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Kdo by na podzim 2002 řekl, že v červnu
2008 přijde na svět už sedmdesátý pátý plží
sešitek či svazeček! Šesté, takto jubilejní
letošní číslo našeho měsíčníku by mělo
všechny čtenáře Plže příjemně naladit na
nastávající letní měsíce – a pravděpodobně
i všichni tři autoři, kteří svými příspěvky
vévodí tomuto číslu, mohou být v takovém
příznivém rozpoložení: plzeňský rodák Petr
Švácha totiž nedávno vydal svou novou sbírku
Tažní ptáci, výtvarník Pavel Štýbr konečně
debutoval poutavou knihou veršů Od zítřka
nepromluvím – a svou druhou knížku s ná-
zvem Uroboros připravil také chebský, tč.
v Ústí nad Labem studující prozaik výsostné
narativní imaginace Vojtěch Němec. Jejich
texty najdete v rubrikách Poezie a Próza –
a vraťme se ještě k Petru Šváchovi: z jeho
dopisu redakci si dovolíme odcitovat vyznání,
že „v Plzni jsem mával projíždějícím americ-
kým tankům a vojákům, kteří shazovali balíčky
od UNNRY... Já nemohu patřit Vltavě či jiné
řece, já patřím Úhlavě a Úslavě a především
Radbuze a Mži, u jejichž soutoku jsem se
denně při různých alotriích pohyboval...“
Škoda, že u toho Plž ještě nemohl být!

K Plzni má podobný vztah i rozhlasová
redaktorka a prozaička Alena Zemančíková,
která nyní otiskuje v Plži jeden ze svých feje-
tonů a jejíž jedna próza se stala ozdobou

antologie české ženské povídky Ty, která
píšeš. Pavlu Štýbrovi už loni dedikoval jednu
ze svých nových básní Luboš Vinš, jehož
rubrika O putování v čísle nechybí, stejně
jako expresivní (i trochu nostalgický) Citýř
Jaromíra Komorouse. Vůbec poprvé se v Plži
objevuje rozhovor: jistěže s plzeňským lite-
rátem, tentokrát s Ivem Fenclem – interview
jsme převzali (a budeme občas přebírat i na-
dále) z internetového Portálu české literatury,
připravovaného v péči Ministerstva kultury
ČR. Skoro v každém Plži se objevují doposud
neznámá jména nejnovější západočeské lite-
ratury: nyní v něm debutují plzeňská učitelka
Jana Karlíčková a „rozhněvaný“ plzeňský
středoškolák Vojtěch Bílý. Kritickými a publi-
cistickými příspěvky (mj. též připomenutím
plzeňské inspirativní konferenční rozpravy
o současné poezii) se jako obvykle i toto
číslo uzavírá.

Na sklonku léta se můžeme těšit na tra-
diční „almanachové“ dvojčíslo (poprvé však
bez obvyklé samostatné přílohy), ale už teď
všem příznivcům Plže – a vůbec všem lidem
dobré vůle a mysli – přejeme opravdu nej-
šťastnější a nejpříhodnější způsob léta.

Vladimír Novotný

1Editorial

Uslyšíte i můj think tank...

Vojtěch Němec



2Poezie

Pozdní lásky

Popínavé lásky
ženou za sluncem jak réva.
Díváme se na tu krásu,
touhy
i na neúprosnost času.
Jedna z nich má jméno
mého nepokoje,
mého rozechvění,
mého navrátivšího se kvasu.

Za nehty přibývají
nová zrnka prachu.
Horečka zůstává,
však sny se srovnávají
jako páteř karavanních stezek.
Radost pomalu dohořívá
v hromádku šedého strachu.
Čas zvolna žloutne
a vzpomínky listí
vrší se 
ve starém almanachu. 

á á á

Špendlit vodu k vodě
je úděl nad úděly.
To spíše z kropenky neuroníš,
to spíše pohledem nezavadíš.
Ženu k muži
a vítr k větru.
Posléze neuzvedneš žádný sen.
Tak raději pospícháš
ke studánce dechu.
Tam špetku osudu nabereš,
byť dlaněmi nezatleskáš.

Loutky

Lipové polibky
dřevem chutnají
a řezbářovým dlátkem
až jiskry odskakují
a ptáci ladí nové tóny.
Píseň svou
si pobrukujem sami.
Je za každým dotykem,
za každým vzdechem,
je za každým pohledem
do slunečných strání.
Však pozor,
ať nezapálíš léto -
celé by shořelo
a s ním i naše láska.

Láska lipová.

Až umře čas

Až umře čas
a nebe do hlubin se zbortí,
aniž by jiskru spásy vyslalo,
nikdo už pravdu
zlovolně nepřekroutí.
A my hrdě odmítnem
zlo, které nastalo.

Až umře čas
a dívky přestanou nás lákat
pod hvězdnou sukni něžností,
vykloubený hlas
nám k tomu stroze řekne:
přestaňte básnit,
právě jste se stali věčností.

Až umře čas...

Petr Švácha

Pozdní lásky
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Dopis

Ano, podívej,
zde kotvilo mé mládí.
A právě u těch vrat
rozbil jsem jeden sen
a možná jedno štěstí.

Pošťák měl špatný den
a já mu nechtěl slovem ulevit.
Sáhl jsem po praku
a ustřelil mu z klopy bílou růži.

Oči šly kamsi pozpátku,
však myšlenka
trmácela se vpřed
a zcela po svém.

Podveden podvádím...
A popel jen pomalu stydne.

Jak potom najít mám tebe?

Jak potom najít mám sebe...

Návrat

V krku mi uvízl stesk,
kůstka z tvé lásky.
Nosím ho přes most -
oběma směry,
oběma linkami 
tvých potřísněných očí.

Co chvíli někdo odjíždí.
A také ty
a také příběhy tvých nocí.
Po odkloněných trasách
plíží se cizí vyzvědači.
Pátrají po tvých snech
a po tvých skrytých dlaních,
v nichž tence krvácí
nejedno nechápavé srdce.

Vyhlížím přes starý Chlum -
nad Zábělou visí mokré prádlo.
Nikdo se však nenavrací,
ani slíbený tvůj stín.

Zapůjčil jsem si jméno

Veršem se pokrývám
až těžknou z toho sny
a babí léto zahnáno až do zásloví.
Pavoučí krok
a jadérko křehké krve -
takové zbyly
poslední rekvizity ticha.
Už ani sojčí pírko,
už ani třaskající křoví.
Aby mě zítřejší spiklenci
rozpoznali,
zapůjčil jsem si
svoje vlastní jméno
a k tomu rudé víno,
víno bez kalicha.

Ráno, ach ráno
po všech těch verších
budiž nám požehnáno!
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Na počátku bylo slovo. Chceš? A ona, chci!
V nastalém milostném vzrušení jsme vyrazili na náš první závod
a já, přestože poslední, letěl s naivně rozzářenýma očima
a teprve když jsem míjel prvního padlého bratra
a pak celé desetitisíce, jsem si uvědomil,
že to není sport, ale závod o život,
doběhnout může jeden dva, maximálně tři, když se někde
narodí čtyřčata, je to malý zázrak
a tak jsem přidal, co to šlo,
když se mi do cesty postavilo obrovský zářivý
slunce a já se o ně zabil.

Probudil jsem se v úplně jiném světě, nádherný teplý krajině,
zřejmě Oceánii
a jak jsem měl ty dvě ruce, ty dvě nohy, dva mozky, jeden hlavní
a jeden záložní, pro všechny případy
jako to mívají parašutisti, všechno jsem si říkal dvakrát,
a byla to moje moje země, moje moje Oceánie, mojemoje,
mámá, moje máma.

Bylo by nám spolu dobře,
nedobývat se na mne občas to hrubý individuum.
Chtělo mě asi zabít, rozmačkat a já chudák, bezbranný tvoreček, mu
začal podlézat, tvůj tvůj, jsem tvůj, snad mě nezabiješ, ty mě
nepoznáváš, ty se ve mně nepoznáváš, jsem tvůj, Jája, Jájínek,
bradička se mi klepala tatatatatata, nešlo to
zadržet, táta.

Oceánie občas pustila rádio, poslouchali jsme Mozarta,
Carusa, Mou vlast, čítávala Hrozny hněvu, Exupéryho
a k tomu jsme mívali paštičky, šlehačku, dortíčky, kyselý okurky,
čokoládu, slanečky, blahem mi praskal mozek
a aby toho nebylo dost, nastěhovala se ke mně, přímo ke mně
nádherná bytost, snad anděl, spíš duch, pečovala o mě,
učila, bavila a já jí dal to nejmazlivější jméno, jaké
jsem dovedl vyslovit, ďáďa.
Ne, měl jsem být tvůj děda, ale osud
tomu nechtěl, a tak jsem tu zpátky, ale já si stál na svým, ďáďa.
Později jsem poznal i bábu, často poplakávala pro svýho
ztracenýho ďáďu, tajně jsme jí říkávali bůbů.

Pavel Štýbr

Maggi v kostce
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Že se moje slaďoučká sestřička jmenuje po tatínkovi
Pepička, jsem vzal na vědomí v šesti sedmi letech, pro mne
napořád zůstane Lála, Lálinka.
Na tátu jsem si zvyk a bral ho jako trénink na život
a nebylo by nám spolu špatně, kdyby se ďáďa nezbláznil a nevrhl
na vědu. Neustále sledoval postavení planet, stal se hvězdářem,
pohnulo se mu v hlavě, začal o vyhnání z ráje a asi na nás přivolal
neštěstí, neboť se začalo ozývat, končíme, opusťte lokál, budeme
zavírat, koukejte vypadnout, vypadněte, nebo se stane něco
strašného, vypadněte, nebo vám nakopeme prdel.
Nic jsem nechápal, začal se dusit, otevřel pusu a ďáďa do mne
zřejmě nešťastnou náhodou spad, to už mne něčí ruce rvaly za
hlavu, doktor mi dal ránu do zad, přičemž si neodpustil poznámku,
pěkný hovado, nějakých pět kilo, ještě hodinu a měli jsme tu dvojitej
exitus.

Rozbrečel jsem se, ztratil Oceánii, sežral ďáďu, cítil se
naze, provinile, k tomu ta ukrutná protekce, proč já, proč zrovna já,
takovej lempl, jedinej ze statisíců. Pozdě bylo myslet na mašli,
tedy, pupeční šňůru. Nebýt toho, že to začalo pěkně zostra, asi bych
to nevydýchal: Zátoka sviní, Korea, Lumumba, Vietnam, Luther King,
Monroe, Kennedy, zase Kennedy, osmašedesátej, normalizace a já
prohrabuje popelnice, bacil se do hlavy, najednou
prokouk, protekce, ty vole, jaká protekce, takhle nežije
vítěz, ti tvoji slavní bratříčkové, vždyť oni se na tebe domluvili.
Ve vteřině jsem všechno pochopil a prochlastal všechno
včetně kupónový knížky. Za týden jsem se probral zblitej a zasranej 
až za ušima, ale šťastnej. Když jsem pak v noci nachytal ďáďu, jak
opouští mé tělo a hraje si na kosmonauta, a viděl, že ve mně
stále žije, že tedy nejsem na světě sám, jsme stále spolu, mé
vrásky na čele nejsou Kainovo znamení a narození nerovná se
prvotní hřích, zas mne čekali na záchytce.
Tentokrát, poprvé - marně. 
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Jakou barvu mělo přátelství mezi Na-
ším a Prokletým?

