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Konečně víme, jak moc a moc kulturní ko-
misi magistrátu plzeňského záleží na tom, aby
byla Plzeň honem honem tím nejhlavnějším
městem té nejevropštější kultury: to se jedno-
duše udělá všechno možné, aby se ještě za-
včas zašlápl a rozšlápl časopis mapující litera-
turu v regionu a v Plzni zvláště, neboli Plž,
měsíčník Plzeňský literární život, jejž ti, co
v českých zemích čtou, považují za zcela výji-
mečný a v podstatě ho Plzni závidějí. Většina
přejícně, menšina nepřejícně. Leč ti nejne-
přejícnější gogolovští činovníci zřejmě zase-
dají ve zmíněné komisi: tam bohatě stačí
ignorantský a indolentní postoj nějakého člo-
věka netvůrčího a k tomu z pohledu české
kultury učiněného k ničemu budiž, a medle
se Plži zkrouhne podpora na minimum. Však
už loni měl namále! Takže vězte, drazí plžo-
milní čtenáři, že květnový Plž už vlastně nevy-
chází s podporou Města Plzně. 

To už tak chodí, že vydáte březnové číslo,
dubnové je v korekturách, květnové dáváte
dohromady – a najednou se dovíte, že na to
květnové už nedostanete ani tři troníčky,
o groši nemluvě. Aby bylo po Plži. O to víc
děkujeme za přátelskou a chápavou podporu
všem, kdo v dřívějších letech zasedali v před-
chozí kulturní komisi Města Plzně. To byla ješ-
tě vskutku kulturní komise… Naštěstí kromě
Města Plzně existuje i město Plzeň a v něm
se najdou lidé kulturní i literární kultuře přející.
A nezapšklí a nezakyslí. Proto, když vás
někdo zpupně nakopne pakulturním kopy-
tem, ti přátelštější a chápavější vám pomohou

postavit se na nohy. A to jak v Plzni, tak i mi-
mo Plzeň: zrovna Ministerstvo kultury České
republiky nám v nouzi okamžitě podalo rukou
pomocnou. Proč, na to v kulturní komisi ne-
přijdou, i kdyby se proměnili v uzasedavší se.
Pak není divu, že připravovaná antologie
plzeňské prózy a poezie bude vydána – za
severočeské peníze. To se metropoli evrop-
ské kultury a asi i právničení uleví!

V tomto rozpoložení a tváří v tvář počínání
místní magistrátnické bestie triumphans ne-
zbývá než se těšit z vlastního poslání literární
tvorby a z duchovního přesahu, jejž Plž milov-
níkům knih a knížek skýtá. A začíst se do pů-
vabných básní Josefa Hrubého o Plzni v rubri-
ce Laudatio pro Plzeň s vědomím, že v „kul-
turní“ komisi Města Plzně je číst nikdo nebu-
de. A doporučit i báseň Luboše Vinše, verše
Vladimíra Šrámka, ukázku z větší prózy Vojtě-
cha Němce, další ekipku aforismů Jana Jelín-
ka, sarkastická zamyšlení Stanislava Bukov-
ského, závěrečný díl cyklu ukázek z dopisů
nakladatele J. R. Vilímka Karlu Klosterman-
novi stejně jako „plží debut“ Ludmily Bedná-
řové – nebo úryvek z prózy rakouské básníř-
ky Waltraud Seidlhofer, „podloudně“ do Plže
propašované Josefem Hrubým. A samozřej-
mě i další příspěvky. Sečteno a zváženo: ně-
kteří Plzeňané nám rozumějí. A ti komisní, co
nikoli, jsou nerozumní.

Vladimír Novotný

1Editorial

Toto město je nesnadné…

Josef Hrubý



2Laudatio pro Plzeň

Josef Hrubý 

Za věže připoután
* * *

Smekni klobouk 
a odpověz:
Děkuju ti Plzni město
nesnadné a poslední

Sem vede trasa
k sloupům bartolomějské katedrály
a v písmenka Trojánské kroniky

Ty také zavřeš knihu
do františkánského ticha
a stiskneš měděnou sponu
s plynutím všech čtyř řek
Na nich pluje modř nebeská
a zabočí do Berounky
Amen

* * *

Zeď nemá ponětí
že si čteš
Závory
Vstup zakázán

Zdviháš obočí
ústa užší a užší
Další stránka
dokořán

Za čelem
koně se hroutí
Jetel a máta
Za věže připoután
chrám
na samém
království nebeském

* * *

Bartolomějská věž
si nabodává
jednu z rekvizit:
hvězdu na nebi
bez razítka magistrátu

Časté žádosti
nemají rozum
pořád si zoufají
odsouzené ke svobodě
anebo k blbostem

Až si okoštujete Epochu
řekněte:
Chce přisolit

Odložím housle

Odložím housle
a napínám struny

Na struně A pomatená jeseň
Na struně G namáhavý vzrůst dubů
Na struně E ledový blesk
Na struně D zapečetěný dopis

Je to jak kniha vázaná
Úhlavou Úslavou Radbuzou a Mží

Jsem jeden z vás struny
Jsem jeden z vás řeky
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Poezie

Luboš Vinš 

Motýlí tvář srny

vichr útěku odnesl ji
jen bílým krajzlíkem zamávala  
a v dál unáší stesky

oproti vyšší přirozenosti lesa
zdají se však nářky otloukánků větví
jen pouhým jalovcem marnivosti 

když spravedlivé slunce
koupe se ve vysokostech 
svého tisícistupňového já

a já přemýšlím až jednou 
spadne to všechno zpátky 

až zazáří jehly obloukovky 
té náměsíčné tanečnice

až potulné kočky
obsypou se končinami
nepopsatelného štěstí

ale co jarní dech hlohů
a těch růžových šateček
odhozených na pospas
kdovíčemu 
...marnosti?

duby poklekají na hrázi rybníka
smáčejíce v modlitby 
nadržené vody rozkoše
své dlouhé paže krakatice

odírají temné dno života
kde posměváčci něžně
dotýkají opuštěné rybí dušičky

co otřely se jen o záď
uskutečnění

ó, kameni, kameni
vorvani jihočeských rybníků
nejsi právě ty
tím rozhraním světů
v dutině mezi hvězdou?

* * *

Toto město vychází na pokračování
vždy na jaře
v každém století
bohatší o kapli vězeňskou
o hutě a madony
Také o záchodky a šibenice
hokejovou halu
loutky a parky

Leccos ubývá

Říhovský dům špitál kašny
městské lázně pracovní místa
Ubývá těch
co neumíme postrádat
je jich přecpaný hřbitov

Bezmoc jako čtyři řeky
čtyřikrát silněji buší
do soutoku příběhů
osudů
Toto město je nesnadné
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Vladimír Šrámek 

Finlandia
zapadá

slunce do Baltu
udýchané vlny plné rybích skřel
šedivý rytíř si vybral tu
co chtěl

mezi

racku – směješ se
čemu?
že ve jménu života lze život přežít?
oběma nohama být v
a přesto mezi?

vítr

vodu oře 
studené sází kameny 
kořen mrazu se plazí mezi 
kořeny

slunce

nezapadá
měsíc v roli hada však
hřích nenabízí –
snad břízy? 

stařečci

se zubí
všechno v cajku - v podpalubí
stěžeň stojí - občas - v noci
svépomocí

den

se s nocí střídá
žena – přístav
muž se přišel vyzpovídat
a vyspat

déšť

jak hřeben
chléb voní rybami
ryby voní chlebem 
slunce má podpatky s jehlami 

lodě

vylézají na břeh
čenichají k štěrku
vítr v trávě jak šavle
nebe vodě vypaluje kérku

silnice

jako naschvál
na cestu plive asfalt
slunce zimou ztuhlé
do očí hledí šikmým úhlem

stín

starý známý
přilepeni podrážkami
projdeme svět 
nikdy nejsme sami! 
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komáři

jak pihy
ryby pláčou jikrami 
slunce - koule s ostrými hranami  

voda

věčná matka
zamrazí pak 
získá tvar a přichází
po kapkách 

myšlenky

- jepice ráno přijdou o pel
poledne bezedné
večer - popel

raněný

do sauny jak do chrámu
klauni umírají
lámu vzdor
na oltáři kameny 

po vzoru

komárů a hovad
budu pít krev
pít krev až po bod varu
pít a - nemilovat

hladina

plná stulíků
není úniku
snad jen vlastní ramena napnout jak 

plachty
však budu mít strach já nebo ty

západ

sever - rty oteklé oparem  
dlouze líbá západ 
východ pozvedá kalich
slunce odrazí se buzarem a
zamíří na jih

černý

stín na černé vodě
černý havran kámen klove
lebku předků?
z hlubin přicházejí
vikingové…

lupiny

ve svícnech
skály prosvítají jak pleš
mraky zatajují dech
a ty jak vítr - neuhneš
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Vojtěch Němec

Degustace
Vevnitř se to proměňovalo. Nábytek se

přeskupoval tak, jak to vyhovovalo zdím
a nátěrům na nich: nohy skříní vrzaly po
podlaze, občas jsme i pomáhali – to
když se do cesty připlazil práh, vrostla
díra do parket nebo se krabatilo lino-
leum. Majitel všech těch kočujících věcí
byl jen slyšet: „Zdravím vás, mí drazí! Jen
tu musím trochu poklidit. Doufám, že ne-
ní nic na překážku.“ – almara přeskočila
nůžkami komodu a lednice si razila cestu
murénou z nádobí – „Ne, prosím. My rá-
di pomůžeme!“ A tak jsme byli k užitku:
Madona masírovala mé ztuhlé svaly
z kosterní perspektivy, když to nebylo
nutné, poháněla krvetvorný aparát a čis-
tila tepny, zatímco se mé tělo společně
s andělským, které se do měňavých
komnat skoro nevešlo, lopotilo s pros-
torem a udávalo řád stěhování nábytků.
Byla to rozcvička na uvítanou, pomysleli
jsme si. Vyhráli jsme ve chvíli, kdy po-
slední kus buku, ořechu nebo čeho vů-
bec ležel nebo stál bez energie, uhnán
svou vlastní hmotou. Mezi uklidněnými
jsme poprvé spatřili Umělce.

