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Nejsme žádní zabijáčtí slimáci, kteří se prý
stali noční můrou evropských ekologů, nejsme
tudíž ani obávaným slizkým plzákem španěl-
ským, napadajícím květiny a požírajícím slabší
slimáčky: přísaháme, že jsme všehovšudy ne-
škodným čili literaturymilovným plzeňským
Plžem, který svým čtenářům právě nabízí první
jarní neboli březnové číslo. Nicméně stojí za
důraznou zmínku, že redakční rada a redakce
Plže si mezitím, tj. už zkraje ledna, odhlasovala
(a leckdy to nebylo vůbec jednoznačné ni
jednoduché a vskutku šlo při sčítání hlasů o pří-
slovečná prsa!), kdo budou novými laureáty
Cen Plže aj. za uplynulý ročník 2008. Gratulu-
jeme jim, zčásti o tom píše v antidivadelním
sloupku Jan Sojka, ještě více se ale dovíte
z osobního svědectví Jany Horákové!

Poezii v novém Plži zastupují natolik reno-
movaní a zkušení tvůrci jako Karla Erbová,
autorka mnoha knih veršů, a dále v Rabí žijící
Karel Trinkewitz, širší veřejnosti známější jako
slovutný (a dlouho také exilový) výtvarný umě-
lec – a také pisatel aforismů: koneckonců též
jeho verše mají k aforističnosti velice blízko.
Tvůrci prozaických příspěvků patří ke kmeno-
vým autorům Plže: Vojtěch Němec uveřejňuje
ukázku z připravované rozsáhlé prózy Opus
pictum (má vyjít s výtvarným doprovodem

básnířky Viktorie Rybákové), Jiří Frank se
i tentokrát orientuje spíše na humoristickou
rovinu vyprávění. Po celý ročník Plže chceme
otiskovat Malý slovník odcizených slov básní-
ka i prozaika Jana Jelínka (byť s drobnými re-
tušemi), napsaný v původní podobě již před
dvěma desetiletími.

Díky Dagmar Milotové můžeme upozornit
na „železničářského“ prozaika Roberta Droz-
du z Plas, tematicky možná navazujícího na
dávnou tradici povídek Jana Liera ze světa
železnice a mnoha jeho (i známějších) pokra-
čovatelů. Po boku Vladimíry Brčákové a Petry
Fantové se v rubrice Mladý Západ na rozdíl
od nich poprvé představuje svými talentova-
nými povídkami Ondřej Holý. Ani tyto příspěv-
ky, ani jiné, namátkou kritické reflexe, plží
hřbitovní cyklus Viktora Viktory nebo informa-
tivní glosy ze života regionu, opravdu, ale
opravdu nemají nic společného s nějakými
mrzkými slizáky plzáky španělskými! To zdů-
razňujeme v bohulibé víře, že nás nemine pře-
laskavá finanční podpora Města Plzně a Mi-
nisterstva kultury ČR. A mine-li, pomineme?

Vladimír Novotný
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Řeč sama ví všechno...

Karel Trinkewitz



2Ceny Plže

Jana Horáková

Ceny Plže 2008
Malým literárním Oskarem nazýváme

každoroční udílení výročních Cen Plže.
Tím velkým je samozřejmě Cena Bohu-
mila Polana. I tak je to ocenění velmi vý-
znamné, neboť obdobnou cenou se ne-
můžou honosit žádní jiní autoři v repub-
lice. Plž je prostě fenomén. Ne že by
neexistovaly literární časopisy, ale je-li
literární časopis měsíčníkem, není regio-
nální. Je-li regionální, není to měsíčník.
Navíc – Plž je svou komunikací s tvůrci,
čtenáři i návštěvníky literárních pořadů
opravdu živou mapou plzeňského literár-
ního života.

Laskavý čtenář by si mohl myslet, že
má redakční rada při svém zvažování,
komu cenu či čestné uznání udělit, lehký
úkol. Opak je pravdou – diskuse je dlou-
há, hodnocení závažné, kandidáti pro-
cházející prvním i druhým kolem podstu-
pují hlasování mnohdy ještě potřetí. Ne-
psaným pravidlem je, že z udílení cen
jsou vyjmuti excelentní básníci – Karla
Erbová a Josef Hrubý. Také proto dostali
předloni jednou provždy Mimořádnou ce-
nu za poezii. Již v prvním ročníku byla
mimořádná cena za podporu literárnímu
dění udělena Haně Gerzanicové. In me-
moriam získal zvláštní cenu také Jaroslav
Štrunc za obsáhlejší prózu Brunhilda,
která vyšla v roce 2006 jako letní příloha. 

Výroční cena v dané kategorii může být
(alespoň prozatím) také udělena jedno-
mu autorovi pouze jednou, leč někteří
tvůrci jsou výjimeční v různých žánrech.
A což teprve, uvážíme-li žánry, které se

jaksi vymykají tradičním kategoriím. To
pak nutně vede literární komisaře k udě-
lení ceny mimořádné. A tu získal tento-
krát za cyklus komiks (zdánlivě) anonymní
kreslíř a literát Vhrsti.

A jak se rozhodli redaktoři Plže a re-
dakční rada v tradičních kategoriích?

Za publicistiku získává Cenu Plže
2008 Ivo Harák. Není sice kritikem
žijícím v našem regionu, ale západočes-
kou literaturu na stránkách Plže (a nejen
Plže) pravidelně a fundovaně reflektuje.
Čestné uznání pak bylo přiznáno Bohu-
milu Jiráskovi.

V kategorii prózy si Cenu Plže odnesla
Markéta Čekanová, čestné uznání Ida
Sebastiani (nebo také Daniela Kovářová
– v letní literární příloze publikovala ještě
pod vlastním jménem). Duo prozaiček
doplnil čestným uznáním ověnčený Milan
Čechura.

V „královské“ kategorii poezie se lau-
reátem Plže stal Petr Švácha. Na pomysl-
né druhé příčce se umístil Pavel Štýbr,
Janu Sojkovi již třetí čestné uznání
přiznáno nebylo – co kdyby si antidiva-
delník Sojka chtěl začít dělat z diplomů
sbírku či antidivadelní kulisy!

Nelze zapomenout ani na autory neza-
vedené, začínající. A tak Cenu Ason-klu-
bu za kypření mladé literární půdy obdržel
za rok 2008 všestranný David Brabec.

Slavnostní i radostné předávání skleně-
ných šnečků, diplomů i květin doprovodi-
lo na „večeru Plže“ v Polanově síni
4. února hudební seskupení Tři tílka.
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Karel Trinkewitz 

Báseň se rodí němě

Někdy mám chuť
podepsat celý svět
jako ready made

V depresi spáchali sebevraždu
Virginia Woolf, Ernest Hemingway,
Paul Celan, Yasunari Kawabata,
Primo Levi, Cesare Pavese, Mark Rothko,
Jean Améry.
To bych byl
v dobré společnosti.

Velkým třeskem
zrodil se z nicoty vesmír.
Báseň
(jako třeba právě tahle)
se z nicoty rodí
němě.
Ale je v tom rozdílu
nějaký smysl?

Werner Heissenberg
přišel domů z laboratoře
a žena se ho ptá
co je nového
ve fyzikálním ústavu
Schrödingerovi chcípla kočka
A to je mi líto
vece paní Heissenbergová

Monsieur Proteste
c´est moi

Nic,
které je věčné,
na chvíli ustalo.
A
to 
byl můj
život.

Řeč sama ví všechno.
My to po ní jen
ve šťastných chvílích
opakujeme.

Z pražského hradu
půlnoční Prahou
o holi kulhá starý ministr.
Louče se s ním
u vrátek jeho zahrádky,
připadám si jak v čínské básni.

U B. H.

Bohouš Hrabal
vyskočil z okna
nemocnice na Bulovce.
Bohouši,
jestlipak ti nasadili
do rakve na hlavu
tvou červenou čepici
výpravčího,
jak sis to přál?
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Kolikrát už bylo málem
Horko a dusno Slyšet arénu
Zahřmělo naholo Tma

že by v ní hůl stála
Ani hruď moře neví si s tím rady

V údolí Eškoli odřízli kus révy
Nesou ji ve dvojici na tyči
a přitom klejí až to k nebi píše

Až se chce zakřičet: Dejte si aspoň šluka
Dejte si rauchpauzu!

Já na vás počkám
Já si tady sednu
vyčkám až otočí se zeměkoule

Hnul se mi písek v ledvinách
A někde pod žebry rozlila se náhle
– to nic to nebolí – 
ta ropná skvrna smutku

K zbláznění vůbec není třeba bohů
Na to si stačím sama

Den ještě hloupý holobrádek
se připlet někam 
kde ho není třeba

Náměstí zaplaveno básníky
a všichni zhrzení
a všichni zneuznaní
s bojovným pokřikem:

Vydej nám klíče Poezie
od svého muničního skladu!

Stojí to všechno za Grešlový mýto
Stojí to za zaječí pysk

Cožpak my víme co je za tím rohem
je-li tam aspoň stará cesta
po níž čert bábu vozil?

Je-li tam vůbec něčí svět

A není-li tam pro nás položená
zatvrdlá patka ovesného chleba
kterou tu kdysi zapomněli

raziči tunelů
naši bratři

Jak by jí makovic navařili
krajina spí

Spí muškát za oknem
V poštovní schránce dopis
Spí hadrárium kolem kostela

Tam v koutku u zdi obrys postavy
Zlata ni stříbra by se na ní
ani sám popravčí nedořezal

Živobytí samá šlacha 
Napůl tam a napůl tady
pořád hezká za rámeček
ale hlavou dolů

Čeká tam prý od nevidím
V očích jako oukropeček
trapná nevinnost
U dna dole rozdrolené doufání:

že jsou kletby
že jsou stébla
že jsou někde k potopeným

lodím přístavy

Karla Erbová  

Za zaječí pysk
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Ve dne nebe beránkové
v noci pihovatý
a pod tím v kvaltu odhozený věci

Obecní blázen běhá po zahradě
má v očích neděli a ruce plné pátků
povídá stromům cosi o věčnosti
Je samé: Tím že –
Je samé: Zda –

V hospodě ve vsi ubrusy z vikslajvantu
na kterých vadnou prázdný kecy
Řežou se smíchem všechny nože
Hýkají dveře ze svých pantů:

Bolí ho všechny prošlý činže
Škytání se mu podebralo
I firháňky mu uletěly

Je utrum panici
svět vůbec není zvědav

na tvoje KDYBY na tvé ACH
Měďáček hodí ti

(naštěstí je celý)
Avers tě přimáčkne
Revers tě rozdrtí
zapraskají kosti
a máš to tutový
a máš do smrti
už bydlíš na márách
i kousek za – 

Pak padlo ticho 
V oknech všichni svatí

tak divně mlčeli
tak divně hleděli
skrz vlastní oči dětsky pomněnkové

To jitro neví co se dálo k ránu
Všichni už byli

pravda
trochu sťatí

Somráci dopíjeli lahváče
Znavené chodníky a na nich
mastný flek po někom včera živém

Něco z křeče opileckých řečí:
Co je mi do té nuly v tobě
Já budu za dvojnulku!

Něco z plísně vzlínající zdivem
Něco do krvava

Kdosi se domáhal že prý tady ztratil
měsíční prach
z winchestrovky kulku
šesták diškerecí

Za městem po řece pluly katedrály
shořelá hospoda zvaná Na parkánu
a občas něčí hlava

Ještě ho bolela
Ještě ji držel v dlaních

Sivý jak starý bůh na ostrově Délu
směšný jak sochy v Bode

s vyšroubovaným pohlavím
sedává stařec u okna

Je sečten Podtržen Pasován na šílence
Zalknut svou figurou plnou trhlin

Už nemůže chodit Dívá se ven
V zahradě kvete bez
A na něm všichni zpěváčkové
které kdy v mladosti pustil z klecí
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Vojtěch Němec

Velká smrt
Dnes kašlu slova. Ale ne na, zkrátka.

