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Léta běží a po roce je zase na čase ma-
linko bilancovat: vždyť nyní v říjnu 2009 uply-
nulo plných sedmero let od té chvíle a toho
okamžiku, kdy vyšlo první číslo plzeňského
literárního měsíčníku Plž, čili kdy odstartoval
jeho první ročník, byť zahrnující pouze po-
slední čtvrtletí tehdejšího povodňového roku.
Za vznikem nového časopisu stála spousta
práce, starostí a dobrých úmyslů – a nebýt
toho všeho, Plž by nikdy nedospěl ani k tomu-
to sedmiletému jubileu. Před sedmi lety bylo
všechno poprvé: první autoři, první příspěv-
ky, zbrusu první rubriky, po nedlouhé době
též první Ceny Plže. Euforie z dávných (?)
časů možná pominula, co však zůstalo, jsou
dobré úmysly, spousta starostí – a práce.
A nepřestajná chuť dělat Plže dál, třeba i na-
vzdory těm, kdo nic neplží. A nebudou.

Sedm let je sedm let a leccos je holenku
jinak. Víc peněz od Města Plzně nedostane-
me. Ů. Jsme vděčni Středisku západočes-
kých spisovatelů, že tenkrát přijalo výzvu být
spoluvydavatelem Plže, leč vězme, že kráčí
o čestné spoluvydavatelství: Plž vydává sdru-
žení Pro libris, SZS je „při tom“ jen tím, že je-
ho členové do Plže přispívají, jedni víc, druzí
méně, někteří vůbec. V redakci a redakční ra-
dě působí řada pedagogů plus absolventů
Západočeské univerzity v Plzni, sama univer-
zita je však vůči Plži intaktní – a sluší se obdi-
vovat ústeckou Univerzitu J. E. Purkyně, jak

si umí vážit literárního tvoření! A Ceny Plže?
Na nové laureáty jsme se těšili celý rok, ale
už je jich přespříliš. Nastal čas pro změnu,
zpívává i plzeňský poeta Vladimír Babnič –
a má pravdu.

Mělo by být pravdou, že i říjnový Plž snad
potěší kvalitou svých příspěvků – třebaže kaž-
dý může mít své gusto. Poradujme se proto
z veršů Romana Knížete, ze sarkastických
sentencí Karla Trinkewitze i mj. z básní mno-
hem mladší Kateřiny Sachrové (jíž mezitím
vyšla prozaická prvotina Keltská sinusoida).
Stejně jako ze společensko-psychologické
prózy Miroslava Sulana, ze starších i nověj-
ších aforismů Jana Jelínka či z dopisů J. R.
Vilímka Karlu Klostermannovi. Renomovaná
pařížská slavistka a bohemistka Hana Voisi-
ne-Jechová v souvislosti s předloňským pola-
novským sympoziem dokončila svou studii
o Bohumilu Polanovi jako literárním kritikovi;
ta by se nepochybně zaskvěla v již vydaném
sborníku, takto však autorčina odborná re-
flexe spatří světlo světa alespoň v Plži! A jako
důkaz, že ne všichni v Plzni si nevidí ani na
špičku svého kulturního nosu, si přečtěte ješ-
tě zprávu, resp. zamyšlení nad tím, jak plzeň-
ští kumštýři v létě pobývali v cizině čili daleko
za místními humny – tentokrát v Brémách.

Vladimír Novotný

1Editorial

Polan je kritik přinejmenším dvoudomý...

Hana Voisine-Jechová



2Laudatio pro Plzeň

Roman Kníže

Kde hrají ruce mé matky
Město na oblaku

Klid jako z veduty.
Divadlo, kde hrál otec,
katedrála, kde hrají
ruce mé matky.
Město, z něhož tryská
zlatá voda.
Čas jde poklábosit do hospody,
Džetro hraje na foukačku.
Karina, Radmila, Diana –
už jede další rok.
Zábavná pyrotechnika
zas někomu utrhla ruku.
Ležím na úzké posteli.
Na jedné straně Baltu – 
země nasládlá mrtvolami,
na druhé straně – 
tichá Skandinávie.

Svatému na hlavu usedl pták

a on se tváří, že mu to nevadí.
Pryč štěstí, pryč zlaté dny,
jsem tupý jak zvíře v kleci,
kterému otevřeli dvířka,
a ono civí.
Jsem jako vězeň,
který nevěří vysvobození.
Proč zešílela matka básníkova –
koho to zajímá?
Troubící, usměvavý Tibet –
ani ve snu.
Moře plné vraků,
město jak po požáru věže.
Svatému na hlavu usedl pták,
a on se tváří, že mu to nevadí.

Poezie

Karel Trinkewitz 

Pískání v nočním lese
* * *

Chtěl jsem znát Whitmana
a mluvit s Apollinairem o moderně.
Vyslovit obdiv Marinettimu
a Majakovskému pochválit

Oblak v kalhotách.
Prohodit pár slov se Schwittersem:
Co dělá Anna Blume?
Chtěl jsem potkat stovky básníků.
Ale kdyby se to skutečně stalo,
byl bych už dávno mrtev.

* * *

Dnes umřel stodvouletý
Ernst Jünger.
Za svého života
připíchal do zasklených krabic
čtyřicet tisíc brouků.
A mně je líto
jediného nosorožíka,
který se omylem utopil,
když vlétl kuchyňským oknem
do mísy se zbytkem oleje
od salátu.
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* * *

Všechna tvorba
je jen pískání
v nočním lese

* * *

Svět chválí Pierra Manzoniho,
že jako první vystavil
své hovno.
Nikdo už neví,
že když Michelangelo maloval
Sixtinskou kapli se slávou nebes, 
neslézal celé dny z lešení
a kadil shora na dlaždice kaple.
Ta uschlá hromádka hoven
by dnes měla cenu milionů.
Kdo by ještě pochyboval,
že je to umění.

* * *

Kam až sahá má paměť
do útlého dětství
čtyřletého chlapce,
byl jsem posedlý
sbíráním útržků novin
a drobných předmětů.
Schovával jsem i kresby tužkou,
na nichž jsem si skicoval
zámky postavené z obarvených
dřevěných kostek:
byl to můj první tvůrčí archiv.
Později, když už mi rodiče dovolili
hrát si s nůžkami,
vystřihoval jsem si obrázky z novin.
Ještě dnes mám pár zažloutlých
útržků z časopisu Zpravodaj:
reprodukce Picassových obrazů - 
deformovaných ženských torz na pláži.
Můj tatínek fotograf

lepil podobenky členů různých spolků
či účastníků slavností a svateb
do zarámovaných tabló.
Tak jsem se od něho naučil lepit koláže.
Ale teprve co student jsem poznal
zakazovaná díla surrealistů
a napodoboval jsem kresby
Dalího, Chirica a Toyen.
Tehdy jsem vyznával krásu setkání 
deštníku a šicího stroje na operačním stole
a psal automatické texty
ke svým kresbám.
O mnoho let později
jsem se denně stavoval v ohradách
a skladech recyklační firmy v Hamburku.
A tam jsem jednoho dne našel
ve vysokém železném kontejneru
uprostřed rezavých drátů, kolejnic, 

řetězů a traverz
operační stůl a vedle něho
starý šicí stroj značky Singer.
Samozřejmě mě posedla touha
najít v té chaotické hromadě
deštník.
Přiznám se, že jsem našel
jen jeho rozlámanou kostru
opodál pod změtí rezavých bicyklů.
Vítězně jsem ji položil k šicímu stroji
na operační stůl.
Po tom horečném přehrabování
kovového odpadu
jsem ztěží vyšplhal vzhůru
po konstrukci kontejneru.
Musel jsem odrazem od operačního stolu
přehodit nohu přes okraj
a zaklesnout se o hranu kontejneru.
V té chvíli jsem dostal
do lýtkového svalu křeč.
Nezaúpěl jsem,
nýbrž vypukl jsem ve smích,
neboť jsem si v tom okamžiku vzpomněl
na výrok André Bretona:
Krása bude křečovitá,
nebo nebude vůbec.
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Miroslav Sulan

Tobogan
„Nedovedu to vyprávět, ty příběhy, pro-

tože vyprávím ex post.“
(Witold Gombrowicz)

Seděli spolu v zakouřené restauraci.
Bylo nabito, zvláště u televizní obrazovky.
Fandové hlasitě a hrubě nadávali hrá-
čům, hlavně těm černým. S Ghanou jsme
už prohrávali dva nula. „Ty černý huby
nás snad porazí,“ nevěřícně pronesl je-
den z nařvaných pivních skautů a zhlubo-
ka se podíval na dno sklenice piva.

Je to až tak nevzrušovalo. V prázdném
rohu hospody u dvoumístného stolku
splétali své příběhy, nezávazně, dobře
vycítili jinakost svých názorů. Bylo to s ni-
mi jako v klasické realistické próze. Dva
smolaři se zcela náhodně setkají v cizím
prostředí. Po nějakém čase se sblíží,
a pak se nenávratně rozejdou. Zbydou
jen jejich příběhy. V jednom okamžiku
a v jednom místě se protnou dva osudy,
které spolu nesouvisejí, ale vzájemná
blízkost v lázeňském pokoji jim umožní
nahlédnout za slova toho druhého a při-
tom si ujasnit, kde – každý zvlášť – udě-
lali tu fatální chybu. To chvilkové zdánlivé
souznění za dva týdny popře čas. 

On, čerstvý diabetik, vyplašený mož-
nými důsledky objevené doživotní choro-
by, poprvé a naposled tráví předletní dny
v lázních v městě P., solitérsky uzavřený
ve svém strachu na poloprázdném poko-
ji lázeňského domu Libenský. Čtyři lůžka,
dva pacienti. Ten druhý, robustní inženýr
– podnikatel se směšným jménem („Já
jsem Rybka, ale dělám do vepřovýho…“),
odněkud z Jizerských hor, který denně
mobilem provolá stokoruny. Kardiak po
infarktu a po operaci srdeční chlopně. 

Nepřekáželi si, ale také je nic nespojo-
valo. Volné chvíle trávili po svém. On
v místní knihovně a přilehlém antikvariá-
tu, taky na labském koupališti, Rybka po
hospodách. Až v polovině prvního týdne
si on přinesl ze stáčírny moravských vín
příznačně nazvané Dionýsos půldruhého
litru veltlínského zeleného v pet láhvi. Na-
bídl spolunocležníkovi, který byl náhodou
na pokoji, a pak až do soumraku společ-
ně popíjeli téměř mlčky – dva neukázně-
ní pacienti, kterým se zachtělo hřešit. Ale
na večeři už šli společně. Druhý den ráno
byl Rybkou pozván na pivo, sem do téhle
špeluňky. Odpadlé odpolední procedury
jim šly na ruku. Tam také vyslechl jeho
příběh, krátký a současný. Prostředí res-
taurace, kde byli zcela neznámými a ne-
zajímavými hosty, jim vyhovovalo. On si
pamatuje hlavně jeho výrazná ústa, jak
přesně artikulují slova a skládají věty
v trpké myšlenky. Pracoval v mase.
Vepřovém. Po vyhlášení konkurzu na
místní masokombinát se domluvil se dvě-
ma kamarády, za pomoci půjček skoupili
většinu akcií krachujícího podniku a rych-
le založili firmu, která se stala spojovacím
článkem mezi farmáři a obchodní sítí.
Skupovali prasata, porcovali a balili –
a vydělávali… Jíst se bude vždycky, říkali
si a on dodával: „Když dal bůh zuby, dá
i chleba a maso.“ Teď už měli kolem
třiceti zaměstnanců, dobře je platili,
přidávali dovolenou u moře ve dvou za-
koupených a v Chorvatsku instalovaných
karavanech. K tomu každému zaměst-
nanci půlku prasete na Vánoce, jejich
manželkám pětistovku na kadeřníka.
Prosperovali, všichni byli spokojeni…

A pak to přišlo. 
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Supermarkety se rozrůstaly o vlastní
řeznické prodejny. Odbyt slábl, museli
uplácet, často prodávali pod cenou a on,
který řídil zakázky, byl najednou na konci
sil. Infarkt, kardiologické vyšetření, ope-
race. Půl roku mimo firmu, pak ještě re-
konvalescence, lázně. Z kamarádů-
společníků se staly hyeny, které se niče-
ho neštítily. Právě ve dnech jejich pobytu
v P. svolali představenstvo společnosti,
jehož byl předsedou. Proto ty telefonáty,
proto ta nervozita, stres. Věděl, že se
hraje nejen o jeho třetinový podíl a místo
jednatele, ale že se znevažuje celá jeho
minulá práce, vše, co udělal.

