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Na počátku budiž flagelantské konstato-
vání, že jsme se zachovali nepěkně a v č. 4
přejmenovali básnířku Frűhbauerovou z Karo-
líny na Kateřinu: inu, šéfredaktor zase zasáhl.
Mea culpa, mea maxima culpa, pravím, leč
Kateřina je koneckonců také náramně pěkné
dívčí jméno a i v obsahu ročníku bude vše
uvedeno na pravou míru. A z jiného úhlu: ve
dnech, kdy nám kulturní komise plzeňské
radnice s potěšením zakroutila krkem, byť na-
konec se jí Plže nadobro ukroutit nepodařilo,
je až s podivem, že jsme podobných chyb
v čísle nenapáchali víc. Ono když jde o plží
krk, Karolína je skoro co Kateřina.

A jak už jsme byli takoví ukroucení, došli
jsme k neveselému rozhodnutí (Plž teď chodí
s žebráckou mošnou!), že červnové číslo vy-
jde s označením 6/7 a následující číslo bude
sice jakoby „letní“, vyjde však asi až na sklon-
ku prázdnin s označením 8/9. Další „normál-
ní“ číslo že se objeví až v říjnu jako č. 10.  A to
vše i díky pochopení Ministerstva kultury ČR,
Plzeňského kraje a dalších laskavých dárců.
Kvalitních příspěvků máme habaděj, finanč-
ních prostředků přeposkrovnu. Jenže náhle
se zjevil velkorysý Vladimír Babnič a pak dár-
ce vpravdě andělský s očima mladé dámy –
a všechno je jinak, dokonce i letní dvojčíslo
bude! 

Takže doufáme, že ani tento Plž nebude
poslední a že přetrváme až do následujícího

jubilejního desátého ročníku. Pořád totiž mů-
žeme našim čtenářům nabídnout zajímavé
a podnětné literární texty, ať jde například
o básnický pozdrav z pera plzeňské rodačky
Jiřiny Fuchsové, zabývající se v Los Angeles
historii novodobého českého exilu, o nové
verše Evy Válkové, o skalpelovitě břitké
a úsečné povídky Milana Čechury nebo Jana
Sojky. Ukázku ze své nové knihy nám poslala
Helena Sobková, autorka, díky níž se česká
společnost začala zajímat o biografii Boženy
Němcové, tj. o skutečné životní entrée naší
klasičky. Zásluhou Ivana Martinovského se
ještě jednou vracíme ke Klostermannově při-
jaté korespondenci, tentokrát ukázkou, jak
kritikusové psát nemají: servilně, servilně
a ještě jednou servilně. Ouvej, jako kdyby to
bylo dnes! Stanislav Bukovský nám poslal už
tolik duchaplných příspěvků do své autorské
rubriky Antibukolika, až by si zasloužily celé-
ho zvláštního Plže. Aforismy Karla Trinkewitze
se nevešly: až příště! Přispěchejme i s malou
gratulací Václavu Malinovi: má v červnu už
deset let za sebou abrahámoviny a nastojte,
píše o snech a sní o snech! Nezapomněli
jsme ani na Mladý Západ – a všem čtenářům
a příznivcům Plže přejeme milé dny a nechť
léto je pochváleno.

Vladimír Novotný

1Editorial

Jak rád by sebral zbylé síly…

Jan Sojka



2Laudatio pro Plzeň

Karla Erbová 

Dva sonety rozverné plzeňské

Vždycky tu býval kousek dřiny
v tom městě piva – jak by ne
Svět sotva někdy bude jiný
nic lidského nás nemine

S celým svým načinčaným dvorem
i císař Rudolf kdys tu byl
S dvořany šašky fraucimorem
Jak ten se asi veselil?