„Tahle inventura byla nutná. Večírek
musí začít na uklizeném. Předpokládám,
že jste vzali dobrou náladu s sebou. Ano,
vidím vám to v očích,“ mluvil rychle, ale
srozumitelně, téměř chování diplomata,
jen ta neoholenost, teď nedodržuje oční
kontakt se mnou, noří se hluboko, ani to
neví, že sleduje Mou, jak se kdesi mezi
šišinkou a jazylkou převaluje, snad smí-
chy, div že nepraskne a nezasviní mi
útroby. Anděl klopí zraky, asi by se rád
vrátil do pekla mezi blažené. „Smím pá-
nům nabídnout něco k pití? Něco pro
začátek? Něco měkčího nebo snad tvrd-

šího?“ zavaluje nás hromadou významů,
zrychleně jezdí s kolečkem a vyklápí dal-
ší a další várky slovní hmoty. „Já bychom
tuze ráda duševní likér, prosím!“ vyso-
kým hláskem štěbetá a nespouští oči
z toho jednoho tajuplného bodu na pod-
laze – jeho nebo její vyjadřování nám
začíná opravdu vadit. Má milovaná už na-
pjatě poslouchá skrz mou nervovou sou-
stavu – cítím, že se trochu mračí. Místo
abychom odpovídali na hostitelovu otáz-
ku, zeptáme se, aby nám někdo jiný od-
pověděl: „Večírek ve dne? Nepočkáme,
až se setmí?“ Nečekali bychom, že by
tato otázka mohla vyvolat rozrušení, ale
stalo se: „Takhle by nebyl pořádek! V no-
ci musím tvořit, víte? Bojovat proti systé-
mu. Ve dne jsem jako mrtvej, že ano.
Musím to předstírat, jinak by mě zařadili.
Program absolutní zaměstnanosti, jestli
jste o tom ještě neslyšeli.“ (Madona palci
proklepává můj ušní bubínek, zda ještě
plní funkci.) „Oficiálně nepracuju, jsem
vlastně takovej ilegální zmetek... ale oni
mě stvořili, jsem tu vlastně kvůli nim.“
Vtom jsme dostali chuť se zeptat, kdo
jsou ti oni, ale taková nevychovanost se
nesluší na spořádané turisty, a tak jsme
jen sledovali, jak tvůrce koulí očima, aby
pro své žáky zdůraznil důležitý článek
nauky. „Sedneme si do těch pohodlných
křesílek, ano? Uch...“ odstrčil stolek,
abychom se vešli, a „ano, to pití, že ano?
Tak tvrdý nebo měkký?“ „Tvrdý,“ řekli jsme
téměř vzorovým trojhlasem. „Jasně, tak
momentík...“ a počal se hrabat v jedné
skříni, která vypadala, že se každou chvíli
rozeběhne a skočí z okna na ulici, kde
všecko vyteče a nadobro se smíchá do-
hromady, ani se nechtěla nechat otevřít,
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ta zpupná věc! Vytáhl objemnou lahev
bez etikety, nalil do kalíšků, jež se k nám
dokolébaly z jedné z myších děr právě
pod rebelantskou almarou, jak nám po-
zději pán domu vysvětloval. „Tak na
zdraví!“ a bylo to v nás. Domnívali jsme
se, že andělé pijí jen a pouze nektar,
a tak naše myšlenkové pochody došly
k závěru, že jsme tehdy, za jasného let-
ního dne, v jakémsi obývacím pokoji
s neklidnými předměty museli popíjet
božský mok. Ta tekutina v sobě měla
esenci křeče, horečku, záchvat šílenství
a trochu moru, tudíž jsme poznali, jakých
rajských požitků si bohové dozajista
dopřávají. Pokynuli jsme hostiteli, že ta
píše, a on pokračoval: „Jsem na to v ce-
lém Městě sám. Jedinej, kdo ví, co má
ještě smysl. Kvůli tomu je moje práce tak
nějak svatá, že ano.“ Serafín si opět oči-
ma našel cestu k onomu místu v pod-
laze, asi čeká, že tam cosi vyroste, třeba
strom poznání.

„Tady kolega je můj novej čmuchal,“
ukazuje na Anděla, který se zřejmě zrov-
na uspokojuje zevnitř, oplzlec, neboť las-
civně přimhuřuje oči a záhadně se
usmívá. „Ani nevím, kde se tu vzal. Pros-
tě se jedný chvíle ohlásil nebo spíš na-
bídl svý služby. Pracuje za nektar, mám
ho plnej sklep. Během Velkýho rabování
jsem se pěkně napakoval! Dejte si eště,“
dolévá další rundu, nám se lesknou oči
vedrem i nedostatkem spánku, ale naše
těla drogu přijmout chtějí. „Brrrr!“ Bě-
hem tohoto rozkošného seznamování
jsme si nadvakrát – já i Má – přehrávali
historii jednoho nájezdu: znali jsme to
z kronik a vypravování pamětníků, pobý-
vali jsme tehdy na okrajích ne Města, ale
Světa; v tom příběhu, který teď běží na
kdovíproč stříbrném plátně našich sítnic,
vystupovali kromě prostých obyvatel
městských také bytosti zásvětní: konven-

ce hovoří o dobru a zlu, andělech a dé-
monech, ale jak z našeho rozjímání vyza-
řuje, šlo a jde zkrátka jen o entity, prin-
cipy a koncepty. Nebe i peklo otevřely
své brány, nebo lépe popsáno, oba kon-
ce se spojily, aby rozehrály dialog. Slou-
čení. Celé to mělo formu přátelského
potlachu, neboť taková shoda věrouk
a moudrostí nebyla za celý věk dosud
viděna. Šiky andělů nebeských se vydaly
loupit a vraždit nejen do temnot pekel-
ných, ale když už tomu okolnosti chtěly,
zastavily se v sídlech pozemských, kde
svou svatou přítomností osvítily Mortalii,
neboli svět náš veškerý. Zvláště jedno
město bylo jejich návštěvou poctěno –
tehdy hořely ulice svatým ohněm a sa-
mou láskou se vzňaly střechy těch koste-
lů, jež byly postaveny s oumyslem zlým
nebo jen s myšlenkou hříšnou. V ústrety
jim přišly hordy Belzebubovy, se kterými
šel zas plamen Hádu, a tak se prolnulo
zatracení Padlých se spravedlností Bla-
žených. Armády nebes s sebou do toho
tažení vezly zásoby kvalitního bitevního
ležáku, podle pověsti je jeho původ spo-
jen se stolicí božskou, ale ponechme
povídačky bábám u večerního stolu. Bit-
va se tedy rozhořela nikoliv dole nebo
nahoře, nýbrž uprostřed, v jakémsi prů-
niku sfér působení mocností, jak to tak
bývá. Smrtelníci z toho neprofitovali, ba
naopak: zmírali po stovkách, ani měst-
ská dřeň pod slupkou ulic, dláždění
a asfaltových krunýřů nestíhala včas do-
plňovat lidský materiál tak, aby Město
fungovalo podle normy. Někteří šťastliv-
ci, obdaření zdravým oportunismem
a záviděníhodnou schopností přežít za
nepříznivých podmínek, rabovali vyvraž-
děná tržiště, domy a zmocňovali se ma-
jetku uhynulých bojovníků, tedy i bájné-
ho ležáku, jenž měl prý tu moc navozovat
u pijáků stav vědomí Boha bezprostřed-
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ně po stvoření celičkého Světa, tedy:
prozření, uspokojení, euforii a pocit do-
konalosti na úrovni nekonečna, i když
efekt měl trvání několik hodin, pak nastal
útlum neboli úpadek do bezvědomí a ná-
sledná nadpřirozená kocovina po pro-
buzení, ale to není vědecky prokázáno,
neb tento přípravek je v těchto konči-
nách věru vzácný.

„Co se děje? Ses ňák zasekl, ne? To
dělá to pití – je to silnej materiál. Kdo ví,
z čeho to dělaj. Říká se, že to je trans-
formační lektvar, teda ne že bych tomu
nějak věřil, ale je možný, že to mění
člověka v Boha nebo se k Němu jen při-
blíží. Jenomže to sou jen takový poví-
dačky o věcech, kerý se blbě vysvětlu-
jou,“ promlouvá k nám pan domácí jako-
by z veliké dálky. Nejsme schopni od-
povědi nebo reakce, zdá se, že všechno
proudí kolem nás, aniž by se nás to dot-
klo. „Nám to bude vždycky jedno, že ano.
Jsme jen národem srkačů polévek. V ži-
lách nám koluje bramboračka a v mozku
se převaluje moře svíčkový omáčky. To
je celá národní podstata, ať jsme na to
hrdí, neb v jídlu jest karakter lidský!“ Už
ani nevíme, kde se nalézáme, slyšíme
jen hlas, luštíme jednotlivá slova, zvuk
okolních věcí, jako jsou: hodiny, kapavka
výtokovodních trubek, nesrozumitelný
šepot omítky, hulákání protonů, že všec-
ka filosofie by se měla sama pozřít a vy-
zvracet, a tímto se obnovit. „Když jsem
se jednou vracel z nějaký obchůzky, za-
sraný hledači na mě pokřikovali, že jsem
jenom blábolavej opilec vrávorající z hos-
pody domů, a tak jsem se zasmál, ale to
oni neslyšeli. Nejsou nastavení na komu-
nikaci s okolím, jsou to takový konstruk-
ti, co mechanicky popisujou to, co vidí.
Jako stroje a od toho jsou placený. Pak
jsem přemejšlel, jakej je vlastně jejich
účel, a k ničemu jsem nedošel, asi jsem

měl jít jinou cestou, že ano,“ svítí nám do
mozků a my se jako ve znovuzrozeném
slunci děsíme toho, co všechno dokáže
absolutní obětování – odvaha oddat se
lásce. Časové jednotky obeplouvají naši
zakotvenost ve struktuře Světa a ztrácejí
souvislost jedna k druhé: jsou to pouhé
charakteristiky nepojmenovatelného.
„Tak dělám mrtvýho brouka. To je vono!
Název toho časáku: Mrtvej brouk. Víte,
už léta chci redigovat a vydávat svůj vlast-
ní samizdatovej časopis – četl bych ho
jen já; beztak to stačí. Kdybych to pro-
sazoval, aby to bylo čtený, že jo, tak bych
se prozradil. Našli by mě a to není dobrý:
zařadili by mě. Musel bych to udělat tak,
aby to bylo hermeticky uzavřený, nějaká
komunita nebo svatá enkláva či co. Umě-
lecká společnost, kerá tvoří a kecá vo
tvorbě sama pro sebe, že ano. Něco ja-
ko onanie,“ doléhá k nám zurčení potůč-
ku, jako tomu jednou bylo v parku, tu
zvukomalbu nám už asi nikdo nezazpívá,
tak jsme rádi za pouhou přibližnost, jsme
do sebe zaklesnuti, duševně, třeba se mi
nějak podařilo se zbavit hnojotvorného;
kůže, kostí, všelijakých výstelek a po-
dobně; a došel jsem si pro Ni: roztahuje
ženství a nabízí hostinu, kdo kdy psal
o rodičovském aktu sebelásky?, přiklá-
dám pomyslnou dlaň na Její břicho – pul-
suje pýchou, že poskytuje úkryt něčemu
vzácnému – a laskám místa červenání až
se topím v potu a touze prožít peklo i ráj
současně, protože teď jsem svůj vlastní
Bůh.

Našli jsme se v dutině. Už jsem téměř
zapomněl, jakými krajinami jsou charak-
terizovány Její líce, brada, čelo, podivil
jsem se ale nejen tímto vakuem před-
stav: „Miláčku, máme to už zdárně za se-
bou? Jsi nějaká bledá – jak se cítíš?“
trochu jsem balancoval, popadl mě zá-
chvat jakési závratě, ale Má stála klidně,
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s lehkým úsměvem vhodným spíše do
lenošky či houpací sítě si se slovy po-
hrála: „Nikdy mi nebylo líp. Chci, aby to
neskončilo. Kde to vlastně jsme?“ Tak tak
se mi podařilo zůstat na nohou, začala
se mě zmocňovat touha si lehnout,
prostě si odpočinout od kloubů, zaúpěl
jsem: „Už to nevydržím! Ten náš slavnej
zájezd se pěkně zamotává, není-liž prav-
da? Až se z toho dostaneme, slibuju, že
vyžádám storno, ale nejprve musíme na-
jít východ, myslím, že tudy...“ ukazuji na
úzkou kruhovou chodbu za námi. „Dra-
hý, oba víme, jak jsi na tom s orientačním
smyslem – zabloudíš i ve svym vlastnim
bytě! Nech to na ženský intuici,“ zamítla
můj odvážný návrh: jsem objevitel, nikoliv
průvodce. Mé cesty jsou ve znamení ná-
hody, tímto je celý život dobrodružstvím.
Objevy. Kdysi jsem četl knihu a v té stálo:
„Neplatí, že už bylo všechno napsáno
a že nikdo už nenapíše nic nového. Ve
skutečnosti jsou všechna umělecká díla
a jejich tvary dané, tudíž v jistém smyslu
nové – umělci jejich podstatu objevují ve
stavech božského osvícení, jsou to vy-
kladači božího díla, které bylo ustanove-
no na počátku Všeho. Tak se umělci dělí
na dobré a špatné interprety Díla: ten
dobrý má veliký dar vnímavosti neboli ta-
lent, ten špatný jej nemá, a proto se sna-
ží napodobovat interpretační techniky
těch dobrých. Dílo se může zjevovat ve
snech nebo ve chvílích jasnozřivosti:
vždy v pouhých zlomcích, protože spoj-
nice mezi člověkem a Bohem je nestálá.
Úloha umělce je tedy objevitelská, neboť
on sám otvírá cestu sobě samému a tím-
to i všem ostatním.“ Nevím, proč mi ta
pasáž zůstala v hlavě, natož proč jsem si
ji teď vybavil, možná kvůli naší nemilé
zkušenosti s tím kecalem, co, kecalem!
Rovnou Broukem Pytlíkem! Jak nás ten
dryák, nebo snad kouzlo v něm uvězně-

né, dostal do této mokvavé situace? Mok-
vavé, protože: „Fuj, na co jsem to šlápla?
Tady to ňák lepí, ble... a teď to i smrdí!“
přešlapuje a vrávorá podobně jako já, ale
s noirovou elegancí kočičí ženy, jen ten
latex chybí. „Tak co navrhuje tvá intuice?“
naučil jsem se dělat si lehkou legraci
z Jejího těžkého humoru, jinými slovy:
neutralizace ironie ironií. „Vlastně tu je
jen jeden východ, tak dem!“ následuji
Madonu s lehce lenošským úsměvem,
ale už bez pocitu blaha.

