali jeho přelomovou sbírku
Pálení básní (1998) jako kompozici sice
myšlenkově niternou, intimně filosofic-
kou, nicméně někdy až přebujele zachá-
zející s vizuálností nebo přímo s výtvarnou
fantazií. Právě tady patrně kulminovala
Hrubého pocitovost při portrétování po-
myslné tvářnosti světa, kdy není směro-
datný fenomén toho, co je básní vypo-
dobňováno, ale spíš proces portrétování,
jež se sám o sobě stává artefaktem. 

Hrubý v básních málokdy tvořil příbě-
hy, ale spíš portréty s hádankou, kdo se
vlastně v portrétu ukryl, kdo poskytl svůj
obličej (povrch) útočnému světlu, nave-
nek však vyvolávajícímu pouhou impresi,
přelud reality. Vedle noci a tmy, hlasů va-
noucích k nicotám, je zásadní metaforou
poezie Josefa Hrubého motiv plynutí,
času, řeky, a proti nim stojí pevnost
a chatrnost lodi, břehu, jež symbolizují
v jeho tvorbě křehkost existence. Vnitřek
plavidla je u Hrubého samozřejmou me-

taforou duše, která si však sama o sobě
nedostačuje, protože loď má také palu-
bu, stěžeň, plachtu. A konečně zde musí
být hladina, základní předpoklad jakéko-
liv plavby.

V Miláčkovi Arcimboldovi jako by bás-
ník konstanty plavby a lodi (duše) opouš-
těl. Vydává se jako Rembrandtovi poutní-
ci, starci a stařeny, které zmiňuje v jedné
básni, k jiným břehům nebo spíš k jiným
mořským bouřím, ve kterých jsou epika
i příběh už dávno mrtvé, protože se nad
nimi rozevírá nebe a nekonečno „paměti
i nepaměti“. Jejich potenciál můžeme ta-
ké vnímat jako manýristický kunstkabinet
všehomíra, nikoli jako někdejší sevřený
řád personality a individuálnosti, obda-
řených rozumem, vůlí, snahou poznávat,
jež stojí v záhlaví Hrubého milovaných
filosofů Kanta a Sokrata. 

V arcimboldovském chaosu, který je
v Hrubého nové sbírce metaforou sou-
časnosti, už můžeme zdědit nebo si
osvojit pouze „potrhlé proroctví“ z minu-
losti nebo „podzimní směnárnu/ s jarním
termínem“. Nakonec všechno ústí v „ko-
munikační masakr“ střídající někdejší
rozhovor, harmonii, hudbu, která nechce
spát. „Jakýsi poklad/ se otevírá u Car-
nacu/ ale to je příliš daleko“, čteme
v básni pro Hrubého poetiku signifikant-
ní Noční obloha. 

Jestliže se v předchozích básnických
knihách Hrubý dokázal mužně ubránit
náporům špinavé reality, dočasným vě-
cem a dějům přítomnosti, pak v knížce
Miláček Arcimboldo jako by chtěl na-
značit, že ona manýristická deformace
nebo rekonstrukce lidské tváře byla v zá-
sadě ničím proti tomu, jak tvář dnešního
světa mizí nebo je omotána krvavými
hadry a ozvěnami z onoho masakru v ko-
munikaci, který právě podstupujeme.

(Převzato z Portálu české literatury)
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Dogmatik se nebojí podívat pravdě do
očí a vypíchnout jí je.

Vrba je dutá. Člověk nedutá.

Nevadilo by, že jsme se octli v kaši, kdy-
by to byla vtipná kaše.

Na otázku, zda je možný rozumný život
na jiných planetách, odpovídám, že na
jiných snad ano.

Tak se mi zdá, že se celá naše generace
narodila ve znamení s kopce.

Stokrát nic umořilo osla…vy.

Když se octnou na koni někteří lidé, vši-
mněte si, zda to není jidášský groš...ák.

Kdysi uvažoval takto: S kým lze a s kým
nelze. Potom zjistil, že to má háček:
S kým lže a s kým nelže.

Kdo chce lidi bít, ten si maršálskou hůl
najde.

Měl jsem vždy vysoké mínění o soud-
cích. Bylo-li v nich dobré víno.

Mnohý konzervativec je ve svých názo-
rech jako Dub (poručík).

Když se dlouho pochoduje po nespráv-
né cestě, tak se nakonec musí zastavit
stát.

Nejostřejší zákroky navrhují právě tupci.

Historie mi připomíná flašinet. Melodie
stále stejná. Mění se jen kliky.

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi bečet.

Čím více prázdných makovic, tím více
opia pro lid.

Quod licet bowie, non licet Iovi. 

Vláda se upírá o lid.

Čert nikdy nespí… sám.

Svatý Václave! Nedej zahnouti nám ni
budoucím.

Hovoril mi pán minister: To sú len také
talafakty.

Lež má krásné nohy.

Ubi bene, ibi patria. Alebo nepatrija?

Všichni máme mozkové pleny. Někteří se
do nich posrávají.

Maminko! Tady v novinách je napsáno…
Tak do toho nešlápni!

Někteří lidé si myslí, že vylízat se z po-
rážky znamená najít ten správný zadek.

Bude-li každý z nás z křemene, mohli by-
chom se ze všeho vykřesat.

Vita brevis est. Arsch longa.

Rodina - zákrad státu.

Bojí se veřejného mínění. Má prdel v Ga-
llupu.

Státníci jsou i na známkách stejní. Musí
se jim lízat zadek.

Lví silou - vzletem s okolím!

Hic sunt chameleones.

Homo hoministr lupus.

Zase u nás vládne samožvanec.

Psali o něm, že politicky vyzrál. Tak se
ptám na koho.

Lež má krátké nohy. Ale pravda má krát-
ké ruce.

Vyměšovací traktát.

Slyším otravu růst.

Karel Trinkewitz 

Všude je chleba o dvou kurtách
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Ty jemné ruce!
Babičce

Ať si nedává
ty ruky do sebe!
Je to jak do rakve

A zatím bodlačení psí
jak hrdlem od lahve
dál padá do luk.

jdou naše životy:
kratičké rozjezdy
daleko delších proluk.        

Milostná

Andrejka sice spí
Nicméně sivé tóny měsíce
V lukách bubnují

Pohlednice s břízou

Chumlám se do tebe,
zatímco venku
rozsochatou klaviaturou něhy
to padá...

Slovensko

Zamženě žena vstává:
mlhou vzlíná.
Srážlivým dechem prorůstává
Rusalka října:

Tam venku stejně jako v nás
pomalu stoupá čas

Rodná noc
Mojmíru Trávníčkovi

Sítem zábradlí
prorůstá měsíc
vábený bludičkami narcisů
a tříská bělobu
do pupenců
vykružujících 
melodii hor.

