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EDITORIAL 1

Byl slyšet jen zvuk vzdalujících se krokù.

Jiøí Koláø

Radìji bychom zvesela psali o nìja-
kém literárním záøijovém vinobraní, leè 
tak rozverný a utìšený náš svìt v do-
bách hrozivých noèních vlkù a hrozících 
kozáckých pík pravdaže není. Zdá se to 
být jako vèera, kdy jsme Jiøímu Koláøovi  
pøedávali Cenu Plže, docela nedávno 
jsme v Plži pøipomínali jeho životní jubi-
leum, co se však má stát, nejde odestát: 
8. kvìtna, nedlouho po svých osmdesá-
tinách, sušický básník a prozaik Jiøí Ko-
láø (píšící i pod pseudonymem Doubra-
vický) vydechl naposledy. Nech� je mu 
nebe naklonìno. Jeho památku pøipo-
mínáme alespoò malou povídkou, v níž 
zesnulý tvùrce prozrazuje i svou profesi 
hudebního pedagoga, jakož i recenzí 
autorovy poslední knížky, jejíhož vydání 
se ještì doèkal. Urèitì se k jeho textùm 
zakrátko vrátíme.

Právì tak se v tomto èísle vracíme    
k nepublikovaným záznamùm zesnulého 
Karla Trinkewitze, nebo� jeho literární 
odkaz lze vpravdì považovat za studnici 
nepøebernou. Skoro abychom zalitovali, 
proè nám umìlec své texty nenabídl     
už tenkrát, pøed deseti lety, možná však 
v té dobì ještì ani netušil o existenci 
Plže. Škoda! Pøed drahným èasem byla 
sepsána též roztomilá a zároveò „in-
struktážní” vzpomínka na to, jak ve sku-
teènosti vznikl „Burke”, arciže dr. Zvonek 
Burke, protagonista známé èi dokonce 
slavné èeské hry ze šedesátých let,

vzpomínka, jejímž otištìním po delší do-

bì pøipomínáme další výraznou umì-

leckou osobnost spjatou letitými pouty     

s Plzní – totiž dramatika Ladislava 

Smoèka. Literární pøítomnost v našem 

èasopise zastupují sršaté a štiplavé 

básnické experimenty výtvarníka Jana 

Jelínka, zatímco na existenciálnì ladìné 

verše Romana Knížete dojde až pøíštì. 

Nabízíme ètenáøùm další pokraèo-

vání naší „evropské” rubriky Eurozrcátko, 

tentokrát i na maïarský zpùsob, podaøilo 

se nám koneènì pøimìt Evžena Pìnka-

vu, aby zalovil ve svém literárním dení-

ku a poskytl Plži aspoò nìkolik krátkých 

postøehù z období zdánlivì již nemálo 

vzdáleného: z konce jara. Na stránkách 

tohoto Plže tentokrát debutuje mladý 

prozaik Pavel Žižka, který nezapøe své 

pedagogické povolání – a potom tu jsou 

osvìdèené plží autorské rubriky. Schvál-

nì, co by napsala nìjaká pseudonymní 

Stanislava Bukovská v polemice s ne-

pseudonymním Stanislavem Bukovským, 

jak „akorát” mají být muži! Ve znamení 

smíru by pak oba mìli zkusit napsat hai-

ku: soutìžních ukázek z Kusamakury už 

otiskl Plž víc než dost.

Tak tohle je záøijový Plž. Neváhejte    

a ètìte ho øádnì odpoèati po návratu      

z dovolenkových nebo prázdninových 

letních dnù a týdnù. Nebo� Plž je literár-

ní kultura – žádná pavlaèová kultùra.
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LÁRY FÁRY II. – TRINKE-WITZE VERSA

METANOLO ISLÁMOVÉ VÍNO3

POZDNÍ SBÌØ AKCIOVÁ SPOLÈENOST 

IŠTVÁN SOCIOPAT?
I ŠTVÁN HÙØ – SOCIOMAT!

ANÁLOGICKY SPECIFILCKY

PO(B)LICEJNÍ STÁT P®ORADCE

ÈEZTNÌ! MRAVIDLO

DEMI SEKTA TEURORISMUS

RAFINOVOVANÁ SVINÌ ZØI�OVATEL

PROPYSKY PEDADOG

PRAVIDLE HAMPEJZ?
V PRAVIDLE ÒAMPEJZ!

AUTO POLYP
RITA POLIB

VÍRU FALUS
LENCE FLUS

SEM U
CHÁM BOHA
FORSÁŽ OKRAJINA

PYJ MANŽELEKCE
ORAT MANŽELÁNÍ
I VNÌ MANŽELKÁNÍ

PEK LÍÈKO NADOLŽITÍ

DOBY TOK ØITITEL

BIVOKÁLNÍ VOKALÍZACE

Láry Fáry II. – Skoðèiny
Jan Jelínek  
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MANAŽERT DEBILITAL

SE KÉRKA KONZULTA(N)CE

BOJ SMRDKA S KOZOU
OHOLÍ
ŽIVOT PRIOØITNÍ

MLADOBOREC DEBILANCE      
STAROBINEC ARMSTRONG

NEØÁD KOHN
ØÁD ZUL
NERAD TÙJE

P.R.ASEÈINKY KATASTROLOG

RATHIONALISACE NADOLŽIVOTÍ

MATE KOPU
MA LACE
A RACE
TYKÁ PSICE

MÚZEUM MÚZ PRDELFÍN

MINISTRK ŽRALO.K.

MONEY LISA U NÍ FIKACE

ÈACKÝCH ÈECHÙ PRASE
BZDÌJINY ÈÍNA

TEUTONŠTÍ  TEURORISTÉ O.B.S.E.DANCE

LES A
BA LKÁ
VÍ IDA

STÁDNÍ ZASDUPCE VRHNI SOUD

ZOUFALUS ONA NYJE

INGOTT SUPORDINACE

LÍZÁ MINE- LI SPECIFACKY

MANAŽER(T)OVÁNÍ PARLAMENTNÍ SMÌNOVNA
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KLÍNU ŠPITAL
KLNU ŠPITÁL

PARLAMENTOVÁNÍ KATA LEPŠÍ JE

TANGO LAT®INO ASI RTY V NÍ

SNÌM KOLEDOBOREC
O
VÁNÍ NAKØIVO KLÁTÌ

CHÁM MYOM
RAÏ ŠINRIKJÓ

SPERMANENTNÍ KASTRÁTOFA

VOX COPULI CELÉ BR I TY

SEXESEXEM SPROSTATA

CHLÁCHOLEVÝ SUP TYL Z NÍ

QUO LAJE A
MU JEKTÁ
VADÍŠ FEST

SUPEREGOTT PLACEBOSS

ANTIBLIOTIKA XENO FABIE

PICASSUS BELLI PARLAMENTALITA

SENÁTKA ÐCHA ÐCHU ÐCHÁ

SMÌNOVNÍ POLITYKÁNÍ NUZIKÁL

NÁFUGA SENTIMEKTÁLNÌ

JÁ RAÈI
SÝR ONA
A RAFAT LÍTÁ

PROJ.K.TYL FISH TRÔN

ANSÁMBLB CEMENTOR

URNAMENT KOHNOTACE

SERVILNÝ MENUETUDA



5

FRUSTRATH SEŽEREZÁDA

SÓLOLID ŠPEKY FICKY

PRSTOSMYSLNÝ ISLÁMSTA

PARADESADENTNÍ ZA METÁL
VÝSADEK ZAMETAL

PALSTÍNCI VERSUS LŽIDI NASRATH!

SKO ÈINY

POLEVA POPRAVA TATAR MAMAR
PRAVÍTKO LEVÍTKO TURISMUS TAMRISMUS
POLICIE PØEDLICIE BALETNÍ BAZIMNÍ
KARIMATKA KARITA�KA MUSLIM MÜSLIM

POBLICISTA ÈA
POBLIKUJE  
POBLIKACE ÈA

KNIHOVNA ISCHIJAS        (atak nemoci)
KNILEJNA ISCHIJEKOT   (prùbìh nemoci)
KNITRUSNA ISCHIJÁSOT   (ústup nemoci)

MLŽI LŽI MLŽÍ RATH V ÈELE
PLŽI LŽI PLŽÍ NERATH V CELE

horeèka sobotní noci ètvrtfinále hokeje

�UKAÈKA CZE POBITI
TYKAÈKA US NULY
LÍBAÈKA CA NADA
ŠUKAÈKA RUS K.O.
UDÁVAÈKA SVEDEN EDEN
(LÍTAÈKA) FIN SKAPAL
ZATYKAÈKA SLOVA LKEI
PO KRK NOR SKONAL

SRAÈKA
OPUS

PARLAMENTÁÈKY O PSU
PARLAMENTANCE PUSO
PARLAMENTACE
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Koncert pod širákem
Jiøí Koláø 

Mìsto mlèelo pod hvìzdami. Dosud 
planoucí bulváry zaèínaly ztrácet na les-
ku, noèní život postupnì ustával. Z nebe 
teï prosvítaly jednotlivé hvìzdy, jak záø 
mìsta pohasínala. Tento jev spoleèný 
pro všechna velká mìsta se øídil jistou 
zákonitostí. Dokud mìsto žije noèním 
životem, bývá osvìtleno a automobilový   
i pìší provoz funguje skoro jako ve dne.

Zhasínání svìtel pøedznamenává, že 
mìsto se hotoví ke spánku a brzy ztich-
ne do svìtelné i zvukové mlèenlivosti.

Což teprve okrajové mìstské  parky! 
Ty už jsou ponoøené témìø do úplné tmy. 
Øídce umístìné svítilny veøejného osvìt-
lení produkují jenom málo svìtla, které 
staèí spoøe osvìtlit jen nejbližší okolí.     
V jeho dosahu mùžeme spíše tušit než 
opravdu vidìt prázdné lavièky, strašidel-
né stíny keøù a mohutné obrysy vzrost-
lých stromù na okrajích cest. Blikající 
tøpyt hvìzd je odtud mnohonásobnì vi-
ditelnìjší.

Ale krajina noèního parku nebyla tak 
docela liduprázdná. Odkudsi zaznívaly 
kroky, teï stále zøetelnìjší, až bylo zøej-
mé, že po cestì kráèejí dvì postavy. Byli 
to studenti konzervatoøe, kteøí pøed pùl-
hodinou opustili jeden z noèních barù      
a kráèeli teï do studentské koleje.

Jeden z mladíkù držel v ruce nástroj 
zabalený v koženém pouzdøe, jenž svou 
velikostí a  tvarem pøipomínal violoncello 
nebo kytaru. Oba usedli na jednu z lavi-
èek a mlèky se zahledìli do magické krá-
sy parku a hvìzdné oblohy.

„Podívej, tamhle padá hvìzda,” øekl 
ten, který nenesl žádný nástroj, a ukázal 
na ohnivou padající jiskru na nebi. „Pøej 
si nìco.” 

„Vidím,” øekl druhý, zøejmì student 
hry na nástroj, který nechal odpoèívat 
opøený o lavièku.

„A pøeju si, abychom už nemuseli hrát 
za pár šupù tu šmíru v zakouøené puty-
ce.”

Mìl pravdu. Oba studenti si pøivydì-
lávali na studium a pobyt v koleji obèas-
ným hraním po noèních podnicích. Stu-
dent bez nástroje byl klavírista. Tvoøili 
dvojici hudebníkù pro barovou hudbu 
dost neobvyklou: violoncello a klavír. Ve 
škole sice øeditelství zakázalo poslu-
chaèùm hrát veèer po barech, ale kde 
není žalobce, není ani soudce, a tak jim 
to noèní hraní zatím vycházelo.

„Podívej, padá další hvìzda, a další.”

Jenže violoncellista neodpovídal. 
Zamìstnával se jinou èinností. Vyndal 
svùj nástroj a zaèal ladit. Ozvaly se nìž-
né tóny jakési melodie, jejichž provede-
ní vykazovalo profesionální úroveò. Tó-
ny violoncella se nesly noèním parkem, 
stoupaly nad koruny stromù až k rozsví-
cenému nebi. Sólový koncert v tak pozd-
ní noèní hodinu, jehož jedinými poslu-
chaèi byly stromy, keøe a nebe plné 
hvìzd, se stal uhranèivou smìsicí hu-
dební krásy a neopakovatelnosti dané 
chvíle.   

„Co to bylo?” zeptal se klavírista, 
když hudba ustala.  

„Èajkovského rokokové variace. Ale 
jenom malá èást. Chtìl jsem si je dávno  
vyzkoušet v noci pod širákem, pøi padání 
hvìzd a za absolutního ticha. To se mi 
dnes vrchovatì splnilo.”

Vložil nástroj do obalu a oba vstali. 
Potom už byl slyšet jen zvuk vzdalujících 
se krokù. 
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ný pohled na Boøeò našel v knize kreseb 
Johanna Wolfganga Goetha. Dodnes se 
ptám, zda tehdy Goethe pøi kreslení kop-
ce také aspoò v duchu nenapsal báseò.