Kladl mu hloupé neodborné otázky,
upokojoval ho, že lidi přece na jeho zá-
sluhy nezapomenou, a podobné fráze…
Viděl však, že mu do řeči není a pivo jim
už nechutnalo. 

Pak byl na řadě on. To už si potykali.
Rybka byl Jindřich. On však nevěděl, jak
do přesných slov převést tu dnes všední
historii jejich rodiny. To neštěstí, které je
vykolejilo na dlouhý čas a doživotně po-
znamenalo jejich životy. Dceřin, manžel-
čin i jeho samotného. 

Teď chodí v lázeňském parku, Jindřich
má návštěvu z firmy a on přemýšlí, co
a jak mu před hodinou vyprávěl, co za-
mlčel a co nedořekl, zda byl pochopen
a proč mu na tom tak záleží. Vlastně ten
příběh vyprávěl takhle poprvé. V parku
už bylo chladno, přesto se na lázeňský
pokoj vrátil pozdě. Cítil se jako začínající
autor, čekající na svůj ortel. Pokoj byl
prázdný a Jindřich mu náhle chyběl. Byl
zvědavý, jak na jeho vyprávění zareaguje.
V hospodě jen pozorně naslouchal, pak
byl mobilem odvolán.

Rozsvítil ztemnělý pokoj. Na stolku le-
žel list papíru. „Odjíždím domů. Odvolali
mě za mé nepřítomnosti. Musíme se se-
jít! Jindřich P. S. Budu bojovat.“ Taky on

vystoupal do tobogánu. My už se v něm
pohybujeme samospádem… 

Ty má nešťastná ty má citlivá ty má
pronásledovaná osudem ty spravedlivá
v nespravedlivém světě ty milující a milo-
vaná nepochopitelně teď uzavřená proč
nemohu víc proč proboha nemůžu po-
moct hlavně kvůli tobě nenávidím tenhle
svět moci a peněz… 

Chodíval ji tajně přes sklo výlohy pozo-
rovat, jak pracuje ve směnárně peněžní-
ho ústavu v jejich městě. Se zalíbením
pozoroval její klidnou pobledlou tvář a ští-
hlounké prsty přepočítávající velké pení-
ze. Miliony, které jí procházely rukama,
pro ni byly potištěnými papíry. Zachová-
vala si od nich profesionální odstup, ne-
mohla s nimi spojovat svůj život, byly cizí.

Znovu: pak se to stalo. 
Nečekaná návštěva z ústředí, její nad-

bytečná ochota ukázat cestu k řediteli.
Potom na záznamu bezpečnostní kame-
ry špinavá ruka v maskáčích stáhla špič-
ku papírových eur opomenutých vedle
zamčené příruční pokladny.

Ta ruka ta špinavá pracka té zlodějské
hyeny změnila jim všem život ale zatím
o ničem nevěděli dva dny to v sobě dusi-
la a oni kolem ní chodili a nic netušili už
se spustili v tom tobogánu žádné neštěstí
nikdy nechodí samo ale nejméně ve dvo-
jici ta její křehkost měla teď na ramenou
schodek přes sto tisíc korun jak ty dva
dny ještě mohla pracovat s tou tíhou
špíny a hanby a lidského ponížení i náhlé
samoty a opuštěnosti středověk na ně
utínat kradls dej sem ruku… 

Nakonec se sesypala, všechno jim
řekla. Hrubé porušení pracovní kázně
a bezpečnostních pravidel při styku
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s penězi, velká finanční ztráta. Osobní
hmotná odpovědnost a všechny další
obezličky na ni vybalili dřív, než se mohla
vzpamatovat z neštěstí a než on je přinu-
til, aby krádež oznámili policii. Holku klid-
ně hodili přes palubu, aby si zachovali
své platy, své prémie, své teplé a výnos-
né místečko. Rychle s tím ze stolu, my
jsme nic nezavinili, my jsme ti čistí. Bez-
mocný, narůstající vztek. Jeho směšná
snaha dobrat se spravedlnosti. Na dlou-
hou dobu z vědomí vytěsnil všechno
ostatní, své problémy v práci, všechno,
v čem dosud žili. V tobogánu nabírali na
rychlosti, už v něm letěli, ač si to stále
nechtěli připustit, ten pohyb se nedal
zastavit. Zbytečné slyšení u ředitele po-
bočky. Ponížení, bezmoc. Známý krimi-
nalista hlásil telefonem, že pachatele
z devadesáti procent znají. Jen úhybný
manévr jejich neschopnosti, těšínská
jablíčka, aby se prokázala snaha.

Dcera jako by ani nežila. Mechanicky
vstávala do práce, bez úsměvu se z ní
vracela a hned šla spát. Jeho aktivita by-
la skutečně směšná a bezvýsledná. Spíš
slon v porcelánu. Všechny si tím jen po-
pudil. 

A připlétá se tu třetí příběh. Patří vůbec
k předchozím? Odehrály se v časové po-
sloupnosti, proto do sebe zapadají. Tím
svorníkem je on, uvědomuje si nerad. Po
téhle roli vůbec netoužil. Rád by ji pře-
nechal jinému herci, jiné šmíře. Tisíckrát
si člověk může říkat co by, kdyby… Čas
nevrátí, své skutky taky ne. 

Sobotní odpoledne bylo neuvěřitelně
krásné. Vystoupili ze špinavého přecpa-
ného vlaku na Špičáku a octli se v ma-
jestátu ticha. Sníh hlasitě křupal pod
nohama. Chata s objednaným pokojem
byla na kopci, za chvíli se zadýchali.
Muchovo studené slunce se už sklánělo
k západu. Klatovy nechali daleko za se-

bou, starosti pro dnešek taky. Pocit vol-
nosti, blízkosti, snad i lásky. Sníh se tak
třpytil, že museli přivírat oči. Smrky měly
vysoké sněhové čepice, prašan voněl
čistotou, chtělo se padnout zády do těch
žensky oblých navátých tvarů a jen tak se
dívat k nebi. V ruksáčku ale měl dvě
láhve veltlínského a ty mu připomněly
nutnost najít chatu a včas se ubytovat.
Byl Silvestr odpoledne. Tahle noc bude
jen a jen jejich. Žvanil, že musí brát život
se vším, i se smůlou a neštěstím. Jeho
pitomý optimismus na chvíli nakazil i že-
nu. Po těch dnech hádek a sebeobvi-
ňování se uvolnili, šla ale pomaleji, musel
se zastavovat. Mohl tak vychutnávat
každý krok v chrámu. Chvílemi se dokon-
ce vedli za ruce…

Večeře byla obyčejná – za silvestrov-
skou cenu. Chtěli jim asi přivolat Vánoce
smaženým kaprem, byl jako bláto. Nebo
to už osud dával znamení? Letěli na
tobogánu, protože chtěli zapomenout,
dát se dohromady, promyslet řešení.
Nevnímali okolí, hostů bylo pomálu a ne-
připadali jim zajímaví. Občas se zamilo-
vaně dotkl ženiny ruky, měla je hezké,
drobné a teplé. Nereagovala však. Žád-
né jiskření. A ruku odtáhla.

Ten podkrovní pokojíček má ještě před
očima. Byl čistý, příjemně vytopený,
s jedním okýnkem a krátkým žlutým zá-
věsem. Zasněžená pláň svítila, měsíc šel
do úplňku. Pohádka, která umožňovala
pro dnešek na všechno zapomenout.

Chvíli stáli mlčky v objetí, pak už se
chtěli milovat. Vrzavé kroky na scho-
dech, rázné zaklepání… Ten chlap se
mu při večeři zdál docela sympatický.
Jeho ženě taky. Vlastně ještě nechtěli
jít spát, byl přece Silvestr. Byli pozváni
do popůlnoční společnosti dole u tele-
vize a rozladěného klavíru. Pavouk do-
končoval síť a těšil se na dvě přiblblé



a zesláblé mouchy, které zvolna se-
stupovaly po schodech. Byli rozsazeni,
alkoholové manko brzy dohnali. Hojně
jim dolévali, hlavně jeho ženě. Vnímal
to s jakýmsi nadhledem a podivným,
zatím jen tušeným smutkem, neboť
myslel na dceru a její neštěstí. Žena se
na něj zle dívala, zase všechno zkazí.
Jemu se ale ten odulý a rozpařený
ksicht jejich hostitele přestal líbit. Velké
peníze mu tekly z očí a ze všech pórů
mastné huby. Neměli sem už chodit.
Neustále se obracel k jeho ženě
a hloupě jí lichotil, ani trochu inteligen-
ce v tom nebylo, ale účinkovalo to.
Jeho žena dovedla být přitažlivá, když
chtěla. A právě teď chtěla. A právě pro
toho evidentně prachatého moulu. 

K ránu, v hodině mezi psem a vlkem,
dostalo všechno rychlý spád. Tobogán
už nebrzdil ani on. Ať se věci dějou, jak
mají. U klavíru zůstali jen oni tři. Hrál i zpí-
val kupodivu obstojně, jeho žena krásně
druhý hlas – a on, jak uměl. Několikrát
se naléhavě dotkl ženiny ruky, ještě se to
dalo zastavit. Směšná chlapská pýcha
mu nedovolovala ukončit zběsilý let k do-
hlédnutelnému cíli. Ještě si vzpomněl na
ten odpolední sníh, na ten souzvuk po
zlých dnech hádek, na zmučenou dceru.
Pak už vše nechal osudu. 

Hra ustala. Stačila otázka a vodopád
se spustil. Neosobně a s rozvleklými od-
bočkami té tlamě vylíčila dceřinu i jejich
tragedii. Nepřerušoval ji, poslouchal na
rozdíl od něj pozorně. Zdálo se, že zjihl,
že je plný účasti. Pak udělal to gesto. 

Sekat sekat utínat tyhle ruce tyhle hla-
vy… 

Vysázel před ně dvacet pětitisícovek.
Jen tak, jak je měl v prkenici. Pro něj

zřejmě pakatel. Nepůjčuje je, dává, s je-
dinou podmínkou. Jako v tom hloupém
americkém filmu. Žena se tomu návrhu
opile zachichotala: „Ty rozhodni!“ 

A on se zvedl, odcházel a čekal, že
bude zavolán zpět. „Jenom chci Marii na
zbytek noci…“ Nestoudnost té nabídky
byla očividná, ale jako by ho ani nepře-
kvapila. Jedna noc by vyřešila celé jejich
trápení. Co to s nimi ale udělá? Špatně
se mu dýchalo. Nenáviděl ho za to, že
mohl takové gesto udělat. Že si troufnul
něco takového navrhnout, aniž se obá-
val, že se na něj vrhne. Nic, vůbec nic
neudělal. Skutečně vstal, skutečně se
ani neohlédl. Nebyl to alkohol, co pro-
měnilo jeho hlavu, jeho tělo, jeho duši…
Jen tiše a jemně za sebou nahoře zavřel
dveře. Ještě než se roztřeseně převlékl
do pyžama, uslyšel její kroky na scho-
dech. Srdce mu bušilo až v hrdle. 

Nepodívala se na něj, nepromluvila.
Ráno bylo tiché. Obleva. Déšť a teplý

vítr. Slzy tekly po tom špinavém okýnku.
Stráň byla taky špinavá. Všechno dělali
mechanicky, sbalili halabala. Snídani vy-
nechali, na procházku už nešli. Chtěl jí
pomoci s batohem, ale odmítla. Čekání
na vlak od Rudy bylo nekonečné. Uhý-
bala očima, kdykoli se na ni podíval, nic
už neúčinkovalo, nic už mezi nimi ne-
zůstalo. Kdo byl vinen, kdo bude pykat?
Rozvedli je po prvním stání.

