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Redakce Plže dozajista v létě nezahálí, ale
aby vyšla vstříc všeobecné touze po blažené
letní zahálce, musí připravit zářijové číslo už
v červnu. Už je to tak a není to poprvé. Takže
až se nás zářijoví čtenáři zeptají, co jsme
v červnu sesumírovali (a nebývá to snadné,
protože čekací lhůty se v létě počertech pro-
dlužují), odpověděli bychom asi takto: Skoro
na žádná nová autorská jména tentokrát
nepřišla řada – s výjimkou plzeňského vyso-
koškoláka Patrika Battyi, který svými mikro-
povídkami v Plži debutuje v rubrice Mladý
Západ.

Jenomže i ta „stará“ jména mohou být
chloubou našeho časopisu – a v případě prv-
ního podzimního Plže můžeme mít za to, že
takovou ryzí ozdobou čísla je text, který se
zachoval v literární pozůstalosti významného
plzeňského kumštýře Zdeňka Barborky a kte-
rý otiskneme nadvakrát, v září jeho začátek
a v říjnu dokončení. Z Barborkova Reportáž-
ního cestopisu doslova dýchá atmosféra
dávných let šedesátých, tehdejší hledání
poezie věru ve všem, dokonce i v poezii.
Takových sugestivních tajemných míst na
mapě literatury české je určitě ještě hodně –
a Plž má tu čest vrhnout na jedno z nich
konečně světlo.

Samozřejmě – naše příznivce by v zářijo-
vém Plži neměl zaujmout pouze krásně au-

tentický a zpovědní cestovní deník Barborkův.
Své nedávné básně tu otiskuje Eva Válková
a své nejnovější verše Jan Sojka – a v jejich
textech možná rozpoznáme i tvůrčí dialog
dvou básnických generací. Na pomezí mezi
poezií a prózou je příspěvek Viléma Stadt-
herra, který se také v Plži nepředstavuje prv-
ně. Po Kopáčově rozhovoru s Ivem Fenclem
(v červnovém čísle) přetiskujeme opět z Por-
tálu české literatury interview Josefa Straky
s Janem Sojkou – a právě Sojka ostatně spo-
luinicioval novou rubriku Plže (S kopce pod
Antidivadlem) a také už do ní čile připravil
první (a polemický!) příspěvek. Pokračujeme
v Citýři Jaromíra Komorouse, díky Janu Huč-
kovi i v Plži smajlíku, v Mladém Západu tisk-
neme též nové verše staroplzeneckého
Jakuba Bělana – a také rádi připomínáme
jedno jubileum: třebaže známý plzeňský
vysokoškolský pedagog oslavil své -iny už
koncem července, jistě si jako šedesátiletý
mladík ještě teď v září rád přečte, co o něm
soudí současná kolegyně a bývalá studentka!
A to je z června zatím vše o září, rozuměj o zá-
ří s Plžem.

Vladimír Novotný

1Editorial

Sny se zapomněly...

Eva Válková



2Poezie

Jan Sojka

Mezi dvěma dešti

Jak to bylo

už nevím
jak to přesně bylo

znuděné slunce
leželo v mracích
zpocený sníh
se plazil pod kopcem

tamhle na rozcestí
se rozejdeme

možná jsem to řekl já
možná ty

Co všechno hoří 

hoří knihy

třeba Dějiny sebevrahů
svazek první Depresanti
svazek druhý Šílenci

Hannibal vyhořel u Zamy
řekl historik Hyna
a vyskočil z okna

hoří spousta věcí

ze všeho nejlépe
diplomy, plakety
a podobné cetky

také duše
až po nich lidé

Prosba 

veď mě, příteli
včerejšek jsem zapomněl
zítřek nevidím

drž mě, příteli
nebe napíná šedou kůži
místo sněhu padá závrať

podepři mě, příteli
chtěl bych vykácet černý les

co strom
to něčí bolest

Co nezměním

barvu svých očí 
datum narození 

nezměním obsah slov 
vyřčených v hněvu 
a vlčí hlad 
po třech dnech pití 

strach z hloubek 
taky nezměním 

ale možná změním 
potřebu do nich hledět
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Svatý Jan 

jsem sochou
na tvém mostě

čas stojí uhranut
a dlouhý krk řeky
táhne do dáli
za svou ztracenou hlavou

já ztratil víc

z tvého srdce
zbyl prach na mé cestě

Ještě můžeme 

dnes mluvme jen o živých

chci slyšet naše hlasy
a jména všech blízkých

dnes ještě můžeme

mluv, lásko
chci tě slyšet žít
mluv, prosím
budu naslouchat

umím být tichý muž

Pozítří 

dnes piju za otce
zítra budu za matku držet půst

dnes mnou cloumá otcova sebelítost
zítra očekávám matčinu nerozvážnost

pozítří se sejdu s bratrem
půjdeme navštívit rodiče

Stojím

a na konci nohou leží cesta 

uvízl jsem 
mezi dvěma dešti 

mraky, vydržte! 
neste svou tíhu 

zkuste se 
alespoň někdy pousmát

Neděle 

polidštit noc pitím
ještě dokážeš

ale co ve dne?

jáma úzkosti
se doširoka rozevírá

a z hlubin huláká
praotec Strach

svolává ztracené syny
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Dobrodružství

Útesy tvého těla
S nahými bradavkami
Uprostřed křovin

Ruka oblečená chvěním
Drobné výboje
Blesků nebo touhy

Zapadání

Slunce
Už se zavěšuje
Na klesající část oblohy
Na hřadující plameňáky červánků
Bodnutí posledních paprsků
A pak už jen
Horečka noci
A led lítosti vzpomínek 

Podzim

Někdy
Se světlu nechce
Vstávat
A tma
Polehává
Ornament dne
Se rozplizne
A zář
Jako by odešla
To je čas
Pro svíčku
Alespoň
Malý požár

Okawango

Kapka po kapce
Řeka v poušti
Včera ještě
Lvi a leopardi
Dnes jen
Kosti stád
V bílém písku

Utíkám
Bezvládnýma nohama
Odstrkuji se
Bezvládnýma rukama
Ve svěrací kazajce snu
Ve svěrací kazajce života

Varhany

Když na hřbitově zní
Ozvěny velké hudby
Jak při pádu ze sedmého patra
Aritmetika
Životní historie
Promítá záběry
Toho filmu
Mimo čas

Mimo čas sčítání ztrát
Je čas ztratit všechno
A najít něco
Když už kvetou fialky

Eva Válková

Básně z roku 2007
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Jakoby

Písek ztraceného času
Mi propadá
Mezi prsty
Občas i střepiny
Náhrdelníku
Jen pár ran
Se ozývá znovu
Až v podhoubí duše
Jakoby jediné co zbývá
Byla bolest

* * *

Když opadalo
Peří z větví
A z kvetoucího stromu
Zbyla kostra
A sen
Se změnil
V můru
Polibek smrtihlava
Zhasil všechny barvy

Ve dřeni kostí
Hledám
Poslední doutnající uhlík
Naděje  

* * *

Ale teď
Už si zase můžem vykat
Po noci
Kdy tvými prsty
Jsem cítila svou kůži
Která přestala být zdí
A stala se mořem
Které nás schovalo
Jako perlu

První podzimní

Vidím svět
Očima mrtvé kočky
Přejeté kočky
S vyraženýma očima
Kocourek
Po Ortenovi
V úzkostné tmě
Beznaděj požírá
Bělostné zuby
Až do příštího léta

Odsouzená až do doby
Kdy žár slunce
Vypaří mlhy vzpomínek
A živá krev se zahřeje
Snad

Den bez básně

Štěstí
Tak žhavé
Že rozpustí
I slova
To měl být
Den bez básně
A zatím
V popelu večera
Smog televize
A já vystydlá čekám
Na slunečnější dny
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* * *

Chvíle
Tak křehká
Se roztříští
I zrychlením dechu
Chvíle
Na konečcích řas
Za jazykem slov
Za vůní šeříku
A ještě možná konvalinek
Chvíle
Kdy se rosa změní
V led
Řezavé krystalky
Anebo naopak
Ledová královna
Se změní v princeznu
Ale jen
Chvilka
Upředená v kočičím kožíšku
Je o bezpečí a trvání

* * *

Lítost
Tak velká
Že nejde spolknout
Polykám tedy
Vzpomínky
Na slova úsměvy
A úsměvy slova
Na měsíc
Který rozkvétal a voněl

Teď
Jen černobílá
Strohá
Grafika mříží

Příběh

I
Všechny
Skleněné kolibříky
Postříkal asfaltem
Předtím ale
Mluvil o duze
Co se to stalo
S chvilkami
Kdy se díval a viděl
A rozsvěcoval

Když zlámal všechny kosti
Mojí touhy
Sny se zapomněly

II
Možná
Došlo k vyhynutí buněk
Tam
Kde rostou básně
Živiny barev a obrazů
Se vytratily
Místo ohně saze
A voda slz

III
Vyšívání
Hedvábnou nití
Na bláto života
Proč duha není mostem
To jen
Prší za světla
?
Ale
Tam co rostou básně
Lze
Po sedmi barvách duhy
Přejít jinam
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Jejich intenzivní známost je ze začátku
stála mnoho úsilí, a to ne z důvodu, že by
o tom nebo o jiném bylo cokoli zřejmé.
Byla to možná všelijaká manýra – jak se
nakonec ukázalo a jak nakonec také
ukázaly posloupné okolnosti, a to nejen
nakonec, neboť v celém průběhu vykli-
šované vybičovanosti nepřišlo takřka na
mysl nikomu, kdo měl jen trochu více pe-
něz, že se bude starat, že se vlastně bu-
de o cokoli standard. A tak se věc zdá
vlastně býti takřka naprosto bezstarost-
nou až bezstandardní.

Schylovalo se spíš k něčemu, co zatím
nevypadalo pro lidi jako něco, co by jim
mělo přinést cokoli. Kameny nabývaly
kontur, místo aby jejich ostrost mizela tak
trochu v oparu buď jarních nebo podzim-
ních mlh. Ne že by byla zima, ovšem tato
se v blízké budoucnosti nedá kýmkoli
nepředpokládat.

Ano! Samozřejmě! Tu a tam kdosi při-
šel, třeba někomu něco ukrást.

Jenomže zaslepenost prvotní lásky na-
sazuje lidem do hlavy jiné myšlenky, než
že by se jim v budoucnu snad mohlo jak-
koli méně poštěstit.

Skončeme tedy s vylíčením situace na
louce patřící otci, jehož otec na popud
svého otce námi již dříve popsanou skal-
ku zapomněl zřídit. Takto se dědí práce.