V domě

Mlhavé ráno
jako když...
- však víš:
světlý, světlý, světlý stín
promrzá na dno
tvých kořenistých vin...

Domů
Daliboru Malinovi

Teplá krev podzimu
protéká ulicemi
a ústí do nikam...

Lysavá čela hor,
zbloudilý pěvče,
jinovatko.

K vám se přimykám.

Bílá sobota
Janu Heczkovi

Je doba vzkříšení:
Metud provrkává
husté večerní ticho.

Jakub Chrobák 

Klaviaturou něhy
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Do Berlína směřuji na návštěvu jenom
několik měsíců po znovusjednocení.
Kamarád na mne čeká na nádraží a pak
hned metrem do bytu v bývalé východní
zóně. Jak jedeme, všímám si nápadné
zašlosti některých stanic. Divím se a do-
stává se mi vysvětlení, že jde o stanice
na západě, kterými dříve východní metro
jenom projíždělo a nesmělo zastavit. Jak
nesmělo? Chceš tím říci, že východo-
němečtí Berlíňané dennodenně jezdili
do práce pod místy, kde bydleli jejich
západoněmečtí příbuzní, a vlak nezasta-
vil? Ano, přesně tak, smutně přitakává.
Zeď rozdělila rodiny, přátele. Pokouším
se vžít do takové situace. Jak rafinovaně
kruté! Nelidská ideologie. Dělá z lidí je-
nom nástroj svého fungování. Po zbytek
cesty stísněně mlčíme. Stále mne tíží ten
nesmyslný osud nás všech, které pohůn-
ci režimu v „našem“ zájmu drželi za zdmi
a ostnatými dráty, krmili vražedným ko-
munistickým světonázorem. Aby s námi
mohli snáze manipulovat, bránili nám
poznat, kým jsme. Ano, pomýlené lid-
stvo. Vždycky se najde někdo, kdo ví nej-
lépe, co je pro ostatní dobré. Kdo ne-
souhlasí, jednoduše „vyhyne“. A pak se
na šachovnici snadněji posunují davy
bez vůle. Davy ochotné čehokoliv, jenom
aby se nemusely samy rozhodovat. Že
se dostaly do pasti, zjišťují obvykle
pozdě. 

Následující den, když kamarád pracu-
je, vydávám se na obchůzku po východ-
ní části města. Již po chvíli mne zarazily
ohromné haldy nábytku a různých věcí
navršených snad v každé ulici. Napadá
mne otevřít jeden téměř zánovní prádel-
ník. Vypadlo na mne s německou pečli-

vostí naskládané vyprané a vyžehlené
prádlo. Cpu ho nervózně zpět. Vedle se
mi děje stejně. Jako nábytek a věci
z bytu zemřelého, uvažuji. Ale proč všu-
de tolik mrtvých? Skříně se šaty, kre-
dence s kastroly a nádobím. Televize,
pračky, ledničky, magnetofony. Co se to
děje? Nejde spíše o nějakou bratrskou
pomoc zaostalým zemím? Přijíždí ná-
klaďák a všechny ty plně funkční věci
bagrem nakládají. Padají polámané
smutně na korbu. Zírám jako u vidění.
Ale pak mi to dochází. Ano, jedná se
o věci po zemřelém: Zemřel komunis-
mus! V tu chvíli se mi ohromně ulevuje.
Nikdo po něm truchlit nebude! 

Berlíňané svůj rozchod s „blahobyt-
nou“ érou dějin vyjádřili prostě tak, že
všechno, co by jim ji mohlo připomínat,
vyhodili.

Když můj hostitel přichází z práce,
opatrně se ho ptám, co se děje, co za
věci se to povaluje všude na ulicích.
Útrpně na mne hledí a praví: Ti lidé se
docela zbláznili. Nedávno by ještě cel-
kem ochotně provolávali slávu socialis-
mu, a když teprve vlastně před několika
týdny došlo k výměně peněz, jako by
zešíleli. Přes noc se vyměnilo veškeré
zboží v obchodech. Při ranním nákupu
v samoobsluze jsem nemohl nic najít.
Zmizely oblíbené potraviny a namísto
nich se objevilo barevné zboží ze zá-
padu. Konečně vytoužený věk konzumu!
Ale ti lidé si neuvědomují, že podniky
vyrábějící to naše „obyčejné“ zboží zkra-
chují a oni přijdou o práci. Musí opravdu
vyhazovat fungující pračku, ledničku,
o oblečení a nábytku ani nemluvě. Což-
pak záleží na značce trenýrek? Změna

Luboš Vinš 

Berlín



16

Priedomie
V strede dediny pred dreveným do-

mom sedáva deň čo deň už mnoho ro-
kov bývalý dedinský notár Cyril Janík.
Hľadí na svet prižmúrenými očami, aby
mu nikto nehľadel do duše. No mnoho
ľudí z dediny tvrdí, že je slepý. 

Ujko Cyril však všetkých pozná. Dievky
po smiechu, chlapcov po sprostých re-
čiach, ženičky po ochkaní a miestnych
mužov po ťažkej chôdzi. A mňa? Neviem,
ako pozná mňa, ale vždy vypľuje tabak,
odoženie starého kocúra a ukáže na
miesto vedľa seba. 

Ilonka
Ilonka mi nosieva svetlo. 
„Učiteľ má zatiahnuté okná,“ kričieva

vždy v sobotu ráno. „Zase dlho čítali.“
Občas sa bojím, že Ilonka nezavolá. 

Až po jej výkriku vždy odhrniem zá-
clonu, zacloním si oči ako richtárka,
otvorím okenice a vpustím trochu den-
ného svetla do kníh na stole.

Zvonár
Dedo Lojzo prichádza ku mne v piatok,

keď nahlas čítam. Sadne si k starým
ponduskám a počúva. Občas mu hlava
klesne doprava či doľava. Ale odchádza
vždy posledný, keď odbije jedenásť. 

Lojzko je zvonár. 
Zvonieva na obed, v nedeľu i keď niek-

to zomrie. Pravidelne tridsať rokov. Ob-
čas plače, že jemu nezazvonia. A ja sa
mu bojím povedať, že ja zazvoním. Aby
nezomrel. 

Palica
Tretiak Miško má zlaté srdce a palicu.

Denne s ňou chodí do školy. Oprie ju ku
dverám a často na ňu pozerá. Znamená
pre neho veľa. V zime s ňou zráža cen-
cúle, na jeseň jablká. Na jar zvykne me-
rať kaluže a dnes v stredu som ju našiel
na stole. 

„Už máte sa o koho oprieť,“ sklonil hla-
vu. 

Uvedomil som si, že videl, ako zo
schodov krívam. „To starká vraveli, že je
rada. Vraj sa má v rodine o koho oprieť.
A vy nikoho nemáte!“

Večer pršalo a ja som celú noc tajne
dedinou meral kaluže.  