Hlen, kolonie bacilů, bakteriálních státeč-
ků bez hranic. Ovšem. Nemyslete si, že
bych snad kdy kašlal na své postavy.
Chraň bůh – ať je jakýkoliv! Nebo že
bych se vykašlal na vás, imunitní čtenáři?
To by se nebe zřítilo na zem nám na hla-
vy, nebo z něho padal bůbůbůčící doby-
tek přímo na pastvu mezi pasáčky či do-
konce na ně, a hovězí bylo propichováno
kostěnými jehlami jako v nějakém při-
troublém filmu o době bronzové, nebo
zachráněno strachy ustrnulými těly těch,
kteří mají držet hůl nad stádem nad ho-
náckým psem koněm. Nikoliv. Nikdo na
vás nekašle tím teplým, zaškobrtávajícím
dechem – ani já, se zánětem dolních dý-
chacích, i cest k jádru textu. Zde však,
na tomto kusu papíru, na který přímo teď
zapisuji tyto chorobné řádky, se setkává
můj infikovaný dračí dech s písmem –
mění se charakter sdělení, něco je modi-
fikováno. Nakaženo. Ano, mikroorganis-
my se rozebíhají po listu a písmena jsou
tou intervencí poděšena. Ubíhají do
stran, aby uvolnila cestu – vzniká vchod,
a je to jako ukoulený křišťál. Ledové na
omak, průzračné na odiv. Na druhé stra-
ně může být viděn Hrdina, jak čelí pro-
měnlivosti podnebí a jak zapisuje den co
den co noc to týden atakdál deník, či
spíše dennonočník, protože čas a klid na
psaní má jen tehdy, kdy Jeho mučením
pochlapení bratři ve zbrani, ostražití před
Ním, neboť ani v takových podmínkách
není lehké se dokonale poznat, důvěřo-
vat si, spí nebo předstírajíce mrákoty hlíd-
kují, aby se divocí psi nepřiloudali a ne-
ukořistili si něco málo z tzv. hrdinně pad-
lých v boji, kteří mají být hned další ráno

pochováni s bleší ctí při nahodile zvolené
státní hymně pod falešnými jmény do ma-
sového hrobu, jenž je však pravý jako
papežova pleš, tedy: píše o denních udá-
lostech výhradně v noci, při dostateč-
ném, nikoliv však dobrém, chvalitebném
nebo nedej nějaký Bože výborném osvět-
lení. Ano, může. Co je však v tom mo-
mentu jisté: začíná pokašlávat. Zprvu
nenápadné echrm ehm echrchr se po-
stupně stává refrénem. Jako kdyby znovu
začínal mluvit, učit se mateřskému jazy-
ku. Skoro tomu neuvěřil – z hrdla se
derou zvuky. A věci. Vykašlávané na
prašnou půdu polopouští, kde se bělavě
ztrácejí kostry – jsou rozebírány lovci
a sběrači vzniklými pářením koz s odulý-
mi vesničany, jeskynní lid milovníků ve-
men, ale ani ti neví, že se v nejbližším
sousedství usadila žoldnéřská banda,
natož to, že Ten, který se po letech učí
mluvit, zašlapává své zpěněné hleny do
země a předříkává abecedu jako mantru:
„Ahé, bchů, ccho, dch, echr, fch, gehr,
hepčí, chrr, ich, juch, kašl, lmn, mrch,
nchou, ouch, pche, qhuch, ryhc, schš,
terch, uoch, vujš, wakliš, xecht, yls,
zojch.“ Znovuobjevuje v celé své kráse.

Jak víme, Hrdinův vztah k bojování byl,
řekněme, poněkud v rozporu. S Jeho
jménem. Sice se snažil zcizovat li-mo-ná-
du pro své vlastní potěšení a vyšší výkon-
nost, pokusy o takovou činnost však sel-
hávaly. Neboť bez správného loku Kola-
lokovy nemohl plně využívat svých zlo-
dějských dovedností. Byl v pasti. Došlo
to tak daleko, že ani neuzvedl svou věr-
nou pušku – byl prohlášen za nemocné-
ho. A tak mezitím, co ležel na marodce
a blouznil o sladkých oceánech, Jeho
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kamarádi za Něj byli krájeni kulometným
deštěm, zaplavováni napalmem, pokrad-
mu rozleptáváni snětí slezinnou, dušeni
neviditelně bezcitným plynem a trháni
šikovnými projektily. Nepomohl jim. Snad
je ve svých iluzorních krajinách potkával
a dával rady do umírání, jak se zatvářit
před posledním šokem, aby Bůh věděl
viděl, že odcházejí do dalších verzí sebe
samých s nadšením, že se těší na další
možnosti, že objevitelská náruživost na
smrt raněných přeroste v rezignaci orgá-
nů a vlévání mysli do spojitých nádob.
Aby nic nebylo. Ale dělo se všechno v tá-
hlých pádech vzletech v nečase zásvětí.
Třeba jim zašíval knoflíky, konejšil slovy,
že soudný den přijde, i když se ho již
nikdy nezúčastní, a že to bude krásné
jako píseň těch, kteří jdou a ví, že na
smrt, protože ti ve věčnosti už nemohou
být souzeni. Jsou čistí. Nedotknutelní ani
Bohem, ani pozemsky titěrnou myšlen-
kou. Jsou už v místech, kde však není
naděje. Není nic. Co by mohlo odstarto-
vat další začátky, žádný očistec nebo ráj,
ba ani peklo – to jsou jen pohádky na
dobrou smrt, aby vše bylo zjednodušené
na jediný dřevěný kříž trčící z vršku a na
něm čísi tělo. Tady je už nikdo nenajde.
Ne že by přestali existovat, jenom jejich
duše získaly na nových skupenstvích –
tam ve světě, který byl tvořen představa-
mi všech umělců, co kdy žili a tvořili na
Zemi. Našli byste tam veškerenstva hran,
zaoblení. Zkosení. Všechny myslitelné
tvary a beze zbytku barvy a jejich souhry.
Není to, jak se říká, druhá strana. Je to
líheň pravděpodobnosti, která může být
obsažena ve všem, co děláme a co pro-
žíváme zde v Materiálnu. Nejde o proni-
kání na druhý břeh, jde o prolínání všeho
možného a toho, co je v určitou chvíli dá-
no bezprostředním vnímáním. Za tuto
všudypřítomnou mnohost jsme vděčni

imaginaci, té jediné spojce s nadsmrtel-
ným světem, kde se rodí příběhy a zase
umírají v zapomenutí.

Tento odstavec má něco z Hammeln.
Když Válka vrcholila, zeměmi koruny ču-
chonské zaznívala hudba. Vycházela
možná z Metropole, možná odjinud, na
každý pád se však zdroj tónin blížil k jed-
nomu jmenovanému městu na Divokém
západě. Důvod psaní. Takových slov:
Nedaleko města-brány, přízračného do-
mova prodejných ženštin se země ote-
vřela. Mohlo se to předvídat. Kdyby
ovšem ti, kteří hlídkují u seismografů. Ne
že by nespali, ale nebyli odvedeni za
jinými zvuky, tedy údery bubnů. Do
Války. V zemi zůstali jen staří-mladí-
chromí-ženy-děti a ti, probuzeni ze
spaní, uprostřed rozlévání bramboraček,
z veselého bloumání dny, šli za zpěvem
píšťaly do Chebegeru, kde čekala prů-
rva. Díra Šklíba litosférických desek. Náš
komorní příběh tedy nezadržitelně smě-
řuje i pochody k tomuto zázraku přírody,
proudí za hnilobnými zády Strýčka, jenž
jako na truc vyvedl své Děti na světlo
boží. Flétna. Dá se předpokládat, že Mu-
zikantův Rádce se opět proměnil, že se
nabídl jako nástroj zkázy nebo jako pod-
městský doktor, aby vzduch vnikající do
instrumentu mohl být modifikován prsty
na patřičných místech a skrz síto se tak
do uší slabých zahnízdilo odhodlání jít
vstříc. Spasení. Šli jako v kolektivním or-
gasmu – dlouhém jako Velká smrt, trmá-
cení a pak pád. Kamsi za tělo. Za mysl.
Mimo víru, mimo naději. Pád s Dětmi –
ve volném stylu, dokud schránky nesho-
řely, se hlodavčí oči setkávaly s lidskými,
někdy došlo na polibky a darování Ne-
moci jazyk na jazyk. Družina hledačů,
přesněji občanské sdružení Desperatio,
mizela v roztoužených záchvěvech údů
i zemské kůry, Muzikant, v této zlé chvíli



8

překřtěn na Mstitele s píšťalou (jakákoliv
podobnost s japonským filmem pro děti
je zde čistě náhodná), stojí nad vším, ale
on sám už je ničím v souvislosti s naším
příběhem, přestává existovat. Tak. Jed-
noduše. Jako plácnutí do stehen. 

Překvapím vás, ó vy vzdělaní! Nebe se
toho dne zbarvilo. Do ruda. Voda mezi
břehy všech hornin, ve všech prohlub-
ních se změnila ne ve víno, ale krev. 
Těch, kteří zemřeli nejbolestivější. Ptáci
se snesli s nebe. Perutě všech barev, zo-
báky všech specializací, doklad boží pro-
měny, to všechno a mnohé další, milí vý-
letníci, se vrhalo sebevražedně blouzni-
vým lidem do vlasů, škubalo kůži, tlouklo
křídly, vřeštělo. Z krhavých mraků i z pó-
rů země duněla andělská hudba. Hrála,
aby byla chuť. Se vraždit na všemyslitel-
né způsoby. Nešlo to. Místo toho: bo-
lest. Zmaterializovaná krustou na tělech
– kdyby tehdy byl aspoň jeden vědec
příslušného oboru při smyslech, popsal
by snad v rozkřiknuté agonii novou enti-
tu. Živel utrpení – pátý aspekt. Jenomže
všechno živé bylo zaměstnáno. Čuchon-
ci buď kdesi v bojových situacích, nebo
karbonizováni pod zemí, navrátili se.
A tak se jizvy po způsobných příborech,
samosebou ze stříbra, otevíraly a zase
zavíraly, nervy byly rozechvívány jako
onehdy v podzemí zasmušilým Strýčkem
se sladkým dřevem. A tak se obratel
s obratlem znovu potkávaly, viselci nevi-
selci, provaz neprovaz, marno kopat do

té bedny, ať čtenářstvo nečeká, jsou
dlouhé schody a cíl nikde. A tak se plíce
konečně učily dýchat jiné plyny a přežít,
i když naleptané sklípky, poškozená
mozkovna, propalování za žebrovím.
A tak dále. Spekuluji o Droze. Už vím,
jakého je původu, jak osidluje mozek
a centrum bytí. A je to bolest. Svěrák tě-
la. Veškerenství organismů zaléváno roz-
koší z bolesti. Kdybych byl posledním
člověkem, stal bych se kronikářem, bo-
lest bych psával s velkým B. Ale to není
můj úkol. Nechám na jiném opovážlivci,
aby napínal svou dlouhodobou. Co se
musí udělat. Je odkaz. Cosi jako vzpo-
mínka na ten poslední výstup a pak ne
sestup, ale snášení se. Velký orgasmus
z volného pádu. Velká smrt, anebo: Smrt
ve velkém, jediná naděje na přežití.
Potopa zaplavující lidství, ale už žádná
Archa, žádný jednokaždý pár všeho
živého. Už bude boj každého o tu svou
soukromou, utajovanou existenci. Nebu-
de cílená záchrana toho nejšťastnějšího.
Jen. Uvažovat o tom jediném, co má
právo být a nebýt: má takové uchování
smysl? Co si počne na světě sám? Ne-
dosáhne pak šílenství vrcholu? A kdo je
strůjcem onoho štěstí v neštěstí? Že by
náhodné psaní znaků, jen podle chvilko-
vého stavu mysli? Je snad tato nepove-
dená kronika jednoho lidství pouhé hnutí
myšlenky? Je to peklo? Ráj? Očistec?
Jsem stále silnějšího přesvědčení, že je
to pouze krásná lež.