12. ledna 2004
Když mi šlo na dvacátý rok, zaèal 

jsem mít jako noèní mùry sny o tom, že 
jsem starý. V tìch snech mi bylo ètyøicet 
let. Ve tøiceti jsem se probouzel hrùzou, 
nebo� se mi zdálo o mé padesátce. Ješ-
tì v šedesáti mì dìsila sedmdesátka.

Teï už se mi ale zdává, že je mi dva-
cet a sen mi vrací rozkoše dávných sou-
loží, takže se mi nechce procitat. Už 
jsem jen zvìdav, o èem budu snít, až   
mi bude sto.

12. ledna 2004
Když jsem se ve tøetí tøídì Masary-

kovy školy ve Mšenì stal nejlepším ète-
náøem co do rychlosti, založil jsem si 
svou první knihovnièku. Vzpomínám si, 
jak jsem si koupil první knížku v krámku 
papírníka Gregory v Karlovì ulici. Ten 
staøeèek a jeho krámek jako by vypadli   
z obrazu Quido Mánesa nebo Carla 
Spitzwega. Pozdìji jsem zjistil, že ti dva 
se asi znali. Spitzweg psal ve svém ces-
tovním deníku, že se s pražskými malíøi 
setkával v kavárnách.

Staøeèek Gregora, který také vázal 
knížky, mi prodal vlastnoruènì zhotovený 
svazeèek povídek Jacka Londona s titu-
lem Dùm Mapuhiho Manki. Èetl jsem tu 
knížeèku mnohokrát a dlouho ji uchová-
val mezi svými poklady. A pamatuji si 
také svùj druhý nákup u toho milého 
starce. Vybral mi povídky ruského spiso-
vatele Ivana Šmeljova. Jedna z nich byla    
o návratu už slavného spisovatele do 
staré školy, kde se nauèil èíst a obdivo-
vat knížky. Tu povídku jsem miloval. Také 
tuto knížku jsem dlouho opatroval.

Ze Zápiskù ochotníka
12. ledna 2004

Moje malá pracovna, v níž také spá-
vám, je koldokola obstavena až pod 
strop regály a v nich stojí a leží v nìko-
lika øadách na tisíc knih veršù – Ovidius, 
Homér, Dante, Goethe, Whitman, Puš-
kin, Majakovskij, Chlebnikov a nespoèet 
jiných.

Kdysi jsem plánoval enumerativní bá-
seò sestavenou ze všech jmen básníkù, 
kteøí mì ovlivnili. Ale ukázalo se, že by  
to spíš byl enumerativní román. Každý    
z nich mì nìèemu nauèil. A tak je 
všechno, co píši, nekoneènou oslavou 
jejich jmen a samotné poezie.

12. ledna 2004
Dnes si dobøe vzpomínám, jak jsem 

napsal svou první báseò. Byl jsem teh- 
dy keramickým uènìm v továrnì na 
pøedmìstí Duchcova, kde v zámku kdysi 
psával své pamìti Casanova. V té do-  
bì jsem se uèil nalévat formy ze sádry        
a soustruhovat z porcelánových hublù 
izolátory vysokého napìtí. Po práci jsem 
sedával v ložnici internátu nad vysoký- 
mi halami keramických pecí a zkuše-
ben, odkud pronikavì èpìl ozón. To bylo 
z bleskù vysokého napìtí, které modra-
vì oblévaly hlavice izolátorù.

Byl jarní veèer a na stráních nad mìs-
tem Bílinou pod kopcem jménem Boøeò 
kvetly tøešnì. Svítily bíle ve svìtle úplòku 
a v mé ètenáøské pamìti se vynoøila vì-
ta, kterou jsem znal z knihy o francouz-
ském impresionismu: Krajina je stav du-
še. A v té chvíli jsem vìdìl, že musím 
napsat báseò. Vlastnì jsem jen zapsal 
pár dojmù té mìsíèní noci. O hlasech 
ptákù nad tichem oprámù, v nichž se 
zrcadlil mìsíc. O míru, který to vyvolalo  
v mé duši.

V pamìti mi zùstala temná silueta 
kopce Boøeò pod mìdìným gongem lu-
ny. Teprve o ètvrtstoletí pozdìji jsem stej-

Karel Trinkewitz 

Z ODKAZU
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zích pøekøíženy. Tak jsme spojeni v tom 
poli s osudy všech svých dvojníkù.         
A nìkdy se stane, že náhodná excitace   
v mozku našeho dvojníka spojí naše 
mentální osudy v jedno i pøes nekoneèné 
dálky svìtù. Jako by ten náš snový druh 
byl naším jednovajeèným dvojèetem. Ne-
bo� i v tomto našem svìtì se taková 
dvojèata chovají tak identicky, jako by 
byla spojena pøekøížením kvant i pøes 
svìtadíly. A my potom sníme osud svého 
dvojníka, který se tolik podobá našemu. 
Jen nìkdy se o málo liší. To je potom pøí-
bìh našeho snu.

18. ledna 2004
V dìtství jsem miloval jízdu vlakem 

zvláštì za zimních veèerù, když z tem-
ných dvorkù záøila žlutavá svìtla a do 
stromù a støech u trati padaly fontány jis-
ker z komína lokomotivy. Dívaje se do 
oken domù pøedstavoval jsem si, jak tam 
asi lidé žijí.

A také pozdìji, když mì vlaky vozily 
Nìmeckem, Belgií, Holandskem, Francií 
a Itálií èi Švýcarskem, míjel jsem tisíce 
vsí, mìst a krajin s polními cestami s lí-
tostí, že tady nikdy nebudu kráèet. Kolik 
krásy mi asi navždy zùstane skryto?

Jednou jsem v takovém návalu touhy 
a lítosti vystoupil cestou do Pardubic na 
nádraží v Týnci nad Labem. Chodil jsem 
tím neznámým mìsteèkem a vìdìl, že 
právì teï se louèím s dìtským snem vi-
dìt všechna mìsta svìta.

Jindy jsem za jízdy ve vlacích myslel 
na novelu Wolfganga Hildesheimera Tyn-
set, v níž si autor pøedstavuje cestu do 
Dánska železnicí podle jízdního øádu     
a vyvolává si v duchu všechny stanice 
na trase vlaku. Ale kolik je na svìtì kaž-
dý rok vydáno jízdních øádù?

Teï jedu z Hamburku do Prahy a tì-
ším se vìdomím, že aspoò na téhle trati 
jsem vystoupil na všech stanicích, kde 
se staví. Ale trvalo mi to ètyøicet let. Kolik 
stanic ještì stihnu poznat, než dojedu do 
té poslední? Týnec nad Labem už znám. 
A tak si slibuji, že se pøece jen jednou 
podívám do Tynsetu.

V kvìtnu 1945 mou rodinu zatkli vo-
jáci Revoluèních gard. Mùj tatínek, syn 
židovské maminky a pruského obèana   
z okolí Königsbergu, byl podle Benešo-
vých dekretù zloèinec. A tak nás zavøeli  
a ukradli nám všechen majetek.

Když jsem se vrátil s bratrem po øadì 
mìsícù ve sbìrném táboøe pro odsun do 
mìsteèka Mšena zpìt, vrátili nám z ce-
lého majetku jednu postel a pár knížek.  
Z mé knihovnièky zùstaly Obrazy z dìjin 
národa èeského od Vladislava Vanèury   
a také povídky Ivana Šmeljova. Ty mám 
ještì dnes. Habent sua fata libelli.

18. ledna 2004
Nìkdy se v noci probudím a rozvažuji 

nad sny, jejichž zlomky si potmì zapisuji.
Býval jsem v mládí freudiánem a jako 

Bretonovi pøátelé jsem vyznával poetiku 
snù. Ale také jsem je zároveò psycho-
analyzoval v duchu Sigmunda Freuda. 
Za svého života jsem proèetl nespoèet 
knih, které se zabývaly sny. A také sno-
vé deníky slavných lidí. Vím, jak jsem byl 
fascinován, když jsem se doèetl, že Co-
sima Wagnerová každé ráno zapisovala 
sny, které jí diktoval Richard.

Vìda mezitím pokroèila a tomografie 
nahlíží bezpeènìji než oèi Roentgenovy 
do našich bunìk ve fázi REM. Už si che-
mický prùbìh snù mùžeme prohlížet mi-
kroskopem. Ale pøesto o nich nevíme víc 
než biblický Josef, když vykládal sny fa-
raóna. A já už øadu nocí pøemýšlím, zda 
není možný ještì jiný výklad.

Jak se tak nìkdy prodírám džunglí 
málo srozumitelných teorií o kvantových 
procesech, napadá mì stále èastìji 
všudypøítomnost kvantového pøekøížení 
vztahù. A protože nìkteøí teoretici kvant 
zároveò uvažují o tom, že náš vesmír je 
jen jedním z nekoneèného množství pa-
ralelních vesmírù, které se nìkdy jen 
málo liší od našeho vlastního, a že tedy 
žijeme v nich všech zároveò, pøipodob-
òuji si je ke snùm.

Pøedpokládám, že žijeme v super-
vesmírném poli svìtù, které jsou ve vzta-
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19. kvìtna 2005
V depresi spáchali sebevraždu Vir-

ginia Woolfová, Ernest Hemingway, Paul 
Celan, Yasunari Kawabata, Primo Levi, 
Cesare Pavese, Jean Améry. Mám také 
depresi. To bych byl v dobré spoleènosti.

4. èervna 2005
Když umøe èlovìk, zanikne celý jeden 

vesmír. Ale když zanikne vesmír, kolik 
bytostí umøe?

23. èervna 2005
Když jsem šel veèerní vsí smìrem  

ku hradu Rabí, všiml jsem si pomníèku   
s køížem pod velkými lipami. Do pís-
kovcového bloku je tam vytesán leto-
poèet 1848.

Ti, kdo ten železný krucifix zbudovali 
ke slávì Kristovì, zajisté nepatøili k re-
volucionáøùm, kteøí onoho roku bojovali 
na barikádách v Praze. Uvažoval jsem, 
zda Petr Fastr, osmaètyøicátník a pøítel 
Boženy Nìmcové, tudy také nìkdy šel 
ku hradu. Nìmcová se v jednom dopi-  
se Bohuslavì Èelakovské zmiòuje ne-
pøíznivì o jeho bratru, který byl dìka-
nem. Ten by asi patøil k tìm, kdo na ští-
tek v køíži napsali Sláva Kristu.

Zda si toho letopoètu všimli rabští 
Židé, mohu jen tušit. Ale snad mezi nimi 
byli ètenáøi novin spíše než mezi jejich 
sousedy a nìco možná o revoluci v Pra-
ze vìdìli.

Moji dnešní sousedé o letopoètu 
1848 na pomníèku nevìdí nic. Ani o ro-
ce 1848 v Praze a o Petru Fastrovi ne- 
bo Boženì Nìmcové.

24. èervence 2005
Každý den pøináší nìmecká Frank-

furter Allgemeine Zeitung ve své literární 
pøíloze aspoò jednu báseò. Vždy jsou to 
verše mimoøádné kvality. Pomìøuji jimi 
svou vlastní tvorbu. Co k tomu dodat? 
Cizí básnì obdivuji a vlastní píši z nut-
kání, kterému se nevyhýbám. Tak vznikla   
i dnešní báseò. Jak øíká jedna anekdota: 
Nerýmuje se to, ale je to pravda.

28. prosince 2004
Veèer televize pøinesla fotografii 

Susan Sontagové. Umøela na rakovinu. 
Myslel jsem na to, že napsala esej o fo-
tografii, a také o fenoménu nemoci. Mìl 
jsem rád i její romány. Teï jsem vyšel za 
svitu úplòku na židovský høbitùvek pod 
hradem Rabí. Fotografoval jsem siluety 
náhrobkù ve svìtle luny – poctu Susan 
Sontagové.

15. kvìtna 2005
Telefonuje mi pøítel, že umírá jeho že-

na, naše spolužaèka z prùmyslovky. Mi-
lovali se od školních lavic a byli si vìrní 
šedesát let. Filemon a Baucis vìku in-
ternetu. Žena už nevnímá slova a on ji 
celé hodiny drží za ruku, aby cítila, že je 
s ní. Mám je oba od mládí rád. A teï pro 
nì nemohu udìlat víc, než co poví moje 
báseò.

16. kvìtna 2005
V novinách dnes ètu, že v East Hamp-

tonu na newyorském Long Islandu na- 
šel americký filmaø Alex Matter dvaatøi-
cet obrazù Jacksona Pollocka, zabalené 
v papíru zapadaném sazemi a zastrèe-
né za prkna ve skladišti nedaleko mís- 
ta, kde mìl Pollock ateliér a kde se zabil 
pøi autonehodì v roce 1956. Proto už ne-
mohl uložené práce vyhledat. Vloni se 
jedno Pollockovo plátno prodalo na auk-
ci v New Yorku za témìø dvanáct milio-
nù dolarù. Myslel jsem na to, když jsem 
na naší pùdì rovnal balíky svých obrazù. 
Také už nebudu dlouho živ. Kdo potom 
najde mé obrazy? A jakou budou mít 
cenu?