Asi týden po příjezdu z lázní přišla
obálka s černým pruhem. Jindřichovo
parte. Jeho paní připsala, že adresu na-
šla mezi Jindřichovými věcmi z lázní.
Vepřové se bude dělat dál. Už bez něho.
Taky krást se bude, víc než kdy jindy.
A lidské vztahy v tom všem budou sko-
mírat. Jen ti, kteří to poznají a vzepřou
se, budou nadějí pro jiné lidi. (Amen.)
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8Šalmaj

Hana Voisine-Jechová  

Literární kritika – konstatování,
tázání, nebo dialog?

Není třeba podotýkat, že Polanovo dílo
je z velké části roztroušeno po různých
časopisech a že přístup k němu není
vždy snadný. Ti, kdož se jím zabývají –
a zvláště pak, žijí-li v zahraničí, jako je
tomu v mém případě, si jsou vědomi, že
se s ním seznámili jen neúplně a že mo-
hou mluvit spíše o jeho místě v tenden-
cích literární kritiky dané doby než o pl-
ném přínosu jeho osobnosti v kulturní
oblasti plzeňské i v širším okruhu celo-
národním. I kusá dokumentace dovoluje
zamyslet se nad jeho přístupem k tvůrčí-
mu vyjádření i nad obecnějšími otázkami
literární kritiky a uměleckého kvasu v Če-
chách v první polovině 20. století.

Skoro žádný literární žánr není přesně
vymezen a literární kritika patří právě
k těm, jejichž definice je značně obtížná.
Nejde pouze o to, že se pohybuje mezi
esejí a článkem teoretickým, mezi infor-
mací a polemikou. I po stránce formální ji
nelze přesně zařadit. Objevuje se v člán-
cích žurnalistických, ale implicitně proni-
ká i do různých dějin literatury, do ro-
mánů a povídek, a někdy i do lyricko-
epických básní a epopejí, jako například
u Byrona nebo u Słowackého. V různých
dobách a zemích se projevuje různě –
obsahově i žánrově, zaměřením i stylem.

U Polana sice nejde o prolínání nara-
tivní fikce a kritického hodnocení umě-
leckých děl a jejich autorů, ale jeho člán-
ky a studie se ocitají ve značně širokém
poli stylistické realizace a čtenářského
určení, od esejisticky vzrušených zpově-
dí po informativní, téměř žánrové obrázky
z kulturního a především divadelního svě-

ta. Neomezoval se ostatně na literaturu,
na rozbor divadelních her a hereckých
výkonů, ale psal i o malířích, kteří prošli
plzeňským krajem, a o všem, co mohlo
zajímat kultivovaného čtenáře.

Rysem příznačným pro Polana a pro
českou kulturu, od osvícenství až do prv-
ních let po druhé světové válce, je zájem
komparatistický, schopnost zařazovat
českou literaturu do evropského kontex-
tu. Cizím autorům věnuje sice jen několik
samostatných statí, jejich přítomnost je
však v jeho myšlení zakořeněna. Zabývá
se autory českými, vidí je však očima
evropskýma. Při rozboru díla Stanislava
Loma cituje France a Shawa, při úvahách
o Šrámkovi se zmiňuje o ruské literatuře,
při pohledu na Konůpkovy obrazy myslí
na Muncha atd. 

Kritika je spjata s atmosférou doby, ve
které vzniká, a to dvojím způsobem. Za-
bývá se autory současnými, event. ze
spisovatelů starších těmi, kteří byli jaksi
nově objeveni a kteří jsou hodnoceni ze
zorného úhlu kritikovy přítomnosti. Ale je
také poznamenána celkovým ovzduším,
ve kterém kritik žije a na které se obrací.

K tomu, aby se literární kritika mohla
rozvíjet, je třeba určité tolerance politické
i kulturní. Jsou období, ve kterých se lite-
rární kritika dostává do popředí, zabývají
se jí nejvýznamnější představitelé národ-
ního života – a jindy skomírá nebo skoro
zaniká. Postavení kritiky je jedním ze svě-
dectví o morální hodnotě doby. Napadat
protivníky z různých táborů a zároveň je
respektovat se může pouze tam, kde je
existence různých táborů přijata a uzná-
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vána. Léta těsně před první světovou vál-
kou a po ní, do kterých spadá nejzají-
mavější část Polanovy kritické činnosti,
byla právě takovým obdobím rozporné
a bouřlivé tolerance, ve kterém se stře-
taly názory marxistů a bojovných katolí-
ků, přívrženců Bergsona, pragmatistů
atd. Neznamenalo to však, že by si každý
kritik vybral určitou doktrinu a psal dů-
sledně v jejím duchu. Jejich postoje se
často kombinovaly, proměňovaly, osobní
zaujetí mnohdy ale převažovalo nad filo-
zofickou a estetickou doktrinou.

Polan byl tímto ovzduším poznamenán.
Vstoupil do literárního života v atmosféře
šaldovské; spolupracoval s časopisy růz-
ného zaměření, s Literárními novinami, Či-
nem, Kritickým měsíčníkem aj., zacho-
vávaje si všude svůj osobitý přístup k lite-
rárnímu dílu a k osobnosti autorově. Bylo
by obtížné vymezit přesně metodu jeho
práce. Podle Jiřího Brabce se řídil spíše
intuicí než striktním estetickým progra-
mem, zachycoval zvláště na začátku své
činnosti spíše jednotlivosti než celky, k je-
jichž postižení dospívá teprve časem.1

Nutno podotknout, že úvahy o autorovi
a jeho díle zasazoval vždy do širšího kon-
textu životního, do vývoje lidského snaže-
ní, cítění a myšlení, literaturu a umění vů-
bec chápal jako součást života.

Během své více než půlstoleté kritické
činnosti procházel Polan vývojem, zdá se
však, že nejbližší mu byli básníci posled-
ních let 19. a prvních desetiletí 20. sto-
letí, autoři vzpoury a okouzlení, vitali-
stické síly a společenského vzdoru:
Neumann, Šrámek, Toman, Křička...

Chápání literárního díla jako výrazu
autorovy osobnosti

V centru Polanova zájmu není literární
dílo, ale člověk. Mnoho kritiků a literár-
ních vědců se s ním v té době shoduje.

Toto chápání kritiky však zvolna ustupuje
do pozadí. Nově nastupující generace
strukturalistů, kteří se omezují na rozbor
díla, bez ohledu na osobní zážitky spiso-
vatele, by s ním byla těžko mohla spo-
lupracovat. (Vytvořili však strukturalisté,
ke kterým Polan nepatří, novou koncep-
ci literární kritiky, nebo se zaměřili na teo-
retický rozbor literárních děl? Zdá se, že
v úvahu přichází především tato druhá
alternativa, která částečně vysvětluje
postupné nahrazování literární kritiky na
jedné straně teoretickou studií a na dru-
hé straně informativní recenzí.) A vzdálen
byl i socialistickému realismu, byť mu byl
zájem o společenskou funkci literatury
vlastní. Vycházel nejčastěji od člověka
jakožto jedince.

V období meziválečném zůstává ještě
autoritou, byť ne už jedinou, Šalda, zdů-
razňující jednotu umělce a jeho díla. V je-
ho duchu říká Václav Černý: „A přece
možná není největším zážitkem tvůrce
jeho dílo! Je jím, může jím být... on
sám.“2 Přitom však Černého stejně jako
Polana nepřestává znepokojovat vztah
mezi autorem a jeho dílem. Zabývaje se
Šaldou, na kterého navazuje, konstatuje
Černý na jiném místě, že „...dílo přináší
si míru, jíž má být hodnoceno, samo
v sobě a jen jím se dostáváme k tvůrčí
osobnosti, jejímž je zrcadlem a která je
nejvlastnějším cílem kritické recherche.
Osobnost – poslední cíl kritiky.“3

Podobných úvah je v Kritickém mě-
síčníku a u autorů blízkých Šaldovi (mno-
hdy v rámci Literárněvědné společnosti)
mnoho a Polanovy články se řadí mezi
ně. Jeho studie vyjadřují sice jeho postoj
vlastní, ale zároveň se zařazují do ten-
dencí, které se v kritice prosazovaly
v různých modifikacích od konce deva-
desátých let 19. století do konce druhé
světové války.
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Na rozdíl od Šaldy nebo Černého má
však Polanovo dílo jen zřídka charakter
polemický. Snaží se postihnout lidské
a umělecké hodnoty autorů, kterými se
zabývá, a přiblížit je čtenáři. Přesto však
se i u něho najdou poznámky, které
svědčí o jeho nechuti k některým dobo-
vým projevům, zvláště pak k tendencím
Pražského lingvistického kroužku. Tak
např. v článku o F. Žákavcovi v r. 1937
říká: „Ačkoli se narodil a duchovně vy-
růstal zároveň s generací, v níž se vyskytl
respektovaný názor, že dílo dobře kritic-
ké vzchází jenom z odporu k posuzova-
nému autorovi, zůstal svůj v láskyplném
poměru k věcem umělecké tvorby.“4

Je to formulováno diskrétně; Polan ni-
koho nezesměšňuje, jeho postoj je však
jasný a je doložen celou jeho kritickou
činností: autor a dílo tvoří jednotu. Jak
však už bylo řečeno, není to v jeho době
názor zastaralý. Vyznávají jej mnozí au-
toři, kteří tehdy představovali vrchol
české kultury. A nelze ani říct, že by byl
i dnes zcela překonaný, zvláště vezme-
me-li v úvahu, že část prózy posledních
let se pohybuje mezi esejí, fikcí a intimní
zpovědí. Nejde ostatně – a u Polana ani
nešlo – o popis vnějších životních osudů
spisovatelů a umělců. Tento přístup se
znovu objevil, do značné míry uměle
v souvislosti s prosazováním socialistic-
kého realismu, až v generaci následující.
Úkolem kritikovým bylo podle něho za-
chytit psychické a etické zaměření auto-
ra, vyjádřené v jeho díle.

Po této stránce lze Polanovu příbuz-
nost s nejvýznamnějšími kritiky a esejisty
jeho doby doložit snadno. V roce 1912
píše Šalda o Sovovi, jednom z básníků,
kteří byli Polanovi blízcí: „Zde již nalézá
Sova pramen svého utrpení lidského
i své tvorby básnické, neboť obojí do-
plňuje se u něho a podmiňuje se u něho

jako u všech básníků romantického typu:
jest to hoře samoty, k níž jest odsouzen,
nemožnost sděliti svůj žár, kterým se trá-
pí, máchovské utrpení zbytečné a zkla-
mané lásky, jíž není přáno vyžíti se.“5 –
O čtvrt století později mluví Polan o „slo-
vesném světě vydrážděného snivce
a smyslně zjitřeného visionáře Sovy“.6

Mezi Polanem a Šaldou je však rozdíl,
který nevyplývá pouze z jejich data naro-
zení. Šalda se formoval především
v atmosféře francouzské literatury a lite-
rární kritiky a její uhlazenost a estetická
odstíněnost mu zůstaly vlastní. Zachycu-
je mnohost i rozpornost lidského cítění
promítajícího se do uměleckých děl, za-
chovává rovnováhu mezi složkou cito-
vou, volní a rozumovou. Polan je pozna-
menán, přinejmenším v určité části své
tvorby, expresionismem, který se ve
Francii příliš neprosadil, ale jehož ohlasy
jsou patrné v Čechách. V tomto smyslu
píše o Šaldových Dřevorytech: „Barevná
šťáva a zdrsnělá linie situačního líčení
a psychologické malby kypí a vzdouvá
se vlnou vysoko vyhnaného varu.“7

Proměny v chápání kritiky
V třicátých letech se rozdíly mezi Šal-

dovými žáky sice projevují v jejich stylu,
nejčastěji však používají subjektivně za-
barveného prolínání impresionistických
popisů s expresionistickými prvky. K to-
mu pak přistupují buď nuance osobitě
pojatého stylu vědecké studie, jako je
tomu u Černého, nebo informativní prvky
rázu fejetonistického, jak lze někdy kon-
statovat u Polana.