Výhledy

Mathej Tomka 

Priedomie

musí přece proběhnout někde úplně
jinde! A nechtějí nakonec náhle tak dě-
sivě svobodní spoluobčané svoji mi-
nulost prostě vytěsnit? Zapomenout na
to, čím byli, čemu sloužili?

Odpoledne nastala okružní jízda ber-
línským double-deckerem. Kontrast u bý-
valých dvou částí nelze přehlédnout.

Upravenost, světlo a jakási volnost, po-
hoda na západě, špína, kalné přítmí, úna-
va a stísněnost na východě. Celá vý-
chodní část působí šedivě, sešle, dokon-
ce i nové panelové domy vyvolávají do-
jem lhostejnosti, zániku. Stále ještě tam
přebývá atmosféra nejistoty a strachu.

(Dokončení příště)
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Richtárka
Richtárka opäť rozhadzovala rukami.

V poslednom slnku sa jej striebro lesklo
do diaľky. Dobre vie, že mlčať je zlato.
Ľudia si zacláňali oči a ona bola rada, že
sa v nej vidia.

Hrobár
Jano Slúk sa občas potáca smerom

k cintorínu.
„Veľa pije, kope si vlastný hrob,“ mú-

dro povie ujo Cyril.
Deti sa vždy rozbehnú po kopci, nepo-

zorovane sledujú hrobára, či je to prav-
da. Jano nemáva veľa práce a často ne-
kope. Iba ak niekto zomrie. 

U nás v dedine sa nezomiera, richtárka
pre všetkých pečie najlepšie koláče.

Čert
Nad kostolom videli čerta. Čierny člo-

vek nazeral do oblokov, podmanivou
silou hľadal ženu. Cítil som, že sa poze-
ral aj na mňa. 

Nestihol sa však stať mojím nepriate-
ľom, nezobral mi nič, pán farár zasiahol
rýchlo. Len richtárkine koláče mali od-
vtedy skleslú chuť. 

Keď príde čert, prestanú sa diať zá-
zraky.

Zima
Niečo sa udialo. Začal padať sneh.

Zima bola chladná, nečakaná a zasne-
žené kopce sa začali dívať veľmi za-
rmútene na naše údolie. Aj škola osirela. 

Rómske deti sa dlho neukázali, aj z ich
osady stúpal uzimený smutný dym. 

Jano Slúk do Hromníc vykopal sedem
hrobov. Dedina na niektorých miestach
osirela. To umierali kúsky zo mňa.

Podcenil som tento kus sveta, už ním
dýcham.

Matej
Teď sa na jar narodilo dieťa, to sa ro-

zozvučali potoky. A ja som Miškovou pa-
licou lámal ľady a zrážal cencúle. 

Matej ľady láme.

Strašiak
Ilonku každý pozná. Chodí po dedine

a vie o svete svoje. Kríva na obe nohy
a v rukách ťažko niečo odnesie. Vie len
nosiť svetlo a dívať sa dlhé hodiny na
strašiakov za dedinou. 

„Chcem sa stať strašiakom,“ hovorí mi
jeden deň pri kŕmení holubov a roztiahla
ruky. 

Jeden holub, ten najčiernejší, si jej
sadne na ruku a pripraví ju o sen. 

Bola by tak krásna. 

Dobrí
„Pán učiteľ,“ pri kreslení sa na mňa

Miško zahľadel, „tí, čo robia iba pre
druhých, sú dobrí, však!“ A nakreslil
Jana Slúka. 

Pred týždňom sa o Miška prestala
opierať jeho starká.

Nedeľa
V nedeľu ujo Cyril sedel so sklonenou

hlavou, ako by zatajoval sny, ktoré mu
blúdili v potmehúdskych očiach. Starý
kocúr ležal skrútený na priedomí, sta-
recky priadol a bol pokoj. Sadol som si
vedľa notára a čakal na jeho spomienky.

Neukázal mi, aby som si sadol. A už
vlastne nikdy. 

Lojzko dnes zvonil trikrát.

Devlaha
Už nikdy som si nesadol na lavičku na

priedomie, aby som poznával ľudí. 
Plakal som. To za mnou kričali rómske

deti:
„Devlaha, devlaha, pán učiteľ!“
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Kde žije?

Kde žije smrt, ta dáma pustošivá,
jež věčně žít nám sebou upírá?
Jak vypadá? Je vlastně vůbec živá?
Je, musí být, když život umírá.

Vychladí krev, v níž studenou dlaň smočí,
umlčí rty, jež druhým chtějí říct,
že smrt je stín, tma v otevřených očích,
životní rub, s nímž vytratí se líc.

I smrt má dny, kdy chce být viditelnou,
než přivlastní si tělo poslušné,
na mrtvou tvář dá svoji, nesmrtelnou…
Smrt žije v nás, když životy už ne.

Marné touhy

Chtěla bych umět odstranit okem
ze světa všechno špatné, co spatří,

tancovat na skle z rozbitých oken,
bosými prsty svět rudě natřít;
své černé moře přebarvit krokem,
vypít je do dna jediným lokem,

vytvořit pouta pokrevných bratří.

Chtěla bych umět obejmout bratry,
krvavou Zemi, vypitou vodu,
společně s nimi připravit vatry
v ohništích štěstí lidského rodu;
hřejivé ruce přiložit pod ně,
pustit z nich plamen šťastného ohně
a zůstat navždy u jeho zrodu.

Hana Polatová

Kde žije? - Marné touhy

é rovná se em cé na 2

nechci se ptát na štětce

je mi zle, mý steny se odrážej k malovanýmu dnu jako mušky v parnu
se hledaj
než posedaj
steny mezi stěnama a dlouhý ruce, skládaj se kamsi, né, visí
jsou zmátožený
malovaný
jenom pro sebe, mam chuť se vzdát
jestli nejsem trapná

ó bože, no tak holt budu skákat šestipatrovým dortem ze svýho života a zpívat
a třeba ne

Mladý Západ

Jana Česká

Otočit se v přepadu
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pro Alberta, šel spát, těch jeho jmen bylo tisíc na podlaze a já mezi nima
(možná že) plavu

otočit se v přepadu a nepoužít žádný slova
znova
se zdáš, ne nebudu na tebe mluvit, vždyť to nemá smysl, blázne
bábo

chce se...
škrtit svoje plyšový sny zlomeným párátkem na okraj mnohoúhelníku
nejsou jenom dorty, člověče
nejsou jenom krápníky, jestli se ptáš na tohle…
odkápnu vodorovně
na plátno

otočit se v přepadu a nepoužít žádný slova
zas

mý steny stejný
jsou

rozhledy

z mostu odrážím se ve vlastním stínu
ve vodách

na hřbetech lámou se uličky křížem kráž
a staré nádražní domy si stýskají,
dni v počest asi své tváře loupou

po stranách

je chladno
- přechází koleje, vlakům příč

a zní
v mých očích,

je chladno, všude se ztrácím

saze

slzu na horkým jazyce
nechat si lačně vypařit

polykat hrsti hřebíků
rezavejch nánosem času
naučíš se zlehka
ani nepostřehneš
že ti ze slov trčí
jejich hroty

bloudím uličkami
tvýho dechu 
neradno mi nalézt
daleký cíl

zkus si pro mě boty z jedlovejch šišek
moc dobře víš že věřím na
cupitání nožek starých baráků
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x