18. kvìtna 2005
V novinách ètu o nové knížce Bo-

hunky Grögerové Èas mezi tehdy a teï. 
Popisuje v ní rozhovory s tìžce nemoc-
ným Joskou Hiršalem v nemocnici, jeho 
poslední slova, poslední chvíle, a také 
svùj boj se stáøím. A tu mì znovu napadá 
Camusùv výrok, že popis je poslední 
prostøedek v boji s absurdnem: Slova!
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První verze hry Podivné odpoledne 
Dr. Zvonka Burkeho byla napsaná už     
v roce 1957. V létì 1965 jsem dost pøe-
vratnì vystavìl její druhou, koneènou 
verzi, se zámìrem hned po prázdninách 
ji zaèít zkoušet v našem èerstvì zroze-
ném divadle. Ale existence první, skrom-
né verze, byla životnì dùležitá pro vznik 
té druhé. Bez první verze by zcela urèi- 
tì dnešní hra prostì nebyla. Její téma, 
vlastnì jen bleskový zážitek jisté situa-
ce, vegetovalo ve mnì jako nìjaký bacil 
dokonce již od roku 1954 nebo 1955.  
Byl to nevìdomý zárodek budoucí hry. 
Bylo to takové nutkání, které mì navštì-
vovalo v prùbìhu dalších let ve vlnách, 
vlastnì stále se vynoøující chu� ten zá-
rodek nìjak vyjádøit. A protože se to po-
øád vracelo, doráželo, to puzení bylo, jak 
jsem poznal, nepotlaèitelné, tak se sta-
lo, že o prázdninách roku 1957, za jed-
noho horkého letního dopoledne, doma  
v Plzni, jsem koneènì sedl a se zvláštní 
dráždivou rozkoší a taky zvìdavostí, co 
se bude dít, když se koneènì odvážím 
skoèit do vody a zkusím zaznamenávat 
jakýsi dìj mezi ne zcela jasnými posta-
vami v mé hlavì na papír. Dìj zatím nijak 
promyšlený a pøipravený. 

A tak jsem ten den zahájil to své do-
brodružství perem a inkoustem. Je nutno 
øíct, že ta zmínìná rozkoš nebyla èistou 
rozkoší, nebo� v mém pøípadì byla pro-
vázena neustálou námahou, neustálou 
námahou mysli, kdy povaha té námahy 
spoèívá dodnes v tom, že udržujete        
v sobì – a to musíte, jinak se celý ten 
proces ve vás zhroutí – že musíte v so-
bì neustále vùlí mysli vše udržovat, vše 
držet pohromadì, jinak z toho napjatého 
pomyslného lana, po kterém chcete do-

Burke – neznièitelná komedie
Ladislav Smoèek  

razit na druhou stranu, spadnete. A aby 
se to nestalo, právì proto musíte držet 
maximálnì živé to všechno souèasnì 
najednou, to zdùrazòuji, postavy i po- 
koj, kde se to odehrává, nepøestat mít    
v sobì duševní obsahy tìch lidských 
živoèichù, jejich rozdílné zájmy i emoce 
– nedokážu teï pøesnì postihnout, co 
všechno musíte, prostì ta pøítomnost 
všeho musí být ve vás úplná a musí 
existovat silnì ve vaší mysli bez pøe-
stání a držet celý ten život neustále na 
doraz. Jinak z toho nic nebude. Tento 
nárok na nutný vrcholný duševní výkon 
byl a je to nejpodstatnìjší.

Zvláštní je, že ten nutný trvalý nápor 
ve vaší hlavì, to maximální soustøedìní, 
nepøebije onu dráždivou rozkoš, o které 
jsem mluvil. A vìøte nebo nevìøte, ty po-
stavy zaèaly jednat pod jistým tlakem 
mysli samy, myslely, vyjadøovaly se po 
svém zcela samy, a já vlastnì byl první 
divák pøedstavení, divák, který to živé 
dìní v pokojíku zaznamenával, i když 
jsem nebyl divák, který sleduje dìj v po-
hodì vsedì v hledišti, ale spíš trochu 
jako ještì nezkušený krotitel v manéži,   
v neustálém støehu, kdy nesmí ani na 
zlomek vteøiny pøestat vnímat a hlídat 
souèasnì všechny lvy. Ale pøesto jsem 
byl první š�astný divák. Pøedstavení se 
mi zøejmì líbilo, takže jsem pokraèoval 
dál.

První verzi pøíbìhu, který v tomto pro-
cesu postupnì vznikal a já ho zachy-
coval na papír, jsem dokonèil za týden. 
Vývoj dìje jsem vždy pøestal zazname-
návat, když moje mysl pøestala být sil- 
ná, když zaèala ochabovat a nefungo-
vala na doraz. Zjistil jsem, že nemám ni-
jak zvláš� dlouhou výdrž maximálního 
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soustøedìní. Pak je tøeba vše pøerušit, 
protože i ten požitek, ta rozkoš, je tatam, 
když se cítíte jako vymaèkaný citron.  
Pak je lepší oddávat se napøíklad hedo-
nismu v jakékoli formì, hýèkat v sobì 
medovì sladké nic a èekat tøeba i do 
druhého dne, až se dobijete.

Nicménì z této první skromné ver-  
ze zùstala v definitivnì vystavìné verzi, 
která vznikla až za dlouhých osm let – 
tedy v roce 1965, víceménì ve své pù-
vodní podobì jen ta úvodní èást, která 
konèí tím, že Burke se dozví, že má 
výpovìï. Drhnutí podlahy matkou a dce-
rou na zaèátku hry jsem ale také vytvo- 
øil a vložil na zaèátek až v roce 1965.      
V té první verzi z roku 1957 Burke s Ti-
chým rovnou vstoupí na scénu a Burke 
pronese svou první vìtu „Le royaume  
me reverra!”

Poznal jsem tedy, že nutnost zmo-
bilizovat vše duševní v sobì na doraz    
a dokázat to držet je ten nejnutnìjší 
pøedpoklad vùbec, kdy nelze slevit ani ò 
z osobního maxima. To byl rozhodující 
moment pro veškerou mou dramatickou 
budoucnost. To byl moment jakéhosi ja-
kože „poèetí”, aniž bych tehdy tušil, že   
k nìjakému poèetí došlo. Ale právì že 
došlo. Byl tím onoho dopoledne, jak si 
dnes uvìdomuji, urèen definitivnì smìr 
mého života nebo alespoò jeho dùleži-  
té èásti. Kdepak bych si pomyslel, že 
ono letní dopoledne roku 1957 v Plzni,     
v mém pokoji našeho tøípokojového by-
tu, ve tøetím patøe moderního èinžáku     
z první republiky, kdy èlovìk to inkous-
tové dobrodružství prožíval jen jako 
soukromý požitek, jen pro sebe, jen pro 
jakési své potìšení, bez sebemenší 
myšlenky, že to napsané by se vùbec nì-
kdy mohlo objevit na jevišti. Kdybych 
tehdy dopøedu vìdìl, že se to jednou 
bude dávat v rùzných divadlech všelijak 
po svìtì, tak bych možná dojedl ten roz-
jedený chleba s máslem, který jsem         

z únavy vùbec nemohl dojíst, a kdy to 
máslo na krajíci mìklo v horkém letním 
dni.

Ale to, co si uvìdomuji jako zvláštní 
puzení v sobì, bylo zøejmì dùležité pro-
jevování se èehosi, kdy to nejasné cosi 
chce, abyste to zkusil nìjak vyjadøovat 
pomocí pera a papíru. A já si teï uvìdo-
muji i další okolnosti. Ještì je tu nutno 
mluvit o nìèem vlastnì banálním, ale co 
rovnìž hrálo svou úlohu v budoucnosti. 
Jde o fakt, že když jsem pøijel v roce 
1952 z Plznì studovat do Prahy, odmítl 
jsem žít na koleji. A byl mi dohozen pod-
nájem v malebné èásti mìsta, kdy jed-    
ni kamarádi po roce Prahu i podnájem 
opouštìli, a já se tam nastìhoval a pak 
dlouhá léta užíval. A rovnou skoèím        
z Prahy roku 1952 do Brna roku 1957, 
kde jsem pøijal angažmá v divadle od 
ledna zmínìného roku. V Brnì jsem rov-
nìž bydlel v podnájmu (aniž bych opustil 
ten pražský), který mi rovnìž pøepustili 
kamarádi z gymnázia v Plzni, kteøí rov-
nìž opouštìli Brno, kde dostudovali na 
vysoké škole. Jak to vypadá, byl jsem 
tehdy podnájemnický typ.

Dùležité je, že oba podnájmy hrály jis-
tou podstatnou roli. Byla to „idea” poko-
jíku, o který ve høe jde. Pokojík je dokon-
ce pøedmìtem základního konfliktu hry. 
Paní bytná v Praze byla tichá, úhledná 
starší paní, která dokonale respektovala 
mé soukromí, a její tehdy neprovdaná 
dcera, starší než já, rovnìž. S dcerou 
jsme pøíležitostnì pøíjemnì hovoøívali      
a je nutné øíci, že to byla pohledná, dosti 
mladá žena a nemá s pozdìjší ošklivou 
Svatavou v mé høe nic spoleèného, stej-
nì jako s hrou nemá nic spoleèného ti-
chá, zdrženlivá pražská paní bytná. Nao-
pak v Brnì bytná v šátku, to byl výøeèný 
gejzír. Dost vychrtlá, snad ani gram tuku 
se na ni nevešel. Energická, hbitá jako 
èeèetka, aè hodnì pøes osmdesát, èilá 
jako vítr a vcelku srdeèná a sympatická,  
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i když ostrá jako nùžky. Vnikala neúnav-
nì do mého pokoje každé ráno s hrnkem 
horkého èaje, se slivovicí uvnitø nebo nì-
kdy vedle, vše z vlastní iniciativy. Marnì 
jsem se této její dobrosrdeènosti bránil   
a tajnì se ranní slivovice pøed odcho-
dem na zkoušku do divadla všelijak zba-
voval. Že asi bytná ve høe z ní hodnì 
má, je zøejmé.

Pokojík v Brnì nebyl nijak inspirativ-
ní. Naopak v Praze, tehdy v poloves-
nické, poklidné èásti poblíž Stromovky    
a hospody Na Slamníku, svou atmo-
sférou sehrál roli pøi vzniku hry. Takže 
brnìnská paní asi mìla podíl na cha-
rakteru bytné ve høe, stejnì jako praž-
ský pokojík. A ten vlastní impuls stran 
vzniku hry se udál právì tam, v bez-
prostøedním okolí domu, kde byl mùj 
pražský podnájem. Stalo se to cestou na 
Špejchar na tramvaj, vše bylo zelené, 
zvláštì stromy kaštanù, vše v kvìtu, bylo 
teplo, když jsem pøi chùzi spatøil pod   
tím jedním stromem opodál dceru bytné 
v srdeèném rozhovoru s mužem. Vše 
nasvìdèovalo, že jsou si blízcí a š�astní.  
Že možná jde o zrod vážné známosti. 
Hned mì napadlo, že brzy dostanu vý-
povìï, že si budu muset hledat nový 
podnájem.

Toto byl rozhodující vjem, rozhodují-
cí impuls, pro dnes existující hru. To byl 
onen impuls, který se ve mnì usadil na-
trvalo, dráždil, znovu a znovu se vracel, 
po celá léta. A tak jsem si pøedstavoval, 
kdyby nìkdo, kdo by až patologicky lpìl 
na tom pokojíku a byl tøeba starší, co by 
asi dìlal, jak by to nesl? V mém pøípadì 
by tehdy o nic tragického nešlo, prostì 
bych odešel, ostatnì nikdy žádná výpo-
vìï nepøišla. Ale když zaèaly vznikat      
v mé hlavì pøedstavy postav jakéhosi 
Burkeho a jeho Eckermanna Tichého 
(tady byl modelem jeden náš známý,    
až smìšnì pøeuctivý typ z Plznì), tak 
bylo na vše zadìláno.

Pak pøišla ona chvíle v létì roku 1957 
a navíc brnìnský øeditel divadla, pozdì- 
ji mùj drahý pøítel Zdenìk Dinter, mi na 
prázdniny dal pøeèíst malou autobiogra-
fickou knížku s názvem Outìchovice, 
kterou napsal Jiøí Frejka a která tehdy 
ležela už pøeètená vedle na stole. Milý 
název Outìchovice, což byla rodná ves-
nice režiséra Frejky, kde prožil dìtství, 
posloužil jako pøíjmení bytné. Rovnìž 
poblíž ležela knížeèka, kterou vlastnil 
otec, knížeèka slavných citátù, kde se 
nacházel i citát „Le royaume me reve-
rra!”, který jsem rovnìž použil jako první 
slova zamýšlené hry, a tak už to taky 
zùstalo.

