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Říjen byl kdysi považován za měsíc říje,
jenže časy se změnily a dnes je desátý měsíc
v kalendářním roce pokládán spíše za obdo-
bí, kdy ještě může doznívat babí léto a vysoké
školy jsou opět zaplněny studentstvem,
omládlým z letních radovánek. Tehdy přichází
pravá chvíle pro říjnového Plže: dalo by se
říci, že tentokrát je ve znamení několikerých
návratů. Začněmež návraty z daleka, definitiv-
ního, anebo pouze vzdáleného: uveřejňuje-
me totiž druhou a závěrečnou část vynikají-
cího Reportážního cestopisu, textu z pozů-
stalosti Zdeňka Barborky, který by se v letoš-
ním roce dožil sedmdesátin, kdyby... Žel jen
kdyby. Naopak můžeme pogratulovat k život-
nímu jubileu plzeňské rodačce, básnířce Jiři-
ně Fuchsové, sice již dlouho žijící v kaliforn-
ském exilu, leč roduvěrné české vlastence:
dokazuje to i její autobiografické vyprávění
(napsané v roce 1997), které v tomto Plži jako
by „zaskakuje“ za rubriku Próza a jímž si spo-
lu se zdravicí Josefa Hrubého připomínáme
autorčiny říjnové polokulaté narozeniny.

Další návraty jsou jinačího ražení: po delší
době se v Plži setkáváme s verši Milana Šedi-
vého, který už ukončil svou plží kritickou ana-
bázi a vrací se na stránky našeho časopisu
opět jako básník – nyní však již jako básník

pražský, Prahou poznamenávaný. I jeho nej-
novější „severočeské“ básně jsou jiné než ty
starší: posuďme, komu se líbí víc a komu ni-
koli! Do plzeňské literární scenérie se coby
básnířka Kristýna Janouchová vrací někdejší
talentovaná prozaička, dívčím jménem Kristý-
na Dušková: v Plži ji pochopitelně zase rádi
vítáme. Stejně jako Terezu Vostrackou, která
debutovala v Plži hned v jeho úplně prvním
čísle z podzimu 2002! Inu, dobří holubi
i dobré autorky se vracejí... A nejde sice
o žádný návrat, leč v rubrice Navštívenka se
našim čtenářům poprvé představuje zname-
nitý děčínský poeta Radek Fridrich, často se
objevující v západočeské metropoli, který při-
chází i s trochou básnické němčiny – nevadí,
i do Regensburgu je to z Plzně kousek.

V říjnovém Plži nechybí ani tradiční rubriky
Mladý Západ nebo Z českých rovů a hájů,
pokračuje nová podzimní rubrika S kopce
pod Antidivadlem... Toť z října vše a můžeme
se těšit na Plže listopadového, u kteréhožto
hrozilo, že Viktor Viktora popíše celé dušičko-
vé číslo sám, tolik má v zásobě svých hřbitov-
ních literárních kvítí!

Vladimír Novotný

1Editorial

Poskakuji za světem.

Zdeněk Barborka



2Poezie

Bohužel

Bohužel nepotkal jsem nirvánu
Ani tu v šátku s košíkem houbiček, ani 

sťatou Karkulku
doprovázející svůj osud do lovišť smíchu 

a vín.
Samá fakta, žádné fámy hodné vytetování

na postříkané břicho,
jen kráčejícím stále jsem, ale pozpátku.
A celibát nic, neurval jsem pro tebe 

kousek hojivé aloe
neboť nedokázalas říct ano/ne a má zem

se propadla do jámy
kde syčící fakír koučuje své hady 

říkankami o pokoře.

Vyk Love

Dokonalé opuštění, zapomenout mušli 
v dlani

a rozdrtit ji.
Prohřátý písek, důlek vysezený v něm:
tak opuštění čekáme
až racci přiletí k břehům a ráno
si vyk Love oči.

Slzama

Tvou
čelist vysekával
mstivý rarach o sabatu.
Mýma slzama ti myl vlasy,
Mou tváří ti leštil záda.
Tak krásná
jsi.

Zítra

Stojí tu a pláče: docela malá socha, 
vyřezaná z masa.

Připozdívá se, soumrak kouří marjánku 
a město

se ztrácí ve svých ulicích, barvách, tanci 
a hlasech.

A zítra, maňana, už nezbude nic
než nábřeží plné kostí.

Audience

Přijmout tě jako jsou líbáni
trojští koně za branami měst.
Vznítit se,
protože můj popel a tvá krev zúrodňují zem.
Sedíš na mostě, klátím nohama.
Rozevřeni a pod námi příkop plný obětí.
Těch, co nebyli
Těch co nebyli přijati
nikým.

Večeře

Zrezivělý klíč na otvírání konzerv.
Ruka a ostré hrany všech věcí.
Jeden večer prý doma,
strávit zprávy
že shořelo
že usnul při obsluze stroje
že je nezvěstná
že zkrachují
že nepoteče voda:
pojíst, trávit, zvracet, nebýt sytý.

Kristýna Janouchová

Můj popel a tvá krev
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Road show

Umřít, říkáš, že bys chtěl.
Hlasité volání koster
souložících na krajnici.
Přitom ohluchlá, až malarická touha zůstat
tam, kde jsme.
Ale jinak.

Vábnička

Rozhodně pohlcená
procházející se židovka před hledáčkem 

esesmana
Vábíš a následuji.
Hraj, ale sebe.

Hnízdo

Klubíčko z peří, slin a ticha.
Hnízdo, klín a neplod.
Horečně vtahuje, saje, rve a krade nás tma:
Jako ohniště vábící zvěř.
Jako žena rodící muže.
Jako muž lovící zvěř.
Vzlétnem bez peří, ulepení sebou
a klesnem k zemi.

Riskuj

O kolik lepší je péct chleba
než ho jíst?
Otázka v Riskuj. Pro Valkýry v hebkých 

podvazcích.
Prohraješ, skloň se a podvaž si
jazyk rozumem.

Vlastník

Moc. Zajmout ji a vlastnit
jako patří ti kaluž krve z náhodného 

chodce.
Nosíš ji s sebou mnoho let
na podrážce svátečních bot.

Sterilně

Sterilně bolest:
strom s kmenem doutnajícím uvnitř,
březí a snivě rašící žena,
srpnově horký a víceústý.
Vždy bolest: Být,
příliš podlehnout tomu.

Konec

Konečky prstů a prsů, pokradmu
ale patří mi.
Skoro
bezbrannost, nejúčinnější ze všech
biologických zbraní.

Nerozhodný

Ty, co se neumí rozhodnout,
střílíme za rozbřesku a do týla.
Rozumné pověsit v poledne,
u tvého okna, dobrou chuť k obědu.

Mdle chutnající zbytky času,
strupy zapudrované vanilkou:
tak skončíš,
přestožes nezačal.
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Milan Šedivý

Seškvařeno na čerň

V Úštěku

Fantastické lodě s bílými krky: Labutě.
Zvířata potopy a předzvěst sněhu.
Kostelík. Z pradávných mýtů. 
Všechno to v mlze.
Dráty. Prádlo krkavců na nich.
Pod proudem. Seškvařeno na čerň.
Zestárlá podloubí zívají zády.
Matka s dcerou, obě v růžovém,
s armádou plyšáků vyrážejí do lesů.
Pod ostrohem 
žákovský fotbal dýmá z úst:
„Už nejsou čaje, paní Hubáčková?“
Paní Hubáčková, neodsířena,
hulí jak sám Úštěk. 
„Ne!“
Otcové podél lajn poučují:
„Roztáhni to!“ něžně řvou.
Manželky v neděli nejsou na hřištích soupeřů.
Roztahují to doma, neví se komu...

Krajina Ústí

Setuze jde od huby pára, 
její dech smrdí po ránu jako ženský.
Z chemických holubů tu přes ulici 
skládají se holubi strojírenští. Mlžně hoří.
Jak K. jdu ulicí vzhůru.
Potkávám lidi a myslím si: 
Nevyspání je strašidelné.
Obličeje - záplaty silnic, 
do očních jamek propadla se kola.
Jdu a zaznamenávám: 
S přibývající výškou řídnou smíšená zboží tak, 
jako v podhorských biotopech smíšené lesy.

Výše kosodřeviny panelů, holé, orvané,
podnebí drsnější, mihne se černá pleť.
Jen výjimečně odkryje panelák barokní 

Ježíšovo srdce,
které pulzuje jak brhlík na kůře.
Jako tečka za touto divnou básní 
leží na chodníku vykopaný brambor. 
Snad ho sem odmrštil odstřel v kamenolomu
dole, přímo uprostřed města.

Resentimentální Ústí

Není to rok, co jsem tu s vyučováním začal,
není to rok, co jsem tu s vyučováním skončil:
Však známe, známe konce pedagogických 

absolventů.
Jdu z vlaku do téhož města, a hle:
Dveře jsou tu buněčné, nemusím hnout rukou,
může mi alespoň zemdlet.
Latexové čúzy plují tu po večerech 
jak jarní kry po Labi. 
Vysunují hlavy z kabátů jako periskopy
hledající cizí hloubkové ponorné zařízení.
Jejich pohyb po náměstí je vznešený 
jak od utopených labutí.
Setuza vzdor přemíře světel v nočním městě
je mysticky temná a přitažlivá.
Osvícení radní s tendencí pochlubit se i 

dírou v zemi,
neosvětlili gotický kostel, jejž si bůh ochránil.
Tak přeci nějaká moc, ty vypelichaný 

Nietzsche.
Na volném prostranství vedle kostela
nafouknou vyprázdněná těla zábavní parky. 
Pasáže budou pohlcovat a plivat lidi
a my zas utlučem čas o něco barvitěji.
Je na co se těšit.
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Vždycky když přijíždím silnicí ze Šuma-
vy do Plzně, cítím v zádech zvláštní vzru-
šení. Cítívám je dodneška a je to stejné
vzrušení, jaké mne mrazívalo v zádech
v dávném dětství… Šumava byla pro nás,
děti, místem letních prázdnin, místem lé-
ta, přírody, lesů, hub, práce, ale i odpo-
činku… Práce brigádnické, práce, ale
přece tolik se lišící od obvyklé námahy ve
městě: školy a rodinných povinností… 

Koncem června cestou na Šumavu se
mé vzrušení obvykle objevovalo někde
u Horažďovic a jako malí jsme vždy v au-
tě halasně skandovali: Soběšice, Sobě-
šice, Soběšice a nemohli jsme se doč-
kat, až auto vyšplhá k Božím mukám
a sjede z nich dolů, na náves té „malé,
bílé, ze všech nejkrásnější vsi…“ jak jsem
to o Soběšicích kdysi dávno napsala
v jedné básničce… 

Při návratu koncem léta se podobné
vzrušení opakovalo obráceně: silueta
hradu Radyně oznamovala, že se Plzeň
blíží, že se škola! blíží… Ale, kupodivu,
i na ten návrat ke školním povinnostem
jsem se vždy těšívala. Na nezapomenu-
telnou vůni nových sešitů a knížek… Na
sem tam nějakou tu novou sukni nebo
blůzu do školy. Na spolužáky, kteří se
vraceli do školních lavic větší, vyšší
a opálenější, než jak ji opouštěli před
prázdninami.