Nos červený jak bambulička
hlas vychlastaný Těžká víčka
S kdekým by srdce rozdělil

Vrávoral měsíc nad náměstím
A ponocný mu hrozil pěstí
neboť i on – tak trochu pil

Rovněž mí předkové tu byli
o tom bych mohla vyprávět
Smáli se Nadávali Pili
ač u krku je držel svět

Ta Škoda lásky na náměstí
po válce V máji Za slunce
To byl kus obrovského štěstí
I je jsme měli při ruce

Zač by ten lidský život stál
kdyby v něm občas nesvítila
prdýlka dívčí oblá bílá

Majálesy a lazebnice
Opilci spící u silnice
Zač by stál – 

když už nepostál

Jaroslava Málková 

Plzeňská zákoutí

Zastavil se čas
V hodinách na věži
Zrezivěla kolečka

U Kalikovského mlýna
Si vítr zavzpomíná
A cuchá polibky
Milenců u jezu

Housle zavěšené v průvanu
Vzlykají
Jako by primáš
Nad nimi dýchal

Co se to chvěje v obzoru?
Městské hradby 
Nebo duha
Nebo slza
Klouzající do dlaně?
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Jiřina Fuchsová 

Dny

Jsou
takové dny
Jednou ráno
někde na křižovatce mezi kávou
a rohlíkem
hodiny náhle oněmí
Slyšíš
jak pod oknem
tak letně
široce dokořán otevřeným
se skřípějíce
pozvolna zastavují
vozy času
Hlas dětství
skrytého v dálce za modrými horami
se ještě chvěje kdesi ve větvích
a zatím
průsvitným vzduchem neslyšně
připlouvají
vlákna babího léta

Jsou
takové dny
Pole
nevydá zrna kdybys stokrát prosil
obloha
neztěžkne deštěm
byť ses ďáblem zaklínal
Jazyk
zmrtvělý nemohoucností
ve vyschlých ústech chutná jako popel
A tak jen
na miskách dlaní
do země obrácených
se zaťatými zuby po sté převažuješ
úrody dávno sklizené
a mlčíš

Jsou
takové dny

Ale někdy
aby své koše vrchovatě plnil
člověku stačí
tichými rameny rozrážet příliv dní
tichýma očima přijímat vláhu nocí
a jeden po druhém
ve dlaních dlouze vážit
oblázky
ze dna duše

Jsou
takové dny

A tu
jednoho dne
ze zpokornělých rukou
vyšlehne nový plamen
Náhle
životu nezbývá
než písní vytrysknout
osíti znovu odpočinutá pole
a prací rukou jimž bylo požehnáno
svést pod jedinou střechu
zemi i nebe

Jsou
takové dny

Zapři svůj hlad
a chlebem obrosteš

Zapři svou žízeň
Zaperlíš se
vínem…
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Eva Válková 

Nevinnost je v nebi

Klášter Chotěšov

I
Za závoji pavučin
Za závoji času
Na prastarých základech
Rokoková zbožnost
A klenutí chodeb
Jak obočí
Pod černými rouchy
Oprýskaný majestát
Vévodící polím
Podepřený vzpomínkami
A péčí o ně

II
Nevinnost je v nebi
A zde
Pracuješ
Tak těžce
Jak je těžká země
A kouř svic
Proti svitu hvězd
A rannímu vánku

III
Uzavřené
Před všetečnými
Soustředí se
K péči
A předají
Vědomosti
Ke vznešeným

Anebo
Si to jen myslíme
Na základě stop
Které
Jsou překryté
Vojenskými příkazy
Střelbami
A hesly

IV
Ve vzpomínkách
Stoletých šlechtičen
Stromy
Se mladě zelenají
A inkoust
Je modřejší než moře
Stopy slz
Chutnají jen sladce
A závojíčky
A památníčky
Ožívají leskem

V
Z rozlehlého panství
Vidíš pole
Která zlátnou
Penězi
Střechy ale
Jsou schránkami
Bohatství
Které přesahuje
Do výšky a hloubky
I za hranice kraje
A ještě dál
Než domyslíš
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* * *

Jako peří
Přejetého ptáka
Po tobě zbylo
Pár prstýnků vlasů
Leží lehce
Na mém stole
Jenom smetí snů

Ostříhala jsem tě
Ze záhrobí lásky

* * *

Větvičky mých cév
Prorůstají k tobě
A žilkování myšlenek
Se snáší jako závoj
Nad hlavou
Nebo je to síť
Na úlovek
Zaskočených duší

* * *

Pták
Který snáší
Vejce básní
Odlétl
Do teplejších krajů

V opuštění
Snad se rodí
Jaro
Střepy kraslic
Se tomu smějí

* * *

Bezpečí stráně
Pod hlavou
Červencové snění
Dotýká se dětství

Ve slunci
I kůže zmije
Se třpytí
Jako šperk

* * *

Orvaný rmen
Jako rmut
Všech světů
Mezi štěrkem a vajgly
Na kolena
Ne jako nad
Ale v tom
Na celý život