Nicméně, louka je již přivítána dvojicí
našich milenců, kteří se vůbec (alespoň
tak vypadají) nedomnívají.

Řekl. Neodpověděla. Znovu se zeptal,
spíš aby nemlčela jen ona. A ona náhle
teprve začala mlčet. Časem se již na naší
známé louce nic nevyřešilo. A co by se
také mělo? Sáhl jí někam pod šaty. Vní-
mal šaty. Vnímal šaty.

Zdědili dům. Měli několik dětí. A brali
to, jako to brali všichni. Najíst, vyčůrat
a… přišla válka.

Všichni to slyšeli, i kdyby jen z toho dů-
vodu, že se dnes děla vyrábějí výborná.

Nikdo to od něj nečekal. Zkraje se
snad choval, chápalo by se, zpupně, či
snad nijak. Až se ten jeho přístup nedalo
nikam zapasovat. Ale kdo by zapasová-
val. Muži byli na frontě a ženy to věděly.
Skály svá ostří nechtěly měnit, ani v let-
ních oparech, ani v zimních vánicích –
nechtěly.

Kdo co směl? Dalo by se potkat kohosi
ze sousedství a zeptat se ho, jestli po-
tvrdí to, co se všeobecně cítí. Nikdo se
neptá. Nikdo neodpovídá. Stromy šumí.
A vždycky někdo za pařezem čumí.

Odchycen – jat – odeslán. 

Stále je zima. Stále je hluk. A stále do-
pisy z fronty nechodí, přestože pošťák
jezdí.

Mezi pár chcípáky našel se jeden ob-
zvlášť málo chcíplý. Zimní práce již
ustoupily a tak se Anděla zprvu chovala
spíše méně odmítavě. Výtky panovaly
jaksi samosebou. Ovšem, co se dalo dě-
lat? – Nic. 

Časem se vědělo, že to, co ještě vlast-
ně není, jest v Anděly útrobách chcípá-
kovo dílem.

Leckdo by mohl podotknout, že opere-
ta má již jasný závěr. Nikdo to však nepo-
dotýká, neboť každý jen vyvozuje závěry

Vilém Stadtherr 

Smysl pro humor



buďto ze závěrů vlastních, anebo ze zá-
věrů pušek, které teprve někde ukradne.

Anděla: Kurte! Válka již trvá mnoho let.
Pozítří odjíždím s konvojem do Vladivos-
toku.

Kurt: Vím, že sleduješ poměrně po-
drobně bombardování našeho města.
Ale co ty tu vlastně děláš? Máš být úplně
někde jinde.

Anděla: Jinde? Máme být zase nějak
spolu. Je válka. Máme přece děti.

Kurt: Kde ses tu vlastně vzala?
Anděla: Dělej, Kurte, za chvíli bude nálet.
Kurt: Nemohu.
Anděla: Nejsi snad ještě hotov?
Kurt: Jsem. Ale není tu papír. Podej mi

papír.
Anděla: Proč neodejdeš bez papíru?

Každý odejde bez papíru, zvlášť blíží-li se
nálet… 

Kurt: Teď to zkrátka nedokážu.
Anděla: Nikdy jsi to nedokázal. Dělej,

vypadneme spolu!
Kurt: Já ale bez papíru…
Anděla: Kurte, už slyším ty B50.
Kurt: Andělo, jestli mi nepodáš papír,

už spolu nikdy neuvidíme tu louku, kte-
rou zdědíš po mém otci.

Hukot bombardérů sílí. Džípy odsfin-
govávají, bombardéry odlétají, Kurta vy-
prošťují ze sutin zajatci a stěžují si na je-
ho nevytřenou prdel.

Děti si do skrytu duše vpisují jakousi
pomstu – a louka rozkvétá…

Je květen 1945 a jak víme, po válce
není nikdy.

hroby – ticho – hluk
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Náš holomek se prodíral lepkavým let-
ním vzduchem. Vedle stály vzrostlé jeh-
ličnaté stromy a tvářily se nezúčastněně.
Přejděme jejich pocity. O ně nejde. On
ten člobrda totiž přemítal o klasickém
českém juristickém termínu. O slovním
spojení, při němž zahraniční borci klesali
smíchy v kolenou a našince poléval patri-
otský stud. Formulka „menší než malé“,
myšleno množství. O to šlo. Náš brundi-
bár v tom nejel. Spíš přemýšlel, co to
udělá, když si to představíte z masa
a kostí a bude to trhat hlavou a hulákat
na lesy. Trochu se mu rozjasnila líčka.
Veverčí přelety z koruny stromu na ve-

dlejší už kvitoval s nadšením tvora, jemuž
přiřkli placatit se při zemi. Nezřízeně se
pochválil, že ty podruhy zaznamenal,
a když se sluníčko chystalo vzít draka dál
na západ, šimral na břiše chrobáka veli-
kosti vylekaného králičího bobku. Ten si
mumlal své, ale co měl chudák dělat? Je
vlastně  štěstí, že mu není dáno myslet
na nejhorší. Protože, holomka někdo
šimrat pod bradou, nerozdělí se s ním
ani o zbytkovou hodnotu denních rados-
tí. Řeknete mrzké platidlo. Zvláště když
se stmívá a nikdo už nečeká ode dne
skoro nic. A právě to nic je někdy disku-
tabilní i mezi vybočujícími vědátory.          

Jaromír Komorous

Citýř 06

Citýř



9

* * *
Dejte mi do ruky živoucí nic
Já najdu její středobody
Zavřete oči nebo se připálí
A dejte nám napít z hrnku vody…

Holomek vychutnával ukradené chvilky
ticha a uvědomil si, že s pozicí osamělé-
ho lesního poustevníka za ním ještě ni-
kdo nepřišel. Nemuselo by to být špat-
né, hele. Vybatolil se z lesa nad Sylvá-
nem a při zaznamenání věže kostela sv.
Bartoloměje dole ve městě připustil, že
civilizace je holt civilizace a monumentál-
ní kamenné věci přežívají staletí líp, než
si ten hloupý chrobák před chvílí dokázal
přiznat. Bylo mu ho líto. Víc nestihl. Přijel
bus a kravál blaženě skákal až do uší.

Na druhém konci města jemu podobný
drtil do nahrávacího aparátu stopu za
stopou své melodie a aranže. Makovicí
se mu honilo nemlich to samé. Holomci
tím procházejí často. Proto mají globální
zařazení. To už zvonil u vrat náš drbač
chrobáků a řešil situaci málokdy zažíva-
nou. Stál na chodníku a přes vrátka mu
olizovala tvář obrovská doga, očividně rá-
da, že zase přišel. Ale, běda se pohnout!
Holomci to ustáli, nebylo to poprvé. Ale
úvahy o menším než malém šly málem
k ledu. Jen do prvních tonů a představy,
kdo tu věc udělá. A jaké nosí jméno. Bu-
de tam zpívat i Petr Dopita, fajn, ale ne-
podstatné. Navíc je větší než velký.

Hudba Pavel Navrátil, text já
Zpívá Magda Malá a Petr Dopita

Kouzlo

Nevoním, ani se nestříhám
Po městě v džínách lítám
Přesto si táhnu v sobě zvíře odvěké
zvíře lásku

Být jenom voda a kamení…
Být jenom tráva s hlínou…
Jsem ale zvíře, pořád ještě uštvané 
na své přání

Jedinou mou dnešní starostí
bylo s kým zvíře stáhnout
Pak to svět vrátí cestou věčných kolejí
To je láska
Kouzlo ji vrátí
Přiletí mezi nás

Kouzlo mezi nás vklouzlo
Někdy hřálo jindy záblo nás

Neslyším nikoho nevnímám
Dýchat jen taktak stíhám
Všechno se míhá jak za okny rychlíků
To je zvláštní

Navlékám se do svých prstýnků
Celá se v tobě ztrácím
Tělo mne pálí. Koho příště vyplení
zvíře láska?
Kudy se vrátí?
Přiletí mezi nás?

Úvahy požívají výsadních práv ryzího
soukromí. Ke shovívavosti. Stejně jako
splašené koně city ryzích koňáků k té-
muž. Problém nastává, když splašené
koně přepadnou úvahy. 

Aniž by o tom kdy v City padla zmínka. Na
druhou stranu, v City se zmínkami neplatí.

Naplňte pohárky, zmrzku zasypte čo-
koládovým ovsem a íhahá.  On to někdo
zatáhne.
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Zdeněk Barborka

Reportážní cestopis 
(Za mrtvým básníkem)

Odjezd z Plzně mezi 15 a 16 hod auto-
mobilem s nějakým známým; příjezd do
Teplic kolem 18 hod.

Malý a trochu těsný byt v ulici U Ne-
mocnice. Mám tam lístek od Dr. Hlaváč-
ka, že ho mohu navštívit tento pátek od-
poledne. Tedy zítra. S Dr. Hlaváčkem
jsem si vyměnil několik dopisů. Pociťuji
k němu jakousi vděčnost. Ujal se Burdo-
vy literární (?) pozůstalosti, poskytl mi z ní
báseň Tonda a Thanatos (která bez-
prostředně způsobila mou roztržku s Jin-
dřichem Procházkou) a zítra mne nechá
všechno, co po Burdovi zůstalo, pro-
hlédnout. Osobně Dr. Hlaváčka neznám
a jsem na něj zvědavý.

Večer u kulatého stolu. Věra, její rodi-
če a já. Pijeme. Věra víno, ne málo. Pře-
de mnou se hromadí prázdné láhve od
12°. Otec také víno a také ne málo.
Neměl by, je nemocen, ischemická cho-
roba srdce; v létě ho to položilo na ho-
rách. Matka nepije vůbec, necítí se dob-
ře, zdá se, že hlavně psychicky: je jaksi
mrzutá a nervózní. Ale řekl bych, že prá-
vě z toho důvodu otec pije hodně.

Mluvíme. Semeleme všechno, mono-
tematické rozhovory už několik set let
neexistují. Matka se chvílemi rozveselí.
Otec je veselý pořád. Někdy se však
maska protrhne a pod ní jakési prázdno
a jakési zoufalství. Jsou to jen kratičké
okamžiky, ale je to zřetelné. Na otce
i matku padá co chvíli tesknota a omrze-
lost, již nemohou skrýt. Mění se? Stár-
nou? Mění se ve staré lidi?

V oněch okamžicích skleslosti padnou

narážky, prozrazující suicidální myšlenky.
Je mnoho věcí, které těžce nesou.
Připomínám si Ionesca, Židle.
Věra pozoruje rodiče se smutkem

a zděšením. Znám to, stejně pozoruji já
svou matku. Ta je o pár let starší, trvá to
u ní již delší dobu. Omrzelost, vrtochy…

Prohodíme o tom s Věrou několik slov,
než jdeme spát. Uléháme a je nám neve-
selo.