Plzeň… To jméno se dá vychutnávat na
jazyku jako chladivý doušek Pilsner Urque-
llu, našeho Plzeňského Prazdroje. Plzeň…
a ovšem, je to jméno původně keltské,
s plži, mlži či podobnými potvůrkami má
dle mého názoru pramálo společného.

Plzeň, rodné město, Plzeň, můj domov,
moje láska, místo, které jsem nesměla
cítit pod svými kroky celých dvacet sedm,
ano, přátelé doma i v cizině, dvacet sedm
let. Místo mého zrodu, místo mých škol-
ních let, mého dospívání, mých docházek
do Sokola před rokem 1948, do Pionýra
povinně potom, do Spartaku v bývalé
budově Sokola Plzeň 1 ve Štruncových
sadech… Dodnes cítím zvláštní potem
prosycený pach hlavní tělocvičny a sta-
rých, koňskými žíněmi vyplněných, tvr-
dých žíněnek, dodnes, když zavřu oči,
slyším vrzání mé nejprve sokolské, potom
spartakovské skříňky na odkládání šatů
a věcí před vstupem do tělocvičny.

Plzeň, jejíž dlažba mi vždy po dvou,
někdy i třech měsících každoročního
pobytu na venkově připadala několik dní
tvrdá, než si mé paty na žulovou dlažbu
opět zvykly. Plzeň, jejíž pověstná sazemi
antracitově se lesknoucí čerň teprve
dnes, po tolika letech, díky pracovitým
a ji milujícím obyvatelům, povolila a ustou-
pila světlým, béžovým či dokonce bělost-
ným fasádám města, které vlastně ještě
dobře neznám, města, které se teprve
rodí a klube k životu, jaký v jeho zdech
kdysi dávno a dávno kypěl a šuměl a per-
lil plným proudem…

Byla založena roku 1295 výnosem
českého krále Václava II. V knížce Od-
vrácená tvář, moje vydání je datováno
rokem 1964, tedy rokem po mém útěku,
o jejím založení píše Miloslav Nohejl: 

„Město je přesně vyměřeno v prostoru
čtyř řek. Jeho obraz na novém, větším

Jiřina Fuchsová

Nejasná zpráva o stavu republiky
(Plzeň)
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svitku obsahuje vše, co má mít: velké
náměstí pro trhy – ale i pro shromažďo-
vání bojovníků, domy se zadními pros-
torami pro dílny a skladiště, velkou rych-
tu, kterou si lokátor Jindřich zakresluje
na náměstí pro sebe. Je tu místo pro faru
i místo pro klášter ve dvou protilehlých
koncích při hradbách… Ty pak mohut-
ným dvojitým věncem uzavírají celek
města otevřený hlavní branou ku Praze
a branou protější na západ k Norimber-
ku, branou na jih do širých prostor před
Bory a čtvrtou na sever k starobylé obci
Malice.

To vše je na novém svitku.
Už si ho rozvinul i král Václav II. Zálibně

jej prohlížejí královské oči, schvaluje ho
králův hlas. Spokojený panovníkův
úsměv se nese k lokátoru Jindřichovi,
když mu ho královské ruce vracejí, aby
jej uvedl ve skutek…“

Plzeň, metropole Západních Čech…
Plzeň, moje město na čtyřech řekách…
Město, které mne při příjezdech autem
vítává hradem Radyní a při příjezdech na
Hlavní nádraží, za mých mladých let se
jmenovalo Gottwaldovo, dosud neuvěři-
telně zchátralou budovou dnes již bý-
valého Plzeňského planetária. Než se
ale planetárium stalo planetáriem, bývala
v něm docela obyčejná škola. Je to nád-
herná budova, jmenuje se Hamburk,
moje škola se kdysi také tak jmenovala,
Nad Hamburkem. Měla jsem velké
štěstí, že jsem do ní chodila celých osm
let své povinné školní docházky: do kří-
dla budovy bližšího k dnešní Americké,
bývalé Stalinově třídě, pět let, do křídla
bližšího k mému milovanému Plzeňské-
mu Prazdroji tři roky následující. Kdykoli
vidím oprýskanou fasádu, ale i ta po
pravdě už začíná být po jedné straně
opravena, svírá se mi srdce, přála bych

si, aby už brzy vypadala krásně a čistě,
jak si její architektura zaslouží. Moje
bývalá škola, do níž kdysi, dávno a dávno
již tomu, chodívával jako malý chlapec
i můj tatínek (za jeho školních let býval
obloukovitý výklenek ve středním traktu
budovy školní kaplí, za nás už pouze tě-
locvičnou, v níž, vzpomínám si, jsem do-
konce několikrát na výslovné ředitelské
vyzvání recitovala svoje tehdejší verše),
totiž společně s budovou Hlavního ná-
draží tvoří nádherný architektonický ce-
lek. Věřím, že se dožiju toho, až i pře-
krásná kopule mé bývalé školy opět za-
září v původní kráse, věřím…

Tož pohled na Hamburk. A když se mi
přestane svírat srdce, míhají se mi před
očima všichni moji bývalí spolužáci a spo-
lužačky. Kde dnes všichni asi jsou, co
dělají, jak se k nim asi život zachoval…
Někteří žijí v Plzni do dneška, s některý-
mi se při každém návratu znovu setká-
vám. A připadá nám někdy přepodivné,
jak je možné, že už nejsme ty veselé
dětičky v hnědých či bílých podkolen-
kách, ty děti, které se na schodech školy
v zimě vesele koulovaly čerstvě napad-
lým sněhem, které na zídce u zahrady,
jež dodnes stojí ve stavu neopraveném,
a tedy zcela původním, psávaly za pět
minut osm své školní úlohy…

Plzeň… Změnila se, hodně, ale i my
jsme se změnili. Ona jistě k lepšímu, hlí-
dám si to, ona k lepšímu. Dokázali jsme
se změnit k lepšímu i my, všichni?

Ale kdeže jsem to vlastně přestala,
ano, už vím, u hradu Radyně. Musím na
sebe prozradit, že po celý život chovám
přímo nezřízenou lásku k hradům a zám-
kům České země, jimiž dobrý Bůh ověn-
čil mé, a mnoha jiných mých vrstevníků,
za tuhého komunismu prožité dětství.
Radyně, Kašperk, Rabí… Celých deva-
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tenáct let mé mladosti, devatenáct let,
z nichž mi bylo žít dalších dvacet sedm
let v cizině tak, jako ze žloutku ve vajíčku
obsaženého žije zárodek budoucího ku-
řátka, tedy celých těch devatenáct let tak
nešťastných pro mou zemi se neustále
odvíjelo v bezprostředním sousedství
těchto tří českých hradů.

/…/

Úslava, jméno jedné ze čtyř plzeň-
ských řek. Už v jejím starodávném jméně
je názvukem přislíbena sláva města.
Města, které si dalo do znaku anděla,
v mém pojetí nejenom nějakého obyčej-
ného anděla, ale velikého, mocného an-
děla strážce. Anděla, jemuž je dáno
úkolem od moci nejvyšší opatrovat děti
černé Plzně na všech jejich cestách, po
celém světě. Budoucí sláva města, v je-
hož zdech v roce 1468 spatří světlo to-
hoto světa první tištěná česká kniha,
Kronika trojánská. Sláva města, v němž
se od jeho samotného založení vaří,
a bohdá i dál bude vařit, ta nejslavnější
chmelovina na světě. Na hlavní bráně
Prazdroje je provždy uvedeno důležité
datum: 1842. Sláva města, z něhož, od
roku 1859, kdy sem byla ze Sedlce pře-

sunuta původní valdštejnská strojírna,
vychází do celého světa výrobky českých
rukou nesoucí na čele znak okřídleného
šípu.

Radyně už je za námi, jsme na Miku-
lášském náměstí, opět blíže k domovu.
Zdravím vás, rytíři Emile Škodo, mávám
vám přes hradbu Mikulášského hřbitův-
ku, kde ležíte zcela nedaleko místa,
v němž spočívají kosti toho, kdo napsal
českou píseň nejkrásnější, nejdojemněj-
ší a pro dnešní Čechy odsouzené žít dál
v zahraničí bez svého českého ob-
čanství, i nejsrdcelomnější…

Slova této písně jsou v bronzu vylita na
jeho hrobě. Sedávala jsem na obrubníku
tohoto hrobu s kamarádkou Martičkou
Čiperovou, dnes už není mezi námi, a za
svých středoškolských let jsme tam
konzumovaly svačiny. Byla jsem tehdy
teenager... 

Tisíckrát jsem tenkrát ta slova na ná-
hrobku v Plzni zemřelého Josefa Kaje-
tána Tyla čítávala a netušila jsem, v jakou
hořkost, v jaké utrpení se jejich zvuk pro
mne po dlouhých letech a pro mnohé
jiné děti této země jednou změní… Ta
slova zní následovně: 

„Kde domov můj?“
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Pět palců vpravo! Pět palců vpravo!
Stabilizovat polohu! Tykadla potencionál-
ního styku vysunout! Čekat! Blíží se ne-
známé těleso! Do střehu! Vzdálenost
dvou světelných let. Zkušební chroust
hlásí život! Blikající rosnička cítí vodu!
Napětí se dá krájet.

U kulatého výhledu z meziplanetární
lodě se tlačí tři figurky v aluminiových
kombinézách. Čtvrtá je ve zlaté. To je
žena. Jinak jsou naprosto stejní. Unisex
čítankový.

A holomek v tu ránu může opustit
nejpohodlnější divácký azyl, poskytovaný
kinem na území Pilsner City. Vyšel na
parkoviště a s úlevou kopl do prázdné
piksly od piva, válející se nepochopitelně
v kursu jeho chůze. Nasál přepálené
tuky z větráku místní hospody a s těžko
ukrocenou radostí se otočil za ohnutou
slečnou. Hubovala do prevítů a sbírala
do pytlíku hovínko čtyřnohého chlupáče
se svěšeným uchem, naprosto nechápa-
jícího, co provedl. Nedávno ho to učili,
moc dobře si to pamatuje. Holomek se
málem spustil na čtyři. Cítil s tím srst-
natým tvorem a pojmenování mu taky
nebylo cizí. Jen nevěděl, jak pejskovi
ulehčit. Raději to nekomplikoval a sjel do
centra. A tam si vychutnával luxus zavře-
ných úst a otevřených očí, roztáhlého
chřípí a našpicovaných uší, naoko sevře-
ných nohou a nedočkavě rozevřených
dlaní, protože, nechat si ujít jen ždibec
ze života ulice mu přišlo jako rouhání.
Když už má to štěstí, že může žít, uznej-
te! Courat mezi tím, vztyčeným prstem
nekontrolovat odkud fouká vítr, houkačky
sanitek a policie brát jako nedílnou sou-
část koloritu. Na pomačkané plechy na

křižovatkách shlížet jak na snaživé činely
na chodbě konzervatoře. Present, jemuž
se dalo i rozumět. Připadej si potřebný
a budeš nejobdařenější. Jen ta rocková
dekadence neomylně nacházela útočiš-
tě v jeho mozečku, zvlášť když mu na
něm přistál výměšek zbytečného holuba
a U Rumpála zavírali. Ale není všechno
černé. Může být černěji. 