Tmavě hnědou a zlatou, protože to mo-
hou být barvy alkoholu. Onehdy v ná-
dražní špeluňce stvrdili nejprve své přá-
telství pivem a kořalou, propletli si lokty
dohromady a do dna. Tu noc, ráno, jak
se to vezme, se potáceli k domovům,
Prokletý zpívající kdovíproč legionářské
písně, Náš mlčky těkající z pavlače na
pavlač. Najednou se jako na příkaz zas-
tavili. Hrdina vytáhl z kapsy zavírací ote-
vírací nůž a posunky, neboť v malátném
světle lamp není dobře vidět na napsaná
slova, naznačil prosbu, aby si druh vy-
hrnul rukáv. To, co následovalo, známe
z pohádek: oba se řízli nožem do zápěstí
a rány k sobě přiložili. Krev naředěná
lihem, dvě krevní skupiny se spojily
v jednu. Alkoholické bratrství: v jedné mi-
nutě se narodil bratr Našeho – oba pře-
stali být jedináčky. A: po pravdě, na bar-
vách od té chvíle přestalo záležet, už
žádný bílý bratr rudý bratr, ani hnědá
zlatá – zkrátka bratři, víc než přátelé.

Vládní krize: tiše prázdné manželství
Našeho a Naší v té době slavilo kulaté
jubileum. Pět let bezdětné lásky zkrvavělé
potraty ze smutku, protože – něco viselo
ve vzduchu, něco se hlásilo o pozornost.
Věděl, že se něco blíží – nedokázal roz-
řešit co přesně, jisté Mu bylo jen, že ně-
co strašného. Své pijavčí pocity nevě-
domky přeléval do Její hlavy přes trychtýř
ticha, popsaných jízdenek, bezrukých
panáčků nakreslených na tabulkách –
nakazila se podruhé (předtím láskou, teď
melancholií těžkou jako pozvolna tající
sníh), ale opomíjím podstatu tohoto od-

stavce, inu, oslava začala pečení a ví-
nem, pokračovala televizí – a tady to má-
me! Celé večerní zprávy věnované tako-
véto aféře: celý parlament odhalen od-
vážnými investigativními reportéry, sex,
drogy a rokenrol za zavřenými dveřmi
sněmovny, přátelské úplatky natočené
na skrytou kameru, obchod s kokainem,
zbraně pro drogové krále, velezrada,
prezident na stránkách tabloidů v dám-
ských šatech, rozmazaných líčidlech,
chycen a zatčen pro opilost při řízení,
nikdo nepoznal, že na flám si vyrazila hla-
va státu, veřejné přiznání k sexuální
úchylce, odstoupení z úřadu, nespoko-
jenost, rozladěnost, hněv lidu a kde se
vzala, tu se vzala – charismatická posta-
va jako vystřižená ze stránek komiksu,
opírající se o podivuhodnou hůl, veřejně
hlásající nový řád, bohatý repertoár gest,
výrazů tváře, slovní zásoby – mimikou si
získával srdéčka dělníků, slovními obraty
si pokořoval inteligenci, bylo to světlo,
a jak lidé tleskali na náměstích, ve spole-
čenských sálech, školních tělocvičnách,
na prknech, která znamenají slávu, vrtul-
ka na konci hole se roztáčela energií
emocí pulsujících kolem. Z hlubin chao-
su se vynořilo hned několik kandidátů na
prezidentské křeslo, koberec, parkety,
kancelář, ale nikdo z nich nemohl kon-
kurovat záhadnému muži, o kterém jsem
už kdesi kdysi psal jako o Fyzikovi. 

Popiš vztah Hrdina – Fyzik.
Bez mučení: Když se poprvé objevila

tvář ocejchovaná ctižádostí a léty strá-
venými v ghettu na televizní obrazovce,
stala se magickou nejen pro masy, ale
také pro němou tvář Našeho. (Také se

Vojtěch Němec

Opus Pictus (dokončení)



přiznám, neb jsem zhřešil: jsem unešen
myšlenkou na to, že Hrdina má hned ně-
kolik možných i nemožných otců – motiv
ukradený z Rushdieho Dětí půlnoci.
Očistí mě fakt, že látku pojímám jinak,
takže veškeré myšlenky na plagiátorství
nebo epigonství nechť hodí sečtělý čte-
nář za hlavu...) Fyzik se v mladistvých
očích proměňoval v duševního otce, ve
Vůdce, protože zvolení prezidentem bylo
jako prásknutí bičem, jenom ten cukří-
ček koníkovi nebyl nabídnut – náhle se
zbrojilo jako o život, prý je politická situa-
ce spřátelených sousedů nestabilní, je
třeba být připraven, vždy připraven, praví
skautské přísloví, vznáší se v hlavě Hrdi-
ny a Ten, zřítelnicemi přisátý k obrazov-
ce, sympatizuje s potlačováním rozlíce-
ných shromáždění pacifistů (transparen-
ty kašlající v sychravu rána: „Odložte
zbraně – je mír“, drze „Stop paranoidní-
mu prezidentu“ anebo servilně-smířlivé
„Pane prezidente, klid“), jakýsi odnikud
vykvetlý pocit uspokojení, když gumové
projektily, helmy, štíty, obušky, oblaka
slzného plynu, zkrátka obdiv k hrubé sí-
le. (Nechte mě teď počítat: Podle dosud
napsaného má Náš jednoho domněle
biologického, jednoho duchovního, jed-
noho ideologického, jednoho despotic-
ky-vypravěčského-nedomněle-biologic-
kého otce, to dělá... hnedle čtveřici otců
– a v podstatě žádnou matku – a mám
kousavý pocit, že jich ještě přibude.)

Jaké okolnosti vedly k přemýšlení
o podstatě reality a jiných, takřka magic-
kých věcech?

Má zkušenost s náboženskou extází,
s měkkou náručí drog. Viděl jsem tam
jiné plochy, na první vjem, dovolím-li si
užít to slovo, skutečnější než ty hmatatel-
né v časech střízlivého pachtění za úspě-
chem, za stále vyššími výkony, za chimé-

rou lásky. Neuzřel jsem jenom svět, který
se zdál být jediným, pro který je hodno
žít, proplouval jsem také vesmírem myš-
lenek, jejich sítí z hedvábných strun,
ano, byl a bývám kosmickou lodí v sobě
samém, zmenšeným plavidlem vprave-
ným jehlou do hlubin Vnitřního vesmíru.
Ouha, teď jsem zavrávoral na hraně, na
hranici mezi uměním a kýčem, ale neboj-
te se, nespadnu, a kdyby mi přeci jenom
štěstěna nepřála, mohu rozevřít v tom
letu padák, podvést gravitaci. Rovnová-
ha udržena – mohu se vrátit ke skuteč-
nosti, nebo, nebudu se zdráhat, k ideál-
ní skutečnosti – pokud jsem v těchto sta-
vech požehnaných vzkříšenými božstvy
viděl předměty, krajiny, tváře, nedíval
jsem se na povrch, kůru stromů, vrásky,
ale na něco, co těmto atributům vládlo,
prosvítal jsem ve vidinách do esencí věcí
a to mi činilo nadsmyslnou radost, pro-
tože v těch chvílích jsem konečně věděl.
Dotýkal jsem se myšlenek svých, i jiných
lidí, které jsem tam venku potkal, nebo
naopak teprve potkám, prudce jsem se
s nimi miloval (některé, které se nechtě-
ly podřídit, jsem znásilňoval), a ty pak rodi-
ly v nekonečných vteřinách slzy dalších,
děti rozumu, logiky, nonsensu, a já byl
tehdy otcem všech. Proudil jsem všemi
směry, dlouhými paprsky do všech vnitř-
ních stran, potkával jsem bubliny, jakési
křišťálové koule, z jejichž středů se do
šířek rozprostíraly perletí políbené obra-
zy, takové, jejichž středobodem byl vždy
Hrdina, uzamčený v perlorodce zvané
Já. V nádheře mystického zážitku jsem
poznal, že to, čemu říkáme realita,
všechny úspěchy neúspěchy ztráty zis-
ky, nepřátelé přátelé, milovaní nemilova-
ní, kupení koupených věcí, akcie, domá-
cí mazlíčci, pospolité rituály Vánoc Veli-
konoc státních svátků Dnů svatých Va-
lentýnů, všechno je jen přelud, protože
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naše dotýkání materie čidly produkuje
velice silný halucinogen, takzvanou po-
čitkovou drogu, na kterou nikdy žádná
věda nemůže přijít, neboť tu máme tu
čest s těžkým metafyzičnem. Objevil
jsem to, když jsem se vznášel nad veš-
kerenstvem prožitých životů, i těch, které
mají brzy přijít, šeptal mi to Centrální
mozek, kolosální mícha a neobjevené
centrum uhnízděné v koruně závitů.
Vyjevil se mi opravdový obraz lidského
života, nepokřivený ošidným vnímáním.
Když jsem se znovu ponořil do spánku
otevřených oken, supermarketů, bill-
boardů se slogany syntaktických chyb,
dětských kočárků, do kterých padá lep-
tavý déšť, barevného úsvitu, ptačího
skřehotání, pohybu myši, odlišil jsem ilu-
zi percepce od reality snu.

Jaké pouto, kromě toho alkoholicky-
krevního, pojilo Našeho s Prokletým?