Ach, je tak hanebné žít celý život v klamu!
A co je horšího – s věkem se lži jen množí.
Tak k čertu kolikrát si ještě mám nabít tlamu,
než poznám pravdu. Tu pravdu boží…

x

Jen jeden pokus mám… Přesto to zkusím
hlavně to nesplést a rozhodnout správně 
co patří dovnitř a co má čnít z pusy –
venku spoušť s kohoutkem, v hubě kus hlavně…

x

A už mám toho dost, přichází vzpoura…!
Už ani o den dýl nedám se věznit
Ty vrata od chlívku musí jít zbourat!
Jenom to stihnout dřív, než přijde řezník…

x

Proč ani v neděli nepřeješ oddychu…?!
Hned zrána pošleš mě zas s kůží na trh
Kde však mám slušnou vzít? Na bedrech? Na břichu?
Kdež… vezmu kus toho, co jsem ti natrh…

x

Oholit, učesat, pak eau de toilette…
To zvládnu s grácií a praxí mnoha let
Vybrat však kravatu – to je věc noblesy
Je ale nezbytná, když se jdu oběsit…?

x

„Přestaňte předstírat falešný soucit,“
stojí v mém posledním dopise strohém,
„čekám, že až i vám přestane tlouci,
v Pekle se kompletně sejdeme. S bohem…“

Radek Ingus Vydra

Říkačky 
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Pax iiscum – Domažlice III

Na počátku 20. století se básnicky ozvaly
hlasy absolventů domažlického gymnázia.
Otto Klein byl inspirován hymničností poezie
Otokara Březiny. Záhy po vysokoškolských
studiích však přesídlil do ciziny jako zástupce
exportní firmy. Do vlasti se nevrátil. Svatopluk
Čech (vlastním jménem Svatopluk Václav
Čech, 1887-1959) měl za kmotra svého slav-
ného básnického jmenovce – ten vyhověl
prosbě šťastného otce a s pochopitelným
zájmem Posla od Čerchova se zhostil při křtu
svého poslání. Básnicky nadaný kmotřenec
slibně debutoval ve zmíněném Poslu od Čer-
chova, jeho verše přijala i redakce Lumíra.
Samostatnou sbírku nesestavil. Jako advokát
se stal terčem vyřizování „třídních“ účtů, byl
vystěhován z Domažlic. Vrátila se sem jen
urna s jeho ostatky. Čechův mladší kolega
Jan Solfronk (1890-1930), rovněž právník,
byl úředníkem domažlického Okresního úřa-
du. Debutoval v Šaldově Novině, ale ani on
neuspořádal sbírku své hymnické poezie.
Své rodné město neopustil.

Ovzduší avantgardních experimentů dvacá-
tých let zcela pohltilo Viléma Szpyka (1902-
1939). Jako žurnalista přicházel v Praze
s avantgardou do bezprostředního styku.
Okouzlil ho především surrealismus. Vlastně
vystoupil jako jediná osobnost západních
Čech, která reagovala na podněty moderních
básnických směrů. Byla to epigonská reakce
a prostředí rodného města přílišným pocho-
pením pro ni nevzplálo. S trochou uštěpač-
nosti se tradovalo, že Domažlice se díky to-
muto básníkovi staly jedním z největších pří-
stavů Evropy – desítky neprodaných exem-
plářů sbírky Koráby v hlubokých očích kotvily
na půdě rodného domu. Snad si nezaslouží
takovou míru zapomnění – neprostupná
houšť buxusu tají místo jeho posledního od-
počinku, místo neoznačené a opomíjené.

Josef Žuvníček (1865-1939) se řadil do
naprosto jiného zájmového okruhu. Patřil me-
zi první učitele v Čechách, kteří se kvalifiko-
vali pro výuku tělesné výchovy. Nadšený so-

kol stál u domažlické kolébky organizované
cyklistiky, kopané, turistiky. Není divu, že se-
stavil Nového průvodce po Chodsku, ale při-
spíval především do Posla od Čerchova bás-
němi a fejetony. Pro ochotníky ze souboru
Havlíček, v němž rovněž režíroval, napsal ně-
kolik her, vydal své vzpomínky (Útržky života)
i výběr publicistiky (Ode všeho trochu).

Také poštmistr Josef Masopust (1885-
1961) se vydal po stopách regionální tradice.
Shromažďoval prameny k historii Domažlic,
dokonce se pokusil o archeologický výzkum
na své zahradě pod legendárním Škarma-
nem. Více však vysedával nad folianty i pra-
mennými dokumenty, byl omezen v pohybu.
Trpěl totiž luxací kyčelních kloubů. Inspirova-
lo ho dílo prastrýce Hyppolita Randy (o něm
se Pax iiscum zmiňovala v předešlém čísle
Plže). Schraňoval jeho pozůstalost, tu bohu-
žel po synovcově smrti likvidovali příbuzní.
Pro ochotnické soubory napsal patnáct her,
romány i prózy pro mládež koncipoval v tra-
dičním, ale poutavém vypravěčském duchu.

K drobné próze odskakoval romanista
Vladimír Šedivý (1888-1983). V meziváleč-
ném období působil na gymnáziích v Nitře
a Bratislavě. Byl jedním z těch, kdo se po-
díleli na vzniku slovenské romanistiky. Vydal
několik učebnic francouzštiny, sestavil
slovensko-francouzský a francouzsko-sloven-
ský slovník. Neminuly ho ani vypovězení ze
Slovenska, ani koncentrační tábor. Ač v Do-
mažlicích jen maturoval a několik let učil na
gymnáziu, zvolil si je za místo posledního
odpočinku.

Se slávou interpretace chodské hudby se
setkáváme v urnovém háji u Boženy Hezké
(1898-1988). Jako pěvkyně i klavíristka kon-
certně vystupovala s Jindřichem Jindřichem,
dlouhá léta řídila proslulý pěvecký soubor
Čerchovan. Houslový virtuóz, člen prosla-
veného Ševčíkova kvarteta, profesor pražské
Konzervatoře Karel Procházka (1878-1947)
a skladatel i předjindřichovský sběratel chod-
ských písní Jindřich Miloslav Skalický (1869-
1913) pak doplňují jména domažlického Sla-
vína.