* * *
Maluju pocity
pro holku na víně
umytou ve špíně
lásky

Štěstí ho neopustilo ani potom. Smetá-
kový vůz před ním mu umetal chodník.
Hnedle až do postele. To se mu ještě ne-
stalo.

Normální člověk cestičku umetenou
nemá. Nic se neděje. Umetená pěšina je
mrcha a vede do pekel. Proto se tam ho-
lomci nikdy nedostali. Nikdo jim neumetl
ani metr. 

A tak, když Jiří „Mikeš“ Milý formoval
kolem sebe partu na základech vele-
úspěšné „Alice“ a Dana Bártu unesli na
křídlech talentu a umění vážky do Prahy,
přišlo Mikešovi normální, že se bude ma-
kat, a protože se mu leccos honilo moz-
kovnou, měl pro tu sestavu i jméno.

Hudba Palice, hraje Palice, text já 

Sucho

Roztrhám kalhoty a vyžehlím si vlasy
Jen žádný otázky... To budou časy

Jaromír Komorous

Citýř 07
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A na zeď si naplácám fialový ucho
ať má kdo poslouchat to strašný sucho

Sucho na ulici, sucho jak v kostele 
Je to na palici. Něco se semele 

Semele. Semele
Semele. Semele

Roztrhám účtenky a vezmu zbylý prachy
Jen žádný otázky... Klepu se strachy
A ty prachy rozházím za kapku vody
Kdo to má poslouchat, když vržou schody

Roztrhám pozvánku na půlnoční maso
Jen žádný otázky… Mám jiný laso 
A na zeď si naplácám Džegrovo jazyk 
Nikdo už nedejchá, jenom se plazí.

Semlelo se. Dávno to viselo ve
vzduchu. A pro kapku živé vody až na
kraj světa! Vždycky! Dneska si dáme
celou mísu těch barevných bochánků.
Ano, paní, tu velkou. A hoďte nám pod to
omeletku a zalijte ještě jedním. Cítíte tu
vůni? To jsou vzpomínky. 

Stopy

Zdeněk Barborka

Reportážní cestopis 
(dokončení)

Listuji zaprášenými písemnostmi mrtvé-
ho básníka, pochybuji a nesouhlasím.

Venku se šeří.
Vzrušení a napětí vzrůstá.
Hádka s mrtvým.
(„Kdo nerozumí tomuto, nerozumí vů-

bec žádnému umění!“ „Ale já tomu rozu-
mím, a právě proto…“)

Mám na kolenou nějaké kartonové des-
ky a rozčileně po nich přejíždím prsty.
Klikaté čáry tam zůstávají, stopy v prachu.

Kohelet: ……
V pokoji se šeří. Začíná být horko.
Zpod gauče vylezl malý černý psík,

protahuje se, zívá, očichává mi střevíce.
Někde zvoní telefon.
Hlas. Po krátkém hovoru přichází Dr.

Hlaváček a říká, že náhle onemocněl
mostecký básník Emil Juliš. Pojedou se za
ním s malířem Mitrvaldem podívat. Nabízí
mi, že mě odvezou autem do Mostu, od-

kud bych mohl vlakem pokračovat do
Teplic. Je to pro mne výhodné, souhlasím.

Paní Hlaváčková přináší podnos. „Ne-
můžete přece od nás odejít hladový.“ Jím
s chutí rohlíky s máslem a zapíjím čajem.

Pak odjíždíme trabantem.
Bezpečnostní pás je mi krátký přes

břich.           

Louny (odjezd cca 16.20) – Most –
Teplice (příjezd 17.58).

Před chvílí se mi zdálo, že už se šeří,
ale bylo to opravdu jen zdání, nějaký
klam; ještě je světlo. To snad jen v té
úzké uličce…

Jedeme stejnou cestou, kterou jsem
odpoledne přijížděl.

Mluvíme o Julišovi, o Burdovi, o dušič-
kách, o podzimním počasí, o migréně,
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o stavu silnice, o čistotě ovzduší v tomto
kraji. Semeleme všechno, monotematic-
ké rozhovory již několik set let neexistují.
Nevím proč, ale upadám před svými spo-
lečníky do jakýchsi rozpaků a tlachám;
uvědomuji si to a tlachám dál.

Jedeme kolem oblých kopců, které
mne už před několika hodinami zaujaly.
Dozvídám se jména těch kopců a to, že
jimi byly inspirovány první Julišovy básně.
Mluví se znovu o Julišovi, o jeho poezii
a jeho náhlém onemocnění. Neví se, oč
jde. Odjel za nějakými záležitostmi a do-
mů ho přivezla sanitka.

Mlčím a z rozhovoru vyciťuji starost o pří-
tele. Starost zachvacuje i mne, ačkoli Ju-
liše znám jen z jeho knih, redakční práce
a z jednoho nebo dvou letmých setkání.

Směrem k Mostu rozrytá krajina, hal-
dy, velkodoly; obří stroje v šeru. Teď a ta-
dy už se opravdu stmívá. Je tu mlha,
hustá a páchnoucí. Smog. Malíř Mitrvald
vypráví směšnou historku o tom, jak byl
v dětství v mostecké nemocnici, protože
mu přišla hlava do mandlu…

U nádraží vystupuji, loučím se, děkuji
a prosím, aby Julišovi vyřídili mé pozdra-
vy.

Mám dost času. Kupuji si jízdenku
a přecházím po špinavé hale. Rozhoduji
se, mám-li si dát pivo, na nic jiného ne-
myslím. Rozhodnu se, ale to už přijíždí
vlak a na pivo není čas.

Vůz je poloprázdný a tichý. Lidí je tu
sice dost, ale samí samotáři, žádná dvo-
jice nebo dokonce skupina; každý sedí
sám a mlčí. Toho ticha jsem si všiml
hned, jak jsem vstoupil. A nebylo možné
si nevšimnout krásné černovlasé slečny
v krátké sukýnce. Vybaví se mi věta z ně-
jaké francouzské povídky: A ma place,
Casanova l’ eut abordé, ale jdu dál, až na
druhý konec vozu, sedám si a hledám po
kapsách svého Kierkegaarda.

Jednotlivec by se nejprve musel vy-
prostit z kobky, v níž jej ujařmila vlastní
reflexe, a ani potom, když by se mu to
skutečně podařilo, nebyl stále ještě na
svobodě, ale v té velké věznici, vybu-
dované reflexí okolí, k níž má díky vztahu
k reflexi v sobě také určitý vztah, a z to-
ho, i kdyby mu jeho nepravdivost byla
sebeprůhlednější, jej nemůže vysvobodit
než náboženská niternost. Reflexe však
všemi silami brání pochopit, že je to ona,
kdo vězní, a nikoli tyrani či tajná policie,
ani kněží nebo aristokraté, a že opravdu
jde o vězení, a podporuje lichotivou do-
mněnku, že možnost reflexe zdaleka
převyšuje ubohé rozhodnutí. Egoistická
zášť v podobě přání vyžaduje na jedno-
tlivci samém příliš mnoho a tím ho ome-
zuje, hýčká ho stejně jako zaujatá ná-
klonnost měkké matky, neboť žárlivost
na sebe sama překáží jednotlivci v odda-
nosti. Zášť okolí, na níž se vzhledem
k ostatním jednotlivec rovněž podílí, se
projevuje v negativně kritickém smyslu. 

Po několika zastávkách se vlak naplnil
a mnozí cestující  stojí. Teď je zas na-
opak mnoho hovoru a šumu. Rozjařené-
ho. Jako by se vraceli z nějaké slavnosti
nebo sportovního utkání. Ale mají hřbi-
tovní kytice a věnce se svíčkami. Je to
velmi poetické. V bídném světle (jako za
dušičky, jak se říká) se znovu skláním ke
knížce.

Jeho doba bude pro něho v nejvyšším
smyslu nábožensky rozvíjející a zároveň
esteticky a intelektuálně kultivující silou,
přičemž absolutní platnosti nabude ko-
mično. Vždyť nejvyšší komično je právě
v tom, že jednotlivé individuum je vztaže-
no bez jakýchkoli prostředkujících vyme-
zení k nekonečné abstrakci ryzího člo-
věčenství, čímž přijdou vniveč veškerá
konkréta organizované individuality, kte-
rá relativitou tlumí komično a relativním
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patosem poskytují sílu. V  tom se však
opět zračí, že osvobození může přinést
jen bytostná religiozita v jedinci samém.
A naplní jej nadšením, pochopí-li, že pří-
stup k tomu nejvyššímu otevírá jedinci,
každému, který si to sám šlechetně pře-
je, právě blud. Ale nivelizace nesmí pole-
vit, jinak to není možné, stejně jako musí
na svět přijít pohoršení, ale běda tomu,
skrze kohož přichází. 

Kierkegaard už mě unavuje. Čtu ze se-
trvačnosti. Samozřejmě: Abych byl vzdě-
laný, abych měl přehled, bez kterého se
docela dobře všichni rozumní lidé obe-
jdou. Rozumní lidé jsou kolem mne. Vy-
stupují a nastupují na každé zastávce,
ale víc jich nastupuje, stále jich přibývá.
Přibývá věnců a kytic. Vůně jehličí. Les,
Vánoce, krematorium. Rozumní lidé nosí
věnce a kytice, tlačí se ve vlaku a mluví
jeden přes druhého. Bez přestání.

Tlachavost vydělává na extenzitě: mů-
že tlachat o všem možném a nemusí ani
přestávat. Když jedinci nejsou v klidné
střídmosti, v radostné spokojenosti, v ná-
boženské niternosti pohrouženi do se-
be, ale ponořeni v reflexi tápou kolem
a hledají jeden druhého, když žádná vel-
ká událost nesváže konce nití jednomysl-
ností, jakou může vyvolat jen katastrofic-
ký zvrat: zavládne tlachavost. 

Hovoří o svých mrtvých, o jejich hro-
bech (totiž o posmrtné dislokaci svých
mrtvých), o hřbitovních poplatcích, o pří-
buzenských vztazích k mrtvým a mezi
mrtvými. Vezou věnce a kytice, navštíví
hroby svých mrtvých a ozdobí je. Princip.
Sluší se to a patří. Hezká černovlasá
slečna v krátké sukénce si obléká dlouhý
plášť. K východu se musí prodírat mezi
věnci a kyticemi. Je to velmi, velmi poe-
tické, lyrické, symbolické atd.

A ma place, Casanova l’ eut abordé.
Ale já si čtu Kierkegaarda.

Vzdělání, poučení, přehled.
Reflexe…
Kierke by se divil.

Málem bych přejel.

Teplice.

Od  nádraží kolem hotelu DE SAXE
k hotelu THERMIA. Tam zapadnu do
snack-baru a sednu si ke stolku ke spo-
lečnosti  starších pánů, které povrchně
znám.