Militantní. Proháněli se, uhýbali stře-
lám, plížili se, utíkali vstříc záchraně pod
křížovou palbou – nejdříve na virtuálních
bojištích, v Arábii, ale ne ve shonu ba-
zarů, nýbrž v halách opuštěných zbro-
jovek, laboratořích, na betonu cvičišť,
protože těžko se slepými – lehko s ostrý-
mi, pak po nočních ulicích, jako hoši od
Krysí řeky, pod klenbami korun stromů,
chráněni vestami, se sklopenými plexi-
skelnými hledími, číhající jeden na dru-
hého v podrostu, neúprosný metronom
krve ve spáncích, splav, hukot ne pro-
bouzejících se sov, ale adrenalinu v ře-
čišti, šramot tlapek vousků drápů ocásků
v houštinách, barva rozprsknutá na mís-
tě, kudy by prolétala kulka, svištivá krása
smrti, pak oba staří vlci na protilehlých
stranách, poté, co se svět přelil z jedné
celistvosti do dvou, kdy každý pól si
chce podmanit ten druhý, kdy se bojuje
o každou vlaječku bitevní mapy, kdy ja-

zyky vytlačují jedendruhého a druhýjed-
noho až z mantinelů ringu, kdy babylón-
ská věž byla exkavována a znovu vystavě-
na, o multikulturalismus ve válečné praxi,
nadávky a úpění k nebesům ve všech
světových jazycích, kůže všech odstínů
zbarvená veškerenstvem krevních sku-
pin, nemocí. Pokud zrovna nemávali kvé-
ry, měli je zasklené ve sbírkách, vzácné
kusy posbírané dědy po napoleonských
bojištích, císařské ceremoniální chladné
zbraně, šatníky uniforem se zašedlými
metály za marnou statečnost zbrocenou
dušemi těch, kdo chtěli v šílenství krve
zabíjet a nemuseli zemřít, kdyby bývali
nechtěli krmit nenasytná těla nepřátel
žhavým olovem napuštěným jedem ne-
návisti, pěchotní pobočné bodné sečné
tupé střelné průrazné zbraně zavěšené
ve skříních, kumbálech, uložené v dře-
věných krabicích ve sklepech, to vše pro
potěchu oka mysli jisker v panenkách při
leštění čepelí, čištění hlavní, nabíjení,
aby se pak rozkoší rozplývali nad delikát-
ností jaderných, radiologických, chemic-
kých, biologických zbraní a jejich hro-
madným posláním.

Agrese: Není s podivem, že se i ti nej-
lepší přátelé mohou pohádat – a to pro-
sím pěkně do krve. Není důležité, kvůli
čemu to bylo, jde tu o takové věci mezi
Naším a Prokletým: slepý vztek, zakale-
nou lásku, procitající nenávist, oči přivře-
né, nemrkající, zasychající bulvami, prsty
sevřené kolem krku, svírající mačkané
jablko Adamovo, otlučené modřinami.
Proč? Proč cítil radost, když slyšel kama-
ráda sípat přes skulinu hlasivek? Proč se
Mu vnitřní hlas chvěl vzrušením: „Násilí
šlechtí. Jen si utrhnout...“ Proč se rado-
val z úbytku barvy tváře, z vytřeštěných
očí oběti, z chroptivého volání po de-
chu? Proč si v jisté chvíli opravdu uvě-
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domil, co dělá, že chce zabít jen tak,
mírnixtýrnix, pro potěchu ducha, úlevu?
A proč nechtěl přestat, když si vzpo-
mněl, že ten, kterého drží ve vězení du-
šení, je jediný přítel, kterého kdy měl?
Proč se tedy musel přemáhat, aby povo-
lil stisk? Ani to nemusím prozrazovat,
vždyť to pronikavé třetí oko čtenářů vidí:
Hrdina pustil, svalil se na záda a obliče-
jem obráceným k nebi vzlykal, slzy sté-
kaly po spáncích do vlasů, druh hltal
vzduch plnými dlaněmi rtů, kašlal. Dívaje
se do poznámek konstatuji, že tato chvíle
byla památeční, tedy, zlomová, snad, v ja-
kémsi zvráceném smyslu, sváteční – by-
lo to poprvé, kdy se v Hrdinovi probudila
destrukce, síla sfoukávat svíčky, dusit. To-
to místo si v knize, drazí čtenáři, podtrh-
něte, je to středobod vesmíru díla, není-
li rozpínavý, nekonečný, i když, musím si
uvědomit, i tak se dá tento text chápat,
jako nekonečné plynutí, protože začátky
a konce jsou na každé stránce, v kaž-
dém odstavci, v každé větě, v každém
slově, a koneckonců, každý z vás rozumí
konci jinak, lze tedy vnímat celičký text
jako chameleona, amébu plující vesmí-
rem čtenářských zkušeností, nechť tedy
je taková, jakou ji chcete mít, howgh. 

Představíte-li si mě zamračeného
v průvanu otevřeného okna, mířícího
odnikud nikam, za útěchou mluvení do
vln, mezi lidmi pevně věřícími v Ducha
svatého peněz zisku prosperity, namač-
kanými v raketoplánech výtahů za karié-
rou, až do posledního patra, v hemžení
národa malých středních velkých pod-
vodníků s atrapami revolverů s falešnými
smlouvami s letenkami do jižních krajin
a zpronevěřenými Masaryky, Anežkami,
Otci národa, nihilistickými operními zpě-
vačkami, Barunkami, učiteli národů, s cí-

saři Svaté říše české v koženém kufříku,
uslyšíte i můj think tank: Smutek z poli-
tických systémů, pomyšlení na expanzi
krajní – tj. vyvinuté demokracie na vrcho-
lu ekonomického blaha, protože jak se
šíří, zabíjí jiné systémy, když už nemá
kam se roznášet, stává se totalitou, ta se
uzavírá do sebe a postupně zabíjí sama
sebe, smrt demokracie je ale už v do-
bách vojenských výbojů, kdy mají oran-
žovou zelenou diktátoři s funkcemi vrch-
ních vojenských velitelů, konečná fáze
vývoje demokracie je pozvolná proměna
v totalitu, vybíjení nepřátel, těch, kdož se
nechtějí podřídit koloniální velmoci...
Naruším svůj tok otázáním: „Víte, kam tím
mířím?“ Pokud ne a jste zvědaví, doporu-
čuji číst dál: Ve dnech, týdnech, měsí-
cích, kdy se Fyzik dostával do čela ze-
mě, vylétávaly nad neposlušné státy, v je-
jichž vedení stáli seděli a všelijak se po-
hybovali vysloužilí generálové, kteří neu-
roticky hrozili zbytku světa, že mají nej-
větší svinstvo ze soudobého zbrojního
průmyslu a že neváhají sílu použít, anebo
zoufale vyjednávali humanitární pomoc
pro hladomorem zmírající populaci, vý-
sadkové letouny z letišť letadlových lodí
do stratosféry a pak střemhlav pouštějíce
výtrusy elitních parašutistických partyzá-
nů tajných agentů na vhodné kóty, vysocí
důstojníci vyhrožovali Starému kontinen-
tu, že nezahodí-li své vlajky a nenahradí-
li je vlajkami Impéria, budou nuceni vše-
mi dostupnými prostředky vojensky inter-
venovat. Svět se opět rozdělil na dvě zne-
přátelené frakce – ti, co běželi proti zdi
Imperátorově a ti, kteří se stávali zdmi.
Není třeba se domýšlet, zda se Fyzik
rozeběhl nebo zda zcepeněl pod biči
zběsilých kolonizátorů – byl Führerem
národa, který není zvyklý ohýbat hřbet.

(Fragmenty z větší prózy)
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10Kapky deště

již dlouho sleduji v černém lese
černého vlka nenechavce

toho zlotřilého harcíře
jak s nosem na stopě
rázuje si to podél

pískem vysypaných cestiček
okolo rozesmátých močálů
na vztek lekavým houbám
té krásné idylky

v duchu se ztotožňuji
s jeho námitkami
a ježí se mi černé chlupy
když se musím vyhýbat světlům aut

a jen tak tak
unikám kulce
svátečního střelce

již dlouho sleduji, jak ho ubývá
a říkám si
kampak se poděla
podmanivá síla černého lesa

když jsme v nejlepším
jako na potvoru
narazím na Karkulku

má růžovou zástěrku
růžovou spodničku
a nastojatě
růžový čepeček

kde máš 
červenou?
ptám se rozhořčeně

mlčí
a ani nepozdraví
ta hrozná holka

dokonce moje
korektní dotazy
přechází úšklebkem

…tak jsem ji s gustem nakop
utíká, jen se za ní práší

Luboš Vinš

Růžová Karkulka 
(báseň napsaná za Pavla Štýbra)



11O všem možném

Alena Zemančíková

Příběh o školním výletě
Od poloviny května jsou vlaky mezi

Plzní a Prahou plně obsazeny školními
výlety. Pro toto období musí pravidelný
cestující rezignovat na četbu nebo klidné
přemýšlení, situace vypadá zhruba takto: 

Paní učitelka za neustálého dohadová-
ní a spílání nastoupí s dětmi. (Matouši, už
mě neštvi! Jakube, zbláznil ses? Petře,
ty debile, dej sem ten nůž. Sobotková
nebude sedět s Markovou, udělejte to,
jak chcete. Martino, dej ty boty ze se-
dadla.) Zcela vyčerpána se usadí a vy-
táhne si čtení: bulvární noviny. Koupila si
troje, aby jí četba vydržela po celou ces-
tu. Na titulní straně dvou ze tří tiskovin je
vyzývavě erotická fotografie, třetí má
hlavní titulek výrazně násilnický. Napadá
mě, jak by se paní učitelka zachovala,
kdyby si něco takového vytáhli z batohu
její žáci – tyjo, tyvado?

Kluci mají na uších sluchátka a z nich
do prostoru proniká, jak pivo dělá hezká
těla, paní učitelka čte bulvár s nahou že-
nou na titulní straně a holky se chichota-
jí nad fotkami v mobilech a esemeskují
ostošest. Všechny ty děti jsou hezké,
pěkně oblečené, opečované, a jedou na
výlet do Národní galerie – což poznám
podle toho, že se neustále ptají: A co
tam jako uvidíme? A jak tam budeme
dlouho? A kde to teda je? A budeme mít
rozchod? I paní učitelka je hezká, dosud
ještě mladá, pěkně oblečená, má slušivé
brýle. Sedá si vedle mě ve vagonu, který
není rozdělený na kupé, čte si v Blesku
článek o výtvarném umění (titulek: Pro-
dával obrazy malované vlastní krví!) . 