Ale co! Také my stárneme. Kategorie
času je nám čím dál zřejmější. A mnoho
mrtvých kolem nás. Jen za poslední tři
roky:

Tomalík, Honys, Burda.
Burda…

Teplice – Louny. Odjezd 12.30, pří-
jezd 13.40.

Autobus jede pomalu hustou mlhou.
Šedivý, špinavý, páchnoucí kraj. Zchátra-
lé vesnice. V jízdním řádu jsem nenašel
žádný spoj zpět. Průvodčí také nic neví.
Nějaká paní mi radí: Autobus z Loun
v 17.20 směr Litvínov, přestoupit v Bílině
na autobus 18.15. Děkuji.

Očekával jsem, že autobus bude plný,
ale mýlil jsem se. Sedím pohodlně a dí-
vám se ven. Mlha, šeď, dým, špína
a zchátralost, ale nijak to nepůsobí na
mou náladu. Naopak, vyhovuje to. Vytáh-
nu z kapsy knížku. (Kierkegaard: Sou-
časnost, edice Váhy, Mladá fronta, Pra-
ha 1969.) Čtu:

Dnes ani sebevrah se nerozhodne pro
svůj skutek ze zoufalství, ale rozvažuje
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o něm tak dlouho a tak rozumně, že se
až rozumností dusí, takže by se konec
konců dalo pochybovat, je-li skutečně
možno nazvat jej sebevrahem, když pře-
ce o život ho připravilo právě uvažování.
Vždyť nespáchal sebevraždu s rozvahou,
ale rozvahou.

Právě teď a právě na to musím narazit.
Sebevrah Burda. Kierkegaard Burdu ne-
mohl znát. Já jsem ho mohl znát, ale ne-
znal jsem ho. Stýkal jsem se s ním, ale
neznal jsem ho. Ale jedno vím: Jeho zou-
falství jsem znal. Jeho rozvažování také.
Byla to úplně jiná reflexe, než jakou míní
Kierke. Jeho bezprostřední činy, výkřiky,
vzpoury! Jeho gesta pokory! Kdyby
zůstal naživu, ještě by možná seděl v kri-
minále. Osm měsíců podle § 198.

Slyšel jsem komentáře příslušníků 
s v ě t a   r e f l e x e: „Udělal blbost…“

Ale já vím, že každý, kdo nesedí v kri-
minále, kdo nespáchal sebevraždu, kdo
nezešílel, kdo se neodřekl světa, kdo se
nepostavil světu co nejrozhodněji na od-
por, je lump, lotr, darebák, všivák, srab,
sráč, idiot, hovado, hajzl a svině, včetně
mne, Zdeňka Barborky, básníka.

Doba velkých a dobrých skutků pomi-
nula, náš věk patří anticipacím. Nikomu
nestačí dělat něco určitého, kdekdo si
chce dát lichotit od reflexe představou,
že přinejmenším musí odkrýt nový svě-
tadíl. Náš věk patří anticipaci, dokonce
i uznání se sklízí předem.

Nikoli, v tomto ohledu nemáme s na-
ším věkem skoro nic společného. Nikdo
z nás. Nevím, jestli děláme velké a dobré
skutky, ale jistě děláme něco velmi urči-
tého. A nikdo z nás nesklízí žádné uzná-
ní, tím méně předem. A i kdybychom
sklidili každý přece aspoň něco, Burda
nic. Nepočítáme-li: Osm měsíců podle
§ 198 za jakýsi minihappening, mnoho
lidí a mnoho květin na pohřbu, vzpomín-

kový večer v Umělecké besedě a vzpo-
mínkový večer ve Viole. A ještě ono:
„Udělal blbost.“ A řeči v hospodách. To
je, pokud vím, všechno uznání. Ale žád-
né předem.

V autobusu skoro všichni cestující ve-
zou květiny a hřbitovní věnce. Dušičky.
Teprve teď si uvědomuji, že od Burdovy
smrti uplynul shodou okolností právě
rok. (Shoda okolností bývá často poe-
tická. Mnoho lidí se skrze takové shody
okolností stalo básníky a brzy nato
zblblo.)

Listuji v knížce.
Je to jen změť a vřava, z nichž nic ne-

vzejde. Nikdo pro sebe nic nemá a ani
společně jim nic nepatří: jsou z toho
nevrlí a svárliví. Nezaznívají už ani veselé
písně hodokvasů, které sdružují přátele;
ani rebelské dithyramby, které shlukují
masy; není slyšet ani velebné rytmy ná-
boženského nadšení, které pod bož-
ským dohledem na odiv nebeským ši-
kům řadí zástupy nekonečného pokole-
ní. Nic takového, jen klevety a co je
o kom známo nového a co se ve městě
proslýchá, a pomyslná závažnost a apa-
tická zášť a náhražka za to i ono.

Na Burdově pohřbu bylo několik set
lidí. Měl tolik přátel! Kolik z nich o něm
vědělo víc než já, tj. o maličko víc než
nic?

Autobus vyjel z mlhy. Jiný ráz krajiny.
Čistěji. Oblé sopečné kopce, zalesněné
i holé. Usínající krajina, podzimní slunce,
holé chmelnice. Lyrická melancholie.
(Nezapomínejme na etymologii: Melan-
cholie, neznamená to v podstatě žlučovi-
tost? Černá žlučovitost?)

Jedinci se nehrouží odvráceni od
ostatních do niternosti, ani svorně upnu-
ti k nějaké ideji ze sebe nevystupují, ale
každý se obrací proti každému v zatěžu-
jící a těžkomyslné dotěrné nivelizující



vzájemnosti. Průchody idejí jsou uzavře-
ny, jednotlivci stojí v cestě sami sobě
i jeden druhému, odpor reflexe sobecké
i vzájemné je jako past – a všichni v ní
vězí…

Všichni v ní vězíme.
Takový houf přátel a v rozhodné chvíli

nikdo po ruce.
Namísto radosti se rozhostila jakási na-

říkavá nevole, namísto starostlivosti ja-
kási vzpurná zavilá houževnatost, namís-
to nadšení tlachavá rozšafnost zkuše-
nosti.

(„Říkal jsem mu tolikrát…“ „Všechno si
zavinil sám…“ „Nedal si říct…“ „Jednu
hloupost za druhou…“ „Z průseru do
průseru…“ „A všechno vlastní vinou…“
„Byla to blbost, co udělal…“ „ Blbost
a nezodpovědnost…“)

Vjíždíme do města.
Gotické věže.

Vystupovat!

Louny.

Úzké uličky. Starobylá brána. Náměstí.
Moderní restaurace. Jedno pivo pro

adaptaci. Balíček cigaret.

Nervozita.

Podle návodu na lístku: Z náměstí Ko-
runní uličkou do České ulice. Hledání.
Dotazování. Chlapec se psem ukazuje
na starší jednoposchoďový dům.

Otvírá mi chlapec se psem (jiný s ji-
ným).

„Hledám Dr. Hlaváčka.“ „Pojďte dál.“
Přichází paní Hlaváčková, zdravím, před-
stavuji se. Seznamuji se s Dr. Hlaváč-
kem.

V příjemně vytopeném pokoji krátký
zdvořilostní rozhovor. Dozvídám se, že
PhDr. Hlaváček už není výhybkářem,
nýbrž knihkupeckým učedníkem. V této
zemi je to pro doktora filosofie terno.
Brzy už bude prodávat v Lounech staré
knihy.

S díky odmítám nabídnuté pohoštění.
Dr. Hlaváček mne nechává o samotě se
stohem Burdových písemností. Sedím
v křesle, zbaven veškeré odvahy, pozo-
ruji papíry ležící na stolku přede mnou.
Jsou to většinou desky A4, ale mezi nimi
vykukují i jednotlivé listy, pomačkané a
potrhané. Hromada asi šedesát cm vy-
soká.

(„Jako výhybkář,“ řekl mi Dr. Hlaváček,
„jsem ještě neměl čas něco s tím udě-
lat.“) 

Po dlouhé chvíli rozpaků a skleslosti
se odvážím vztáhnout ruku. Konečky
prstů registrují známý pocit: Prach.

Připomínám si: Kohelet, 3,20: …z pra-
chu je vše, vše do prachu se vrací.

Docela nahoře je několik archů žluté-
ho papíru. Jsou přeložené a popsané
drobným písmem. („Roz/hovory s Agnes.“)
(?) (Nevím zda „Rozhovory…“ nebo
„Hovory…“ Dr. Hlaváček mi nabídl,
abych si cokoli z Burdovy pozůstalosti
vypůjčil. Odmítl jsem s poukazem na to,
že ho brzy znovu navštívím a pak že si
vypůjčím některé věci k opsání. Všechny
následující citace jsou proto jen velmi
přibližné, opřené o pouhou paměť.)

Na jednom archu žlutého papíru:
„Řekni mi všechno o sobě! Chci tě

znát. Jaký jsi? Zvenčí i uvnitř. Jak se jme-
nuje?“

Na jiném listu žlutého papíru:
„Burda Vladimír.“
Na dalším archu:
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„Ženská na úřadě se mě ptá: Jak se
jmenujete? – Burda. – Soudruh Burda.
– Burda.“

Oprošťování. Oprošťování ode všeho.
Oprošťování k pouhému jménu. Ne ke
křestnímu, připouštějícímu důvěrnost,
ale k neosobnímu, civilnímu příjmení.
Zdůrazněné, slabikované, zbavené jaké-
koli důležitosti, ale důsledně hájené:

Soudruh Burda (?) – Burda (!)
Oproštění až k pouhému jménu.
A pak oproštění i od toho jména, od-

chod ode všeho.
Mám pocit, že tyto „Rozhovory“ jsou

poslední, co psal. Jsou nedokončené…
Mohu se ovšem mýlit, nedokončených
prací je tu víc.

Listuji dál:

Lyrika.
Upouštění od lyriky.
Výsměch lyrice.
Experimenty.
Teoretické úvahy.
Návraty k lyrice.
Zoufalství.
Experimenty.
Vztek.
Humor.
Černý humor.
Humor.
Lyrika.
Zloba.
Alkohol.

Slovo smrt se opakuje často.

Čtu. Hodinu? Nebo víc? Jsem vzru-
šený. Souhlasím a polemizuji. Jsem bez-
vládný. Čtu. V paměti mi toho uvázne má-
lo, ale napjaté vzrušení nebude věcí pa-
měti.