Tma křídel

Některé věci
Nepůsobí
Jak záclony motýlích křídel
Ale jsou

Závoje můr
Těžkých
Temných 
Přízraků

Odkud
Jak ze sklepení kostelů
Vzhlížíme
K paprsku blanitého blankytu
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Helena Sobková

Dorothea vévodkyně Kuronská
Jednoho mrazivého rána, psal se prá-

vě 14. leden roku 1800, stály na nádvoří
náchodského zámku tři panské kočáry
připravené na cestu. Do prvního nastou-
pila princezna Kateřina Vilemína, její ses-
try Paulina a Johana a jejich guvernantka
Cecilie von Roggendorf. V druhém kočá-
ře jela vévodkyně Dorothea Kuronská se
svou nejmladší dcerkou Dorinkou a její
chůvou mademoiselle Reginou Hoffman-
novou. Třetí povoz patřil doprovodu. Slu-
žebné ze zámku zahalily dámy a princez-
ny do huňatých kožešin a pod nohy jim
položily plechové láhve naplněné horkou
vodou.

Kočí na kozlících lehce mlaskli biči
a koně se hnuli z místa. Z nozder jim vy-
cházely mráčky páry, kopyta ujížděla na
kamenné dlažbě potažené námrazou. Za
okny zámku se mihlo několik úředníků
a služebných, kteří sledovali odjezd pan-
stva. Většinu z nich svírala úzkost a oba-
vy, co bude dále. Vévoda včera zemřel
a jejich setrvání na místě bude nejisté.
Za ujíždějícími kočáry se díval i důchodní
Jan Müller. Sloužil věrně svému pánovi
jako ekonomický odborník a vše, co se
odehrálo v posledních týdnech, ho hlu-
boce zasáhlo. Ještě před nedávnem
zněl zámkem zvučný tenor Petra Birona
a zvonil smích princezen. Dosud je viděl,
jak běhají po strmých schodech ze zám-
ku na náměstí, jak laskají malé děti, dá-
vají jim pamlsky a obdarovávají chudé,
nebo jak roznášejí při zámecké slavnosti
talíře s jídly a předkládají je starým úřed-
níkům a jejich manželkám. 

Uplynulá noc byla studená. Delší dobu
neobydlené zámecké pokoje se podařilo
vyhřát jen stěží. Kachlová kamna se roz-

topila sice ihned, jak se donesla zpráva,
že vévoda skonal, ale zdi a nábytek byly
promrzlé a chtělo by to ještě den dva,
aby se vše prohřálo. Ovšem vévodkyně
spěchala do Prahy. 

Minulé dny na zámečku v Jelenové,
kam ji pozval pan von Mutius, majitel
usedlosti a vévodův ošetřující lékař a pří-
tel, byly náročné. Vévoda Petr, jenž vě-
děl, že jeho dny jsou sečteny, se chtěl
rozloučit s manželkou a dcerami. Závěť,
sepsanou 6. ledna a dva dny poté do-
plněnou dovětkem, již odvezl spěšný po-
sel do Prahy hraběti Wratislavovi. Ten
měl všechna vévodova přání a rozhod-
nutí uvést co nejrychleji v skutek. Petr
podle svého nejlepšího úmyslu a svědo-
mí podělil ženu a děti. Bohatý majetek
a statky rozdělil uvážlivě. Hlavní dědič-
kou se stala prvorozená dcera Kateřina
Vilemína. Jen Johana vyšla s prázdnou.
Ať ji jednou zaopatří matka. Otec se na
dceru hněval. Měla si uvědomit závaž-
nost a neodpovědnost svého činu a po-
cítit, jak hluboce ho ranila a potupila,
jeho a celou rodinu, když tajně uprchla
ze zámku s hercem Arnoldim. S tím pod-
vodníkem! Vévodu bolela jeho zrada.
Důvěřoval mu. Dokonce ho povýšil na
dvorního radu. A on, obyčejný kome-
diant, ho za zády tak podvedl a ponížil.
Petr se nedokázal s touto skutečností
smířit. 