Svalnatým tunelem jsme se soukali
přesně tak, jak to známe ze snů: totiž
nesmyslně pomalu bez vidiny nějakého
pokroku vpřed, ale přesto jsme věděli,
že sen nemůže být emočně přesycený
jako tato zkušenost: měl jsem pocit, že
mi sesychá kůže navenek a chrupavky
zevnitř – má milá se lekla, neboť se jí
zdálo, že jsem shrbenější než obvykle
a vůbec že mám míň centimetrů od hlavy
k patám než pokaždé, když se po spán-
ku narovnám, abych se zas nějaký čas
těšil ze života, ale raději nechám těchto
kacířských myšlenek – naše vyprávění
by mělo být oproštěno od solipsismu
všedního nebytí, neboť tohle všechno je
toliko hypotetická realita aneb teoretická
praxe. Je však záhodno fofrem popiso-
vati průvodní jevy naší celestiální empi-
rie: Fosforeskující stěny střeva – tak se
nám prostředí opravdu jevilo – vydávaly
matné záhrobní světlo, a tak jsem spatřil
i Její zevnějšek: vlasy ztratily všechny
myslitelné barvy, kosti vystouply a zdálo
se, že i ta nepopsatelná jiskra tempera-
mentu jižních zemí vyhasla. Na krku se
mi zježily chlupy, zbyly-li mi vůbec nějaké
– cítil jsem chlad, jak se mi rozlévá po
páteři, směr: hrudník – kostrč. Nekontro-
lovatelně jsem se roztřásl, sesul na po-
dlahu a začal vzlykat: poznal jsem to, co
mi v dětství chybělo: škytavka ze slz,



nářek a slané rty. „Kluci nepláčou,“ sly-
šel jsem seshora, pak paže kolem mých
ramen a vůně a pachy tělesných muk
spečené dohromady. „Dál už nemůže-
me. Tam... tam čeká smrt, ještě ne, ne-
stihl jsem... dokončit...“ Zapomněli jsme
strukturu mateřštiny, myšlenky se slily
v jeden beztvarý mnohostěn, už žádný
drahokam, jen hrouda neopracované
horniny. Zkušenosti se vykrátily navzájem,
až zbyla jen prvočísla, pouhý dar po-
zorování: kosti složené jako dříví na
hranici, tak jsme vypadali, nelidi, trivialita
tkání. Teprve potom jsme ztratili všechno
– jediný myslitelný způsob, jak zakončit
tento nicotný odstavec, jsou vyprázdně-
ná slova nebo nepopsaná stránka. 

Probudili jsme se na ulici. Bolest
v mozku, pravděpodobně nás hostitel
bezbranné z kratochvíle otevřel a do du-
tiny zašil žíznivou pijavici – snad budou
buňky odumírat pomalu, abychom se
stihli spasit, ale pravdy jsou a budou
pouhými hypotézami, tady je možné
a nemožné cokoli. Co nás vylekalo:
snesl se k nám, rychle, takřka jestřábím
sestupem na scénu. „Miláčkové se pro-
bereme? To je ale hezká den, že ano?“
stál před námi, pohlaví se mu chlípně
omotalo kolem levého stehna, obnažoval
nektarem věky obrušované zuby, jako by
se chlubil svým astrálním původem. „Ty
seš ještě tady? Mysleli jsme, že u něj
zůstaneš...“ ozvalo se z našeho hlásko-
tvorného aparátu, ani jsme nevěřili, že
jsme takových zvuků schopni. „Jsem váš
turistická průvodce, šéf mě vyhandlo-
vala. To já budu jako v tý pohádce...“
pijavice se zakousla hlouběji, drápky se
přichytila nejspíš hypothalamu, jak bolest-
ně jsme mumlali: „Jak dědeček měnil, až
vyměnil?“ Posel-průvodce si olízl nebo
olízla vampíří tesáky: „Ale né, to vo těch
úkolech a odměnách, přece! To jste ne-

byla při smyslech? Aha, já zapomnělo,
šťávičku jsme popíjeli. Nejste zvyklí, že
ne?“ To nejsme, sbíráme se z chodníku,
abychom směle pokročili v partii.
„Musela mi ale zajistit pravidelnou dávku.
To je moje žold. Budu tak věrná moc!
A vděčná...“ olizuje nám ruku – teď jsme
si toho všimli: co se to stalo s kůží? Je
jako vyměněná, je naše, nebo cizí? K ja-
kým dalším transplantacím v bezvědomí
došlo? Děsíme se někde v ulicích po-
hlédnout do kouřových skel zaparkova-
ných nebo opuštěných aut: jakou tvář
tam uvidíme? Čí oči a odlesk v nich?
Lokalizuji Mou: schoulila se ve žlučníku,
pokud by začala radostná, že je naživu,
tančit, přivodila by mi koliku, ale není
čilá: prochází si nejhorším vedlejším
účinkem života, když nepočítám novoro-
zenou bolest v plicích. Oddech: už jsem
myslel, že jsem Ji omylem natrávil nebo
mi Ji ta umělecká krysa vypreparovala
kvůli „odměně“. Nikomu nic nedám za-
darmo: bytost zosobňující mou lásku,
můj život, ačkoliv mi dávno přestal patřit.
Musím se tedy ptát: jaká byla naše doho-
da? Co jsme dali výměnou za Serafa?
Jaké to vlastně bylo nebýt? V čím vnitřku
jsme si doslova došlápli na dno našich
možností? (Tuším, že to byl můj trakt –
jaká část mého Já tedy zemřela v apen-
dixu? Byla to vůle nalézat dosud nezje-
vené? Odkudsi vím jen to, že si mohu
vymyslet název stavu mysli, jako je třeba
Mozkobouře, Střevobouře, atakpodob-
ně – proces tvorby a pojmenování nově
utvořeného: jediná svoboda na tomto
světě, ale: jaký svět je „tento“? Není ná-
hodou toto celé uvažování, otázky a ne-
odpovědi, jedna nehorázná lež? Iluze?
Hra na pravdu? Jsem vůbec skutečný?
Patřím sám sobě, nebo někomu tam-
někde-jinému?) Ale na otázky je tuze ne-
vhodná doba, organismus je vyčerpán,
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mozek oslaben pravděpodobným cizo-
pasníkem nechce vydávat signály, natož
je přijímat. Po zmrzačených slovech „Vy-
lezeš mi na zádo“ jsme z posledních sil
osedlali našeho perutnatce a opět ne-
chtěli vědět, kde budeme středem po-
zornosti příště.

Mrazivý vichr probodává naše morkové
zásobárny – průvodce vystoupal do
výšky dobrých tisíc metrů, snad aby nás
něžně vzbudil do světa, který jsme přes
všechny roztodivné eskapády teprve
začínali chápat. „Už je nám dobře?
Neboj se, příště to budu lepší zážitek.
Tohle bylo poprvá,“ zlepšovali jsme se
v překladu vykloubeného jazyka, zatím-
co Posel zahájil mírný sestup. Dosud
malátní jsme vychutnávali síť ulic, uliček,
náměstí a zádumčivých dvorů, kterak se
vynořuje z chuchvalečné masy mraků,
rozlišovací a zaostřovací schopnosti mě-
ly ohniska za rejděním obyvatel, tudíž
kdesi desítky metrů pod asfaltobetonem:
něco zvláštního se dělo, zmatek byl větší
než obvykle; dalo by se napsat, že chaos
přechodně ztratil řád, ale také že tato
vychýlenost ze zřejmého letoběhu je ja-
kýmsi svátkem; postavy, jejichž helmy
a obušky byly to jediné, co bylo z výšin
vidět, patřily jistě ke kastě Strážců,
neboť to, co probíhalo ve Městě, by se
dalo popsat jako razie, pečlivě připra-
vený očistný rituál bezejmenného zastu-
pitelstva: paralyzující rány do mnohohla-
vého davu, namátkou vybraní podezřelci,
buď velmi mladí, nebo kmeti a stařeny
těsně před recyklací, kteří začali z ne-
známých příčin fungovat podle jiného
kódu než přikazuje Ústava. „Tato je vhod-

ná situacie. Teď vy budeme hledat šťá-
vičku, já budu ukazovám, ty budete hle-
dat. Musíš si odpočinout z letu,“ před-
kládal plán, aniž by si uvědomoval, že
tam dole je krajně nebezpečno. „Ale
vždyť nás zabijí! Co budeme dělat, až
nás obklíčí?“ už jsme nevydrželi a vyjádři-
li obavy, že naše pouť bude násilně
ukončena, ať už v poutech nebo hro-
madným hrobem – Madona počala zou-
fale pobíhat ve žlučovodu, což mi půso-
bilo sice rozkoš, že milovaná stopami
zdobí mou trubici, ale také mučivou
bolest, neb jsem dosud smrtelný. „Jste
mladá a rychlí – a taky malé, vejdete se
do míst, kam bych se nevešlo, tam bu-
deš hledáte nektar. Lidi ho nakradli moc
hodně, ty povídání o tom, že je to vzác-
nost, na to my nehraješ,“ strach pomalu
nahrazuje tupá bezmoc. „Ale...“ skáče
nám do řeči rychlým: „Jinak váš pustíme
a opustíme, zajdete tam dole jak švábové
– a já si najdeme jiné služebníčky, že
ano?“ Něco nám na poslední vskakující
výpovědi vadí, něco nechvalně známé-
ho, nedávno opuštěného, ale je znát
úbytek mozkové hmoty: pijavice se pře-
pitá stočila do tlustého klubka kolem
krční míchy, kde může hlídat základní
tělesné funkce a zároveň odpočívat; tu-
díž nejsme schopni rozpomenutí. Hem-
žení pod námi se sytí barvami – bere si je
z nelítostného kotouče nad hlavami,
obušky, zkroucenými údy; když se
ohlédneme do světla, zdá se, že se
hvězda života a smrti od posledního
pozorování zvětšila. Snad je to jen do-
jem, a tak se už jen připravujeme na vře-
lé přivítání.
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Stanislav Bukovský  

O pravdách
Pravda
Pravda je jen jedna. Je však pravda

poznatelná? A je stále stejná? Nemůže
být proměnlivá? Jeden známý mě v minu-
lých časech, když viděl, jak tápu, poučil,
že nemám čůrat proti větru a že kdo má
peníze a moc, má taky pravdu. Jan Hus
zase měl za to, že kdo říká pravdu, hlavu
si rozbije. Kdo má asi lepší pravdu, ten,
kdo má peníze, nebo ten, kdo má roz-
bitou hlavu? Každopádně asi bude ro-
zumnější, když už máme zdání, že jsme
přišli na to, co je pravda, nechat si to pro
sebe. Vyslovená pravda přináší světu ne-
štěstí. Náboženské války, revoluce, uráž-
ky na cti, soudní procesy, rozvody a vše-
liká jiná protivenství. Kromě toho může
být ten, kdo říká pravdu, považován za
nevychovance, hulváta a idiota. A proč to
dělat, proč škodit jiným i sobě, když ve
skutečnosti si žádnou pravdou nemůže-
me být jisti?

