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Sympatická plzeňská studentka bohemistiky
se nechala během fakultního semináře slyšet,
že z literárních časopisů čte pouze Plže, tj. pou-
ze náš Plzeňský literární život – a podotkla, že
jde o časopis, jejž vydává Ason-klub. Věru nikoli
pouze Ason-klub, jedním z vícera spoluvyda-
vatelů našeho měsíčníku je také Středisko
západočeských spisovatelů – a to přišlo s ini-
ciativou nebo s výzvou, abychom v Plži zavedli
plzněmilnou rubriku Laudatio pro Plzeň – a v ní
by vycházely kratší verše, resp. minipovídky in-
spirované rozmanitými fenomény města ležící-
ho na soutoku čtyř západočeských řek: jednak
nového data, jednak i staršího – leč z nedávno
vydaných knížek podobné texty ovšemže pře-
tiskovat nebudeme. Výzva je výzva, proč to ne-
zkusit: začínáme tudíž dvěma plzeňskými bás-
nickými vyznáními Jaroslavy Málkové, příště při-
jde řada na Josefa Hrubého – a poté na další,
kteří jistě nebudou psát verše o Plzni na objed-
návku, nýbrž z ryzí příchylnosti k tomuto „městu
piva a poezie“.

A co si naši věrní čtenáři a kupříkladu i zmí-
něná fanynka Ason-klubu přečtou v dubnovém
Plži? Třebaže už na jeho stránkách uveřejnilo
své příspěvky několik stovek západočeských
literátů, stále se ke slovu dostávají noví autoři, ti
mladší i ti malinko méně mladší – jako například
Jitka Prokšová, která navíc nedlouho před svým
debutem v Plži debutovala už i samostatnou
prozaickou knížkou Zbytky iluzí – tomu se říká

souběh! Jiná autorská jména z tohoto čísla na-
šeho časopisu nepochybně znáte: Poznovu se
vracíme k poezii Václava Touchy a Jana Jelínka,
k prozaické tvorbě Miroslava Sulana (chyběl
mu krůček pouhý k Ceně nebo čestnému
uznání Plže za prózu!) či k zápiskům Luboše
Vinše, připomínajícím nám v redakci i plžím čte-
nářům, jak se kdysi bloudilo cizinou. Právě díky
M. Sulanovi jsme také získali některé pozoru-
hodné a přitom nepublikované texty Karla
Trinkewitze z 80. let: chceme je postupně uvá-
dět též jako „stopu“ časů, které už minuly a po-
minuly. Přejeme si, aby uznání si získali rovněž
dva „mladozápaďané“, kteří v Plži debutují v ru-
brice Mladý Západ: prozaik Vratislav Maňák
a básnířka užívající pseudonymu La Jeanne.

V dubnovém čísle nechybějí ani další aforis-
my Jana Jelínka, ani ostatní osvědčené rubriky
– a přetiskujeme i recenzi nové sbírky Romana
Knížete z pera Milana Šedivého. To nezname-
ná, že jí ve všem všudy přitakáme, zdaleka ni-
koli! Leč tak už to někdy chodí, že mladší bás-
níci vyrukují s kudličkou na básníky starší. Bývá
kolem toho zpravidla hodně emocí, ale jde-li
o hádání se o rozumné, potom to poezie ob-
vykle přežije – a především nikoho nezabije.
Ani její trocha.

Vladimír Novotný

1Editorial

Přál bych si být nemluvně...

Jan Jelínek



2Laudatio pro Plzeň

Jaroslava Málková

Staleté město mé

Poezie

Václav Toucha 

Ještě z cyklu Okřídlí
Život číst
na jeden zátah
a rozumět
mravenčení stěn
v naléhavém spánku
každodennosti

Povznášen
věčnou budoucností hlíny
popaměti vědět
že nesmyslný dialog s osudem
je jen opakováním srdce

Moje Plzeň

Staré sochy na zmoženém mostě
hlídají prošlapaný chodník
Opravené dveře bojících se domů
se v slunci rozněžnily
do mušelínových závěsů
nad tikajícím životem
Pavoučí nit štěstí
obtékává zprůsvitnělou věž kostela
Tady ještě zbyla
malá hromádka cihel
A tam stopa po kořenech

Nabírám do očí
každou hrst hlíny a kamene
Chci je zachránit
od lopat a smetišť
Zastavit postupné mizení
V šedých koutech na mne čekají
stulené kmity věků
i mého dětství
až je objevím

Okamžik před svítáním

Schoulené město, ulice do rozbřesku,
ulice umytá tak jemnou sprškou rosy,
že střechy bratří se
s obzorem plným spánku.
Jak město z bájí,
jak město snů, 
utkané z nožek komářích,
celé se chvěje
a celé se mění
jediným fouknutím
do fujary věží.
Čí to jen kroky
se míjejí se šlápotami deště
a hlídají
to schoulené město, ulici do rozbřesku,
ulici zbavenou všech starostí a stesků
a domy ospalé
zavřené víčky oken.
Staleté město mé.
Tolikrát poznané
a přesto neznámé.
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Pojmenovatelnost krajiny
ochraňuje vzpomínky z dětství
je těsno na nebi
jež vyvolává tvé jméno
a láká do věčnosti
Je naděje naděje
a pak ještě ty
souputník času
na opačné straně zrcadla
vrstevného amalgámu
paměti

A tohle je
předpokládaný Boží smích
nikoliv plamenný výsměch
věčně doutnající lidské duše
ale jen pravzor svátečna
belhající se po pastvinách
spásných smíření
k dotýkané zranitelnosti
víry
z života pozemského
oblý stín
posmrtná nedotknutelnost
věčného

Povolal mě k sobě
svízel dnů
a dobro zlovolně se tisklo
nártem k prahu noci
Bezobsažný bůh věcí
vršil udiveným zrakem hlad
do včelího plástu sladkostí
a poztrácená lítost nevíry
nebetyčným klíčem náhod
se otáčela
v sebestředném zámku
marnosti

Nemám rád
když skutečnost předbíhá sen
slova srdcem upomínám
aby byla básněmi
drtivou životností odtajněná
při hvězdné přestřelce noci
nemám rád modlivinu stěn
jež suroví marnotratným chvěním
tichost mechů
v nakyslé odleželosti vůle
šmátrající po kořenech
prominentních prapudů
Rád nemám
srdečné rozhovory tříštivého skla
s okázalou bulimií oken
když skutečnost předbíhá sen
a mezi zárubněmi zvyku
trčí klika bez dveří

Je stejně prudký pohyb
vedoucí k pohlazení
i k milostnému úderu
živoucí je slast
být zmítán událostmi dne
jež vrhají se k nohám noci
toužící zmást rytmem srdce
bohabojný čas
a stejně tak jsou
svlačcem lásky zrazovány
ruiny hojitelných zdí
jež v bolestném údivu obav
ptají se
po modlitební knížce osudu
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Demo-kino
(Hommage pubertálním autostylizacím)

Páchne tu laciná voňavka a antikvariátní 
vzduch

(nevím sakra z čeho)
To asi ta slečna
co mě občas navštěvuje s Biblí kralickou
Ta by mě asi sežehla svým ctihodným 

pohledem
Její šediny by nepotěšil
ten strhující pohled...

Nohy v oprýskaném umyvadle 
s už jen vlažnou vodou
u klopy se líně houpe zlatý skřipec 

s pavoučky
(snobe!)
Tupě a spokojeně pozoruji majoliku
pokecanou fádními náměty
a vůbec mě neláká špinavý ručník
ani anglická frazeologie
ani sousedova mastná dcera

I to slunce se posunuje za okny pomaleji

Přál bych si být nemluvně
a pást hříbátka na huňaté kožešině
a kopat do vzduchu nožičkama
a vydávat neartikulované skřeky
a spokojeně skřehotat mezi frťany 
krupicové kaše

Nebo se opít v prosluněném příkopě
mezi zaprášenými slaměnkami
(ale aby mi nebylo špatně)
a z listoví tajně špehovat
královnu krásy z Miami
jak v Ariadniných zahradách
neobratně a klopýtavě
zkouší se mnou
Pas de deux...
(mohla by být nahá)

Jó, vynalézt tak perpetuum mobile...

Na Lopatárně

se západem
RUDÁ HVĚZDA 
potemněla
zmlkla
zhasla…

do ranního kuropění
NOVÉ JITRO – JINÉ (v)NITRO
veřejní i tajní
v bezpečnosti pospí si
nedrnčí raketami
neduní dělovými 
servisy

jedovatě žlutá žihadla
značky TONFU
s horní rotací
s dolní rotací
s nefalšovanou falší
polehávají natěšeně v koši
u cvičné popravčí zdi

Jan Jelínek  

Tři vzpomínky na Doubravku
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V osmidomu

Noc se po minutách
jako zácpa 
kus po kuse vleče
Od půlnoci
do ulice
mlčím z okna nespavost
…ve tři třicet zaKUKAjí popeláři…
před pátou se 
vlci se psy
porvou
o sluneční kost…

Přerývaně dýchá 
dioda cigarety
rudě-temně-rudě-temně…
bliká bělmo světel
jiskří hvězdolety
Okenní rám
do předloktí řeže
jako kámen v botě
…tedy, když neopřu se o rám hrudí
kolena a stehna stydnou
stydlivě vmezeřena
Rikitanem popálena
ledovými žebry
…v létě holt radiátor studí…
v bytě číslo dvacet dva:
tři plus jedna
páté patro s výtahem
ústřední topení
srdce bytu z vikslajvantu
…inu panelák - vždyť to znáte…

Nákladové nádraží za řekou
skřípe a křičí do tmy
na Rudou hvězdu
si táhle otvírají hubu
posunovači
…startky smrdí, tvrdý sparty voní…

Dole ve tmě
v našem vchodu
někdo
marně-marně
marně-marně
zvoní…
asi chce k mamině
do vyhřátého
spánkem voňavého
pelíšku
v Železničářský padesát vosum!
…polib vole prdel kosum!
…to jsem se nachytal… hehehe

…kolik že je?
Teprve tři padesát tři? 
…tak si jí vytři!

No nejsem já debil?
taková stupidní hra!

Hasnoucí trajektorii nedopalku
opatrně zkoumá 
zatoulaný pes
močí
bzučí a vrčí 
pouliční osvětlení
na čtyři stopětky 
dva žigulíky
tři trabanty
moskviče
volhu
bílou dacii…

Drobně se rozpršelo
…už zase chčije, chčije, chčije… 
na samotě u kina Leningrad…

Je čtyři nula sedm
…tak se vyser před dům!
budík zakvičí v šest
…tak se vyser fest!
Ale proč 
proč vlastně
cítím se tak nevlastně?
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Jitka Prokšová

Ten nahoře má smysl pro humor
(ukázka z prózy Past na duši)

„Tak kde se sejdeme?“ zeptal se On do
telefonu a Pavla si v duchu řekla, že to už
taky mohl mít rozmyšlené.

„No, já vím o docela dobrý kavárně…
dokonce je to tam… poblíž vás,“ odpo-
věděla po chvíli váhání.