Viktor Viktora
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O cestě k hoře 
a jaká asi bude

Už na podzim 2006 vydalo plzeňské nakla-
datelství NAVA knihu veršů Litanie k hoře od
Michaely Pánkové. Útlý svazek je rozdělen na
tři tematické celky: Variace na známé téma,
Advent a Litanie k hoře, které již svými názvy
napovídají obsahovou náplň knihy. Celou
strukturu pak dotváří úvodní báseň Ne-
vstoupíš dvakrát, na niž volně navazuje báseň
závěrečná s názvem Čas šátků.

Autorka v posledních letech píše přede-
vším básnické kompozice určené k recitaci
a její poslední knižně vydaná sbírka je toho
důkazem. Vždyť v názvu knihy se objevuje
slovo litanie, což je delší katolická modlitba,
která přímo vybízí k hlasitému projevu.

Z celé sbírky u mě převládá nejsilněji pocit,
že autorka má potřebu oslovit své čtenáře
a vyvolávat v nich pochybnosti, přinutit je
k zamyšlení, přičemž se necítí z davu nějak
vyřazena, ba naopak. V celku Advent s podti-
tulem Scény ze života po té, co svět ztratil
rudé obrysy, bychom mohli nalézt obnažení
takových vlastností, jako povrchnost, závist,
ztráta víry nebo třeba tupé požitkářství
a konzum. Nalezneme tu problematiku
aktuální a těsně se dotýkající každého z nás
„Člověk se bojí o práci, o peníze o dům o ma-
jetek a klid, o zdraví o spánek o děti o sebe,
Člověk se bojí člověka...“ nebo „tak se učíme
riskovat, učíme se míti sebevědomí, zvládat
svoje stresy, nedat nic znát...“ Mluvčí se
obrací přímo k bohu, oslovuje ho, vyzývá,
prosí za odpuštění. Verše plné pokory jsou
jakýmsi kritickým pohledem na celé lidstvo,
jeho chyby a prohřešky. Zároveň z nich cítíme
touhu po návratu ke kořenům, tradicím a zá-
kladním hodnotám. „Je daleko jednodušší
nacpat si břicho než sklonit hlavu, je mnohem
jednodušší dopřát si, než si odříct...“

Oproti tomu celek s názvem Variace na zná-
mé téma působí poněkud přízemně, neboť
hovoří o „známých tématech“ zahrnujících
mezilidské vztahy, rozchod, mateřství, smrt
blízkého člověka, což však může záměrně

působit protikladně světu duchovnímu. Určitě
se nejedná o témata banální, některé verše
však působí poněkud otřele („Schovám se do
vlastní hlavy, ...je tolik jaro, ...bloudíš ulicemi
jako zatoulaný pes...“). Velmi zajímavé a oso-
bité mi naopak připadá zpracování věčně
opakujícího se tématu, jako je odloučení dvou
bytostí, při kterém ten druhý „mechanicky
vygumoval všechno, co předtím miloval, až
zbyla jen hromada drobečků...“ nebo úhel
ženského pohledu na partnerství.

V Litanii k hoře, básnické skladbě pro dva
hlasy se stejným názvem jako celá sbírka,
jsou konfrontovány dvě ženy věkově vzdále-
né. Zobrazení odlišného vnímání a vidění svě-
ta působí jako volně plynoucí dialog, který
přímo volá po dramatickém přednesu. Hlas
ženy promlouvá poeticky, v symbolech, hlas
dívky je spíše cynický a znuděný. Pro ukázku
– ženin čas je „časem tiché písně“, dívčin
zase „časem hniloby a tísně“ apod.

Úvodní i závěrečná báseň se svým způso-
bem doplňují, jedna otevírá věčnou otázku
konečnosti lidského bytí, stárnutí a umírání,
druhá ji uzavírá. Obě nás utvrzují v tom, že se
všichni jednou ohneme k zemi stejně jako
stará jabloň, jejíž jablka jsou už červivá. Po-
tom se také společně s autorkou můžeme
zamyslet nad tím, kam odcházejí jabloně.

Tereza Nechvílová

Od zítřka nepromluvím

Tak čtenáři vyhrožuje v názvu i v závěru své
básnické sbírky plzeňský multiumělec (bás-
ník, malíř, fotograf) Pavel Štýbr. Vzít ho jako
básníka za slovo by bylo určitě škoda. No
řekněte sami, kdy jste se naposled při čtení
poezie nahlas rozchechtali? Tedy, jestli vů-
bec někdy. V mém případě se to Pavlu Štý-
brovi podařilo, nemluvě o mnohočetném, tu
pobaveném, tu souhlasném usmívání. Což je
podle mého soudu vynikající skóre. A zaslou-
žené. Protože autor není, i když často mluví
o sobě, ani sebezhlíživý, ani závažně sebe-
zpytný, nenimrá se v banalitách, neexhibuje
urputně originální obrazností ani intimitami
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z mikrokosmu žláz s vnější sekrecí…, ale proč
vás otravuji tím, co na básnících nemusím. Ra-
ději se pokusím vyladit na Štýbrovu frekvenci
a zjistit, proč mě jeho poezie baví, proč tak
snadno pronikl pod kůži mých vzpomínek…

Je stručný – povětšinou. Určitě také záslu-
hou editora Václava Maliny. Protože kdo Pav-
la Štýbra zná, ten ví, že je to živel, někdy ne-
zadržitelný. Nerad se ohlíží, chrlí, nepřepisu-
je…

Je vtipný – povětšinou. A to zcela vlastním
přičiněním. Do pouhého čtyřverší vtěsná
emocionální oblouk od dětství k dospělému
dítěti (my, co jsme překročili padesátku, jej
máme opravdu prožitý), a v pointě sklene vtip-
no i moudro. Závistivci po straně mručí, že je
to talentem od pánaboha, za který autor vlast-
ně nemůže. Jako by na tom záleželo!

Je normální – okouzlujícím způsobem, pro-
tože své vzpomínky, zážitky, nápady a všeliké
úlety, které pro nás posbíral, důvěrně známe…

(Bramborový placky / pečený na plotně /
maštěný sádlem nebo máslem / Chudáci
digitální dětičky / digitálních babiček / Nikdy
nezakusí té slasti.)