To je asi tak všechno, všechny vnìj-
ší prvky, které hrály roli pøi vzniku hry 
Podnájemník, jak jsem tu první verzi na-
zval. Až po letech, už po vzniku svobod-
ného pracovištì jménem Èinoherní klub, 
opìt za horkého léta roku 1965, jsem 
celý ten pøíbìh s požitkem a tentokrát       
i s vizí jevištní realizace zcela pøekom-
ponoval, rozšíøil – on se vlastnì, zase 
pod tlakem mysli, rozšíøil sám, kdy Burke 
øešil situaci výpovìdi diametrálnì jinak 
než ve staré verzi a nakonec se v té ko-
neèné verzi ještì navíc dostavil ženich 
na plánovanou veèeøi. Stará verze neby-
la vùbec mnou vidìna hyperbolicky, vše 
se odehrávalo výhradnì pøes dialog,   
kdy Burke se snaží Svatavì svatbu roz-
mluvit, ta prohlédne, uvìdomí si pokry-
tectví i bezohledné sobectví Burkeho, 
kterého dosud až dojemnì obdivovala    
a který byl pro ni charismatickou auto-
ritou i ztìlesnìním dobra, obìtavé pøe-
jícnosti, a pøestože se on postaví mezi 
dveøe, aby jí fyzicky zabránil v odchodu, 
ráznì ho Svatava odstrèí a odejde. Tak 
jsem to tehdy prožil a zachytil.

V koneèné verzi, která je výbojná   
na všechny strany, se drhne podlaha           
a pøijdou mrtvoly. Burke skonèil na židli 
se spolknutým klíèem v žaludku, ale 
nechtìlo se mi ho tam nechat, a tak  
jsem jeden den zmobilizoval svou hla-  
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vu na mimoøádný doraz, všichni mi po-
stupnì pod tlakem mysli oživli a zpù-
sobili simultánnì mezi sebou objemný 
dynamický závìr, který patøí všem po-
stavám hry. Ten vlastní závìr toho zá-
vìru, kdy jsou venku ze skøínì všichni, 
ten se musel odehrát a zaznamenat       
v jednom tahu, ten nápor jsem musel 
vydržet, jak to už znáte z mého pøede-
šlého popisu, a myslím, že jsem to teh-
dy pøekvapivì zvládl „na první dobrou”. 
Samozøejmì, byl jsem pak chvíli vymaè-
kaný citron jako obvykle a pamatuji se, 
že jsem hned jel na Košutku poøádnì      
a s požitkem si zaplavat.

Po prázdninách se to zaèalo zkou- 
šet a v první èásti následujícího roku by-
la premiéra. Hru jsem uvedl spoleènì     
s høíèkou Bludištì, a to z jednoduché-  
ho dùvodu, že Bludištì je na rozdíl od 
Burkeho jen aktovka na asi tak pìt-
aètyøicet minut a mnì se ji nechtìlo 
nechat ležet ladem. A navíc se vìtšinì 
lidí, co ji èetli, moc líbila. Bludištì jsem 
napsal v roce 1964 hned po návratu       
z Anglie, kam jsem byl vyslán spoleènì   

s dramatikem Františkem Pavlíèkem na 
divadelní konferenci v Londýnì. Navští-
vil jsem tehdy Hampton Court, králov- 
ský zámek, k nìmuž je „pøivaøeno” zná-
mé bludištì, které tvoøí hodnì vysoký, 
hustý živý plot, kde každý, kdo si koupí 
vstupenku, mùže si tam jít bloudit. Líst-
ky u vchodu prodával vrátný, rùžolící, 
modrooký starší pán v uniformì, vidím 
stále jeho dobrácky usmìvavý, bacula- 
tý oblièej pod brigadýrkou, byl vlídnost 
sama – to bylo tehdejší Anglii vlastní, 
vlídnost. No, a já v duchu uvidìl chlapa  
u nás, v zemi zamoøené podnikovými 
vrátnými v pøedepsané jednotné unifor-
mì. Jejich vyhaslé, èasto bezkrevné 
tváøe, byly pøevážnì prostoupené dùle-
žitostí a zlobou, za kterou pravdìpodob-
nì byl nìjaký celoživotní mindrák. Tito, 
èasto už dùchodci, v tmavé, pepøové 
uniformì se znakem na èepici, služební 
pistolí na koženém opasku a èervenou 
páskou závodní stráže na rukávì, ve 
velké vìtšinì dávali návštìvníkùm na-
jevo svou dùležitost a moc, tito nýman- 
di, kteøí si vsugerovali, že jsou dùležitou 
pevnou hrází u vchodu pøed nepatøièný-
mi živly a že jim byl svìøen významný 
post býti strážci svatynì.

Dojem z toho milého, vlídného vrát-
ného v Anglii byl takový, že doma nešlo 
odolat zkusit vyjádøit, jak by to eventuál-
nì mohlo vypadat tehdy u nás. Bludištì 
a Burke právì proto, že tehdy jsem ne-
chtìl aktovku s Mužem a Vrátným nechat 
ležet ladem, byl doublebill. Ale jenom 
jednou, pak už ne, protože s Burkem se 
pak muselo zbyteènì spìchat, aby pøed-
stavení nebylo pøíliš dlouhé. Proto po ro-
ce 1989 byl už Burke v Èinoherním klu-
bu nastudován jako celoveèerní hra, 
umožòující inscenaci maximálnì rozvi-

 se hraje dodnes.nout.  A tak
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Bilinguální vydání románù umožòují 
kibicovat do øemesla mistrùm pøekladu    
v zápase s dvojhlavou hydrou pøevodu    
z jednoho jazykového svìta do dvouno-
ho druhého. Hle, první vìta Pratchettova 
The Colour of Magic: „In a distant and 
second-hand set of dimensions, in an 
astral plane, that was never meant to 
fly…”

Záhadné „second-hand set of dimen-
sions” profesionál pøekládá jako „staro-
bylé seskupení rozmìrù”. Plynule a èti-
vì. Jenže kibic… „A co to second-hand?” 
Nemíní se ony sekndhendové dimenze 
Zemìplochy doslova jako veteš lidského 
poznání, cosi již podøadného, obnošené-
ho, vesmír z druhé ruky? 

Následuje „astral plane, that was 
never meant to fly”, kde záliba autora      
v hazardní víceznaènosti je jakoby stvr-
zena. Profesionál pøekládá „astral plane” 
jako „astrální rovina” („která nikdy nebyla 
urèena k pohybu”), kibic-potížista umí-
nìnì èenichá v „plane” høíèku „rovina-
letadlo”. Což „astral plane” pøeložit jako 
„hvìzdný jednoplošník”, a dále: „který 
ovšem nebyl nikdy urèený k létání”? Tím 
by se vysvìtlovalo i ono „fly” v originále. 

Sám autor ovšem možná v „plane” na 
metaforu vùbec nemyslel a mistru pøe-
kladateli to telefonicky potvrdil. Vytahuji  
z krabice na stole papírovou èistonoso-
plenu a smrkám. Èort znájet.

Vetešnictví, ten vesmírný „Old Se-
kndhend”, vypùjèený v úvodu Prat-
chettovy knihy z Rudého džentlmena,   
mi pøesto vrtá hlavou dál. Není klíèem    
k autorovu dílu? Vždy� jeho román je 
ohnìstrùjným literárním vetešnictvím, 
kde bez ladu a skladu naházeno støedo-
vìké harampádí mýtu a magie na jednu 

Old Secondhand
Oldøich Janota

hromadu se stejnì obnošenou veteší no-
vovìkého myšlení vìdeckého.

Pøekvapuje, že ve vìku papírových 
èistonosoplen na jedno použití mohou 
ještì existovat zastánci èistonosoplen 
bavlnìných. Paní Monika Jarùšková       
z Øevnic, jak se mi pøed rokem na Støe-
leckém ostrovì pøiznala, bavlnìné èisto-
nosopleny dokonce i ráda žehlí! Jistì, 
šetøte naše lesy, ale pøeci jen… Ještìže 
alespoò pùvodní výraz kapesník již ne-
používá skuteènì nikdo. Èistonosoplena, 
slovo léta vysmívané coby zoufalý slovní 
konstrukt, absurdní plod fanatizmu èes-
kého národovectví, nám ve vìku popost-
moderny spadlo z nebe jako pøiléhavý 
výraz, lahodný svým rytmem, zvukomal-
bou a významovou pøesností. (Kterak si 
off-šem ve Vizitkáøi pøekladatel Rabi Löw 
do angliètiny poradí s tím, aby ve slovì 
èistonosoplena zùstal zachován i pùvab-
nì skrytý sopl, krásná Soplena, to� otáz-
ka.) 

Novovìk tvrdí, že základem stvoøení 
jsou trilobiti, otisky, in-formace. I èlovìk 
sám je pouhý nástroj informace gene-
tické a každý den biliony PC po celém 
svìtì pøevádìjí realitu na in-formaèní, 
trilobití podstatu svìta. Jenže co když 
aj�áci fungují i opaènì a recyklují z in-
formací dnešní realitu? Mágy, èistono-
sopleny, trolly, náboženský fanatismus, 
draky èi upalování heretikù, vše, co se 
zdálo pouhou veteší ve skladišti pamì- 
ti, lze ze stopové informace opìtovnì 
zhmotnit. Konec vìkù pokroku. Dìjiny již 
nesmìøují kupøedu, natož k dokona-
lejšímu. Otevøena jest skládka èasopros-
toru, kam biliony let vyváželi popeláøi 
historii. Být nesmrtelnými, mùžeme se     
v tom nyní pøehrabovat do nekoneèna. 



EUROZRCÁTKO

Smrt – Halál
Karolína Frühbauerová  

Smrt

Zavøi oèi.
Pak nevidím,
jak mizíš.

Bílá òadra,
modrá ústa,
dokola ta samá slova...
Škoda.

Tak už zavøi!
zamkni.
Zhasni...

Bezbranní pláèou potichu.
Bezbranní hledají lásku v poezii.

Bezbranní žijou bez dechu.  

Bezbrannì øíkáš: Memento mori...

Hele VOLE, tohle se neøíká!
A chlapi že prej nebreèej...

Halál

Szemet becsuk.
Így nem látom,
hogy elmúlsz.

Sápadt mellkas,
kékült ajkak,
Csupa-csupa egyen szavak…
Hiába.

Csukd be már!
lezár.
Aludjál…

Védtelenül sírok csöndben.
Védtelen nem lelem szívem a költészetben.

Védtelen élek levegõtlen.

Védtelen mondod: Memento mori…

Hé, nafene, ilyet meg ki mond már!
És még a fiúk nem sírnak…

                 Pøebásnil Gergely Antal
                 Významový pøekladatel Zsófia Hrtyan

I.

Vasquezùv jestøáb
a Otylé ách
v Zrzavém údolí

Na prahu života
navzdory Únavì z lidskosti
Již nikdy nedovolí požáru…

Pozdrav K. Erbové a J. Hrubému

Akad Demikov 

II.

Krajina s podpisy
v ní Smírèí kámen
a Neklid

Ve jménu lásky, lodí a ryb
s Modøí nebeskou
všem Milost
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Ženské a bezdomovci
Stanislav Bukovský

Za krále, za vlast, za ženský 
aneb Ženy, víno, zpìv

Správná ženská by mìla být a vy-
padat jako ženská. V pøípadì, že je až 
moc chytrá, nemìla by to dávat pøíliš 
okatì najevo. Mìla by být veselá a vtip-
ná, ale hlavnì neukecaná. Mìla by být 
zdravì sebevìdomá a pøitom skromná. 
Nemìla by být malicherná a urážlivá, ale 
ušlechtilá a empatická. Jaké jsou, je nej-
dùležitìjší, ale neuškodí, když zároveò     
i hezké ženské jsou.

Hezká ženská není ani hubená, ani 
tlustá, ale než moc hubená, to radši  spíš 
o nìco víc tlustá. Mìla by mít postavu 
tak trochu atletickou, ale rozhodnì by 
nemìla být posedlá sportem. Ty chorob-
nì ctižádostivé a penìz laèné sportovky-
nì, co hekají na kurtech pøi lawn-tennisu 
a vzteky tøískají o zem raketou, jsou spíš 
mužatky. Ženy a dívky by sice mìly být 
pružné, pohyblivé a silné, ale pøitom jem-
né a pùvabné. Všechno by mìly mít tak 
akorát, ani zakrnìlé, ani pøebujelé. Žen-
ská, která nevypadá jako ženská, není 
žádná ženská, ale ženská, která je žen-
ská až moc, taky není ženská, jak má 
být. Ženské akorát jsou jako mramorové 
antické bohynì a zároveò Mánesovy slo-
vanské dìvuchy a knìžny, jakož i Alšo-
vy èeské selky. I hezké by mìly ženské 
být tak akorát. Ne až tolik, jako napøíklad 
Picassovy Sleèny z Avignonu. Protože 
všeho moc škodí.