Vysvětlila Mu, kterou má na mysli. Znal
ji – domluvili se, že se tam sejdou za půl
hodiny. Ten den měla Pavla na sobě
dlouhé černobílé šaty na ramínka. Bylo
horko, letní šaty z jemného materiálu se jí
rozevlátě vlnily kolem boků. Připadala si
v nich romanticky, ale její dcera by tenhle
názor asi nesdílela. Ráda matku viděla
v přiléhavějších modelech, které zvýraz-
ňovaly její prsa a pas. 

No… kdoví, co bude, jak to celé do-
padne, pomyslela si Pavla. Šla na schůz-
ku s mužem, kterým se v duchu zabývala
dva dlouhé měsíce. Vydala se na ni s ná-
klonností v srdci, kterou celou tu dobu,
co mezi nimi sílilo ono křehké pouto vzá-
jemného pochopení, rozumem potlačo-
vala. Teď její duše odvážně doufala, že ji
bude moct dát konečně najevo. 

Přicházela zvolna ulicí. Kavárna se
skrývala v jednom z průchodů do staro-
bylých domů. V dálce Ho zahlédla, jeho
typickou klátivou chůzi nebylo možné
přehlédnout. Zašel do podloubí. Pavle
zbývala poslední minuta, než se s Ním
setká. Najednou se celá rozklepala.
Nevěděla, jak se to mohlo stát, kde se
vzala ta předtucha, kde se vzal ten neod-
bytný pocit… 

Se mnou tahle schůzka nemá nic
společnýho. Celou dobu jsem si něco
namlouvala. Tak do toho, poznám prav-

du. Pořád lepší než se utápět v nejistotě. 
Zašla do průchodu ke kavárně, uviděla

Ho postávat před vchodem. Popošel k ní,
usmíval se.

To byl okamžik, kdy Pavla z výrazu jeho
tváře poznala, že nemá žádnou naději.
Tehdy by se nejraději obrátila… Do od-
halení skutečného důvodu, proč ji sem
pozval, sice zbývalo pár desítek vteřin,
ale ona už teď věděla, že očekávané sou-
znění jejich duší se konat nebude. 

„Třeba támhle?“ navrhl On a ukázal na
stůl u zadní stěny rozlehlé a v této době
poloprázdné kavárny. 

Jako typický představitel silnějšího po-
hlaví se posadil na židli v rohu, čelem do
místnosti. Aby měl přehled a krytá záda,
napadlo Pavlu, nepřítel totiž číhá všude,
že. Usedla proti Němu, chvíli se dohado-
vali nad objednávkou. Nakonec zvítězilo
pivo značky Stella Artois, které číšník bě-
hem několika minut před každého z nich
postavil.

„Nevím, jak začít… prostě nemůžu se
s tím svěřit nikomu z kamarádů, protože
by to nepochopili… Tak jsem si řekl, že
vy… že vy… No, víte, dostal jsem se po-
sledních pár tejdnů do takovýho citovýho
rozvratu… zamiloval jsem se…“

Vypadal, že je na své odhalení hrdý,
aby taky ne, On je přece ten, kdo miluje. 

„Poznal jsem ženu, se kterou si hrozně
moc rozumím, je z Brna, víte a já teď řeším,
že tam za ní půjdu,“ mluvil překotně dál.

Pavla mlčky přikývla, oči sklopila na
ubrus. Všechno, jen ne tohle. V duchu ji
napadlo otřepané úsloví – vypít si svůj
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pohár hořkosti do dna. Zatím jsem u prv-
ního doušku, co bude následovat, vydr-
žím to?

Muž proti ní ji začal zasvěcovat do pro-
blémů, které sama dobře znala. Ano, po-
znala je na své kůži. Se svým prvním man-
želem Vojtou. Jak moc jí ho teď On při-
pomínal. Také Vojta tenkrát před lety ne-
vydržel, musel se podělit o dojmy ze své
nové lásky k cizí ženě. Jenže se podělil
s ní – s Pavlou, se svou někdejší manžel-
kou. I Vojtěch jí tehdy zaníceně vyprávěl,
jaká ta druhá je. 

Jen jedno bylo jiné. On nyní narazil na
nepochopení u svého otce. Byl z toho v
šoku, proč mu vlastní otec nepřeje lásku?
Copak nevidí, jak je šťastný? Že bez té
ženy nemůže být?

„Já myslím,“ řekla Pavla a samotnou ji
překvapilo, jak její hlas zněl docela nor-
málně, „že váš otec to vidí ve svejch
letech jinak. Má svý zkušenosti. Nebo
v horším případě – lásku nikdy nepoznal
a nechápe, že je někdo schopnej kvůli ní
všechno spálit.“

On na Pavlu pohlédl zamženýma oči-
ma, jako by říkal, já to věděl, že jsem si
na svou zpověď vybral správně. Pak za-
čal popisovat detaily – svou ženu, která
by mu patrně byla ochotná i odpustit, což
On nechápe… Ale Pavla ano. 

Také tehdy před lety dokázala Vojtovi
odpustit, když se urval z manželství po-
prvé. Za čas se jejich vztah srovnal, ne…
dokonce to bylo mezi náma lepší, uvě-
domila si Pavla. Ale pak přišly další a dal-
ší zrady. Pak už to nešlo. Nešlo doneko-
nečna odpouštět.

„Řekněte, že je láska… že je to úplně
nejvíc,“ zadrhl se Mu hlas.

Pavla polkla nasucho. Jestli Bůh exis-
tuje, napadlo ji, tak se mi teď musí ško-
dolibě smát. Nebo prostě jen miluje čer-
nej humor. Nahlas ze sebe dostala:

„Jistě… ano, láska je nejvíc.“
V ten okamžik chtěla Pavla znovu

utéct, ale nohy se jí přilepily k židli.
Ovládla se. Najednou jí Ho bylo líto.

„Ona… Magda je tak nádherná…“
přilétlo z opačné strany stolu.

To je mi novinka, ani bych nečekala, že
by mohla bejt jiná, když jsi zamilovanej…
pomyslela si Pavla, ale bylo jí těžko…
V břiše se jí svíjelo klubko hadů, proč
takhle krásně nemůže někdo milovat
mě? Proč?

Muž proti ní začal hledat po kapse mo-
bil, ukázal jí esemesku od své milenky,
Pavla si ji přečetla, připadala jí hezky na-
psaná, jenže zároveň věděla, že takhle to
některé ženy dělají. Že je to útok na chlap-
skou ješitnost, že ta zpráva je zacílena na
vše, co mužům dělá dobře. Ano, ta žena
Mu nabízela vrchovatou míru obdivu a On
ji přijímal, dlouho Ho doma nic podob-
ného nepotkalo, jak by mohlo… 

Manželka Ho přece každodenně
nepochválí, ani Pavla to nedělá. Ste-
reotyp zabíjí takováhle slova, která po-
užila ta žena z Brna (Pavla nechtěla sama
pro sebe vyslovit jméno Magda).

„Víte, třeba si vaše žena taky myslí, že
jste nejlepší chlap jejího života, jenom
vám to denně neopakuje, určitě vás má
ráda,“ zastala se Pavla v zájmu spravedl-
nosti jeho manželky.

Vrátila mu zpátky mobil, podívala se
Mu přitom do očí. Viděla v nich slzy a to
ji dojalo. Vždyť ona Mu v tuhle chvíli sku-
tečně rozuměla, jen Mu nemohla po-
moct. Natáhla alespoň přes stůl ruku,
pohladila Ho po předloktí a s rozhodnos-
tí sobě vlastní řekla:

„Podívejte, tak do toho jděte. Jestli je
to tak silný, jak říkáte, vyčítal byste si, že
jste to neudělal. Jděte do toho.“

„Viďte, že jo?“ rozjasnila se mu náhle
tvář, dostalo se Mu rozhřešení, navíc stej-
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ného, jaké si dal i On sám. „No víte, já to
chtěl nějak potlačit, ale tuhle jsme se
znovu viděli, teda přijela za mnou a pros-
tě je to… je to fakt úžasný.“

Pavla jen přikývla, upila piva, v duchu
se modlila, aby vydržela. Měla jsem se
sebrat hned na začátku, vyčítala si, tohle
je čirej masochismus. Proč tu, proboha,
ještě sedím? 

Náhle však On převedl řeč jinam, byl
zase takový, jakého Ho znala z jejich
společných pracovních schůzek. Začal
si s Pavlou povídat o všem možném, ptal
se, co v poslední době dělala, pozorně
naslouchal, když Mu vyprávěla, o čem si
nedávno povídala se svým synem. Smáli
se, bylo jí s Ním dobře…

Uplynula hodina, pak ještě půlhodi-
na… dopili pivo. Ano, jedno jediné pivo
pil každý z nich půldruhé hodiny. Jindy
by jí to připadalo komické, teď si to vů-
bec neuvědomila.

„Dáte si ještě něco?“ zeptal se On, ale
Pavla z jeho hlasu vycítila, že už je na-
sycen, chce odejít, protože to, co potře-
boval, získal. 

Mohl se někomu bez zábran vypoví-
dat… Ten někdo Mu naslouchal, projevil
pochopení, vyslovil názor, který se sho-
doval s jeho, ještě Ho pobavil různými
historkami – vše klaplo. 

Co si přát víc? Nic.
Pavla proto zavrtěla hlavou, ne, už pů-

jdou, už si nic nedá. 
Vyšli mlčky do denního světla, oslovova-

li se teď jménem, ale stále si vykali. Pro-
cházeli právě průchodem, když On řekl:

„Bylo to příjemné, Pavlo, opravdu.“
„Pro mě taky,“ zalhala ona, ani se jí při-

tom nezachvěl hlas, to až potom – když si
na rohu ulice podali ruce. On jí poděko-
val a Pavla podotkla, že vůbec za nic –
měla co dělat, aby se stihla odvrátit. 

Vydala se na opačnou stranu. On už
proto nezahlédl výraz její tváře, který ta
slova doprovázel, ani smutek v očích. Po
chvíli si vzpomněla, jaké myšlenky ji
pronásledovaly, když před půldruhou
hodinou přicházela ke kavárně. 

Teď, když bylo po všem, odcházela
pouze s jedinou otázkou. Proč ta jistota
tolik bolí?

O putování

Luboš Vinš  

Mont-Saint-Michel
Lionel nás vyvezl z bludiště půvabných

silniček. Vybaveni zbrusu novým stanem
stopujeme na výpadovce na Rouen. Od-
poledne nás přivítalo moře. Ta ohromná
bytost, před kterou pociťuji nekonečný
respekt. Odliv odhalil písčité tělo země
plné půvabných vyvýšenin, ostrůvků a dá-
lek, dno porostlé chaluhami. Nenechavý
spirit ptáků naplňuje vzduch křikem a sou-

peřivým ostřím křídel. V dálce se tyčí ko-
runa vší té krásy: Mont-Saint-Michel. 

A náhle se ocitáme ve snu! Otevřete
pohádkovou knížku, vypadne na vás taju-
plný zámek na skále, drak vystrkuje če-
nich z podmořské jeskyně. Hora, na ní
starobylé opatství, kostely. Zámek je za-
kletý! Rázem zapomínáme na únavu a na-
vzdory bagáži se hrneme nahoru. 
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Strmé kočičí uličky prohýbají hřbet pod
náporem turistů. Uchylujeme se do jed-
noho z kostelů, kde právě slouží mši.
Rozžaté svíce mávají zbožně v ústrety.
A pak znovu vzhůru. Kouzelný pohled,
kolikrát za život může člověk něco tako-
vého spatřit? Kýčovitý, přesto úchvatný
západ slunce nad zálivem, kde moře
zcvrklo se do kaluží. Rozplýváme se nad
proměnlivou iluzí a mne napadá, že vlast-
ně nemáme kde spát. 