Paměť:

Báseň: V hospodě (uvedeno jméno
podniku) v 9 hod 15 min sedí Vladimír
Burda. (Sám? Samota je tam tuším
zdůrazněna.) Když jich má ////// a před
sebou plný popelník, vstane a jde se na
záchod vyzvracet…

Z nějaké básně nebo esejistické po-
známky: Kdo nepíše poezii, ať nejí a ne-
může se vysrat.

Jinde (s velkou dávkou hnusu a omr-
zení): Každý něco píše, každý si s někým
píše, každý někoho zná a je s ním ve
styku. Píší o poezii, mluví o poezii, píší
poezii. Nakonec říkají „někdy zavolej“
a píší číslo služebního telefonu.

Báseň-variace na téma: –––visí bobt-
ná a ožírá se–––

Báseň s názvem Bilance: Poezii píšu
od r. 1950. Od té doby jsem vyinkasoval:
1. Za báseň (název) publikovanou v (ná-
zev časopisu, číslo a ročník) btto Kčs
(nevelká částka). 2. Za báseň (název)
publikovanou v (název čas., roč. a č.)
btto Kčs (nevelká částka). 3. Za překlad
(čeho) publikovaný v (název čas., roč.
a č.) btto Kčs (nevelká částka). 4. Za bá-
seň (název) publikovanou v (název čas.,
roč. a č.) btto Kčs (nevelká částka).
5. Za překlad, mimochodem velmi špat-
ný, (čeho) btto Kčs (nevelká částka).
Celkem btto Kčs (nevelká částka).

Překlad knihy Sweethearts Emmeta
Williamse. Místo slova sweethearts užívá
Burda složeniny madonabezoltáře. Dává
to přibližně tytéž možnosti, ale překlada-
tel je, jak jsem se dozvěděl v básni Bi-
lance, velmi nespokojen.

Barevné básně s mottem: „Modrá bá-
seň se snad ani nedá napsat.“ (Emil Ju-
liš.) V bílých básních: WHITE LADY:
WHITE HORSE. Generál Vrangel na Si-
biři. Klosetová mísa. Rimbaudovo e. Mal-
larméova stránka. Apod. Z Červené
básně: Sedněte si, máte nedostatečnou.

13



Nápisy a výroky: Škola je vůl (prstem
do zamrzlého okna tramvaje č…., dne….
r…, v…hod). Kráva je zvíře, které se umí
smát zprava doleva a také naopak.
(Tonda Tomalík v hospodě U Parlamentu
+ přesné datum, hodina a minuta.)
(Tento výrok je použit také v básni Tonda
a Thanatos.)

Jinde je básník velmi zaujat jistou udá-
lostí: V Americe vyskočil malíř z x-tého
patra mrakodrapu na plachtu rozprostře-
nou na chodníku. Zanechává přátelům
dopis s prosbou, aby plachtu vystavili ja-
ko obraz. (!!!)

Topologie. Drobné, spíše lyrické bás-
ně, v nichž slova začínají slabikou nebo
hláskou, jíž předchozí slovo končí.

Všechno, co jsem až dosud vylovil
z paměti (vyjma přeloženého Williamse),
jsou básně, které se úprkem ženou pryč
z rovin tradiční poezie, k absurditě,
k nonsensu, k jiným básním, v nichž „vy-
kolejené křižuje vykolejené“.

Typové básně. Čistě vizuální. V několika
kolekcích, obyčejně s přesně vypraco-
vaným, v e l m i   l o g i c k ý m zdůvod-
něním. Někde čtu: „…ale kdo nerozumí
tomuto, nerozumí vůbec žádnému umění.“

Strojové typy, zkombinované do zna-
ků, připomínající starověká písma (psaná
strojem!) nebo písma kosmické budou-
cnosti.

Barevné vizuální básně. Písmová pole
a skvrny živých barev. Písmena-buňky.
Nádory, nikoli živé, bující a hubící, nýbrž
dokonale rozřezané a vybarvené na mi-
kroskopické preparáty v histologické la-
boratoři.

Rozmáznutá písmena. (Stisknutá klá-
vesa stroje a povytažený papír.) Písme-
na, která za sebou zanechávají stopy
a ohony jako meteory a komety. Písme-
na, která vzlétají a která se řítí.

Písmena, jedno nebo dvě na stránce,
doplněná rychle načrtnutými kruhy,
škrty, čarami, šipkami; („čmáranicemi“,
řekl jednou Burda v Mánesu. Písmeno
doživotně uvězněné v kruhu, písmeno
popravené škrtem, písmeno odkoman-
dované šipkou, písmeno na pranýř vy-
stavené zaškrtnutím, dvě písmena komu-
nikující dlouhou čárou…

Krabička od nějakého medikamentu,
přilepená na čtvrtce s dětsky úzkostnou
otázkou: Kam se mi ztratila moje krabič-
ka?

Dva knoflíky od pánských kalhot, přiši-
té velkými stehy černou nití na čtvrtku
s nápisem: Kurva zas se mi utrhl od po-
klopce knoflík.

Cár dámské punčochy, potištěný
několika typy psacího stroje a přilepený
na čtvrtce.

Jiný cár dámské punčochy.
Ready-mades.

Vzbuzuje to všechno ve mně pochyb-
nosti, stejně jako experimenty, kterými
se sám po léta zabývám. (Přibližně v po-
sledních dvou letech mé pochybnosti
vzrůstaly a teď, cítím to, vrcholí.)

Nikam to nevede. Je to blud. Cesta
poezie vede jinudy, i když je nutno při-
pustit, že nevede také nikam. Chtěli jsme
tvrdit, že poezie je všude a ve všem,
i v knoflíku od poklopce, cáru nylonové
punčochy a poblitém hospodském
záchodku. A shledáváme, že poezie není
nikde a v ničem. Ani v růži, ani v hvězd-
ném nebi, ani v očích ženy.

Hledal jsem poezii i v náboženství, ale
nešel jsem touto cestou ani příliš daleko
a už jsem byl tam, kde poezie je stejnou
nicotností jako většina věcí na světě.

Vůbec žádná poezie není.

(Dokončení v příštím čísle)
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15Rozhovor

Během jediného roku ti vyšly tři kni-
hy: básnická sbírka Směr spánku
v nakladatelství Weles, próza Pod-
zimní lidé v olomoucké Votobii a v na-
kladatelství Paseka její volné pokra-
čování Rok bez února. Jaké to je?
Změnil se tím nějak tvůj život, tvé psa-
ní a přemýšlení o něm?

Pravda je, že co do vydávání se po-
slední rok vydařil. Připadá mi až neuvě-
řitelné, že od listopadu 2006 do pro-
since 2007 mi vyšly tři tituly. Ale je třeba
zdůraznit, že próza Podzimní lidé vznikla
během jara a léta 2004, volné pokra-
čování Rok bez února v létě 2005 a texty
do sbírky Směr spánku byly napsány
v letech 2004-2006. Takže z tohoto po-
hledu jde spíše o příjemnou souhru okol-
ností, že tři různá nakladatelství vydala
moje věci v tak krátkém časovém obdo-
bí. A jak se tím změnil můj život? Asi nijak
zvlášť. Snad mi přibylo více čtenářů.
A psát bych chtěl pochopitelně i nadále.
Samozřejmě pokud budu mít co. V žád-
ném případě se do toho nechci nutit.

Ve tvých prózách vždy cítím ozvuky
předchozích básnických knih, v mno-
ha lyrických pasážích, které jsou pro
tvoje knihy podstatné. Přešel jsi
k prozaickému vyjádření, nebo stále
osciluješ mezi ním a básněmi?

Skutečnost, že se věnuji próze i poezii,
se určitě musí někde projevit. Řekl bych,
že více mi proniká poezie do prózy. Kaž-
dopádně se tak děje nezáměrně a zatím
nemám důvod tento jev nijak vědomě
omezovat. Jinak básně jsem zkoušel
psát už v pubertě, zatímco odhodlání po-

kusit se o delší literární útvar se ve mně
rodilo postupně a mnohem později.

Tvé prózy mají za téma přátelství,
chlapské přátelství, které občas nará-
ží na úskalí vzájemných vztahů v ma-
lém prostoru bytů, pokojů, ulic, hos-
pod. Byl to od začátku záměr popiso-
vat takto existenciálně různé osudy
postav, nebo to vznikalo samo v prů-
běhu psaní tvé první prózy?

V Podzimních lidech jsem se chtěl vy-
pořádat s dobou studentského života.
Člověk mohl všechno, nemusel nic –
a čas jako by neutíkal. A v tomhle období
jsem potkal většinu svých přátel, takže
moje prvotina je o mně a o nich. Ovšem
nešlo mi o to zachytit plané poflakování
partičky mladých lidí. Už tehdy mi bylo
jasné, že jakákoli bezstarostnost je
vždycky na úkor něčeho dalšího. A to mě
přivedlo k sepsání Podzimních lidí.

Co pro tebe znamená chlapské přá-
telství a co znamená pro postavy,
o kterých píšeš?

Na obojí existuje jediná odpověď. Mít
přátele je jak pro mě, tak pro mé hrdiny
životní nutností. Všichni o ní vědí, a proto
o ní nemluví. Podstatná je samozřejmě
kvalita, nikoli kvantita.

Často se ve tvých básních i zmíně-
ných prozaických lyrických pasážích
odráží počasí, respektive hraje velmi
důležitou roli pro nastínění popisova-
né atmosféry. Ve tvých básních je nej-
častěji zmiňován déšť, vítr – a také
názvy svých próz pojmenováváš
podle ročních období nebo měsíců:
Podzim, Únor a Srpen ve třetí próze,

Josef Straka

Záměrně jsem vynechal jaro 
Rozhovor s Janem Sojkou
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kterou právě dopisuješ. Vždy mne za-
ujme: jak se popisovaná nálada
a charakter počasí vlamuje do života
postav, jak ovlivňuje jejich chování.
Tvé prózy jako by vždycky byly ovliv-
něny zamlžeností, sychravostí, leza-
vostí. Je naše existence také taková?
Jak ji vidíš, vnímáš?

Ať se to člověku líbí nebo nelíbí, psaní
je jeden ze způsobů, jak lze částečně
poznat sebe sama. Zjišťuji, že mě víc než
samotné události přitahují nálady a atmo-
sféry, které se kolem nich nakupí. A pří-
rodní cykly dotvářejí pozadí toho všeho.
Osobně mám rád podzim. Nejen ten ba-
revný, ještě teplý, ale i ten deštivý a šedi-
vý. Horší je to se zimou. Ať je všude ba-
hno nebo čistě nasněženo, vyvolává ve
mně toto období jakési prostorové prázd-
no a strach z nenávratna. Léto mám až
na srpen také rád. Ale tenhle měsíc na
mě působí tvrdě a unaveně. Záměrně
jsem vynechal jaro. S tím si dodnes ne-
vím rady. A s naší existencí taky ne. Vlast-
ně ano. Po šesti sedmi dvojkách mívám
ve všem jasno. Ale druhý den nevím zase
nic.