Přemýšlím, zda o něčem mohu bez
jakýchkoliv pochybností prohlásit, že to
je pravda pravdoucí. A nic mne nena-
padá. Nejsem si ani jist, zda jsem tím, za
koho se považuji, ba ani najisto nevím,
zda vůbec jsem. Třeba se sám sobě, či
dokonce někomu jinému zdám a všech-
no, co vidím, všechno, co jsem prožil, je
jen přelud. Každopádně iluzorní je minu-
lost, stejně jako budoucnost, obé nelze
podrobit nezpochybnitelnému zkoumání
a hodnocení, protože neexistují a přítom-
nost je v tu ránu pryč a už o ní, jako
o každé minulosti, taky plnou pravdu ne-
vím.

Co když vidím-li něco bílého, dívám se
ve skutečnosti na něco černého? Co
když říká-li mi někdo pravdu, tak mi vlast-

ně lže? Co když nelze nežít ve lži, co
když pravda a láska nad lží a nenávistí
nemůže zvítězit? Co když se pravdě, jak
plyne čas a jde pokrok, vzdalujeme čím
dál víc? Čím větší vzdělání, čím vyšší
životní standard, tím dál od pravdy, tím
větší zmatek? Neměl by se nakonec ten,
kdo říká, že má pravdu a zatvrzele na tom
trvá, umístit do psychiatrické léčebny či
do vězení (když už jsme trest smrti zru-
šili)?

Kdyby měla na světě vítězit pravda
a spravedlnost, byli bychom potomky Abe-
lovými, ale protože jsme potomky Kaino-
vými, je zřejmé, že vítězství a odpověd-
nost za zachování rodu patří těm, kterým
ohled na pravdu nebrání v jejich konání.

Pravda vyděsí
Kdybyste chtěli někdy vymyslet nějaké

skutečné moudro, jen těžko se vám to
povede, většinou to skončí nějakou ba-
nalitou. Moudra se totiž rodí sama od
sebe, stejně jako anekdoty. Najednou
jsou někde napsaná a nikdo neví, kde se
vzala. Zničehožnic uzříte na zdi, kde
včera ještě nic nebylo, napsáno: PRAV-
DA VYDĚSÍ.

Co si o tom myslet? Na to, že na prezi-
dentské standartě máme napsáno „Prav-
da vítězí“, jsme si zvykli, bereme to jako
nějaký pozůstatek minulosti, nad kterým
se netřeba zamýšlet. Stejně jako nad tím,
proč máme ve znaku lva, ten je tam
možná proto, že se pořádně nevědělo,
kde máme domov svůj, jak se dozvídáme
z prvního verše naší hymny a země ne-
známé bývaly označovány nápisem „hic
sunt leones“. Tenkrát naši předkové zřej-
mě snili o zemi zaslíbené; až pravda zví-
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tězí, tak naleznou zemi dosud obydlenou
jen lvy a budou tam mít zemský ráj to na
pohled.

Pravda je, že pravda vítězí, ale dá to
fušku, jak řekl T. G. Masaryk. Kristova
pravda vítězí už dva tisíce let, ale ještě
pořád nadobro nezvítězila. Ještě nemilu-
jeme bližního svého jako sebe sama, ješ-
tě činíme druhým, co bychom nechtěli,
aby oni činili nám. A tak by bylo nejlepší
hymnu neměnit, i když už vlastně někde
žijeme, lev by taky mohl v našem znaku
zůstat, možná, že i z důvodu zastrašení
okolních, co mají ve znaku orly. Ale prezi-
dentskou standartu bychom mohli podle
onoho nápisu z podchodu upravit. Nic by
to nestálo, změnilo by se jen pár písme-
nek a nápis by byl mnohem trefnější.
Nebylo by tím popřeno, že pravda vítězí,
ale její vítězení je na příliš dlouhé lokty.
Zatímco pravda vyděsí teď hned, byla by
to aktualizace, která by se do dnešní do-
by hodila mnohem víc.

No a až bude po krizi (bude-li?), budou
i peníze na případnou změnu hymny
a státního znaku, to zatím nespěchá. Na-
víc se může časem stát verš „kde domov
můj“ opět aktuálním, protože možné je
úplně všechno. 

Jindy jsem zase na zdi četl: SVĚT
NENÍ TAKOVEJ, ALE JE ÚPLNĚ JINEJ.
To je také dobré, taky si to myslím, ale na
něco podobného už přišel na smrtelné
posteli rabi Löw (musím se pochlubit, že
já na to přišel ještě než jsem se octl na
smrtelné posteli, nakonec ale co dřív by-
lo vrcholem moudrosti, se dnes píše, jak
vidno, po zdech).

Taky jsem se jinde dočetl: PO VÝ-
BUCHU ČERNOBYLU, ZÍSKAL IVAN
VELKOU SÍLU. TAK SE TĚŠTE ČESKÉ
PANNY, AŽ VYBUCHNOU DUKOVANY.
To už ale takovou filosofickou hodnotu
nemá. Je to jako dětská rýmovačka. Je
to však dobré v tom, že se zde straní
pokroku a je zde na zcela nečekaném
místě vyjádřen optimistický postoj. Ale to
nejlepší na konec: LÍBEJ MĚ, TVŮJ
JAZYK JAKO JED NAPLŇUJE MOJE
ÚSTA. MILUJ MĚ, PŘITLAČ MĚ K ZEMI
A ROZHÁZEJ MÁ STŘEVA PO POD-
LAZE. 

No to je tedy síla. Na to by se snad
nezmoh ani sám Charles Bukowski. Bylo
to napsáno červenou barvou v pod-
chodu a já si hned představil, jak se
dotyčná zalyká, jako by měla jedovatého
hada až kdesi v hloubi hrdla, její střeva
se kroutí na špinavé podlaze podchodu
a kolemjdoucí po nich šlapou a ona sté-
ná rozkoší a zmítá se přitom ve smrtel-
ných křečích. Ani Ladislav Klíma by to
lepší nenapsal. A tady je to jen tak na zdi
mezi mnoha jinými nápisy a malůvkami
jako perla na hnojišti. Nač je potom dlou-
há báseň, když těch pár slov z podchodu
mně dává tolik látky k přemýšlení, domý-
šlení a rozvíjení přečteného – na řadu dní
i let. 

Je to výstižné a stručné jako Bondyho
epitaf: „Na život i na smrt se vyser, tady
leží Zbyněk Fišer.“ Ten text z podchodu
je přitom mnohem slušnější, škoda, že
se Egon Bondy nenaučil vyjadřovat
slušně, zřejmě se celý život pohyboval ve
špatné společnosti.
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Jan Jelínek 

Zodiak/Antizodiak

kozoroh
Je životně nutné
(to vrcholků je kaz)
sejít občas dolů na zem
byť na krátký čas

vodnář
Mělkému vše mělké
Ať jakkoli velké
i to moře je mu louží
než se do něj vhrouží

ryby
V našem útulném rybníce
se v roli štiky v rybníce
s kolegy kapry střídáme
Poměry? Ty si hlídáme

skopec
Natvrdlý a přízemní?
Ale jděte, znám svou cenu
Beran - to je úd a hlava!
A ovce pěkně v suterénu

býk
Říkal mi kolega vůl:
Kauzalita každé voloviny
je organicky spjata
s retranslací sexuální viny

blíženci
Začněte soupeřit
(stačí krátká doba)
prohrajete oba
Radíme uvěřit!

rak
Když na pochod kupředu
dáme se my raci
slavná budoucnost se s námi
za obzor hned vrací

lev
Od věků a podle práva
lícem trůnu sláva
Rubem strasti s financemi
aby více píce bylo v zemi
a vy, mí drzí poddaní
láskou byli k sežrání

panna
Moje klady?
Slibné vnady
Moje chyby?
Když plním sliby

váhy
Ať už jste s výskáním nahoře
či u dna štěstěna dává vám košem
až na pár čestných vyjímek
jste stále na šikmé ploše

štír
Otravný, „bez kliky“
úděl nás všech
začínat od píky
s píkou v zádech

střelec
Dvě mouchy jednou ranou?
Fórky nechme radši stranou
Satirika rozvzlyká
když husa trefí kritika
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Waltraud Seidlhofer

Wellington 
Zvláště v neděli brzy ráno, v čase, kdy

ve městě i v přístavu skoro nikdo není,
vnímám jakýsi pohyb, nehledě na kolísavý
zvuk kolébajících se stromů. Nabízí se
pozoruhodný pohled: řádka člunů,
v nichž vesluje či pádluje vždy jen jedna
osoba, si tiše razí cestičku z laguny do
moře, ven z Lambton Harbour. Čluny té-
měř neslyšet, když to málo hluku, zajisté
způsobené ponořováním a vytahováním
vesel, padajícími kapkami, občas přehlu-
ší ve větru se chvějící listy na stromech,
houpající se na hácích, vrzající vývěsní
štíty náhle zůstaly nehnutě viset. Zdá se,
že malíř obrazů vystavených v galerii na
Cuba Street obměňuje stále stejný motiv,
přinejmenším na této výstavě: palmy, kra-
jinu, pláže, cesty, krajinu s trávou a pal-
mami netvoří jen popředí, ale jsou mno-
hem dále, v pozadí. Palmy, které nesou
na kmenech jeden nebo dva červenavé
výrůstky, stojí v krajině klidně, staticky,
nikdy nejsou znázorněné tak, aby vznikl
dojem, že by se pohybovaly. Všechny
působí, že z nějakého důvodu narostly
trochu šikmo. Tím, že malíř všem určil
stejné šikmé postavení, vzniká občas
dojem – řekněme na první pohled –, že
palmy stojí rovně a krajina na obrazech se
naklání. Divák mimovolně zkoumá vztah
obrazu k rámu a stěně, možná se do-
konce pokusí zavěsit obraz nakřivo, aby
palmy stály rovně. Oblaka a kopce jsou
pro malíře oblíbenými doplňky, rovněž
plaňky plotů, stojící nepravidelně a zdánli-
vě neodůvodněně podél zobrazených
ulic, cest. Zvířata nebo lidé se na obra-
zech nevyskytují. Do bílých, prostranných
místností galerie se vchází po velmi
úzkém schodišti, jehož jednotlivé schody

jsou v rozličné výšce a mají různou šířku,
takže máte dojem, jako byste stoupali po
žebříku. Takové schody, říká řidič autobu-
su, najdete ve městě často, zejména ve
starších domech jako na Cuba Street,
vysokých dvě či dokonce tři poschodí.
Především starším lidem přijde zatěžko
vystoupit po takovém schodišti jednou či
víckrát za den. Proto dávají přednost –
když si to mohou dovolit – modernějším
nebo bungalovům podobným domům; li-
dé, kteří v starých domech a bytech
zůstali či museli zůstat, si podle možností
život organizují tak, aby dům nebo byt
museli opustit a zase se do něj vrátit jen
jednou za den. Mimochodem, pokračuje
řidič autobusu, tyto domy se teď častěji
bourají, namísto nich se stavějí nové.
A dodává, že péči o památky v městě
prakticky neznají. Způsob stavění, který
tu převládá, určují dvě okolnosti: že měs-
to leží na kopcích a v oblasti zemětřesení.
V pravidelných časových odstupech tu
dochází k otřesům půdy, zatím ne příliš
nebezpečným. Jen zřídka padají předmě-
ty z regálů nebo ze stolů. Většinou ze-
mětřesení zaregistrují lidé, kteří tu žijí déle
a jsou na ně zvyklí. Ti reagují i na nej-
menší pohyb zemské kůry. Pro jistotu.
Koneckonců, jeden nikdy neví, jestli ne-
budou následovat další otřesy, velké ze-
mětřesení, jak se to čas od času stává.
Ti, kdo v této krajině nežijí, nebo ti, co
jsou tu jen na návštěvě, na služební cestě
nebo jako turisté, vnímají otřesy pouze
jako pocit lehké závrati, lehké nejistoty,
asi jako by se octli na krajnici cesty, jejíž
výšku nesprávně odhadli.