Ale nač se v posvátné chvíli zabývat
přízemnostmi. Třeba je to poprvé a na-
posledy! 

S šerem zní zvon, autobusy na úpatí se
plní. Ale co my, vyhnanci za hradbami?
Do městečka zbývá hodný kus cesty po
náspu, blíží se tma, fouká studený vítr.
Realita dotírá. Moje družka odmítá ab-
solvovat cestu zpět na pevninu. Stavíme
stan na dně mořském poblíž tabule:
Dnes příliv! Raději mlčím. V noci nás oba
sužuje stejný sen. Voda stoupá, nemož-
no se pohnouti. Později se dozvídáme,
že ta cedule tam trčí věčně. 

A znovu na stop! Jedeme se sympa-
tickou, dobře naloženou Francouzkou.
Francouzi jsou vesměs dobře naloženi.
Aby nás mohla vzít, musí přemístit pasa-
žéry. Maličkost, usmívá se a přendavá
klece s ptáky, králíka, psa a kočku do
kufru, přičemž neztrácí nic ze své dobré
nálady. Zanechává v nás světlý dojem.
Zanedlouho vystupujeme. 

Stavíme stan na útesu nad kanálem.
Rozhodujeme se zde strávit zbytek dne
a noc. Možná bych mohl sestoupit dolů
na pobřeží a ukořistit nějakého krabíka
na polévku? Jenomže oni zběsile prchají.

Kolem stanu se neustále od svých limu-
zín mátoží nějací poutníci a zakopávají
nám o kolíky. Vyčítavě cosi drmolí. Ale
musí to vydržet. 

Možná by nás osvěžila koupel, shodu-
jeme se. Tedy do plavek a k moři. Je-
nomže než se dopatláme k moři, stahuje
se do nekonečna. No tohle! Koupel
vzdáváme. Celé se to pak opakuje ještě
jednou. Asi hladové mámení a v baťohu
jen ovesné vločky. Nabízím se, že dojdu
do vesnice pod útesem něco koupit. Ale
nemohu ji tam nechat samotnou. Že by-
chom šli oba? Ale co stan a věci?
Dáváme si tedy opět vločky s vodou. Už
se nám nějak zajídají. 

Na druhý den nebohé vločky končí na
regálu supermarketu. Přece je nevyhodí-
me!

Po hostině skládající se ze sýra, bagety
a nektarinky nás čeká další stop. Mini-van
s veselou společností příjemných lidí.
Chválabohu hovoří anglicky. Ne jako
většina Francouzů, kteří jazyk svých dě-
jinných rivalů ignorují. Ptám se, co to je za
řady podivných krabic na dně mořském.
Můj soused udiveně zvedá obočí. Cožpak
vy neznáte zdejší slavný chov ústřic? Ty
jsem nikdy nejedl a nikdy jíst nebudu! 

On si to však vyložil jinak. Vy jste nikdy
nejedli ústřice? Jeden spolucestující pro-
to v blízkosti kempu vystupuje s námi,
sahá do kapsy a s úsměvem nám podává
dvě stě franků. To je na ty ústřice. Když
ale zmateně kroutíme hlavou, přistupuje
tanečním krokem k mé společnici a se
samozřejmostí vlastní pouze Francouzům
jí bankovku strčil za výstřih. 

(dokončení příště)
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e

epigonie
Vždy to vyjde nastejno
I z nejlepšího oběda je lejno

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

eschatologie
Buďme k temnu spravedliví
také světlo oslepuje
když se nekriticky civí

eskalace zbrojení
Víme to všichni, roky
Zítřek se nám vzdaluje
mílovými kroky

eufemismus
Do očí si plivli
přisypali písku
Vyjasněním stanovisek
nazvali to v tisku

evergreen
Tenhle se vracívá ve stylu:
maškarní rej kádrových profilů

evoluce
Bez rukou a hlavy leze
směr - neomezené meze

ex post
I nejslabším zrakem
na konec perspektivy
dohlédne se časem

f

falešná skromnost
Mlčeti zlato
tvrdí vyděrači
Úsloví půl (celkem vzato)
bohatě prý stačí

folklor
Když les je plný strak
pak předsudků se zbav
tehdy zlodějna je mrav

funkce
Jen se zrodí
ihned směle tvrdí
Pozor, lidi
něco tady smrdí

g

genotyp
Na to máme vlohy
zakopávat o vlastní nohy
A říkat: ta krev, ten pot, ty slzy
jsou nezbytnými trofejemi
boje mezi idejemi
ale vyhraje se už brzy!

grafikon
Abychom lidi probudili
musíme jim nejprve otevřít oči
a naopak
Abychom lidem otevřeli oči
musíme je nejprve probudit
a naopak

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (4)
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Abychom lidi probudili
musíme jim nejprve otevřít oči
a naopak
Abychom lidem otevřeli oči
musíme je nejprve probudit
a co pak?

graforismus
Stačí pár maličkostí
a vzdálenost
odtud.......................................potud
je jen
odtudpotud

h

happy end
Prohráli jsme válku?
Páni důstojnící, klid!
Trumfy máme v záloze:
humanitu a lid

haut couture
Také letos osvědčila
nejpružnější střih
mediálně zahalila 
pupíkům břich

O všem možném

Miroslav Sulan

Malá a dědek 
aneb Chvála vnoučat

V mezidobí mezi otcovstvím a prarodi-
čovstvím jsem miloval dvě knížky. Dětské
etudy Ludvíka Aškenazyho a méně zná-
mou novelu Karla Ptáčníka Ta maličká, ta je
má. Nechci mistrům pera konkurovat,
navíc si dnes nejsem jist, zda víc nevypoví-
dají o radostech a strastech starších otců
než dědků, a taky víc o dětech samotných
a jejich problémech s dospělými. Obě jsou
ale prožité a stojí za přečtení i po létech.

Já se teď nacházím v té druhé fázi ro-
dinného života. Slyšel jsem mockrát, že
vnoučata si člověk užije víc než vlastní
děti. Je to pravda. Starší člověk jen pře-
kvapeně zírá, jakým zázrakem je vlastně
život. A tak si na rozdíl od výchovy vlast-
ních dětí dědkovství vychutnává a okou-
zleně žasne. Jako já už mnohokrát.

Jeden můj kamarád, který je teprve
prarodičovským čekatelem, v hospodě

často, rád a důležitě prohlašuje, že si
tento stav vnitřně i navenek zakáže (ne-
vím jak!), že otcem ano, ale dědkem ni-
kdy! Já naopak jsem dědečkem velmi
rád, a jsem šťastný, že jsem se dvou vnu-
ček od svých dětí dožil.

Prarodičovství totiž není nervózní srov-
návání praxe a vyčtené teorie poznatků
z publikací typu NAŠE DÍTĚ se skuteč-
ností svého potomka. Naopak. My už
víme, že šedivá je veškerá teorie a rozko-
šatělý je strom života. Někdy dokonce
člověk užasle přemýšlí: Měli ti autoři vů-
bec děti? A vědí, ti mladí vystrašení ro-
diče, co to je průměrování?

My už tyhle rodičovské starosti nemáme.
Nás už se netýkají. My už můžeme s kli-
dem registrovat první zoubek, první patlavé
slovo, první nejistý krok s radostným zachy-
cením pomocné ruky nebo s častějším
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Karel Trinkewitz  

Návštěva u Jiřího Koláře
(Z pařížského deníku)

Vyšel jsem ven z hotelu ve 14.30 a už
v 15.00 jsem byl v ulici Olivier. Dům č. 61
je hned první na rohu. Nechtěl jsem přijít
před termínem, měl jsem hodinu času.
Nakreslil jsem si tedy dům: je to moderní

stavba, nová, bíle okachlíkovaná. Právě
jsem dokončil kresbu, když se objevil
Ivan Diviš. Jeho naprostá neschopnost
orientovat se mu dala přehlédnout dům,
v němž už jednou byl. Vyptal se vedle

Stopy

žuchnutím na zem… My už se můžeme
těšit z bezděčného úsměvu, o kterém si
myslíme, že je vědomý a určený právě
nám. Je ale tak nádherný, že se i okoralé
srdce starého člověka tiše rozezní…

Má druhá vnučka, pětiletá Kristýnka, je
v blízkém okolí známa výroky z televizních
reklam, např. typu to si pořiďte na „zná-
mé adrese“ nebo z odposlechnutých pís-
niček: „To je hezky, to je hezky na světě.“
Má totiž proti nám dospělým veskrze opti-
mistickou povahu. Se mnou je nejradši
v „bunkru“ svého pokojíčku, kde buď ja-
ko princ bojuje s draky a nepřáteli, nebo
si nechává vyprávět příhody ze života.
Nejraději o malérech při dětských hrách
nebo o pobytech v nemocnicích. V ma-
teřské škole se nedávno dotazovala, kdy
že si budou povídat o nemocech?

Týnka má ráda hospůdky a restaurace,
počíná si v nich už velmi zkušeně. Suve-
rénně si nechá vyjmenovat džusový ná-
pojový lístek a vybere si přesně podle své
momentální chuti. Podobně je tomu
i s menu na jídelním lístku. A v hospodě jí
líp než doma, rychle, bez pobízení. I do-
ma si ale ráda sedne k hezky prostřené-
mu stolu, džusíkem si s námi přiťukne na
zdraví a pronese: „To je zase hostina.

Tomu říkám život!“
Nikdy ale nezapomenu na epizodu

z chalupy, přesněji řečeno z rabského
hradu. Před dvěma lety se tam v létě ko-
nala slavná RABIJÁDA: malé i větší děti
soutěžily v plnění „historických“ úkolů,
např. ze střelby kuší, jízdy na dřevěném
koni, válení sudů (nafouknutých balonů)
do hradního sklepení atd. Naše Týnka,
přestože je opatrná a neprůbojná, jich za
mé a tatínkovy pomoci splnila několik.
Proto měla nárok na to, opéct si buřta na
táborovém ohni. Najednou se paní správ-
cová hradu podívá na to tříleté děvčátko
a říká: „Ukaž, kolik jsi toho vlastně splni-
la?“ A dodává: „No, to máš nárok ještě na
nějakou prémii!“ A do dětských dlaní pu-
tovalo lízátko, lentilky, malá čokoláda.
Z naší Kristýnky vypadla věta: „Paní, vy
jste poklad…“

Nejvíc překvapená byla sama paní
správcová: „To mi už léta nikdo neřekl, ty
jsi zlatá!“ A já tento příběh o dětské duši
dávám k lepšímu vždycky, když se začne
o vnoučatech.

Jen s obavami vyhlížím den, který jistě
přijde, a má povyrostlá vnučka mi s des-
pektem řekne: „Dědo, tomu nerozumíš.
To neřeš…“
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v dílně autosprávek. Šli jsme tedy do do-
mu. Zase to byl problém. Ivan mě odtrhl
od dítka, jehož jsem se ptal. A jezdili jsme
chvíli nahoru a dolů výtahem, než jsem
našel Kolářův štítek.