Pánové hovoří 1. o tom, u kterých hro-
bů byli a ke kterým zítra půjdou (a při tom
vypiju první pivo); 2. o domácím sýru
z pokmínovaného a popaprikovaného
tvarohu, někdo tomu říká „kakánek“
(a při tom vypiju druhé pivo); 3. o ne-
dávno zesnulém členu této společnosti
a o jiných, kteří již nejsou mezi živými
(a při tom vypiju třetí pivo); 4. o nějakém
hotelu v Krkonoších (a při tom vypiju
čtvrté pivo); 5. o zítřejším fotbalovém
ligovém utkání (a při tom vypiju páté
pivo); 6. o rozvratu v rodině jistého pána
(a při tom vypiju šesté pivo); 7. pak už je
neposlouchám a dívám se k dlouhému
pultu. Sedí tam pánové a dámy, číšníci
před ně staví kalíšky s nápoji. Občas
zasyčí espresso-aparát, zavoní káva,
rum… Na policích za pultem se blýskají
láhve. Blýskání, blyštění, blesky, lesky,
odlesky. Viněty. Barvy. Záře. Je to
všechno velmi, velmi poetické, lyrické,
impresionistické, atd. atd. atd., zvláště
při sedmém pivu…

V Lounech koupené cigarety jsem vy-
kouřil. Kupuji nové, platím a poroučím se.

V městském autobusu (linka č. 12)
udělám menší výtržnost. Spíš šaškárnu.
Mluvím nahlas, vydávám se za někoho,
kým nejsem, říkám, že jedu, kam neje-



du, že se mi přihodilo, co se mi nepři-
hodilo. Lidé se smějí. Mají hřbitovní kyti-
ce a věnce. Někdo vytrhne ze své kytice
dvě chrysantémy a podá mi je. Děkuji
a klaním se jako na divadle.

Vystoupím a hned kytky zahodím.
Vrávorám pryč.
Několikráte se ohlédnu.
Bílé chrysantémy tam leží na vlhkém

černém chodníku.
Je to velmi, velmi poetické.
Je to poetické až k zblití.
A skutečně: Chce se mi blít.
A skutečně: Bliju.

Je asi půl desáté…

Teplice – Doubravka – Teplice.

Brzy po ránu vypadnu ven. Musím vy-
větrat mírnou kocovinu.

Hustá mlha dusí pouliční ruch. Žluté
reflektory automobilů se vynořují a opět
se ztrácejí. Na chodnících lidé s kyticemi
a věnci. Nároží a výkladní skříně jsou po-
lepeny plakáty a hesly, týkajícími se ně-
jaké významné státní události. Většinou
věty jednočlenné, bez podmětu nebo
bez přísudku, beze smyslu.

Jdu kolem sochy státníka, kolem zám-
ku, kolem děkanského kostela, kolem di-
vadla, kolem Císařských a Kamenných
lázní k Hadím lázním.

Mlha a ticho.
Vzpomínky na včerejšek, pokračování

sporu s mrtvým. Pochybnosti o smyslu
poezie konkrétní, vizuální, fónické, spa-
ciální, procesuální, systémové atd.
O smyslu poezie vůbec. Co s ní? K če-
mu je to dobré?

Burda byl básník. Opravdový, důsled-
ný, ochotný nechat se uštvat. A přece
říkal (prý): „Poezie doztracena…“

Metafora: Poezie je ubohé polní zvíře,
marně prchající před běsnící smečkou
literatury.

Říkám to já nebo on?
Poezie nemá s ničím nic společného.

Dokonalý nonsens. Nic s písemnictvím,
nic s lidmi, nic se světem, nic s básníky.
Pronásledovaná a pronásledující, marně
usiluje dohonit písemnictví, lidi, svět,
básníky. Nonsens od samého počátku.
Zbytečný nonsens, protože ne-básníci
umí tvořit a tvoří nonsens života a světa,
pro poezii navěky nedostižný.

Park u Hadích lázní. Holé stromy
v mlze. Nízká budova lázní, asi nejstar-
ších v Teplicích. Zurčení a obláčky páry
stoupající z teplé vody. Mlha. Pusto. Pus-
to, žalno a lyrno. Vedle budovy lázní se
v mlze rýsuje Něco. Betonové a mon-
strózní. Jakoby hangár nebo úkryt zbu-
dovaný pro případ strašlivé katastrofy.
Rekvizita pro sci-fi film. Prohlížím Něco
ze všech stran a dovtípím se, že je to
pavilon pro hudebníky. Kolonádní kon-
certy. Strauss, Massenet, Flotow…

Dávám se nahoru k Doubravce. Po
obou stranách aleje veliké secesní vily.
Jdu kolem rozbujelého houští, jež bývalo
živým plotem. Jsou tam pohozené roz-
ličné předměty.

Láhev od vodky.
Plechové umyvadlo.
Použitý prezervativ.
Velká papírová krabice.
Láhev od autokosmetického přípravku.
Hrnec.
Zrezivělá koloběžka.
Rezervoár od splachovacího zařízení.
Potrhaná a znečištěná fotografie stát-

níka.
Hromada starých gramofonových de-

sek (asi 200 ks).
Plechovky od konzerv.
Dámská vložka.

12
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Zlomená lyže.
Zbytky laviček.
Důstojnická čepice.
Mnoho krabiček od různých druhů ci-

garet, mnoho starých novin, mnoho útrž-
ků papíru atd.

Podívej! Lidi chtějí krásu a tvoří ji, ani
o tom neví. T o t o  je poezie.

Neodporuji. Ve větvoví houštiny se
mlha sráží v drobné krůpěje. Na kmeni
stromu spí krásná můra. Mohl bych říci,
že také toto je poezie, ale správnou by
byla námitka, že jedno nevylučuje druhé
a že ostatně taková i onaká poezie niko-
ho nezajímá. Mě nejméně.

Míjím pustou restauraci Panorama
a vstupuji do lesa. Stále mlha, snad ještě
hustší. Holé pokřivené buky z ní vystupu-
jí jako strašidla. Dýchám, jsem nucen
dýchat tu blbou poezii. O těch přízracích
by se dala napsat krásná báseň. Napsat,
vytisknout na jemný papír nákladem
20 000 000 výtisků a rozřezat pro potře-
by veřejných záchodků.

Debata nebere konce. Stoupání je
prudké, sotva dýchám. Dýchám vzduch,
mlhu, poezii a ještě nepřetržitě mluvím.
Podrážděný hovor o Burdově rozkmitu.
Jeho práce nevyústila v čistou novou
poezii. Jeho práce bylo kmitání. Ve stej-
né době sestavoval nejbizarnější ready-
made a zároveň psal báseň tradičního
typu. Kmitání, které zesilovalo a zrychlo-
valo až do zmizení.

Maximální lhostejnost a maximální za-
ujatost.

Připomínám si Teilharda: Všechno je
mi vším a všechno je mi ničím.

Zatímco já…
Pod pokroucenými buky se povalují

různé předměty. Přibližně týž sortiment
jako tam dole v houští. Lidé si zdobí svět.
Dala by se z toho udělat znamenitá bá-
seň. Asambláž nebo ready-made. A kdy-

by se odřízl ten nejzkroucenější strom
a vystavil s těmi odpadky… Blbost, k če-
mu to?

Pokouším se formulovat zákon:
§1. Básníci všech dob se snažili posti-

hnout skutečnost. Básnickým popisem,
básnickým obrazem, básnickým plánem
či modelem. Skutečnost básníkům vždy
úspěšně unikla, takže básníci byli usta-
vičně nuceni poezii světu přizpůsobovat:
Marně.

§2. V průběhu tohoto přizpůsobení
dospěli básníci k rozbití všech dosavad-
ních slovesných forem a k dokonale odů-
vodněnému nonsensu a absurditě.

§3. Současně však básníci měli mož-
nost shlédnout fotbalová utkání, budování
nových měst, cestovat veřejnými doprav-
ními prostředky, sledovat politické dění,
vyslechnout projevy státníků, vyslechnout
popravčí a čestné salvy, zúčastnit se mí-
tinků, odhalování a odstraňování pomní-
ků, nechat se uvěznit nebo zvolit do veře-
jných funkcí (případně obojí) apod. Nic
tedy básníkům nebrání pochopit, že byli
světem znovu trapně předstiženi.

§4. Protože básníci sami nejsou schop-
ni vyvodit z uvedených skutečností pří-
slušné důsledky, prohlašuje se tímto zá-
konem veškerá poezie za neplatnou
a veškeré další tzv. básnické tvoření se
pod trestem smrti zakazuje.

Jsem na vrcholu kopce. Zbytky hradeb
středověkého hradu. Tady už mlha není,
jen její zbytky, cáry a obláčky plují mezi
rozvalinami starých bran a bašt. Velmi
poetické a romantické. 

Ale střed hradu!
Zdi zříceniny doplnili někdy v minulém

století stavbou ve stylu německého ro-
mantismu. Se samozřejmým a ušlechti-
lým záměrem: výletní hospoda. V zimě
grog v útulném teplíčku pod parohy, v lé-
tě pivo na vyhlídkové terase.
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Před několika léty celý objekt převzal
Svaz pro spolupráci s armádou. Na ná-
dvoří karoserie starých vojenských aut.
Ze starých zdí ční vysoké antény. Vedle
antén rozestavěné nové gotické věže
z cihel, travers a tvárnic. Konstrukce ty-
kadla antén, trubková lešení, staré a no-
vé zdi, zřícené a rozestavěné věže. Je to
zrůdně blbé a nevýslovně krásné.

Stojím na kraji bývalé terasy. U nohou
mám moře mlhy ozářené sluncem. Také
poezie, nechci se přít. Ale ten hrad! Kdo by
si vymyslel takovou báseň? A kdyby! Kdo
by ji mohl s takovou velkorysostí realizovat?

Básník, který předstihl svou dobu, nikdy
neexistoval. Kdo si mohl takovou blbost
vymyslet? Báseň přede mnou! Báseň za
mnou! My básníci jsme břídilové, ale
poezie se nesmí zaměňovat s básníky. Ten
hrad je veledílo. Šir hašširim. Rozjařuje mě
to. V debatě jsem ovšem na hlavu pora-
žen, ale rozcházíme se v dobrém.

Sbíhám z kopce dolů, zpět do mlhy.
Spěchám, za chvíli proběhnu lesem
a s obdivem prohlížím klenoty navlečené

na šňůře bývalého živého plotu.
Důstojnická čepice.
Zbytky laviček.
Zlomená lyže.
Dámská vložka.
Plechovky od konzerv.
Hromada starých gramofonových desek.
Fotografie státníka.
Rezervoár od splachovacího zařízení.
Zrezivělá koloběžka.
Hrnec.
Láhev od autokosmetického přípravku.
Velká papírová krabice.
Prezervativ.
Plechové umyvadlo.
Láhev od vodky.

V hlavě mám spoustu projektů ke krás-
ným nesmyslným básním.

Poskakuji za světem.

Přibíhám do snack-baru, sedám si k pul-
tu a volám po pivu.

(Listopad 1971)
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Veronin kříž

Zabita 
kvůli kravatám

Zabita 
kvůli knoflíkům

Zabita 
kvůli bavlnkám

Stav kříž vražedkyně!
Ať je ve větru pentlivý!