(Úryvek z větší prózy)
Přeložil Josef Hrubý
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Ludmila Bednářová

Už zase budu skákat
Lidičky zlatí, můj život v jediném

okamžiku učinil „čáry máry fuk“, všechno
bylo jinak, než mělo být. Ale podaroval mě
za to setkáním se zajímavým prostředím
LDN a zajímavými osudy lidí. Byly tam dvě
paní: jedna útlounká, už druhým rokem
„ležák“, téměř devadesátiletá paní Jiřina,
která za všechno dobrodiní s úctou děko-
vala. Z přátelského hovoru v jejích svět-
lých chvilkách jsem zvěděla, jak to býva-
lo u nich v blízké obci u Plzně, jak krás-
né střevíčky jí, ještě dívce, vyrobil otec
švec, jak se jí nepoštěstilo stát vysněnou
učitelkou, jak pak bývala dobrou, ale přís-
nou šéfovou v dílně, kde dívky šily pán-
ské košile, jak vybouchla muniční továr-
na někde u Třemošné. Blízcí Jiřiny se
tehdy ocitli rozházeni po větvích okolních
stromů. Avšak stačilo zmínit se o divadle
a paní Jiřina se rozzářila. Vzpomněla si
na ochotnická představení u nich na vsi,
pamatovala si, kdo co u nich tehdy hrál.

Ta druhá paní, Marta, mohla být léty
dcerou stařenky Jiřiny. Obě dlí pod jed-
ním nemocničním stropem. Před časem
paní Martu potkal střet s automobilem.
Následek? Dlouhé týdny pobyt mezi ne-
bem a zemí jako živá mrtvá či mrtvá živá.
Nebíčko si to ale rozmyslelo. Po roce je
z bývalé vychovatelky mládeže čiperka,
mentálně trochu omezená s podivnou
šoupavou chůzí, s nesením hlavy jako
když bobr plave. Poslouchá na lůžku
rádio, které jí sehnala paní vrátná, sama
si přepírá či „šmudlí“ v pidiumyvadélku
své prádlo. Denně si maluje, jak koneč-
ně přijde dcera či vnučka, a pomůže jí to
a ono obstarat, přinést, poradit. Denně
se však nedočkává. Těší se, že přijde
kněz františkán, a on opravdu přichází

a přivede pár dětí z dětského domova,
aby pro potěšení zazpívaly. Ona má pro
ně na zub sušenky. S láskou je obstarala
v nemocniční prodejně. Z té radosti pak
žije a denně si několikrát přítomnost dětí
připomíná. Už od pěti hodin ráno medi-
tuje, zda venku je či není kluzko, aby si
zas nenatloukla při cestě do bufetu. Ji-
nam prostě nemůže.

A tu se stane, že paní Jiřině nastane
v hlavě „střih“. Je někde jinde, přítomní
jsou někdo jiný, spolupacient, návštěva,
nemocniční sestra – vše jedno. Slyšíme
ostrý příkaz: „A nezapomeňte zamknout!
Mně přineste kyblík! Kde jsou ty dva
tisíce, co jsem si schovala do mašiny?
Cože, vám se to nelíbí? Můžete jít! Za
jednu deset! Od zítřka už nechoďte!“ 

Já těm „střihům“ rozumím – paní se
vrací o několik let zpátky, ale paní Marta
nemůže pochopit, že bludy paní Jiřiny
nejsou osočování přítomných, ale samo-
volný projev starého, nemocného orga-
nismu. Paní Marta trpí trvalým steskem
po blízkých. Neumí však plakat, proto
s vervou reaguje na paní Jiřinu, jako by
její výlevy byly reálné – a vznikne divoká
hádka, přímo „kanálová“. Tu i křehoučká
stařenka má najednou proříznutá ústa.

Přišla jsem k tomu jak slepý k houslím,
protože jsem měla smůlu, chytla se
legračně do ucha velké tašky jak zajíc do
oka pytláka a neminul mne vážný úraz.
A k tomu se blížily Vánoce a vyvstala
otázka „kam s pacientem“. 

Teď jsem na znovuotevřeném rehabili-
tačním oddělení, kam jsem patřila. K pa-
ní Jiřině a Martě se mohu belhat jen na
návštěvu a libovat si, že „už zase budu
skákat přes kaluže“.
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Ivan Martinovský  

Poměr naprosto důvěrný 
a přátelský (7)
Z dopisů nakladatele Josefa Richarda Vilímka
spisovateli Karlu Klostermannovi
42. Vilu mi ještě nesebrali, 
ale bolševismus už je tady

Ohledně vily Vám oznamuji, že do dneš-
ního dne mi ji ještě nesebrali a nezkon-
fiskovali, ale čekám hodinu od hodiny, že
dostanu příslušný „ferman“, neboť řada
mých známých, kteří mají své vily v Do-
břichovicích, Řevnicích, Černošcích aj.,
byla postižena „konfiskací“ a dostali pros-
tě rozkaz, že do 12. května musí být
venku z vil. Říkáváme často: „Přijde-li
bolševismus…“, ale bolševismus už je
tady, nikoliv bolševismus prováděný
rudými gardami, nýbrž vládou. Nelze to
přece nazvat jinak než bolševismem,
když se člověku vezme majetek, a když
musí byt přenechati zcela neznámým
lidem se vším nábytkem apod. – a musí
mlčeti.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
6. května 1919

Takovéto případy se opravdu stávaly.
Důvodem byl katastrofální nedostatek by-
tů, jenž by se dal řešit urychlenou výstav-
bou nových obytných domů. Peníze na ni
bylo možné v po válce dosud centralizo-
vaném hospodářství a ve státě silně za-
dluženém dovozem a subvencí cen po-
travin získat jen zvýšením nájemného. To-
ho se Kramářova vláda, jež byla v té době
již v rozkladu, pro odpor levice a hrozbu
dalších vnitřních nepokojů neodvažovala.
Veřejná výstavba se zpomalovala, efektiv-

ně probíhala jen na úrovni velkých pod-
niků (Baťa, Spolchemie, Škoda ad.).
Vláda v podstatě jen přihlížela a tolero-
vala výše zmíněné akce, jež levicoví
sociální demokraté, od roku 1921 komu-
nisté, prohlašovali za „formu třídního
boje“.

43. Svému autorovi vydám
i „neprodejnou“ knihu

Přecházeje k věci sděluji Vám, že rozu-
mí se samosebou, že nenechám Vás,
svého autora, přejít s knížkou, která ne-
slibuje právě žádný „kšeft“, k jinému
nakladateli a obrázek1) Váš Vám naložím.
Buďte tak hodný jen a pošlete mi celý
Váš rukopis, abych mohl do něj nahléd-
nouti a zjistiti, zda nedal by se zařaditi do
některé knihovní sbírky, jež vydáváme,
a zda naděje, jež Vy o své práci vyslovu-
jete, že by totiž školy staraly se o její
rozšiřování, jsou oprávněny. Dnes jsou
nakladatelské poměry zcela jiné, nežli
bývaly a reklama […] pro neslušnou dra-
hotu inzertních poplatků a vysoké výrobní
náklady [je] skoro zcela znemožněna.
Neměli bychom tudíž počítati hlavně na
agitaci na školách a musili bychom si pro
to zajistiti pomoc dotyčných orgánů v mi-
nisterstvu. A jak to tam chodí, to víte nej-
lépe z „rychlého“ a „uznalého“ vyřízení
Vaší záležitosti penzijní.2) Nepatříme ani já
ani Vy ke straně soc[iálně] demokr[atic-
ké], ani národně sociální ani ku straně



agrární3) a těžko pány přesvědčit věcně
o důležitosti takové publikace. To vše
nutno uvážiti a prosím Vás proto, byste
mi poslal rukopis a spolu mi sdělil,
mnoho-li byste žádal honoráře za kaž-
dých 1000 výtisků bez ohledu na to,
kolik archů to vydá. Je to práce à part4)

a musíme ji také à part i po této stránce
řešit.

K Vaší poznámce, že potřeboval byste
penízky na mouku, nařídil jsem ihned,
aby Vám bylo 1000 K odesláno, což se
také stalo a peníze dnes pošt[ovní] spo-
řitelnou odešly.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
7. září 1921

1) „Obrázkem“ byly Naléhavé kapitoly
(vyšly u Vilímka 1922 mimo obvyklé
ediční řady), v nichž Klostermann pouka-
zoval na kulturní a hospodářský význam
šlechty v československém národním
životě a snažil se dokazovat škodlivost
vyvlastňování části jejích velkostatků, jež
tehdy probíhalo v rámci prvé pozemkové
reformy. Nebylo to zdařilé dílo. Jeho au-
tor byl až příliš závislý, někdy doslovně,
na obdobném pojednání historika Josefa
Pekaře, ale nedokázal se mu vyrovnat
argumentací, ba ani stylisticky. I jeho
zcela nekritický obdivovatel Max Regal
pokládal Naléhavé kapitoly za „knihu ten-
denční“. 

2) Uvozovky tu nejsou zcela na místě.
V prosinci 1920 se rozhodl historik Josef
Šusta jako ministr školství a národní
osvěty v úřednické vládě Jana Černého
zvýšit důchody Klostermannovi a dalším
tzv. národním klasikům (Heyduk, Krásno-
horská aj.) o 5000 Kč a uhájil své stano-
visko proti „správci“ ministerstva financí
Karlu Englišovi, který chtěl udržet vyrov-
naný státní rozpočet i v době ještě ne-
překonané hospodářské krize.  

3) Ministři těchto tří stran byli páteří
koaliční vlády, která vznikla 26. září 1921
po úřednické vládě. Jejím předsedou
a ministrem zahraničí byl Edvard Beneš.

4) Po straně, stranou, bokem (franc.).

V září 1921 bylo již o charakteru no-
vého státu rozhodnuto, neboť vláda Jana
Černého na přímý pokyn prezidenta Ma-
saryka v prosinci 1920 energicky potla-
čila generální stávku, jež nebyla ničím
jiným než pokusem o levicový převrat po
vzoru sovětského Ruska. Je opravdu
zajímavé, že oba korespondenti tyto
události nijak nekomentovali. Není mi to
alespoň známo. Klostermann neměl Ma-
saryka rád, nazýval ho „fedrovatelem Ži-
dů“ a tvrdil, že „umí jen bořit, stavět ne“.
Vilímek ho uznával, navíc si mohl opako-
vat svá slova z roku 1919, že u nás je teď
bolševismus nemožný [na tři desetiletí]
a veškerá ostatní práce a podnikání
půjde každému od ruky. Nešla, protože
většina lidí nebyla tak pracovitá jako
Vilímek a z rozsáhlého prezidentova díla
si pamatovala jen jednu větu: „Práce je
nutné zlo a každý se mu vyhýbá, jak jen
může.“ (T. G. Masaryk, Otázka sociální.) 