Tvé dialogy nás, čtenáře, zase vra-
cejí do té nejosobnější, až skoro in-
timní reality nažívání každodenní
existence. Jak je píšeš, jak vznikají?
Jsou odposlechnuté, do důsledku
odžité, nebo procházejí postupnou
reflexí a pozdějším přetvářením?

Dialogy, to je věčný problém. Těch ně-
kolik lidí, kterým důvěřuji a s nimiž kon-
zultuji své psaní, má na moje dialogy na-
prosto odlišné názory. Takže jsou sou-
časně vynikající a plynulé, zároveň ale
slabé a zpomalující. Za sebe mohu říct,
že hodně vycházím z divadelních zku-
šeností. Jako první mě vždy zajímá, zda
by dotyčná postava opravdu takto mluvi-
la. Jenže všichni víme, že tentýž dialog

jinak zní jako mluvená řeč a jinak vyhlíží,
když je zaznamenán na papíře.

Také hraješ v Antidivadle. Jak se
toto hraní a příprava scén promítá do
tvého básnického vidění světa?

Divadlo a psaní beru jako protipóly.
V Antidivadle si s dalším plzeňským bás-
níkem Davidem Charvátem vymýšlíme vše-
lijaké koniny. Je to takové odreagování,
doufám že pro diváky vtipné. Upřednost-
ňujeme suchý a absurdní humor. A vše je
podtrženo tím, že samozřejmě nejsme
žádní herci. Naopak psaní bereme mno-
hem zodpovědněji, ale v žádném případě
ne smrtelně vážně. To by byl konec.

Před nedávnem jsi se stal členem
redakční rady plzeňského literárního
časopisu Plž. Mění se tím něco ve
tvém pohledu na literaturu?

Určitě se nic nemění. Že jsem členem
redakční rady, pro mě znamená, že mo-
hu svými názory a připomínkami zlepšit,
co se zlepšit dá. Takhle mi alespoň mou
činnost nastínili budoucí kolegové. Na
nic víc se rozhodně necítím povolaný.

Dokážeš reflektovat současnou
plzeňskou literární scénu? Dá se
o něčem takovém vůbec hovořit?
Stále se mi jevíš jako solitér nebo
jako ten, který žije v malém kroužku
blízkých…

Máš pravdu. Solitérství je jedním
z mých hlavních rysů. Podstatné věci rád
pozoruji zpovzdálí a činím si svůj úsudek
pokud možno neovlivněný většinou.
A teď k Plzni. Je zde celá řada kvalitních
autorů. Zmíním především ty, jejichž tvor-
ba mě nejvíce oslovuje: Josefa Hrubého,
Romana Knížete, Martina Šimka a Da-
vida Charváta. Máme v Plzni Ason-klub,
který pomáhá začínajícím autorům, fun-
guje zde Středisko západočeských spi-
sovatelů. A časopis Plž je samostatnou
kapitolou. Zaznamenal jsem celou řadu
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úsměvných reakcí na jeho obsah, zvláště
pak na tzv. Listy Ason-klubu, což je vlast-
ně jakýsi časopis uvnitř časopisu. Pravda
je, že když si na stránkách Listů vyřizují
vzkazy lidé, kteří se de facto mohou tři-
krát denně potkat v centru, že když se
zde objevují texty -náctiletých, mnozí nad
tím zakroutí hlavou. Nad prvním se také
pousměju, k druhému dodávám, že si
celá řada starších nebo zavedených
autorů nerada připouští, že i oni kdysi
začínali se psaním, a kdyby tehdy měli
možnost někde svá juvenilia publikovat,
neváhali by ani minutu. Jiná věc je, zda
opravdu není příliš, když Plž vychází
každý měsíc. Myslím, že šestkrát do roka
by bohatě stačilo a prospělo by to ob-
sahu. Ale to si nechám na redakční radu.
Ovšem problém kvality autorů není jen
záležitostí Plže. Každé takové periodi-
kum má svá silná a slabá místa. Záleží na
čtenáři, co v nich chce nalézt.

Jaká je vlastně Plzeň? Všechny tvé
prózy jsou sice městské, ale zachy-
cují vždy jen jistý výsek města, něko-
lik ulic, prostorů barů a pivnic, jistý
výsek periferie. A jako by i tvé posta-
vy stále žily na jakési periferii života,
na jeho okraji, který ale není skuteč-
ným okrajem, odehrává se v centru
okolního dění, a přesto je od něho
vzdálen. Jsou tvým městem jen dů-

věrně známá místa? Jak se v tobě
odráží město, kde už léta žiješ, a jak
se promítlo, promítá do tvých textů?

S trochou nadsázky se dá říci, že nej-
dál v životě jsem byl v Rokycanech
a jsem v podstatě buran. Všechno důle-
žité mám spojeno s Plzní. Narodil jsem
se tady, vychodil jsem zde všechny insti-
tuce od mateřské školy po vysokou,
v Plzni jsem přečetl první knihu, dostal
první facku, v Plzni jsem poprvé ochutnal
pivo, poprvé si zapálil a dostal první pu-
su. Tohle město mě posiluje a zároveň mi
bere energii, utváří mě i deformuje
a ovlivňuje mé psaní v dobrém i špat-
ném. Měl bys mě někdy pozvat do Prahy.

Je něco, na co jsem se tě nezeptal?
Toho by bylo… Víš co? Rád bych závě-

ru rozhovoru využil k poděkování a poká-
rání. Chtěl bych poděkovat nakladatelství
Weles za vydání básnické sbírky Směr
spánku. Nebýt jeho, nezískal bych Cenu
Bohumila Polana. A pokárat musím Vo-
tobii. Je sice hezké, že mi tam vyšla pro-
zaická prvotina Podzimní lidé, ovšem ti,
co ji tiskli, by zasloužili řádně vytahat za
uši. Většina výtisků se brzy po otevření
zcela rozpadá, takže díky nekvalitní práci
padá díl jejich ostudy i na mě. Měli by se
naučit třeba od Paseky, jak mají vypadat
pořádné knihy.

(Převzato z Portálu české literatury)

Známé jsou pořady v rozhlase nebo te-
levizi, kdy moderátor oslovuje populární
osobnosti, zejména herce, kteří dostáva-

jí mimo jiné obligátní otázku, zda si vzpo-
mínají na nějakou veselou historku z na-
táčení. Pedagogové zpravidla nejsou po-

Jan Hučka

Veselé historky ze zkoušení

Plž smajlík
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pulárními osobnostmi, takže o rozhovory
s nimi není všeobecně zájem. Mimoto
nebývají při natáčení, takže o tom nemo-
hou nic vypovědět, občas je studenti
spíše „vytáčejí“. Přesto i v jejich práci lze
nalézt mnoho zajímavého i veselého, ze-
jména při styku se studenty, a to ponej-
více při zkouškách.

Mohou proto veselé historky ze zkou-
šení přinést potěšení nejen učitelům
a studentům, ale i lidem, kteří již před
delší dobou splnili školní docházku a ne-
mají s učitelstvím nic společného. Jedna
z již klasických se odehrála na Lékařské
fakultě v Plzni před mnoha léty, kdy ještě
na Lochotín vedla tramvajová doprava.
Zkoušející fyziky profesor Jaroslav Šafrá-
nek se ptal medičky, na jaký proud jezdí
tramvaje. Studentka odpověděla, že na
střídavý. Na žádost o bližší zdůvodnění
pohotově sdělila, že to tak musí být, když
tramvaje jezdí tam i nazpátek.

Autor si vzpomíná na léta strávená na
někdejší Vysoké škole strojní a elektro-
technické v Plzni, kde působil jako mladý
asistent a byl přítomen i při zkouškách.
Tenkrát přednášel předmět označovaný
krátce jako Technologie docent Karel
Tkadlec, známý svou robustní postavou.
Na otázku, jak se provádí odpich vysoké
pece, student František Tuhý po chvíli
přemýšlení začíná odpovídat, že odpi-
chář si připraví dlouhou železnou tyč…
Zkoušející ho přeruší a praví, že jeden
pracovník je snad málo, že je třeba asi
více lidí. „Ano,“ opraví se student, „vy-
soká pec se zapaluje manifestačně, za
účasti mnoha veřejných činitelů, někdy
i vládních.“ Zkoušející překvapeně po-
vstává, ale to student již upaluje pryč,
domnívaje se, že vyvolal jeho nelibost.

Examinátor se někdy snažil i napovídat
studentům, kteří nedovedli správně od-
povědět, a to svéráznými a názornými

metodami, avšak ne vždy se to setkalo
s úspěchem a pochopením. Tak na otáz-
ku, zda to má být litina šedá nebo bílá,
ukázal váhajícímu studentu na límec své
šedivé košile. A student bez dalšího
rozmýšlení odpověděl: „Špinavá.“ Jiný
zkoušený popisoval, jak se při rotačním
šablonování slévárenských forem šablo-
na otáčí kolem svislého vřetena, které je
dole usazeno v ložisku zvaném patní.
Student si na název ložiska nemohl vzpo-
menout, a tak učitel ve snaze pomoci mu
šlápl patou na nohu. Tu se studentu
v hlavě rozsvítilo a radostně zvolal: „Bo-
tové.“

Snad největšího překvapení se zkou-
šející dočkal u asfaltování. Přednášky to-
tiž zahrnovaly také povrchovou ochranu
kovových součástí proti korozi, která byla
zařazena až na konci semestru. Na po-
slední přednášce se hovořilo o nekovo-
vých povlacích, mimo jiné o asfaltování li-
tinových odpadních trub a podobných
výrobků, které se provádí nejčastěji má-
čením. Zkoušený student však na této
přednášce nebyl a otázka se mu položila
pouze jako „Asfaltování“. Sebral proto
veškerou svoji představivost a začal poví-
dat o tom, že je třeba povrch nejdříve
dobře očistit, pak se provede hrubší
podklad a na něm pak jemnější. Zkouše-
jícímu to nebylo příliš jasné, takže se
zeptal, jak se při asfaltování prakticky po-
stupuje. Student odpověděl, že to nelze
provést najednou, ale nejdříve se musí
udělat jedna polovina a teprve dodateč-
ně polovina druhá. Zkoušející byl v roz-
pacích, zda student nemluví o nějaké
zcela nově používané technologii, kterou
sám neznal. Na vysvětlenou, proč se to
nemůže provést najednou, sdělil student
sebevědomě: „Aby se na té druhé polo-
vině mohlo jezdit a nebyla celá silnice
vyřazena z provozu.“