Konečně jsme ale vstoupili a usadili se.
Kolář nám nabídl pivo, ale poznamenal
hned úvodem, že by se Ivan neměl opít.
Ptal se Ivana na zdraví a na práci. Diviš si
stěžoval, že po náběhu na sbírku Žalmy
se mu ve chvíli, kdy ji chtěl začít stavět,
práce přestala dařit.

Kolář se živě ujal slova a radil Ivanovi,
aby se nesnažil tradičním způsobem „dě-
lat sbírku“. Že to je tradiční forma. Ne-
vhodná pro dnešek.

„Piš cokoli, co tě napadne, zlomky, tor-
za, zápisy, deník. Nedělej si starosti
s tvarem. To všechno přijde později.
Ostatně, proč ne samá torza? Hlavně že
z nich bude patrné úsilí o tvar. Proč ne
zlomky. Vždyť já jsem v téhle situaci byl
v padesáti. Začal jsem dělat Svědka, dal
jsem tam části z mnoha deníků. Psal
jsem denně, za rok jsem měl 365 textů.
Z těch jsem vybíral.“

Tento přístup připomíná mou vlastní
metodu. Domníval jsem se, že Kolář bu-
de mít proto pochopení pro mou dnešní
práci. Když se ptal mne, co dělám, vy-
světlil jsem mu svůj záměr teorie románu
a jeho praxe. Vyprávěl jsem mu o románu
1472 kroků.

Poslouchal se zájmem a mnohé se mu
asi líbilo, ale když jsem vysvětloval, že
vedle vrstev popisu, dějů, historek a vzpo-
mínek budou zařazeny také eseje o teorii
románu a teorii románu velkoměsta, kde
srovnávám velké městské romány minu-
losti i současnosti, dostali jsme se do
dávného sporu.

Kolář: „Román není popis. Román ne-
ní enumerace. Román dělají postavy.
Musíš postavit pár postav a musíš pečo-

vat o jazyk. Musíš to umět říci. Z teorie
ještě nikdo román neudělal. Vůbec si
uvědom, že z teorie se v umění nedá vy-
cházet. Všechno je konkrétní práce s ma-
teriálem.“

Já: „Ano, ale něčím je třeba začít. Ně-
jak se musí materiál zformovat a o to se
právě pokouším svou teorií románu a teo-
rií koláže.“

Kolář: „Každé umělecké dílo je odlišné
od všech ostatních, ničemu předešlému
se nepodobá, nepatří do žádného zařa-
zení.“

Já: „Ale to by se vůbec nic nedalo za-
řadit ani posoudit bez srovnání. Nelze ani
určit, co je umělecké dílo.“

Ivan Diviš: „Enumerování vůbec nepatří
do umění. To nemá s uměním nic spo-
lečného!“

Já: „Ale to nesouhlasí. Vždyť veškerá
historie je enumerování, věda je enume-
rování, filosofie je enumerování...“ Obrá-
cen ke Kolářovi: „Vždyť by se bez výčtu
a srovnání nedaly určit ani žánry. Musí
přece být aspoň rámcová, nejobecnější
pravidla.“

Kolář: „To je nesmysl. Umění se nedá
zařazovat. Umění nezná pravidla. Tvoří si
je vždy nově samo.“

Já: „S tím nemohu souhlasit. Nelze za-
čít z ničeho.“

Kolář: „Já když začínám koláž, tak je to
vždy něco úplně nového, co tu ještě ne-
bylo. Mám materiál a nechám se vést.“

Já: „Ano – intuicí. Ale mne právě za-
jímá to, co je za intuicí, co řídí pořadí seg-
mentů díla.“

Kolář: „To se nedá určit. A budeš-li
takhle hledat, nenajdeš umění. To je jako
ten tvůj Bense. Chtěl objevit zákony umě-
ní a neobjevil nic, jen vytvořil teorii infor-
mativní estetiky – ale k ničemu to nebylo.
Když chtěl psát básně, tak ztroskotal,
protože nebyl básník. V šedesátých le-
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tech to byl váš Bůh, ale dnes už ho nikdo
nezná. Zmizel a celá jeho teorie s ním.“

Já: „Bense se později věnoval speciál-
ně sémiotice a vytvořil celou školu. Má
stoupence na celém světě. Ale i z jeho
teorie něco zůstalo pro můj přístup k ro-
mánu a ke koláži, třeba právě já se dovo-
lávám kybernetiky. Domnívám se, že
otázka samoorganizace, jak ji objevila
teorie počítačů, by mohla říci něco
o tom, jak se například ve vás organizuje
vaše koláž, jak vzniká, jaký je za ní skryt
zákon.“

Kolář, jako vždy, když mu někdo odpo-
ruje, se rozčiluje stále víc, proto ho nemí-
ním dál provokovat odlišnými názory. On
znovu opakuje své argumenty ze Slavie:
Že zbytečně moc čtu. Proč vlastně chci
vědět, co napsali druzí, že to není k vytvo-
ření díla třeba. Atd. Už mu tedy nevysvět-
luji, že mi právě jde o takové dílo, které
reflektuje celou problematiku románu.
Říkám jen, že to ani není můj nápad,
nýbrž že už Novalis a Schlegelové chtěli
psát román o teorii románu.

Kolář nato: „Ale nikomu se to nepo-
dařilo. Proč se pouštíš do takové věci?
Měl bys dělat jen jedno – buď výtvarničit,
nebo psát. Obojí není možné, poznal
jsem to na sobě.“

To je asi výsada stáří: měřit vše už jen
svou osobou a považovat své názory za
obecně platné. Kolář dokonce ani nere-
spektuje své bývalé názory. A neumí
transponovat z toho, co říká o své práci,
na práci jiných. Vždyť moje metoda ko-
lážovaného románu odpovídá jeho meto-
dě při komponování Očitého svědka.
Apodiktický také je, když se zmiňuji
o Aragonově koláži Matisse. Říká: „Že
vůbec můžeš chtít číst Aragona. Vždyť
neuměl psát. To nejsou žádné romány, to
není literatura!“

Já: „Ale to nelze říci! Vždyť odmítnete-li

jeho mladší romány, je tady Velikonoční
týden a jsou tu pozdní romány jako Blan-
che, Fougere, Divadlo-román.“

Nenechá mě domluvit a křičí, že to není
nutné číst. Komunistické žvásty.

Tak se vzdávám.
Hovoříme taky o jeho způsobu života.

Ivan se ho ptá na denní režim, na jídlo, na
vycházky, na práci.

Kolář říká, že pracuje do 14 hodin,
potom už nemůže. „Jsem už starý člo-
věk.“ Vypráví, jak si vaří snídaně. Ne-
obědvá. Vůbec nemá moc chuti k jídlu.
Připisuje to nemocným játrům a mrtvici
před léty.

Večer někdy chodí na večeře.
A žije rád sám. Nevadí mu samota. Mí-

vá však návštěvy a sám vychází do města.
Předávám mu svůj dárek – lístkovou

koláž. Ta se mu líbí, poznává, že je inspi-
rovaná schwitterovskou láskou k tištěné-
mu papíru. Poznamenává, že bych ale
měl pracovat s tematickými kolážemi: svě-
dectví o dnech, městech, lidech. (Tak to
dělal on: Dny v rocích – Roky ve dnech.)

Ale nezachází do podrobností. Říkám
jen, že také tohle souvisí s mými názory
na román, na organizaci textu.

Kolář opakuje, že mu mám poslat vý-
tisk pražského románu, že výtisk zaplatí,
mám s ním počítat, že si ho potom pře-
čte.

Potom hovoříme o situaci českých na-
kladatelství (poté, co říkám, že Index ani
„68“ nemohou mou knihu vydat – nema-
jí peníze). V tom máme všichni stejné zku-
šenosti. Už jsme učinili smutnou zkuše-
nost, že se exilová literatura neuživí.

Mluvíme také o situaci umělců.
O uznání. O samotě toho, kdo píše jen
pro sebe. Kolář říká: „Co je mi platný
úspěch v sedmdesáti letech. A přitom
jsem to, co umím dnes, uměl už v pěta-
třiceti!“
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David Brabec  

Já, Brabec
Máme se v Antidivadle mezi sebou rádi.

Dalo by se skoro říci, že se přímo zbož-
ňujeme. Naše nadšení pro společnou věc
je čitelné snad z každého našeho kroku,
z každého přivření očí. Když se někomu
z nás něco nehezkého stane, okamžitě si
mezi sebou tu radostnou zvěst rozešle-
me. A jsme na sebe velmi nekompromisní
– každý náš nový literární počin musí pro-
jít jemným sítem těch ostatních. 

Není divu, že je naše tvorba tolik útlá.
Ze čtyřiceti básní, které jsem napsal mi
po zásahu ostatních nezbyla ani jediná.
Chlapci jsou tvrdí na mě, já na ně... Jsme
sami sobě kritiky a oponenty. Půjčujeme
si mezi sebou červený fix, kterým seškr-
távali texty bájní normalizační cenzoři,
a když jde opravdu do tuhého, škrtáme
perem, které nám jakýsi vagabund prodal
nad ránem v restaurantu U Kohoutů se
slovy, že jde o náčiní z pozůstalosti F. X.
Šaldy. 

Není to tak dávno, co jsem Davidu
Charvátovi a Janu Sojkovi na poslední
chvíli zatrhl vydání recenze na mé čtyři
básně, které vyšly v Plži č. 12/2008 pod
názvem Byla na chvíli moje. Recenze pá-
nů Sojky a Charváta nesla název: „Byla
na chvíli jeho? Vždyť nikdy nic neměl!“ 

Ve svém hanopisu se společně zamýš-
leli nad nekoncepčností básní, ze kte-
rých údajně sálá mé vzhlížení se v poeti-
ce vinět dobrého beaujolais. Má slovní
zásoba je prý na úrovni žáka první či
druhé třídy základní školy a moje bás-
nická neobratnost podle nich dosahuje
kvalit špatného návrháře reklamních slo-
ganů. 

Uznejte, že něco takového nesmělo
spatřit světlo světa!

A vlastně... Před časem jsem potkal
plzeňského barda Romana Knížete blou-
majícího městem. „Kam kráčíš, Knížec-
tvo?“ otázal jsem se Romana. „Ále, na
vernisáž,“ opáčil básník a dodal: „Budou
tam ženský. Dneska se mnou nechoď.“
Nešel jsem a místo toho se začetl do
jeho sbírky Zvolání do mlhy. Přiznávám,
že jsem z ní byl nadšen. V duchu jsem si
říkal: „Romane, myslím, že příští laureát
Polanovy ceny je jistý!“ Četl jsem sevře-
nou sbírku, která dokonale ustála možné
balancování na hraně patosu. Hltal jsem
verše, které pojednávají o Bohu a nejsou
o Něm. Bůh v nich totiž je a já ani nevím,
jak se to Romanovi podařilo. Jsou vám
moje slova nesrozumitelná? Přečtěte si ji,
snad pochopíte, co jsem měl na mysli. 