…my, jako on poznamenaní Erbenem,
nezapomenutelnými klukovskými sny, hrami,
dobrodružstvími i lotrovinami – někdy docela
drsnými (Malej Pepa). Domov byl pro nás
kluky především ošetřovnou a servisem pro
nutné dobití baterek, načerpání pohonných
hmot, k naleštění karoserie (to abychom
nedělali rodině ostudu) – a posilněni, pohá-
něni romantikou, fantazií a neukojitelnou zvě-
davostí, znovu hurá do světa! (Kdyby došly
rakve / dejte mě do necek / Budu si myslet /
že mě zas maminka koupe.) Jací jsme v pat-
nácti, takoví jsme po celý život – bohužel i bo-
hudík – také jako umělci. Jen poměry a lidi
kolem se mění. (V tomto roce / bylo naklono-
váno: / 624 tisíc Elvisů / 51 tisíc Jacksonů /
7 tisíc Madon / 16 Adolfů)

Nebyl by to multiumělec Štýbr, kdyby sbír-
ku svých básní neozvláštnil konceptuální
„fotokomiksovou“ vložkou na téma dopravní-
ho značení. Ale i v „komiksové“ roli mladičké-
ho zloděje aut zůstává autentický a zároveň
univerzální. No řekněte, kdo z kluků nebyl

alespoň na vteřinku závodníkem, mafiány
pronásledovaným outsiderem, pod drsňác-
kou slupkou posledním opravdovým skau-
tem? Poštelovaný fichtl burácí jako harley-
davidson, za řídítky Reno Raines alias Loren-
zo Lamas, obdivovaný, obletovaný a nesmr-
telný... Protože smrtí to přeci nemůže končit,
to by byla pěkná blbost!

Ale aby nedošlo k mýlce. Pavel Štýbr má
více poloh nejen jako výtvarník, ale i jako bás-
ník. Je erotický – pubertálně, ironicky, ba
i roboticky. Umí být zelený, sarkastický,
jazykově hravý, něžně poetický. (Tak co to
bude slečinko / zkrátit nebo prodloužit nosá-
nek / připošít ouška? / Vedle jak ta jedle /
doktore / dolíčky do tváří.) Nakoukne do krtčí
nory, do kontejneru k bezdomovcům, dá si
rande s Cassiopeou, všímá si…: (I v tomto
nečase / šlape štětka na výpadovce před
hřbitovem / Pomalu bych tomu věřil / pasou
ji nebožtíci.)

A čím mě Pavel Štýbr tak rozchechtal?
Pěnou do koupele…

Jan Jelínek

Chodský slovník

V roce 1956 vyšla péčí Československé
akademie věd monografie Chodsko Jindřicha
Jindřicha, kniha, kterou Jaroslav Kramařík
v ediční poznámce označil za „pouhý první díl
Jindřichovy národopisné práce“. Jako druhý
díl měl podle téhož autora následovat Slovník
chodského nářečí, navazující na dílo Jana
Františka Hrušky. Chodsko vyšlo v době, kdy
měl Jindřich za sebou již první kompletní
vydání Jindřichova chodského zpěvníku
(1926-1930) a kdy se započalo s jeho novým
vydáním. Z vlastní autorovy předmluvy se do-
vídáme, že dialektický slovník měl spolu se
zpěvníkem, monografií a národopisným mu-
zeem tvořit „souvislý, nerozlučný a uzavřený
celek“. Přesto k jeho vydání z nám nezná-
mých důvodů nedošlo. 

Výchozím textem, jenž nyní po více než půl
století předkládají editoři čtenářům (sestavil
Josef Kotal, Studijní a vědecká knihovna,
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Plzeň 2007), byl strojopis, uložený v Muzeu
Jindřicha Jindřicha a nadepsaný jako Chodský
slovník. Na druhé straně prvního listu je uve-
den vlastnoruční Jindřichův přípisek datovaný
dne 6. srpna 1956, v němž autor svěřuje
redakci domažlickému středoškolskému pro-
fesoru dr. Josefu Kotalovi. Následuje před-
mluva, jež je – podobně jako v Chodsku –
výrazem autorova silného citového vztahu
k jeho rodnému regionu. Jindřich zde cituje
Komenského, Němcovou a připomíná Hrušku,
který byl pro něj uznávanou autoritou v oblasti
etnografické a folkloristické, zejména pak
vzorem pro práci na připravovaném slovníku. 

V úvodu také Jindřich částečně v poznám-
kách vysvětluje metodiku sběru a jeho zápi-
su. Snad bychom mohli použít analogie
s předmluvou k monografii Chodsko, kde se
autor zmiňuje jak o jazykovém prostředí v rod-
ném Klenčí, jež ho od útlého věku silně ovliv-
ňovalo, tak i o pozdějších pochůzkách, kona-
ných společně s Jindřichem Šimonem Baa-
rem. Ty prý ho „velmi poučily a umožnily mu
proniknout do života obyvatel Chodska“. Ne-
zbytnou sběratelskou práci v terénu Jindřich
popisuje následovně: „Již tady zapisoval jsem
výrazy, odchylky mluvy chodské od spisov-
ného jazyka, hovory, rčení, úsloví, průpovíd-
ky, pořekadla, přísloví, říkadla, úvahy, modlit-
bičky, pohádky, poudačky, pověsti, zvyky
a obyčeje – svarbu, pověsti, vtipy, hry, žerty,
posměšky, hádanky atd.“ Můžeme snad
Jindřichovi věřit, že podobně jako při přípravě
slovníku a národopisné monografie, tak i při
přípravě zpěvníku sbíral a sepisoval „po ce-
lém kraji chodském, ve vsích historických
i okolních“. Tímto by se získaný materiál po-
hyboval – vzhledem k věku sběratele, infor-
mantů a době zápisu – v časovém rozmezí
140 – 150 let (Chodsko, 1956, s. 12).

Ani s přihlédnutím k dobovému úzu nemů-
žeme dnes Jindřichovu práci označit za slov-
ník. Předpokládáme, že ani sám autor si ne-
kladl za cíl vytvořit dílo z oboru lingvistiky. Šlo
mu především o zachycení dialektu rodného
kraje, jím milované „bulačiny“, která podle je-
ho názoru v 50. letech 20. století neodvratně
mizela. V případě publikace tak máme před

sebou spíše abecedně uspořádaný komplex,
jenž je výsledkem sběru jednotlivých slov na
výše vymezeném teritoriu. Již z tohoto důvodu
nebylo možné v současné době dílo vydat
jinak než jako jeho pouhý přepis, tedy při-
klonit se k tzv. pietnímu vydání. Jednotlivá
hesla nelze zpracovat s jednotnou mikro-
strukturou, neboť k tomu chybí potřebné úda-
je. V tomto směru je třeba ocenit redakční
práci Josefa Kotala, který svými zásahy se
snažil dílo sjednotit a jednotlivá hesla propojit
důkladným systémem odkazů. 