Jiří Frank

Odběr krve
Při jednom letním sezení na chatě ve

společnosti příbuzných, sousedů, chata-
řů a přátel přišla řeč na úrazy, nemoci,

zdravotní zákroky, porody a na vše, co
k této tematice patří. Ne že by bylo málo
jiných námětů na pobavení, ale toto pře-
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važovalo. Také vyšší věková hranice
účastněných tématu napomáhala. Byl
jsem z nich nejmladší. 

Každý přece měl nebo má se zdravím
různé problémy většího či menšího rázu,
a proto nebylo o příspěvky nouze. Od-
borné termíny, které zde padaly, pro je-
jich složitost nedokážu ani zopakovat.
Nezasvěcený by usoudil, že velká část
přítomných musí být doktoři, zdravotní
sestry anebo aspoň ostatní pomocný
personál. Nikdo z nich ovšem ve zdravot-
nictví nepracoval. Měl jsem pocit, že
každý již aspoň jednou zemřel a něko-
likrát se narodil. Starší dáma z vedlejší
chaty popisovala, jak jí jednou píchlo
v zádech a ona šla nakoupit hnedle po
čtyřech. Zeptal jsem se, jak po čtyřech
přecházela křižovatku. Odsekla, že krám
byl hned za rohem.  

Chtěl jsem se také zapojit do spole-
čenské konverzace, ale obřízka v pěti
letech, vyražené přední dva zuby při ho-
keji v sedmi letech a zlomená noha v de-
seti nestačily k tomu, abych zabodoval.
Večer probíhal v družné zábavě při plá-
polání ohně. Opékaly se velice nezdravé
buřty a jiné uzeniny, připíjely se různé
alkoholické nápoje, které již tak nezdra-
vé nebyly, ale hlavně se vše odehrávalo
v duchu zdravotnickém. V pozdních noč-
ních hodinách jsem se všem omluvil, že
ráno musím do města na odběr krve,
a proto půjdu spát. Alkohol jsem konzu-
moval symbolicky, abych neměl krevní
testy zkreslené. Potom mě ale mrzelo,
že jsem se o odběru krve vůbec zmínil. 

Jedna přítomná prohlásila, že si už řa-
du let z hygienických důvodů krev ode-
bírá sama a potom ji předá v laboratoři
sestře. Další přidala, že proti bolesti je
tak otrlá, že vpich jehly už vůbec necítí.

Jeden pán zase prohlásil, že když mu
jehlou podobající se hasičské proudnici
vytahovali vodu z kolena, bolest byla tak
silná, že ji cítil až v hlavě i v přirození.
Připadal jsem si jako malé dítě, které
poslouchá dospělé a samo ještě nic ne-
zažilo. Myslím, že každý silně přeháněl. 

Ráno jsem odjel do města a při cestě se
mi v hlavě zrodil plán. Po odběru krve jsem
si v lékárně koupil polštářkovou náplast
a nastřihal z ní kousky stejné velikosti jako
ten přilepený zdravotní sestrou na místo
vpichu. Ty jsem si nalepil různě po celém
těle. Nejvíce na obličeji a krku, aby byly do-
statečně viditelné. Jeden dokonce přes
část oka. Myslím, že jsem připomínal ně-
meckého vojáka vracejícího se od Stalin-
gradu. 

Kolem poledne jsem vstoupil do chaty,
kde velká část přítomných obědvala. Po-
zdravil jsem a začal nezávaznou komu-
nikaci. Bylo slyšet pouze cinknutí lžic
o talíře, když stolovníkům úžasem vypad-
ly z rukou. Sborově na mě začali naléhat,
abych prozradil, co se mi stalo. Stroze
jsem odpověděl, že jdu z odběru krve,
jak jsem jim včera říkal. Sestřička ale ne-
mohla najít žílu. Potom se jí to přece jen
povedlo. Na to jsem už zvyklý a vůbec mi
to nevadí. 

Starší dáma s úžasem vydechla: „To ji
hledala také u oka?“ Odpověděl jsem, že
tam ji hnedle vždycky najde a několik
vpichů mám i na zádech a ve slabinách.
Pán, kterému údajně vytahovali rourou
vodu z kolena, prohlásil, že k takové ses-
tře by ho nikdo nedostal. „Podívejte se,
jak je zřízený, a to se řekne jenom odběr
krve. Kam to naše zdravotnictví spěje?
Vždyť ho málem oslepili.“ 

To už jsem nevydržel a opustil chatu.
Za rohem jsem dostal záchvat smíchu. 
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Vladimír Novotný

Uroboros aneb Heterocosmica
heterotextů

Pomineme-li nějakých půldruha milio-
nu vteřin, potom můžeme s naprostou
vážností tvrdit, že přesně před dvěma ro-
ky neboli v březnu 2007 dokončil cheb-
ský prozaik Vojtěch Němec – kde jinde
než v Chebu, ačkoli studuje v Ústí nad
Labem! – svou druhou knížku s tajemně
tajuplným názvem Uroboros. Kdo neví,
co to slovo znamená, jen ať zmužile pátrá
po jeho významu, dokud ho nenajde –
ale kdo si s tím nebude chtít dát pernou
práci čtenáře slovníků cizích slov, možná
se do nové autorovy prózy ani nezahlou-
bá a beztak mu z ní půjde hlava kol i ko-
lem, hrozí, že mu v ní propukne učiněná
mozkobouře – a též na tom prozaikovi
nepochybně záleželo, zvláště když v této
své druhotině evidentně navazoval na
prvotinu vydanou v plzeňském o. s. Pro
libris – tj. na prozaické pásmo nazvané
Mozkobouře.

Mezitím uplynul více nežli řádný kus
času a Němec vydal (s loňským vroče-
ním, tj. 2008) svého Urobora vlastním
nákladem v pražské tiskárně Printia. To
už se ovšem mohl skromně honosit lau-
reátstvím Ceny Plže za prózu (ostatně
právě v našem měsíčníku mladý tvůrce
před časem fragmenty z Urobora cyk-
licky uveřejňoval) – a v této chvíli může
vystupovat na veřejnosti i jako mladý,
teprve čtvrtstoletý literát, který má v Plži
v péči samostatnou autorskou kritickou
rubriku Postludia. V nedávné současnos-
ti také přesedlal v Ústí na studium bohe-
mistiky, bohužel bohemistiky netoliko
literární! Zdá se tedy, že i v budoucnu
nám bude přáno i souzeno důkladně sle-

dovat tvůrčí vývoj autora, který kráčí po
literární dráze vyzbrojen náležitou teore-
tickou erudicí a díky bohu taktéž ještě
náležitější znalostí moderní světové litera-
tury – a vůbec kumštu.

Kromě toho v Němcově případě jde
o umělce, u něhož při interpretaci každé
nové knihy si bezpodmínečně musíme
přivolat z kritického shůry ku blahodárné
pomoci všelijaké pomocné ukazatele
a poučky, nabádající nás, zvědavé čtená-
ře i zvídavé kritiky, alespoň k elementár-
nímu porozumění přečteného, totiž k to-
mu, abychom nalezli interpretační vodít-
ko (čili tolik slastně růžové brýle mnoha
kritikusů) k této autorově výsostné sym-
bióze zčásti surreálné imaginace, zčásti
postmoderní narativity. Neboli k sepětí
dvou základních invenčních a imaginativ-
ních sloupů, na kterých stojí, aniž by s ni-
mi i hříšně padala, taktéž Němcova druhá
próza. Jenže: jak to ještě a ještě jasněji
pojmenovat, hledáme-li nějakou další ge-
nerální pružinu tolik flexibilního způsobu
autorova vypravování? Inu, můžeme si vy-
pomoci kupříkladu slovy Iva Haráka,
který v recenzi pro Portál české literatury
výstižně postřehl, že alfou i omegou
Němcova psaní o sobě je (resp. může
být) v prvé řadě výrazně dominantní plus
výrazně dominující „textová sebereflek-
tivnost“ – a že jeho texty jak vskrytu, tak
i nevskrytu tematizují vlastní danost, tudíž
svou (ne)bytostnou literární existenci. Tak
jest a ještě dodejme, že jednou urputně,
podruhé málem umanutě.

Taková textová sebereflektivnost se
ovšem zákonitě projevuje i v tom, že jed-
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notlivé bloky či úseky nového autorova na-
rativního líčení mají jinou intenzitu exprese
a odlišnou emocionalitu, opírají se o ne-
stejnorodý stylový a jazykový rejstřík, nabí-
zejí neustále novou hierarchii sebe sama,
ergo žijí nejméně devaterem textových ži-
votů. Především ale od samého počátku
vycházejí ze zdánlivě dosti nesouměřitelné
a zvláště nevyzpytatelné autorské žánrové
strategie, resp. parastrategie. Principy
pozdní literární postmodernity, ještě prav-
děpodobněji pozdní literární postpostmo-
dernity ze začátku třetího tisíciletí, ztěles-
ňují zde totiž cosi jako vyšší umělecký zá-
kon i myšlenkový svorník tohoto díla sui
generis; zosobňují v tomto případě též
princip, který vcelku dominuje i nad již při-
pomenutou konstantou Němcovy všeobjí-
mající sebereflektivnosti.

Jenomže pokud jednotlivé komponen-
ty přepestré a vydatně nápadité (mějme
ustavičně na paměti, že nenasytně, jistě-
že až labužnicky mimoreálné, kvazireál-
né...) autorovy narace vytvářejí jednou
překotně, podruhé přímo nezadržitelně
rozmanité fikční světy, konečný rezultát
po přečtení prózy bývá a budiž dán právě
nepřestajným střetáváním těchto fikčních
světů – textu i textů, jakož i jejich hlubin-
nou sounáležitostí stejně jako ještě hlu-
binnější zakódovanou či vkódovanou
konfliktností. Rovněž z této neprosté pří-
činy Vojtěch Němec s takovým gustem
a zejména koštérsky na typicky postmo-
derní ráz napořád cituje, nevyhýbá se
aluzím, parafrázuje textové a jazykové ro-
viny, žánrové polohy, a to všechno vůči-
hledě proto, abychom si u něho ani při-
bližně nebyli věru ničím jisti. Což být ani
nemůžeme, neboť jsme vtahování do ne-
konečné vypravěčské hry, v níž si ničím
nejsme jisti. A nejsme.

Právě tak nevíme, anebo víme po-
všechně pramálo, kdy autor plus vypra-

věč si eskamotérsky balancují v hájem-
ství travestie nebo kdy všehovšudy paro-
dují ty či ony stylové postupy a přístupy,
kdy obrazně řečeno s chutí všelikou
kvačí a kvapí se svou prozatérskou kůži
na trh – a kdy ze všeho nejzálibněji ta-
kové literární tržiště s potměšilou mimi-
kou vypravěčskou vskutku umně až pře-
umně modeluje, kdy je konstruuje, pří-
padně kdy je (což činí mnohem častěji!)
vervně dekonstruuje. Není divu, že pak
nikterak pokradmu, naopak téměř le-
hounce a prostince (raději?) opouštíme
křehce předestřenou autorskou „kůži“,
přesněji řečeno tkáň jeho vědoucí, ale
také burleskní invence z mysli, a nechá-
váme se na prozaickém jarmarku nesou-
cím jméno Uroboros (překypujícím někdy
záměrně skoro dryáčnicky reflektovaný-
mi a zároveň cílevědomě parodovanými
scénami a scénkami) nejednou jakoby
omámeni unášet třeba též všemi mož-
nými „vzdáleně náhodnými shluky“.