Polan je vlastně autorem dvou zamě-
ření a je těžko mluvit o jednom stylu jeho
studií. Jeho tvorba se ubírá dvěma smě-
ry: jsou u něho vzrušená setkání s auto-
rem, básníkem nebo malířem, která mají
ráz dialogu a zpovědi a ve kterých užívá
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obrazného jazyka v duchu Březinově, ale
píše i barvité, téměř žánrové obrázky
z plzeňského kulturního života, které by
mohly připomínat fejetony Nerudovy ne-
bo Čapkovy. A mezi nimi je mnoho stup-
ňů přechodných.

Při charakteristice jeho stylu, a to prá-
vě toho, který je poznamenán výrazovou
ornamentalistikou a subjektivním zaanga-
žováním, se Vladimír Štěpánek v úvodu
do Polanových plzeňských studií a člán-
ků zamýšlí obecně nad formou kritické
výpovědi a konstatuje: „Přísně vědecká
kritika ovšem odmítá impresi a metaforu
jako prostředek pro určení uměleckého
charakteru díla – jako odmítá samo sub-
jektivní východisko umělecké kritiky –,
avšak stroze nekompromisní stanovisko
v obou těchto věcech není oprávněné.“8

Zde se však dostáváme k pojetí kritiky
v šedesátých letech 20. století, které
neodpovídá zaměření Polanovu a které
je obecně problematické. Ostatně sám
Štěpánek odmítá striktní aplikaci poža-
davků formulovaných v době, kdy napsal
svůj úvod k výboru z Polanových prací.
Jde o to, zda kritika už svou podstatou
může mít objektivní, nadčasovou plat-
nost, zda je popisem a rozborem díla –
nebo zda je spíše otevřeným dialogem
s autorem a čtenářem, ve kterém je vy-
jádřen osobní názor pisatele. Nezname-
ná to, že by kritika byla nutně a pouze
subjektivní. Může se opírat o hluboké
znalosti kritikovy, svědčit o jeho inteli-
genci a vytříbeném estetickém cítění atd.
V dobré (pravé) kritice se však osobnost
kritikova vždy projevuje. Přísně vědecký
může být jazykový, tematický nebo i jiný
rozbor literárního díla, ale ne kritika, kte-
rá patří do jiné sféry.

V Štěpánkově úvaze se odráží nevyjas-
něná definice literární kritiky z doby po dru-
hé světové válce, kdy byl tento žánr obec-

ně zproblematizován, a to nejen z důvodů
politických, jako tomu bylo v Čechách, ale
i v souvislosti s novým chápáním humanit-
ních věd, na které se badatelé snažili
aplikovat metodologické postupy osvěd-
čené ve vědách exaktních. Do určité míry
trvá tato situace dodnes. Polan byl jejího
vlivu ušetřen. Jeho dílo však nutí k za-
myšlením nad pojetím tohoto žánru.

Literární kritika se svou podstatou řadí
do oblasti velmi široké a těžko defino-
vatelné, neboť se zabývá jevy jedi-
nečnými, konfrontovanými s prostředím
nejednotným. (Každý čtenář k nim zaují-
má nebo může zaujímat postoj osobitý.)
A jak už bylo řečeno, každé „dílo přináší
si míru, jíž má být hodnoceno“. Sama kri-
tika nemá pozici přesně vyhraněnou.
Rozvíjí se mezi informací, teoretickým
rozborem a individuální interpretací. Na
jedné straně je spojena s vědeckou akri-
bií, na druhé se kombinuje s kritikovým
osobním vkusem a může nabývat i rázu
tvůrčího gesta. A přitom bere v úvahu
čtenáře dané doby. Básník může psát
pro generace příští nebo sám pro sebe,
kritik píše vždy pro čtenáře své doby.

Polan dává ve svých kritikách autorům
a čtenářům rady jen málokdy, pokud jim
je vůbec dává. Buď se do určité míry
ztotožňuje s básníkem nebo malířem,
který mu je blízký, nebo s lidským poro-
zuměním a většinou se sympatiemi infor-
muje čtenáře o autorech a kulturních
projevech, které by je mohly zajímat.
Jedním z jeho charakteristických rysů je
to, že často projevuje zájem o vizuální
hodnoty posuzovaných děl. Je to patrno
z Polanových bohatých recenzí divadel-
ních i z jeho úvah o malířích, kteří prošli
plzeňským krajem.

V tomto duchu napsal i několik suges-
tivních studií svědčících o komplexním
estetickém vjemu, založeném na syne-



stézii. Na jedné straně viděl báseň
barevně, světelně a jaksi malířsky – a na
druhé straně Polan vnímal výtvarná díla
básnicky. O Konůpkovi takto napsal
v roce 1933, že „s exotickým květem
nadživotního vytržení trvá v jeho díle
hustý podrost zemitých sil, nasáklý
soustředěnými šťávami živlů, tvrdě rostlý
v urputném tlaku pralidských mohutnos-
tí, které utvářejí náturu. Na témž pod-
houbí umělecké niternosti vzniká vizio-
nářský obraz věcí podle Březinova řádu
i shakespearovské divadlo zběsile rozži-
tého člověctví z jednoho povahového
podkladu, je zde mystické zaměření
pohledu k věčnosti i divokým sarkasmem
zdržovaná chuť opít se nejtěžšími víny
hmatatelného jsoucna.“9

Kritická studie zde přechází v expre-
sionistickou, esejistickou a subjektivní vi-
zi vyvolanou uměleckým dílem.

Kritika mezi vztahem k autorovi
a k čtenáři

K zájmu o autorovu osobnost přistupu-
je u kritiků Polanova typu i explicitně vy-
jádřený zájem o čtenáře, o to, jak dílo
k němu chce a může promlouvat. Bás-
nické dílo přestává být chápané pouze
nebo především jako zpověď a monolog
autora, ale kritik v něm hledá zárodky
nebo i promyšlenou tendenci k dialogu
s čtenářem. Tento přístup se projevuje
mnoha formami, někdy i protichůdnými,
poznamenanými ideologickým vřením tři-
cátých let. Bojovně jej prosazují marxis-
té, ale objevuje se i u spisovatelů ka-
tolických a liberálních. I Václav Černý,
který ve svých literárněhistorických stu-
diích používá často tónu esejistického,
příznačného pro literární kritiku subjek-
tivní, píše často v tomto duchu.

U Polana nenacházíme výrazný příklon
k přísně vymezeným filozofickým nebo

estetickým směrům. Je u něho patrné
spíše zaměření pragmatické a snaha
spojovat zájem o básnický výraz s posel-
stvím, které je určeno druhému člověku.
Jeho vztah ke čtenáři je spíše nepřímý.
Oceňuje díla, která mu pomáhají a která
mu jsou srozumitelná. Odmítá životní pe-
simismus a jazyk ezoterický, založený na
neobvyklých, umělých slovních kon-
strukcích. Takto se kriticky vyjadřuje
o hře Ze života hmyzu bratří Čapků, ne-
boť nepomáhá lidskému srdci.10 A s po-
těšením píše o Křičkovi, že se u něho
„umění nestalo hrou s abstraktními
pojmy, artistickou manipulací se zvlášt-
nostmi formy víceméně bezobsažné, ale
bylo mu věcí chlebové životní potřeby,
záležitostí horkého srdce a jasné hlavy.“11

Jinde říká o Seifertovi a Čapkovi: „Oba
vymýtili ze svého vyjadřování umělkovaný
formalismus úzce literární, oba se v pí-
semném výraze přiblížili lidovému způ-
sobu hovorovému.“12

Polanův metodologický přístup ke
zkoumaným dílům

Polan je kritik přinejmenším dvoudo-
mý, pohybující se mezi ztotožněním
s vnímaným dílem – a informací adreso-
vanou širšímu okruhu čtenářstva. Nejde
tedy o aplikaci jedné estetické koncep-
ce, ale o schopnost postihnout to, co je
vlastní dílu, jímž se zabývá. A přitom bere
v úvahu okolnosti, v nichž budou jeho
články čteny. I zde jde o koncepci obec-
ně uznávanou především v okruhu ba-
datelů spjatých se školou šaldovskou
a s Literárněvědnou společností. Černý
v tomto smyslu cituje Šaldu, že „kritická
osobnost tvoří si metodu a ne jednu, ale
řadu jich od případu k případu.“13

Vyplývá z toho, že o dílech různého za-
měření estetického se bude psát různě
a že pro každé publikum se bude psát

12
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poněkud jinak. Tento postoj je příznačný
pro část meziválečné inteligence v Če-
chách, s kterou se Polan ztotožňuje. Jiří
Brabec sice tvrdí, že Polan nebyl kri-
tikem generačním14 a bylo by obtížné
spojovat ho s programem jednoho ob-
dobí. Pohyboval se na poměrně širokém
poli od odmítnutí dekadentních nálad až
po nezájem o lingvistický experiment, byl
však poznamenán dobou, v níž tvořil.

Jak už bylo řečeno, jde u něho spíše
o vcítění do autorova nitra, odrážejícího
se v díle, než o dílo samo. Tím se stává,
že se zabývá především tím, co autor ří-
ká, a méně tím, jak se vyjadřuje. Zmíní se
sice s uznáním o „nedekorativním způ-
sobu veršové mluvy u Neumanna“,15

jinde však se o výrazové stránce zmiňuje
pouze letmo, a v případě autorů postsur-
realistických většinou negativně. V úva-
hách o Kapounovi mluví o nesrozumitel-
nosti, vyplývající z životné věci u mladých
veršovců,16 u Nohy mu vadí „nákaza či-
rého opojení jazykovědného“,17 jsou mu
cizí Holanovy neologismy a syntaktické
konstrukce zdůrazňující kakofonii je-
dnoslabičných slov atd.18 Sám si uvědo-
muje, že nepatří ke generaci, která se
v literatuře prosazovala od konce třicá-
tých let a v prvním období poválečném.
V článku o Čapkových překladech fran-
couzské poezie konstatuje rozdíl, jaký je
mezi jeho pojetím a vědeckým přístupem
Jiřího Levého k dané problematice.19

Psal o autorech, kterým věnovali práce
i jiní kritici, a je možno postihnout, v čem
se s nimi shoduje a čím se od nich liší.
Z tohoto srovnání zároveň vyplývá, jaké
tendence se objevovaly v kritice a v lite-
rárním bádání poslední doby.

Jedním z autorů Polanovi mimořádně
blízkých byl Stanislav K. Neumann. Vydal
o něm studii Se Stanislavem Neuman-
nem a psal o něm i jinde. Hledí na něho

očima kritika a esejisty. V jeho díle na-
chází odpor k „barbarské prostřednosti“,
touhu po obnově lidské osobnosti, která
vede k „ethickému ne-li obrození, tedy
aspoň prohloubení naší bytosti“,20 široce
se rozepisuje o Nietzscheovi, byť pova-
žuje jeho vliv na Neumanna za druhotný,
zmiňuje se o Przybyszewském, součas-
ně však vyzdvihuje, že básník se neocitl
v „řídkém ovzduší individualistického
mysticismu“.21 Je si vědom Neumannova
sociálního cítění (podle něho básník pře-
šel od „povýšeného anarchistického
aristokratismu k ideálu anarchie sociální
uskutečnitelné bezpodmínečným osvo-
bozením lidské osobnosti“22), konstatuje
však, že mu byla cizí „sféra skoro ten-
denčně sociálního vnímání“.23 Neumann
je pro něho silným jedincem, člověkem
konkrétního a bojovného vztahu k životu.

O šestnáct let později vydal studii
o Neumannovi i marxistický kritik Be-
dřich Václavek.24 Vidí v jeho díle stejné
prvky jako Polan, přisuzuje jim však jinou
hierarchii. Na prvním místě uvádí Neu-
mannův boj proti maloměšťáctví a proti
náboženství, především proti křesťanství.
Zmiňuje se sice o jeho počátečním indi-
vidualismu, ale má za to, že se od něho
záhy oprostil a přešel na pole sociální
zaangažovanosti. Polan mluví o „konkrét-
ním smyslu Neumannova temperamen-
tu“,25 Václavek v duchu marxistické ter-
minologie spojuje básníkův životní postoj
s přírodním materialismem.26 Polan hod-
notí Neumanna z hlediska estetického
a etického a uvádí i určité výrazové ne-
dostatky některých jeho veršů. Václavek
ho posuzuje naopak z hlediska spole-
čenského a soustřeďuje se na obsah
a ideové vyznění jeho děl. S tím souvisí
i styl jejich studií. Polan užívá často jazy-
ka obrazného, spojujícího prvky impre-
sionistické a expresionistické. Václavek



píše stylem věcnějším, spíše informativ-
ním, byť poznamenaným osobním zauje-
tím kritikovým. Nejde o strohý, neosobní
popis. Jestliže se Polan do Neumannova
díla vciťoval jako lidský jedinec, Václavek
v něm vidí hlasatele ideálů, se kterými se
ztotožňuje.