19Mladý Západ

Dnes se budu milovat

Když jsem George Faitha viděla na-
posledy, bylo mi osmnáct. Naše setká-
vání v zahradě nedaleko svaté fontány
bylo pokaždé prosyceno napětím, které
mi nedávalo usnout dříve, než jsem si za-
psala všechno podstatné do svého
deníku s poupětem na hřbetu. Ano, vím
o sobě málo, ale to mi nezabránilo,
abych se pokusila vyhledat toho, pro
nějž jsem obětovala své ranní vstávání
a horkou kávu. Byl daleko a mně se
chtělo tancovat. Když jsem si zpívala ital-
ské kantáty od Händela, jako by se něco
měnilo. Moje druhé já se ozývalo jako
ozvěna z Platónovy jeskyně. Jsem žač-
kou filozofie, co neotravuje své matce
život a nestrádá, protože to se přece
k intelektuálce nehodí. No nic, později
jsem zavolala do pokoje splněných přání
a objevil se on, moje touha, jeho hudba.
Byl mým hráčem, byl violistou a já jeho
posluchačkou. Pomiloval mě dvakrát
a naše tajemství se zabarvilo do růžova.
Umělec mi podal důkaz svojí přízně.
Neodmítl tlačit na mé svědomí, sama
jsem to chtěla. Neváhal do mě vstoupit,
věřil mému citu a já věřila, že nikdy ne-
přestane hrát svou představu o tom, jaké
by to bylo, kdyby se chvíle, která se de-
finitivně přibližovala ke svému konci,
vzkřísila jako bájný fénix. Dnes se budu
milovat, odpověděla jsem suše matce.
Ona měla ve vlasech krásnou mašli
a společně jsme poobědvaly uprostřed
krásného světa. Snad si nemyslíte, že

zapřu Paříž – město hledajících útěchu
tam, kde ji ostatní už ani netuší. Jsem
dnes jeho a on je můj. I kdybych už nikdy
neměla pomazlit svého kocoura Jeana,
dnes se budu milovat. 

Jsem Američanka

Bylo asi půl osmé ráno, když mě pro-
budilo kohoutí zakokrhání. Říkám si, že
přece v Americe není nic takového
možné. Kluci z koleje Alpha mi to udělali
naschvál, jsou to pitomci. Možná, že mi
to chtěli spočítat. Ale co? Já jsem přece
hodná holka z malého města. Jak otře-
pané a zároveň geniální, že? Radila jsem
se se svou nejlepší kamarádkou Saman-
thou, co bych měla udělat pro svojí krá-
su, ale ona jen přikyvovala a podávala mi
čerstvý salát, který ona nesnášela. „Jen
jez, ty krasavice,“ povídala. Nechci, aby
se mi všichni smáli, ale oni jenom pod
vousy něco šeptají a mně se z toho zve-
dá žaludek. Promiňte, možná vás nudím,
ale chci to někomu říct. Tři roky jsem
s nikým nechodila, jsem looser. Tak fajn.
Ale zkuste si jednou vymyslet něco a pak
třeba celou věčnost čekat, až se někdo
objeví a řekne: „Zkusím to s tebou, ale
jenom na zkoušku.“ Jsem trochu zma-
tená z toho, jak se všichni dívají, ale je
zatím nechávám bejt. Duši mi přece ne-
mohou ukrást a peněženku mám scho-
vanou ve vnitřní kapse své super kabel-
ky. Musím vám to říct. Jsem Američanka.
Ozve se už konečně někdo? 

P. S. Spěchá!

Patrik Battya

Mikropovídky
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Jakub Bělan

Výkřik a třpyt

Světlo

Klečíš nad jámou
plnou hořícího světla;
je půlnoc.

Viděl jsi vesmír
roztržený v půli -
cáry navzdory paměti.

Tam dole hoří světlo;
jehly plamenů
vyšívají krajku prázdna.

Jsi tu i tam:
světlu navzdory,
navzdory paměti.

Všechno je marné

Kámen otevřel své oko:
je plné rozechvělých žilek.

V hlubině včerejška najdeš vzkaz:
„Jsi jinde,
než jsem já.
Žijeme jinak,
než oni umírají.“

Víčko zaklapne
a chodbou se valí mlha
hustá tak,
že sotva dýcháš.

Kámen zavřel své oko;
všechno je marné.

* * *

Tvé tělo se napíná
směrem k černému slunci;
ruce se protahují,
nohy jsou tenké,
že skrz ně zahlédneš světlo.

Je léto,
z oblohy prší barvy;
sbíráš jejich otisky,
snímáš roušku z tváře
napjatého těla.

Není tu co k vidění;
není tu nic,
co by mělo být viděno.

Přijmi ten stín

Bledý krystal na břehu noci;
natáčí své strany
a mlčky trvá.

Odrážíš se
ve tváři toho,
kdo je víc tebou
než ty sám.

Přijmi ten stín;
z jeho vrásčité dlaně
stékají paprsky.

Místnost je plná bledých krystalů.
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Modř

Vítr letí napříč pouští;
ve vzduchu víří žluť,
obliny se narovnávají -
najednou je všude tichá plocha.

Stesk je to slovo;
modrá je barva,
o které chceš mlčet.

Strach z nevědomí.
Najednou jsou všude stíny;
stín písku;
stesk nekonečné modři.

* * *

V tu ránu táhlý obraz,
klesající na tvář svítání:

odcházíš,
abys přišel jinudy.

Vracíš se z nečekaného směru:
čísi ruka přibouchla dveře…

* * *

Zmrzačené tělo plné listí;
hrudník se sápe po svých kostech.

Stýskáš si,
protože ten, 
který tě usmrtil,
není mezi živými.

Jsi to ty:
váháš na prahu,
tvá gesta se lámou o zárubně.

Všechno na světě je žhavé!

Na rubu ticha

Svět je výkřik
v dutině hrobky;
nepatrný pohyb
uprostřed vlající temnoty;
vzlyknutí
na vrcholu toho,
co mizí.
Vzlykáš
a křičíš,
jsi nepatrný;
vlaješ
na rubu ticha…

Vztekej se, nebraň se

Namalovali ti cizí hlavu;
pohleď,
je cizí;
vztekej se,
je to hlava;
nebraň se,
je tvá…

Něco víc

Tři muži se dívají do očí slunce;
první slyší zvuk,
ten druhý cítí krev,
třetí je nahý.

Je to, 
jako kdybys zemřel;

bledá sklovina potáhne tvá slova,
pod pláštěm skryješ ramena
a dům se naplní solí.
Zapomněl jsi cestu;
obzor černá.
Těžko chtít
něco víc.
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Pax iiscum – 
Klenčí pod Čechovem I

Na Chodsku vznikl cyklus pověstí, jemuž
se u nás v tomto žánru nenalezne obdoba –
„vo Kozinovi ha vo Lomikarovi“. Historik
Eduard Maur vyslovil velmi pravděpodobnou
domněnku, že tradice takzvaného božího
soudu mohla být inspirována augustinián-
ským klášterem v Pivoni. Vzniklo zde několik
legend a pověstí souvisejících s hmotnými
zájmy kláštera. Byla to například pochybná
legenda o blahoslaveném Kolomanovi, pou-
stevníkovi žijícím údajně v sousedství klášte-
ra, nebo pověst o zkamenělých chlebech,
dokládající dobročinnost pivoňských řeholní-
ků a boží trest nad tím, kdo jí zneužíval.

Pivoňský klášter byl sice v roce 1787 zru-
šen z nařízení Josefa II., ale jeho nástupci se
stali augustiniáni z Domažlic. Jak pivoňští, tak
domažličtí mniši vedli tuhé spory s hrabivým
Lamingenem. Lakotu nedovedl omezit ani při
obsazování kněžských míst na svém panství.
Spory pokračovaly i s Lamingenovými ná-
stupci – Stadiony. Friedrich Stadion-Wart-
hausen (1691-1768), vzdělaný osvícenec,
ctitel Voltairův a mecenáš jiného vrcholného
německého osvícence Christopha Martina
Wielanda, se o mniších vyjadřoval jako
o dravcích podle řeholního slibu i od přírody.
Podle něho, čeho se neodváží pro zvětšení
majetku čert, toho se odváží bezuzdný
mnich, jakýkoliv mírný postup vůči těmto lí-
ným a ochočeným duchům má za následek
jejich rozpínavost a šikanu. Jenže hrabě Sta-
dion nebyl o nic tolerantnější ve vztahu k pod-
daným, a tak se dostal opět do sporu s Cho-
dy. Ten byl téměř věrnou reprízou událostí
z předešlého století, řešil se až ve Vídni. Bě-
hem sporu F. Stadion zemřel. Nemohl to také
být projev božího soudu, i když aristokrat si
neposkvrnil ruce krví? Tak se tu rýsovala
možnost využít obou paralel k jistému vyřízení
účtů. Klášter mohl inspirovat vznik kozinov-
ské výzvy. Jeho domažličtí nástupci měli ve
sporech s oběma feudály také své zkušenos-
ti. A první zaznamenal legendární výzvu i smrt

včetně zprávy o privilegiích Chodů domažlic-
ký převor Arnošt Papstmann v roce 1799. 

Vrátíme-li se k počátku, setkáme se s Vol-
fem Vilémem z Lamingen a Albernreuthu (?-
1635), jedním ze soudců 27 českých pánů
a měšťanů popravených na Staroměstském
náměstí. Za své věrné služby Ferdinandovi II.
získal v roce 1621 jedenáct chodských obcí
do zástavy a o devět let později je lacino za-
koupil. Tento starý čert – podle Jana Vrby –
ovšem nezačal s tak velkorysým podnikáním
(hutě, sklárny) jako mladý ďábel, jeho syn Volf
Maxmilián (1634-1696). S ním zdvihli Cho-
dové právně pochybený, ale mravně heroický
spor, i když v podstatě nechali svého mluvčí-
ho Jana Sladkého-Kozinu v závěrečných oka-
mžicích na holičkách. Tento tragicky vrcholící
spor se ovšem stal ojedinělým zdrojem nejen
pověstí, ale také tématem řady literárních
a uměleckých zpracování.

Všichni tři aristokratičtí protagonisté nalezli
věčný klid v kryptě klenečského kostela sv.
Martina. Bylo zde pohřbeno i několik dalších
Stadionů. Když počátkem dvacátých let
20. století sestoupila do krypty komise, která
měla prozkoumat Lamingenovy ostatky, našla
stadionské rakve zasypané kamením. To sem
naházela klenečská mládež uctívající Kozino-
vu památku – samozřejmě až po vydání Jirás-
kových Psohlavců. Do té doby si Chodové
příliš Kozinu nepřipomínali. Nenáviděného
Lomikara ano. Proto se zachovalo neskonale
více pověstí o onom chodském upíru. Ale
spravedlivý hněv odnesli Stadionové, protože
jejich rakve byly pod okénkem krypty dostup-
nější.