Avšak Vilímkovi již nikdo nesměl brát
svévolně majetek ani zpochybňovat jeho
zasloužené výdělky. Mohl si tedy v klidu
vyrazit i na delší dovolenou.  

44. Nakladatelova pořádná dovolená
Teprve předevčírem v noci vrátil jsem

se ze své toulky světem a ujímám se opět
vedení svého závodu posilněn na těle
i na duchu; odpočinul jsem si jak se patří
a doufám pevně, že dlouhý můj pobyt na
Jihu přinese mi kýžené ovoce, to je: že
budu míti pokoj od bronchiálního kataru,
který se mne v poslední době tolik natrá-
pil! Poslal jsem Vám pohlednici z Mento-
nu, doufám, že Jste ji obdržel; tam jsem
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se ale dlouho nezdržel, poněvadž mi ten
nával cizinců, a to sice samých těch
„noveaux-riches“1) byl odporný a použil
jsem příležitosti, že odjížděl z Marseillu
(!) velký zaoceánský parník francouzský
„Le Providence“ a svezl se s ním do Pa-
lerma na Sicilii, kde jsem vystoupil,
kdežto loď dále jela do Ameriky. A na Si-
cilii pobyl jsem si pak skoro 4 týdny, a to
sice v Palermě, Syrakusách a Taormině.
Ku konci pak na zpáteční cestě – právě
na svátky velikonoční – v Římě. Byl jsem
celou cestou a pobytem tam nadšen;
mnoho jsem viděl, mnoho zažil a hlavně
myslím, velice se zotavil, takže s chutí
vracím se ke svému verpánku.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
22. dubna 1922 

1) Nových boháčů, zbohatlíků

Ani Čedok by tehdy (nevím, zda dnes)
nezorganizoval takovou dovolenou. Ško-
da, že s sebou Vilímek nevzal manželku
nebo některou z dcer. Ale to by si třeba
tolik neodpočinul.

45. Naposled ve Štěkni, 
poslední dopis

Obávám se, že toto psaní Vás již neza-
stihne v Plzni a že bude vandrovati za
Vámi do Štěkně. Je teď tak abnormálně
krásné počasí, že věru by bylo hříchem,
kdybyste tyto dny trval v začouzené Plz-
ni. Ujeďte co možno nejdříve, – venku
se Vám bude zcela jinak dýchat než ve
velkoměstě.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
8. května 1923

Nezastihlo, protože spisovatel se za-
čátkem května nechal odvézt na zámek
do Štěkně v naději, že se tam znovu
zotaví. Moc mu to nešlo. „Na rybičky“
k jezu na Otavě (asi 1,5 km) již nedo-
kázal dojít. Správa zámku už předtím
nechala do umělého jezírka zv. bazén
v dolní části zámeckého parku, jež pů-
vodně sloužilo k rekreaci knížete a jeho
rodiny, vysadit ryby, aby Klostermann
mohl provozovat poslední „sport“, jehož
byl ještě schopen.

V červnu již byl podle vlastních slov
„zřícenina“, nepsal ani neodpovídal na
dopisy a přátelé nechtěli dále ničit jeho
už tak slabý zrak. Okna jeho „pracovny“
stála totiž přímo proti zdi, která měla
chránit vstup do přízemí zámku. Nejne-
zbytnější dopisy nadiktoval Bettynce,
jinak se skoro úplně odmlčel. Dopis,
z něhož pochází citovaný úryvek, je
poslední, jenž mu přítel Vilímek napsal.
Pak už korespondoval jen s Bettynou.
První dopis jí napsal důvěrně již 12. led-
na 1923. Žádal ji o aktuální Klosterman-
novu fotografii pro Humoristické listy,
kde měli připravený článek k spisova-
telovým 75. narozeninám. 

Karel Klostermann zemřel 16. červen-
ce 1923 ve 14 hodin na zámku ve Štěk-
ni. Betty ho následovala roku 1927,
o dvanáct let mladší Josef Richard Vilí-
mek roku 1938.
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Karolína Pláničková  

Sonáta pro Davida, part II.
Jeden známý a zároveň velmi obávaný

literární kritik řekl, že její text, který na-
zvala Sonáta pro Davida, nestojí za nic.
Je prý plný klišé, rozbíhavý, roztěkaný,
nesoustřeďující se na hlavní linii. David
by tento text zhodnotil pouhými dvěma
slovy: Působí manicky. 

Je pro ni velmi těžké smířit se s tím, že
text Sonáty, v němž obtížně, takřka po
slabikách skatovala obdivná slova o mu-
ži, který ji dokázal pochopit, pochválit
i téměř zatratit, a při tom všem velmi silně
ovlivnit, má slabá místa. Že je roztěkaný,
nesoustředěný, místy znehodnocený kli-
šé. Avšak její potřeba vyjádřit, co k Davi-
dovi cítí, byla silnější než ostrá slova kri-
tikova. Pokusí se o to znovu, i když si
opravdu koleduje literárně i citově. Ris-
kuje, že text bude příliš osobní, příliš
sentimentální, plný sebelítosti a slz. 

Pane Bože, jak jsi jen tohle všechno
mohl dopustit? Byla to čirá náhoda, nebo
tvoje zlomyslnost? Byla to velmi rafino-
vaná zlomyslnost, krutý Žert, že jsi jí do
cesty nastražil Davida, toho pozoruhod-
ného muže. Proklíná tě za to a zároveň ti
blahořečí. Že je to výraz šílenství? Ano,
to nepopírá. Byla na pokraji svých psy-
chických, fyzických i duchovních sil,
když v tomto muži spatřila odraz svého
vlastního já. Nezbývá jí nic jiného, než se
s vámi konfrontovat a zároveň identifiko-
vat, Davide. Je to nesnesitelné. Ale co je
opravdu nesnesitelné? To, že všechno je
snesitelné, odpověděl Jean Arthur Rim-
baud. A poté probodl dlaň svému příteli
Verlainovi. Nožem připraveným k roman-
tické večeři. 

Tak dobrá. Ona nechtěla být sentimen-
tální, ale bylo to silnější než její vlastní já,

a to značně kontrolované. Být sentimen-
tální většinou znamená začít používat kli-
šé. Tenhle odstavec, drahý kritiku, pře-
skočte. Nic Vám do něj není, je totiž
jenom pro ni a pro Davida. 

Vrací se totiž k motivu nože, připrave-
ného k romantické večeři, a nemůže se
ubránit asociaci zapálených svíček.
Mohly by třeba hořet v sedmiramenném
svícnu, Davide. Díky vám totiž poprvé
vstoupila do židovské synagogy. Prohlí-
žet si v tak velkolepém prostoru právě
vystavované fotografie jednoho známého
umělce byl neuvěřitelně silný zážitek. By-
la střídavě fascinována, dojímána a roz-
rušena pohledem na ohmatané lavice,
jejich chybějící čísla, v nichž nacházela
osobní symbolické významy. A do toho
všechny ty překrásné fotografie... Dotý-
kala se očima i prsty těch míst a čísel,
která zapadala do její vlastní numerolo-
gické analýzy. Při odchodu si koupila
šesticípou hvězdu Davidovu, dala ji na
řetízek a zavěsila na krk. Předtím nosila
na ocelovém lanku trojúhelník z chirur-
gické oceli. Byla přesvědčena, že to je
symbol její osobnosti. Bohužel ho ztrati-
la, a tak byl nakonec jeden trojúhelník
nahrazen trojúhelníky dvěma.

Týden nato usedla v kavárně ke stolku
s jakousi německou dvojicí. Žena asi pa-
desátiletá, muž třicetiletý. Přátelé, part-
neři, matka se synem? To nevěděla. Dů-
ležité bylo, že se stala objektem ženina
zájmu. Nejprve si ji Němka zkoumavě
prohlížela a pak se jí, samozřejmě ně-
mecky, zeptala, jestli je unavená. Ano,
byla pohroužena do smutných myšlenek
své bídné existence, ale raději se
o správnosti svých úvah ujistila techni-



kou tzv. zrcadlení; zopakovala tedy znovu
její otázku.

„Jestli jsem unavená? Ano, cítím se
velmi unavená.“ Žena se chápavě a zá-
roveň shovívavě usmála, zavrtěla hlavou
a se zřetelnější výslovností se zeptala
znovu: „Jste Židovka?“ Dívčino smutné
srdce pookřálo. Vypadám jako Židovka,
pane Bože! A odpověděla, že ne, ale že
má ráda židovskou kulturu. Kruh se uza-
vírá. Nebo to není kruh, ale kontury šesti-
cípé hvězdy? 

Chtěla by Davidovi za všechno podě-
kovat. Zdá se, že její život začíná mít díky
němu jasnější kontury. Aniž by o tom
věděl, je autorem její osobní modlitby,
která jí pomáhá ve stavech největší exis-
tenciální úzkosti. Začne si opakovat slo-
va, která jí kdysi řekl: „Jste hezká, chyt-
rá, nadaná, statečná ženská.“ Co násle-
dovalo potom, není tak důležité.

Už jí zase začíná být úzko. Z toho, že
její slova nestačí na to, aby vyjádřila, co
k němu cítí. Není ani její otec, ani její
partner, ani přítel, a přesto jako by byl
všechno dohromady. Je to, po pravdě
řečeno, nesnesitelné zjištění. Musí se
smířit s tím, že to nikdy nebude její part-
ner, s největší pravděpodobností ani pří-
tel. Ale tím, že na něj nemůže zapome-
nout, se stal součástí její minulosti, pří-
tomnosti i budoucnosti. Nesnesitelné je
to poslední, neví, jak s tím naložit. Nepo-
znala dosud žádného muže, který by se
tak podobal jejímu otci a zároveň mu byl
tak nepodobný. A navíc dokázal ocenit
jeho osobnost v několika pozoruhod-
ných postřezích.

Stýská se jí po něm. A vůbec jí v té
chvíli nepomáhá, co kdysi řekl. Že je
hezká, chytrá, nadaná, statečná, je spíš
přitěžující okolnost... Teď není ani jedno
z toho. Tečou jí slzy a přes nos kapou na

papír do jejích, jak by sama řekla, stu-
pidních emočních výlevů. Chtěla by se
umět tvářit jako jiný David, kterého zná.
Jako hráč pokeru. Všichni si celou dobu
myslí, že s poslední kartou v ruce končí
hru. On ji však hodí na hromádku se
slovy, že už ho to nebaví... Ale kdepak
ona! Do poslední chvíle si bude myslet,
že vyhrává, a pak ji vyvede z omylu tah
silnějšího hráče. A tím ten „její“ David
skutečně byl. Střídavě vzlétala a tvrdě
přistávala, dal jí opravdovou vysokou
školu života. Uvědomoval si vůbec v těch
situacích, jak prudce to s ní cloumalo?