Ta školní společnost jedoucí do Prahy
má pečlivě zabalené svačiny, čisté
ponožky, vyžehlená trička, paní učitelka

má hedvábnou šálu. Chovají se, jako
bych tam nebyla, jako bych byla jen stín,
obraz, jako když jsou v televizi zprávy,
neskutečná, neosobní. Možná, že všech-
ny tyhle děti jezdí už jenom autem, že je
pro ně chování ke spolucestujícím něčím
už neznámým. Zlobí mě to, hledám ales-
poň oční kontakt s učitelkou, aspoň kra-
tičký úsměv u některého z těch sportov-
ních kluků, ale nenacházím nic, až mi
začne připadat, že nenormálně se cho-
vám já. Chtěla bych udělat něco, co by
tohle nesmyslné a pro všechny strany
urážlivé aranžmá změnilo, chtěla bych
dokázat nějak říci učitelce, že nemá co
číst bulvár na výletě s žáky, chtěla bych
klukům zatrhnout ten jejich kravál a hol-
kám nepřetržité mobilování, ale nedo-
kážu to, není vlastně ke komu se obrátit,
nikdo mě nevnímá, všichni jsou něčím
zaujatí. Myslím na to, že Mánesovy akty
v té Národní galerii, kam jedou, jim ani
zdaleka nebudou připadat tak krásné
jako ty slečny na titulní straně novin,
které si čte jejich učitelka, a většinu
obrazů že vůbec nepochopí, nikdy, až do
smrti, jestli se budou starat jen o mobily
a značková trička. Neřeknu nic, jsou
prostě situace, kdy si člověk neví rady,
protože nemá proti čemu jít, na čem
konkrétně trvat a co naopak nedopustit.
Může jen vyvolat konflikt (Jakube, slu-
chátka do tašky, holky, mobil vypnout,
učitelko, noviny sem!), z něhož ovšem
vyjde směšný, pokořen a blízký infarktu.
Být na mém místě třeba svatý Pavel, řekl
by Amen, pravím vám, nečistota vašich
dnů je korunou tohoto rozvráceného svě-
ta, kdyby v tom vlaku cestoval Buddha,
ztišil by je všechny velkolepým ÓM, Ježíš
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V Božkově řeku nevymysleli pro rybá-
ře. Tak pro koho? Na levý břeh do
palírny se jezdilo fasovat a na pravý, za
řeku, do taverny Pod kopcem, kalit.
Muzika našla azyl v tehdejším kině. Na
dělicí čáře. Kdyby místní radní měli pod
čepicí, na barák pověsí mosaznou ta-
bulku s gravírovaným nápisem: Zde
zkoušely Elegie. Málokdo okolo sebe
dokázal soustředit takovou klaku ho-
lomků jako Jaroslav Rajtmajer. A má-
lokdo dokázal sestavou míchat jak on,
tak, jako by držel v ruce balíček karet.
Jeho neustálé předělávky písniček vy-
volávaly zoufalé povzdechy všech zain-
teresovaných, a pokud se písnička do-
čkala rozhlasové nahrávky, trvalky, či
dokonce vložení do drážek desky, sla-
vila se událost ne pro ten prostý fakt,
ale pro to, že Jarda zvukovou konzervu
uznával jako definitivní a svou tvůrčí in-
venci přenesl zase o dům dál. Měl úžas-
nou trpělivost. Kolikrát seděl u mne do-
ma hodiny a zvedl se, až když jsem
vrazil někam jediné slovo a on řekl vida.
Kolikrát jsem absolvoval celou zkoušku,
aby mě na jejím začátku upozornil na
nejapnou sykavku, lezoucí z úst zpěvá-

ka. Ten dostal ode mne tucet dalších sy-
nonym, aby se s tím vypořádal. Buď to
dokázal, nebo ho Jarda vyhodil. Nebylo
snadné zpívat v Rajtmajerově kapele.
V každém případě dokázal nemožné.
Jeho písničky hulákají teenageři dodnes
a občas zaslechnu nějaký flák i z rádia,
což mi připadá po těch letech přímo
absurdní. Jedno je jisté. Udělali jsme
písničku třeba o hodinářství, kde se za-
stavil čas. Nonsens jako program. Ne-
ustále bojoval s představou, že lidi ve-
zmou palcáty a poženou je svinským
krokem. A ejhle! Nic z toho se nevyplni-
lo. Ale tvůrčí nejistota neustále poleto-
vala kolem. Jak holka na objednávku, na
kterou nikdo nechce mít čas. Stejně při-
šla zas. Holky jsou věčné téma. S tím
nic nenaděláš. Ani v letech.

Jsi čistá tůň, z ní můžu pít
Buď mojí ornou prstí, v ní můžu sít
Jsi prázdná stáj, v ní vládne klid
Buď stájí drobných janků, s ní můžu žít

Podle toho, co holomci zpívají, mají
ohromnou výhodu před ostatní populací.
Nestárnou. A když, tak z jejich pohledu

Jaromír Komorous

Citýř 05

Citýř

Kristus by toho nejhoršího z nich (Petra,
který poslouchá do sluchátek zjevně fa-
šistickou skupinu a pohrává si přitom
s vyhazovacím nožem) povolal k sobě
řka mu: Ty jsi skála! Žádný z těch velkých
mužů by nepřistoupil na jejich režii,
nenapomínal by je, nevyčítal by jim, do-
kázal by je získat pro jinou hru, vzbudil by

zvědavost, zachoval by se nečekaně.
Člověk, který by chtěl tu situaci ve vlaku,
jedoucím s dětmi na školní výlet, změnit,
by jim musel nabídnout příběh, který
bude lepší, zajímavější a smysluplnější,
než je ten jejich o bezohlednosti a nudě.
V tu chvíli ve vlaku mě však žádný nena-
padl…
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neznatelně. Tu představu většinou roz-
metá až první vnouče, jež se přibatolí do
jejich brožovaného života. „Ahoj, dědo,“
pozdraví robě a dědek nadšeně shodí
z hlavy deku vlasů, stejně trapně řídly,
a začne shánět gumy-chlebovky do
praku. Když holčičky natahují moldánky,
dostanou i panenku. Holomci si v paměti
uchovají nabystřený pohled. A pro sebe
si žvatlají… co kdyby.

Hudba Jaroslav Rajtmajer. Text já

Výlet pro náročné

Jsme kámen i prak a plány a první holky
Vše zánovní
Než kvádro a frak to půjdeme chytat čolky
Jdem s úrovní

Zůstanem stát jdou-li nám hrát
páni Rock a hlučný Bell
Tóny jdou blíž, stoupáme výš
Výlet zvlášť pro náročné

Svlékáme z kůr pár nočních můr
V síti Yes a Doors a Floyd
Šťávu smíchu stříká Harold Lloyd
Tak pojď!

Jsme láva a dým. Jsme ústí do černé sopky
Jsme jícen krás
Kdo smíří se s tím, záhadné pozná pravdy
Pozná i nás

Pálí nás sníh. Pláčem i smích
Spoustu výmyslů stráví tiché blues
Dech múz

Jsme kámen i prak a plány a první holky
Vše zánovní
Jsme láva a dým. Jsme ústí do černé sopky
Ne přízemní

Z běžné písničky se stává citová zále-
žitost tehdy, když opěvovaná, snad fata
morgana, je na hony vzdálená prožívané
realitě. A vymknout se normálu je holom-
kova skoro povinnost.

O putování

Za další zastávku naší okružní cesty vy-
bírá můj laskavý hostitel zbytky nechvalně
známé Berlínské zdi. Nyní, když komu-
nismus leží na hnojišti dějin, zeď pod-
stupuje jakousi autodestrukci. Tento druh-
dy symbol neodvratného socialismu roze-
bírají turisté. Také já chovám doma kousek
coby relikvii. Turisté se mohou zbláznit,
aby „pomohli“ s demontáží starého světa.
Spíše však pomáhají různým spekulantům.
Kde se vzali, tu se vzali podnikaví Poláci.
Půjčují za dolary kladivo s majzlíkem, sbí-

ječku. Tragikomický paradox: Sami vězňo-
vé prodávají zeď svého vězení. 

I když ona zeď rozdělovala Berlín, jed-
nalo se o zeď rozdělení nás všech. Co
by všemocné aparátčíky zajímalo lidské
utrpení. My tady přece budujeme nový
svět, svět zdí. Svět, kde jsou si všichni
rovni a někteří ještě rovnější!

Občanům se socialismus tak líbil, že
z něho stále utíkali. Proto komunisté vy-
lepšili zeď ještě o minová pole a nástra-
hové kulomety. Tak, a teď si utíkejte! 

Luboš Vinš

Berlín (dokončení)
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Hledíme na destrukci zdi a je nám líto,
že se z mučicího nástroje stal byznys. 

Začalo to u Brandenburské brány, vy-
světluje mírným hlasem kamarád, snad
aby zahanbil kupčíky kolem. Kdysi, ještě
v dřevních dobách socialismu tu byla
přehlídka lidově demokratické armády
NDR a nějaký nespolehlivý tankista to
nevydržel a rovnou z přehlídky i s tankem
odjel na západ. Národ to mohl shlédnout
v televizním přímém přenosu. Proto se ta
brána stala symbolem. Po sjednocení
začali Berlíňané nenáviděnou zeď bořit
právě odtud. 

Samotné vyhlášení sjednocení nese
stopu zázračna. Na jednom ze sjezdů
velké strany za obvyklého nezájmu
přenášeném televizí prý téměř na konec
jednání vystoupil nenápadný řečník.
Soudruzi, ještě bych tady měl maličkost.
Hranice zřejmě stejně neudržíme, a pro-
to navrhuji je otevřít. A světe div se, oni to
zpitoměle odhlasovali.

Smějeme se tomu, ač vlastně na tom
nic k smíchu není. Historka má ještě po-
kračování. Prý chvíli poté, co k tomu do-
šlo, zazvonil telefon. Nějaký známý pln
radostného úžasu kamarádově rodině
sděluje, že zeď padla. Mysleli si, že se
zbláznil, anebo že jde o provokaci. Pak
ještě několik telefonátů a to již lidé vy-
rážejí do ulic a lezou na zeď. Z obou
stran zdi si podávají ruce. Moc, která
zrušila sama sebe, jen zírá. Tomu všemu

předcházelo tragikomické dění u nás.
Jednoho dne tehdy stále ještě neochvěj-
ně komunistickou Prahu zaplavily traban-
ty. Pamatuji si, jak v ulicích pod Hradem
jich stály dlouhé řady. Prázdných. Teh-
dejší východoněmečtí občané v nich při-
jeli a odložili je tam. Odmítli již mít se svojí
socialistickou vlastí cokoliv společného
a uchýlili se na západoněmecké velvy-
slanectví. Byly jich tam tisíce. Vlády tří
zúčastněných zemí byly postaveny před
problém. Prostor velvyslanectví je výsost-
nou půdou země, které patří. Ani naše,
ani východoněmecké nátlakové síly ne-
mohly Němce, kteří se tam uchýlili, bez
hrozby mezinárodního konfliktu zatknout.
Západoněmecká ústava zase obsahova-
la článek o nedělitelnosti občanství, tak-
že občané DDR byli zároveň občany
BRD, která byla povinna svoje občany
chránit. Sanitární situace na pražském
západoněmeckém velvyslanectví se stá-
vala katastrofální. 

Východoněmečtí pohlaváři si tehdy
udělali z nouze ctnost. My tedy ty po-
mýlené spoluobčany pustíme, dovolili
milostivě. A z Prahy byl vypraven vlak
šťastlivců na západ. Doba byla, jak se ří-
ká, na spadnutí. Miliony lidí jak u nás, tak
v DDR se tomu však neodvažovaly uvěřit.
Chřtán nejistoty zel příliš živě.

A našly se i hyeny, co se do opuštěných
aut vloupaly. Mnohé z těch trabantíků
ještě nyní bratrsky brázdí naše silnice.



15Rozhovor

Tvoje novinka Zabiju Putina v Karlo-
vých Varech vyšla v edici Krimi příbě-
hy. Jaký máš vztah k braku?