Ale možná také ne – několik dnů po
přečtení Romanovy sbírky se mi do rukou
dostala recenze Milana Šedivého. (Vyšla
i v tomto čísle Plže – pozn. red.) A musím
uznat, že jsem se již velmi dlouho s nikým
tolik názorově nerozešel. Pár věcí jsem
příliš nechápal – srovnávání formálních
kompozic Knížete a Miroslava Holuba,
vyzdvihování jednoho nad druhého.
Proč? Jsou přece každý docela jiný, ne-
mám pravdu? 

Něčemu jsem nerozuměl vůbec – proč
ty výtky k obracení se k Bibli? Cožpak
nemá kdokoliv právo se ke Knize obra-
cet, když to navíc činí s grácií a nadhle-
dem Romana Knížete? Alespoň, že v zá-
věru jsme se shodli na oné „sebeironické
básni s oním v prsa se bijícím názvem Já,
Kníže“, která je (dle mého) vyvrcholením
skvělé sbírky.

Nevím, možná je nemilým posláním kri-
tika občas čelit výpadům autorů i čtená-
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řů. Snad může být nepříjemným zjištěním
pro autora, že kritik jeho dílu neporozu-
měl tak, jak by mohl. Jedno vím ale jistě

– útlá knížka Romana Knížete je pro mě
neuvěřitelně silnou výpovědí hotového
básníka.

Mladý Západ

Vratislav Maňák  

Řezbář
Napínal ruce a ke starému, nepoužíva-

nému světlu přivazoval chumel oranžo-
vých balónů. „Hej, Somáre, ještě tám-
hle!“ křikl na něj jeden ze spolužáků.
Smích. Posunul si židli a pokračoval
v práci. Pohlédl dolů do sálu. Spolužáci
seděli u stolu, kouřili a popíjeli. Tanc-
mistr přijde až za dvacet minut a co my tu
do té doby. „Jakube, chytej!“ Natáhl ru-
ce, aniž věděl po čem. Bál se, aby ne-
ztratil rovnováhu. Kolem něj prolétl ote-
vřený rudý lihový fix. Jakub si zkontrolo-
val košili. Je v pořádku. Sebral popiso-
vač, přistoupil k okraji balkonu a pustil
jej dolů. Sešel ke spolužákům a sedl si
vedle nich. 

Učitel tance přijel dřív. Za sedm minut
stáli na parketě a drželi své partnerky nad
lokty. Připravovalo se slavnostní před-
tančení.

„To je tvoje holka, ta, se kterou jsi tan-
coval?“ zeptal se ho otec poté, co hudba
dozněla. 

„Ne.“ 
„A máš nějakou holku?“ 
Nedechnul se. 
„Dej mu pokoj,“ zašeptala matka otci

do ucha. Otec zmlknul. 
„Už jste si se třídou objednali tu pizzu?“

zeptala se. 
„Jo, před chvílí ji přivezli. Pučim si fo-

ťák, jo?“ 

Kývla. 
Chvilka mlčení. 
„Mami, tak já se jdu podívat nahoru,“

řekl Jakub a zamířil do přípravny. Chtěl si
jenom sednout, půjčený fotoaparát byl
záminka, nikoho si zvěčnit nechtěl. Ne-
bylo koho. 

Už zase začali hrát. V prostoru pod ním
se přelévali tancující. Ostřil. Spatřil ji.
Opět byla krásná a opět to dávala na
odiv. Pokračoval v cestě. Místnost byla
skoro prázdná. Na stolech ležely omaště-
né krabice s pizzou, mezi nimi byly na-
skládané láhve alkoholu. Po zemi se vále-
ly oranžové balónky. Ty prostory nejspíš
dříve sloužily jako salonek kulturního do-
mu, na menším pódiu stálo staré rozladě-
né křídlo. U něj seděla spolužačka, ne-
příliš hezká, a brečela. Na prsou měla
rudé fleky. Druhá jí klečela u nohou
a hladila po rameni. Jakub si sedl do zad-
ního rohu místnosti. Bradu si opřel do
dlaní. Ať už to skončí. Natáhl se po tequi-
lle. Nebyla jeho, ale to už stejně nikdo
nepozná. 

Do přípravny vtrhnul rozjařený dav. Tvá-
ře spolužáků i studentů z vyšších roční-
ků. Prosim vás, běžte pryč. 

„Co to máš, Somáre?“ 
Mlčel. 
„Ku-va, to je moje tekyla!“ řekl kluk,

který loni maturoval. 
Jakub mu ji podal. 
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„Ty zmrde, koukni se mi do vočí!“ Pěstí
bouchnul Jakuba do ramene. Táhl z něj
rum. 

„Dej mu pokoj, ti za to nestojí...“ řekl
jeden ze spolužáků. 

„Proč nejsi s ní?“ zeptal se Jakub. Na-
jednou měl odvahu. 

„S kym?“ 
„No s ní, dole tancuje s někym jinym.“ 
„Co ti je do toho, kurva,“ škytnul. 
„Nic.“ 
„Tak drž hubu...“ 
Jakub neodpověděl a šel si dát do ba-

tohu polaroidový fotoaparát. Trochu se mu
motala hlava, ale moc alkoholu nevypil, cítil
srdeční údery v celém těle. Z očí vyhrkly
slzy. Rychle je utřel do rukávu košile. Pro-
mnul si oči. Musel se chytit hrany stolu, aby
se nenatáhl. Kuželky lahví cinkaly. 

Najednou věděl, co má udělat. Co má
udělat, aby si ho všimli. Batoh zapnul, dal
si ho na ramena a sešel do hospody,
která sousedila se sálem. Potom vyšel do
předsálí. Rozhlížel se. Když nebyla tam,
bude tady. Našel ji. Právě se fotila. Pevně
stisknul její ruku. 

„Pojď se mnou, chceš?“ 
Překvapeně se na něj podívala. Proč

ne. To by šlo. 
Kývla. 
Propletl své prsty jejími a vyváděl ji ze

sálu. 
„Počkej, vezmu si kabát,“ řekla mu

u šaten. 
„Za chvíli jsi zpátky, dyžtak ti pučim

sako.“ 
Co máš v plánu? Ukazováček a pro-

středníček přitiskla na pravý spánek. Ne, tu
tequillu si dávat neměla. Stoupla jí do hlavy. 

Před vchodem do kulturního domu se
potácelo několik přiopilých, kouřících je-
dinců. Řehtali se. 

„Kam si vedeš tu kočičku?“ zařval po
nich kdosi. 

„Nevšímej si jich,“ řekl Jakub víc sobě
než dívce, kterou si odváděl. 

„Kam jdeme?“ 
„Uvidíš.“ 
„Jakube, mně je vážně zima, budeme

brzo zpátky?“ ptala se, ale poslušně za
ním klusala dál. Přece jen to byl spolužák
a ona měla chuť si hrát. Políbíš mě, pro-
tože to budu chtít. Podpatky bot arytmic-
ky klapaly o asfaltovou cestu. Občas se
zakymácela a to se museli zastavit. Duně-
ní hudby ze sálu se postupně vzdalovalo.
Chtěla si chytnout sukni, aby si ji neu-
courala. Příliš pevně ji držel. 

„Co děláš?“ zeptal se podrážděně,
když trhla rukou. 

„Chci si chytit šaty.“ 
„Aha. Promiň.“ 

Procházeli pod lampou. Podíval se na
ni. Viděl její rozzářenou tvář, natočený pra-
men vlasů jí spadal z drdolu přes obočí na
levou tvář. Všimla si, že se na ní kouká.
Usmála se na něj. Trhnul očima stranou.
Zastavila se. Polib mě, chceš to. Nechá-
pavě se na ni podíval a zakroutil hlavou.
Jindy by se urazila, ale byla zvědavá. 

Od úst jim šla pára. 
Z drdolu jí vypadla černá látková růže.

Chytil ji. Požádala jej, aby jí tu růži vrátil.
Utíkal s ní. Kateřina za ním, jak jen to
v jejím stavu a v podpatkách šlo. Pověsila
se mu kolem krku. Stál jako sloup. Růži
už neměl. Mávla nad tím rukou. Somáre,
ty nejsi neviňátko. 

Šli panelovým sídlištěm kolem zapar-
kovaných aut potažených mrazem. Ko-
pec silnice se nekonečně vlekl. Před
nimi vystartoval starý sporťák. Řval silni-
ci. Lekli se oba. Jakubovi na tváři vy-
skočila husí kůže. Kateřině byla zima
i tak. Přes ramena si natáhla lesklou šálu
síťoviny, kterou měla dosud volně kolem
pasu. Nezahřála ji. Čekala, až si Jakub



sám všimne, že jí není teplo, a nabídne ji
slíbené sako. 

„Co je láska?“ zachrchlal. Stále zrych-
loval. Procházeli kolem rodinných dom-
ků. Kulturní dům i maturitní ples byly da-
leko. Nyní mohla tancovat a smát se a lí-
bat kohokoliv jiného, místo toho se žene
za Jakubem bůhví kam. Co od toho trou-
by čekala? Pozdě litovat. 

„Co je láska?“ zopakovala po něm
otázku. Na filosofii dnes večer vážně ne-
měla hlavu. 

„Proč se ptáš?“ 
Mlčel. 
„Proč se ptáš?“ 
„Zapomeň na to.“ 
Zastavil a pevně ji sevřel nad lokty.

Nyní by oba měli podle tanečních kroků
udělat úkrok stranou. Ale ona nebyla
jeho partnerka. Podíval se jí do očí. Její
výraz byl nechápavý, rezignovaný. Tak už
mě polib. Třásl se. 

„Jakube, je ti zima?“ 
„Ne.“ 
Zkoumali se. 
„Dej mi to,“ skoro poručil. 
„Co?“ 
Ukázal na bižuterii, kterou měla na krku. 
„Chceš?“ 
Zkroušené ano jako když brzdí tramvaj.
„Půjčím ti ji,“ ukazováček zaklínila mezi

zuby, „není moje,“ podávala mu bižuterii. 
Sevřel korálky v dlani. 
Zrychloval krok. Téměř běželi, pevně ji

svíral a táhnul za sebou. 
Kateřině sklouzla šála z ramen a za-

chytila se na háku plotu. 
„Kubo, počkej...“ 
„Co?“ otočil se. 
„Šála,“ podívala se na něj. 
Chňapl po ní a zatáhl. V síťovině sko-

ba. 
Fascinovaně se na něj podívala. To

snad nemyslí vážně. Dál nejdu. 

„Prosím, promiň, to jsem nechtěl...
Katko,“ v tom oslovení byla naléhavá
prosba. 

Jemně ji chytl za ruku. Zdráhala se.
Těkala očima po jeho tváři. Byla bílá. Ma-
sitý spodní ret měl skousnutý zuby. Šla
za ním jako ovce. Přece jen byla opilá.
V té hře chtěla zvítězit. Ani si nevšimla
batohu na jeho zádech. 

Vydali se uličkou garáží. Pod nohama
jim skřípal štěrk. Jakub máchal volnou
rukou. Kateřina neslyšela, jak se za nimi
sypou černé korále její bižuterie. Už dál
jít nechtěla. Neměla ráda tmu. Tady to
musí skončit. Už ani krok. 