Viktor Viktora

Proč tolik bezútěšnosti?

Pětatřicetiletý plzeňský autor Jan Sojka ne-
ní v literatuře nováčkem. Vydal samostatně
dvě básnické sbírky, na další se autorsky po-
dílel a zkusil své schopnosti i v beletrii (Pod-
zimní lidé). Podle záložky jeho další próza na-

(Ne)kriticky
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zvaná Rok bez února (Praha-Litomyšl, Pase-
ka 2007, 109 stran) volně navazuje na před-
chozí dílo. Její syžet je v podstatě velmi prostý
– jde o monologický projev mladého člověka,
účastníka volné komunity čtyř mužů, kteří
v jakémsi „lepším“ squatovém společenství
obývají vilu, ke které jeden z nich nahodilou
souvislostí přišel a poskytl v ní útulek podob-
ným osamělcům jako je sám. O obyvatelích
samotných se kromě křestních jmen, respek-
tive přezdívek, příliš nedozvídáme, s výjimkou
nejstaršího obyvatele, nezaměstnaného Ma-
riána, jehož životní osudy vypravěč lehce na-
skicoval: ztráta zaměstnání ho přivedla k roz-
vodu a k osamocenému životu bezdomovce,
jenž šťastnou náhodou nalezl azyl ve zmíněné
vile. Jeho životní cesta však nekončí v bezna-
ději, v závěru se mu otvírá nová perspektiva.
Tím se zřetelně odlišuje od zbylých tří obyva-
tel, zejména od vypravěče. 

Raději bychom místo pojmu „vypravěč“ vo-
lili výraz „mluvčí“, protože jeho projev nese
výpravné rysy jen druhotně; vlastně nevyprá-
ví, nýbrž sděluje hlavně své pocity a prožitky.
A jsou to pocity převážně pesimistické, jak to
prozrazují hned úvodní věty: „Dopadl na nás
únor, měsíc zoufalců a vyznavačů šera. Ška-
redý a ponurý měsíc, kdy se po dvou lahvích
vína otevírají vchody do podzemí a k ránu se
ze zasypaných studní a promrzlých sklepů
ozývají podivné zvuky. Máme tu únor. Místo
srdce nosí nádobu plnou zimy a s neplod-
ností v zasmušilé tváři počítá nepočaté syny.
Dostihl nás únor. Jeho nečistý rodokmen sa-
há až k prvním ohništím a obrysům nejstar-
ších stop. Sirý únor. Na nočním nebi visí mís-
to hvězd smečka vlčích očí a do spánku opil-
ců přilétají démoni se zbytky chlapských snů
za nehty.“ 

Tento úvodní odstavec nejen napovídá cel-
kové ladění prózy, nýbrž zřetelně ukazuje k ly-
rickému základu Sojkova tvůrčího naturelu;
nejen že se tu setkáváme s výraznou tenden-
cí k refrénovému opakování názvu druhého
měsíce roku („dopadl na nás únor“, „máme tu
únor“, „dostihl nás únor“, „sirý únor“), jež pro-
zrazuje autorovu lyrickou fascinaci zvukovou
stránkou slova skrývající v sobě etymologický

odkaz k slovesu „nořit se“, tj. klesat pod hla-
dinu, mizet z dohledu – a navíc navozující
asociaci se slovem „úmor“ odvozeným od
„mořiti“ ve významu „hubit“, „trápit“. Únor je
v tomto pohledu měsíc trapič – proto název
knihy Rok bez února.

V čem ale to trápení spočívá? Jeho zdroj
nalézá mluvčí osamělců především ve zkla-
mání z rozchodu s milovanou dívkou (že jí dá-
vá jméno Lucie, tj. světlonoška, jaké nalézá-
me například již v Kunderově Žertu, kde měl
také podobu ideálu, je patrně jen nahodilá
shoda), ale také v bezmocném vědomí prázd-
ného přežívání, v jaké se změní existence,
když se jí ztratí z obzoru smysl, směr k něja-
kému cíli. Pak se život mění v beztvarý chu-
mel dní a nocí vyplňovaný pitím, eventuálně
nezávaznými souložemi s partnerkou bez
skrupulí, kartami a bezobsažným hospod-
ským tlacháním. Z toho mluvčímu umožňuje
uniknout právě jen lyrická reflexe vyžívající se
v tkaní náladových obrazných asociací.

Na životech členů squatové komunity, jak ji
prezentuje autor, je přitom příznačné, že po-
strádají – snad s výjimkou Mariána – jakýkoli
společenský vztah. Nejsou to lidé, které do
civilizačního ústraní squatového společenství
zahnal odpor k sociálním poměrům, postoj
vzdoru vůči systému, který vnucuje lidem
současný životní styl, nechuť žít jako ostatní.
Po ničem takovém není mezi obyvateli vily ani
stopy. Jejich osamocené životy tak jsou
ochuzeny o rozměr, který umožňuje překročit
rámec pouhého živoření na okraji, přežívání
ze dne na den v bezútěšném stereotypu
symbolizovaném únorovou šedí. V závěru,
kdy při požáru sousedního domu zahyne i ně-
mý svědek těchto ztracených existencí, ne-
známý stařec připomínající obyvatelům vily
světce, se mluvčí odhodlá k sebereflexi bez-
východné letargie, která ovládla jeho život:
„Skvrny na našich srdcích se rozlézají, pokud
se náhodou jedna zhojí, další naskočí. Šíří se
infekce. Ve strachu před nákazou nikdo niko-
mu nepodá ruku a nikdo se nechce dělit o lé-
ky. Každý v prázdné kapse tají ten svůj často
s prošlou záruční lhůtou. Nese si ho domů
nebo do hospody. Každý má svůj způsob
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a žádný nezabírá. I já mám kapsy prázdné.
…Rozmýšlím své kroky a stojím na místě.
Když začnou nohy bolet, lehnu si. To jediné
zabírá.“ A tak zbývá jen sebeobžalobná póza:
„Co jsi vlastně zač? Falešný král samoty. Zou-
falec, pijan a cynik. Zoufalce z tebe udělal
chlast, k pití tě dohnalo zoufalství…“ Všimně-
me si bludného kruhu zoufalství a pijanství,
v němž se mluvčí potácí. Není proto divu, že
závěr ústí v pasivitě – v čekání, až se dostaví
život. Jde o to, že takové čekání nemá smysl
– je to čekání na Godota.

V Sojkově knize zřetelně převážil lyrismus
nad výpravností, proto se od ní ani nedal oče-
kávat rozvinutý příběh. Nedočkali jsme se
však bohužel ani hlubšího průniku ke zdrojům
bezútěšnosti, jakou se jeho próza snaží suge-
rovat.

Aleš Haman
(Převzato z Portálu české literatury)

Jubilant Jiří Staněk

Středně velká, štíhlá postava, krok třicátní-
ka. Dlouhé vlnité vlasy, dnes už stříbřitě bílé,
laskavý pohled, zklidňující, temně hebký hlas
vyjadřující i ochotu naslouchat… Doktor Jiří
Staněk, literární historik a oblíbený vysoko-
školský učitel Pedagogické fakulty ZČU v Plz-
ni, jemuž dobře padne mladistvý sportovně
elegantní styl, nikoliv však věk šedesátníka.

Číslo 60, sugestivně provokující představu
stáří, se k Jirkovi prostě nehodí, přestože v je-
ho profesním životě se toho stalo dost, co
stojí za připomenutí: 

Prošel učitelskou praxí na střední i vysoké
škole, doma i v zahraničí (v letech 2003-
2004 přednášel na Státní univerzitě v St. Pe-
těrburgu), vychoval řadu učitelů češtinářů (ale
i gymnazistů – období, kdy paralelně učil i na
Gymnáziu Mikulášské náměstí, sám hodnotí
jako „krásné okysličení“), publikoval odborné
práce, především o české literatuře 40. a 50.
let 20. století. Hodnocení tohoto období lite-

rárního vývoje bylo tématem jeho disertační
práce na Filozofické fakultě UK (Střet estetic-
kých koncepcí v období let 1945-1948, ob-
hájil ji v r. 1995, a získal tak vědeckou hod-
nost CSc.) a dalších publikací – např. mono-
grafického pojednání v katalogu Dnešek je
celý nesvůj, vydaném Památníkem národního
písemnictví v Praze, antologie určené (nejen)
pro studenty pedagogické a filozofické fakul-
ty, i osmi kapitol v knize Literatura v diskusi,
v níž autorský kolektiv pod vedením Aleše
Hamana představil vybrané tituly české litera-
tury, jejichž kritické přijetí prošlo řadou zvratů
vlivem proměny estetického kánonu nebo po-
litického vlivu v kulturním klimatu společnosti
a nová interpretace jejich obsahu je tím ná-
ročnější – provokuje řadu otázek a žádá si
odborně fundovaný, i citlivý čtenářský pří-
stup. K takovému přístupu k četbě krásné
literatury a k jejímu studiu kolega Staněk vede
své studenty (i v mezioborovém semináři
Literatura a film, jímž pravidelně přispívá do
programu univerzitní letní školy českého jazy-
ka pro cizince). 

Pozornost si zaslouží i jeho práce pro re-
gion: Ať jsou to přednášky pro Krajské cen-
trum vzdělávání o moderní literatuře 20. sto-
letí nebo kritická činnost v Středisku zápa-
dočeských spisovatelů či „porotování“ v sou-
těži Literární Františkovy Lázně.

Jirka se prostě neumí nudit, snad i dík to-
mu, že literatura a práce nejsou jeho jedinou
radostí – tu zažívá i jako ještě mladý dědeček
a také jako prázdninový turista procházející
s krosnou Bretaní a Provencí a doma v nos-
talgických vzpomínkách toužící se vrátit do
atmosféry St. Petěrburgu, neopakovatelně
poznamenané Dostojevského Bílými nocemi.

Šedesátiny jsou pro jubilanta příležitostí
k ohlédnutí. Jiří může na své cestě uvidět
i výmoly a srázy, ale především kóty, které
byly pěšky, poctivě dobyty. A lidské putování,
řečeno s Kulhavým poutníkem Josefa Čapka,
„nejsou místa, kudy vede cesta, mnohem spí-
še je to určité trvání, napětí v čase…“ Tak
hodně štěstí na dalším putování v čase!