Leč zachce-li se nám poté zkoumat,
puzeni rutinní čtenářskou zvědavostí,
kdopak je de facto i de iure tvůrcem
a strůjcem veškerého tohoto narativního
reje, zůstaneme v rozpacích, neboť zde
vyvstává celé spektrum autorských mluv-
čích, zvoucích se namátkou Loutka nebo
Kdokoli. Figuruje tu rujná plejáda no-
sitelů narativního gesta – nemluvě o tom,
že jeden z možných vypravěčů u Němce
nikoli náhodou vehementně zdůrazňuje,
jaképak má „problémy s odlišením snu
od skutečnosti“. Což je ovšem další ze
záludných interpretačních pastí, jedna
z velkého množství podobně nastraže-
ných pastí za pastí, jimiž zde Vojtěch Ně-
mec vtahuje čtenáře či hodnotitele svého
textu do poněkud perfidních výkladových
soukolí: nepohybujeme se tady přece ani
krapet krapítek v nějakém konvenčním ni
nekonvenčním snu, ačkoli ani nic som-
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nambulního nám nemá býti cizím, právě
tak zde rozmarně ni rozverně nelevitu-
jeme ani v bizarně profánní skutečnosti,
nesčíslněkrát porůznu ztvárněné nebo
cíleně nedoztvárněné.

Od prvních slov a prvních vět jsme
totiž v polyfunkčním pásmu Urobora po-
nořeni přímo do jeho uhrančivého textu,
do jeho jen stěží napodobitelného a po-
jmenovatelného fikčního světa, do celé
množiny znovu a znovu se přemnožu-
jících světů, které jsou všechny tolik
spřízněné a blízké a přitom se při jejich
analýze setkáváme vpravdě s výstavním
příkladem heterocosmik v postmoderní
próze. V tomto narativním amalgámu,
v daném bludišti nekonečných spleten-
ců a propletenců tohoto druhu je po kon-
stantním literárním autorovi čili demiugovi
vypravěči jakoby veta, ne-li veta za vetou.
Přitom ani on sám už s určitostí netuší ani
neví, co se v nejbližší sekvenci bude
v „jeho“ textu odehrávat – nicméně ne-
úmorně a neúnavně nastoluje nové a no-
vé obrazy. A ty jsou jednou laškovně,
podruhé až brutálně surreálné, zdánlivě
jakoby mimotextové – ba i tím, jak ne-
utěšeně levitují v absurditě, nakolik se

zalykají černým humorem, do jaké míry
jsou neněžně blasfemické a především
ryzí: možná jako surrealita sama, možná
jako sám titulní Uroboros, nebo jako
fikční svět i heterotext o sobě a pouze
takto.

Jedna ze stezek a cest moderního
slovesného umění na rozhraní dvou tisí-
ciletí směřuje k docílení toho, aby se tak-
řečená skutečnost našeho bytí, rozuměj
včetně stylizovaného profánního bytí
Němcových postav žijících – slovy auto-
rovými – „mizerným neživotem“, suges-
tivně „rozpíjela na obraze snu“. Pravdě-
podobně také proto má Uroboros ne-
mírně košatý podtitul, v němž se mj. do-
čítáme nebo dovídáme, že je to „Kniha
o všem a o ničem“. Zcela jistě není ne-
zbytně nutné jakkoli duchamorně mudro-
vat nad tím, zda Všechno je Nic nebo
naopak Nic je Všechno: nietzscheovská
apokalyptičnost se přece u autora ne-
rozkochaně snoubí s návaznou sardonic-
kou groteskností klímovskou. Kdo není
vidoucím ani vědoucím, pro toho to bude
knížka o ničem, zatímco pro literární gur-
mány Kniha o Všem. Item i o našem vše-
homíru mazacích hlav.

O všem možném

Dagmar Milotová  

Nemůžu najít čubu!
Ač je osobitým pohádkářem, rozhodně

nežije ve vysněném světě. Narodil se
v roce 1948, žije v Plasích a má evident-
ně železnici rád. Do počátku loňského
roku dokonce vedl plzeňský inspektorát
bezpečnosti železniční dopravy. Kdo?
Robert Drozda. 

Pokládá se sice za literárního amatéra,
názor na roli pohádek má však jasný:
„Výběr pohádek pro ty malé určují
dospělí!“ V těch jeho rejdí mašinky,
neposlušné návěstidlo, závory i pořád-
kumilovný přednosta Drahorád se svými
vnoučaty. 
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Drozda je též autorem autobiografic-
kých povídek Železničářský pitaval aneb
Co se děje za dveřmi Generální inspekce
ČD. Lehce načrtnutá rámcová novela,
vydaná roku 2002 nakladatelstvím Nada-
tur, svírá komorní příběhy železničářů
i tajemné přástky nehodových spisů líčí-
cích zrod železničních tragédií: 

„Pepo, hytlák dej na vlak, pět vozů od-
raz na druhou, já je tam chytnu a pak
někam uhni, výpravčí potřebuje kolej pro
osobák. A hoď sebou, prý už je na ces-
tě,“ řekl do vysílačky vlakvedoucí Jonáš
a narazil si na hlavu kapuci od gumáku.
Lilo jako z konve. Již od rána. Čert aby
vzal takovouhle práci! Výkaz vozidel mu-
sel dvakrát přepisovat, protože byl zcela
nečitelný, a v botách mu nepříjemně
čvachtalo. A teď si výpravčí vymyslí pře-
rušit posun. Stačilo pět minut a byli by
s prací hotovi. Těšil se, jak si uvaří kávu
a shodí ze sebe promočenou blůzu. Vy-
kročil. Kapky deště mu pleskaly do
kapuce a voda zatékala špatně ušitým
švem za krk. Kde jen může být ta za-
rážka? Před půl hodinou ji viděl na stezce
mezi první a druhou kolejí, teď jako by se
do země propadla. „Pepo, nemůžu najít
čubu!“ volal do vysílačky. Pozdě. Vozy
právě pomalu vjíždějí na druhou kolej.
Pepa zůstal u mašiny a radí mu: „Tak si
naskoč a zabrzdi to!“

„To vím i bez tebe, ty chytráku,“ po-
myslel si zkušený vlakvedoucí Jonáš.
Jezdí s manipuláky již dvacet let. Pohle-
dem si vybírá čtyřosou cisternu, s ploši-
nou a ruční brzdou. Rozbíhá se podél je-
doucích vozů, rukou se chytne madla.
Odrazí se a chce vyskočit nahoru jako už
tolikrát, ale noha mu sjela z mokré stu-
pačky do prázdna. Zůstal viset za madlo
jednou rukou v mokré rukavici. S vypětím
sil přidává druhou. Snaží se přitáhnout

nahoru. Nedaří se. Ruce kloužou po
mastné trubce dolů. Zápěstí si odírá
o hranu stupačky. Polil ho pot. Takhle
blbě přišel loni Venca o nohu. Ještě chvíli
visel na madle a pak se pustil. Podařilo
se mu odrazit od vozu a padl mimo kolej-
nici těsně vedle jedoucích vozů. Narazil
si loket a obě kolena… Vozy však jedou
dále a na spádu, který ve stanici je,
nabraly pořádnou rychlost. Odhadl rych-
lost: tak 25-30 km za hodinu. Vzpomněl
si, jak jim při školení inspektor kladl na
srdce zákaz spuštění vozů na volnou ko-
lej na spádu větším než 2,5 promile. A ta-
dy bylo pět a na výhybkách na začátku
i konci stanice ještě více! „To bude
pěknej průšvih!“ prolétlo mu hlavou. Pak
ale ztuhl. Vzpomněl si na výpravčího
a osobák. Ježišmarja! Vlak už je na ces-
tě! Ještě vleže na zemi volá do vysílačky
signalistu: „Franto, na druhé jedou vozy,
zastav to!“ Signalista ale neslyší nic. Jo-
nášova vysílačka je němá. Franta se dívá
na jedoucí vozy a myslí si: Proč nebrzdí?
Jedou nějak moc rychle! Než domyslel,
vozy byly ve výměnách. V pákovém pří-
stroji mocně zarachotilo. Jedenáctka vý-
hybka je říznutá, kladka se pootočila
a vozy ujíždějí ven ze stanice. Nikdo je
nebrzdí! Marně za nimi Jonáš běží.
Nemá šanci. Signalista stojí jako solný
sloup. Ví o osobáku, který se nezadržitel-
ně blíží. Ví, že v něm jede jeho manželka,
byla v okresní nemocnici na vyšetření.
Několikrát si na ni během dopoledne
vzpomněl. Jak asi dopadla? Začne jed-
nat. Vytrhne telefonní sluchátko z vidlice:
„Proboha, zastavte vlaky! Ujely vozy!“ 

Nelze. Není čím, není jak. Osobák vysí-
lačku ještě nemá. Hrozný pocit bezmoci.
Všichni vědí, co se musí stát, a přesto ne-
mohou nic dělat. 

Pak zavolají sanitky a generální inspek-
ci...
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d

desiluze
Z bláta do louže
z deště pod okap
okapem do hlavy
C´est la vie

determinace
Osud? Sud
Jahve? Lahve

deviace
Na půl cestě k hoře
prohlásil Mohamed
že raději má moře

devoce
Když to jde
tak vyhovíme
Když ne
tak se podřídíme

dějinná zkušenost (1987)
Poučily se třísky
les je dneska pro jistotu
celý z dřevotřísky

dialektika
Moudřejší ustoupí
Hloupější postoupí

disent (1987)
Dizi, dizi
jak jsi cizí
naší zemi české
kde je vše tak hezké
tak hezké...!

distinkce
Na lafetě se pohodlně neleží
majestátně ano; na tom záleží
Prioritní je však dělo
ne to staré mrtvé tělo

dodavatelsko odběratelské vztahy
Je to hnus!
Dnes i boží mlýny
mají skluz

domptér
Ještě mnohé publikum
svým číslem ohromí
tenhle jedinečný krotitel
vlastního svědomí

e

egalité
Špína za nehty cti netratí
meditoval nad plným talířem
kat u stolu s havířem

eliminace
Shoda šťastných náhod dělá
z umučených mučedníky
Nemnozí si stisknou ruce
s masmédii, s politiky

epigónie
Vždy to vyjde nastejno
I z nejlepšího oběda je lejno

epigram
Uděláš-li z aforismu epigram
jeho váha stoupne
Zde o gram

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (3)
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Luboš Vinš

Směr Normandie (dokončení)
Tedy opět na stopu. Stojíme na křižo-

vatce dvou dálnic, kde je přísně zapově-
zeno stát a kolem se řítí kamiony. Rozhlí-
žím se a dostávám depku. Odsud se ne-
dostaneme, pronáším tragicky. Ale jo,
usmívá se moje společnice. Mávne,
a světe div se, zastavuje hned první ka-
mion. Rychle nastupujeme, aby si to
snad nerozmyslel. Jedeme dál! I zde má
moje nedokonalá francouzština kouzel-
nou moc. Řidič, jmenuje se Lionel, vidi-
telně pookřává. Moje jméno vyslovit ne-
dokáže, ale to nevadí. Ptá se, kde spíme.
Ve spacáku, sděluji mu. Ano, ale kde,
trpělivě naléhá dál. Vždy někde u silnice,
odpovídám zase já. Ale kde u silnice, na-
léhá. Jako ve stanu, v motelu…? pokouší
se vyzvědět. Krčím rameny. Tady je jiný
svět, říkám si. Pod širákem spí jenom
bezdomovci. Lionel zřejmě nemůže pře-
nést přes srdce, že budeme spát jen tak
venku. S úsměvem mi praví: Zvu vás na
noc domů! Ouha, nevím jak zareagovat,
aby se neurazil. Vidí moje rozpaky a do-
dává: Moje žena bude ráda, stále se nudí
doma sama. Aha, tak do rodiny, no to by
šlo, rychle se domlouváme se spolu-
cestovatelkou a pozvání přijímáme. Na-
konec, ani se moc neodchýlíme od ces-
ty. A již se blížíme k malé vesničce, kde
Lionel s rodinou bydlí. Přivítání je více než
přátelské. S francouzskou lehkostí nám
hned druhý den svěřují děti, paní pracuje
v charitě. Ohromuje nás, jak nám důvěřují.
Nakonec u nich trávíme téměř týden.