Jiné studie, napsané po Neumannově
smrti, nemají už charakter literární kritiky,
ale prací literárněvědných. V tomto duchu
se František Kautman zabývá stejným ob-
dobím básníkova života a tvorby jako
Polan, kterého s uznáním cituje.27 Viděl-li
Polan v Neumannovi především výjimeč-
ného jedince a snažil se pochopit jeho
nitro, Kautman podává objektivní informa-
ce o básníkově občanském i soukromém
životě a rozebírá jeho dílo v rámci literár-
něhistorickém z pohledu nezaujatého ba-
datele. Ještě výrazněji se literárněvědný
přístup k Neumannovu dílu objevuje u Evy
Strohsové, která ho zařazuje do vývojové
řady české poezie od konce 19. do za-
čátku 20. století a spojuje stylistický roz-
bor Neumannovy tvorby s interpretací
jejího dobového kontextu.

Bylo by možné najít mnoho příkladů,
svědčících o prolínání subjektivní kritiky,
založené na schopnosti vcítit se do ana-
lyzovaného díla, s tendencemi použít
uměleckého výrazu jako ilustrace názorů
estetických a etických. Ani Polan nebyl
v této oblasti jednosměrný, byť mnoho
jeho prací je založeno na vnitřním sou-
znění s komentovaným básníkem.

Zamyšlení nad Polanovým dílem vede
k úvahám nad formou a funkcí literární
kritiky v první polovině 20. století –
a dnes. Je tento literární žánr v krizi?
A proč? Odráží se v tom neschopnost
současné společnosti diskutovat? (Lite-
rární kritika je vlastně určitou formou dia-

logu s autorem díla a jeho čtenářem.)
Nelze jistě předpokládat, že by ještě
v současnosti mohl někdo psát stylem
Polanovým, event. stylem Šaldovým,
Martenovým nebo Theerovým. Oslabení
literární kritiky v kulturním životě je však
ochuzením. Lze těžko navrhnout, jakým
způsobem by bylo možno ji obnovit v do-
bě počítačů a virtuálních lidských vztahů.
Snad je jen nutno si uvědomit, že po-
stavy jako Šalda, Theer, Marten, Černý
nebo Polan nám dnes chybějí.

1 Viz Brabcovu předmluvu ke knize Bohumil
Polan, Život a slovo, Čs. spisovatel, Praha
1964, s. 8.

2 Václav Černý, „Osobnost a dílo“, in Kritický
měsíčník 2 (1939), s. 281.

3 Kritický měsíčník 1 (1938), s. 149.
4 Bohumil Polan, Místo v tvorbě, Plzeň 1965,

s. 170-171.
5 F. X. Šalda, Duše a dílo, Melantrich, Praha

1950, s. 119.
6 Kritický měsíčník 2 (1939), s. 413.
7 Bohumil Polan, Život a slovo, o. c., s. 87.
8 Bohumil Polan, Místo v tvorbě, o. c., s. 17.
9 O. c., s. 157.

10 Bohumil Polan, Místo v tvorbě, s. 71.
11 Bohumil Polan, Život a slovo, o. c., s. 48.
12 Tamtéž, s. 138.
13 Kritický měsíčník 1 (1938), s. 149.
14 Cit. podle Bohumil Polan, Místo v tvorbě, s. 12.
15 Bohumil Polan, Život a slovo, o. c., s. 26.
16 Kritický měsíčník 3 (1940), s. 78-79.
17 Kritický měsíčník 3 (1940), s. 81.
18 Kritický měsíčník 3 (1940), s. 172.
19 Srov. pozn. 14.
20 Bohumil Polan, Se Stanislavem Neumannem,

Praha 1919, ss. 12, 13 a 17.
21 O. c., s. 21.
22 O. c., s. 33.
23 O. c., s. 21.
24 Bedřich Václavek, St. K. Neumann 

1875-1935, Praha 1935.
25 Srov. pozn. 20, s. 22.
26 Bedřich Václavek, o. c., s. 15.
27 František Kautman, St. K. Neumann. Člověk

a dílo 1875-1917, Academia, Praha 1966.
28 Eva Strohsová, Zrození moderny, Čs. spisova-

tel, Praha 1963.
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15S kopce pod Antidivadlem

David Charvát  

Turné
Všechno lidské neštěstí z jedné věci

pochází, kteráž jest neschopnost setrvat
v klidu ve světnici.

Blaise Pascal

Ciao! 
Nedávno mě po delší době zase na-

padli. Abyste rozuměli, ne že bych na ně
tak usilovně a často vzpomínal, napadli
mě nikoli v mysli, nýbrž fyzicky. A po prav-
dě řečeno, nebylo se jim co divit. Dušuji
se však, že opravdového orla napadne
zase jen orel. Nedá mi to a nedá, ale jen
Sojka k Brabcovi sedá! 

Ale pěkně po pořádku. Rád bych se
s vámi podělil o pár zážitků ze své apoš-
tolské cesty do Itálie. Měl jsem tu čest
(sláva se nedostavila) a zároveň zodpo-
vědnost, že jsem byl losem vybrán (tudíž
nanejvýš demokraticky) a posléze vyslán,
abych navázal přátelské kulturní vztahy
a zprostředkoval turné Antidivadla po
vlastech toskánských a umbrijských.

Obdržel jsem od pokladníka souboru
Brabce poměrně nadstandardní „diety“
(jeho celoživotní zaklínadlo), které čítaly
50 euro na den, ať to dopadne, jak to
dopadne. To se mi zdálo solidní, a proto-
že divadlo dělám z lásky, z lásky k peně-
zům, ubytoval jsem se v neokázalé vile
Poggio di Borboni s vlastním bazénem,
vinicí a nádherným výhledem do krajiny.
Sídlo spravovala čiperná devadesátiletá
seňora Vera, které jsem šel na ruku,
a ona mi za to dávala tipy, na jaké kulturní
instituce se obrátit. 

Má první štace vedla do tzv. stře-
dověkého Manhattanu – San Gimignana.
Sraz s místní honorací jsem měl ve sta-
rém bankovním středisku, pojmenova-

ném podle travertinové studně z 13. sto-
letí – Piazza della Cisterna. Hned v úvodu
jsem neuváženě navrhl, že by se naše
mírně blasfemické představení mohlo
odehrát v místní pinakotéce. Se zlou
jsem se potázal. Hnali mě až za hradby
městečka tak svinským krokem, že jsem
si při tom úprku nestačil prohlédnout
skvostnou radnici Palazzo del Popolo.

Na cestu do Volterry jsem se vydal pěš-
mo v pravé poledne – což byla trestuhod-
ná chyba. V tom neskutečném vedru
jsem si musel mocně přihýbat (nejen vo-
dou), abych nezdechl, a když jsem po
nepopsatelných mukách dorazil na do-
hled k opevněnému městu, ležícímu vy-
soko na pahorku, byl jsem již tak ovíněn,
že jsem namouduši zapomněl, proč a za
jakým účelem jsem tam vůbec šel.

Poslední mojí nadějí bylo Orvieto, měs-
to vysoko nad skalnatým srázem. Zástupy
pinií, cypřišů, vinic a olivových hájů mi tan-
covaly čardáš před očima. Svými mžitky
a halucinacemi bych mohl vydláždit cen-
trum Florencie – Piazza della Signoria.
Velkolepá gotická katedrála se mi zdála
vhodným a vkusným prostorem pro naši
hru o bezdomovcích. Místní představen-
stvo jsem ale o kvalitách souboru nepře-
svědčil, z mé chabé italštiny měli asi po-
cit, že hrajeme pantomimu. Jak se říká,
rozplétal jsem pavučiny prstem řezníka.

Po svém neslavném příjezdu jsem klu-
ky z divadla požádal, aby mi příští rok
přidělili ještě jeden opravný termín. „To
myslíš vážně?“ „Nesmrtelně!“ opáčil
jsem s pokerovou tváří Pinocchia. „Asi jsi
se zbláznil!“ zařvali na mě unisono jako
jeden nerudný muž. Měli recht: v Assisi
jsem to ještě nezkusil!
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odzbrojovací konference
Ze sousedních zahrad
slýchávám dvě dogy
vést dvoustranné monology

Olympan
Na rudém koberci 
do klasiků klubu
drží v krásné livreji
historii hubu

ontogeneze
Míval v tváři skryty
rysy trochu vlčí
dnes ve vlčí tváři
rys se dravě krčí

ordnung
Vždy ve jménu pořádku
šílí doba v beznadějí
V šapitó se u špalků
bláznům hlavy divně smějí
když se klauni duchaprázdní
z nerozumu vyvádějí
kasárenskou kázní

osamělost
Přeruší i soulož v důvěře
že to přítel
klepe na dveře

outsider
Léta v koutě vyčítavě trčí
a bezvýznamně mlčí

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (8)

O putování

Luboš Vinš

Brémy
Kam jedeš? 
– Do Brém. 
Dobrém? Povídáš po dobrém? Jak je-

deš po dobrém? 
– Po dobrém nebo po zlém, povídám,

že do Brém. Až osel zahýká, pes zaště-
ká, kočka zamňouká a kohout zakokrhá,
nastoupím na loď. 

Že do Brém? Hmmm, a kamže do
Brém. Kam do Brém, povídáš? 

– Do Brém u moře.
Povídáš do Brém u moře? A u kterého

moře, u moře snů? 

– Ano, do Brém plných snů.
A jaký sen že tam pojedeš?
– Sen o básníkovi Hrubém, kterak sedí

přede mnou v autobuse a z hlavy se mu
line šedivá svatozář. 

Jak básník, počkej, básník co básní? 
– Neznám většího protivu než básní-

ka, který nebásní. Hrubý básní. A jak
básní!

Svatozář, povídáš? Také bych takovou
chtěl. Jenom míň kulatou a víc, víš, víc do
ševelení listoví, šedivou nemám rád. Ach
tak, jedeš do Brém a vlastně nemáš po-



nětí. Jenom cestou odhazuješ otroky
větrné mlýny. 

– Ale ne, vždyť jsou tak milí, ti stále ně-
kam kráčející obři. Ovšem pokud o ně
nezlomíš kopí.

Tak tedy povídej!
– Uháníme lodí se čtyřma kolama. Bit-

ky s větrnými mlýny celkem marginální.
Přistáváme u hostelu, vítání s povlaky
a peřinou. Jejich úskočnost jako obvykle
vítězí, vzdávám to.

Štýbr vybaluje robotku, kdo by mu ne-
záviděl! To je ale jenom první pocit.

Myslí si, hlupáček, že mu pomůže, ale
musí se teď točit jenom kolem ní. A ona
mu za odměnu kontrolkami vypaluje něž-
ně za ouška tetování. 

Literární večer se vydařil, jenom robot-
ka pofňukávala. Počkej v noci, Štýbře! 

Básníci, umělci, malíři, sochaři. Pěkná
sebranka, bylo mi mezi nimi dobře. Moc
dobře. Jazyky, jazýčky, nevadí, když
smýšlíte rovně. Občas jsme dokonce
přátelsky upadali do prajazyka mlčení.

Druhý den jedeme k moři. Ale ta ne-
vyzpytatelná bytost se stáhla kamsi do
hlubin, kde se nám vysmívá. Děláme ja-
kože nic a procházíme se po odlivem
zkrabatělých píscích. V dálce někdo za-
hlédl maják. Vypadá sice směšně na tom
moři bez vody, ale přesto toužím se tam
vydat. Konečně by měl můj život nějaký
cíl a směr! 

Nenápadně vyndavám foťáček, ale ta
potvora si toho povšimla. Ostřím alespoň
na koně pádící ve větru po slaných ka-
lužinách. Nic, akumulátor zůstal doma
v nabíječce. Není moře, nebudou foteč-
ky, směje se, až jí z toho šíblo, potvoře
moře. Fičí a fičí. 