Ladislava Lederbuchová

Něco se stalo
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Konfese nejen literární
Poprvé jsem Jiřího Staňka potkala na

chodbě Pedagogické fakulty před dvanácti
lety. Pak jsem měla možnost poznat ho
trochu zblízka při společných seminářích.
Někteří studenti z nich měli opravdovou hrů-
zu, jejich náročnost byla totiž pověstná,
vyžadovala skutečnou přípravu na zadané
literární dílo a aktivní účast při jeho analýze.
Mně se však zdálo nepochopitelné prchat
před mužem s neobyčejným charismatem
a překrásně zabarveným hlasem, jehož zvuk
mi zněl tak naléhavě a vemlouvavě, že jsem
se postupně nechala strhnout jeho fascinu-
jícími znalostmi a zájmem o českou literaturu
po roce 1945 a vůbec vším, co se kolem ní
dělo. Dodnes s nostalgií vzpomínám na aka-
demický rok strávený ve společnosti Jiřího
Staňka. 

Vyhovovalo mi, že můj oblíbený vyučující
nesnášel fráze, prvoplánovou akademičnost,
diskuse o ničem. V tom případě dokázal být
velmi nepříjemným kritikem. Jednou nekom-
promisně rozpustil seminář, který měl být
věnovaný Ladislavu Fuksovi, trestaje nás za
to, že nikdo nechtěl začít debatu. Na minutu
našeho neschopného ticha odpověděl Sta-
něk tím, že brilantně zahrál variaci na temnou
strunu našich studentských duší. Sebral své
věci a opustil místnost tak rychle, že jsme se
nezmohli na jedinou reakci. Mě však naše
a zejména pak moje literární indispozice
obzvlášť mrzela, protože jsem z Fuksovy tvor-
by přečetla opravdu hodně, ale co naplat,
osud a hlavně moje pasivita (nebudu si nic
nalhávat) okořeněné Staňkovým rázným od-
chodem pohřbily mé ambice stát se hvězdou
semináře. Nakonec jsem došla uznání jinou
cestou – povedla se mi jedna ze dvou recen-
zí, které jsme měli v semináři odevzdávat. Ta,
v níž jsem slovy Jiřího Staňka „našla dost zají-
mavé a hlavně nečekané souvislosti“, která
měla „nápad a styl“, se týkala právě Fuksova
Spalovače mrtvol. „O Kunderovi jste nic
nového neřekla, ale ten Fuks, vážená kolegy-
ně, opravdu stál za to.“ Při slovech „vážená
kolegyně“ jsem se již tetelila blahem. 

Ale dosti o mně, tento text by měl být pře-
devším o nynějším jubilantovi Jiřím Staňko-
vi!

Je zkrátka svérázný a samorostlý tenhle
milovník Sankt Petěrburgu a celé široké Rusi,
obdivovatel francouzských šansonů, znalec
českých filmů 60. let – a je to také on, kdo se
dokonale vyzná nejen ve sjezdech čs. spiso-
vatelů, ale zřejmě i v ženských duších. Jako
bych ho znala už dávno, a ačkoli se teď vídá-
me jen zřídkakdy, neustále mě překvapuje
svou nevyzpytatelně drsnou něhou. Milý Jiří
Staňku, hodně štěstí na vaší cestě životní i li-
terární! 

Karolína Pláničková 

Dech na zapřenou

Dýchat se dá zhluboka a nahlas. Aby si
toho každý všiml. Aby i největší zabedněnec
zaznamenal rozedmuté plicní sklípky jejich
nositele. Nebo se stejný objem kyslíku, nutný
k přežití, absorbuje tiše, možná s větší ka-
dencí zkrácených vdechů a takřka inkognito. 

Uvědomil jsem si to v momentě, když jsem
pročítal knihu veršů Juveniliana. Napsal a se-
stavil ji Jan Jelínek. Vyšla v edici Ulita v Pro
libris. Autor si ji ilustroval a divil bych se,
kdyby tomu bylo jinak. Dle vzájemného po-
měru slova a kresby uvnitř knihy je jasné, že
termín ilustrace je zde použit správně, ale
právě výtažky z malířova skicáře bych uvítal
v četnějším zastoupení.

Z básníkovy psané tvorby jsem zaznamenal
aforismy. Dokázaly mě uhranout přímočaros-
tí, beatnickou deziluzí z popisovaného mate-
ria. A přesto v nich sídlí ukrytá perlička ra-
dosti. Z čeho? Z vlastní schopnosti udělat si
srandu, kde už ji druhý nevidí, z všudypřítom-
né sebereflexe.

Pamatuji se na naše první setkání takříkajíc
„live“. Někdy v první polovině minulého dese-
tiletí. Já, hlásící se do městské příspěvkové
organizace, on členem kulturní komise pří-
slušného odboru magistrátu. Tehdy mi skoro

Zpětné zrcátko



zatrnulo (jen skoro, to je přece jasné, Jene).
Ze sarkastického, aforistického pohledu a ze
zřetelného nadhledu, s kterým jsem se ne-
setkával každý den. Přednesl jsem své vize.
Poznamenal: „Destrukce, ta by nám šla.“
Dnes přidávám: „Někdy je lepší začínat na
zelené louce. A srovnat terén je nejrychlejší
způsob, aby ta tráva mohla růst.“ Proč to
říkám? Při pohledu do veršů Jana Jelínka za-
znamenávám typicky profilované (až černé)
pointy básní, ale mnohdy našim předešlým
větám ani nechci dát zelenou. Autor nám do-
kazuje sílu vzpomínek a hlavně naši vazbu na
ně. Lze debatovat nad zvoleným jazykovým
rejstříkem a polemizovat, zda poezie má při-
stupovat se šátkem na krku a tedy hnedle
vzletně, či v triku, s rukama v kapsách. Nyní
si asi přihřeji cmundu. Nemůžeme přece
očekávat bůhvíjakou lyriku, když vezmeme
v potaz generační příslušnost. Ony totiž
v tvorbě se zákonitě musejí projevit prožitky.
A v jejich odraze lingvistická výbava každého
jednoho z nás. Ale zpět k té louce. Je radost
v ní brouzdat.

Jaromír Komorous
(Převzato ze serveru Rozhledna

www.webmagazin.cz)

Na ranní struně

Onehdy mi ve dvě ráno nikoli neznámý bás-
ník povídá: „Ten váš název, to je hrozné.“

„Jaký název?“ vyzvídám.
„Ten váš,“ stojí si na svém on.
„Myslíš Plzeň?“
„Myslím Plž.“
Pokouším se objasnit, co přesně „naše“

pojmenování znamená, on pokyvuje, upíjí,
otírá si ústa od pěny a přerušuje mě: „Takže
podle vaší teorie by si třeba Brňáci mohli
založit Brněnské literární bytí, ne?“

Na okamžik jsem zaváhal a v duchu proklí-
nal svůj už nepříliš čerstvý mozek za nápad-
nou pomalost.

„Už jste viděli čerstvého Blba?!“ zvolal bás-
ník, zachechtal se a plácl mě po rameni. Od
baru se na nás otočily dvě podezřelé ženštiny
a svým pohledem se zarazily o mou tvář, ni-
koli o imaginární časopis moravských bardů.

„To zní děsně,“ namítl jsem.
„Vždyť říkám, Plž je blbý název.“
„Myslím Blb.“
„Ne. Blb zní možná hloupě, ale ne blbě.“
Naši neplodnou debatu utnul sténající David

Brabec. Do strun od kytary se mu nějakým pra-
podivným způsobem zapletly kudrnaté vlasy
a David Charvát marně po kapsách hledal
nůžky. A tak jsme tam seděli, tři blbové z Anti-
divadla s nikoli neznámým básníkem, jenž nám
po mnoha vypitých pivech nalil čistého vína.

Druhý den jsme návštěvu vyprovodili na ná-
draží, zamávali a šli po svém. David Brabec
zmizel ve městě, aby sehnal nové struny do
kytary, a David Charvát se odebral na fakultu,
neboť si pro své věrné posluchače připravil
přednášku O možnostech teletextu. Já se usa-
dil v kavárně Identita a z hromady tiskovin
vylovil posledního Plže. Číst jsem však neza-
čal. Jelikož náš host nebyl zdaleka první, kdo
se o názvu Plž vyjádřil kriticky, zahleděl jsem se
na něj a několikrát za sebou ho v duchu
odříkal. Výsledek žádný. Ani druhý pokus ký-
žený výsledek nepřinesl. Co z toho plyne? Už
nejsem s to říci, zda mi stávající název vadí,
nebo nevadí. Zkrátka jsem si za dobu jeho
trvání zvykl a je bohužel známo, že zvyk řadíme
do kategorie neutrální. Takže vskutku nevím.

A zde se klubou dotazy pro případného
čtenáře. Je titul Plž vhodný, či nevhodný? Je
vtipný a výstižný, nebo naopak zavádějící
a trapný? Stálo by za úvahu se po několika le-
tech zamyslet nad úpravou či změnou? Nebo
nad připomínkami „ostatních“ jednoduše
mávneme rukou? Uvidíme, kolik obránců Plže
a kolik přívrženců změny se ozve. A hlavně
s jakými argumenty.

Pro pořádek dodávám, že David Brabec
struny sehnal a z bezpečnostních důvodů se
nechal ostříhat. A David Charvát? Co bych
vykládal, vždyť každý ví, že kde je kouř, bude
i oheň.

Jan Sojka

26

S kopce pod Antidivadlem



27Kom(i)x



Září 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

24. 9. – 19.00 křest básnické sbírky

Karla Erbová: Ulita
autorku i ilustrátorku Janu Jeremiášovou uvádí Vladimír Novotný

hudební doprovod: Jaroslav Kopejko (fagot) a Petra Brabcová (flétny)

KPKK připravuje na říjen:

1. 10. 19.00 – Osobnosti Plzeňska – Miloslav Bělohlávek
Paní Danuši Bělohlávkovou ke společné vzpomínce uvádí Viktor Viktora

Pozvání Knihovny města Plzně:

23. 9. – 17.00 – Jan Amos Komenský: 

Hlubina Bezpečnosti
účinkují: Rudolf Pellar a Vojtěch Esterle (varhany)

KMP připravuje na říjen:

7. 10. – 17.00 – Alexandr Sergejevič Puškin: 

Eugen Oněgin
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Noví autoři Plže:

Patrik Battya – narozen 1982 v Děčíně, kde žije.
V současné době studuje na FF ZČU v Plzni 
politologii

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Milana Šedivého a Kristýny Janouchové

Jubileum Jiřiny Fuchsové

Dokončení reportáže Zdeňka Barborky

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