K braku mám vztah jako Ivan Diviš ke
své matce. Ambivalentní. Anebo spíš ja-
ko já sám ke své vlastní matce. To by
znamenalo spíše přátelský. Jak ale ví-
me, kriminální příběhy samy o sobě
nemusejí býti brakem, a proč by také
měly být, že ano? Je to zkrátka regulérní
žánr, nicméně se přiznávám, že chovám
averzi k beletrizaci skutečných caus. „To
si přečti, ono se to opravdu stalo!“ říká-
vá se. „A co jako?“ odpovídám. „Tak se
to stalo, no…“ Navíc je to hyenismus.
Někoho někde utrápili – a ještě se to
výhodně prodá. Sebevraždy, lidská ne-
štěstí, mordy. 

Zrovna dneska jsem viděl knihu s titu-
lem Nejkrutější zločiny světa a jinde zase
publikaci Skutečný Hannibal Lecter. Ale
ano, já to nepopírám, že si také občas
počtu o masových vrazích, abych byl
v obraze, a koneckonců také veliký Tru-
man Capote dovršil svou slávu románem
Chladnokrevně a Mailer notně upevnil
svoji pověst Katovou písní (kterou Ca-
pote nemohl vystát)… Jsou to ale jenom
zprávy o kouscích reality, jaké by Alfred
Hitchcock nikdy nenatočil. Uznávám
Hitchcocka, a ani já se nedal touhle ces-
tou, tedy ve své „knize o Vladimíru Puti-
novi“, alebrž jsem si od začátku až do
konce nehorázně vymýšlel. Anebo roz-
hodně víc než spisovatel Nečas u Evy
Kantůrkové. 

Každá fantazie pak samozřejmě najde
i svou hranici a kromě toho staví jenom
z materiálu, který už máme navezený do
hlavy. Asi jako slova, ta nás také strašně
omezují. Determinují. Jak je to slovo…
Všechno je dáno předem! Ale ty ses ptal
na brak. Tak ten skutečný opravdu ne-
musím. Třeba teď jsou aktuální cliftonky
a Michal Jareš mi říkal, že jich ještě musí
přečíst šedesát, a teprve pak dokáže do-
psat vůbec první českou knížku o tomhle
pozapomenutém fenoménu. Jenže jeho
ty příběhy nebaví, jak se mi přiznal,
a mne taky už ne. Jo, dá se to možná
prolistovat, asi jako poslední Havlova
hra, ale řečeno spolu s Cimrmanem: Je
to běs! Je to běs!

Máš nějakou svoji definici brakové-
ho čtiva? Jak bys je vymezil proti tak-
zvané vysoké literatuře?

Brakové čtivo podle mého názoru vět-
šinou nevzniká z vnitřní potřeby jeho
autorů. Raší spíš pro peníze, a bují tudíž
až do sérií a cyklů bez konce. Čtyřlístek,
Perry Rhodan, Ordinace v růžové zahra-
dě – ale o televizi radši ani nezačnu. Ja-
zyková kultura braku bývá nízká, nicmé-
ně to samozřejmě není podmínkou. Mů-
žete psát dokonalým stylem, ale když
nemáte co říci, také vytvoříte brak, nebo
snad ne? Brak obyčejně bývá prvoplá-
nový a nic dalšího nesymbolizuje, zatím-
co skutečnější literatura mívá více plánů
a vezme si klidně za stavební materiál
onu cliftonku, když to píše Eco, ale udě-
lá z ní metaforu. To jsou pochopitelně

Radim Kopáč

Chtěl bych psát jako 
Sir Arthur Conan Doyle 
Rozhovor s Ivem Fenclem



samozřejmosti, takže se omlouvám, že
to vůbec připomínám, ale ve svém ruko-
pisném románu Gotická kobka aneb Tři-
náct milionů způsobů jak zemřít jsem
kupříkladu kapitolám dal tituly některých
krvavých románů ze slavné Váchalovy
sbírky a současně do té struktury vložil
svou naivní představu o tradičním lou-
pežnickém, ale také gotickém románu
hrůzy, a když jsem to pak dal přečíst
Anně Kareninové, jí se to líbilo. Podobně
lektorovi. A že to ještě nevyšlo, to už je
čistě mou neohrabaností. Ta kniha za
mne ale nemůže, jenom já za ni.

Proměňuje se nějak brak s dobou?
Promítly se do tohoto druhu literatury
první republika, normalizace, porevo-
luční čas?

O proměnách proběhnuvších okolo
roku 1948 vypráví Pavel Janáček v knize
Literární brak. Operace vyloučení, ope-
race nahrazení – 1938-1951 (Host,
2004), kterou tímto doporučuji. A uvol-
nění po roce 1989 je již pouze logickým
dojezdem téhož.

Kdy se vlastně brak narodil?
Brak se rodí pořád, okolo nás, dnes a

denně. Vždy tady byl – a udělám ze sebe
teď důležitého, ocituji Schopenhauera:
„Špatné knihy jsou intelektuálním jedem
ničícím ducha, a jelikož většina osob ne-
čte to nejlepší, co vznikalo v různých
epochách, ale věnuje se výhradně četbě
posledních novinek, spisovatelé se ome-
zují na úzký okruh módních myšlenek a
publikum se potápí stále hlouběji do
vlastního bahna.“ Citát jsem nevydoloval
já, ale kolega Enrique Vila-Matas pro
knihu Bartleby a spol. (Garamond,
2006), již tímto také doporučuji. Co na-
opak nedoporučuji? Číst má akční díla
typu Zabiju Putina v Karlových Varech,
pokud si kvůli podobným zdržením už
nikdy nepřečtete Švejka.

V knížce střídáš detektivní příběhy
s horory, velmi často lze vystopovat,
kdo tě právě inspiroval: Lovecraft,
Poe, Conan Doyle, King, autoři ame-
rické drsné školy, ale i Edvard Valen-
ta nebo Halliburton, scifisté jako
Bradbury… Není tvoje psaní přede-
vším holdem mistrům, tvým čtenář-
ským láskám? Vždyť ty jsi taky auto-
rem knížky studií Norman Bates kon-
tra Fantomas.

Ano, tuto knihu o hrdinovi filmů a romá-
nů Psycho jsem napsal – a chystám po-
kračování Fantomas kontra Šangri-La,
nicméně holdem to není. Ani nemůže
být, protože nedosahuji kvalit vyjmeno-
vaných autorů. Ano, chtěl bych psát jako
Sir Arthur Conan Doyle, ale on byl oprav-
du někým políbený. No, přečtěte si třeba
povídku Gloria Scottová. Je to úplně
první případ, který ve svém imaginárním
žití vyluštil Sherlock Holmes, a je vylíčený
jím samým. Ale rámcově nám o tom i ta-
dy vypráví jeden lékař, totiž dr. Watson.
V rukou kohokoli jiného by to byla banál-
ní historka, ale čtěte Doylovo zpracování!
A King je mi taky strašně blízký, uveřejnil
jsem o jeho knížkách i pár studií ve Tvaru
a dobře asi chápu jeho literární handi-
capy. Jsou to i moje handicapy, mnoha
z nás, jenomže on s nimi dokázal stokrát
víc. Mnoho povolaných, málo vyvole-
ných, to platí permanentně.

Dá se vůbec dneska napsat detek-
tivka, hororový nebo dobrodružný pří-
běh „na zelené louce“? Tedy tak, aniž
by autor tu více, tu méně opisoval?

Prostě máš potřebu to napsat, takže to
uděláš! Ale je samozřejmě pravděpodob-
né, že už někdy někde někdo vyplodil
něco podobného či přinejmenším ob-
dobného a něco z toho jsi třeba v dětství
i přečetl a dnes jsi to napůl vědomě po-
užil nebo přetavil. Sir Henry Rider Hag-
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gard nebyl vůbec sečtělý, když začal
psát Doly krále Šalamouna, svůj první
román, a ten se stal neuvěřitelným best-
sellerem. Ve své době. Ale Haggard je
zvláštní výjimkou, něco jako Shakes-
peare „nevážné literatury“, abych tedy
místo slova brak užil lepšího termínu kriti-
ka Vladimíra Novotného… A nehledě na
to, že Doly krále Šalamouna pochopitel-
ně nejsou brak, nýbrž excelentní dobro-
družný román.

Také knihou Zabiju Putina v Karlo-
vých Varech proplouvá postava „paní
Ivany“, zřejmě tvé femme fatale. Má
ta dáma nějaký předobraz, nebo sis ji
vysnil?

Ona je mj. hrdinkou i mé známé povíd-
ky Rychlá Ivana odmítá Brada Pitta –
zpracované rovněž rozhlasem za účasti
Pavla Kikinčuka. Co k tomu říct? V po-
slední době se rovněž u nás, ve střední
Evropě, jedná o tzv. stalkingu neboli „ne-
bezpečném pronásledování“. Někteří
lidé, zvláště pak celebrity jako Čunek,
a pak také hezké ženy, prosazují, aby se
stal stalking trestným činem. 

Zákon ale zatím neposkytne žádnou
podporu ženě, do které se zamiluje
někdo, kdo se jí ani trochu nelíbí (Fan-
tom opery, dejme tomu), a která sice vů-
bec na jeho slova nereaguje, ale je i tak
zasypávána korespondencí a dárky. Ona
tím trpí! A v některých zemích je takové-
to pronásledování za trestný čin pova-
žováno, zatímco u nás ne, je to zatím
pouhý přestupek, a tak tupá policistka

řekne dotyčné „Ivaně“ akorát: „Ale buďte
ráda, mladá paní, když vám někdo při-
nese kytku! Nebude to tak pořád.“ 

Ani v novém trestním zákoníku naše
ministerstvo spravedlnosti s „trestným či-
nem nebezpečného pronásledování“
nepočítá. Asi totiž četli mou povídku
Pronásledování paní Ivany, která postou-
pila do finále minulého ročníku soutěže
Literárních novin, a je uveřejněna v inter-
netové verzi toho listu. Jistě, teď žertuji,
aby věci vynikly, nicméně naše ministry-
ně pro lidská práva Džamila Stehlíková,
kterou osobně znám, chce stalking do
českého právního řádu za každou cenu
dostat. Já jsem pro.

Ale to jsi trochu odbočil…
Ona Ivana z mých próz – a také z ně-

kolika básniček – sice má všemi tušený
předobraz, tu skutečnou, pracovitou
i rozmarnou pošťačku, která pracuje
v Křimicích u Plzně a žije ve skutečné
Macháčkově ulici a je dokonce šťastně
rozvedená, nicméně většinu jejích vlast-
ností jsem si vysnil. 

Avšak hezká je, a to ještě víc, než jak
jsem to dokázal popsat, a skutečně se
Plzní nosí tím elegantním způsobem, kte-
rému ve svém románu Smíš zůstat mrtev
věnuji nejednu rozvláčnou stránku. Ale
dost humoru.

Co ti psaní braku dává?
Protože já skutečný brak nepíšu, tak

mi nedává nic. A Ivana taky ne.