Uvelebujeme se za proutěnými kuka-
němi proti větru. Namísto moře kukaně.

Hloubím v písku studni, na ní vyrůstá
hrad. Teď si přijď, ty vodo, stejně na tebe
nevěřím! A odpoledne začíná výstava,
kdo by teď myslel na něco jiného. Bré-
mané, národ kulturní, přišli obdivovat
umění. Čechy teď leží u moře, můžeme
si nechat zdát o Felliniho lodích, jako
bych slyšel nápovědu.

Jak zdát? Cožpak nenastoupíte na
loď? Na loď plzeňských muzikantů? Na
loď plující po řece do starých doků
v Brémách? Cožpak nepůjdete do gale-
rie?

– Ano, půjdeme do galerie do jedné
v noci. A ještě před tím nastoupíme na
loď. 

Pak pozdravím se s Cranachovou
nymfou. Ach ti Barbizoni, postaví si ulič-
ku s nahou sochou ženy. Prsa má osa-
haná do hedvábně mosazného lesku.
Kdopak se jí asi dotýká? Ještě že je tam
ta hospoda.

Toulám se nočními Brémami, z pod-
loubí radnice pozoruji sochu sv. Rolan-
da, a snad mi oslík, pes, kočka a kohout
prominou, myslím na ty doma. 

Ráno namísto kokrhání zvony. Staroby-
lé zvony hanzovního města Brémy.

Ještě divadlo a pak hurá domů. Za-
cinkat si s d'Artagnanem, jeden za
všechny, všichni za jednoho, a hurá ne-
hurá domů.

A kamže domů? Do Brém, kde vám
bude dobře? 

– Ale ne, domů do Čech, k moři.
Že k moři, povídáš? 
– Jo, k moři. Čechy leží u moře, klasi-

ci, hlupáčku.
Ach, klasici, klasici zez Plzně. To jsou

ti, co byli v Brémách?
– Jo, v Brémách!

červen 2009

17
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Někdy

někdy člověk sám sebe nechápe
někdy člověk sám se sebou nevydrží
někdy člověk sám před sebou utíká

a někdy

někdy člověk sám sebe zapomene
v náruči cizího muže

Víme

Víme
Víme tak málo
Víme tak málo o ostatních
Víme tak málo o ostatních samotářích
(Všichni jsme samotáři)

* * *

Ráno ti sype drobky do peřin
Poledne tě svírá do kleští
Pátá šálkem čaje proplouvá
Večer omlouvá tvé chyby

A noc je nenapraví

Dítě své doby

Narodil ses pozdě
příběh už skončil
a apoštol Jan
mne si ruce:

This is the end,
my friend… 

Inkvizice

Až mě postaví na hranici
Až mě pohladí první plamen
Až mi dým olízne praskající kůži
Já nebudu zpívat
ani se modlit

budu se tiše dívat
do očí
Tobě

* * *

Jako když hasíš žízeň
Jako když ji splachuješ sklenicí vody
Jako když ji topíš v jezeře

Štěstí těla je však pomíjivé

Omne animal triste post coitum 

maSochismus

jeho slova na kusu papíru
jeho vůně na okraji hrnku

jeho cynismus ve vzduchu…

* * *

Podzim je smutnej vypravěč…
Zacpávám si uši
a v haldách listí
zoufale hledám
stopy letních nocí

Kateřina Sachrová   

A my zmáčení poznáním
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Snad jednou

snad jednou, až naprší moudrost
na naše hlavy a my zmáčení poznáním
obejdeme dveře lokálu velkým
obloukem…

Snad právě tehdy nám postaví pomník
za trpělivé čekání.

* * *

Jako kapky vody
snáší se smutek na mou hlavu.
A já v něm
chtě nechtě
plavu.

Někdy je těžký utopit se,
i když se o to hodně snažíte.

Dvojitost

Mám svoji taktiku
Nasazuji si pouta
a z principu polykám klíček

Jsem sama sobě otrokem
i otrokářem

Pouštní podobenství

Mně říkej fata morgana
tu polo sedím - polo ležím
ve žhavých dunách schovaná
snad pekel vstupní bránu střežím

Já, sfinga s tváří satana…

* * *

rafinovanou plachostí
polodivoké kočky
zkouším ukrást tvé srdce

stále dokola
zas a zas
narážím na zavřené dveře

i miska před nimi už je prázdná

Co s námi bude

až budem veslovat na kře do teplých
krajů…
řeknem si konečně
že se milujem
snad to stihnem
než pod námi zmizí
i poslední malý kousek
ledové paluby

Andrew

V kapce vody
Ukrytý je můj tajný svět
Vejdi do deště
Provedu tě labyrintem
Svých snů

Večer ti zachutná
O půlnoci zavoní
Ráno tě pohladí

Na konci labyrintu
jsou vlasy rozprostřené na polštáři.
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Ivan Martinovský  

Poměr naprosto důvěrný 
a přátelský (2)
Z dopisů nakladatele Josefa Richarda Vilímka
spisovateli Karlu Klostermannovi
8. Sláva, třikrát sláva aneb Lenoch
už je hotov

Váš milý dopis působil jako balšám na
zapálenou ránu. Ani mi neuvěříte, jak
mne to bolelo a trápilo, že tak Jste od-
vrátil milou svoji tvář ode mne ubohého.
Přemítal jsem pořád, čím jsem se pro-
vinil, že tak těžce mne trescete.[…] Inu to
víte, co vše as tou mojí ubohou opeli-
chanou hlavou se probíhalo, když nedo-
stávalo se mi na všechny mé lamentace
ani odpovědi.

Ale zaplať Pán Bůh, že to vše byla
Signora Lenora – nebo jak my po praž-
sku říkáme lenost a nic jiného. Ta je, jak
z dlouhého Vašeho listu vidím, překoná-
na a nastane mezi námi snad ta stará živá
korespondence. Ani netušíte, jak se vždy
zaraduji, když při probírání té spousty
denních listů odkryji ty známé, milé,
drobné Vaše písmenka.1) To nechám
poštu poštou a s chutí dám se do čtení.
Dnešní Váš list mne zejména ale potěšil,
ani svým vlastním očím jsem věřit ne-
chtěl. Sláva, třikrát sláva. Máte-li tedy
rukopis2) úplně hotový, pošlete rychle
sem, abychom do konce června mohli
býti hotovi. Udělám Vám čistý kartáčový
obtisk pro zaslání Akademii 3) resp. těm,
kteří rukopisy pročítati musí, bude to
zajisté jen milejší, obdrží-li to vysázené
a nemusí pak dešifrovat rukopis.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
21. května 1901

1) Ponecháno chybné užití plurálu
středního rodu přídavných jmen jako
pisatelovo specifikum.

2) Šlo o rukopis románu Kam spějí
děti, který Klostermann slíbil dokončit
„po prázdninách“ 1899. Slib nedodržel
a zahalil se v „tajuplné“ mlčení.

3) Královská česká akademie věd
a umění. Klostermann se hodlal ucházet
se svým románem o výroční cenu Aka-
demie, ale tentokrát neuspěl. Předložil
obtisky po termínu.

9. Klostermann vypravěč humoresek
I Vy jeden šelmo! Vypravuje nám staré

anekdoty. Kvůli barvitosti řekne, že to
provedl jeho brat Kerber,1) a když člověk
to chce dát zpracovat pro Humory,2) dozví
se, že už to před lety v Humorech bylo
a že to neprovedl žádný vrchní rada,
nýbrž hokynářův syn, […]

Jak Jste se asi pod kůží smál, když
jsme všichni věřili, že to provedl Váš ne-
rozlučný Amil!3) Počkejte, přijďte mi ještě
jednou s takovými anekdotami! Žel, že
v Humorech je to tak bídně a suše na-
psáno, že se to zdáli nevyrovná Vašemu
rozmarnému a veselému vyprávění.

Vzpomínáme ještě stále na milé ty ho-
diny, jež jste u nás strávil se svojí paní
a prosím Vás, byste přišel často, hodně
často.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
17. listopadu 1903



21

1) Albert Kerber (1845-1937), rada,
od roku 1905 přednosta soudu v Praze
2, Klostermannův přítel v letech 1854-
1923.

2) Žargonový název pro Humoristické
listy, založené roku 1858 J. R. Vilímkem
st. (1835-1911), nakladatelem, tiskařem
a knihkupcem v Praze, zpočátku s Jo-
sefem Svátkem (1835-1897), noviná-
řem, prozaikem a historikem. Od roku
1906 je vedl dědic nakladatelství
a tiskárny J. R. Vilímek ml. Zanikly roku
1939, když u nás skoro každého humor
přešel...

3) Narážka na starofrancouzský epos
z konce 12. stol. o přátelství dvou vazalů
Karla Velikého. Vilímek mohl ovšem mít
na mysli také české zpracování látky,
obsáhlý Román o věrném přátelství
Amise a Amila od Julia Zeyera (1841-
1901).

10. Zvolení do Akademie. Poměry v ní
Roku 1904 byl Klostermann zvolen

dopisujícím členem Královské české
Akademie věd a umění. Vilímkovo bla-
hopřání lze shrnout jedním slovem –
konečně!

K jmenování Vašemu do Akademie při-
jměte upřímnou opravdově procítěnou
gratulaci. Však byla to dost hanba, že
muž takých zásluh o naše písemnictví tak
dlouho musel čekati na zasloužené vy-
znamenání. Ale to už je tak na světě. Ne
zásluhy, ale strejdkovství (!) a protekce
rozhoduje všude. Detaily jednání nejsou
mi známy, ale budu hledět něco bližšího
zvědět a neopomenu Vám pak sdělit.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
5. února 1904

Kriticky se Vilímek vyjadřoval k vnitřním
poměrům v Akademii včetně osobních
vztahů mezi „akademiky“.

Vy nemáte, drahý příteli, ani tušení, jak
bojují Jirásek s Wintrem proti Raisovi,
Šimáčkovi a Kronbauerovi, jak na ně sočí
a intrikují. To je někdy jak by šlo o život.
[…] Buďte rád, že ty pány nepotřebujete
a že jste u Vás v klidu […] a můžete si
odletět do Vašeho klidného zátiší štěken-
ského (!), kdykoli se Vám zachce.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
6. října 1910

Nu, o „metropolitních“ intrikách neměl
valné ponětí Klostermann a ani my o sto
let později nemáme. Však těch našich
„provincionálních“ je také mnohdy dost. 

11. Nebojte se, neošidím Vás
Klostermann byl velmi nepraktický až

naivní ve finančních otázkách, takže
málokdy věděl, jaký honorář by měl od
Vilímka dostat. Měl s ním od října 1901
novou exkluzivní smlouvu, ale v podstatě
jí nerozuměl. Zeptat se ženy nebo jejího
účetního se styděl, a tak často tápal v ne-
jistotě, zda ho nakladatel nešidí a někdy
i výpisy z účtu u Vilímka opatrně reklamo-
val, pravidelně nesprávně. Pak se mu do-
stalo více či méně podrobného rozkladu
a ujištění jako např. toto:

Raději bych, drahý příteli, nechtěl dojít
spasení a nenapít se do smrti smrťoucí
ani kapky burgundské révy nežli Vás oši-
dit. Buďte v tom ohledu bez starostí. Ro-
zumí se, že chybit je lidské a zejména
vedou-li konta lidé cizí, kteří zcela nic ne-
cítí, říznou-li dnes do masa klientovi, zítra
zase „milovanému“ šéfu, a proto kontrola
nikdy neškodí. – To povídám proto,
abyste si snad nevykládal mé povídání
nějak tak, jakoby mne snad mrzelo, že
jste se snad zeptal. I to nevadí, příteli, ani
za mák – já Vám věc jen vysvětluji.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
23. listopadu 1904



Jsem přesvědčen, že kvůli Kloster-
mannovi se Vilímek o věčné spasení bát
nemusel, naopak, a s klidným svědomím
si mohl dávat burgundské až do smrti.