Jako na povel zastavil. Batoh položil na
zem, až nyní si ho všimla, a otočil se.
Chytil ji za pas. Nebránila se. Proč to
neudělal dřív? Budu tě mít? Bude žárlit?
Měl jsi již mnoho příležitostí. Třásly se mu
ruce, když kladl lůžka prstů na její rame-
na. Přivoněl si k jejím vlasům. Kouř. Ciga-
retový kouř. Zhluboka se nadechla a při-
tiskla svá prsa na jeho. 

„Somáriku...“ zašeptala mu do ucha
a kousla ho do ušního lalůčku. To ne. 

Odmrštil ji na plechová vrata garáže.
Zaduněla. Nic neviděla. Poslední lampa
byla daleko. Co to vyvádí? 

„Kreténe, zničíš mi šaty!“ křičela. Měly
meruňkovou barvu, ale v té tmě stejně
nebyly vidět. Rychle se ohnul k batohu.
Když zvedla oči, stál nad ní. 

„Ticho!“ 
„Jakube...“ vydechla. 
Šílení. 

Stál nad ní a brečel. V uších mu znělo
pomalé brnkaní hrací skříňky. Rychle dý-
chal, sípal, sténání raněného zvířete. Ho-
rečně se třásl. Kousal se do kloubů prstů,
aby neječel. Jeho slzy jí kapaly na čelo.
Pohlédl Kateřině do tváře. Z jejích očí zbyl

18



jen prázdný, skelný, vyděšený výraz.
Upřená hněď po něm lila bahno jejího
pohledu. Povolený drdol, několik šrámů
po nárazu na garážová vrata a následném
pádu. Bezvládně odložené ruce na ka-
menité zemi. Z batohu vytáhl polaroid. Zá-
blesk. Pořídil jen jednu fotografii. Do jejího
levého horního rohu vepsal lihovým popi-
sovačem červené kroucené „Q“. 

Dívku otočil a kuchyňským nožem rozří-
zl šněrování korzetu. Stáhl jej a převalil
dotyčnou zpátky na záda. Její bílé tělo
bylo teplé. Štítivě se bránil dotknout se
jejích prsů. Dlaněmi se opřel o prsní kost,
jako by chtěl dát mrtvé nepřímou masáž
srdce. Opřel se vší silou a stále více mač-
kal. Prsní kost nevydržela nátlak. Praskot
ledu. Znovu a znovu masíroval prázdnotu
mezi jejími ňadry. Z vnitřku se ozývalo
praštění. Poté do ní zaryl nůž. Cítil teplou
tekutinu na rukou. Manžety košile i rukávy
saka si potřísnil horkem. Otřel si čelo, aniž
si uvědomoval, že si hřbetem ruky kreslí
na tvář znamení. Řezal a hmatal v prostoru
mezi rozlámanými žebry. Svlékl si sako
a vyhrnul rukávy košile. Krev se mu balila
na ochmýřené paže. 

Byl nešťastný a byl sám. Kdysi jeden
ze spolužáků řekl, že podoba kresle-
ného srdce jako listu vychází z anatomie.
Lidské srdce v jistém řezu ho prý oprav-
du připomíná. 

Nahmatal, co hledal. Z těla vyřezal srdce
oběti. Na jeho místo vložil Kateřininu látko-
vou růži. Po rukou mu stékala krev. Horký
kus masa něžně položil na betonový ná-
jezd do garáže a poplácal jej. Poté jej po-
malu krájel na plátky. Tenké. Krájel jej, aby
našel ten tvar. Tvar lásky. Nůž narážel o ne-
rovný povrch nájezdu. Srdce klouzalo v ru-
kou. Jeden z plátků, jen matně podobný
vysněnému tvaru, položil na polaroidovou
fotografii. Téměř překryl Kateřinin obličej. 

Plakal. 

„...Možná, že se stále ještě děsíš 
vnuknutí, které by se stalo pokušením, 
neboť do ženské krve namáčí si prst, 
píše-li žárlivost prstem... 
Možná, ale docela jistě ty i já 
jsme každý sám daleko od sebe, 
neboť v přijímaném bylo už i odmítnuté.“
(Vladimír Holan)
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La Jeanne 

Žíly z řečišť si rvát
Rodinná

Když trhám se z kořenů
matku svou vzpomenu
i otce
a hned to jde hladce

Žíly z řečišť si rvát
cesty mé krve. Nikdy se neptaly
svolení nechtěly...
Tak proč teď mám já se ptát? 
A koho?
Sebe snad?
Či Tebe? Ano?
A poteče snad má krev Tvým směrem? 

Jen ať mi nikdo neříká, že nemyslím 
na rodinu!

Když trhám se z kořenů
sestru i bratra vzpomenu 

Na řadě srdce je
Loutka žil, bubeník pilný
Když chce klidně se vlní
a chvěje bez naděje
Jen tak v pouhém doufání
o kousku poznání sní
to si přeje...

Když trhám se z kořenů
minulost vzpomenu

Všechny, kdo bývali
diváky bez očí
že svět sám se otočí
modlili se, věřili
v zákony a přikázání
dary, blaho, odevzdání

Čekali a pokorně mlčeli

Když trhám se z kořenů
rodinu vzpomenu

Základ státu přece
jakože ryby jsou v řece
přirozeně přejíce
všem spousty dětí
žádný žal ani smetí
zdraví, štěstí, přátele

Vždyť myslím na rodinu!
Když trhám se z kořenů

Vteřina klidu přerušená
padající kapkou ledu
Studené, co padá z nebe
a přináší Tebe
i s Tvými smutky, všechny Tvé pletky 
mi lhostejné jsou

Jen náladu pouhou žádám
když padám hlouběji a níže
do Tvých výšek 
do Tvých pramenů, do Tvých knížek
do veršů i barev
studených

A za oknem jen chce se mi klečet
před Tebou na zemi
s koleny otlačenými
trpíce, prosíce o znění
o řádků pár ozvěny
budoucnosti

A zatím nezbývá než mlčet
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Jsem touha
a nejen pouhá
ale i vášeň

Jsem světlo
ale i stín
co zdá se

Jsem řeka
i vodopád
který setrvá

Jsem láska,
co laská
i hřmí bolestí

Jsem věnec
na tvém hrobě
jsem smutkem
co zlo věstí

Jsem cesta
i písek drcený
jsem tulák
mám boty prodřený

Jsem tón
i symfonie celá
jsem paletou
barev plná

Jsem vítr
co větve trhá
jsem strom
který se nevzdá

Jsem bojovník,
který se nevzdá!

Urban heaven

Růžové svítání
šedí svou 
pokouší 
smog

Komíny trčící
oblaky vytváří 
nové nebe!
Urban heaven!

* * *

Při svítání 
sněží mi do úst
vločky Tvé duše 

Ani ne suše
jen klidně 
plny touhy 
přesto nerozpustí 
se 

A já drkotám
zimou 

Deziluze 
Bludné kruhy zapomnění
jednou je a víckrát není
Záblesk světla
krizi člení 
A když zhasne…

Už  jen tlení?
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Gatofobie
Románová freska Alexe Koenigsmarka zva-

ná záludně Siromacha se dá chápat i jako do-
sud nezrealizovaný film – při četbě totiž nelze
nevnímat jistou „filmovost“, důraz na psycho-
logii a setting postav, zručné pohrávání si
s retrospektivou. Na pozadí třech dějinných
etap (protektorát Čechy a Morava, tzv. osvo-
bození spojenci, a „vítězný“ únor) se odehrá-
vá příběh několika, povětšinou intelektuálně
založených typů (zdánlivý protagonista – proč
zdánlivý, k tomu se dostanu později – Vin-
cenc Laška, absolvent právnické fakulty, dok-
tor práv, jakoby laškující si s možnostmi, které
se po jednotlivých společensko-politických
změnách nabízejí, přesněji: nerozhodný
oportunista; psychiatr Leopold Fialka, za vál-
ky působící jako léčitel britských leteckých
duší, obdařen obdivuhodnou ventilační schop-
ností, totiž vulgaritou; promiskuitní herečka
Malvína Brandová, koketující za protektorátu
s německými pohlaváry; rázná Židovka Sa-
bina Kleinová s tetováním z koncentračního
tábora, jejíž nadneseně bezstarostná replika
„večírek ještě neskončil“ ironicky kontrastuje
s jejím finálním rozhodnutím; bývalí továrníci
a jejich synové…), jejichž osudy jsou však
z pohledu vypravěče irelevantní: vždyť Koe-
nigsmark vypráví „jako někdo, kdo zná pře-
dem konec anekdoty a jejích hrdinů si ne-
váží“. 

Celková kompozice textu připomíná flash-
back (jednak čtenářův, jednak figur jako tako-
vých, beru-li v potaz občasné retrospektivní
průhledy): román končí dobrovolnou, ode-
vzdanou smrtí dějinami zklamané („Co se to
s námi stalo?“ – „Šly přes nás dějiny, to se
někdy stává.“) Sabiny, a začíná jejím snem,
který se jí zdá před vykrvácením. Zdá se, že
je s vypravěčem před smrtí spojena, samotný
akt vyprávění je charakterizován jako boží vů-
le, neboť v poslední hodince „slyšela něko-
ho, snad boha, vyprávět příběh.“ A co bůh
a jeho pozice v románu? Z hlediska světa
navržených postav je možno přemítat i ta-
kovým způsobem: Jediná sakrálně zapálená
figura je páter Rampouch, Laškův terezínský

spoluvězeň. Ten se vlivem dějin stává nechtě-
ným outsiderem, neboť je za nacistů vězněm,
za komunistů pronásledován a následně era-
dikován – zdá se, že bůh je z příběhu historie
vyextrahován, vyhnán do exilu a vskutku na-
hrazen autorem. 

Charaktery jsou tak opuštěny, bez naděje
na spásu, nalézají se v jakési pasti malého
státečku: z jedné strany obklíčeny totalitním
režimem, ze strany druhé ohroženy (ne)zná-
mým masovým vrahem. Nyní se po určitých
strastech dostávám k rozhodujícímu (v mém
zření) hybateli, ke kterému veškerý děj a jed-
nání postav směřuje: kráčí o rusko-česky
mluvícího hromotluka Komarovského, který
sám sebe stylizuje do Siromachy, tedy je „to
malinké dítě, maleňkoje, ono umřelo bez
křestu, bez kříže zahynovalo a teď nemůže
spát v grobu, čeká v noci u cesty a je mu
zima, je mu třeba krve… Jen ljubov, láska,
může ho zabít…“ 

Na konci čtyřicátých let se lidé, kteří se bojí
budoucích čistek, chtějí dostat „za kopečky“,
z lázeňského pekla – všichni jsou z bližšího
okolí doktora Lašky, avšak jsou ztraceni. V té-
to souvislosti se neubráním touze žertovat:
Vzpomínám na jednoho chebského kytaristu,
jenž si svého času říkal Doktor Láska – a hle!
Tu mám klíč! 