Ach, Normandie! Vyjíždíme do okolí na
vypůjčených kolech. Kláštery, krajina pa-
měti, všude koně, krávy, domečky s doš-
kovou střechou a na ní… satelitní antény.
Brzy se ztrácíme a nestíháme dohodnutý

čas na večeři. Náhle se na úzké, prašné
cestě zjevuje kamion. Zlatý Lionel, hledá
nás. Všechno v pořádku? Ano, trochu
jsme zabloudili. Pojeďte za mnou, kyne
z okýnka. Oni by se vlastně dali považo-
vat za chudou rodinu. Ale večeři připra-
vili, no, úžasnou! Předkládají nám plné
francouzské menu. Mezi jídly Lionel po-
dává víno a likér, vysvětluje, co by se ke
kterému chodu mělo pít a že on vlastně
ten pravý nápoj nemá, a tak musí stačit
podobný. Děkujeme, Lioneli a Chantal!
O něčem takovém se nám ani nezdálo.
Další den nás berou do vesnice. Musíme
se zastavit všude. V hospodě, na tržišti,
v obchodě. Každému nás představují
jako svoje přátele z Československa,
o němž nikdo netuší, kde se nachází.
Prostě exotika!

Celý pobyt u nich je rajský. Má jenom
jeden zádrhel. Spíme na zahradě v zapůj-
čeném stanu, kdesi v dáli se pasou ovce
a vždy večer mi Lionel naléhavě ohledně
těch ovcí cosi vysvětluje. Chápu to, jako
že máme ráno něco s těmi ovcemi, les
moutons je jediné, čemu z jeho výkladu
rozumím, udělat. Velkou roli v tom hrají
vrátka, vedoucí na frekventovanou silnici.
A ráno vždy šok. Ovce zmizely a my tomu
zase nedokázali zabránit! První den jsme
opravdu byli zdrceni. V představách vidí-
me nebohé ovce drcené kamiony a s hrů-
zou očekáváme večera, až se Lionel
s Chantal vrátí domů. Ale večer se nic
neděje. Již chápu, že jim moc nerozu-
míš, dostává se mi konečně od společ-
nice milostivého odpuštění. 

Malá čtyřletá Jollie nás učí francouzská
slovíčka. Je to kouzelné. Kopřivu naprosto
nedokážeme vyslovit, děti se nám smějí.
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Mladý Západ

Vladimíra Brčáková

Mravenci a milenci
V háji…

Sedám si na bobek a soukám sukýnku.
Pode mnou leze čilá rodinka mravenců.
Také dlouhá sukně oné dámy se v mžiku
zvedá. Jenže z jiného důvodu než ta mo-
je. Současně s ní se od země odlepuje
i listí. S jejím mušelínem zlověstně šustí
a točí se ve víru rulety. Kdo s koho? Chlu-
paté pracky zvířete ženu chňapnou a sá-
pou se po ní jako smyslu zbavené, zuřivě
kasají všechny spodničky a s běsnivým
chroptěním lámou vzdor v jeho zárodku. 

Toho dne jsem poprvé viděla válku.
Vím, byli jen dva a svět mimo mě o nich
nevěděl. Pro mě to však byla válka! V tu
chvíli jsem chtěla utéct, ale zmocnila se
mě zvláštní úzkost, a já nemohla z místa.
Dál jsem zůstávala přikrčená ve svém
úkrytu a sledovala jejich boj celá zkopr-
nělá. 

Jedna větev, po které se v poslední na-
ději drápou zubožené ruce v té chvíli již
polonahého těla, se ve větrné bouři ohý-
bá více než ostatní. A listí, které se síle
vichru dosud snažilo ubránit, nyní zmate-
ně rejdí kolem dokola. Bělostné krajky
v něm třepotají jakoby náhodou a před
mýma očima se náhle mění v první vločky
studeného sněhu. Je jisté, že nikdo

z nich nenajde v háji své útočiště. Ani
žena, ani listí, snad jen mravenci… 

Tehdy jsem byla ještě moc malá na to,
abych chápala, jakého dramatu jsem se
stala nechtěným svědkem. Seděla jsem
na bobku, schovaná za křovím, když
vtom se k místu, kde jsem právě čurala,
přihnala schvácená žena a v patách jí
muž. Nevšimli si mě, ale já jich ano.
Nikdy ze sebe nevymýtím vzpomínku na
palčivý výraz v jejích očích, který přes-
tože se mě stále vrací v nočních můrách,
v denním světle popsat nesvedu. Ty oči
zůstaly suché! Zato z mých najednou vy-
tryskla stružka podobná té, co kropila či-
lou mravenčí rodinku. Ejhle, ani mravenci
nebyli uštřeni! Namočili se do páchané-
ho zla v okamžiku, kdy se na ně snesly
mé kyselé deště.

Ptáci se plaší a s křikem vylétávají ze
svých hnízd. Ještě dnes je slyším ve sple-
ti všech známých, a přece tenkrát cizích
zvuků. Zůstává po nich jen peří. A stromy
jako by v tu chvíli ožily, naklonily se ke
mně a soucitně vzdychly, bude lepší,
když na sebe zapomeneme… Vzápětí
v popelu peří zmizí také. 

Jenže…
noc co noc ulehám do peřin z těch ptáků!

Před domem, přes silnici na louce vyvě-
rá chladný pramen k pití. Ach, Normandie!

Ale už nastává čas rozloučení. Ó, jak
na nás byli milí! Při loučení všichni skrý-
váme slzy dojetí. Lionel nás ještě veze na
výpadovku a při vystupování vyndává

malý balíček. Plaše, abychom se snad
neurazili, sděluje: Ten stan, ve kterém
jste spali! Nové dojetí, ale takový dar se
neodmítá. Ach, ti Francouzi, nedokázali
přenést přes srdce, že bychom spali pod
širákem! 
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A noc co noc jsem v háji… 
kde nikdo
nikoho 
nehájí!

Staré dobré zvyky

Na prašné cestě se k sobě tisknou mi-
lenci. Červenec je pálí do nekrytých
zad, bosých chodidel i pulsujících
spánků. Spaluje jejich myšlenky, sny 
i touhy na troud. Na popel, který si nikdo

na hlavu sypat nebude. Zatímco ti dva se
k sobě naklánějí, zvláštní sklon jejich těl
vrhá mezi ně stín pochybností. Svým
vzezřením nevědomě připomínají stromy,
které za nimi na kopci mlčky vrůstají do
pusté krajiny. I ony kdysi dávno spojily
své životy jen horním větvovím. Přitom
paty jejich kmenů zůstaly trvale rozděle-
ny zemí, co se sice k sobě za ten dlouhý
čas nikdy nepřiblížily, ale co ochotně
přenechaly kořenům starých, avšak jistě
dobrých zvyků, aby se po ní za ně plazi-
ly… 

Ondřej Holý

Dvě povídky
Mezi loukou a ovcí

V noci jsem se pozoroval v zrcadle.
Koukal jsem na své uši, na svůj nos, na
svůj plnovous, na své obočí, pak jsem se
zadíval sám sobě do očí a lekl jsem se,
moje bělmo bylo žluté. S nepravidelnou
sítí červených a zelených žilek. Zavřel
jsem oči a zkusil je znovu otevřít, nešlo to
moc snadno, žluté bělmo lepilo a nebylo
vlhké, víčka se pokoušela škrábat naho-
ru a dolu – horní víčko nahoru a dolní víč-
ko dolů – a po deseti sekundách se jim
to podařilo. Mám strach, doufám, že už
nikdy nezavřu oči. 

Pokud se to stane, tak jsou jen dvě
možnosti. Buď oči už neotevřu nikdy,
jelikož budou zalepené, nebo je otevřu,
ale s tím, že víčko poškrábe žluté bělmo
a tím se celé oko vylije na podlahu. A jak
mám najít hadr, když nebudu vidět? 

Najde ho někdo za mě?
Ne, jsem většinu času sám. Doma sko-

ro vždycky. Poslední návštěva tu byla
před třemi měsíci, když sousedovi nešla

televize a chtěl zjistit, jestli jsem na tom
stejně. Moje televize šla, tudíž jsem ho
ten druhý poločas nechal dodívat. Nic
jsem mu nenabídl, žádné pití nebo jídlo.
Pivo si přinesl vlastní a tílko se skvrnou
od hořčice bylo také jeho.

Koukal jsem se s ním, ale nemluvili
jsme. Jediná jeho slova šla na adresu
rozhodčího, říkal o něm, že je píča a že
by nemohl pískat ani dorost, kdyby bylo
po jeho. Nevím, mně se zdálo, že píská
spravedlivě, ale já sportům moc nerozu-
mím.

Já se spíš zabývám sám sebou, svým
tělem a tím, jak se mění. Všímám si i nej-
menších maličkostí. Měl jsem období
posedlosti melanomem, počítal jsem pi-
hy po celém těle a každý týden je pře-
měřoval pravítkem, měl jsem období, kdy
se mi moje klouby na prstech zdály být
příliš růžové a příliš krásné na to, aby je
měl člověk, který je nikomu nechce uká-
zat, měl jsem období, kdy jsem byl vzhů-
ru jedině v noci, protože jsem se domní-
val, že přes den mě můžou navštívit



mrkvové bytosti – v jedné ruce se son-
dou a v druhé s pečlivě oškrábanou
mrkví – a na to zatím nejsem připravený.
Mrkvové bytosti samozřejmě nemají
schopnost budit lidi, proto ostatní nemrk-
vové navštěvují jen ve dne.

Hledal jsem pomoc, která by vedla ke
zmírnění posedlostí. V časopise jsem
četl, že mé problémy vyřeší jeden spe-
ciální čaj, jenže základní bylina, ze které
se skládá, roste na jediném místě na
světě, to místo je kousek za Prahou, to
místo je ode mě vzdálené dvacet kilo-
metrů. To je moc daleko. Jak bych se
tam dostal? Na kole? Nemám kolo.
Někdo mě tam hodí autem? Kdo?
Soused s hořčicí?

Když jsem před týdnem nakupoval jídlo
v konzumu, zaslechl jsem z vedlejší
uličky rozhovor dvou lidí. Ten druhý, co
poslouchal, byl pravděpodobně mladší
než ten první.

„Ty zase děláš to s těma bateriema?
Jsem myslel, že s těmahle věcma jsi už
skončil.“

„Musím to dělat.“
„Nemusíš nic. Víš co, zajeď si k rybní-

ku, k tomu, jak jste měli blízko chaty, jak
se vedle na louce pásly ovce a krávy.“

„Cože?“
„Vedle toho rybníku se pásly.“
„…?“
„To ti pomůže, zajeď si tam, když bu-

deš tak půl hodiny stát přesně mezi nima
– myslím mezi těma zvířatama a rybní-
kem, do ohrady nelez – tak ucítíš změnu,
nevím přesně, možná bude stačit i dva-
cet minut.“

„…?“
„Ta síla tě zbaví věcí, které musíš dělat,

i když v koutu svojí mysli víš, že je dělat
nechceš. Vlastně nejen v koutu, celá
mysl tohle ví. Je to pocit, který by mohla
mít žínka, když jí vyčištěnou ždímeš. Ty

vztahy a situace jsou jiný, ale ten pocit je
stejný.“

„Takže tam mám stát do té doby, než
ucítím nějakou změnu?“

„Tak. Nejvíc čtyřicet minut.“
„A co by se stalo, kdybych tam byl

dýl?“
„Nic, ale přes den se dají dělat lepší

věci, než ho celý prostát mezi rybníkem
a ovcí, ne?“

To by mohlo být řešení. Tím bych se
mohl zbavit (ano, tak jsem odhodlaný)
svých posedlostí. Jen kdybych věděl,
o kterém místě to mluvili. Skoro mi to
něco připomíná, myslím, že v dětství
jsem kolem takového místa párkrát šel.
Ale kde to bylo? Určitě to je nejmíň dva-
cet kilometrů a jak bych se tam dostal?
Na kole? 