Když ho obklopily dcery a manželka,
vzpřímil se s námahou na loži. Pozvedl
pravici na pozdrav a s vážnou tváří se
zadíval na příchozí. Nejdéle a nejvřeleji
hleděl do očí své nejstarší dcery. Byla
jeho chloubou a nadějí. Kateřina se hoř-
ce rozvzlykala, ale otec ji konejšil:
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„Neplač, Vilemíno, buď silná. Musíš
mne nyní zastoupit. Staneš se vévodkyní
Zaháňskou. Vše je připraveno. Zhosti se
svého úkolu dobře.“ 

Pak se obrátil na mladší Paulinu.
Usmál se na ni a co jí to jen řekl? Něco
jako: „Nezapomeň na hudbu a umění.“
Petr umění miloval nade vše. Hudba,
obrazy a sochy ho povznášely, divadlo
bylo jeho vášní a radostí.

Johana stála v rohu komnaty provinile
se sklopenou hlavou. Otec na ni pohlédl
jen letmo. Nebyl schopen slova, i když
právě ona bývala jeho mazlíčkem. Joha-
na jeho pohled nezachytila. Malou Doro-
theu pohladil po černých vlasech a pak
držel dlouho její drobnou hubenou ruku.
Měl zvláštní vztah k této vážné holčičce
s velkýma tmavýma očima. Nebyla jeho
vlastní, neměla jeho krev, ale lnula k ně-
mu s nepředstíranou něhou a oslovovala
ho „tatínku“.

S manželkou se Petr rozloučil chladně.
Již sedm let žili odděleně, ovšem nave-
nek zůstalo manželství zachováno a nej-
mladší dítě, které bylo podnětem jejich
rozchodu, přijal za své. Dorothea v tuto
chvíli cítila, že se navždy loučí s velko-
rysým a silným mužem. Jak ráda by mu
byla řekla, že si ho váží, že ho ctí a že
navždy bude vystupovat jako vévodkyně
Kuronská. Právě v tuto chvíli si byla jista,
že se již nikdy neprovdá. Ale k takovému
přiznání a vyjádření nenašla odvahu
a styděla se i před dospívajícími dcera-
mi. Petr klesl do polštářů a doktor Mutius
pokynul na znamení, že vévoda potřebu-
je klid.

Odešly. Dva páry očí se ještě otočily:
vévodkyně Dorothey a dcery Vilemíny.

Bylo to naposledy, co viděly vévodu živé-
ho.

Petr osaměl. Zavřel oči a hlavou mu
probíhal celý život. Obrázky se před ním
otvíraly jak ilustrace v knize. Hned viděl
sám sebe jako šestiletého chlapce, jak se
s rodiči a sourozenci stěhuje z Mitavy do
Ruska. Pozvala je vévodkyně Anna Iva-
novna, když se stala ruskou carevnou.
Otce Ernsta Johanna musela mít stále
vedle sebe. A tu zas viděl, jak mu Anna
udílí Řád bílého lva. To mu bylo asi čtrnáct
let. Pak ho vyznamenala dalšími řády. Ale
vzápětí carevna zemřela. Otec se stal re-
gentem, prvním mužem carského Ruska.
Ovšem jen na dvaadvacet dnů. Pak je zá-
keřně přepadli v noci v Letním paláci a od-
vlekli na Sibiř. Vše způsobila matka právě
narozeného cara Ivana VI., Annina neteř.
Petr se otřásl hrůzou jako v horečce. Ne,
na to nechtěl vzpomínat. Zaháněl černé
myšlenky, které dorážely ze všech stran.
Stále to číslo 22. Bylo to osudové číslo
jejich rodiny. Tolikrát se objevilo v jejich
životě. A pak jeho svatba s Dorotheou,
s tou krásnou, půvabnou a milou medem-
skou dcerou. To byla jeho výhra. Sám za-
vinil její odchod. Dnes tu stála tak vzdá-
lená. Znovu viděl svůj velkolepý příjezd
s princeznami na náchodský zámek.
Uplynuly čtyři roky. Jak ho vítali, uctívali,
málem jako krále! A ten triumfální vjezd na
náchodský zámek – a ta krásná opera
Don Giovanni. A Karlovy Vary, Teplice,
Praha. Pak tragický konec. V přenosné
židli ho nesli rychtářové z Náchoda do
Jelenova, vždy po čtyřech se střídající.
Teď věděl, že už se nevrátí, že všemu je
konec. Navždy konec.