Komarovskij-Siromacha je, nedivme se to-
lik, do Lašky-Lásky zamilovaný, aniž bychom
my, vnímatelé románu, anebo oni, umělé
autorovy konstrukty, věděli proč. Patrně se
jedná o jakési spříznění podobně schopných
jedinců – zřejmě je Laška Rusovým pokračo-
vatelem (v čem, to bude vyplývat z dalších
řádků). Doktor Fialka dokonce zapochybuje,
zda je vůbec Komarovskij člověk z masa
a kostí. Pozoruhodný je i vrahův vztah ke koč-
kám: Fialka se mylně domnívá, že záhadný
Rus/Ukrajinec trpí gatofobií (tj. strachem
z koček) – jenomže naopak, je to spíše
ochránce koček, schopný pro jejich bezpečí
vraždit. 

Proč toliko šelmího zbožňování a mého
poukazování? Komplikovaná osobnost člově-
ka, který se bojí smrti koček, má halucinace
před zabíjením (slyší např. mňoukání) jako
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každý správný masový vrah a je lidský
a nestvůrný zároveň tím, že plní kaolinový lom
sladce uspanými těly těch, jež chtěli utéci
sami před sebou, minulostí a budoucností, je
možný interpretačně záchytný bod: Jedním
z cepínů, abych se dostal bezpečně k vrcho-
lu této recenze, je také fakt, že Serž Koma-
rovskij pláče, když zabíjí. Tento rozpor mezi
nalhanou lidskostí a krutostí v jediné duši
může být například znakem totalitního režimu
– obecně. 

Konkrétněji: Serž se tak stává personifikací
stalinismu – na povrchu škrabošky rusky
velkorysý, štědrý, schopen rozdávat lásku, žít
plně, ale v hlubinách mocensky sebe-, nebo
dokonce všezničující a veskrze paranoidní,
aneb: není stihomamu bez slávomamu,
neboť jako čtenáři víme, že Sergej žije ve
veliké vile po Němcích se svými nohsledy,
grázlem Viktorou a zrádnou tanečnicí Alicí
Bezkočkovou, tedy s pomocníky, kteří jsou
očima a ušima (protože ti dva přijímají tele-
fonáty prosící o převod přes hranice) imperá-
torovýma, ale nevíme, co vlastně, kromě
„převádění“ lidí dělá – jako by to byl jakýsi
enigmatický kriminální element vládnoucí
celému lázeňskému městu, šedá eminence,
která má nám neznámé vyšší cíle. 

Nepočítám-li celkový rámec textu, tj. Sabi-
ninu sebevraždu, končí Siromacha otevřeně
– neb boj s diktaturou vůle k moci nemůže
být nikdy dobojován, protože naše tendence
někoho si zotročovat k vlastnímu pohodlí je
rys nejhlouběji zakořeněný v lidských bytos-
tech, stejně jako úžasná schopnost vytvářet
systémy, konstrukce, umělé světy ve svě-
tech, a tak nikdy nemůžeme mít strach z ko-
ček, našich (vzdálených) poddaných, vždy je
budeme chtít mít nějak v moci. Kočky jsou
totiž sice nezávislí tvorové, avšak, chováme-li
je např. v bytě jako Sergej Komarovskij, vždy
budou na nás závislé, aneb: obraz chimérič-
nosti lidské svobody. Postmodernímu člově-
ku se dá iluze svobody jednoduše naočkovat,
injektování bude stále snazší, až jej nebude
ani třeba, a naši skrytí vůdci vskutku nebudou
trpět gatofobií. 

Vojtěch Němec

Pax iiscum – Plasy
V minulém čísle Plže jsem se zmínil o stýka-

jících se osudových okamžicích dvou klášterů
– Kladrub a Plas, barokních perel západních
Čech. Dva plaští opati – budovatelé barokní
slávy kláštera, Ondřej Trojer (1648-1699)
a Eugen Tyttl (1666-1738) – se podíleli nejen
na vytvoření ojedinělé soustavy hospodář-
ských dvorů v okolí, jimž vévodily rozkošné
zámečky, ale stylově dali stavět také hospo-
dářské budovy kláštera, a to už se nezmiňuji
o pozvání vynikajících barokních architektů,
kteří utvářeli jedinečnou podobu i stavební
dispozici kláštera, Jeanu Baptistovi Matheym
a Janu Blažejovi Santini-Aichlovi. Oba jsou
pohřbeni v konventní opatské kapli. 

Nový vlastník zrušeného kláštera, kníže
Wenzel Lothar Clemens Nepomuk Anton
Metternich von Winneburg-Ochsenhausen
(1773-1859), který si obdivuhodně dovedl
hrát s osudy ponapoleonské Evropy, si také
zahrával se sílícími protiabsolutistickými ná-
ladami a nikdy nepochopil zásadní souvislosti
ekonomiky s politikou. Byl považován spolu
s Johannem Wolfgangem Goethem za nej-
elegantnějšího muže Evropy. V Plasích začal
energicky podnikat. Nechal osudu zámek
Kaceřov, v hospodářském areálu kláštera
barbarsky umístil železářskou huť a gotický
hřbitovní kostelík sv. Václava dal přestavět na
vkusnou empírovou rodinnou hrobku. V ní
jsou uloženy jeho ostatky, a tak se spolu
s kladrubským Windischgrätzem do západ-
ních Čech uchýlily k věčnému odpočinku dvě
opory habsburského trůnu a problematické
postavy dějin.

Zcela jinak se do dějin zapsal kancléřův
syn Richard Lothar Clemens Joseph Her-
mann (1829-1893). Taktní a schopný diplo-
mat, konciliantní majitel panství, podporoval
kulturní snahy své manželky a původně ne-
teře Pauliny Clementiny (1836-1921). Ta
v Plasích organizovala ochotnická před-
stavení, pro ochotníky psala divadelní hry
(ovšem německy), sama v nich vystupovala
a zpívala. Zaměstnanci zámku – kancléř jej
dal přestavět z prelatury – vzpomínali na vá-
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noční večery a nadílky. Manžel ji nejen pod-
poroval, ale také k ochotnickým představe-
ním komponoval hudbu. Na rozdíl od své
choti je zde pohřben.

Nedaleko metternichovské hrobky pomalu
upadá v zapomenutí nevýrazný rov Josefy
Clannerové z Engelshofu (1805-1889). Její
otec byl správcem panství v Liblíně. Po něm
nastoupil básník Václav Jaromír Picek Pod-
svijanský. Ten ji seznamoval s tužbami eman-
cipujícího se národa, podporoval její literární
tvorbu. Sama začala psát básně s příznačnou
tematikou (Láska k vlasti, Žal věrné Češky,
Nad hrobem české spisovatelky) a drama-
tické texty pro ochotníky. Překládala pro ně
také z němčiny. Její zásluhou se divadlo v Pla-
sích počeštilo.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Mha. Mlha. Zamlžíno!

Pokud stále ještě umím do dvaceti počítat,
a věru se tak tvářím, pak v poslední knize Ro-
mana Knížete  (nar. 1952) je básní bez jedné
právě tolik. Celkovým rozsahem útlé Zvolání do
mlhy nikterak nevybočuje z praxe bibliofilsky
laděné edice Ulita, vycházející v plzeňském Pro
libris. Inu skromnost a zase skromnost, to buď
dnešním heslem nejen regionální literatury. 

V tomto titulu se konečně sbíhá ediční čas
s novější básnickou produkcí autora. Sbírky
Tisícem smyčců na tisíc zvonů (1994) nebo
Fantasia suita z roku 1997 (Bohumil Jirásek
v Tvaru 10/1998 mylně pojmenovává knihu
jako „Fantazijní apokalypsu“), publikované
v devadesátých letech, obsahovaly básně
napsané před drahnou dobou. Básnickému
„flashbacku“ se nevyhnula ani sbírka Píseň
o zelené lampě (2004), zasazená vznikem na
konec let osmdesátých. Tehdy autorovy
deníkové básně byly vytvářeny ještě z onoho
klasického zachycení intimnosti a prchavosti
prožité chvíle a datace pod nimi byly umístěny
spíš pro čtenářovu orientaci, než že by hrály

svou nezastupitelnou roli v sémantice textů. 
Ale proč to říkám? Počínaje Zvoláním do

mlhy udělal čas v Knížetových verších obrazně
krok vpřed, neboť mu začal být přisuzován
nesrovnatelně důležitější význam. Čas se pro
Knížete začíná ohraničovat i završovat, snad
s ohledem na autorův přibližující se kmetský
věk. Roman Kníže s potěchou vyjmenuje, kolik
bylo všech dnů Adamových, dnů Šétových,
Enóšových, Kénanových, a přiznává, že „proto
jsou chvíle,/ kdy v Bibli najdu všechno,/ proto
jsou chvíle,/ kdy v Bibli nenajdu nic“. 

Stejně jako plzeňská básnířka Karla Erbová
se i on rád ohlédne za starověkou civilizací,
ale zatímco Erbová spíš užije prvku z mytolo-
gie antiky, Kníže sáhne po Bibli. Neomezuje
se však výhradně na ni, neboť náboženské
hledisko – zvláště v tom úzkém a úzkoprsém
vymezení církevním – by bylo marné u něj
hledat. Nakonec i hledící sfinga se stává pro-
středkem, aby se pateticky znázornilo celé
lidstvo v průběhu dějin, jeho manické kloko-
tání, třebaže tón, který byl pro to zvolen, je
více vzdycháním starce bezohledně prota-
ženého světem než s uměřeností vyvažovaná
skepse rostoucí ze zralé moudrosti. 

Snad i toho přepestrého historického mí-
hání, na němž je vstupní Slepý pohled Ho-
mérův založen, je příliš – přestože se jej bás-
ník snaží utřídit a sepnout hned dvěma vrace-
jícími se refrény. Co do účinku mnohem zda-
řileji dopadla dvojčata skladby – Theatrum
mundi, obracející se do básníkova soukromí,
a následující Carmina diabolica. To je útočná
báseň, mířená ven, což je také chvíle, kdy je
Knížetova skepse mnohem více stravitelná
i přitažlivá, neboť tu tím pádem převládá ko-
munikativní rys – není to definitivní a předsu-
nutá rezignace s klapkami na očích. Zápal
básně dokládá i množství vykřičníků, na rozdíl
od otazníků zatěžujících skladbu vstupní.
V Carmině diabolice vidíme i výraznější sepja-
tost motivickou, signalizovanou anaforami.
Tyto anafory byly již dříve jedním z básníko-
vých umů; pokud někdo uměl znásobit sku-
tečnost paralelou, byl to Kníže. 

Byly to zejména Divizny v dešti (2000), pře-
plněné enumeracemi, anaforami a básnický-
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mi variacemi a vůbec vším, co v dobrém
smyslu zmnožuje. Ostatně jako by to byl
plzeňský rys už od dob Miroslava Holuba,
v jehož formální kompoziční blízkosti se oci-
táme. Ovšem na rozdíl od tohoto eskamotéra
poetiky všedního dne postrádá Kníže finální
výšleh pointy, pro niž byla konstruována ne-
malá část Holubových básnických čísel. Prá-
vě tehdy užíval Holub výčty, neboť jednak míří
k uzavření, jednak už svým uzpůsobením ko-
lébají čtenáře v pozornosti (pokud mu jsou
v oněch výčtech podávány souřadné jevy),
a vyvolají tak o to větší a efektní explozi v mys-
li čtenářově, která v mžiku bafne na konci. 