Zlý balónek

„Ještě počkej, zase tady byl.“
„Tys mu otevřela?“
„Ne, čekal tady na schodech, když jsem

přišla z práce. Lekla jsem se ho, to mě roz-
čílilo, chtěla jsem mu nadávat, ať za mnou
pořád neleze a ať tě nechá na pokoji, ale
on hned vstal a dal mi tenhle balónek, řekl,
že ti ho mám dát, že už o něm nikdy ne-
uslyšíš, že to slibuje a odešel.“

Kroutila hlavou.
„Chceš ho?“
„Jo, asi jo.“
„Tak na.“
„Ahoj.“
„Ahoj,“ zavřela dveře od bytu.
Koukla se na něj, měl fixou namalo-

vaný obličej, oči, nos, pusu, fialověl se
a byl na provázku akorát dlouhém na po-
hodlné držení bez vyklouznutí.

Obrátila ho tak, aby na ni koukal, už
ani nevzpomínala, kdy něco podobného
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měla tak blízko obličeje, byl sice větší
než její hlava, ale dokonale prázdný, na
nic nemyslel. Před půl rokem by mohl
fungovat jako metafora pro pocit, který
chtěla mít čerstvě po rozchodu. 

Teď mu neurčila žádnou funkci.
Určil mu ji někdo jiný.
Nesmál se, byl namalovaný neurčitě,

pro lidi s větší fantazií mohl působit stra-
šidelně. Výraz tváře jako by říkal, že tu
není jenom proto, aby se za chvíli sám
vypustil, říkal, že má v plánu něco udělat.

Přemýšlela o tom, ale ke své smůle
hned přeskočila na jinou myšlenku „jak
bez problémů sejít schody v těch nových
botách?“ a k té původní se vrátila, až
když bylo pozdě.

Ach, taková hloupost, kupovat si o dvě
čísla větší boty. Když ony jsou ale tak
krásné, kotníčkové, červeno zelené, se
čtyřmi suchými zipy na každé botě, od
sestry si před chvilkou vyslechla, že jsou
nevkusné, vlastně zatím všechny reakce
na její nové boty byly takové vlažnější, ale
co, jí se líbily moc a prodavač, který jí je
podával, se na ni pěkně usmál a jakoby
náhodou se dotknul jejich prstů. Vlastně
jí původně dal ke zkoušce ještě větší
číslo, to aby podávání bot a náhodné do-
týkání prstů probíhalo častěji. Že ano?
Že ano?

„Ano, ano, ano,“ řekla prázdnému
schodišti. „Půjdu si tam ještě koupit
tkaničky a zeptám se ho, jestli by mi
nechtěl ukázat další tkaničky vzadu ve
skladu.“

Opatrně scházela schody. Rozsvícení
světla na chodbě bylo nastavené nakrát-
ko, musela mačkat v každém patře. 

Podruhé ve třetím zaslechla klapnutí
venkovních dveří, možná musel pošťák
naléhavě vhodit něčí výpis z banky do
schránky.

Počtvrté ve druhém zaslechla nějaký
kovový hluk, možná se malá myška ve
sklepě proplétala na stole plném věcí,
otřela o zrezlou skobu a ta spadla na be-
tonovou podlahu.

Popáté v prvním se jí vysmýkl provázek
z ruky.

Hlavou jí prolétlo zklamání nad vlastní
nešikovností. Pomalu zvedala hlavu a po-
zorovala ke stropu stoupající balónek.

Byl fialový, tedy před chvílí, teď se jí
zdálo, že tmavne. Nepřirozeně měnil
barvu z fialové na černou, dělal to až ná-
silně. Nelíbil se jí čím dál tím víc. Vrátila
se k myšlence, kterou před chvílí vytěs-
nila ta o nových botách. Nešikovnost jí
zkazila plány. Už ve chvíli, kdy jí ho ses-
tra předávala, věděla, že ho venku chce
pustit. Těšila se na tu chvíli. Plánovala to
jako další vztahovou metaforu, tentokrát
jako opouštění myšlenek na minulost
a definitivní nový začátek. 

Navíc neměla ráda fialovou. Mohla to
být alergie na borůvky nebo vzpomínka
z dětství na modřinu na noze od švestky,
kterou po ní v dětství hodila kamarádka
s fialovou stuhou ve vlasech. 

Stejně to ale mohlo být momentální
rozhodnutí mysli poháněné nepříjemným
tušením.

Něco se zalesklo na stropě těsně nad
balónkem, něco kovového nebo skleně-
ného. Slyšela zašustění vlastní bundy
o stěnu, prasknutí a pak už neslyšela vů-
bec nic. Nikdy.
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Petra Fantová 

V košilkách z jasu luny

měsíc

měsíční rty
nočního nebe
mlčenlivě promlouvají

srpek
je odlehčený úsměv
nad těžkostmi
zdravých

úplněk
úžas nad krásou žen
v košilkách
z jasu luny

nov 
drží smutek
za všechna ústa
nepolíbená na dobrou noc

nespavost 

nedělní spánek
bdí

myšlenky
zastlané do tmy

odhalená chodidla
pošlapou šerosvit

pondělní bdění
ospale přednáší
včerejší verše

ani

ani louka mých vlasů
na polštáři
s květinovým motivem  
nezrodila poupě lásky
zalévané
tvou věrnou přítomností

do neznáma

den oblékl 
černou kápi

svázaný jazyk
spráskl ruce

noční hranice
svítí do neznáma

zarputilci

moje srdce
smetanka v odkvětu

náhoda zafouká
a neukotvené nažky
zasáhnou svůj cíl

má hloubka
vám přijde mělká

prý když ne všechno
tedy nic…

… něco ale vždy
plevelně
zůstává
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Jan Sojka  

Na věky věkův
Leden je bezva měsíc, obzvláště takhle

v zimě. Dárky rozbaleny, kádě prázdné,
Vánoce v nedohlednu a český národ
těžší nejen o pár kil, ale rovněž o mnoho
zbytečných předsevzetí typu „od Nového
roku nepřestanu krást“, „odnaučím se
chrochtat místo pozdravu“ nebo „zapo-
menu, co jsem si loni předsevzal“. Upíjel
jsem lektvar z bukvice lékařské proti duš-
nosti a bylo mi milo. Mé kontemplování
rázně ukončil redaktor Bavlna. Z mrazu
vpálil do hospody jak vítr severák, pšíkl
natřikrát a z rozjívené brady ulomil trs
střechýlů. 

„Kde máš ostatní?“
Místo odpovědi jsem ze sváteční usár-

ny vylovil svého nejoblíbenějšího poštov-
ního holuba, jehož netituluji jinak než
Norbert, a s jasnou zprávou jej vypustil
sopouchem nad město. Za hodinu byli
oba Davidové zde.

„Pánové,“ začal rozvážně redaktor
Bavlna, „jelikož jsem se rozhodl, že od
Nového roku nepřestanu o Plži mlžit, řek-
nu to rovnou. Ale podržte se.“

David Charvát mě objal zprava, David
Brabec zleva a v poloze připomínající
legendární naganské olympioniky jsme
s napětím sledovali redaktorovy rty. 

„Je to hotová věc,“ spustil Bavlna a na-
mířil rekordní nehet z malíku na Brabce,
„vyhrál jsi cenu Ason-klubu!“

Hrklo ve mně, zatímco Charvát pro jis-
totu rovnou omdlel. Naneštěstí padl pří-
mo na usárnu. Šeredně to odskákal můj
náhradní poštovní holub jménem Miro-
slav. Ačkoli bývá obyčejně hlučný, ten-
tokrát ani nepípl. A laureát Brabec? Na-
přímil se, naježil a fatálně pronesl: „Tak je
to spravne.“ Poté odkráčel chůzí roboco-

pa. Takový je David Brabec. Další tři tý-
dny jsme ho neviděli. Údajně si násilím
vybral dovolenou a doma před knihovnou
nacvičoval děkovnou řeč (zrcadlo nemá,
nevěří mu). Na veřejnosti se znovu objevil
29. ledna. Přišel na vystoupení Antidiva-
dla, rutinérsky odehrál svou roli a ještě
v kostýmu opustil divadlo. Jen chůzi à la
robocop vyměnil za styl Yul Brynner ze
Sedmi statečných. I takový je David Bra-
bec.

Další setkání následovalo 4. února, te-
dy v den, kdy se předávaly Ceny Plže.
S Davidem Charvátem jsme se tísnili
v zadní řadě Polanovy síně. „Až na něj
jsou tu všichni,“ hlesl David a vystrašeně
jektal chrupem. „Kde je?“ Přesně
v 19:05 se rozletěly dveře a do sálu
vstoupil on. V hacafraku, bílém tričku
s nápisem Sartre, na hlavě hučku po
apačské praprababičce, z tepláků mu
čouhal mohutný hřeben, rukojeť z umělé
slonoviny, na nohou sněhuly vzor Sara-
jevo 1984. Osazenstvo změřil pohledem,
za který by se nemusel hanbit ani Clint
Eastwood, a se slovy „Táhni, přišel lau-
reát!“ vypoklonkoval ze židle svého ka-
maráda Milana Čechuru. „Počkej za rok!“
sykl Milan a zmizel.

Zde moje reportáž zvolna končí. Když
zazněly fanfáry a mistr Brabec byl vyzván
na pomyslné jeviště slávy, přepadly
kolegu Charváta opětovné mdloby. Zdviží
jsem jej svezl do přízemí a vynesl ven na
vzduch. Připomínajíce Michelangelovu
Pietu, vzhlíželi jsme z chladné ulice k pro-
zářeným oknům, za nimiž se vznášela
páně Brabce gloriola, a on byl vyhlášen
králem Ason-klubu pro rok 2008, na vě-
ky věkův.



Postludia 22

Vertizontála
Již v názvu básnické sbírky Jakuba Bělana

Stín (Rozplyneš se), jejíž vnitřní struktura je
rozryta na dvě části: Socha a Výkřik a třpyt,
lze poznat směřování celého textu – totiž pro-
měnu první (nebo skrytě třetí) osoby v dru-
hou, jakousi alienaci, nebo spíše: odhmotně-
ní („Odráží se/ ve tváři toho,/ kdo je víc te-
bou/ než ty sám.“). Nejde však o pouhopou-
hé zduchovění neboli vzlet do vyšších sfér
vnímání (třeba i skrz poezii – ať už vnímanou,
psanou či obojakou), básnické alter-ego pu-
tuje vně veršové světy, stejně tak se i navrací,
a nevěřící Tomáši – ne-čtenáři tak pozorují
transmutace ticha ve zvuk a rostlinné hmoty
v živočišnou: „Krok z místnosti/ a jsi v břiše
lesa:/ Duté zvuky rozeznívají prostor/ mech
se sápe po kotnících.“ V takových imagina-
tivních ohňostrojích přestávají mít základní
tvary (ať už opravdové, nebo nově vybu-
dované) přírody smysl, vše může být amorfní,
transformovatelné. Nic nemá pevnou kostru,
vše se může drolit a opět nanotechnicky se-
stavovat, někdy opravdu „čas zvrací sám se-
be“. Personifikované objekty zde nebudou
jen ledabyle nahozené ornamenty, budou
křičet, aniž by otevíraly alchymistou utvořená
ústa: „Kámen zavřel své oko;/ všechno je
marné.“ Přírodní elementy získávají téměř
mytologický rozměr – Bělan však nezůstává
v paradigmatu našeho (vnějšího i vnitřního)
světa, proniká do těžko probadatelných „kra-
jin“ duševního vakua, nezměrnosti vesmíru,
protože kde jinde hledat osvícení nekoneč-
nem, než v prostorách nadreálně hvězdných? 