V mnoha jeho instrukcích zazníval její
otec. Byl stejně přísný, netrpělivý, a při-
tom tak okouzlující. K bílým kalhotám si
oblékl ležérní námořnické triko velmi po-
dobné tomu, které jí daroval otec. Koupil
jí ho v H&M. Poté si nechal zkrátit své
krásně kudrnaté vlasy. Řekla mu, že ty
delší mu slušely víc. V duchu si musela
přiznat, že projevuje opravdovou slabost
pro muže s tak kučeravými vlasy, jaké má
právě David. A navíc nosil úplně stejné
brýlové obruby jako ona. Černá barva,
stejný tvar. Řekl jí, že je má rád. Kromě
toho má mnoho dalších obdivuhodných
vlastností... Nepříjemné na tom je pouze
to, že ho začíná mít čím dál tím víc ráda.

Pane Bože, znovu před Tebe pokleká
a úpěnlivě se Tě ptá: „Bylo tohle všech-
no nutné? Musím tak trpět? Pro čí po-
bavení jsi to všechno spískal?“ S poli-
továním musí přiznat, že ona sama není
Bohem, tedy autorem tohoto příběhu.
„Ne, opravdu nejsem, a o to truchlivější
je má role.“ 

Už více než dva roky Davida neviděla.
Přesto však nadále zůstává její pochod-
ní, jejím hořícím sedmiramenným svíc-
nem, který osvětlil temná zákoutí na její
cestě životem.
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Irena Natálie Chaloupková  

Takový normální rozhovor
Ano?
Ti volam, abych ti řek, že tě mam rád. No…
No?
Jo.
Co no?
No jo.
No jo?
Ti řikam, že tě mam rád.
Jo. Jo.
Ty mě nemáš ráda?
Ale jo.
Ale?
Ale…, ale jo, řikam.
No to je hezký, já ti tady vyznávam lásku a ty mi řekneš ale jo.
A co ti na to mam pořád říkat?
Tsss! Tak promiň, ale když já to tak cítim, tak ti to musim řikat.
Ještě se podle toho tak chovat, drahý.
No dovol?
Jen si vzpomeň!
No jo, to jo, ale to je dávno pryč.
To si myslíš ty.
Ne, to je pravda.
Jasně, že je to pravda, když to říkáš.
Je to pravda.
Jo, jako všechno, cos kdy řek.
Sem se ti přece kolikrát omluvil.
Jo, omluvil, dík, ale to tak trochu nestačí. Ty věci se prostě nedaj vymazat jen tak ze
života. Já se fakt snažim, ale nejde to.
Tak se snaž víc. Snažíš se málo.
Já sem tady ten, co se má snažit víc?
A já snad? Já ti tady řikam, jak tě miluju a ty…
Já už ti ale tak trochu vůbec nevěřim.
Tohle bys možná měla, je to totiž pravda.
Ale jo, tohle asi jo, ale když si představim, kolikráts mi lhal a já byla tak blbá, že… Já
bych se neviděla.
To je ale taky tak trochu tvoje vina, nemyslíš, drahá? Jen se nad sebou taky někdy
trochu zamysli.
Zamejšlim se pořád a čím víc se zamejšlim, tim víc si myslim, že je to všechno špatně.
Co je zase špatně?
Všechno mezi náma.



Takže za všechno můžu já a tys ta dokonalá.
Ne, to sem vůbec neřekla.
Ale řekla.
Mi řekni, kdes to slyšel.
Řikalas, že se nad sebou zamejšlíš pořád, ale výsledek je ten, že my dva sme špatně.
To jo.
Ale nedochází ti, že ty si špatně?
Já sem ale nikdy neřikala, že sem dobře. Právě proto je to všechno špatně. Nikomu
sem ale neubližovala.
A za všechno můžu já.
Ne, to sem neřekla. Za všechno můžu já, protože jaks před chvílí řek, sem špatně.
Jo! Kdyby to tak nebylo, nemusel bych bejt nevěrnej a lhát ti.
No, ty si dokonalej. Ty se mi snad jenom zdáš. Celý ty dlouhý léta žiju ve snu. Bože
dej, ať se už probudim.
Tak ty celý léta žiješ ve zlym snu, no to je pěkný!
To právě moc pěkný neni.
Ale to je pryč, vždyť já se přece teď snažim.
Já vim, já to vim, ale…
Ale já tě mam rád, nechci, aby ses se mnou rozešla.
Ale…
Co bych bez tebe dělal?
Ty by sis rychle poradil.
To právě ne.
To právě jo.
Ale vůbec ne! Poslyš, zejtra jedu pro nějaký náhradní díly do Prahy, pojedeš se mnou?
Já bych byl moc rád.
Hmmm… já nevim. A v kolik?
Já nevim, tak kolem poledne.
Tak jo. Tak mi ještě před tim zavolej.
Jo, jo. Ale ti ještě musim říct, že tě mam rád.
Ale no jo, dyť já tebe taky.
Tak to sem moc rád.
Jo, tak to je moc fajn.
Tak zejtra, jo? Tak papa…
Pa.
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24S kopce pod Antidivadlem

Jan Sojka  

Wogastisburg
Jen díky slovutnému Fredegarovi víme,

jak roku šestistého třicátého prvního od
narození Páně pokořil nejslavnějšího me-
rovejského vládce, chrabrého Dagober-
ta, odpadlík od víry a Boha, kupec Sá-
mo, jenž mnohá léta velel a tvrdou rukou
vládl hordám divokých Slovanů. U Wo-
gastisburgu k té líté řeži došlo. A zdá se
více než pravděpodobné, že za oněch
temných časů náležel Wogastisburg
mezi významná slovanská hradiště. Jen-
že lidé se nejen rodí a umírají, ale přede-
vším pijí a zapomínají. 

Dnes už nemáme potuchy, v jakých
končinách se bájný Wogastisburg roz-
prostíral. V zemích českých nebo snad
německých? Či dokonce na Slovensku?
Tak nebo onak, někde byl a nám přišla
náramně vhod varianta, že by ztraceným
Wogastisburgem mohla být starobylá Ka-
daň. Ptáte se proč?

Inu, odpověď je prostá. Novodobí Slo-
vané se znovu dali na odvážný pochod.
Jen je nevedl (zřejmě) franský kupec, ale
(určitě) český Němeček, zvaný Zdeněk.
A je jasno. Antidivadlo vyrazilo hrát do
Kadaně. U jejích bran pozvedl místo me-
če nejvyšší kněz Antidivadla, otec Něme-
ček, housle a bratrské trio Sojka, Char-
vát, Brabec zapělo kánonem Hospo-
dine, pomiluj ny. 

Pak byly s patřičnou úctou do mlčen-
livých vod Ohře vhozeny obětiny. Dýka,
aby z místního obecenstva sejmula zu-
řivost, lístky durmanu, aby v divácích vy-
volaly chechtavou nemoc, a džbán, aby
po představení víno teklo proudem. A tak
jsme pod ochranou pohanských bohů

přešli padací most a odhodlaně vstoupili.
Vystoupení se odehrálo ve sklepení

historického domu jménem Střelnice.
Výborná akustika, loučemi nasvícené
jeviště a ryze přírodní hlediště z tuctu
špalků, zkrátka podmínky nám šité na
míru. Nebylo divu, že jsme se pěkně roz-
parádili! A výsledek? Pod hrozbou ne-
specifikovaného násilí jsme museli něko-
lik skečů přidat, jeden zopakovat, druhý
sehrát pozpátku a další si na místě vy-
myslet. 

Oba jásající fandové nás po dlouhém
aplausu puštěném z cd přehrávače vy-
nesli na ramenou rovnou do hospody
nad námi. Pravda, duo Brabec – Něme-
ček musel z podzemí vyprostit narychlo
přivolaný traktor s řetězy, ale to byla jedi-
ná kaňka na vydařeném večírku. Ten vy-
gradoval v místním pohostinství dlouho
po půlnoci, a to společným tancem na
stolech se zaměstnanci. Tančil se du-
pák.

Po krátkém spánku a dlouhé snídani
v hotelu Split jsme pokorně sestoupili
k Ohři a hodinovým mlčením poděkovali
za projevenou přízeň. A tak jsme s potě-
šením mohli k domácí Plzni, dále k Pra-
ze, Českým Budějovicím, Písku, Doma-
žlicím, Rokycanům a Ostrovu u Karlo-
vých Varů přidat další dobyté město. 

Uondáni a dočista šťastni jsme se po
řece vydali na cestu k domovu. Sic špat-
ným směrem, ovšem kdo by si dokázal
odříci lákavé dobrodružství na voru? Tím
spíše, když nám plavbu krátil sborový
zpěv duchovní písně Svatý Václave, vé-
vodo české země.
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Gesamtkunstwerk

Možná tímto titulkem rozvášním zarputilé
wagneriány: proto se musím zkraje omluvit
a leccos vysvětlit. Literatura, hudba, výtvarné
umění – inspirace, způsoby (smysly) životů
a postupy založené na verbálním, tónickém,
barevném materiálu: basické pilíře výtvarně-
poetické publikace vydané Galerií města Plz-
ně pod edičním okem Václava Maliny. Tan-
dem autorů, malíř Vladimír V. Modrý a Zdeněk
Barborka, tu pod výmluvným názvem Deset
básní pro V. V. M. postmortálně tvoří z látky
slovesně-výtvarné transcendentní fugu: poly-
vokální krasojízdu s občasným crescendem
(z pera Barborkova: „A my pokrčíme rameny/
VŽDYŤ JE TO JEDNO/ to je tedy to naše
společenství/ MÍJENÍ“), vždyť experimentální
básnění Barborkovo a figurálně-abstraktní ex-
plosivy Modrého jsou právě dva hlasy sinu-
soidicky se míjející, a přesto se spojující, za-
tímco se v představách čtenářových-diváko-
vých vynořuje hudební téma: archetypální lin-
ka spojující všechny druhy umění, navíc oko-
řeněná o meziuměleckou (popř. mezilidskou)
empatii: básně psané na počest a jako evo-
kace výtvarného projevu Modrého. 

Už na první pohled neuniká oku motiv Do-
na Quijota: malířova stylisace do snivce, jenž
je odsouzen k věčné prohře, nebo naopak
výhře (jsme v roli nadhledícího diváka, nebo
v kůži rytíře smutné postavy?), souvisí s život-
ním údělem umělcovým. Tvůrčí frustrace v do-
bách 50. let 20. století vyúsťuje do vážných
zdravotních komplikací, aby v éře normalisa-
ce 70. let dosáhl Pyrrhova vítězství v podobě
skupinových výstav a jiných poct. Proč Pyr-
rhova: bývá to tak, že výrazné talenty dojdou
uznání teprve v dehonestujícím zdravotním
stavu (z jakési člověčí lítosti) anebo bezpro-
středně či nějaký ten čas po úmrtí (z jakéhosi
zadostiučinění, abychom my, přeživší, mohli
klidně spát). Co je však důležitější: quijotov-
ské téma je spojovníkem s celestiálními kraji-
nami. Modrý je jak krajinomalířem nebeské-

ho či mimozemského (znovu)objevování výšin
v nás samých, stejně tak vně nás. Umělecká
tvorba tím získává duchovní prahodnotu ukry-
tou v podvědomí každého z nás, ať si to
chceme či nechceme připouštět. 

Quijotova (nebo též: Barborkova lyrického
subjektu) ruka „pokorně zaťatá v pěst“ znovu
a znovu svým dřevcem útočí na čtenářovu
imaginaci: ta je pro básníka nedosažitelná,
její působení může autor jen intuitivně tušit.
Lze přemítat o reinkarnační povaze obrazů,
jež si můžeme při četbě vyvolávat. Takové
představy se rodí ze sebe samých, pokaždé
však obohaceny o individuální empirii a erudi-
ci dílo vnímajících. Percepce poezie a umění
jako takového podle Barborky zní: „Je čas ra-
dosti/ Kdy všechno se rodí znovu“. Tuto au-
tochtonost uměleckého tvaru, tj. jeho exis-
tenci v místě vzniku, přesněji: duše díla, kte-
rou čtenář vnímá, je na stejném „místě“ jako
byla v době, kdy ji tvůrce tesal – v podvědo-
mí, můžeme doložit pouhou vnímatelskou zku-
šeností: když přečteme, uvidíme nebo usly-
šíme něco mocně esteticky působícího, cítí-
me se „jinak“, jakoby odtrženi od pozemské-
ho světa, v jakési božské letargii, jež zakouší
umělec během procesu tvorby či krátce po
něm. 