(Převzato z Portálu české literatury)
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18Mladý Západ

Když se mě dotkneš

Na jihozápad od mých ňader 
rozletí se srdce 

na tisíc kladných jader 
s kinetickou kuráží 
Sálají 
Doráží 
na všechny tvé částice 

Kdyby byla plná 
jaderná hlavice 

tvých přebytečných neutronů 
Mých srdcí uvězněných 
do atomů 
Neřízená reakce by 
řetězila chtíč a my 
rozpoutali válku 
mezi hvězdokupami

Nejlépe po setmění

Svým rybám na zuby nehledím
kochám se stylem jim vlastním

V rytmu 
jejich podvodních křídel

Unešen frekvencí
Hluboce
Splývám

Plují moudře
občas vyrušeny mým směšným 

Zbytečným
Pohybem

A vůbec
Vůbec mi to nemají za zlé

Smutná peřej

Jsi déšť létu nakloněný
jen tak pršíš 

mezi řádky
Smutníš se a veselíš
Jsi mráz zimou rozmrzelý
jen tak zebeš

do peřiny
Marníš se a tetelíš
Chci tě chytat letmou nocí
ukrýt na dně peřeje
Přikrýt
zimou co mě ve tvých bocích
zahřeje  

Vzdálené Lawrencovy oči

Stál jsem v poušti dnů
a myslel  

na nekonečné  
sněžné pláně

na Aavasaksa
Zmrzlýma rukama

uhnětl jsem rybu
aby pak plavala v mém slzném jezeře

Dekadentně

Až si dám jako vždy po ránu řezaný
květiny do vázy svážu ti pevně
nohy i ruce holoubě pečený
posnídám poskrovnu na tvém stehně

Trpkost si vychutnám jazykem kubánským
rumem si omyji spanilou tvář
nastavím knoflíčku na saku na pánským
záchodku budu ti vykládat snář

Jana Karlíčková

Mé hladiny
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Rozpustile

Před deštěm z milosti
schovám se v tajemných

Leknínech
Nehledej

Nenajdeš
Do rána zahynu
V šťávu se rozpustím
Zkvasím a rozvinu

vůni v omamných
Odstínech

Nejsem vrána

Víš to já pod hlavou
střenku i ostří

Skrývám
Dvakrát než havran

dotkne se čepele
počítej do tří
Uteč mi daleko

já si tě najdu
se všemi prostory

Splývám

Vzdálená a famózní je její úhoří píseň

Když hraje rondo lacrimoso
v mém pokoji
jen tak lehce oděna

Vyzývá svým kotníkem
mořské panny
jen zhola tušeným

Dotknout se jí 
jako bych umřel

Tak umírám do sytosti
zpola vzdálen
svému skutečnému zániku

NeZatracení
(Variace na René Chara)

Vyplul jsem z hlubiny, když se mi vybavilo, že je lépe
se po setmění nedotýkat pstruhů, co sídlí ve vzdušné komoře
a hájí tajemství spodních vod. 
Rozmáčeným tělem rozhrnul jsem závěs pokoje, 
kde v nečekaném bezvětří v mém křesle 
ospale mžoural dlouhoploutvý pstruh. Svým zpěvem bych ho byl ukonejšil, 
ale nenašel odvahu, ani on ani já, navzdory moruším, které padaly
ze zmrzlých stromů.
.
Ten večer dosnil jsem sen, kde
svět propojen s mořským dnem vyrovnával mé hladiny
a byl jsem zas o něco chudší.
Byl jsem sám
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Růžový kecy z černý držky

S uslzeným obličejem
seděla na lavičce pod třešní.
Její oči,
modré jako jezera Himalájí...
Uslzené a přesto krásné.

Růžový kecy
z černý držky!

Romantika?
Dnes?
Kdo to napsal?
„Černá držka.“
Ach tak!
V tom případě - v pořádku.

Masakr

Zajímalo by mě,
jaké to je - svobodně si běhat 

po chodbách školy.
Zajímalo by mě,
jaké to je - střílet do prchajících učitelů 

a studentů.
Zajímalo by mě,
jaké to je - podívat se svému profesorovi 

do tváře,
do tváře plné hrůzy,
a pak stisknout spoušť.

Zajímalo by mě,
jaké to je - své vlastní spolužačce ustřelit 

hlavu.
Ta slast!
Zabíjet lidi jenom tak!
A nikdo vám nebrání!
A zajímalo by mě,
kde seženu takovou zbraň!

Potrat

Sedím opřená o počmáranou zeď,
plnou vulgárních nápisů.
Smrad moči a humusu
se táhne celou totalitní budovou.
Sedím opřená o počmáranou zeď
plnou vulgárních nápisů.
Výsledky těhotenských testů
se pomalu rozpouštějí v temné kaluži.
Sedím opřená o počmáranou zeď,
plnou vulgárních nápisů.
Rozhodla jsem se pevně 
pro tu nejlehčí cestu.

Od západu na východ

Pokud se ti život
netočí kolem nůžek na nehty
nebo plnícího pera.
Tuny prášků na spaní
a jedny cigarety.
A pokud nemáš život 
postavenej na hlavu
a neklepne tě pepka.
A když stojíš rovně,
zjistíš, že čumíš na druhou stranu,
a tak podobně.
Lak na nehty,
gel na hlavu,
od západu na východ.

Šikana

Zase jsem zmlátil toho malýho parchanta!
Polil mě sklenicí!
Asi má natržený sval.
Bude od něj pokoj!
A jestli se vrátí...

Vojtěch Bílý

Vy vyhulení zazobanci!
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Pijan

Dopil jsem zbytek ferneta.
Láhev se mi tradičně začala rozmazávat,
až zmizela v temnotě.

Probudil jsem se s bolestí hlavy.
Nikdo neví, kde jsem byl,
co jsem celou noc dělal.
Sakra!
Já zase pil!

Had

Krouží kolem mě.
Syčí a útočí.
Já sedím na zemi
a vůbec ho nevnímám.
Had mě kousl
a hned uskočil.
Ani jsem se nehnul.
Překvapený had,
to zkusil znovu.
Když já nic,
tak mě zabil.

Židle

Stál jsem,
a tak jsem si sedl.
Teď sedím na dvou židlích,
každá o třech nohou.
Sedím na dvou židlích
vratkých jako život sám.
Po několika letech štěstí
jsem s těch židlí spadl
a už se nikdy nezvedl.

Tráva, upíři a smrt

Nebuďte naivní
a nepřemýšlejte o smrti,
o strachu z ní
a hulení trávy.
Ani upír nestojí o vaši zblblou mysl.
Vy vyhulení zazobanci!
Nechápu, jak
kolem smrti spřádáte sítě
a sníte o blbých upírech.
Trávu v hubě
a zhulenci mají zase prázdno,
když jsou plni zkrvavených upírů.

Zachraňte fotra

Štědrý večer.
Sváteční hostina.
I děda se přijel podívat.
Matka udělala kapra.
Fotrovi zaskočila kost
a dusí se.
Zaujatě jsem se díval,
jak děda mlátí tátu do zad.
Bratr mě napodobil.
Fotr zezelenal.
Matka dostala hysterický záchvat.
Lokl jsem si džusu
a natočil si židli tak,
abych lépe viděl.
Děda se teď snaží fialového fotra vzkřísit.
Matka brečí.
Bratr se neovládl
a začal se smát.
„Pojď mi pomoct!“
Zařval na mě děda.
Jen jsem povytáhl obočí.
Nakonec se fotr probral.
Škoda.
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Pax iiscum – Trhanov

Kříž s mohutně rozpjatými rameny se před-
stavuje nápisem Dělník boží. Není tu uvedeno
ani jméno, spíše jde o epitaf, vyznání. Takový
epitaf by patřil k nejúsečnějším, ale také
k nejlapidárnějším a nejsevřenějším. Jan
František Hruška (1865-1937) tu v jakémsi
hrdém poselství vyznává svou křesťanskou
víru. Byl neobyčejně zbožný, vyučovací hodi-
nu na gymnáziu (téměř veškeré jeho působe-
ní je spojeno s plzeňským klasickým gymná-
ziem) zahajoval modlitbou, papež Pius XI. ho
jmenoval rytířem řádu sv. Řehoře Velikého.
Za první světové války vyprosil na Jindřichu
Šimonu Baarovi, tehdy faráři v Ořechu, aby
sloužil mši za český národ. Sám mu minis-
troval, ač již těžce klekal, a přenášel misál. To
už byl postižen projevy Parkinsonovy choro-
by. Čestný doktorát Karlovy univerzity přebíral
rok před smrtí na plzeňské radnici, předávali
mu ho rektor univerzity i děkan Filozofické
fakulty. Děkovný projev za doktoranda četl
budoucí ředitel muzea, umělecký historik
Jindřich Čadík. Přítomna byl početná chod-
ská deputace v krojích. Ta ho také dopro-
vázela na poslední cestě – smuteční mši
v plzeňském Bartoloměji celebrovalo pade-
sát dva kněží. Do Trhanova doprovázeli ostat-
ky spolu s třiadvaceti duchovními domažlický
arciděkan a sušický vikář. Do blízkosti svého
rodiště (Pec pod Čerchovem) se tak vrátila
osobnost, která dosud nebyla překonána
v etnografii Chodska. Nepřezdívalo se mu
marně Arcichod. Především jeho filologické
práce – pozoruhodný Dialektický slovník
chodský, studie analyzující bulačinu, dále
práce národopisné, sběratelství pohádek, re-
konstrukce bajek, to vše tvoří odkaz učence
zásadního významu, ale současně skromné,
sociálně cítící bytosti (značnými dary přispíval
na podporu chudých i na vybudování nemoc-
nice v Domažlicích). Člověk a Křesťan.

Ve dvou rozměrných kamenných urnách je
uložen popel dvou sourozenců – Josefa
a Františka Thomayerových. Josef (1853-
1927) byl proslulý internista, léčil téměř

všechny své spisovatelské vrstevníky. Jako
student klatovského gymnázia pomohl spolu-
žákovi Emilu Frídovi, jemuž také navrhl pseu-
donym Jaroslav Vrchlický, v zápasu s nedo-
statečnými z matematiky. Již v té době bu-
doucí lumírovská hvězda obdivovala Thoma-
yerovy znalosti české i evropských literatur.
Téměř dvoumetrová postava, obavy, které bu-
dil jako examinátor, i objevy v interním medicí-
ně byly nepřehlédnutelné na Karlově univerzi-
tě i na interní klinice, jíž stál v čele. Svůj spi-
sovatelský křest si odbyl, když do Lumíru při-
nesl črtu Život na našich rybnících. Jan Neru-
da poznamenal: „Buď si ze mne někdo dělá
blázny, nebo jsem udělal pajt (die Beute –
kořist, pozn. V. V.).“ Vítězslav Hálek zadal dal-
ší téma – Jarní hlasy. Jeho zpracování pře-
svědčilo oba redaktory, že R. E. Jamot, jak
se budoucí profesor spisovatelsky obrácením
svého jména podepisoval, je také literární ta-
lent. A zahradníkuc dochtor, jinak mu rodáci
neřekli, se do rodiště vrátil. Jeho bratr Fran-
tišek (1856-1938) proslul jako vynikající za-
hradní architekt.