Páteø by mìly ženy mít z morálního 
hlediska rovnou. Ale z hlediska anato-
mického by se jim pod køížovou oblastí 
mìla páteø pìknì vyklenout, by hýždì 
jaksepatøí vynikly. Velmi dùležité je, aby 
nohy odshora až dolù ke koneèkùm prstù 
byly ladnì tvarované. Palec pak má být 
na noze kratší než ukazováèek, tak to 
mìla i Afrodíté. A Venuše taky.

Aby mìly správnì vyvinutý krejèov-
ský sval, je nutné, aby ženy nosily suk-

nì. Mají-li kalhoty, rozvalují se na židlích 
jako chlapi a mají pak taky nohy jako oni. 
Krejèovský sval jim zakrní.

Ple� by mìly mít bílou, v létì jen le-
hounce opálenou. Nemìly by hned jak 
trochu vysvitne sluníèko v ten ráz tváø 
pøihlouple nastavovat jeho paprskùm, 
aby mermomocí nachytaly co nejvíce 
vrásek. Nespálená ple� je sametovì heb-
ká a vláèná, obzvláštì v nìkterých par-
tiích je to žádoucí. Na dlaních ale klidnì 
mohou být mozoly, protože je žádoucí, 
aby správná ženská byla i pracovitá.

Již v dìtství jsme se mohli z pohád-
kových knížek dozvìdìt, že nejkrásnìjší 
a nejhodnìjší jsou modrooké zlatovlásky 
èili plavovlásky, neboli blondýnky. Ale 
krasavicí mùže být i zelenooká zrzo-
vláska. Stejnì tak lze nìkdy najít zalíbe-
ní i v tmavovlásce. Jsou však i takové, 
které mají vlasy oranžové, èervené, 
modré èi zelené. Tak pestré hlavy vzbu-
zují obavu, že budou uvnitø prázdné. 
Nìkteré jsou i na ježka nebo holohlavé. 
Radìji se k tomu nebudeme vyjadøovat. 
Stejnì tak k tetování a propichování kù-
že rùznými ohavítky. I módní oblékání 
necháme na jindy.

Ženské by mìly vynikat jako ženské 
a nemìly by ze sebe dìlat chlapice. 
Mohou dìlat prezidentky, královny, ob-
chodnice, továrnice, ale nemìly by cho-
dit lemtat pivo do hospody, mluvit spros-
tì, zvláštì ne na veøejnosti, a chodit na 
fotbal. Fotbalová fanouška je nìco zcela 
nepatøièného. Povykovat, nièit zaøízení 
stadionu, prát se s policajty a radit soud-
ci, je výluènì mužská záležitost. To by 
mìlo zùstat poslední baštou, která odolá 
emancipaci, jíž by se jinak nemìly klást 
pøekážky. Muži by zas na oplátku nemì- 
li zaèít nosit suknì. Kromì Skotù, ti a� 
jsou výjimkou potvrzující toto pravidlo.

Jsou-li ženské ženské, je na svìtì ra-
dost pobývat. Èlovìk se pak ani tak moc 
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nemusí tìšit na tu krásu, co nás èeká     
v životì posmrtném. Protože s ženami 
už tady, mezi nimi a s nimi, to celkem 
jde. Po smrti prý na nás budou v nebi èe-
kat andìlé. Nìjak se ale nemluví o tom, 
že by se tam mohly vyskytovat taky an-
dìlky. Proto tam radìji nespìchejme.                                                                                  

Kam s ním?

Je tomu již pøes deset let, co se v ne-
patrném parèíku uprostøed vilové ètvrti    
v Plzni na Slovanech ubytoval bezdomo-
vec. Vyrùstal nedaleko odtud v jednom 
rodinném domku jako každý jiný chlapec, 
lišil se snad jen tím, že byl úspìšným 
sportovcem. Pak se v jeho životì nìco 
zvrtlo, rodièe prodali dùm a odstìhovali 
se jinam. On se s nimi nepohodl a po 
urèitých neš�astných událostech skonèil 
na ulici. I v nejvìtších mrazech, vìtrech 
a deštích spal od té doby na staré ma-
traci ve spacáku pod igelitovou støíškou, 
veškerý svùj majetek uchovával vedle 
sebe v igelitové tašce. Pøes den sedìl na 
lavièce, dokud mu ji nedali pryè. Pak se-
dìl pøímo na chodníku, opøen o hradbu 
pod velkou douglaskou, jejíž vìtve dosa-
hují ze zahrady, kde roste, až na ulici.

Asi pøed pùl rokem se mu zdraví 
zhoršilo a aè se jinak o nìj nikdo moc 
nezajímal, pøece jen se našla jedna em-
patická duše a zavolala záchranku. Od-
vezli ho a už to vypadalo, že se asi ne-
vrátí. Ale vrátil se. Už zase sedí na svém 
místì a je kromì amputovaných prstù na 
noze opìt takový, jaký býval. S berlí se 
dokonce dokáže i jakžtakž pohybovat. 
Øíká, že jeho polovina je již tam nìkde 
nahoøe, kam po smrti odcházejí spraved-
liví, a druhá polovina je zatím ještì zde. 
Je prý dokonce schopen pøijímat vzkazy 
od živých a vyøizovat je jejich zemøelým 
tam nahoøe a naopak. Zdá se, že léto     
a snad i podzim jeho pozemská polovina 
zde s námi ještì setrvá. Zimu již asi ale 
nepøeèká. Je mu nìco pøes padesát a je-
ho odolnost už za ta léta, co žije pod ši-
rým nebem, nejspíš nebude taková jako 
na zaèátku. Do jara se i jeho druhá polo-

vina pravdìpodobnì odebere za tou 
první, co je už teï na nebesích.

Nìkteøí se prý s ním tam nahoøe jed-
nou shledáme. Má však informace, že 
opravdu jen nìkteøí, vìtšina neskonèí 
nahoøe, ale dole. Víme, kde. Vìøil bych 
tomu, že on za to, co si vytrpìl, pøijde do 
nebe. Bezdomovec Záhoø z Erbenovy 
Kytice šel po smrti také rovnou do nebe. 
Pøál bych to i tomu našemu.

Chápu, že takovému èlovìku nelze 
pomoci. Protože máme chválabohu de-
mokracii, mohou si i lidé pomatení dìlat, 
co chtìjí. Rozhodnou-li se znièit si život, 
je to jejich vìc. Nìco jiného by bylo, kdy-
by se chtìli o svùj život pøipravit rychle. 
Rychlé sebevrahy zachraòujeme, ale po-
malé ponecháváme osudu. Ono nako-
nec není nic pøíjemného koukat se tøeba 
na obìšence. Ale ležící èlovìk nìkde      
v parku, a� už živý spící èi mrtvý, tolik 
náš jemnocit nedráždí.

Obèas našeho bezdomovce navštíví 
policajt. Pohovoøí s ním, dá mu pár otá-
zek a jde si zase po svých. Politici a stát-
ní a mìstští úøedníci mají samozøej-    
mì docela jiné starosti. Ti øeší globální 
problémy a nemohou ztrácet èas s ba-
nalitami. Ale je zajímavé, že se o lidské 
vydìdìnce moc nezajímají ani novináøi. 
Že by jim to bylo nedoporuèeno?

Pøedstavuji si, jak by se s problémem 
bezdomovectví v dobì relativního blaho-
bytu vyrovnával takový Jan Neruda, Ka-
rel Èapek nebo tøeba Anton Pavloviè 
Èechov. Našli by èas a vùli babrat se      
s tìmito chudáky ve vlastní zemi, když 
ve svìtì miliardy lidí hladoví a miliony 
umírají hladem? Jak by k tomu pøistu-
poval Ježíš Kristus? Øešil by problémy 
jednotlivcù nebo by se zamìøil na zlep-
šení stavu svìta jako celku? Soudì po-
dle toho, co je o nìm psáno, øešil by 
oboje zároveò. Jan Hus asi taky. Zastá-
val se pøece i tìch nejposlednìjších,      
a pøitom promlouval do duše mocným      
i nejmocnìjším. Víme však, jak tihle dob-
ráci dopadli! Lepší asi bude nevyboèovat 
a do nièeho, o èem ti nahoøe nechtìjí nic 
slyšet, zbyteènì neš�ourat.
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Kusamakura VII. 
v pøekladech Milana Šedivého

(14. roèník 2009) 

in the teapot's crescendo north wind

v èajové konvici crescendo severního vìtru

Roberta Bearyová 
(USA)

the dead of winter
          a nameless odor
…slips away

smrt zimy
         odér beze jmen
…klouže pryè

Raquel D. Baileyová 
(Jamajèanka žijící v USA)

mountain pond
one milky way twinkles
at another

horské oko
jedna Mléèná dráha jiskøí  
v druhé

John Holt 
(USA)

dried up swamp
in my ear the echo
of a hoarse frog

vysušený moèál
v uchu dozvuk
chrapotu žáby

Ljubomir Dragoviæ 
(Bosna a Hercegovina)

A timeless life 
in the shadow of a lime –
the sundial.

Bezèasý život
ve stínu citrusu –
sluneèní hodiny.

Willy Cuvelier 
(Belgie)

a sparrow in the rain
trying to find a kernel –
the poor one

vrabec v dešti
snaží se najít zrno –
chudáèek

Irina Stefanoviæová 
(Srbsko a Èerná Hora)

inchworm –
how long it took to return
to wonder

píïalka –
jak dlouho trval návrat
k úžasu

Scott Mason 
(USA)

at the spring 
pilgrims
of water

na jaøe
poutníci
vody

Nadja Najdenovová 
(Bulharsko)
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what powers stars
kinks the flight of a bee
scouring clover

jako síly hvìzd
klièkuje let vèely
vysává jetel

William Hart 
(USA)

transcription
of a cello sonata –
edges of leaves fade

transkripce
cellové sonáty –
kraje lístkù vadnou

Diana Webbová 
(Velká Británie)

MILKY WAY
the treasure of the space
want to WaLK IT!

MLÉÈNÁ DRÁHA
poklad prostoru
chci ji prOJÍT!

Rin Takahašiová 
(Japonsko)

pilgrimage
here alone
cherry blossoms

poutnice
sama tady
tøešeò kvete

Jessica Tremblayová 
(Kanada)

back to home

open the door

to another world

zpìt doma

otvírám dveøe

do jiného svìta

Tomoki Sugahara 

(Japonsko)

distant bombs

the moon and stars tremble

in the baby pool

vzdálené bomby

mìsíc a hvìzdy tøesou se

v dìtském bazénu

Melissa Spurrová 

(USA)

a girl who reads

and a bird who sings 

in the spring field

dívka jež ète

a pták jenž zpívá

v jarním poli

Ièiro Kitazawa 

(Japonsko)

against her lips the bounce of ripe 

                                               cherries

o její rty bim zralých tøešní

Andre Surridge 

(Anglièan žijící na Novém Zélandu)
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Provokativní 
Astrid Lindgrenová

Ivo Fencl

Astrid Lindgrenové (1907 - 2002) se 
narodila roku 1934 dcera Karin a ta do-
stala v zimì 1941 zápal plic. S ním pøišlo 
vnuknutí. Jméno. Pipi Dlouhá punèocha. 
„O ní mi vyprávìj,” prosila.

Matka totiž vymýšlela ztøeštìné pøí-
hody. Už roku 1939 ale uveøejnila i refe-
rát o vzpurnosti dìtí. Ty dvì vìci souvi-
sely a „jednoho bøeznového dne 1944 ve 
Stockholmu snìžilo,” vzpomíná, „a když 
jsem šla veèer po chodníku okolo Vaso-
va parku, byl pod snìhem led. Upadla 
jsem, natloukla si nohu a musela ležet. 
Abych zabila èas, tìsnopisem jsem za-
znamenala Pipiny pøíbìhy, a když by-    
lo Karin v kvìtnu 1944 deset, pøepsala 
jsem je na stroji. Jako dárek.”

Inspirovala se kupodivu i prvky Ham-
sunova románu Hlad (1890). Jeho zou-
falý hrdina pábí podobnì jako Pipi. Nato 
rukopis zaslala nakladatelství Bonniers 
se slovy: „Upøímnì doufám, že mì ne-
udáte na Péèi o dítì. Mám sama dvì,     
a jak by asi naložili na úøadì s matkou, 
která píše takové knihy.”

Gerard Bonnier dámu neudal, ale kni-
hu odmítl. Dokonce dvakrát. V šedesá-
tých letech to pak ospravedlòoval. I on 
mìl dìti a dìsilo ho pomyšlení, že si vez-
mou z Pipi pøíklad. 