Synthesa výbušných barev a slov dvou výji-
mečných duchů působí nadsmyslově, jak již
bylo naznačeno v úvodu: fascinace astrono-
mickými tělesy, jež jsou metaforami výšin (ne-
bo hlubin) lidské mysli, astrální symbolismus
probouzející slovy „z doby před narozením
hlasu“ pratypovou touhu lidských bytostí po
sakrálním prožitku. Otevřené krajiny, kde do-
minují nebesa – prostor, kde se může mysl
svobodně rozletět jako stříbřitá volavka Li Po
– explosemi teplých, ba přímo horkých
barev, tak sekundují úsečným veršům „To bu-
de dobré/ To bude znamenité/ Noc zardou-
sit/ Bílé slunce stvořit“. Součtem literárního
útvaru a maleb vzniká ve čtenářském (pod)-
vědomí hudba, onen Gesamtkunstwerk bez
Richarda Wagnera.

Vojtěch Němec
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Pax iiscum – Blovice II

Vraťme se ještě jednou po šesti letech do
Blovic (blovické Pax iiscum uveřejnil Plž ve
svém druhém čísle roku 2004). Doplňující
připomenutí zaslouží prozaik a překladatel
Václav Valenta-Alfa (V. Valenta, 1887-1954).
O pseudonymní přístavek Alfa se postaraly
čtyři samohlásky a v jeho jméně. Věnoval se
především tvorbě pro mládež a v ní patřil
k nečetným autorům zpracovávajícím legio-
nářskou tematiku. Původně učil na obecných
školách ve Spáleném Poříčí, Žďáru u Blovic,
Chocenicích, Plané nade Mží a v Plzni-Čer-
nicích. Válečná léta stočila jeho učitelskou
dráhu jinam. V roce 1915 byl mobilizován
a odvelen do Haliče. V zajetí se o rok později
seznámil s Kyjevem a Sibiří. Za další rok
vstoupil do legií. Zúčastnil se bojů na sibiřské
magistrále a zápasu o ni. V Irkutsku opět učil
– stal se správcem a učitelem školy pro ne-
zletilé dobrovolníky „československého voj-
ska na Rusi“ – to už nová republika v srdci
Evropy slavila první výročí své existence. O ne-
zvyklých kantorských zkušenostech psal
v pozoruhodné studii Česká škola na Sibiři.
Se svěřenci absolvoval pověstnou anabazi
návratu – z Vladivostoku po Indickém oceánu
do Středozemního moře a do vlasti. Usadil se
v Blovicích. Protektorátní režim ho jako le-
gionáře penzionoval. Po osvobození byl Va-
lenta ještě dva roky řídicím učitelem. Mezi
jeho několika vyznamenáními dominoval Čes-
koslovenský válečný kříž. V polodokumentár-
ních povídkách bez patosu, ale se střízlivým
smyslem pro dynamiku a dramatičnost za-
chytil formování sboru dobrovolníků i jejich
zápasy. Ojedinělý byl jeho zájem o osudy si-
rotků, kteří se stali jakýmisi dětmi legií. Vztah
k ruské literatuře se objevil v překladech (na-
příklad V. V. Bianki, N. S. Tichonov).

A ještě se dvěma jmény se na blovickém
hřbitově setkáme. Zdeněk Nygrýn (1924-
2004), působící do roku 1990 na Pedago-
gické fakultě v Plzni, se řadil mezi významné
didaktiky zabývající se výukou českého jazy-
ka. Jeho dcera Jarmila Strejčková-Nygrýnová
(1953-1999), absolventka téže fakulty a pak

studia psychologie sportu a trenérství, byla
šestinásobnou mistryní Československa ve
skoku do dálky – v něm vytvořila čtyři repub-
likové rekordy – a v běhu na 100 m. 

P. S. Omluva. V březnovém čísle jsme já
i redaktoři přehlédli doskočnost počítače,
který si osobuje právo upravovat pravopis
podle svého. Josef Tichý samozřejmě nefa-
rářoval 28 let v Děčíně, ale v Měčíně. Děčín
je zřejmě pro computer snesitelnější. 

V předešlém, únorovém čísle zasáhl šéfre-
daktor (jinak podle poznámky S kůží na bu-
ben v březnovém čísle Plže, kde ovšem poza-
pomněl, že latinské substantivum lapsus je
mužského rodu čili maskulinum, je zřejmě
citlivý na každý nepřesný detail) do stylizace
Pax iiscum a v úvodu informace o Láďovi
Pechovi – Miroslavu Němcovi z toho vznikl
dokonalý stylistický zmatek. Ale skutečný
smysl si čtenář jistě zrekonstruoval sám.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Zbývá-li básníkovi poezie,
zbývá mu všechno

Nakladatelství Sursum loni vydalo básnic-
kou sbírku Karly Erbové Přesto. Hned v úvo-
du se pokusím dešifrovat název sbírky, kte-
rým autorka signalizuje svůj tvůrčí záměr. Pří-
slovce může být jen napovězením, protože
vyjadřuje bližší okolnosti, příčinu, stupeň
vlastnosti nebo míru předmětu. Také Vladimír
Holan rád dával do názvu básní spojky a pří-
slovce. Vzhledem k dosavadnímu tvůrčímu
profilu Karly Erbové se lze domnívat, že půjde
o její příslovečnou charakterovou vzpurnost
a etickou neúklonnost. Z textu však vyplývá,
že ono „přesto“ má dva odlišné významy.
První je vysloven hned v úvodní básni. Do
Edenu – ráje přicházejí a za zásluhy zůstávají
ti, kteří si poctivě odsloužili své na zemi.
Dobrovolně a v pokoře však odcházejí ženy,
aby sloužily dále. Přesto, že nemusí. Závěr
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prvního cyklu básní je nositelem druhého vý-
znamu „přesto“. A jsme u té charakterové
vzdorovitosti. Člověk nesmí rezignovat a do
posledního dechu si chce „vyvzdorovat ten
marný let“. Je tu pnutí mezi smířením a ne-
smířením, mezi možností a nemožností. Pouť
životem je většinou vedena od vzdoru a výbo-
je k smíření, které nemusí být rezignací, nýbrž
přijetím reality. U Erbové je tomu jinak. Nere-
zignuje ani se nesmiřuje. Týká se to indivi-
duálního lidského života i společenského
kontextu.

Ve sbírce se často vracejí motivy šílenců,
starců, stařen. Jejich cesta je vymezena ply-
nutím od mládí ke stáří, ale přesto! Tady je
ještě ono vzdorovité zastavení a odmítnutí po-
korné rezignace před branou smrti a před
branou Edenu. A zase přesto: dobří vymírají
a přesunují se do Edenu – a kdo tu zůstává?
Zbývá tu BÁSEŇ, která je více než útěchou.
Je ohněm, vzdorem a posláním. Básníci –
bratři nejdou jen cestou úniku a bolu, jsou to
též „raziči tunelů“, dotýkají se hlubin osudu
i výšin srázů, zpívají též o touze a závrati.

Přestože Erbové leží na srdci etické hod-
noty společenské, dovede se také uzavřít do
útočiště niterné samoty, kde přetavuje své
bolesti v oheň poezie a závrať života, který se
musí dožít nepokořivě a s nadějí do posled-
ního okamžiku, po němž zůstává báseň jako
klíč k zaslouženému vstupu do Edenu.

Ve sbírce jsou často zastoupeny motivy
noci, ale i rozednívání, dále motivy stáří, ale
i naděje. Autorka si rafinovaně převrátila
výrok známého filozofa do roviny své touhy,
která jde jinými cestami než realita: „Mravní
zákon nad mou hlavou / Hvězdné nebe ve
mně.“ Odmítá „lokajské duše v předklonu“,
odmítá touhu po velikášské slávě, po sobec-
kém individualismu, po bezostyšném koryta-
ření. A nad tím si posteskne: „Ještě že máme
poezii / /.../ I kdybys byla prach a bláto / jsi
moje krásná trýzni / Nelze se vyzout Leda
uhořet // To ale trvá celý život.“

Sbírka je rozdělena na dva cykly: Zahrada
Eden a Jen tak pro závrať. Asi intuitivně uved-
la autorka druhý cyklus skromným „jen tak“.
Vskutku podstata sbírky je v cyklu prvém. 

Karla Erbová nezklamala ani touto poslední
sbírkou. Je zajímavé, jak celý život jde s ní
motiv, který vymezila už názvem své prvotiny:
Neklid. Tento neustále přítomný neklid ji vede
k permanentní aktivitě nejen tvůrčí, ale i myš-
lenkové a etické. Jako by stále bilancovala
v běhu života, ale neuzavírá. Oheň poezie
chce donést jako poselství až do Edenu. 

Mimochodem: dnešní vydavatelská praxe
korekturám knih dopřává málo času. Tato
okolnost zavinila, že v textu zůstaly některé
jazykové nedostatky (např. na s. 12, 27, 42).

Bohumil Jirásek

Zpětné zrcátko

V Žilově se v únoru křtilo

Každý, kdo se blíží k bráně abrahámovin
nebo se odstěhuje ze svého rodného kraje,
byť ne daleko, se neubrání vzpomínkám.
A byl-li domov milovaný a dětství idylické,
jsou vzpomínky také plné idyly. 

Taková je i malá knížka Marie Beranové-
Zierlové Vzpomínky na dětství s podtitulem
Obrázky ze Žilova a Stýskal. Jde o milé, živé
vyprávění a laskavé vykreslení nezapomenu-
telných míst a postav z české vesnice dva-
cátých let 20. století, doplněné dvěma kra-
jovými pohádkami a vyprávěním o vodníku
Stiburkovi, které se říkávaly při draní peří.
Sama autorka v roce 1980 napsala: „Nechtě-
la jsem svými vzpomínkami vytvořit nějaké
umělecké dílo, ale pouze zachytit atmosféru
venkova západních Čech, jak ji všemi smysly
vnímalo dítě té doby.“ Publikaci poměrně
útlou (126 s.), leč v pevné vazbě vydala obec
Žilov za přispění řady občanů a firem regionu
v plzeňském nakladatelství Kletr v závěru roku
2009 – ke stému výročí autorčina narození.
Pro vydání ji edičními poznámkami i ilustrace-
mi opatřila dcera Marie Beranové-Zierlové,
literární historička Helena Sobková. Občas
stojí za to se zastavit a nahlédnout škvírou
pootevřených dveří do života našich předků.

Jana Horáková
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Tiráž

Noví autoři Plže:

Ludmila Bednářová – narozena 1931 v Praze,
herečka, nyní žije v Plzni, dosud nepublikovala

Waltraud Seidlhofer – narozena 1939 v Linci,
přední rakouská básnířka, též autorka grafických
textů. Vydala patnáct básnických sbírek, píše též
prózy a rozhlasové hry, ve své tvorbě rozvíjí iniciativy
vídeňské literární školy a je laureátkou prestižních
literárních cen. Několikrát své texty četla i v Plzni;
žije ve Welsu

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Jiřiny Fuchsové a Evy Válkové

Povídky Milana Čechury a Jana Sojky

Aforismy Karla Trinkewitze
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