Tato post-surrealistická intence, nebo lépe
vyjádřeno přísaha, stvrzená svébytnou, silně
monumentální poetikou, je evidencí všudypří-
tomnosti snu coby tvárné hmoty v současné
české literatuře. Bělan píše: „Mohutná pro-
jekce tvých stínů;/ cizího světla, cizí noci.“ –
vpravdě abstraktní osten: naše sny se mohou
stát i pouhými našimi stíny, které jsou nám však
zároveň cizí, jelikož v bezvědomí patříme vše-

mu a všem, jsme zceleni, nic není naše, vě-
domí se rozplývá do nekonečného nevědomí
všehomíra, jsme tehdy ve vakuu ne-bytí a ne-
sounáležení, rozpití. V těch chvílích vskutku
můžeme každému z nás jakoby potají říct: „Jsi
jinde,/ než jsem já./ Žijeme jinak,/ než oni
umírají.“ Díváme se na sebe a na životy, které
jsme žili nebo mohli žít jakoby z odvrácené
strany Země, proto probíhají erekce horizontál
a vertikály dostávají příkaz: „Zajdi do stínu“
a ony si lehají. Je to snad i cosi jako neklinic-
ká, nejčistší, nelidská schizofrenie, projekce
našich ne-já, kdy je divák ve stavu věčného,
všeobjevujícího dětství uprostřed zrcadlového
bludiště bez vchodu a východu, takže: jistý
druh noční můry. Ovšem, to jedině tehdy,
pokud by člověk nebyl schopen zaklapnout
knihu a přemýšlet o ní. Vždyť být navždy
polapen v literárním vesmíru je synonymem
šílenství! Krása je v rozlišování rovin – horizon-
tálních a vertikálních, X, Y a Z, v hledání
průsečíků (o což se právě teď snažím), ba ve
čtvrtých, pátých a nekonečných dimenzích (a
to už je teprve úkol pro übermensche!). 

Pokud jsem dosud nepsal o vysokém bás-
nickém jazyce, činím tak teď: „Pokoj se znovu
zakalil slepotou;/ sotva obrvené děcko/ se
sápe po tvé tváři; z jeho očí vane vítr,/ bez-
zubá ústa plná cizího masa.“ Ano, taková
a mnohá jiná slovní spojení lze možno najít,
až trne v zubech z autorské invence, ale: jak
je možné, že se do takového vznešeného
textu dostane vetřelecké klišé v podobě spo-
jení „stín z hlubin času“? Nešlo to napsat
lépe, s větší hloubkou básnickou? V jinak
vynalézavém toku jazyka působí taková pasáž
jako hřeb na oko. Přímo do čočky. Avšak,
i přes tuto drobnost promlouvá smečka veršů
ke čtenáři nesmlouvavě, s neúprosností
usurpátora, mužsky odvážně, aniž by se útlo-
citný vnímatel třásl nejistotou, protože ten je-
žík upletený z nakloněných rovin je především
Zvuk a Odraz, do kterých je třeba dosazovat
naše vlastní – neodcizená čísla.

Vojtěch Němec
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Pax iiscum – 
Kladruby u Stříbra

Dvě barokní perly západních Čech –
kláštery Kladruby a Plasy – se několikrát
setkaly ve svých osudech. Oba byly založeny
v první polovině 12. století. Oba založili
knížata Vladislavové – v roce 1115 Kladruby
pro benediktiny Vladislav I. (panoval 1109-
1117, datum narození není známo, v klášter-
ním chrámu je pochován), Plasy v roce 1144
pro cisterciáky jeho syn Vladislav II. (panoval
1140-1172, od roku 1158 jako král, zemřel
1174, datum narození není známo). Vladislav
I. poprvé vystoupil na dvoře římskoněmecké-
ho císaře jako říšský číšník. Z této funkce
postupně vykrystalizovala funkce důležitá pro
českého panovníka – funkce kurfirsta, volite-
le císaře. Oba kláštery zažily dvojí neuvěřitel-
ný ekonomický vzestup – během 14. století
v pobělohorském období, oba byly dobyty
a vypáleny husity, oba zrušil v roce 1785 cí-
sař Josef II. Oba se dostaly do rukou vý-
znamných osobností politického života habs-
burské monarchie, osobností to krajně
reakčních. Kladruby vydražil v roce 1825 kní-
že, budoucí generalissimus, ale o to neslav-
nější vojevůdce Alfred Ferdinand Candidus
Windischgrätz (1787-1862, podoba jména
bývá uváděna i jako Windisch-Graetz). Z 275
tisíc zlatých zaplatil jen polovinu, zbytek mu
byl prominut. Nic nového pod sluncem. Plasy
za podobných okolností získal o rok později
všemocný rakouský kancléř kníže Wenzel
Lothar Clemens Nepomuk Anton Metternich
von Winneburg-Ochsenhausen (1773-1859).
Oba noví majitelé bezohledně zasáhli do sta-
vebních dispozic klášterních areálů, jejichž
vznosnou a nádhernou tvářnost modeloval
především Jan Blažej Santini-Aichl.

Generalissimus Windischgrätz se sice cí-
sařům neodvděčil jako geniální maršál Ra-
detzky, zato dovedl bezohledně zasáhnout
proti opovrženíhodným civilistům v Praze, Víd-
ni a Uhrách (proti uherské armádě už musili
pomoci Rusové a Chorvati), kteří trestuhodně
požadovali na barikádách v roce 1848 zřízení

konstituční monarchie. Jeho syn Alfred zlikvi-
doval v Kladrubech opatskou hrobku – rakve
dal prostě naházet do blízké komory. Tak tam
zůstaly až do osmdesátých let 20. století, kdy
se o jejich pietní umístění postaral ředitel
plzeňského památkového ústavu Karel
Drhovský. Opatskou hrobku nechal Alfred II.
přebudovat v honosné rodové pohřebiště.
Byly sem uloženy ostatky generalissima i jeho
manželky Eleonory, která tragicky zahynula
za pražských svatodušních bouří – její smrt
není dodnes objasněna. Spočinul zde i vá-
lečníkův vnuk Alfred August (1851-1927), ra-
kouský premiér v letech 1893-1895. Ani on
nebyl příliš výrazný nebo úspěšný. Jen v úno-
ru 1894 vzbudil rozruch, když v parlamentu
odpovídal na interpelaci jednoho z vůdčích
mladočeských poslanců Josefa Herolda, že
„ze svého stanoviska jako hlavy koaliční vlády
nemůže vůbec akceptovat výraz česká otáz-
ka“. Za jeho vlády byly vyhlášeny rozsudky
v procesu s Omladinou.

A tak ostatky opatů Josefa Vrona z Dan-
dorfu, který zde pečoval v letech 1576-1577
o sirotka a budoucího proslaveného kutno-
horského literáta Mikuláše Dačického z Hes-
lova, a velkých budovatelů kláštera Maura
Fintzguta, Josefa Siebra, Amanda Streera
odpočívají vedle windischgrätzovských veli-
kánů a pro obojí stejně platí, že světská sláva
nedorůstá nebes a rubáš nemá kapsy.

Viktor Viktora  

(Ne)kriticky

Z plzeňské plží ulity

Pokud jsme věnovali pozornost západo-
české kultuře, vždy jsme s radostí konstato-
vali, jak důležitou roli sehrává pro rozvoj
literárního dění v Plzni tamní regionální revue
PLŽ. Z okruhu autorů zde publikujících rekru-
tují se také pisatelé námi recenzovaných bás-
nických sbírek (vycházejících v edici Ulita
nakladatelství Pro libris). Básníci téhož ukot-
vení generačního – rozličné však proslulosti
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v uměleckém světě a tolikéž i rozličných tvůr-
čích kvalit.

Přitažlivost Vladimíra Holana pro současné
spisovatele je doložitelna prvotinou Marcely
Pátkové (dnes již Linhartové) nebo opusy
Petra Fabiana. O to silněji musí však genius
české poezie působit na ty, kdož vedle díla
pamatují také osud. Zřetelně dozajista na Vá-
clava Touchu, „který teprve na prahu svých
pětašedesátin debutuje útlým souborem
reflexivní lyriky;“ jak o něm napsal Vladimír
Novotný, jenž také dobře poznal, že nad Ne-
spavostí světla; básnivostí tmy bdí „osobnost
Holanova jako geomantická síla.“ Z tohoto
zorného úhlu se Novotnému Touchovo „bás-
nictví“ zdá být „meditativní, tudíž i komorní,
jímavé, vážné, důtklivé, sebezpytné či nad-
osobně zpovědní.“ Touchovými slovy dodává-
me: „návštěvou v sobě/jiným napospas.“

Teď jde o to, kdy se našemu tvůrci stává
Holan andělem strážným a kdy pouhou ber-
ličkou (o niž lze také klopýtnouti). Hned
v úvodním cyklu inspirovaných veršů Noci
s Holanem narazíme totiž jak na pateticky
rozmáchlá konstatování, z nichž předzjedna-
né obrazy a velká slova vytěsňují skutečné
hledání, v němž by čtenář teprve nacházel
prostor pro svoji cestu („kdy spásána je du-
še/krví vesmíru“ – všimněme si též, že druhý
obraz z prvního nevychází, nikterak jej ne-
rozvíjí: jde o vršení efektů, nikoliv významů),
tak i místa vskutku jímavá – při vší velkoústé
abstrakci – přesností sdělení, přesností kle-
noucí se z času do času a vždy nově aktuál-
ními ozvami rezonující („a nekonečno/zamě-
ňováno je/všemocnem“). Postupuje-li pisatel
od hledání pravdy („Je tu vůbec báseň s ná-
mi/když trpělivost pleteme si/s nadějí“) k její
konkretizaci („Kámen obrůstá mechem prav-
dy“), rád mu přiznám cit pro váhu a význam
slova spolu s přesností pozorovací („Pravé
jaro/tísní se mezi/sněhem a deštěm“); jež
místy doplněna a umocněna invenční metafo-
rikou: „To je ta chvíle/kdy stromy zadržují
dech/a svlačce tmy prorůstají/tichem za-
hrad“ (zde si naopak povšimněme oněch
konkretizujících, intimizujících, oživujících a dy-
namizujících svlačců tmy!).

Kéž by se Václav Toucha pokaždé svedl
ubrániti tomu, aby nad míru dopovídal, umen-
šoval možnosti výkladu, vedl čtenáře (násilím)
za ruku – a tedy pasážím typu: „opřít se o věr-
nost stolu.“ Inu, nedůvěřuje zatím věci, že
tato svede promlouvat za sebe a býti symbo-
lem; takže raději hned prozradí, co nám má
býti řečeno a o jaké symboly se jedná. Leč:
samostatně nalezené – zaváží více...?