Dnes pøedstavuje malá hrdinka „ro-
dinné støíbro” Švédska a hlavní úspìch 
na poli dìtské literatury. Je pøeložena do 
sedmdesáti jazykù. Ale ne pùvodní text. 
Ten Astrid proškrtala, drzosti a prosto-
øekost umírnila, naopak zdùraznila Pipi-
nu velkorysost, nenároènost a skrom-
nost. Anarchistické rysy tak zpola po-
høbila a knihu pak vydala firma Rabén     

& Sjögren, kterou to zachránilo pøed kra-
chem.

Brzy však pøíbìhy napadla kritika. 
Nejsou snad demoralizující? Podle pro-
fesora Landquista není Pipi normální.   
Je nemocná. Mýlil se? Možná ani ne,  
ale kniha je pøece i ozvukem „volné pe-
dagogiky” tøicátých let.

Zda i nebezpeèným návodem? Ne-
øekl bych. Dìti chápou, že je Pipi blázni-
vá i nebezpeèná (jako je nezávislá), ale 
po høebeni støech po jejím vzoru nele-
zou ani høebce nad hlavu nezkoušejí 
dostat. „A pøíkladnými vzory jsou Tomík  
a Anika,” zdùraznila autorka.

Osamìlá Pipi skuteènì najde v tìch-
to „vzoròácích odvedle” kamarády a umí 
se k nim chovat až mateøsky. Je nekon-
venèní, ano, ale právì sousedi Tomík     
s Anikou neboli po mém Jakub s Jorikou 
vyvažují svou normálností divé dívèiny 
èiny.

Když mi bylo šest rokù, uveøejòovala 
Mateøídouška vkládané romány na po-
kraèování. V letech 1970-1971 také Pipi 
Dlouhou Punèochu (sic) v pøekladu 
Josefa Vohryzka a s Bornovými obrázky. 
A tak jsem každý mìsíc oèekával kapi-
tolu pøíští, ten mìsíc byla celá vìènost   
a dík tìm pauzám jsem Pipi dokonale 
vstøebal. I má matka nad ní jásala a mì 
zaujalo v druhé kapitole slovo píditel. Po 
Pipinì vzoru jsme se pak pídili se ses-
trou na ulici po... Po èemkoli.

Další kontroverzní kapitola nese titul 
Pipi si hraje se strážníky na babu a za-
hrnuje eskapády na støeše. Avšak dobro-
myslné. Pøesto jsem byl rád, když jí dali 
dva policajti pokoj. Do dìtského domova 
pøece Pipi nepatøí, vìøil jsem.
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A škola? Zkoušela také ji, ale dlouho     
ve tøídì Tomíka a Aniky nevydržela. Rad-
ši venku pábila neboli prášila, ale zaèal 
jsem snad lhát po jejím vzoru? Vùbec 
ne. Už jsem to umìl pøedtím. Ta kniha 
mì pouze ujistila, že se fantazii nemají 
klást meze.

V další kapitole Pipi uspoøádá výlet 
se hrdinka støetne s nebezpeèným bý-
kem. Bìda, bìda! V reálu by ji prošpi-
koval jako slaneèka. Ale tady? Pipi bý-
kovi zláme roh jako v pohádce a pìje: 
„Slunce svítí, býk se øítí / naší letní kra-
jinou, / voda v botách pìknì èvachtá, /    
já mám ráda sekanou!” Napadlo mì 
snad po doètení kapitoly šplhat do krav-
ských ohrad?

Nad další sekvencí se ale sama As-
trid zamyslila. Bylo tøeba kontrapunktu    
k páru policistù, a tak Pipi navštívili zlo-
dìji. Taky dva dobráci, taky je zvládla.

Další kapitola se jmenuje Pipi v ká-
vové spoleènosti. Utahuje si z planého 
tlachání a upoutal mì motiv pomlouvání 
služek. Pipi si jednu takovou vypábí, aby 
držela krok se stolní spoleèností, a bájí  
a bájí, až vznikne nejvýstøednìjší ko-
morná všech dob. „Madla ni-kdy ne-za-
me-tla pod po-ste-le-mi!” køièí Pipi za 
konsternovanými dámami.

Musím pøedvést, že i anarchista 
pomùže, uvìdomila si Astrid a udìlala    
z Pipi zachránkyní životù, o které mohly     
pøi požáru vìžáku pøijít dvì dìti, obdoba 
Tomíka a Aniky. Jako mimochodem je 
snesla na ulici, nebo� závra� jí byla cizí.  
Prvý díl konèí oslavou jejích narozenin, 
na kterou pozve jen Tomíka s Anikou. 
Podobnì jako Petr Pan si rovnìž Pipi 
odmítá pøipustit osamìlost, anarchie 
bývá podvìdomý boj s ní. Tato kapitola 
byla pùvodnì rozsáhlejší a zbytek se 
pozdìji stal základem knížky Vánoèní 
veèírek Pipi Dlouhé punèochy (1950, 
èesky 2014).

Pøi vánoèní oslavì uèí Pipi své sou-
sedy oblézat pokoj po nábytku, nemají 

dovoleno šlápnout na podlahu. Vede je 
pak na pùdu, pøedvádí truhlu po otci, vy-
loví dalekohled a knížky, pytlík zlatých,     
kord a tøi pistole. „Tralalá!” jásala. „To je 
napínavé,” vydechl Tomy. Pipi vše uložila 
do noèní košile jako do rance a dìti se 
vrátily do kuchynì. Anika byla ráda, že 
už je z pùdy pryè. „Nedávejte dìtem do 
rukou støelné zbranì,” øekla Pipi. Vzala 
do každé ruky jednu pistoli. „Jinak mùže 
snadno dojít k neštìstí,” dodala a stiskla 
spouštì. „To byla poøádná rána,” øekla 
uznale a zadívala se do stropu. Byly   
tam vidìt dvì díry po kulkách. „Kdo ví,” 
øekla s nadìjí v hlase, „tøeba proletìly 
støechou ven a zasáhly nìkterého z du-
chù do nohou. To je aspoò nauèí, že ne-
mají strašit nevinné dìti.”

Knižnì vyšla Pipi èesky teprve ro-   
ku 1976, a to vèetnì pokraèování Pipi 
Dlouhá punèocha se nalodí a Pipi Dlou-
há punèocha v Tichomoøí. Jenže Josef 
Vohryzek nesmìl za normalizace publi-
kovat, tak ho svým jménem pokryla Jana 
Fürstová. Teprve šesté èeské vydání 
(2001) obsahuje také kapitolu Pipi Dlou-
há punèocha na Chmelnici, kterou ob-
jevili v archivu nakladatelství Rabén        
& Sjögren. Od zaèátku milénia se sou-
bor honosí i autorèiným vìnováním èes-
kým ètenáøùm.

Astrid Lindgrenová chápala, že svìt 
bývá krutý, ale mìla za to, že bychom 
nemìli v zoufalství obracet zbraò proti 
sobì. To radši støelme ïasíky do pat 
anebo pišme. Pøesto se rozbreèíme nad 
jejími knihami Bratøi Lví srdce (1973)     
èi Mio, mùj Mio (1954), ale právì pláè 
osvobodí lépe než sebevražda, k níž 
Bratøi Lví srdce údajnì nabádají postiže-
né dìti, jak autorce pøedhazovali. Mnì 
osobnì bude stejnì už provždy pøipa- 
dat nejdojemnìjší finále první èásti Pipi, 
kdy Tomík a Anika odcházejí po vánoèní 
oslavì z její vily Vilekuly k rodièùm.
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Øádeèky jarní, jarní
Evžen Pìnkava 

Aprílové poèasí je aprílové poèasí. 
Vyrážíme z domu do studeného jarního 
dne a kráèíme k nádraží v pøedtuše, že 
bychom také mohli zmoknout, snad že 
tomu však ujdeme. Neušli jsme žel ni-
èemu. Nepøišel však déš�: sotva jsme 
pøešli most pøes Litavku, zaèaly dopadat 
malé kroupy a pak nás až do nádražního 
kolejištì provázel silný déš� se snìhem – 
nebo silné snìžení s deštìm? Na vlak 
èekáme promoklí, prostydlí, profouknutí, 
kalhoty promoèené skrz naskrz a marnì 
se pokoušíme v kupé uschnout nebo se 
aspoò trochu víc zahøát. Banální pøího-
da, leè na horizontu je nastuzení, hrozí 
horeèky, všechny pracovní plány jsou  
tím velice ohroženy. Baže, aprílové po-
èasí je aprílové poèasí!

Ve volné hodince se vydávám do pøí-
vltavské Galerie Moderna na Masaryko-
vì nábøeží na menší výstavu váchalov-
skou, ukáže se však, že je prodloužena 
pøedchozí expozice, která mi tudíž ne-
unikne a která vskutku stojí za to. Pod 
souhrnným názvem Konstrukce, diago-
nály, linie je tu k vidìní celá øada zna-
menitých výtvarných artefaktù, pøede-
vším z tvùrèí dílny Stanislava Kolíbala, 
Karla Malicha nebo Zdeòka Sýkory. 
Kromì toho se tu nabízejí díla urèená     
k prodeji, kupøíkladu plastiky Otto Gutt-
freunda a další pozoruhodné výtvory. 
Kupøíkladu též novodobé ilustrace k Ne-
rudovým Písním kosmickým. Milovníci 
Josefa Lady na tuto výstavu asi nepù-
jdou, škoda: krásné to jsou diagonály, 
krásné linie!

Pøítel M. z pražské komparatistiky se 
právem honosí svým nejnovìjším úlov-
kem, jejž právì poøídil v antikvariátu ve 
Valentinské ulici, totiž vydáním zápis-
níkù Christiana Morgensterna s ná- 

zvem Stufen. V podtitulu se pro upøes-
nìní píše o Tagebuch Notizen, což      
lze mít v pokušení pøeložit jako: Øádeè-
ky. Pryè však s pokušením, obdiv si za-
slouží i vzácný autogram: tuto knihu 
vìnoval O. F. Babler (bytem již v Sa-
motiškách) v prosinci 1972 jednomu 
svému známému. Exkluzivní výtisk byl 
dán do antikvárního prodeje za obstoj-
nou, nikoli pøehnanou, víceménì ade-
kvátní cenu šesti set korun èeských. 
Nikdo ho nechtìl, a tak skonèil v krabici   
s levnými knihami. Za dvacet korun. 
Bìda, úpadek literární kultury!

Na olomouckém sympoziu pøicházím 
s tvrzením, že v èeské literatuøe se ob-
jevují opravdové „velké” romány, jenže 
novináøi je neètou a neznají, natož aby je 
dokázali interpretovat a umìt reflektovat. 
Za svého druhu „malý román ve frag-
mentech” se zase dá považovat cyklus 
prozaických miniatur Matìje Hoøavy 
Pálenka s podtitulem Prózy z Banátu, 
pùsobivá prvotina pseudonymního auto-
ra, která se ovšem neodehrává pouze     
v Banátu, nýbrž i v Albánii èi v Bavor-
sku. Co se tu však  „odehrává” v prvé 
øadì, to jsou vzpomínky, pøièemž vzpo-
mínky pokaždé zneklidòující, ba ochro-
mující. Vypadají jak série spalujících 
existenciálních výšlehù, které v mžiku 
prozáøí (a propálí) celièkou bytost. Autora 
i ètenáøe.

Projíždím Olomoucí a pár ulic za ne-
smírnì ošklivým pomníkem sovìtských 
vojákù se rozkládá ètvr�, pùvodnì ves 
zvaná Powel, nyní s bizarnì èeským 
názvem Povel neboli Póvl – a tam se 
mezi obytnou èinžovní zástavbou v du-
chu bezbarvé sorely jakoby schovává 
nìkolik patrových „finských” domkù.  
Jeden z nich ukrývá cosi jako èarovnou 
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jantarovou komnatu v knižním prove-
dení, vùbec nemluvì o úctyhodném 
množství komorních starožitností. Obì 
místnosti jako kdyby sem pøiputovaly      
z elitních zámeckých knihoven, najdeme 
tu velevzácné barokní publikace, jenže 
èasovou osou tìchto knižních pokladù je 
epocha moderny a První republiky vèet-
nì unikátních nìmeckých knih. Moravský 
zázrak!

Ouvej a ach, v Lübecku zemøel Gün-
ter Grass! Bylo mu osmdesát sedm a to 
už je vìk, kdy odchod ze svìta nemùže 
nikoho pøekvapit, existuje však nìjaký 
pozdní vìk, kdy skon nevyvolává pøe-
kvapení? Znám vícero jeho knih, arciže 
jenom ty do èeštiny pøeložené, obdivuji    
i Schlöndorffùv filmový pøepis Plechové-
ho bubínku, leè to vše se úhrnem nemù-
že vyrovnat neskuteènému estetickému 
šoku, jejž ve ètenáøích za èasù sixties 
mohl vyvolat román Plechový bubínek:  
to byla próza vskutku zázraèná, ne-li 
bezmála sedmizázraèná. Na spoustu 
evropských, ba i èeských autorù musel 
mít Günter Grass vliv pøímo hypnotický. 
Jak už to bývá, tak i na ty, kdo ho neèetli: 
vytvoøil totiž grassovský model epiky.