Viktor Viktora

Se srdcem na dlani,
s muzikou v duši

V nakladatelství Nava vyšla v roce 2007
jako druhý svazek edice Radbuza básnická
sbírka Tamary Kopřivové Otisky.

Poezie Tamary Kopřivové vyznívá jako okou-
zlení životem, přírodou, domovem i cizinou. Au-
torka citlivě vnímá skutečnost, která zanechává
„otisky“ v duši. Tento jednosměrný pohyb
(„nech se vést“) od vnější reality k nitru se obje-
vuje v její poezii velice často. Souvisí i s pasiv-
ním a pokorným přijímáním „hořkosladkého
světa“, jímž kráčí „se srdcem na dlani, s muzi-
kou v duši“. Tím je také vymezeno citové zázemí
na jedné straně a smyslově konkrétní vnímání
skutečnosti na straně druhé. Barvy, tóny, vůně
se otiskují v citlivé paměti. 

(Ne)kriticky
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Příznačný pro vjem reality je u autorky po-
hyb, cesta, bludiště cest, toulání, ale i návra-
ty, které jsou také cestou. Jsou to i cesty za
touhou, volností, nadějí, duchovní očistou.
Do veršů přetavuje i inspiraci Josefem Škvo-
reckým a pohybuje se mezi „prima sezonou“
a „hořkým světem“. Hledání životní radosti je
obrazivě propojeno s okouzlující fantazií po-
hádek (Popelka, lískový oříšek, korálky), kte-
ré jsou balzámem na zraňovanou duši. 

Z kompozičního hlediska je těmito prob-
lémy prostoupen první cyklus, který je také
asi nejzávažnější. 

Druhý cyklus je zaměřen na roční období,
na proměny přírody a plynutí času, do něhož
je stržen i běh života, prožívaný pocitově jako
„střední věk“, se sny i s prověřováním míjení.

Otisky, podle kterých dostala sbírka název,
jsou rozvedeny v třetím cyklu. Jsou to otisky
prožitků v rodném městě, Plzeň je viděna jako
Popelka, někdy v prostém hávu, ale jindy i ve
své kráse. „Otisky“ zde můžeme chápat dvo-
jím způsobem: jednak „otisky města“, jednak
„otisky městu“. („Bolavé nohy už zůstaly.// Ať
dlouho ještě dávají své otisky/ městu deset-
krát staršímu.“) 

Čtvrtý cyklus je věnován osvěžujícímu vstu-
pu do krás přírody, zvláště šumavské (Šuma-
va, Ostrý, Prenet, Dobrá Voda, Snopoušov),
ale vstupuje i do míst v cizině, která ji okou-
zlila (Toskánsko, Ravenna, Provence aj). 

Vnímané krásy přírody jsou až malířsky před-
vedeny v pátém cyklu, kde dostanou podobu
jakési vernisáže, ať už jsou to Děpoltovice nebo
Pula – „ukládám do paměti vůně a otisky“.
Nakonec se však v zadumání zastaví u kostela
Všech svatých na Roudné a v zamyšlení jí v je-
den akord splyne minulost i současnost Plzně
a „hořkosladký svět“ s duchovní velebností. 

Základní motivy sbírky, motiv pohybu, cest,
putování a návratů, zdaleka však nejsou jen
putováním za poznáním, ale v prožitku vstupu-
jí do poezie citové a pocitové, vstřebávají
citlivě realitu, zakotvenou v domově i v po-
hádkové obraznosti jako touze po harmonii.
Autorka se zaměřuje více na meditaci než na
básnický obraz, takže někdy její slovník
zůstane v pojmové oblasti zřetelněji (nespo-

kojenost, naděje, myšlenky, city, čas) než
v trasnponované rovině obraznosti, metafori-
ky a detailní konkrétnosti. Jakousi prozaickou
doslovností zužuje prostor (možná záměrně)
pro náznak, podtext, zkrátku, paradox apod.

Rozvržení sbírky do pěti cyklů není zřetelně
vymezeno tematicky, myšlenkově nebo vývojo-
vě, jednotlivá východiska se prostupují nebo
přesahují. Kompozice může mít své důmysl-
nosti nebo jen prosté řazení básní. Autor má
svobodu, jde jen o postižení hlubšího záměru. 

Opožděná prvotina Tamary Kopřivové citli-
vě mapuje dosavadní životní pouť autorčinu,
kterou sama chápe jako poločas, a můžeme
se těšit, co přinese poločas druhý. 

Bohumil Jirásek

Irenej, bolevecká mořská
svině, výhybka v Solní
aneb Tati, zkrať to

„Bylo jednou jedno království. Tak malé, že
i král s královnou museli chodit do práce.“
Vskutku sympaticky začíná Malá pohádka
v Kalendáři plzeňském 2008 (Pro libris,
2007). Veršový úvod Jiřího Žáčka končí slo-
ganem: „Celý rok mi štěstím planou tváře nad
stránkami plzeňského kalendáře.“ Mé tváře
štěstím nezaplanuly. Kukla osobní rozmrzelé
kyselosti málem pohřbila čtenářský zážitek.
Málem. Protože při druhém otevření tenkého
svazečku svérázných příběhů jsem ocenila už
nejen autorovy kouzelně originální ilustrace,
ale i osobité vypravěčství.

„Jednou se však na malé království snesla
velká pohroma,“ pokračuje Vhrsti. Ne, autor ku-
podivu nehovoří o naší současné modročerné
zelenosti. Nabízí čtenáři lehce regionálně po-
jaté pohádkové dvanáctero Kratochvilného čte-
ní na každý měsíc. Ponor do mytického bezčasí
je však nedůsledný. Co chvíli autorovi do vyprá-
vění prosákne realita. „Ty jsi ale hlupák,
Oskare,“ vytryskne z textu náhle. To když mou-
drý (protože starý?) otec-drak hromuje na své-
ho lajdavého synka, proč místo sebevzdělávání



24

chrlí ohnivé plameny na srdnatého, ač nepo-
hádkově desetiletého Honzu bránícího prin-
ceznu Julii. „Když mě škola nebaví, k čemu mi
bude matematika nebo dějepis,“ mdle kňučí
Oskar. Ano, křičí to ve mně, to je glosa prudce
aktuální. Oskar má pravdu! Vždyť kolik tanců
kolem matematiky, kolik rejdění kolem dějepisu
a jeho smyslu jsme v poslední době museli vy-
slechnout, ovšem bez hodnotného rozuzlení.
Zůstáváme vepři. Ve při, zda právě tudy vede
cestička ke kýžené OPRAVDOVÉ vzdělanosti. 

„Naštěstí jsme tak malé království, že o nás
stojí jenom malí draci,“ shrne situaci pan král
při rodinné večeři. Při vzpomínce na Brdy
odvážně občansky oponuji…

Stejně jako autorův pětiletý synek se po-
těším princeznou o tyči, tryskajícími špageta-
mi (pravdu má knedlíkářka, že zahálka je pro
výrostka to nejhorší), zlatavé francouzské ba-
gety provoní vílu Strouhanku i drsné životní
poznání mutujícího instalatéra, který přišel
k mořské panně. U pošty prohlížím tramvajo-
vé výhybky, co když se zas ozve jízlivý hlásek
(ano, listonoši Jakubovi se odborníci vysmáli,
opravdu jsme v Čechách). V boleveckých le-
sích všude cítím čerta Ireneje i čarodějnici
Witch a při setkání s knížkou s nohama si
pobaveně uvědomím, jak to „do pasu šlo
docela dobře, ale asi v půlce stehen se celý
proces neočekávaně zastavil…“

Dagmar Milotová 

Poezie nad i pod hladinou

V listopadu roku 2004 se v Polanově síni
Knihovny města Plzně konala mezinárodní
bohemistická konference, zabývající se čes-
kou současnou poezií devadesátých let minu-
lého století a prvních roků nového milénia.
Čtrnáct příspěvků, z valné části na sympoziu
přednesených, vyšlo ve sborníku Západočes-
ké univerzity, nazvaném Rozprava o součas-
né poezii. 

Soubor publikovaných textů si samozřejmě
nedělá nárok „vyportrétovat“ současnou tvář
české lyriky, která v mnoha případech už ne-

má s čistou lyrikou nebo s jejím klasickým
kánonem co do činění. V obdobných dis-
putacích a kompendiích, jež se pokouší zma-
povat básnický terén přítomnosti, totiž převa-
žuje značně skeptický tón, napovídající, že se
poezie v postmoderním světě stala něčím
okrajovým a nepatřičným, což si prý zavinila
sama jednak hermetičností, jednak tím, že
pouze opakuje zavedené postupy tzv. velké
a nonkonformní literatury, dnes mající jakýsi
učebnicový statut.

Také v nejednom z příspěvků z tohoto kon-
ferenčního kolbiště zaznívá stesk a nostal-
gické vzpomínání na někdejší renomé poe-
zie. Básnictví je mnohdy rozdýcháváno,
uměle oživováno nebo aktualizováno tím, co
už pravou poezií být nemůže nebo nechce
a co na povrch plyne z jejích nejspodnějších,
často i značně temných vrstev. Pokusy o ty-
pologii, systém nebo strukturu současné
básnické exploze, kdy v Čechách a na Mo-
ravě vychází víc básnických knih než tomu
bylo kdykoli předtím, selhávají, protože posti-
hují sotva desetinu pověstného ledovce.
Přesto ani nejzapadlejší lyrický marginalista
nebo grafoman nebude souhlasit s tím, že by
se měl doživotně zabydlet kdesi pod hladinou
nebo v odlehlých končinách, do nichž po
letech či stoletích zabloudí literární historik
nebo recesista typu Ivana Wernische. 

Z tohoto málo optimistického pohledu není
náhodné, že plzeňský sborník otevírá stať
o ženské poezii, která může nebo nemusí být
feministickou, může nebo nemusí soupeřit
s mužským pohledem na svět, může a nemu-
sí být tzv. kulturním feminismem. Derridův
pojem odlišnosti (differance), který před léty
vzrušil plejádu postmodernistů, může být in-
spirativní i pro filosofii současného českého
feminismu, který hlásá, že nikoli jazyk coby
básnický nástroj, ale naopak důraz na žen-
skost (sexualitu, mateřství, něhu, odolnost
vůči bolesti atd.) je tím, co může konstituovat
feministickou bojovnou poezii nikoli jako pro-
jev okrajovosti, ale jako reziduum transfor-
mačního procesu lidstva, rozcházejícího se
s klasickými dějinami i s civilizaci ohrožujícími
fenomény.
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Netuším, zda to byl záměr pořadatelů kon-
ference a editora sborníku, avšak ona bás-
nická neklasičnost s proudy všech možných
odboček, slepých ramen, eruptivních vulká-
nů, pofidérních klonů lyrismu, jsou zde až
nadměrně adorovány nebo konfrontovány
s domněle zkostnatělou poezií, jako by po-
staru inklinující k metafoře, k pečlivému for-
málnímu nebo elementárně kultivovanému
jazykovému ztvárnění. 