12. Vilímek rameno spravedlnosti?
S výletem mým do Dubrovníka nebude

nic, ač líčení Vaše je dosti lákavé;1) říkává
se, že neštěstí nechodí nikdy samo –
a pravda je to božská. Po nemoci, jež
mne tak zeslabila a po námaze před-
vánoční, jež ještě dodala, stižen jsem byl
– ve chvíli, kdy jsem již bral „Vilímka“ do
ruky2) a počal hledati nejlepší spojení na
jih – tím neštěstím, že jsem byl vylosován
za porotce a od 13. ledna budu dělat
„soudce [z] lidu“! Ale já se té Spravedl-
nosti pomstím!! Každého prohlásím za
nevinna, kdyby byl jako Babinský nebo
Rinaldini. Ti budou na mne koukat, jaký
že jsem humanista!! Činím sice kroky,
jak bych z toho vyklouzl, ale podle všeho
sotva se mi to podaří.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
2. ledna 1908

1) Prof. Klostermann byl v Dubrovníku
na zdravotní dovolené již od října 1907
jistě k „radosti“ svých kolegů, kteří za něj
museli učit. Léčil si tam rozedmu plic,
následek nezřízeného kouření od 17 let.
Líbilo se mu tam a zval tam i Vilímka.

2) Vilímek vydával také kalendáře, kte-
ré mj. obsahovaly jízdní řád nejdůleži-
tějších železničních spojů v Rakousku-
Uhersku. 

13. Nakladatel demoralizuje radního
Sdělení Vaše, že Vás městská rada, do

níž Vás zvolili, hodně zaměstnává a že

zejména je nebezpečí, že byste měl býti
zkrácen ve svém letním pobytu, na který
se tak vždy těšíte a na kterém vždy lite-
rárně tvoříte, velice mne zamrzela. – Od-
pusťte, že vám řeknu zcela upřímně: ne-
měl jste se nechat voliti. – Vždyť jste byl
po 35 let otrokem, který nesměl bez
nejvyššího guberniálního povolení na 24
hodin z místa se vzdálit1) a nyní, sotva že
jste zakusil trochu zlaté, krásné svobody,
již nanovo strčil jste hlavu pod jho. – To
musíte, milý příteli, se sebe setřást, abys-
te jako volný pták mohl neohlížeje se ani
napravo, ani nalevo vylétnouti si kam Vám
libo a zůstati tam, jak je Vám libo. –
Nezapomeňte na přislíbené velké romány
jihoslovanský a školský,2) ty se v Plzni
nenapíší, tam Vám domácí poměry, rodi-
na, králíci nedovolí, abyste systematicky
a s chutí pracoval. A já počítám s určitostí,
že na podzim začneme nový Váš román,
se kterým bychom mohli udělati pořádný
šrum, získati hodně abonentů a pak
zavěsiti na to ony starší Vaše práce. […]
A protož špekulujte, jak se z kličky, do
které jste se nechal chytit, zase vyvléci.3)

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
18. ledna 1910

1) Narážka na závazky učitelů a profe-
sorů rakouských středních škol.

2) „Školským“ románem byl nakonec
čtyřdílný Suplent z roku 1913, „jihoslo-
vanský“ román Klostermann nikdy nena-
psal.

3) Spisovatel se ale „vyvléci“ nechtěl,
protože ho uspokojovala prestiž posta-
vení radního, jež byla pro něj prioritní.
Proto, ač si stěžoval, zůstal radním až do
roku 1919, kdy prohrál volby. 

(Pokračování příště)
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Očima bouře
V tomto dílku Postludií se hodlám zkratko-

vitě zabývat románem Hořké moře (Paseka
2008), jehož autorkou je dáma s tajuplným
pseudonymem Jakuba Katalpa. Zkratkovitě
proto, že významová a tvarová bohatost textu
si vyžaduje mnohem více prostoru. Budu se
tedy snažit o přiléhavou interpretační deltu.
Právě podivuhodností jména autorčina se
neštítím začít.

Jakuba: nejen „zavánějící“ feminismem
(vždyť ženský ekvivalent ke jménu Jakub ne-
existuje – proč si jej nepřechýlit?), ale, a to
především, jméno jedné ze tří nosných po-
stav prózy, holičky, která, když v mládí trýzni-
la cvrčka, přišla o schopnost pamatovat si
a rozeznávat lidské tváře. Cvrček, jedna
z mnoha součástí přírody, která vydává rytmi-
zované zvuky, byla tedy jednou z inspirací
prvotních lidí k vytváření hudby, k napodobení
nebo alternaci přírody, je takto popisován au-
torčiným alteregem: „Mým tělem se prohnal
jako bouře. Sežehl mě zevnitř. Ochutnal to,
co jsem měla v hlavě, nacpal si břicho. Zmu-
čený šumař, přetékal mastnotou... Od chvíle
cvrčkobraní nepoznávám obličeje.“

Katalpa: druh stromu, ovšem strom jako ta-
kový je mužský princip, protože se falicky tyčí
do výše, zapouští kořeny a shazuje listí nebo
se ježí do krajiny jehličím. Vůle stromů vydržet
nápory větrů a přitom zevnitř podléhat kůrov-
ci je ztělesněním mužské ješitnosti, což je, ve
volném překladu, marná pýcha. Autorka jako
by chtěla ironizovat fakt, že se v současném
českém literárním prostředí mluví a píše
zejména o mužích (všude samý Topol).

V celém Hořkém moři je však spousta ma-
teriálu nejen k genderovému zamyšlení. Další
z pomyslné trojice protagonistek je Aniela,
nositelka ženského elementu par excellence.
Aniela, inkarnace ženskosti, ale zároveň
i mužský prvek, protože miluje ženy, je sym-
bolem osvobození od „měšťácké“ morálky,
tehdy „svírala ruce v klíně a připadala si znovu
svobodná, nepřipoutaná k muži.“ Není to
ledajaká touha po výlučnosti vypravěčky, ale
spíše snaha poukázat na to, jak se lidské

společenství tak dlouho humanizovalo, až se
totálně dehumanizovalo, aniž by to samo vě-
dělo. Onen měšťácky hypokritický způsob
života přikrmovaný kupříkladu machistickými
kursy etikety Ladislava Špačka a dochuco-
vaný televizní zábavou masové produkce, je
určitá doktrína, jak se chovat k „bližnímu“ své-
mu a k „bližnímu“, postupně globalisovanému
světu vůbec. Civilizace má tendence k vytvá-
ření norem, společnost lidí uzavřených do
měst je potřeba nějak normalizovat. Od kódů
mravních, přes kódy módní až ke kódům
sexuálním (imprintovaný model: muž plus
žena = dítě) – metoda normalizace. Úhlem
homosexuality je román, optikou Aniely,
sžíravým obviněním nemoci honosně zvané
„civilizace“, lépe vyjádřeno, k jakým kata-
klysmatickým propastem směřuje organiso-
vané společenství v onom „klasickém“, sta-
rozákonním (ne)smyslu. Neobyčejná diverzita
textu vybízí k opětovnému čtení, tedy plutí
a vyplouvání, k víceru nahlížení, aby se tato
sémantická améba nestala pro čtenáře
nekontrolovatelnou.

Lze kotvit v přístavech, zátokách metafor,
pokud je čtenáři libo, může se projít po pláži
a dýchat hořkou sůl. Avšak tuto recenzi vy-
stavím na trojúhelníku postav. O obojakosti
Aniely jsem již psal, teď zbývá zdánlivě
poslední, Marie (i když v románu se „vypráví“
v posloupnosti Marie – Aniela – Jakuba). Za-
tímco Jakuba se nechtěně, kvůli svému han-
dicapu, uzavírá do sebe, aby nakonec ztratila
všechno a získala vše, Marie se od lidského
společenství odpoutává vědomě, misantro-
picky, je „vlk i člověk“. Po smrti své matky za
sebou, obrazně napsáno, vypálí všechny ves-
nice, v kontextu díla: vysuší mělčiny, nabídne
slunci sůl (to není citace, pozn. aut.). Pokud
píšu o Marii jako o vlčici, musím mluvit její
tlamou: „Sežeru mršinu a to, co ze mě potom
vyjde, zahrabu hluboko, takže nezůstane nic
než kostra, ve které si vystavím doupě.“ Co je
onou mršinou? Nic jiného, než samotné lid-
ství. Marie poté, co z rodného domu vyžene
duchy její (jak jinak než) hořkoslané krve,
popře svou lidskou podstatu tím, že se svleče
a mezi opuštěnými zdmi usne jako zvíře, až



24

se probudí, vše je prorostlé vegetací, a ona je
tak očištěna. Pro ilustraci dodám drobnou
citaci: „Polštářky mám rozervané, když se
vleču za Jakubou, oděna směšnými šaty,
prsa podvázaná.“ – Marie se poté nechá
ostříhat Jakubou: zřetelný symbol očistného
rituálu – vzpomínám na začátek Svaté hory
Alejandra Jodorowského. 

Autorka také spřádá aluzi na svou před-
chozí knihu Je hlína k snědku? „Na nábřeží
nabere hrst hlíny a ochutná ji. Nakonec
zahrne důlek, ze kterého vyškrábala vlhkou
pochoutku, nohou a zbaví se zbytku hlíny,
která jí lepí prsty.“ Hlína nebo, chceme-li,
zemina je odpradávna symbol plodnosti.
Dává úrodu, skrz ni se ke kořenům dostává
voda, skrývá i netušené poklady. Na hliněné
tabulky se psalo, do hliněných amfor se lilo
víno a olivový olej. Hlína je i znak lidské
vynalézavosti. Pokud ji jíme, můžeme se
kreativní humanitou nasytit, přesytit, ale také
zadusit. Záleží tedy jen na nás, jakým způ-
sobem ji přijmeme do útrob – přitom je nutné
si počínat nanejvýš opatrně – analogicky při
čtení Hořkého moře: můžeme se jím svlažit,
napít se z něho, potápět se v něm, brázdit ho,
ale nesmíme se nechat utopit, nepřivolávat
bouře.

Tato všudypřítomná magičnost, neubráním
se oxymoronu dynamická statičnost (příběh,
dá-li se o něm uvažovat, se neposouvá do-
předu, spíše se smršťuje do sebe – ono
smršťování se „děje“ pomocí důmyslných
tropů, textu, jehož odstavce mnohdy připomí-
nají verše básnické komposice), jeden
z aspektů, který aktivizuje čtenáře – není to
děj, který nás pohání ke čtení, je to vnitřní
pnutí zúčastněných postav a stejnou měrou
i pnutí samotného textu. Trojice Marie-Aniela-
Jakuba trpí, ale co je hlavní, všechny něco
ztrácí. Z tohoto „interpersonálního“ pohledu
je Hořké moře román o ztrátách: Marie ztrácí
svou naději v posmrtný život (tím, že zavrhne
mrtvé jejího rodu, kteří se scházejí, aby si
vyprávěli o svých životních bolestech, odmítá
své místo mezi nimi, vydědí tak svou „jistotu“
po smrti), Aniela ztrácí svou kontinuitu v časo-
prostoru (se smrtí její dívčí milenky Magda-

lény se zastavuje i její čas a bytí, uvědomuje
si svou temporální nezakotvenost a že v pod-
statě zemřela už dávno – a její nová láska,
Marie, je jakýmsi pokračováním Magdalény:
„Magdaléna Uvaděčka, Magdaléna První,
Magdaléna Smělá a Začínající. ProtoMarie.“),
Jakuba postupně ztrácí své smysly, aby na-
konec získala vše v podobě Anieliny dcery
Anny – „Teď jsem však vodní hladinou, odrá-
žím všechny, kteří na mně spočinou pohle-
dem. Stala jsem se okamžikem. Není tu nic,
co bych si ponechala. Nemám chuť, hmat ani
čich.“ Navzdory tomu, že se v bludišti zrca-
del, ač vedená Anielou, ztrácela a cítila se
zranitelnou, stává se nakonec generickým
součtem všech ženských modelů – odráží se
v ní Marie, Aniela, Magdaléna i Anna, do kte-
ré přímo vstupuje. 