Díky jednomu staršímu dokumentu, 
pøibližujícímu hrady známé i neznámé, 
nejednou již zaniklé nebo zcela zpust-  
lé, zavítáme do krajiny mých dìtských 
prázdnin: do tzv. Èeskosaského Švýcar-
ska. Až mì dojetím zaplavují vzpomínky, 
když spatøím a patøím na místa, která 
neodmyslitelnì náleží k mému dìtství     
a k výletùm s rodièi: Zakšín neboli Pustý 
zámek (v hospodì na køižovatce se tam 
èekávalo na autobus do Tuhanì a dál), 
vrch Èap, na nìjž jsme se s matkou vy-
pravili snad nesèíslnìkrát a cestu spo-
jovali se sbìrem borùvek nebo se až na-
bízejících hub houbièek – a posléze Sta-
rý Bernštejn, ruina oè beznadìjnìjší, o to 
romantiètìjší, tyèící se nad mìsteèkem 
Dubá. Tam nás máti brávala na obìd.

 

Filmová kritièka Zdena Mejzlíková  
neslitovnì posuzuje film Ireny Pavlásko-
vé Fotograf: „Všichni, jimž Jan Saudek 
nekonvenuje, jsou zde preventivnì sho-
zeni a zesmìšnìni: komu se nelíbí jeho 
tvorba, je ignorant, komu se nelíbí jeho 
modus vivendi, je malomìš�ák. Flash-
back na dìtství v koncentráku snad má 
psychoanalyticky vysvìtlit Mistrovu po-
vahu, ospravedlnit bažení po hojnosti      
a bezuzdném ‘užívání si’. Mistr Jan je vy-
kreslen jako rozporuplný génius, spros-
�ácký, leè citlivý vìèný chlapec, jehož 
kouzlu žádná suknì neodolá. Obklopuje 
se harémem modelek a kamarádek nej-
roztodivnìjších tvarù od rypoušù sloních 
po vychrtliny: hloupá, vulgární, vzájemnì 
zamìnitelná, vìènì ožralá stvoøení...”

Pavel Pokorný rozjímá v Protestantu 
o Šmahelovì monografii Jan Hus. Zdá 
se mu, že Šmahel vychází z historicky 
oprávnìného názoru, že èeské evange-
lictví je dáno opozicí vùèi øímskému ka-
tolicismu. Pokud se øímští katolíci ujmou 
Husa, evangelíci ho ztratí. Drží se ale 
souèasná evangelická identita tohoto 
schématu? ÈBCE mùže nabídnout pro-
pùjèené èlenství èlenùm jiných køes�an-
ských církví, katolík se tak mùže stát 
evangelíkem, aniž opustí svou mateø-
skou denominaci. Potom by Hus mohl 
zùstat souèástí evangelického dìjinného 
zakotvení i být uznán katolickou stranou. 
Ale evangelíci o Husa nepøišli, nýbrž se 
ho sami vzdali. Živý husovský étos se 
prý z evangelického povìdomí vytrácí.

Mìl jsem štìstí a v pardubickém an-
tikvariátu jsem š�astnì zavadil pohledem 
o unikátní publikaci z odkazu Josefa Ko-
courka s názvem Z konce svìta, kdysi 
vydanou v ostravském Profilu v relativnì 
nízkém nákladu. Kniha obsahuje též 
autorovu publicistiku, poezii a korespon-
denci, nikoli ovšem korespondenci pøi-
jatou. Kocourka si s radostí odnáším      
a poøád si v duchu vybavuji scénu, jak 
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autor tuším v osmnácti letech pálil své 
juvenilní deníky z èasu raného mládí èi 
puberty trávené na rodném Novopacku. 
Musely to být texty až oplývající zjitøelou 
bolestí a zejména romantickým svìto-
bolem – co si Kocourek zapisoval v dal-
ších letech, bezprostøednì na to nava-
zovalo. Souchotiny, marné lásky...

Hle, tohle mi nedávno napsal pøítel   
N. o Øádeècích: „Jak je charakterizovat? 
Asi jako autentickou výpovìï jednoho 
tvùrèího života nebo ještì lépe jednoho, 
humorem zjemnìlého hoøkého zápasu   
s hlupáctvem a malostí. Text tematic-   
ky rozèlenìný do nìkolikaøádeèkových 
záznamù je radost èíst – i když asi v pì- 
ti pøípadech vùbec nevím, o èem pí-   
šeš (ale to je chyba ètenáøe). Øádeèky 
jsou návykové, pøedevším jsou ale in-
spirativní: zvláštì filmovými, literárními       
a nìkterými architektonickými reflexemi.       
V psychologické rovinì by to mohla být 
deníková mapa Tvého sebepojetí, hod-
notových komplexù a svìtonázorù. Tro-
chu mì ale trápí jistá nevyváženost jed-
notlivých záznamù.” 

V pardubickém nádražním knihku-
pectví mají delší èas cosi jako „èestnou 
výlohu”, v níž jsou z valné èásti vysta-
vovány rùzné železnièní a železnièáøské 
publikace, zvláštì ty, co se týkají výcho-

doèeského regionu. Nejenom však to-  
to! V tìchto dnech v ní zaujalo  „èestné” 
místo samé ètivo neboli ètenáøsky láka-
vé tituly jako: Manželka a jiné ženy, 
Svádìní jako lék, O ženách a lidech, 
erotický román Zapletený – a všemu vé-
vodí kniha s výmluvným názvem Vagina. 
Pouze však na první pohled, nebo� v po-
pøedí je umístìn výtisk tuze vzácný, prv-
ní vydání Foglarovy Záhady hlavolamu   
v Knižnici Mladého hlasatele – leè s pøí-
pisem: Jenom na podívání. Takže na vla-
ky, ženy, vaginu a Foglara.

Sedíme u pøátel, vtom však Hance 
volá její bývalý žák z vrchlabského gym-
názia a vyptává se na Karla Šebka. Pøi-
pravuje literární a hudební veèer na Šeb-
kovu poèest a shání informace: tak to má 
být. Tím však pøivolá vzpomínku na dáv-
ná osmdesátá léta starého režimu: tehdy 
totiž tento žák Ž. dezertoval z vojny, utekl 
z kasáren, doputoval na indické velvys-
lanectví v Praze a tam požádal o poli-
tický azyl. Do Indie, kam jinam, jak na-
psala po letech jedna èeská prozaièka. 
Indové ho však vypoklonkovali, a tak se 
žák rozpomnìl na svou uèitelku èeštiny, 
vyhledal ji v pražském bytì – a øešilo se, 
co teï. Vymyslelo se, že se zbláznil a a� 
pro nìj „civilové” pošlou sanitku, aby totiž 
Ž. neskonèil u vojenského prokurátora.

Vzdìlání je základním pøedpokladem 
spokojeného a plodného života. Tedy 
alespoò podle mých rodièù tomu tak je. 
Toto motto se mi od pìti let, kdy mì 
zaèali pøipravovat na povinnou školní 
docházku, pro kterou jsem mìl jen 
šišlavá slova opovržení, snažili vštípit   
do hlavy. Teï, po devíti letech hubová- 

ní, náøkù, zákazù a nìkdy i tìlesných 
trestù, musím øíct, že neúspìšnì. Škola 
mi k srdci prostì nepøirostla. Vysoká bu-
dova skýtala pramálo zajímavého. Spo-
lužáci toužící po vìdìní nenaplòovali 
moje pøedstavy o kamarádech a na uèi-
telkách byl pak zajímavý vìtšinou pou- 
ze výstøih a i ten zaèal obvykle na atrak-

MLADÝ ZÁPAD

Jak jsem si zlepšoval známky
Pavel Žižka
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ka byla zjevnì na schùzce rodièù veøej-
nì pranýøována. Žili-li bychom ve støe-
dovìku, byla by zøejmì za výchovu své-
ho synáèka rovnou upálena. Uèitelé na 
mnì nenechali nit suchou. „Z jedenácti 
pøedmìtù nemáš dost známek, aby tì 
mohli klasifikovat, a z pøíroïáku propa-
dáš, lemple lemplovská. Takhle to dál 
nejde. Od zejtra zaèneš sekat dobrotu 
nebo letos pøijdou špaèci na tebe,” ozná-
mila mi matka. První èást informace pro 
mì nebyla neznámá, nicménì matèina 
výhružka zasáhla mé slabé místo. „Zejtra 
se necháš vyzkoušet z pøíroïáku, domlu-
vila jsem to s Bezouchou. Jestli pøineseš 
další kouli, na sklizeò zapomeò,” doneslo 
se k mým uším, když jsem vyklízel pozici 
v obýváku, abych se zamkl u sebe v po-
koji a simuloval zde pøípravu do školy.

Druhý den to pøišlo. Na tøetí pokus 
jsem trefil do školní budovy, abych v 8.05 
zasedl do lavice, kterou jsem považoval 
za svou. Tím se mi podaøilo rozkoktat 
Bezouchu, který se už pìt minut po-
koušel vést hodinu pøírodopisu. Moje 
pøítomnost jej viditelnì nepotìšila. „Za-
za-zatímco budete pra-pracovat, vy-vy-
vy-zkoušíme si Ma-ma-ma-ma-re-še,” 
zaznìlo od katedry. Pokoušel jsem se 
namítnout, že nepøibyl-li nový žák za do-
bu mé poslední nepøítomnosti, žádný 
Mamamamareš k nám do tøídy nechodí, 
ale pohled na kantorùv brunátný oblièej 
mi prozradil, že to nebyla trefa do èer-
ného. „Smích, Ma-mareši? Pøe-pøejde! 
Po-pojï k ta-ta-tabuli!” Pochopil jsem,  
že jde do tuhého a pomalu se louèil        
s úrodou. Jako poslední záchranu jsem    
z brašny vytáhl doutník vlastní výroby     
a litr loòské slivovice a položil je na 
katedru. „Sna-snažíš se mì u-u-uplatit? 
Ne-nevíš, že jsem ne-ne-neúplatný?       
K to-tomu navíc ne-nekouøím a jsem   
za-zapøísáhlý a-a-a-a-abstinent. Kdybys 
tu byl èa-èasteji, vì-vì-vìdìl bys to-to.” 
Moje poslední šance se rozplynula         
a vzpomínka na chmelnici mi vehnala 
slzy do oèí. „Ta-tak mi tøe-tøeba øe-øekni, 
co ví-víš o li-li-li-lilijicích.” Nevìdìl jsem 

tivnosti ztrácet, když pohled nìjakým 
nedopatøením zabloudil na jinou èást 
kantorèina tìla. Celou tragédii obrazu 
školy pak dokresloval fakt, že kouøení 
bylo v celé budovì zakázáno a ukrást 
nebylo co. Jediným dùvodem, proè ško-
lu navštìvovat, byl uèitel pøírodopisu 
Bezoucha, který pøi sebemenším ná-
znaku nekáznì zaèal koktat. Já jsem ho 
ovšem donutil nejen zadrhávat. V obdo-
bích mé nejvìtší formy zpravidla Be-
zoucha v polovinì vyuèovací jednotky 
používal pouze samohlásky. Poslední 
ètvrthodina pak byla ve znamení samo-
statné práce žákù a bezmocného chrèe-
ní uèitele držícího se køeèovitì za hrud-
ník.

To ale, jak jistì uznáte, není dosta-
teèný dùvod, proè instituci školy navštì-
vovat èastìji než jednou do mìsíce. Kde 
bych jinak bral dostatek èasu pro svou 
botanickou vášeò? Kdo by co hodinu ro-
sil mé rostlinky konopí, které si pìstu-    
ji, abych splnil pøání co nejveselejších 
prázdnin, kterým se s námi na konci ro-
ku vyuèující louèili? Kdo by se staral       
o sousedùv sad plný oøešákù, broskvo- 
ní a slivoní, který, aè sám stromùm žád-
nou péèi nedopøává, tìší se každé léto 
na nejvìtší úrodu v kraji, kterou mu tìs-
nì pøed sklizní silnì zredukují špaèci? 
Kdy bych pak s tímto ovocem obíhal pa-
lírny? Kdy bych promìòoval nádvoøí sta-
ré opuštìné továrny na kraji mìsta          
v úrodné políèko s jeèmenem a za hlav- 
ní budovou tvoøil malou chmelnici? Kde 
bych bral èas na skleníky bývalého ovoc-
náøského podniku, v nichž jsem vybudo-
val solidnì prosperující tabákovou plan-
táž a v zadním rohu zkoušel pìstování 
koky? Ne, škola není místem, kde bych 
mìl trávit èas.