Z lingvistického hlediska postrádáme slov-
nědruhové charakteristiky, u polysémických
lexémů nalézáme často u některých seménů
jen výklad významu bez jeho dokladu. Chybí
vysvětlivky k použitým zkratkám, není např.
jasné jak vnímat zkratku „lid.“ apod. Slovník
obsahuje i slova nedialektická či taková, jež
nejsou charakteristické pro daný region
(např. „album“). Řada hesel stojí na pomezí
encyklopedie a výkladového slovníku (např.
„Baar“ apod.). Zajímavé jsou výklady ono-
mastické, mající význam zejména pro histo-
riky a etnografy. Totéž platí o jménech za-
niklých osad (např. „Babice“), názvech jedno-
tlivých částí stavení, interiérů, pracovních ná-
činí, jídel apod. Poměrně rozsáhlé výklady
najdeme u antroponym (např. u jména Barbo-
ra je doloženo až 16 hypokoristických podob
a obvykle i výklad původu jména včetně de-
tailní lokalizace sběru). Autor se pokusil posti-
hnout i expresivní charakteristiku některých
heslových slov. Za cenné můžeme považovat
hlavně onomastické postřehy, zachycení mi-
zejících slov, např. z dětské mluvy a řadu
dnes již málo používaných frazeologismů. 

Přesto je publikovaný text použitelný i pro
případnou lingvistickou komparaci. Zcela ne-
postradatelný je pro bádání etnografické či
folkloristické. Jak bylo již výše uvedeno, také
zde je vzhledem k absenci náležité pasporti-
zace nutno postupovat s jistou obezřetností.
Kniha však jistě uspokojí širší čtenářskou
obec, která se s Chodskem setkala buď pří-
mo, nebo pouze prostřednictvím bohaté
beletrie.

Marta Ulrychová
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Skromné, zato hluboce
lidské jubileum

Letos v květnu se Josef Gruber ohlédne za
svými osmdesáti třináctými květny. Skrom-
nost mu určitě nepřipustí zmiňovat se o vlast-
ním výročí, natož o něm psát. Asi za to redak-
ci Plže nepochválí. Ale přece. Vzdělanost by
mu mohl závidět mnohý dvoj- či trojtitulovaný
vysokoškolák, kultivovanost mnohý šéf diplo-
matického protokolu, invenci každý, kdo má
co do činění s tvůrčím vypětím. Charakter se
závidět nedá, ten prostě je. Kruh přátel knižní
kultury vděčí svému „panu příteli“ za mnoho –
konečně svědectví autentické podává pub-
likace Bedřišky Brůhové, koncipovaná k de-
sátému výročí existence KPKK. A za mnohé
mu vděčí i plzeňská kultura šedesátých let.
Drobná publicistika kulturní i filatelistická na-
značovala, co vše autor zná a o co se zajímá.

Ona osmdesátiletá cesta nebyla lehká.
Více než desetinu z ní zápasí jubilant se
zákeřným útokem mozkové mrtvice, únor
1948 ho vyloučil ze studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, o učitelské poslání – a pů-
sobil i na Ašsku, Žluticku – připravila tohoto
bohem nadaného didaktika takzvaná norma-
lizace. Více než desetiletí pak jako tranzitér
ČSD nachodil na seřazovacím nádraží stovky
kilometrů. Rehabilitaci i nabízené ředitelské
místo na základní škole skromně odmítl. Před
rokem osaměl, mnoho z nás si připomíná
paní Libušku, duši Klubu přátel divadla a
didaktičku podobného ražení. Zůstává svůj,
statečně i s humorem a sebeironií čelí osudu,
zůstává přítelem i oporou přátel, zájem o vše
související s uměním a humanitními vědami je
jeho společníkem v tichu samoty. 

Sluší se uzavřít upřímnou gratulací od
všech přátel i známých. Ať mu tedy los osudu
dopřeje ještě řadu let milých chvil s nejbliž-
šími i přáteli, ať ona samota není příliš hlučná,
ale ať vytváří klidně vzrušivé, přemýšlivé 
ovzduší jeho tuskula.

Viktor Viktora

Gratulace až májová

Únorové číslo našeho měsíčníku se obvyk-
le sestavuje spíše v předvánočním shonu než
za vánoční pohody, a proto se skutečně
může přihodit, že v závěrečné fázi roku
loňského nedohlížíme do prvních měsíců
roku letošního. A tak došlo k tomu, že nám
úplně uniklo, že letos v únoru oslavila
vysokoškolská učitelka Jana Sováková solid-
ní životní jubileum. Nemáme na tom vinu
pouze my, rozhodující díl viny má nepochyb-
ně sama jubilantka, poněvadž kdo by si
kupříkladu v rozhovoru s ní pomyslel, že už
opravdu rok za rokem dokráčela až k tomuto
výročí! Odpustíme jí to však, odpustí-li také
ona nám, že s narozeninovou zdravicí při-
cházíme až v měsíci máji! Ač jsme svého času
na stránkách Plže její rodiště trochu po-
změnili, vězme, že Jana Sováková se narodi-
la přímo ve Vsetíně, v metropoli valašské
(zatímco její krajan, plzeňský kulturtrégr
František Juřička v Lidečku u Vsetína), poté
v Brně vystudovala na tehdejší FF UJEP češ-
tinu a ruštinu a v čtyřiadvaceti letech nastou-
pila na Pedagogické fakultě v Plzni, kde
začala přednášet ruskou literaturu – a před-
náší ji tam dodnes. Také její zásluhou uni-
verzitní literární rusistika v Plzni nezanikla –
a Jana Sováková nechť je pochválena, že
publikuje v odborném tisku (na rozdíl od těch,
kdo po vědecké stránce jenom parazitují), že
připravila několik vysokoškolských učebnic
(připomeňme alespoň její podíl na učebnici
Kapitoly z ruské literatury 80. a 90. let
20. století) – a že její pojetí moderní ruské li-
teratury je nesrovnatelně přínosnější a zejmé-
na metodologicky perspektivnější nežli práce
či koncepce některých doposud (žel!) pub-
likujících tzv. starorusistů. Kromě toho Sová-
ková aktivně pracuje i ve Středisku západo-
českých spisovatelů nebo v porotě Ceny
Bohumila Polana, kupříkladu v současnosti
vede revizní komisi západočeských spisova-
telů. V Plzni zdomácněla. Gratulujeme!

Vladimír Novotný



Dějiny úmyslného břídila

Jedenáct zoufalých dědečků Měsíčků se
krčí u skomírajícího ohně. Dvanáctý do party,
Únor, stojí na hanbě o kus dál a přemýšlí, čím
se liší od ostatních. Dežo Ursíny zdánlivě do
knihy nepatří. Omyl. Hodí se za apoštola
chlapské, nenásilně proklamované samoty
znamenitě. A kniha, otvírající své kapitoly prá-
vě útržky textů tohoto slovenského rocko-
vého klasika, se směle může jeho slogany
obložit. Napsal ji Jan Sojka, jmenuje se Rok
bez února (Paseka 2007).