Postavy do sebe vstupují a zase vystupují,
kupříkladu ve vztahu Marie-Magdaléna. Ve
vnitřních očích Aniely se Magdaléna pro-
měňuje v Marii. (O teologickém významu
jednotlivých jmen netřeba psát – už iniciály
pseudonymu autorky J. K. jsou dle mého
vidění povedenou čertovinou.) Toto prolínání
jsem pracovně nazval „bouře identit“ – přes-
něji „bouře v bouři“: probíhá vlastně několik
existenciálně-identifikačních bouří najednou,
jakási typicky ženská nerozhodnost, v tomto
případě zda jsme tu správně či nikoliv.
Otázka: Být tu, či tu nebýt? se z nečtené
promluvy postav přenáší na čtenáře: Má
smysl takhle spořádaně žít v takto neuspořá-
daném světě? Vždyť řád věcí kolem nás je
pouze iluze, nezpochybnitelná skutečnost je
zmatek, nesourodost. Multikulturalismus za-
žívá krizi, neboť do organisovaných společ-
ností se opět vkrádají pomyšlení na izola-
cionismus – kultury mají opět tendenci se
vydělovat od ostatních, namísto slepování:
síla působící proti tzv. globalisaci, souboj ide-
ologií. Hořké moře se dá tudíž vnímat i jako
emblém podoby světa 21. století, viděný
z ženské perspektivy. Ve výsledku však tato
perspektiva není trojboká, nýbrž bezboká,
nebo ještě lépe: bezbřehá. V podstatě se ne-
jedná o trojúhelník, ale o celé pásmo pohle-
du autorčiny vypravěčky. 



25

A tak se tři přítoky nakonec vlévají do jed-
noho Hořkého moře „uprostřed rovnoběžní-
ků“ čtenářských představ o vpravdě živoucím
textu o současném chaosu a krizi humanity.

Vojtěch Němec

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Osek
u Rokycan, Rokycany I

Msgre (monsignore, čestný titul, který pa-
pež uděluje zasloužilým duchovním, výjimeč-
ně laikům), ThDr. (theologiae doctor), metro-
politní kanovník (kapituly u sv. Víta v Praze)
a prelát, to jsou tituly doprovázející jméno
Josefa Tumpacha (1862-1916) na oseckém
hřbitůvku. Není uveden titul nejvyšší – profe-
sor Teologické fakulty Univerzity Karlovy (byl
profesorem církevního práva a křesťanské
sociologie). Mohl být připojen i další výčet
Tumpachových funkcí – konzistorní rada,
předseda duchovního soudu, vicekancléř
Teologické fakulty, místopředseda Křesťan-
ské akademie, starosta Dědictví svatého Pro-
kopa… Proslul také jako studentský mece-
náš. Je pohřben se svými rodiči. Nepocházel
ze zámožných poměrů – otec Václav byl krej-
čím. Bratr Václav se stal učitelem a uplatnil se
jako překladatel z polštiny. Ten v Oseku
pochován není. Sám Tumpach také překládal
z polštiny, jeho nerozsáhlá básnická tvorba
a jedna próza zachovávají tón moralizujícího,
výchovného zaměření. Prelát se výrazně
podílel na redigování Časopisu katolického
duchovenstva a spolu s přední vědeckou
osobností – biskupem Antonínem Podlahou
– se stal spoluautorem Dějin a bibliografie
české katolické literatury náboženské a vel-
kolepě rozvrhnutého Českého slovníku bo-
hovědného, bohužel uvíznuvšího u písmene I. 

Původním rokycanským hřbitovem byl ob-
klopen kostel Nejsvětější Trojice poblíž ná-
draží. Parková úprava zachovala několik po-

mníků. Ty však nepřipomínají dvě literární
osobnosti, jejichž hroby nebyly přeneseny na
nově založený městský hřbitov a zanikly. Ro-
kycanský rodák Josef Wűnsch (1842-1907)
byl 16 let profesorem plzeňské Průmyslové
školy stavební. Na učitelském ústavu v Jičíně
učil například Karla Václava Raise. Ač nebyl
školeným geografem (vystudoval filozofii, his-
torii a klasickou filologii), hnala ho dobro-
dužná povaha do exotických krajin – do Tu-
recka, severní Afriky, Přední a Střední Asie
(dospěl k pramenům Eufratu a Tigridu, mapo-
val jejich poříčí), přes Kavkaz ovládaný ruský-
mi vojsky dorazil k perským hranicím. Finanč-
ní pomoc dostával od Svatoboru, rakouské
vlády, pomáhaly ruské konzuláty, cestoval
i s vojenským doprovodem. Evropu již měl
samozřejmě procestovánu. Publikoval odbor-
né geografické stati, cestopisné fejetony ce-
nil i Jan Neruda („…víme, že najisto jde
s Wűnschem vždy převážný rozum a kus
opravdové poezie…“), obsáhlé sbírky věnoval
Náprstkovu muzeu. Mohl si takto cestovat –
znal jazyky, byl výtečný kuchař a jako starý
mládenec neměl za zády ostražitou a vše
střežící či komentující manželku. V mládí také
básnil, verše mu uveřejňoval i Lumír.

Náhle při návštěvě příbuzných zemřel v Ro-
kycanech Nezápadočech Josef Mikš (1853-
1923). Po studiu slavistiky a anglistiky se usa-
dil v Rusku jako gymnaziální profesor. Čes-
kou veřejnost seznamoval s ruským literárním
životem. V Petrohradě mu během světové
války zemřela manželka, při požáru přišel té-
měř o veškerý majetek a po říjnové revoluci
(1917) mu šlo o život. Zasáhl jeho žák, ministr
(lidový komisař) zahraničí Georgij Vasiljevič
Čičerin. Mikš pak přednášel na Pedago-
gickém institutu v Novočerkassku. V roce
1922 se vrátil do vlasti, pracoval v soukromé
knihovně Tomáše Garrigua Masaryka a při-
pravoval přednášky pro pražskou Filozofic-
kou fakultu. Zabýval se totiž také sanskrtským
a staroperským písemnictvím. V Rokycanech
náhle vše skončilo a žel, jeho památku zde již
nic nepřipomíná.

Viktor Viktora
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Čechy leží u moře
Překvapující zjištění známé už ze Shake-

speara vepsala při návštěvě Prahy v roce
1964 do titulu jedné ze svých nejzávaž-
nějších básní i rakouská lyrička a spisovatel-
ka Ingeborg Bachmannová – Böhmen liegt
am Meer. Stejný název byl zvolen pro
červnové Dny české kultury v Brémách, kde
se naše umění představilo v bezmála dvaceti
prezentacích. A v nové Evropě, kde státní
hranice jsou stále více jen pro orientaci, se
zdá, že česká kultura nejen v zmiňovaných
dnech, ale už nastálo vydatně obohacuje
Brémy v nejrůznějších podobách. Pod ve-
dením Libuše Černé zde působí společnost
Porta Bohemica Bremen, takže Čechy už
opravdu leží alespoň tady u moře.

Plzeň měla v Brémách silné zastoupení.
V průběhu úvodního víkendu byla zahájena
společná výstava výtvarníků z Brém a Plzeň-
ska, která úzce navázala na loňskou samo-
statnou expozici brémských tvůrců Brémy
kdepaks v Galerii města Plzně. Nyní pod
ústředním názvem Čechy leží u moře se již ve
vzájemném dialogu představilo třináct ně-
meckých a sedmnáct českých umělců.
Plzeňská artrocková skupina Ubik, pojmeno-
vaná podle známého sci-fi románu Philipa K.
Dicka, koncertovala na výletním parníku na
Veseře a loutkové divadlo Alfa dvakrát repri-
zovalo svou proslulou adaptaci Tří mušketýrů.
A prosadili se i plzeňští literáti.

V brémském knihkupectví Franz Leuwer
Buch und Kunst se uskutečnil německo-
český literární večer Z očí do očí, připravený
koordinátorem plzeňské účasti v Brémách
Václavem Malinou. Výstavní síň knihkupectví
se brzy zcela zaplnila. Tíha odpovědnosti
zdárně odstartovat autorská čtení ležela na
bedrech v Německu již dobře známého
plzeňského básníka Josefa Hrubého. Své
čtení ze tří básnických výborů vydaných v ně-
meckém jazyce prokládal živým vyprávěním
rovněž v němčině, takže ledy byly záhy pro-

lomeny. Český jazyk nechal zaznít pouze
v jedné básni, ve svých neopakovatelných
Barvách. Často v Brémách připomínané,
v roce 1973 v Římě tragicky zesnulé Inge-
borg Bachmannové se Hrubý bezpochyby
přibližuje přinejmenším vytrvalým zkoumáním
podstaty básnického vyjadřování a prověřo-
váním možností a hranic jazyka. Všechny tři
„štůsky“ jeho sbírek byly rychle rozprodány.

Reflexivní, intelektuální lyrikou s bohatou
metaforikou, v níž převládají volné rytmy,
blízké hudební melodice stojí Bachmannové
nablízku i Květa Monhartová, která přednesla
úryvky z básnické skladby Místo času (viz Plž
12/2008). Svůj převod do němčiny citlivě tlu-
močil Walter Annuss, mnichovský bohemista
spjatý s plzeňským kulturním životem. Přelo-
žené úryvky skladby doprovázené vlastní
počítačovou grafikou nabídla umělkyně i v tiš-
těné podobě ve svazečku Der Ort der Zeit. 

Dvě svoje povídky posléze „předvedl“
v Brémách žijící výtvarník a spisovatel
Gotthart Kuppel, jinak však hlavně herec, tre-
nér, akrobat, dramaturg, provazolezec, ka-
baretiér a performer, jehož texty v překladu
Lenky Kropáčové přečetl Martin Kraft, ředitel
Českého centra v Berlíně. Gotthart Kuppel
ve spolupráci s Walterem Annussem přeložil
i deset básní ze sbírky Pavla Štýbra Od zítřka
nepromluvím a k jednotlivým básním zhotovil
i originální výtvarné objekty, které v sále roz-
věsil zřejmě k nevelké radosti Gabriely
Hellwig místo jejích obrazů. Pod příslušnými
objekty pak Štýbr s Kuppelem přednášeli
nápaditě vypointované básně v češtině
a němčině za živého ohlasu posluchačů.
Bylo by nespravedlivé, kdyby i tento autor
nemohl natěšeným čtenářům nabídnout útlou
brožurku Pavel Štýbr: Gedichte.

V Brémách absolvovali svá literární čtení
v jiný čas a na jiném místě i Jaroslav Rudiš
a Iva Procházková. Jistě také uspěli. Plzeňští
literáti v jim vyměřených chvílích byli přijímáni
s nevšedním zájmem a porozuměním.

Vladimír Gardavský
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Říjen 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.

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

7. 10. – 19.00 – Božena Němcová: Babička
účinkuje Hana Kofránková, hudební doprovod Lukáš Klánský

14. 10. – 19.00 – Osobnosti Plzeňska III – Miloslav Šváb
vzpomíná Viktor Viktora

21. 10 – 19.00 – Hrady a zámky VII – Horšov a jeho Týn
uvádí Karel Drhovský a Viktor Viktora

Pozvání Knihovny města Plzně:

6. 10. – 17.00 – Šansony a písničky
Rudolf Pellar v doprovodu Milana Jíry
(k Týdnu knihoven)

13. 10. – 17.00 – Podvečer francouzské poezie
pořad v režii Jiřího Zapletala

26. 10. – 16.00 – Richard Pachman: Jak chutná život
autora – spisovatele, textaře a hudebníka uvádí občanské sdružení Dobrá knížka

Připravujeme na listopad:

3. 11. – 17.00 – Konstantin Paustovskij: Villa Borghese

4. 11. – 19.00 – Den Irska a křest publikace
Kateřina Sachrová – Keltská sinusoida
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Noví autoři Plže:

Hana Voisine-Jechová – narozena 1927 v Praze,
studovala i ve Varšavě a v Paříži (kde nyní žije), roku
1976 jako slavistka emigrovala do Francie, kde
v letech 1982-1995 působila na Sorbonně jako 
profesorka českého jazyka a literatury i specialistka
na literární teorii a srovnávací slavistiku. Z její 
rozsáhlé publikační činnosti připomeňme aspoň
Dějiny české literatury (2001, česky 2005) 

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Básně Karly Erbové

Prózu Heleny Veselé

Aforismy Jana Jelínka

Studii Naděždy Morávkové o Josefu Chudáčkovi

Příspěvky do rubriky Mladý Západ