(Z rukopisného cyklu Smírci)

Fragmenty

vítr
frieden
gestorben
osef 

gi ela
ruht
wirt aft?
isela
wird vítr?

ranz
wird vítr?
ganz
ist Franz vítr?
oder
Lu wig
Lu 
ewig

nein
Ludwig
Ludwig

in Frieden

und Nebel
mlha
und Nebelmlha
und gisela

slunce
josef
ó senf
ruht
ruht?
in Frieden
denn alle tod sind
denn 
není noc
ale den!

Čím byli mrtví, když byli živí?

Magazinmeister
Wirtschaftler
Bettfederhändler
Bauer

Čím byli ještě?
Rechenmacher
Holzfäller
Weber
und wieder Bauer

A ti další?
Kirchendiener
Strumpfwirker
Besenbinder
Fleischbeschauer
Wagner
Tím vším byli živi.

(Z hudebně-literární koláže Halbblut)

Radek Fridrich

Kříže, kříže, kříže...
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Umění dýchat

Žiju jenom o slovech
a o pár tónech v E moll
obklopen černobílými fotkami s rádoby uměleckými akty;
nade mnou září abstraktní slunce
akvarelem na plátně
překryté sněhobílými mraky mírně podladěného C maj.

Šlapaje po dlouhých lyrických prózách na novinovém papíře
stokrát přepisovaných až k úplné nečitelnosti
pronásledován komiksovými figurkami Romea a Julie
procházím přítmím ostře nasvícené gotické katedrály,
abych strhal filmové plátno visící nad oltářem.

A sochy kolem hází svými disky se železnou pravidelností přírodních zákonů,
jako hodiny, které se nezastavily ani tehdy,
když se roztekl poslední čtvereček bratříčkovy čokolády,
když se zbytky červeného na dně křišťálových sklenic seschly v temné skvrny
a po poslední knize zůstal jen slabý zápach páleného papíru.

Jen slavná herečka
točí své porno v přírodě,
přisává se na rozeklaný útes
pod zarostlým nápisem
dum spiro, spero. 

Vojtěch Pišl

Zůstal jen slabý zápach

V jednotě místa, času a děje

Někdo po mě střílí hořícíma vlaštovkama
Jenom Japhy Ryder pomáhá mi vpřed
Vrchol
Malý kousky mraků roztloukaj mi hlavu
vůbec nechladí

Prostupuju ideje

Držim tě jen za malíček
padáš nahá z okna

Ptáci stříhaj ocasama
pavučinu důvěry

Když kotě vrčí, skáče a kouše
Pól vystřídal peklo
hluboko v mém soukromém časopros-
toru
inkvizice zabavila penicilin

Modrý kruhy zapomnění
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Poslední obraz

Poslední obraz jsem si nechal
ten hřbitov
pod okny domova
až nakonec

- potulný malíř
kreslí radši cizí
štětcem přivezeným z dalekého jihu
jen po pouliční bitce
vytáhne nůž
slavnostně ořeže tužku
velkolepě
zachytí tmavé skvrny na pozadí vycpaného

šermíře
se slevou za pět eur padesát -

má kresba hřbitova
původně z posledních, určená do
nejhustších splínů
valí se z okna (s ostatníma vlaštovkama)
z kterého jsem nekreslil
…a v plivanci pod náčrtem se mísí pivo
s chutí sušeného manga
posledního ovoce co zbylo z vandru kde
pouliční umělec
zíral radši na cizí

Ač z oken domova…   
…jde to nebo ne? 

Kavárna v La Seu d´Urgell

Snobi se snoubí s vandráky
Splíny už splynuly s oblaky
Slečinka sune se, stejně s ní dým
I básník usíná naleznuv rým

Sta stromů slunce svit zastíní
Slimáci zalezli do dýní
Ztiší se sunutí soumarů do města
Právě teď začíná španělská siesta

Město

Tiché dálky velkoměsta
dřív se do nich každý vměstnal
města tvář se ale mění
zbořili nám opevnění
co víc si jen mohli přát?                 

upalují naši čest a 
mě už taky hoří vesta
taky naše duše mění 
zrádci - ač jsou odsouzení
měl jsem je dřív tolik rád

nezbývá nám žádná cesta
žádná, snad jen z pěti šestá
od setmění k rozednění
nepřátelé město plení
dobyli nám zlatý hrad

teď už s tím jsme srozumění
vždyť jsou ještě jiná města
co víc jsme si mohli přát?
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Nezastavuji se. Nevracím se. Nezpo-
malím ani nezrychlím. Dokonce tu ani
nemůžu být pro vás stále, ač by mě
někteří občas potřebovali.

Byla jsem u toho, když se poprvé
smál, vždycky jsem byla u toho, když pla-
kal. Jeho smích i pláč mě provázely
a jeho dospívání se mi vrylo do paměti
jako deník, který ještě dnes ráda otevřu.
Zvykla jsem si na jeho přítomnost, jež se
mi stala samozřejmostí. Vyplnil moje
prázdná místa a oživil ta plná… A pak se
mi stal vším, i když jsem tušila, že to tak
nemá být. Nestávalo se to, protože ne-
mělo. Nikdo to nezakázal, ale já to měla
uvnitř a to bylo silnější než všechny zá-
kazy zvenčí. Přesto se síla citu stala
mocnější nežli síla hrozby.

Když ji poprvé spatřil, jako by se mi
zastavilo srdce. Jen na vteřinku, poprvé,
ale stalo se to a bolelo to. Jenom tam
stál a díval se a mě to bolelo už proto, že
tomu nešlo zabránit. Bolelo to jako tisíce
slz, tisíce jehel, tisíce sbohem. A po té
nekonečně dlouhé vteřině jsem věděla,
že hrozba si našla svojí cestu ven…

Potom ji poznal. A podal jí ruku a polí-
bil ji a miloval ji. Síla lásky tentokrát ne-
přivolala mou bolest, jen obavy a strach.
On ji stále miloval a ona milovala jeho.
Byli spolu, šťastní a svoji a na mě zcela
zapomněli. Ale já tu byla, tiše jsem přihlí-
žela a stále víc se bála. 

Musela odjet. Pryč, ne navždy, ale od
něj. Slíbili si věčnou lásku, políbili se,
jako by to bylo naposled, plakali a z těch
uplakaných očí se sobě ztratili. Najed-
nou jsem tu pro něj zůstala jenom já.
A se mnou čekal, občas mi vynadal
a odehnal mě. Já však zůstala. Věrná

a klidná po jeho boku jsem vyplňovala
smutné dny a čekala společně s ním,
však na rozdíl od něj spíše na zapomnění
nežli na návrat. Ještě dnes občas vzpo-
mínám na teplé dny na lavičce u řeky,
kdy vítr vanul silněji než obvykle, jako by
se k nám snažil přinést co nejrychleji
něco nového, něco čerstvého z nespa-
třených krajů. On i já jsme prosili, však
každý o něco jiného. Jenže vítr měl ten
podzim asi trošku zlomyslnou náladu,
nebo jeho síly nestačily na mé vroucí
přání, a ona se mu vrátila. A nebylo to
tak, jak bývá, že zapomenou, a když ne
oba, tak alespoň jeden. Jejich láska byla
snad ještě pevnější a krásnější než dřív.
Tenkrát mě požádal, abych se zastavila,
nešla dál a nešla s ním. Však naše pouta
byla příliš silná a já se za ním plížila dál,
stále jsem byla poblíž, i když zrazená
a stále vystrašená.

Taky se pohádali, občas. Žili spolu
a někdy se neshodnout není nic neobvyk-
lého. Jednou se však pohádali příliš, snad
jeho žárlivost, snad její lhostejnost… A on
se opil a podvedl ji a ona na to přišla.
Tenkrát o hádku prosil, přesto dostal jen
pláč za zamčenými dveřmi. Šel ven, dlou-
ho se procházel městem a nevěděl, pro
co teď bude žít. A pak si vzpomněl na mě.
Vzpomněl si a prosil o odpuštění, prosil
mě, ať se vrátím. Prosil mě z lásky o ná-
vrat, jenže já nemohla. Už jsem se nedo-
kázala vrátit, nedokázala jsem mu po-
moct. Poslala jsem ho domů za ženou
a on mě proklel. Proklel mě, křičel a pak
se vrátil domů… Odpustila mu.

To jsem já. Chvíli vším a chvíli ničím,
jednou byste za mou pomoc obětovali
vše a jindy si ani nevšimnete, že tu jsem.

Tereza Vostracká

Vteřina
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Jste nevděční a neschopní si mě vážit.
Nezasloužíte si mě.

Když se něčeho tak moc dlouho bojí-
te, přijde to. Není to ani strach, jen bo-
lestivé čekání na ještě bolestivější oka-
mžik. Onemocněla a umírala. Když si
vzpomenu na všechny ty krásné chvíle,
co spolu prožili, na nádherný život, kte-
rým šli bok po boku, jsem šťastná, že ji
potkal. Dnes ano, protože už mě nesžírá
hrozba, bolest ani strach. Dnes už ne.

Když umírala, naposledy mě požádal
o odpuštění a o pomoc. Plakal mi do
dlaní a myslel, že ho nikdo nevidí. Obě-
toval by pro ni sebe i mě. Přál si, abych
tu byla pro ni ještě alespoň chvilku.
Chtěl, abych ji společně s ním držela za
ruku, aby i ona cítila, že mě alespoň troš-
ku má. Dala jsem jí ještě jednu vteřinu.
Už druhou, už méně bolestivou, i když
spalující a zničující moji existenci. Avšak
ta vteřina stačila na to, aby naposledy
slyšela to pravé Miluji tě! a mohla jít svou
cestou pokojně dál. Zemřela nám v ná-
ručí s lehounkým úsměvem na tváři.

Nepoděkoval. Vše, co jsem mu doká-
zala dát, mu bylo málo. Vše, kvůli čemu
jsem obětovala své já, pro něj bylo nic.
Stál tam a proklínal mě i celý svět. A nej-
více pak sebe, že si mě nevážil… Přesto
mi nikdy neodpustil.

Zapomínáte na mě. Je mě málo, tak
málo a přesto mě nedokážete ocenit.
Neumíte mě naplnit ani využít, nedoká-
žete mě mít víc a už vůbec ne mě hezky
strávit… A pak mě prosíte. Ať se zasta-
vím, vrátím. Křičíte na mě, proč plynu tak
pomalu nebo mi vyčítáte, že utíkám moc
rychle.

Nejsmutnější je, že mě nakonec všich-
ni prosíte o pomoc. Přejete si mít mě ješ-
tě trošku víc. A všichni si vyčítáte, že jste
si mě víc nevážili. Vy všichni… 

Nemůžu se zastavit ani vrátit. Nedo-
kážu zpomalit ani zrychlit. Nemám moc
být tu stále pro vás. To nemůžu a ne-
dokážu. Jediné, co pro vás mohu udělat,
je dát vám jednu jedinou vteřinu navíc.
Tak a je vaše. Zkuste s ní změnit svět. Já
plynu dál.

O všem možném

Karla Erbová

Přečetla jsem za vás…
Přiznávám, že jméno Dagmar Telinge-

rová mi nic neříkalo. Nedávno se ale na
mém stole ocitla úzká knížka s názvem
Tváří v hřívě. 