Příspěvky Radka Fridricha, Radima Kopá-
če, Bohuslava Hoffmanna o „existenciální
pivní postmoderní poezii“ Naděždy Plíškové
a Ivana Jirouse, do jisté míry i Harákův referát
o básních Jaroslava Kovandy převažují nad
úvahami těch nemnohých, kteří se přiklánějí
k umírněnosti, k lyrické artificiálnosti či k va-
riacím na starší poetiky, jež se projevují např.
v díle zde pojednávaného Pavla Kolmačky,
údajně vyvěrajícího z inspirace reynkovské,
nebo v tvorbě Petra Borkovce, kterého dráž-
ďanská bohemistka Anne Hultsch přiřazuje
(a později své tvrzení zas vyvrací) k ruskému
akméismu, případně německému expresio-
nismu. Právě příspěvek o Borkovcovi vyznívá
konfrontačně, přinejmenším v rovině polemi-
ky s oněmi českými kritiky, kteří jeho poezii
charakterizují jako eklektickou, neživotnou
a šustící papírem. 

Na některých studiích je sympatické, že se
jejich autoři pokoušejí nejen současnou čes-
kou poezii vřadit do širšího dějinného, filo-
sofického, společenského nebo estetického
kontextu. Přesto ani takové teoretizující úvahy
(např. Kopáčova a Křivánkova, plédující
v prvém případě po postižení širokého ře-
čiště současné naivní poezie v duchu maxim
Marcela Duchampa, v druhém případě nabá-
dající oprávněně k elementární sečtělosti
a obeznámenosti současných poetů s lite-
rárním a kritickým kontextem), neupozaďují
tvrdou skutečnost, že se současná česká
poezie ocitla na křižovatce nebo spíš v kra-
jinách bez pohybu, bez barevných odstínů
a faset. Bohužel se stává víc a víc poezií
„interiérovou“, zakuklenou a skleníkovou,
často sklouzávající k exhibicím grafoman-
ským a někdy až patologickým.

Přijmeme-li základní myšlenku, že i naše
přítomnost je plná depresí a deprivací, pato-
logických procesů a změn, pak z tohoto pa-
radigmatu můžeme, ba dokonce musíme
soudit i současnou poezii.

Jan Suk 
(Převzato z Portálu české literatury)

Chobotnice v inkoustových
hlubinách skleněného moře

Před radarem za radarem nikdo nesmí stát,
nebo nebudu hrát, už jdu. Kam? Vnořit se do
Zvláštního inkoustu Evy Válkové. Pryč od ryč-
ného hluku modrých, oranžových, zelených
či rudých kolbišť. Libý nektar sosati a s Mú-
zou dlíti.

Ááá, že by ženské surreálno? Hlavou se že-
nou ismy a literární šuplata. S moudrou ženou
Evou a jejím biblickým apelem VSTAŇ
A CHOĎ však teorii zahodíš a věnuješ se
prožitku. Trilobit, střeva, střepy, ostnatý drát,
vyražená okna, sálání, vyprahlost, vír, hurikán,
krajky stydkých pysků, poupě klitorisu, chrlení
žhavosti, nahé tango bleskové smrti. Prožito,
zaznamenáno. Kdo by neznal mučivou palči-
vost touhy, stud omylu vracející se v horkých
salvách ponižujících myšlenek či vlezle se při-
pomínající trpkost zoufalství. Mnozí kladou
slova hustě jako mušince – a nic. Jen flek. Zde
„syrový život s polevou poezie“, dravá akce,
žhavá křehkost, neurážející smyslnost erotické
konkrétnosti, každodenním životem sklízené
protiklady od balvanů úzkosti až po roh hojnos-
ti, čas – ten jediný spravedlivý, ať už jej čtenář
vnímá romanticky či existenciálně.

Ano, zřejmě opravdu „všichni čekají na kus
masa z duše“ a našinec zkřehlý verši si s au-
torkou přeje obrazně i doslova: „Jen necítit
Bolest až do kořenů, Spát v kožíšku.“ 

Úlevně spát. S nenápadnou, leč intenzivní
knížečkou vydanou v Plzni roku 2007 v péči
občanského sdružení Pro libris.

Dagmar Milotová

Zpětné zrcátko



Poezie celičká z granitu

Už i ze stránek Plže známe bavorského
literáta Friedricha Brandla, narozeného před
dvaašedesáti lety v Horní Falci, píšícího básně
nejen německy, ale i francouzsky – a sluší se
vědět, že náš bavorský plží autor Brandl nyní
vydal v Ambergu, kde žije, svou novou sbírku
či spíše sbírečku s názvem Granit (v knižní
edici mola-mola). Granit je granit, nemusí se
za každou cenu vždy počešťovat v překladu
jako žula – a překladatel, jímž je známý
plzeňský básník Josef Hrubý, to také nečiní
a ponechává toto slovo z titulu sbírky beze
změny. V amberském Granitu můžeme obdi-
vovat i fotografie francouzského výtvarníka
Jeana-Christopha Meillana, letošního třicátní-
ka, vraťme se však k vlastní sbírce: je to zrcad-
lové vydání, německé originály tady sousedí
s jejich přetlumočením do češtiny, a tak zvída-
vý čtenář může i porovnávat, jak ta či ona
sloka vyznívá v němčině – a jak v češtině. 

Friedrich Brandl volí úsečnou, strohou dik-
ci jednotlivých veršů, tíhne v prvé řadě
k postižení výseků a záblesků času, má blíz-
ko ke komorní fenomenologii přítomnosti –
a právě tuto jeho tvůrčí tóninu Josef Hrubý
citlivě přenáší do české verze. Plně zacho-
vává i celkové Brandlovo ladění básnického
tvaru: v daném případě jde o zčásti trsovité,
zčásti až univerzální společenské reflexe,
vesměs se opírající o symbolizaci či ritualizaci
některých obrazů či pojmenování, ať jde o vě-
zeňské kamenolomy, o náhrobky na židov-
ských hřbitovech, o starobylý kamenný svět,
anebo také o archu či o loď ze skla... 

Granit, může být i symbolem tíhy a nesne-
sitelného tlaku stejně jako svědkem příběhů
z pradávna, odkazuje ke vzniku a bývá i obra-
zem zániku. To vše Brandl – v převodu Josefa
Hrubého – meditativně konstatuje v básni Za-
čátek a konec: „chceme stavět/ pro věč-
nost// nebo nejméně/ pro tisíc let// pořád
narážíme/ na zeď ze žuly// ale přece jen je/

všechno otázka času// dokud vše/ nezaros-
te travou// a zůstane/ bílá země“. 

Rovněž z tohoto malého příkladu vyplývá,
že Brandlovy básnické strofy jsou v neposled-
ní řadě generačním vyznáním, přičemž gene-
račním vyznáním komorním, záměrně a zře-
telně nemnohomluvným, spoléhajícím na po-
selství skrytá v kontextu jeho poetického vý-
raziva, v autorově bytostné aluzivnosti stejně
jako v jeho programové antiiluzivnosti. Není to
v žádném případě dikce postmoderní, leč
není to ani reakce na postmodernistické vní-
mání a vidění světa a nynější lidské situace:
snad můžeme konstatovat, že zdroje Brandlo-
vy tvůrčí imaginace jsou hluboce zakořeněny
v poetice literárního existencialismu.

Čili v poetice, zvláště v kontextu pozdější,
poválečné vlny tohoto směru – v poetice
a estetickém směřování pokolení, které se po
umělecké i filosofické stránce formovalo pře-
devším v šedesátých letech, v časech morál-
ního nepokoje a civilizační existenciální
úzkosti. 

Bylo by dozajista zajímavé (byť as marné)
hledat kupříkladu v západních Čechách něja-
kého autorova generačního blížence, tvůrce,
jehož básnění by mu bylo blízké.

V určitých aspektech tvoření má Brandl
blízko k zesnulému Karlu Křepelkovi, v někte-
rých jiných básnických parametrech zase
k žijícímu Josefu Mlejnkovi, nepatří však
k této odnoži poválečného křesťanského
existencialismu: jeho vidění je civilnější, soš-
nější, ačkoli, vědomě i vědoucně, má též vý-
raznou sarkastickou dimenzi: vždyť autor „vlá-
čí myšlenky“ až k blízkosti nebe, stále výš
a výš, aby je tam nikoli snad odiózně zbožštil,
nýbrž naopak vystavil větru, dešti, slunci
a sněhu - a zejména nelítostné zkoušce času.

Sečteno a zváženo, východoněmecká
poezie bavorská by se měla objevovat sou-
časně i v západočeských překladech: je to
gesto kulturního dialogu.

Vladimír Novotný
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Červen 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.

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

11.  6. – 19.00 – prezentace publikace

Jiří Valoch: Kytička
uvádí Václav Malina

18. 6. – 19.00 – Živá vzpomínka na Emanuela Fryntu
o svém muži a generaci básníků jeho doby vypráví Vítězslava Fryntová

uvádí Jiří Hlobil

Pozvání Knihovny města Plzně:

4. 6. – 19.00 – Den Itálie

Umberto Eco i jiní
ve spolupráci se Společností přátel Itálie 

připravila a uvádí Kateřina Strnadová

v hudebním doprovodu účinkují studenti Konzervatoře

17. 6. – 17.00 – Spící Venuše
život a dílo slavného italského mistra Giorgione 

ve zpracování manželů Antikových

účinkují: Gabriela Filippi, Milan Friedl a Jiří Zapletal

hudební doprovod: Vojtěch Esterle (varhany)
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Noví autoři Plže:

Vojtěch Bílý – narozen 1993 v Domažlicích, studuje
na Církevním gymnáziu v Plzni, kde žije; úspěšně se
zúčastnil literárních soutěží Jirkov 2007 (3. místo)
a Příbram Hanuše Jelínka (1. místo)

Jana Karlíčková – narozena 1975 v Plzni, kde 
vystudovala Konzervatoř (obor klavír) a Pedagogickou
fakultu ZČU - angličtinu a hudební výchovu; nyní učí
v Plzni na ZŠ

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Josefa Hrubého, Jiřího Koláře, Markéty Čekanové, Vladimíra Šrámka, Jiřího
Rubáše, Lukáše Weisshäupla, Ireny Velichové...

Prózy Karla Pexidra, Petra Kersche, Jiřího Č. Ulricha, Jana Jelínka, Iva Fencla,
Miroslava Valiny, Martina Jakubíka, Heleny Veselé...