Na druhé straně u Touchy najdeme pře-
hršel konstruktů příliš abstraktních na to, aby
ještě počítaly s jinou zkušeností než čistě li-
terární (s povědomím, co jesti bráno za poe-
tické): „opřen o mnohostěn vášně.“

Svedl-li náš básník s Holanem v sobě i Ho-
lanem nad sebou boj ne vždy vítězný, nezna-
mená to ještě, že bychom proto jeho sbírku
museli zavrhnouti: sluší se vzpomenouti po-
ctivosti jeho zápasu o výraz přesný a neotřelý,
o cestu od jevového k podstatám. Kéž se
propříště dokáže zbavit manýry substantivizo-
vaných adjektiv, kéž věci, zatím podnože ab-
straktních pravd, naučí samostatnému životu.

Na druhém z autorů – totiž na autorce Kar-
le Erbové – si dobře můžeme demonstrovat,
jak je důležité to, čeho se Touchovi nedo-
stává. Totiž schopnosti verše ukotvit, uzemnit.
Čteme-li v básni Erbové o bytě právě opuš-
těném exekutorem, jsme si vědomi, že byla
psána s vírou, že zdánlivě banální svede se
samo ze sebe, ze svých vnitřních dispozic
(opřeno však o čtenářovu zkušenost i konoto-
vané významy) proměniti ve výmluvný, mno-
hoznačný, a přece tak přesný symbol.

O naší básnířce pravil již několikráte zde
zmiňovaný Vladimír Novotný: „Neklid (jde
o název prvotiny Karly Erbové; tehdy však –
ve druhé polovině 60. let XX. století – ještě
Papežové – pozn. I. H.)... byl pořád v autor-
činých sbírkách přítomen, vkrádal se do její
invence a imaginace, do nazírání světa stejně
jako do tvůrčí filozofie.“ My k tomu dodává-
me, že básně K. Erbové jsou charakteristické
smysluplným napětím mezi vírou v platnost
slova, věci, mýtu – mýtu ustavičně přítomné-
ho, neustále aktualizovaného („A jeden Pont-
ský/jenž si umyl ruce“) – a vědomím nepře-
tržitého ohrožení základních hodnot lidského
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života. Pocit ohrožení a pocit úzkosti tak u
Karly Erbové patří k natolik podstatným, že
bych tuto autorku (u vědomí frekvence a klí-
čovosti některých motivů) bez rozpaků řadil
ku křesťanskému existencionalismu.

Z této linie nevybočuje ani její zatím
poslední sbírka Ulita. Snad jedině tím, že
ještě prohlubuje brázdu vyoranou předchozí-
mi opusy, totiž tázání – slovy V. Novotného –
„Nejsou i verše všehovšudy kódy samé nico-
ty?“ Totiž tázání se po smyslu lidské exis-
tence, a tvorby. „Ještě čteš verše? Ještě jsi
tu?/Děvenko bláhová a ubolená/už dávno
bez šarmu Už dávno bez noblesy/přikryta
pokryteckým tichem//Kdo tě neustále
nutí/smýkat se – – ?“ Jako by základní
myšlenku subjektu – mluvčího básní K.
Erbové bylo lze vyjádřit slovy: „je pozdě.“

Má tedy naše existence nějaký (vyšší)
smysl? – „My budem jenom lisováni/Ti první
dobrovolně/Ostatní na rozkaz/Pít budou pak
třetí.“ – Držíme ještě osud ve svých rukou;
anebo jsme poddáni cizí moci? A kým tedy
vlastně jsme? – „V každém z nás Petr/jenž tě
třikrát zapře//V každém z nás osika.“ – Tedy
nakonec už ani Jidáš, jen nástroj, prostřed-
ník, prostředek. Už ani člověk. Pouhé dřevo
– ne však kříže: Dřevo neposvěcené.

Přece však nejsou básně Karly Erbové
svědectvím o beznaději. Svědčí-li totiž o naší
občasné (a někdy i hříšné) bezmoci, stávají
se tak zpovědí. Už skutkem. Přiznáním duše.
Odpovědí, výzvou i protestem. V němž vedle
jednosměrně, proklamativně artikulovaného
„Jen ženská vydrží všechno“ najdeme i hlu-
binnější „A furt jsem tady/Na jiné adrese.“
Snad si tato slova smíme přeložit: přes všech-
ny změny, pochybnosti a strázně trvám.

Ivo Harák
(převzato z Portálu české literatury)

Cestou necestou 
/ Querfeldein

Cestou necestou, nebo chcete-li německy
Querfeldein – to je název výstavy, kterou jste
mohli navštívit v prostorách Studijní a vědec-
ké knihovny Plzeňského kraje a kterou pro
SVK instaloval Peter Heigl z Německa. Je to
také název katalogu s podtitulem Staré foto-
grafie z plzeňské Škodovky – nové texty z vý-
chodního Bavorska a Čech. A konečně byl to
i název literárněhudebního odpoledne, které
se ve Smetanově síni uskutečnilo 2. února
2009 za účasti několika autorů doprovod-
ných básnických textů. Za zajímavým projek-
tem z české strany stojí básník Josef Hrubý,
který pro katalog přeložil úvodní text Petera
Heigla a citlivě převedl německé verše do
češtiny. Inspirací pro tyto krátké strofy se
staly fotografie zemědělských strojů z let
1924-1927, které uchovává fotoarchiv Škoda
Plzeň.

Pozvání do Smetanovy síně SVK na úno-
rové odpoledne přijali básníci ze Svazu ně-
meckých spisovatelů – předsedkyně oblastní
organizace Východní Bavorsko Marita A.
Panzer, dále Barbara Krohn a Friedrich
Brandl. Za Středisko západočeských spiso-
vatelů se setkání zúčastnili Jaroslava Málková
a pisatelka těchto řádků, které přednesly
poezii německých autorek v češtině a Josef
Hrubý, který vystoupil nejen se svými verši
zastoupenými v katalogu, ale i s vlastními pře-
klady německých kolegů-básníků. Pořad za-
hájila ředitelka SVK Ivanka Horáková, která
výstižně připomněla, jak i technika dokáže
podněcovat umění. Za bavorské spisovatele
promluvila Marita A. Panzer, za SZS Jaroslava
Málková. Průvodní slova tlumočila s dokona-
lostí jí vlastní Johanna Filipová. 

Šlo o literárně hudební odpoledne, nesmí-
me proto zapomenout na studentku plzeňské
konzervatoře Nikol Kupčíkovou a na její kla-
vírní přednes z děl Bedřicha Smetany, Fe-
rencze Liszta a Roberta Schumanna.

Závěr pořadu patřil nejnovějšímu držiteli
Ceny Bohumila Polana Karlu Pexidrovi a zno-

Zpětné zrcátko



vu Jaroslavě Málkové, kteří pro bavorské přá-
tele přednesli ukázky ze své literární tvorby
také v němčině.

Program literárního putování Cestou ne-
cestou / Querfeldein jako součást projektu
Literatura bez hranic znovu demonstroval, že
literatura nezná hranice. Je dobře, že už po-
několikáté jsme u nás přivítali německé spi-
sovatele. Což se teď pro změnu vydat cestou
necestou z Plzně do Bavorska?

Tamara Kopřivová

Genius loci českého
jihozápadu 

Mezi regionálními publikacemi našeho kra-
je si zaslouží pozornost sborník z konference
ze září uplynulého roku nazvané Génius loci
českého jihozápadu a konané ve Studijní
a vědecké knihovně v Plzni. Sestavili ho
Zbyněk Holub a Helena Chýlová. Jedná se již
o čtvrtý z řady počinů, na jejichž počátku
stála úzká spolupráce SVK Plzeňského kraje
a katedry českého jazyka Pedagogické fakul-
ty Západočeské univerzity v Plzni. 

Příspěvky jsou rozděleny podle jednání
v sekcích do tří oddílů. V prvním z nich –
Mýtus v příběhu, v historii i v současnosti –
zaujmou dva příspěvky: Pouť kazatele
Ondřeje de Waldta k lidovému posluchači od
Marie Janečkové, na nějž nepřímo navazuje
studie Jarmily Alexové na téma Uplatnění
frazému v českém barokním kázání Ondřeje
de Waldta. Oba příspěvky jsou součástí gran-
tového projektu Jazyk a styl v době barokní.
Ohlas zejména mezi badateli ze Šumavy by
mohl sklidit i příspěvek Věry Pospíšilové Ces-
ta poustevníka Vintíře českou literaturou.

V druhé části sborníku Mýtus historické
osobnosti a výroční tradice najdeme stať
Ondřeje Koláře Trojí život Jana Cimbury
(literární postava, putimský sedlák a cimbu-

rovský mýtus) a pojednání Ladislavy Leder-
buchové Mýtus Kozina a jeho literární osudy.
Nejen pro Chody může být užitečná studie
Marty Ulrychové, nazvaná Role „soudce“
v postřekovském masopustu. 

A konečně část třetí – Genius loci jako živý
fenomén – je věnována problematice vydání
jedinečného Chodského slovníku Jindřicha
Jindřicha a je opatřena četnými terénními
doklady. Zbyněk Holub se věnuje v další stati
problematice lexikografického popisu (lemma-
tizace) na modelu slovníku J. Jindřicha.
V rubrice Zprávy se do třetice Chodským
slovníkem zabývá Blanka Psutková, Olga
Afanasjeva se věnuje výzkumu mluvy v oblasti
Červeného Poříčí a Jan Weininger sleduje ve
svém příspěvku regionální fond knihoven.
Zprávu o záchraně ohrožených regionálních
periodik podávají Marie Hálová a Ivanka
Horáková. Jak napsal v závěrečném slovu
editor sborníku: „Setkání shrnulo předpokla-
dy dalšího zkoumání vztahu tradic a součas-
nosti regionu, přispělo k vzájemné výměně
zkušeností, dalo řadu podnětů pro stu-
dentské vědecké práce a ukázalo možnosti
spolupráce s dalšími odborníky (historiky,
etnografy, archiváři i muzejníky), před nimiž
jako jisté memento vyvstává nelehký úkol – tj.
soustavně odborně mapovat náš český
jihozápad.“

Ivan Nikl

S kůží na buben

Laudatio pro Vojtěcha
Němce

Matematickým géniům všech zemí a všech
dob se dosud nepovedlo provést kvadraturu
kruhu. Vojtěchu Němcovi se zdařil alespoň
opačný postup. Gratuluji.

Karel Pexidr
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Březen 2009Kruh přátel knižní kultury

Na pořady KPKK je vstup volný. Do Polanovy síně je bezbariérový přístup.
Programy KPKK jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně a Ministerstva kultury ČR.
Členské příspěvky KPKK na rok 2009 v nezměněné výši 50,- Kč je možno hradit v kanceláři Polanovy síně.

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

4. 3. – 19.00 – Jehan Rictus: Perly z bláta
repríza poetického pásma v podání Ludmily Bednářové

Upozornění!
Program Kotelnická praxe Františka Juřičky
avizovaný na 4. března se překládá na 8. dubna!

11. 3. – 19.00 – Hrady a zámky V.

Valeč – tajemná i zjevená
přednáší Karel Drhovský

18. 3. – 19.00 – Básnický medailon Petra Šváchy
Viktor Viktora uvádí autora – laureáta Ceny Plže 2008 za poezii 

25. 3. – 19.00 – prezentace publikace

Jiří Frank: Kuchařský zeměpis
námořníka, kuchaře a spisovatele uvádí Jiří Hlobil

Pozvání Knihovny města Plzně

10. 3. – 17.00 – Viktor Hugo: Satyr
účinkují Otokar Brousek st., Bohumil Švarc st. (přednes)
a Vojtěch Esterle (varhany)

Připravujeme na duben

1. 4. – 19.00 – Vhrsti nejen pro děti
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Noví autoři Plže:

Ondřej Holý – narozen 1986 v Plzni, absolvent
Střední průmyslové školy dopravní, žije v Čižicích
u Plzně, zabývá se hudbou a literaturou

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Václava Touchy a Jana Jelínka

Prózu Jitky Prokšové

Texty ze zápisníků Karla Trinkewitze

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