Básnířka rodem z Opavy (1927-2003),
v mnoha encyklopediích neznámá, byť
její poezie věru nestojí na konci řady
autorů, jejichž jméno je dobré si zapama-
tovat. Jejím nelehkým (jak jinak) osudem
i její zajímavou tvorbou čtenáře zasvěce-

ně provede Drahomír Šajtar v obsáhlém a
zasvěceném doslovu.

Ty básně mne oslovily, mám k nim ně-
jak blíž než k mnohé tvorbě současníků.
Jsou křehké, jsou statečné, jsou vzpur-
né, jsou kultivované. Nepředstírala, ne-
lhala. To je vždycky dobrá mince v tvor-
bě. Její poezie se obírá lidským údělem,
tím losem, který nám byl spíše dán, než
abychom jej vytáhli z osudí sami. I milost-
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ným citem (plným dramat, jak jinak), pro
ni výsostným znamením člověka. Vypráví
o svém milovaném kraji, o Ostravě, kde
prožije většinu života včetně osvobození
v roce 1945, včetně pokoření z „nového
osvobození“ v srpnu 1968. To vnímala
zvláště citlivě, hořce, s hlavou vztyče-
nou, ba i trochu vzpurnou.

Mimořádná vnímavost a citovost ji činí
křehkou i silnou zároveň. Není do sebe
narcisovsky zahleděna, dokáže být se-
beironická, dobře vnímá obě strany min-
ce, která jí byla dána. Na konci života se
její společnicí stává těžká nemoc. Nena-
říká, nelamentuje, neproklíná, nekřičí:
Proč? Proč zrovna já? Ví, že i bolest je
součástí života. A ví to moudře.

Časopisecky začíná publikovat v roce
1959 (Červený květ), ve stejném roce vy-
dává svoji prvotinu Dopisy bez adres. Za
normalizace nemlčí, píše sice, ale nepu-
blikuje. Nedá se říci, že se uzavírá, vnímá
velice ostře zápas doby, zápasy lidí o cha-
rakter, nespravedlnosti a křivdy. Připra-
vovaná druhotina však už nevyjde. 

Řeklo by se, že je to trochu málo. Jak
kdy. Tato poezie je bezesporu kamín-
kem, který by mozaice české literatury
chyběl, kdyby nebyl zasazen na své mís-
to:

Večer u vody

Vrba je začarovaná šatnářka
Která háčkuje záclony
Pro milence

Jako všechny stařenky
Zpívá tence

O hulánu
O ryzáku
O panence

Jsou chvíle

Jsou ticha Ano jsou
Jako bys dlouho s kamením
Klečel pod vodou
A tu vodu svíral mráz

Jsou pravdy Ano jsou
Jako by někdo dechem svým
Vzkřísil píseň tvou
A potom jí zlomil vaz

Jsou chvíle Ano jsou
Jako bys ránem deštivým
Prchal před sebou
A sám k sobě došel zas

A snad ještě závěr delší básně Zimnice
času:

Přestaňte zhasínat
nekřičte Nekřičte
Protože mrtvý je příliš útlý
Protože mrtvý se velmi ztišil
A kam vstoupíte
On všude již
Před vámi
Byl

Škoda, že básnická cesta Dagmar Te-
lingerové nevedla dál. Oslovila by tolik
lidí. Přečtete si Tváří v hřívě. Osloví, po-
hladí, donutí zamyslet se.
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Pax iiscum – 
Klenčí pod Čerchovem II

Na Soutkách (soutka – úzká ulička mezi
domy), tak se v Klenčí nazývá místo, kam
směřuje poslední cesta, kde se návštěvník již
jen ve vzpomínkách setkává se svými blízký-
mi, milými. Zde se také můžeme setkat s nej-
proslavenějším chodským triem – Jindřichem
Šimonem Baarem, Janem Vrbou a Jindři-
chem Jindřichem. Několik desítek let tu byl
Baar sám jakousi věčnou stráží, posléze se
zde všichni tři sešli jako spolutvůrci i svěd-
kové slávy svého rodného kraje.

Epitaf pod tepaným křížem reprezentativní
hrobky J. Š. Baara (1869-1925) přiměje ná-
vštěvníka k pozastavení. V úvodních verších:
„Poutníku, též tvá cesta k hrobu běží, tož se
netaž, kdo zde leží, jaké bylo naše jméno,
života též jaké věno…“ jako by dozníval hlas
pěvce, jenž z Výhledů nad Klenčím shlíží do
legendárního kraje a na podstavec svého
pomníku dal vytesat krédo o poslední ne-
popraskané struně v srdci, na níž vyzpíval své
vyznání i lásku k Chodsku.

I tahle struna praskla předčasně. Josef
Thomayer s obavami sledoval zdravotní stav
svého krajana, diagnostikoval pokročilou
arteriosklerózu. Na humoru to spisovateli ne-
ubíralo. O básníku Antonínu Klášterském již
zmínka v Pax iiscum padla. Baar ho pozval na
Chodsko a budoucí stálý návštěvník kraje si
měl napoprvé odvézt dřevěnou sošku chla-
pečka, dílo a dar sochaře Vladimíra Bret-
schneidra. Do zavazadel se nevešla, a tak
necelých čtvrt roku před netušeným skonem
mu ji Baar poslal poštou s dopisem. „Tvého
malého chlapečka dýl za svýho vydávat hani
před lidma skryjvat nemůžeme. Co si si na-
drobil, mušíš sníst…, myslíme, že se za něho
stydít nebureš ha že se bure mít hu Tebe
dobře…“

Mraky se však stahovaly a vedle poslední
vůle projevil chodský bard přání, aby J. Jin-
dřich zhudebnil jeho Bulačinu; měla ji nad
rakví zazpívat Ella Musilová-Kreslová. Sklada-
tel se rozhodl rozepsat báseň pro sbor.

Kompozici stále odkládal, Baar naléhal. Ráno
24. října 1925 Jindřich pod dojmem tíživého
snu – zdálo se mu o nesplněném slibu, viděl
i Soutky – sbor rozepsal. Skončil a dostal
zprávu, že před hodinou J. Š. Baar dodýchal.
Paní Musilová-Kreslová s A. Klášterským vy-
zdobili rakev mateřídouškou, pryskyřníkem,
slzičkami Panny Marie a řebříčkem. Po obřa-
du v přísně římskokatolickém ritu, jak si ze-
snulý přál, promluvil Bohumil Zahradník Brod-
ský. O „Dušičkách“ již zůstal tvůrce Paní ko-
misarky na Soutkách. Ještě před rokem jel
na vyšehradský hřbitov, kam pravidelně po-
kládal kytice chryzantém (na faře v Ořechu je
sám pěstoval) na hroby Boženy Němcové
a Václava Beneše Třebízského. Oba ctil jako
své vzory.

Baar oddával v roce 1918 při prvním sňat-
ku svého vzdáleného bratrance Jana Vrbu
(1889-1961). Předtím mu koncipoval dopis
leccos prozrazující o vlastních citech: „Odklá-
dám kněžskou řízu, opouštím tón kapucína
z Valdštýnova tábora a chce se mi ještě pro-
mluvit s Vámi pár teplých slovíček. Je hodina
duchů, lampa syčí zlostně na stole… v obec-
ní louži tremolují neúnavně žáby… Kladu hla-
vu do dlaní a smazávám řadu asi třiceti let.
,Kam jste se poděly, časy?’ ptám se melan-
cholicky… Život je věčný, jen lidé umírají…
Otevřeným oknem se sem dere zima a tma.
To obojí vládne v hrobě. I klid a ticho hrobu
sedí zde se mnou. Pouze taková vzpomínka
a takový list jako Váš dovedou mi je zaplašit.“

S Vrbou si rozdělili chodskou tematiku.
Baarovou doménou bylo 19. století, Vrbovou
vše před a po. V nevoli se rozešli, když vypukl
mezi Domažlicemi, kde Vrba měl jako radní na
starosti lesní hospodaření, a Klenčím spor
o část lesů. Vrba pomohl prosadit domažlické
nároky. Příliš tam však oblíben nebyl. Domažlič-
tí neradi pohlíželi do zrcadla, které jim v několi-
ka dílech nastavil. A pak – byl furiant. Popuzo-
val ironií i gesty aristokrata. Pověstné byly hony
v jeho honitbě u Draženova a hostiny po nich.
Jeho dílo však zůstává nedoceněno. Jedno-
značné prvenství mu přísluší v přírodních pró-
zách. Byl básnivý stylista a jako myslivec neměl
v beletrii s přírodními náměty konkurenta. Ale
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závažná jsou i plátna jeho epických románů
s venkovskou tematikou. Oprostil je od vlaste-
necké a národopisné tradice i od soucitu kritic-
korealistické tragiky. Nemýtizoval ani vztah
k půdě. Z tvrdosti selských povah se vzpínaly
zápasy s osudem, přírodou, o rod a jeho bu-
doucnost. V tom byl nepřijatelný také padesá-
tým létům, a proto ho mělo vyřadit mlčení.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Zelená panna 
se představuje 

Se čtyřletým odstupem po svém vydání
v nakladatelství Haymon (Innsbruck – Vídeň,
2003) se vloni dostal českému čtenáři do ru-
kou román Bernhardta Setzweina Zelená
panna (Barrister & Principal, Brno 2007). Co
inspirovalo renomovaného bavorského spiso-
vatele, mj. autora nietzscheovské biografie
a úspěšných divadelních her, k tomu, aby se
v oblasti Českého lesa vydal přes hranice
a znovu zpytoval česko-bavorské sousedství?
Inspirovala ho hranice vzdálená jen několik
kilometrů od hornofalckého Waldmünchenu,
kam přesídlil z Mnichova, nebo život v jedné
z někdejších zemí východního bloku, jejichž
literaturu zná z cizojazyčných překladů? Před-
pokládejme, že obojí. 

V literatuře má tematika hranic, a to jak na
české, tak německé straně dlouholetou tradi-
ci. V Setzweinově románu bychom marně
očekávali stopy oblíbeného žánru pěstované-
ho německými spisovateli bývalých Sudet,
známého pod pojmem „Grenzroman“. Spiso-
vatel staví čtenáře před jinou skutečnost –
hranice jsou po více než čtyřech desetiletích
opět průchodné. Většina obyvatel malého po-
hraničního městečka Hlavanice prožívá sa-
metové opojení. Jsou však mezi nimi i jedinci
prožívající hlubokou depresi, která pramení
ze ztráty životní motivace, ať je to např. bývalý
pomocník StB s příznačným jménem Lovec
či bývalý starosta Hlavanic Urbánek.

Na druhé straně hranice, v bavorském
Wutzelshofenu si mezitím úspěšný podnika-
tel, „cihlobaron“ Zachariáš Multerer (v Bavor-
sku přezdívaný Ciaglzach) činí zálusk na vý-
hodnou investici v podobě stavby drůbeží
farmy, což by mu ekologičtí aktivisté v Ně-
mecku jen stěží trpěli. Ta by se měla realizo-
vat v areálu bývalého parku hlavanického
zámku, někdejším sídle hraběcí rodiny Hla-
váčků. Ani protřelý Multerer však netuší, že
se chystá koupit pozemek, o němž nový sta-
rosta Mucha předpokládá, že ho pracovníci
vodohospodářského úřadu na základě zna-
leckého posudku v nejbližší době nedoporučí
jako vhodný pro stavební aktivity. 