S touto myšlenkou však zásadnì ne-
souhlasila moje matka, když se vrátila    
z tøídního aktivu, kam ji opakovanì zval 
sám pan øeditel. Jakmile jsem ji ve dve-
øích uvidìl, vìdìl jsem, že dnešní veèer 
nebude patøit k tìm, na které bych rád 
vzpomínal. Nemýlil jsem se. Moje mat- 
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Zapsáno prózou 
v pøítomném èase

Každý, kdo usne, klesá tùní do vlastního 
soukromého, ponorného svìta. Byl o tom pøe-
svìdèen už Hérakleitos. Pokud jako lidské 
bytosti klímáme, sice se skoro nehýbáme, ale 
podvìdomí tou dobou v tichosti pochoduje 
naší duší s pochodní a maèetou. Výsledku 
øíkáme sny. Vyraší kdesi uvnitø hlavy, existují,    
a pøece ne. Úøední význam nemají, naštìstí, 
ale ústøední, to ano. Tím disponují. Jsou sym-
boly.

Anebo snad lidským snùm nenáleží klí-
èový význam pro život? Nevím. Jisté je, že vý-
znam mají pro tvùrèí èinnost. Graham Greene 
si mezi lety 1965 -1981 vedl deník na téma 
toho, co se mu kdy zdálo, a pak z nìj uspo-
øádal knižní výbor (Mùj svìt. Deník snù, èesky 
2001); pøesto se po právu musíme ptát, zda si 
tento génius ke svým snùm obèas nìco ne-
pøidal, než je zaznamenal. Odpovìï už se 
nedozvíme, ale také nedávno zesnulý èes-   
ký básník Jiøí Koláø (1935 - 2015), druhý toho 
jména, postupoval asi podobnì. Pro zmìnu 
tudíž èteme jeho výbìr „nekontrolovatelných 
vizí”. Plní 33. skoøápku edice Ulita v podobì 
šestnácti imaginativních pøíbìhù. Skoro urèitì 
se jedná o ztvárnìní skuteèných snù, ale je to 
jisté? Ne. Ani kdyby vám to sám autor tvrdil. 
Naopak se musíme ptát: „Co si kde pøidal?  
Co (naopak) umí mistrnì vynechat?” Není 
naštìstí prvoøadým úkolem literárního kritika 
tohle zjiš�ovat a buïme rádi.

Kresba na šmolkovou obálku a frontispice 
fascinující publikace Imaginární pøíbìhy – Sny 
(2014) je dílem Zuzany Holeèkové a díky ní 
sledujeme konkrétní sekvence z tìch Koláøo-
vých „zátiší”, která si po snové úvaze vybrala. 
Ano, úvaze snové. Ano, užil jsem i slova zá-
tiší, ale to nejsem pùvodní. Slovo je pøevzato 
z doslovu Vladimíra Novotného, který edici 
Ulita øídí a který v doslovu pøipomíná, že to 
není nic nového pod sluncem, že známe již 
sny K. H. Máchy, K. J. Erbena, L. Klímy a sur-
realistù. Navíc zdùrazní, nakolik se do mnohé 
Koláøovy povídky promítlo vìdomí pomíjivosti 
života.

Život skuteènì pomíjí a zèásti za našeho 
spánku. U Greena byly nìkteré snové prožit-
ky tak mocné, že se k nim nutkavì vracel       
v literární tvorbì. Totéž dìlá Koláø, by� jednou 
víc a jindy asi ménì vìdomì, a pokud bude 
jednou zkoumat celek jeho díla vedle historika 
i øádný psycholog, dostane se mu nepochyb-
nì taktéž dávky pouèení. Pøesto by se ten 
rezultát nemìl pøecenit. Proè?

Mnohovrstevná iracionalita, navíc suges-
tivnì podaná i uspoøádaná, vyvìrá už z pod-
stat osobností jako Greene anebo Koláø, to je 
jisté, ale pokud nyní èekáte, že zkusím skrz 
Koláøovu práci jakkoli analyzovat senzitivní 
svìt autorova nitra ve stylu „oèividnì soucítí 
se zvíøaty a také se sociálnì slabšími” (ka-
pitoly Kùò ve vánici a Bezdomovec), pak se 
toho nedoèkáte. Ostatnì, bylo by chybou 
cokoli podobného zkoušet, a to nejen proto, 
že je zdejší výbìr snù pomìrnì úzký, ale také 

nic. Ticho rozèísl opìt Bezouchùv hlas: 
„Ni-nic? Tak co tøe-tøe-tøeba kle-kle-kle-
klepítkatci?” Následovalo další trapné 
ticho. „Ta-tak mi, Ma-mareši, øe-øe-øekni, 
co s te-tebou. Do ško-školy ne-ne-
nechodíš a kdy-když už tu jsi, jsi tu         
k ni-ni-nièemu,” pronesl uèitel s tónem 
zadostiuèinìní v hlase. „De-dejte mi je-
ještì je-je-jednu otázku, pro-prosím,” 
zaèal jsem ze zoufalství koktat také. 
Moje náhle zadrhávání pedagoga vyved-
lo z míry: „A-a o èe-èem bys mi-mi ta-tak 
chtì-chtìl vy-vy-vyprávìt?” Této otázky 
Bezoucha za malou chvíli litoval. Na jeho 

hlavu se snesla sprcha informací o pøí-
rodních podmínkách v domovinì nejed-
né ekonomicky využitelné rostliny, jejich 
popisy a latinská pojmenování, životní 
cykly a nákresy detailù kvìtù i plodù 
vèetnì mnoha zajímavostí a bonbónkù. 
Jak se mi vracela jistota do hlasu, mì-  
nil se kantorùv triumfální pohled v údiv    
a zklamání. Když jsem po pùlhodinì do-
mluvil, vyšlo z Bezouchových úst pouze: 
“-a- -e -o -o--ý?” V rychlosti pak posbí- 
ral své vìci a zmizel ve dveøích. V žá-
kovské knížce mi ale zùstal obrazec ne 
nepodobný jednièce.
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Rustikální svìt Davida Brabce

„Pìt krokù ke bøehu / šestý do bezedné / 
temnoty.” To jsou slova básníka Davida Brab-
ce, která do znaèné míry vystihují jeho sbírku 
Mince zpod jazyka. Pod køehkým názvem se 
skrývá lyrika, øeknìme pøírodnì meditativní. 

Pole, dùm, zahrada, potok, pøípadnì kap-
lièka – to je svìt autorových básní, svìt ve-
skrze rustikální. Vidíme Brázdy ve tmì (stej-
nojmenná báseò), Brázdy v zimì (báseò), 
„Vlhký pach /…/ se nese pøes pole.” (První 
listí), vidíme Mapu pole (báseò) a Brázdy 
mlèení (báseò) atd. Vidíme „okenice s oprýs-
kanou barvou”, „popel v kamnech”, „planá ja-
blka / plná nadìje”, „pach nevìtraného skle-
pa”, „keramický ciferník hodin”, „zrezlý klíè /   
v rozpadlých vratech” a dokonce zlomenou 
motyku (s. 27). A k tomu pøímo bytostnì po-
ci�ujeme kruhový, zemìdìlský bìh èasu:     
„Je starý den, / konec, / smutek a  smíøení. //  
Je nový den, / zaèátek, / radost a úzkost 
zrodu.” (Smíøení) Pokud jsou nìkde moderní 
„lineární” hodiny,  tak jim „… dávno / …kdo-
si… / ulámal ruce, / vyrval  vnitønosti.” (Dva-
náct) nebo „Závaží ztratila / smysl, / dopadla, / 
na zpráchnivìlá / prkna.” (Èas z mosazi).  
Témìø jako bychom se propadli kamsi do 
druhé poloviny devatenáctého století, nebo – 
s ohledem na formu – nìkam k ruralistickým 
snahám století dvacátého. Ovšem oproti výše 
zmínìným smìrùm ve verších Davida Brabce 
nenalezneme ono nadšení pro venkov, akcen-
tování hodnot pro venkov charakteristických, 
jako napø. volný pøírodní prostor, zdravìjší ži-
votní styl, tradièní sevøení rodiny; nenajdeme 
tady ani nìjaké negativnìjší postoje k ven-
kovu, explicitnì nenajdeme nic – jen konsta-
tování, že takový prostor je.

Básníkùv pohled na svìt je tísnivý, až de-
presivní, snad proto pouze šedivì èernobílý – 
barvy zde v podstatì nenajdeme. Jde o po-
hled až na výjimky plochý – stále jakoby mìl 
„Oèi k zemi” (báseò). Vše je zachyceno z po-
hledu èlovìka stojícího plnýma nohama na 
zemi; dokonce i zvony zachytí básník z toho-
to pohledu. V básni nenajdeme ani jejich  
zvuk nesoucí se nebem, ani k nebi se zdvi-

z toho dùvodu, že není dokazatelné, že se 
autorovi opravdu kdy „odezdála” kterákoli       
z tìchto... básní v próze. Jelikož to není do-
kazatelné ani podstatné, nelze než vzdát hold 
sugestivní imaginaci.

Ivo Fencl

hající zvonici, ale jen zpovìdnici, kam chodí 
lidé s hlavou svìšenou k zemi – to už jsme se 
nechali unést ponìkud dále do zemì vlastní 
interpretace: „A zvony? / Zmizela zpovìdnice. 
/ Není touhy / po rozhøešení.” (Kaple II.)

Básnický výraz je do znaèné míry jednot-
ný a koreluje s obsahem básnické výpovìdi.  
Volný verš je pøevážnì tvoøen struènou vìtou 
bez metafory, vìtou, která je pouze rozèlenì-
ná do veršù, snad aby došlo ke zdùraznìní 
urèitých slov. Ta zde zøejmì mají vyvolávat 
celé básnické obrazy. „Už ani v aleji topolù / 
není  stín. / Cesta kolem nich / je zavátá / 
prachem.” (Není stín). K pestøejší pøedstavì 
obrazu nepøispívá ani volba sloves; autor ne-
váhá použít sloveso „je” jaksi jambickým zpù-
sobem: „Je poznamenaná, / je prostá studu. // 
Její znamení / není pro ostudu.” (Brázdy v zi-
mì)

Na mnoha místech autor vrství slova jaksi 
èapkovsky (èi spíše „vrší”), zøejmì veden sna-
hou po neokázalosti výrazu. Bohužel takový 
seifertovský postoj se jeví velmi nároèný na 
volbu jazykových prostøedkù. Výsledkem   
jsou obrazy bez náležitého emoèního náboje, 
jaký oèekáváme u víceménì niterné medita-
tivnì ladìné poezie. „Rámy oken / prohrály / 
boj s vìtrem, / èasem, / deštìm, / snìhem.” 
(Støepy na bøidlici) Pøesto cílem autora zøej-
mì není nìjaký druh básnické prózy. Vyskytují 
se tu porùznu metaforické obrazy; pokud se 
podaøí na nìjaké založit celou báseò, celkové 
vyznìní je pøesvìdèivìjší; „Tma pøichází ne-
rušenì. / Bez ohlášení. // Nebloudí po slepé 
mapì / listopadu, / po vrstevnicích / hnijícího 
listí. // Tma pøichází, / bez optání, / bez kle-
pání.” (Bez klepání) Nìkolikrát Brabec vy-
staví báseò na použití refrénu (Ráno, Noc); 
když použije refrén s obmìnou, docílí i zají-
mavého úèinku (Mlèení ryb). Najdeme rovnìž 
pokusy báseò zakonèit myšlenkovou pointou 
(Noc, Mapa pole, Dvanáct). Domnívám se, že 
emotivnì hlubšího sdìlení docílí autor pouze 
pøi své vlastní recitaci, zvláštì úèinkem hlaso-
vé interpretace, ovšem tu ètenáø sbírky k dis-
pozici nemá.

Básnická knížka Davida Brabce nás pro-
vede svìtem venkovských polí, chalup, luk     
a øek, kde se èas stále loudá svým zemì-
dìlským rytmem, tak vzdáleným dnešnímu 
shonu. Škoda, že jen poskrovnu vidíme tento 
svìt lomený niternou emocí autora, tedy tak, 
jak to ètenáøi u básníkù vyhledávají, protože 
ten svùj, víceménì popisný obraz bychom 
chtìli nìjak obohatit. Ilona Gruberová
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Básnì Josefa Hrubého a Romana Knížete

Prózy Petra Kersche a Daniely Kováøové

Trapasy Milana Èechury

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Akad Demikov (po 1960 v Èechách)
- pseudonymní básník, žije v Plzni (?)

Ivo Fencl (1964 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Karolína Frühbauerová (1993 Blatná)
- studentka, kytaristka, básníøka 
  a prozaièka

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

Jan Jelínek (1947 Praha)
- básník a výtvarník, žije v Plzni

Jiøí Koláø (1935 Praha - 2015 Sušice)

- básník a prozaik

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 

- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách)

- pseudonymní kritik a básník, žije

Ladislav Smoèek (1932 Praha) 

- dramatik a divadelní režisér

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž

- 2014 Deggendorf)

- výtvarník, básník, esejista

Pavel Žižka (1986 Plzeò) 

- pedagog a prozaik, žije v Mirošovì
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