Spisovatel postavil obelisk chlapům odni-
kud a odevšad. Román se tváří jako čítanka
životních outsiderů a hele, je to tak. Autor jim
nechává střechu nad hlavou a najednou se
ukazuje, že jako pojítko je to málo. V posled-
ních odstavcích rozehrává vnitřní rozpoložení
protagonistů, rozkročených nad svými upat-
lanými životy. Stojí nad otázkami ryze zásad-
ními. Zda se zachovat jak veverky v kole a roz-
točit jej stejně jako včera, či vystoupit na pev-
nou zem, i když to bude bolet, a zkusit to
jinak. Věčné pinožení lidského rodu za smys-
lem života.

Číst Sojku znamená čekat metaforu či do-
konce pointu na konci každého odstavce kni-
hy. Jeho slovník udržuje čtenářovu pozornost
ve střehu, naskicovaná scéna vybízí k do-
končení. Jeho starost o čtenáře je milá. Číst
Sojku znamená poznat i nenažehlené světy
za oknem, zmuchlanou lásku jak papír od
sekané, natržené sebevědomí podobné
rukávu od božíhodového saka po půlnoční
rvačce.

Jak se prosí dno, aby nebylo tak hluboko?
Jak prosit únorové ráno, aby se tvářilo čer-
vnově? To nejsou kvizové otázky. Takovéhle
a podobné román umí. Aby se nakonec úno-
rový splín zlomil jak o půlnoci v pase ná-
mořník. Můžeme se začít ptát. Má únor
v úmyslu chovat se jinak než zbytek roku?
Neodpoví. Jan Spálený zpívá: „…asi v tom
bude nějaký háček.“

Hledal jsem nějaký snad epigram, tvářící
se, že jej lze „adoptovat“. Ulevit knize. Má,

holka, dětí, jak matka z kočovnického tábora.
Nechám si ho. Najděte si! Otevírá se paseka,
večer zádumčivá a přes den rozesmátá. Tam
rostou! I když únorově. Tedy křečovitě!

Román je svědectvím ukrytého hledačství
vlastní důstojnosti obyvatel jednoho domu,
předposlední stanice do pekel. Usilovného,
zautomatizovaného tahání za brzdu. 

Jaromír Komorous
(Převzato ze serveru Rozhledna,

www.webmagazin.cz )

Barokní jezuitské Klatovy

V dubnu loňského roku se v Klatovech zá-
sluhou občanského sdružení Klatovské kata-
komby uskutečnilo podnětné a svým způso-
bem jedinečné sympozium Barokní jezuitské
Klatovy. Již koncem roku 2007 vyšel sborník
textů z tohoto setkání. Pro ty, kteří se sym-
pozia osobně zúčastnili, je to nesporně uži-
tečné připomenutí řady zajímavých příspěv-
ků, ti druzí, kteří v Klatovech nebyli, mají ales-
poň tímto způsobem možnost seznámit se
s přínosem jezuitů pro školství nejen v Klato-
vech, hudebním provozem zdejší jezuitské
koleje, jezuitskými bratrstvy ze 17. a 18. sto-
letí, ale také osobnostmi jezuitského řádu
(P. Vojtěch Chanovský, Sv. Ignác z Loyoly
ad.) či zdejšími památkami (např. kostelem
Neposkvrněného početí Panny Marie). V zá-
věru publikace je uvedeno stručné resumé
o všech autorech příspěvků a sborník vhod-
ně doplňuje i fotografická příloha mapující
průběh samotného sympozia, tak i foto z je-
zuitského kostela a dalších památek na Kla-
tovsku (např. Nicov u Plánice).

Lze s potěšením konstatovat, že i druhý
svazek edice KLAS se vydařil. Beze zbytku
o něm platí slova, která v úvodu sborníku
napsal Ing. Václav Chroust, předseda občan-
ského sdružení Klatovské katakomby: „Vě-
řím, že je důstojnou zastávkou na cestě
k 750. výročí založení královského města
Klatov, které oslavíme v roce 2010.“

Ivan Nikl

26Zpětné zrcátko
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Květen 2008Kruh přátel knižní kultury

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 – do konce května!

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

7. 5. - 19.00 - prezentace publikace

Jiří Fanta: Univerzita

14. 5. - 19.00 - Hrady a zámky II.

Chyše
účinkují Karel Drhovský a Viktor Viktora

21. 5. - 19.00 - Večer Konzervatoře
své studenty uvádí Blanka Hejtmánková

28. 5. - 19.00 - prezentace publikace

Vladimír Bernášek: Šlapací ponorka
uvádí Miroslav Morávek – nakladatelství Koniáš

31. 5. - Literární výlet

Manětín
odjez z CAN ve 12.30; příjezd zpět do Plzně na CAN v 17.34 (vstupné: 60,-/40,- Kč) 

Průvodci: Viktor Viktora a Karel Drhovský

Pozvání Knihovny města Plzně:

20. 5. - 17.00 - Píseň písní Šalomounových
slavný biblický milostný dialog v úvodu s textem z Bible kralické a doprovodem hebrejských nápěvů

účinkují Alfred Strejček a Monika Žáková

21. 5. - 17.00 - Den Slovenska: Hašek a Slovensko
besedu na téma knihy Igora Válka Hašek na Slovensku moderuje Peter Lipták (Obec Slovákov v ČR)

v klavírním doprovodu zbojnické písně

Připravujeme na červen:

4. 6. - 19.00 - Den Itálie
v pořadu ÚKDM Knihovny města Plzně 
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Noví autoři Plže:

Jana Česká – narozena 1988 v Lounech, 
absolvovala gymnázium v Karlových Varech, kde žije,
nyní studuje bohemistiku na FF UK v Praze

Eva Klausnerová – narozena 1930 v Českých
Budějovicích, pracovala ve Studijní a vědecké 
knihovně v Plzni, od r. 1990 externí redaktorka
Českého rozhlasu v Plzni, autorka odborných 
publikací, žije v Plzni

Hana Polatová – narozena 1967 v Kladně, 
žije v Chrástu u Plzně, podniká v oblasti stavebnin

Jan Suk – narozen 1952 v Benešově, vystudoval filosofii, historii a estetiku 
na FF UK v Praze, od roku 1994 šéfredaktor nakladatelství H (and) H; autor 
esejistických a básnických knih; tč. žije v Křečovicích

Mathej Thomka – narozen 1977 v Martině (Slovensko), absolvoval gymnázium
ve Vrútkách a Pedagogickou fakultu UMB v Banské Bystrici, je mj. šéfredaktorem
literární revue Mädokýš; žije v Praze

Radek Ingus Vydra – narozen 1976 v Plzni, kde vystudoval Právnickou fakultu
ZČU, kde pracuje v oboru a kde žije; divadelník a hudební publicista, působil
v Antidivadle, nyní v divadle SAD. Píše rovněž písňové texty

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Petra Šváchy a Pavla Štýbra

Dokončení textu Vojtěcha Němce

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