Tím také ospravedlňuje svůj souhlas s plá-
nem zapojit do hry starého a nemocného
Vendu Kolouška, jehož Multererovi doporučí
coby „bílého koně“ jeho zaměstnanec a pra-
vá ruka, pendler Jiří. Do transakce jsou však
v den podepsání smlouvy nechtěně zapojeni
i další aktéři, včetně spisovatele Vančury,
který si v Hlavanicích odbývá svůj nedobro-
volný dvacetiletý exil. Dříve bedlivě sledovaný
třídní nepřítel, nyní ikona sametové revoluce
se pro Multerera stává osobou s potenciálním
politickým postupem, tedy člověkem, jenž by
mu v budoucnu mohl být užitečný. 

Setzweinův román není zalidněn množ-
stvím postav. Nepřekročí počet dvou desítek,
počítaje i ty, jež rotují kolem necelé desítky
postav hlavních. Pouhá analýza opozic, do
nichž jsou autorem stavěny (podle věku, po-
hlaví, vzdělání, politické orientace, společen-
ského zařazení) by vydala na samostatnou
studii. Upozorníme jen na kontrast mezi těmi,
již jsou v neustálém pohybu, a tudíž zpro-
středkovávají nové kontakty (Multerer a jeho
zaměstnanec Jiří), a oněmi, kteří jsou celý ži-
vot přikováni k jedinému místu, ať již svou pro-
fesí (hostinská Bohumila, hraběcí sluha Jan),
politickým dozorem (Vančura) či fyzickou ne-
mohoucností (Venda Koloušek). 

O postavě spisovatele Vančury jsme se již
zmínili. Jeho jméno je reminiscencí na spiso-
vatele, jenž se stal obětí nacistické zvůle,
zatímco Setzweinův Vančura byl umlčován
komunistickým režimem. Předpokládejme



však, že postava nese i mnohé autobiogra-
fické prvky. (Který spisovatel si neklade
otázku o smyslu a poslání své tvorby a jejím
ohlasu mezi současnými čtenáři?) Zmínili
jsme se rovněž o Lovcovi, který je Vančuro-
vým groteskním protipólem. Groteskním pro-
to, že i on „píše“ – zaznamenává každé Van-
čurovo hnutí, jeho „spisovatelská“ činnost co
do kvantity předčí Vančurovu, kterou Lovec
a jeho nadřízení chápou jako nebezpečné
počínání. 

Vančurovy názory jsou však zprostředko-
vány jinak nežli výňatky z jeho tvorby, která se
za dobu jeho nuceného pobytu v Hlavanicích
omezila na sepisování historie hraběcí rodiny
Hlaváčkových. Každý den tráví spisovatel
chvíle nad sklenicí piva v místním hostinci
U zelené panny ve společnosti hostinské Bo-
humily. A zde se rodí hlavanické rozhovory.
Není těžké uhádnout, že Setzwein pocháze-
jící z rodiny majitele hostince na mnichov-
ském předměstí má pochopení pro tento způ-
sob komunikace, jímž se inspirovalo mnoho
děl české prózy (Hašek, Hrabal). Vztah k Hra-
balovi je zašifrován i v Bohumilině přezdívce
„tygr z Ešnapúru“, již jí přisoudili místní štam-
gasti. A ještě další detail. Otevřeným oknem
(oblíbeným motivem Setzweinova románu)
k nám proudí letní vzduch a s ním i atmosféra
Rozmarného léta, z něhož si spisovatel zvolil
malý odstavec jako motto své knihy. 

Léto nás provází celým románem, ať již se
octneme v jiných časových rovinách. V jejich
prolínání, jež akceleruje v druhé půli románu,
spisovatel zachycuje osudové zvraty, plné
smutku, ironie, ale i sarkastického humoru.
Multerer svým příjezdem následuje otce,
který na podzim roku 1938 přijíždí jako dů-
stojník wehrmachtu, aby vystěhoval Hlaváč-
kovy ze zámku. Jeho rozkaz pochytat místní
mladíky na práci do Říše o čtyři roky později
nadobro zpečetí osud patnáctiletého Vendy
Kolouška. Ten je po válce „rehabilitován“
přidělením malého domku německého tru-
hláře, jenž se s celou svou rodinou musí
urychleně odebrat do transportu, podobně
jako před několika lety židovská rodina
Feymannových. 

Vzájemné sympatie, které k sobě pociťují
Venda a dospívající židovská dívka, na po-
čátku léta 1942 mají příchuť tragiky. Během
jediné červnové noci, v níž se hrabě
Hlaváček za pomoci svého věrného sluhy
Jana a Vendovy asistence odhodlají k sabo-
tážní akci, jež by měla zabránit odjezdu
vlaku s deportovanými židy, tvůrci sabotáže
špatně přehodí výhybku a kola osudu se
otáčejí tak, jak bylo naplánováno – vlak
unáší židovskou rodinu na Východ, zatímco
Venda s ostatními pochytanými mladíky
putuje pod plachtou nákladního vozu západ-
ním směrem. Několik aktérů opouští úzce
vymezený románový prostor, někteří navždy,
jiní dočasně. 

Hlavanice, které v sobě nesou charakteri-
stické rysy českých pohraničních měst, na
mapě nenajdeme. Pro autora představují
střed Evropy, jenž je rovněž neuchopitelný
(viz scénu vyměřování císařských geodetů
v roce 1865 a jejich diskuse s bavorskými
sousedy). Takto Setzwein pokračuje v diskusi
započaté v 60. letech Milanem Kunderou
a Václavem Havlem. 

Setzweinův román je plný symboliky – su-
mec chycený na dně Pivoňky a jeho rituální
pojídání na večerní slavnosti pořádané za
účasti všech Hlavanických symbolizuje zánik
totalitního režimu, jména určují vlastnosti
postav (Vančura, Lovec), zámek zasažený
bleskem a Kolouškova smrt představuje zánik
starých časů, večerní bouře očistu apod.

Pomineme-li zmíněné prolínání časových
rovin, děj se odehrává v rozmezí jediného
červnového dne, na jediném místě a s ome-
zeným množstvím postav. Vrcholí slavností,
na níž se znovu objeví všichni aktéři, o jejichž
osudu rozhodne náhlá bouře – v ní vezmou
za své ruiny zpustošeného zámku, Venda
Koloušek jako nejdéle žijící pamětník umírá,
otravou hub, jejíž obětí se měl původně stát
Vančura, je také zpečetěn Lovcův osud.
Staré časy se bortí. Co bude následovat?
Českému čtenáři v roce 2008 jistě neunikne
odstín ironie a pochybnosti v závěrečné větě:
„Měla to být očistná bouře.“  

Marta Ulrychová
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Část pravdy o českém
vysokém školství

Kniha Jiřího Fanty Univerzita (nakladatelství
Jindřich Kraus-Pragoline) vydaná loni nezná-
mo kde, patrně ale v Praze, jest „slabším Pá-
ralem kdyby psal zdlouhavě“. Tak by to řekl
dnešní student. Erotické scény (sadomaso-
chistická, lesbická…) jsou však uměřené a ni-
koli samoúčelné, přičemž vlastním námětem
je svět vysoké školy a osazenstva bažícího po
nekalém bohatnutí.

Forma díla? Zručně beletrizované deníky
převedené do er formy, což nás neurazí, ale
ani nenadchne. Umně jsou zachyceny dialo-
gy, děj se předkládá „nasekanou“ formou 84
kapitol s banálními tituly – a stejně jednoduše
Fanta pojmenoval celek, tuto šedě realistic-
kou mozaiku o pinožení, ale také životě na fa-
kultě i mimo ni v čase… asi do roku 1995.

Chronologie striktně dodržována, přesto či
právě proto kniha postrádá tah. Mnohé šlo
přece říci stručněji a retrospektivami. Hlavní
hrdina zaujme, ale je od něj odskakováno.
Záznamy nekalostí zaujmou asi nejvíc, na
konci žádná z linií nemizí v kalu. Přesto vý-
sledek působí, jako by autor nakousl neúměr-
ně macaté sousto. Nicméně je tento text i té-
měř hotovým scénářem TV seriálu (vzorem
epizody je kapitolka Hádka).

Nebylo to fér – srovnávat s Páralem. Srov-
nal bych však s Františkem Spurným a jeho
Hrou na slepou bábu (Perseus 1996). Také
Spurného časová zpověď mapuje valný kus
historie, i když nejen univerzitní. Také ona
mnohomluvně. Srovnatelný je i deníkový pů-
vod, jenže Spurný přece jen vypoví víc.
Hlavně pak emotivněji. Fanta ale zase není
tak zahleděný do duše hrdiny. Jeho vševi-
doucí vypravěč je sofistikovanější. Méně
„z lidu“. Spurného dílo má jistě stejné ospra-
vedlnění existence jako Fantovo, přece jen

ale postrádá Fantovu úspornost. Mnoho-
mluvnou, ale zřejmou.

„Dokument“ Univerzita zaujme mnoha
postřehy. Jste rádi „in“? Já ne! Baví mě proto
parodie z kapitoly Kavárna: „Nejsi IN!“
šťouchl do něho Ondřej. Odpověď? „Ožením
se, rozvedu, zaregistruju se s teploušem,
odregistruju, nechám se přeoperovat, vdám
se, rozvedu, zaregistruju se s lesbou. Jsem
IN!“ Rozesmáli se.

Kritizoval jsem i malý spád, ale v řadě zlomů
jej Univerzita nabývá. Viz třeba kapitola Poptáv-
ka, kde jeden hrdina poprvé „začíná rejžovat“.
Ano, ano, mluvíme o korupci u přijímaček.

A jinde autor předběhl i exprezidenta Havla
a jeho letošní kritiku pražské periférie: Vlak
míjel řetězec příměstského betonu. Nákupní
střediska, sklady a zchátralé siluety podniků
světélkovaly ponurostí venkovských hřbitovů.
Na jejich pozadí se rýsovaly asfaltové vrásky
silnic s houpajícími se světly aut. V prázdném
kupé seděli naproti sobě Ondřej s Evou. „Za
chvíli tu bude jenom jedno město. Beton
a lidi. Nebudou lesy ani pole.“ 

A teď pozor, porovnejte tento popis s auto-
rovým pokusem zprostředkovat čas: Semestr
se chýlil ke konci. Prefabrikované pravdy za-
svěcovaly studenty do rituálů kmenové pří-
slušnosti. Vstřebávali signály. Z jurského par-
ku myšlenek se vynořily spotřebitelské prefe-
rence, trh a mezní hodnoty. Chvíli to vydrží. Po
čase zbude jen sedlina starověkých pravd:
racionalita jako přívěsek chamtivosti. Nic
nového pod sluncem. Asketické modely se
vysmívaly realitě. Většině studentů to bylo fuk.