Roman Kníže ovšem nemá tento holubov-
ský dar „konstruovat“, jenž je z přirozenosti
věci autorsky nenásledováníhodný. Nicméně
i on si je vědom důležitosti zakončení. Řeší ho
po svém: například po nářku, že „všechno
ztratilo smysl i smysl sám“ vykouzlí fascinující
krystalický obraz „A kdesi poblíž je bál/ a kdo-
si na zamrzlém jezeře/ mučí bílého koně.“

Je škoda, že po zásadních skladbách za-
řazených na úvod silná vertikála z knihy na-
jednou vyvane. Nebo vyskočí – či jak to říct.
Vyskočí a zláme si nohu, nebo chytne nádchu
v průvanu, pokud vyvane. Jen několik (menši-
na!) dalších básní  ještě dokáže komunikovat
s rozlehlejšími čísly z úvodu. Jinak převažuje
forma variace, vnější kontrasty, nevynucené
inverze, nedůležité improvizace. Aspoň že tu
sebeironickou báseň s oním v prsa se bijícím
názvem Já, Kníže lze na konci dočíst.

Sbírka Zvolání do mlhy by se při vší úctě
k umělcově invenci dala charakterizovat jako
trochu promáchnutá šance o konečně sou-
časnou poezii Romana Knížete. Nevyrovna-
nost současně vyvolává dohad o stavu bás-
nických věcí v budoucnu. Inu, uvidíme. Píšu
totiž svůj finální otazník už v okamžiku, kdy
Knížeti vychází zbrusu nová kniha Insomnia.
Mohla by být návratem k básníkovu standardu
minulých let. Nakonec i Karla Erbová svého
času obdivně psala: „Kníže? Kníže!“ Navaž-
me na to otázkou, prozrazující nejistotu pe-
danta: „Knížek? Knížek?“ 

Milan Šedivý
(Převzato z Portálu české literatury)

Plzeňské horůrky
šebastiánské

Kde se vzala tu se vzala, v plzeňském lite-
rárním životě se v loňském roce objevila (dal-
ší) autorka, která zdánlivě znenadání vydala
úspěšnou knižní prvotinu, byť nikoli v někte-
rém západočeském, nýbrž v pražském nakla-
datelství (tj. v koedici knižních domů Nová
vlna a Triton): Ida Sebastiani. Už předtím po-
chopitelně publikovala, její povídky a fejetony
vycházely v různých periodikách – a v nepo-
slední řadě i v Plži. 

To už však měla za sebou vydání své první
knihy: nazvala svůj debut Minutové povídky –
a vyznala se v něm jakoby en passant, že pro
literární tvorbu propůjčila sama sobě rodné
jméno své italské babičky. A tak se přihodilo,
že přišla na svět plzeňská prozaička Ida Se-
bastiani.

Pseudonym zní sluchu čtenářově sice věru
dolahodna, leč vlastní autorčiny povídky,
spíše minipovídky, vskutku „minutové“ povíd-
ky, mnoho lahody při vlastní četbě pohříchu
nepřinášejí: jsou to totiž prozaické útvary
oscilující na splývavém rozhraní hororu a fan-
taskní povídky, defilují zde před námi jeden
po druhém všelijak vynalézavé texty s tajem-
stvím, rozmanité příběhy směřující k pointě
nejednou až brutální, prózy takříkajíc nesli-
tovné a nižádným sentimentem neoplývající. 

Jako kdyby zde v mnoha situacích Sebas-
tiani vědomě či nevědomě polemizovala už
vlastní volbou této žánrové modifikace s kdysi
kultovními Minutovými romány z pera Petera
Altenberga, v nichž se klasik rakouského pí-
semnictví snažil před sto lety prostřednictvím
tzv. malých vypravěčských forem postihnout
a pojmenovat tu nejpřirozenější a zároveň ta-
ké tu nejzáhadnější (nejenom kavárenskou)
„tresť minipříběhů života“. 

Zvláště o toto usiloval zkraje minulého sto-
letí věhlasný rakouský prozaik, zde však, v Mi-
nutových povídkách, v textech ze začátku tře-
tího tisíciletí, na rozdíl od minipříběhů Alten-
bergových, kolikrát jde bezmála až o vpravdě
nejvlastnější „trest tresti“: vždyť vše životně
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přirozené, vše životně všednodenní je tu sice
taktéž vydatně přítomno, vše se ale ocitá již
od počátku a později stále víc jakoby v hrůzy-
plných kulisách, resp. zde vše takto řečené
a načrtnuté představuje všehovšudy jakési
kulisy vyprávěného příběhu, nejčastěji příbě-
hu demonstrovaného v lapidární zkratce. 

Co je nanejvýš podstatné, se pokaždé
zjevně i nezjevně odehrává kdesi za těmito
rozličnými kulisami: a nejpodstatnější jsou
v těchto historiích motivy hrůzy, úzkosti, kru-
tého překvapení, poznání, že jsme účastni
bizarní, téměř strašidelné transmutace kaž-
dodenního světa v jeho tajuplný opak, ve fik-
ční svět zcela odlišného ražení a ladění,
v němž zejména to nejstrašidelnější se stává
skutečností nejskutečnější.

Opravdu pro tuto scenérii fantaskních a ho-
rorovitých výjevů či scének nepochybně platí,
co o ní říká sama autorka: Důtklivě totiž nedo-
poručuje číst tyto texty před usnutím! Kvůli
žánrové poloze zmíněného fantaskně-hororo-
vého vyprávění, které se zdá být jejímu nature-
lu zřejmě nejblíže, noční můry na čtenáře
opravdu číhají skoro každou vteřinu i v kaž-
dém zákoutí mysli, dokonce ještě i po pro-
buzení. Jenže i do Minutových povídek Idy
Sebastiani se vloudila chybička: všechny po-
vídky z knihy nejsou „minutové“, a je to znát ku
neprospěchu věci. Dokud pátrá po aureole
hrůzystrašnosti ve svých minihororech z reál-
ného světa, hrůzyplnějších než život v hrůz-
ném snu, je přesvědčivá a působivá. Jakmile
však opustí žánr minihororu, výsledný umělec-
ký dojem bývá mnohem rozporuplnější; snad
se ty delší texty neměly v souboru ani objevit!
To se asi od Sebastiani na okamžik proradně
odvrátil strážný anděl, kterému také věnovala
jeden ze svých hororů. Pravděpodobně dostal
strach, kolik tajemného a neodvratného ho ve
světě lidí čeká!

Vladimír Novotný

Jakým metrem
na Metternicha?

Ve své pravidelné autorské rubrice Viktor
Viktora, znalec starší české literatury, v č. 3
při svém putování za našimi slavnými hroby
a rovy obrazně řečeno škobrtl o hrob knížete
Metternicha – a někdejšího dvorního a státní-
ho kancléře habsburského domu si ruče za-
vymítal z minulosti poznámkou, že byl „krajně
reakční“. Ani koncem padesátých let nebylo
v českých zemích slyšet nic jiného – leč pře-
ce jenom naše myšlení o dějinách a filosofie
dějin od té doby malinko pokročily. Namát-
kou: renomovaný anglický dějepisec Alan
Sked svou erbovní knihu o habsburské říši
víceméně začíná konstatováním, že kníže
Metternich byl nejvýznamnější postavou hab-
sburských dějin 19. století, žádný filistr,
žádný furiant za pecí – a poté zevrubně zkou-
má všechna pro a proti v jeho politických kon-
cepcích, hodnotí státníkův konzervativismus,
vyzdvihuje fakt, jak se Metternichovi podařilo
evropské velmoci postupně přesvědčit, že
Rakousko má v Evropě svrchovaně význam-
né postavení. Načež Sked mj. zdůrazňuje, že
na rozdíl od západní Evropy zůstala vídeňská
monarchie díky tomuto politikovi ušetřena re-
volucí. 

O to víc uvítejme, že nyní v dubnu, v roce
150. výročí Metternichova úmrtí a 200 let od
jeho nástupu do čela rakouského minister-
stva zahraničí, pořádá Filozofická fakulta ZČU
v Plzni konferenci Metternich a jeho doba,
věnovanou „tomuto významnému státníkovi
a době, ve které žil a jejíž podobu do značné
míry ovlivnil svými postoji a jednáním“. Ostat-
ně krajně reakční politici a státníci mají v dě-
jinách na svědomí nesrovnatelně méně lid-
ských životů a kulturních zločinů atp. než ti
„krajně pokrokoví“. Zrovna Metternich v roce
1847 pobouřeně tvrdil, že „všechny rozumné
myšlenky, které hlásali pokrokáři, jsme splnili
my“. Určitě přeháněl, ale sklon k přehánění
a k přeměřování různými metry neměl a ne-
má jenom on. 

Evžen Pěnkava
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Duben 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

1.  4. – 19.00 – Vhrsti nejen pro děti
pořad k Mezinárodnímu dni dětské knihy
účinkují Lenka Vacková, Tomáš J. Reš a Vhrsti
hudební doprovod Milan Benedikt Karpíšek a Jitka Kubištová

8. 4. – 19.00 – Kotelnická praxe Františka Juřičky
oblíbené verše i role spoluinterpretuje Blanka Hejtmánková

15. 4. – 19.00 – Večer Trapsavce
poezie i próza z 34. ročníku Trapsavce
uvádí Michael Antony
hudba Sylva Čekalová (Panova flétna) a Bedřich Šedifka Röhrich (kytara)

22. 4. – 19.00 – Češi v Torontu
vydavatele českého časopisu a organizátora filmového festivalu Aleše Březinu uvádí Václav Malina

29. 4. – 19.00 – Klostermannova Šumava
videofilm Aleny Jílkové komentuje Viktor Viktora

Pozvání Knihovny Města Plzně:

14. 4. – 17.00 – Břetislav Hodek: 
Tři smyšlenky o Williamu Shakespearovi
Účinkují Gabriela Filippi, Milan Friedl, Jiří Škoda, Bohumil Švarc st., Jiří Zapletal 
a Vojtěch Esterle (varhany)

23. 4. – 18.00 – Architekti meziválečné Plzně
Jaroslav Fišer, Leo Meisl, Václav Klein
přednáší Petr Domanický 

30. 4. – 17.00 – Svět očima Jana Petránka
spoluúčinkuje Dana Matějková

Připravujeme na květen:

6. 5. – 19.00 – Hrady a zámky VI – Mužný hrad Valdek
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Noví autoři Plže:

La Jeanne – pod tímto pseudonymem publikující
autorka se narodila 1982 v Plané u Mariánských
Lázní, studuje FPE ZČU v Plzni a vyučuje na SOŠ
v Plzeňském kraji; žije v Plzni

Vratislav Maňák – narozen 1988 v Plané
u Mariánských Lázní, absolvent gymnázia ve Stříbře,
studuje žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK
v Praze, publikoval v Tvaru a na vlastním blogu, žije
ve Stříbře

Jitka Prokšová – narozena 1962 v Plzni, vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu
UK v Praze, působí na katedře obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni,
publikuje v odborných časopisech, v roce 2008 vydala novelu Zbytky iluzí, žije
v Plzni

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Verše Jiřího Koláře, Zuzany Dorogiové a Blanky Nové

Prózu Dany Raunerové

Texty ze zápisníků Karla Trinkewitze

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