Jak působení knihy shrnout? Inu, pragma-
tická pravda o jedné epoše a stylech přežití
na vysoké je tu zachycena zručně. A co víc?
Některé čtenáře odradí příliš „kolektivní hrdi-
na“. Chytíte-li se však na začátku s důvěrou
za ruku mladého Ondřeje, třeba nebudete
zklamáni.

Ivo Fencl
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Plzeňská básnířka 
za mořem

V obdivuhodném mládí se dožívá básnířka
Jiřina Fuchsová (2. 10. 1943) nevšedního
jubilea, ke kterému se sluší pogratulovat.
A připomenout, že je rodačkou z Plzně, že
vydala vedle řady publicistických statí a knih
už dvanáct básnických sbírek.

Z Plzně odešla Jiřina Fuchsová v roce 1963
do exilu a žila v Los Angeles. S Plzní jsou
spjaty její literární začátky. Svůj talent pak plně
rozvinula až v USA. Studovala na Hunter
College v New Yorku filosofii a v Los Angeles
obor slovanské jazyky a literaturu. Od roku
1973 se věnovala propagaci naší kultury,
přednášela český jazyk, literaturu a českou
historii na Loyola Marymount University v Los
Angeles. Za svou poezii obdržela Jiřina
Fuchsová několik literárních cen, je členkou
mnoha domácích i zahraničních spolků, klubů
a profesních organizací, Obce spisovatelů,
PEN-USA, Společnosti pro vědu a umění… 

Od roku 1987 vede kulturní a sportovní
archiválie v Památníku zahraničních Čechů,
který podchycuje přínos zahraniční větve ná-
roda pro budoucí generace. Své exilové knihy
uveřejňovala i pod pseudonymem Hynek Král. 

Nyní vydává Jiřina Fuchsová pod názvem In
the Garden své paměti a vzpomínky na vý-
znamné osobnosti. Zůstává stále v kontaktu
se svým rodištěm i s kolegy ve Středisku zá-
padočeských spisovatelů. Je iniciátorkou Ce-
ny Jana Zahradníčka, která byla udělována za
významné výkony v české poezii. Její aktivity
jsou směrovány na česko-americké vztahy. 

K jejím narozeninám jí přejeme přes těch
pár měst a polí a celý oceán pevné zdraví,
pohodu a hodně sil do dalších tvůrčích činů.
Milá básnířko Fuchsová, přijměte všechny
srdeční ozvy ze své rodné Plzně!

Josef Hrubý 

„Přesedni na můj vůz…“

Dovoluji si vřele doporučit úvodním titulkem
avizovanou sbírku veršů plzeňské malířky
Květy Monhartové. Jsa ctitelem její výtvarné
tvorby, neváhal jsem a lehce jsem se přenesl
na místo vedle ní, těše se překvapujícímu
zážitku z její tvorby literární. Ne, nečekal jsem
cestu úsměvnou, tu a tam šperkovanou vti-
pem, lehounkými lyrickými sentencemi, ryt-
my zavánějícími hravostí… 

Byl jsem jen zvědav, do jaké míry se autor-
ka slovem přiblíží svému výtvarnému myšlení
a cítění. Jak ostře budou její slova vonět, hla-
dit či burcovat, nebo jen dráždivě popichovat,
jen tak šimrat… nebo…? Ne, nechejme do-
hadů, těžko bychom se jen přiblížili filoso-
fické hloubce autorčiných dvanácti stupínků
vytesaných do srdce člověka. Člověka s jeho
věčným svárem na cestě životem. 

Svárem, který je v dnešní literární tvorbě
do značné míry překvapivě nepříliš bolestně
prožívaným. Výpovědí hluboce intimní, neob-
viňující druhé. Svárem v srdci osobnosti,
plným pochopení pro bolesti tohoto světa.
„Sešli se hladoví zvědavostí a očekáváním/
zavazadla přeplněná pošetilostmi s něžností
odložili/ Aby mohli zkoumat věci kolem a svá
strnulá těla…“ Nebo „Chceš světlo, Thesee,
hodně světla/ chceš zbořit zdi, servat mraky
z oblohy,/ ohnout stromy, pověsit se na
dráty,/ svítit, rozsvítit se.“ 

Troufám si tvrdit, že šedivý postmoder-
nismus nemá v umělecké tvorbě ve svém
centru tak zakódovanou bolest života a ho-
rečnou touhu dopátrat se jejích kořenů, tou-
hu zřetelnou a burcující. Budu proto rád „pře-
sedávat na vůz“, který se svými verši pokouší
rozjet Květa Monhartová.

František Juřička

25Něco se stalo Zpětné zrcátko



Otevřený dopis redakci
Plže aneb My vykulení
Plžeznalci!

Vážení redaktoři, 
chci Vám z celého srdce poděkovat za to,

že jste nám na stránkách literárního měsíč-
níku Plž poskytli místo pro pravidelný slou-
pek, ve kterém se chystáme tepat mravy do-
by a poukazovat na její nedostatky. 

Milá redakční rado, hluboce se skláníme
před Vaší otevřeností, jasnozřivostí a nezměr-
nou laskavostí. Jak vidno, tušíte, že my, mladí
literáti plní nadšení pro věc, jsme klínovým
řemenem plzeňského literárního motoru a že
právě my máme potenciál rozčeřit stojaté
vody literatury v Plzni. 

Jsme nadšeni, že máme prostor, ve kterém
máme možnost vyjádřit se. Pokorně přijímá-
me důvěru v nás vloženou a já za sebe i za
své (sou)druhy z Antidivadla slibuji, že ji ne-
zradíme. Že budeme naplno a s nejlepším vě-
domím a svědomím naplňovat tyto pravidelné
řádky životním entuziasmem, nadšením a po-
zitivní energií. Doufáme, že gejzíry radosti,
které budou šplíchat z našich sloupků, za-
střou občasné chybičky a nejistotu, a že čte-
nářovo srdce zaplesá nad krásou našich slov
a vět. 

A o čtenáře jde, vážená redakce a redakční
rado, především!

Nemohu tedy ve svém příspěvku opome-
nout verše jakéhosi mladého poety Vojtěcha
Bílého, kterému Plž v č. 6/2008 uveřejnil
texty. Jsem, myslím, také mladý, též mám
smysl pro ironii, ale tohle bylo moc. Kde je
něco pozitivního, vážená redakce? Čtenáře
přece nemůžeme zalít krví a vulgarismy! Je
absolutně nepřijatelné dát takovéto sousto
pravidelnému a vášnivému odběrateli literár-
ního časopisu! 

Pak totiž může Plž pár svých milovníků
nakrásně ztratit. A já se proto ptám, Jano
Horáková, může si Plž dovolit ten luxus, přijít

byť jen o jediného čtenáře? Apeluji na vás,
Vladimíre Novotný, opravdu si myslíte, že je
v poezii, která má být transparentem múz,
místo pro verše typu Růžový kecy / z černý
držky! či Zase jsem zmlátil toho malýho par-
chanta!? 

Zajisté namítnete, že čtenář má právo pře-
skočit inkriminovanou dvoustranu, budete
argumentovat svobodou jednotlivce. Já se
však táži: „Kde končí svoboda jednotlivce
a začíná svoboda davu?“ Ano, mohu stránky
přelepit a již nikdy do nich nenahlédnout. Já
si však v Plži chci číst. Kochat se texty, které
se mi líbí - poezií a prózou svou a svých přá-
tel. Literaturou malebnou až k nakousnutí. 

Ne, neoponujte mi slovy, že Vojtěch Bílý
má ve svém věku právo používat ostřejší vy-
jadřovací prostředky. Neraďte mi, ať vnímám
Bílého poetiku, která dozraje, neříkejte mi, že
v něm tepe srdce básníka. Já chci číst básně
o lásce, splavech a rozkvetlých loukách. Je-
dině taková témata totiž do poezie patří
a nikdo mi to nevymluví. Ani moji přátelé, ani
vy, velevážená redakční rado. 

Jsem skálopevně rozhodnut, objeví-li se na
stránkách tohoto literárního měsíčníku po-
dobné verše, založit „Iniciativu za poezii čis-
tou“, a věřím, že nebudu sám, kdo připojí
svou signaturu pod případný podpisový arch
s hlavičkou „Chci malebné trocheje, tohle
město moje je. S poezií bez rýmů zle se čeká
na zimu!“

Věřím, že má slova padnou na úrodnou pů-
du – vždyť já mám také rád novátorství, jsem
fanda na všechno neotřelé a svérázné. Však
i já vím, že máme být otevřeni mladému du-
chu. Ale všeho s mírou, redaktoři a redak-
torky. 

Doufám, že podobné situace se již nebu-
dou opakovat a Plž zůstane čistý jako lilium.
Takový totiž má být a takového ho my, věrní
čtenáři a nadšení přispěvatelé, milujeme.

S úctou 
Váš 

David Brabec 
duchem i tělem mladý muž
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Říjen 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

1. 10. – 19.00 – Osobnosti Plzeňska I
vzpomínku na Miloslava Bělohlávka připravil a spolu s jeho manželkou Danuší Bělohlávkovou
uvádí Viktor Viktora

8. 10. – 19.00 – Hrady a zámky III – Kaceřov
s průvodci Karlem Drhovským a Viktorem Viktorou

15. 10. – 19.00 – Dochmelná
pořad písniček a poezie o pivu (spolu s tradičními překvapeními)
v režii a průvodním slově Jiřího Hlobila

22. 10. – 19.00 – křest publikace

Karel Klostermann: Čaroděj ve Vlčím dole
spolutvůrce knihy uvádí Viktor Viktora
hudební doprovod: Naďa Pláníčková (akordeon) a Tomáš Pohanka (violoncello)
pořad je v KMP uváděn v rámci Dnů francouzské kultury v Plzni

29. 10. – 19.00 – Američan zemře v Brdech a jiné
Ivo Fencla uvádí Jiří Hlobil, spoluúčinkují Josef Hrubý, redaktor nakladatelství NAVA Viktor
Steinbach a Vladimír Babnič (hudební doprovod)

Pozvání Knihovny města Plzně:

7. 10. – 17.00 – A. S. Puškin: Eugen Oněgin
účinkují Eva Horká, Kateřina Březinová, Jiří Panzner, Rudolf Pellar, Jiří Zapletal st., 
Jiří Zapletal ml. a Vojtěch Esterle (varhany)

8. 10. – 17.00 – Olympijské hry Peking 2008 
v obrazech i osobních vzpomínkách lukostřelkyně Barbory Horáčkové, 
kterou uvádí Ludmila Bednářová

Připravujeme na listopad:

5. 11. – 19.00 – Cyrano
muzikálové monodrama v podání Michala Bošky
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Noví autoři Plže:

Radek Fridrich – narozen 1968 v Děčíně, kde 
žije, středoškolský a poté vysokoškolský učitel
(na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem),
autor řady básnických sbírek, mj. Erzherz (2002)
či Molchloch (2004)

Vojtěch Pišl – narozen 1989 v Plzni, žije 
v Robčicích u Plzně, studuje na Církevním 
gymnáziu v Plzni

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Václava Touchy a Jana Myslíka

Prózu Miroslava Sulana

Aforismy Karla Trinkewitze

Plzeňská ohlížení Vlastislava Tomana

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