(ukázka z připravované knihy)
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Milan Čechura

Nikdy to nevzdám
Nikdy to nevzdám.
Nikdy.
Stačí, abych se pohnul o nějakých

dvacet centimetrů doleva. Tam je meze-
ra. A tou se dostanu ven. Jen kdybych
nebyl tak slabý. Ale nesmím propadat
malomyslnosti. Ani panice.

Musím věřit tomu, že mně někdo
pomůže. To by nebyla na světě žádná
spravedlnost. Vždyť i já, a není to tak
dlouho, jsem viděl lidi, kteří byli v podob-
ně zoufalé situaci, jako teď já. A hned
jsem k nim spěchal a držel je za ruku
a hladil po vlasech.

Tak, musím se sebrat a dát se do toho.
Nadzdvihnu se a o kousek poposunu.
Doufám, že to na mě nespadne celé.
Hlavně se nesmím bát. Co na tom, že je
kolem černočerná tma. To je přece nor-
mální, když se sesune kus podzemní
chodby, že to tak bude. Ach. Proč jsem
jen do ní lezl. Proč? Já ale vlastně jinou
možnost neměl. I když...

Nemá ovšem cenu plakat nad rozlitým
mlékem. To mi nepomůže. Na tři se zku-
sím pohnout.

Ráz, dva, tři... A ještě jednou. Ráz,
dva, tři...

Uff, nikdy jsem si nemyslel, že to je ta-
ková dřina. Ale z těch plánovaných dvaceti
centimetrů jsem už pět ukrojil. Sláva.

Tak, a teď si chvíli odpočinu. Dá to za-
brat, ta cesta ke svobodě. Hlavně ne-
usnout. Nesmím spát. V žádném přípa-
dě. Mohl bych si třeba něco zazpívat. Co
to jen zpívali ti lidé, než to spadlo? A jak
jsem se k nim vůbec dostal. Už se nepa-
matuji. No, to je teď jedno. Kolik že jsem
urazil těch centimetrů? Slabých pět? Tak
kupředu. A znovu. Ráz, dva, tři...

A jsem tady. V té mezeře mezi dvěma
balvany. Je to určitě lepší. Lepší, než být
zasypaný. To bezpochyby. I když do spo-
kojenosti to má ještě daleko.

Co... co... co se to děje? Proč se to
okolo všechno třese? Ne, neee. Já ne-
chci. Nechci!!!

Klid. Hlavně klid. Uklidni se. Musím si
znovu říct, co jsem říkal už na začátku.

J á   t o   n i k d y   n e v z d á m.
To raději zdechnu.
Tak, už je to lepší. Už to přestalo. Ani

sem toho moc nenapadalo. To je dobře.
To je moc dobře.

Něco se tam nahoře pohnulo. Někdo
tam je. Nezdálo se mi to? Ne, nezdálo.
Pomoc se blíží.

Haló, tady jsem, slyšíte mě. Halóóó...
Ano, ano, už vás vidím. Ach, světlo.

Světlo. Už jsem myslel, že ho nikdy ne-
spatřím. Díky, díky. Podejte mi ruku. Ješ-
tě kousek. Ještě kousíček. Už se držím.
Táhněte, prosím. Prosím.

Táhněte. Ano, ano, ano...
„Máma nás zabije. Víš, že nám říkala,

abysme sem nikdy nelezli.“
„Když jí to neřekneme, tak nás nezabi-

je. Heleď, tady je pěkná mezera mezi
těma dvouma šutrákama. Můžeme si tu
udělat bunkr.“

Panečku, řeknu vám, to je mnohem
lepší než být zasypaný. Moc se mi tu
u těch mých zachránců líbí. Musím se
jim odvděčit za to, že mě odtamtud vy-
táhli. Zůstanu s nimi tak dlouho, jak jen
to bude možné. A jsem rád, už kvůli nim,
že jsem to nevzdal.

„Abych pravdu řekl, nikdy jsem nic
takového neviděl,“ poškrábal se na hlavě
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mladý obvodni doktor a rozpačitě se po-
díval na maminku dvou malých kluků.
„Vezmeme je do nemocnice a uvidíme.
A neplačte, bude to dobrý.“

Teď mi to došlo. Ještě jsem se ne-
představil. Promiňte. Nějak nebyl čas.

Jmenuji se Yersinia pestis. Vyznačuji
se neobyčejnou houževnatostí. Naposle-
dy mě mohli v těchto místech vidět někdy
okolo roku 1710. A jestli té latině nero-
zumíte, řeknu vám to rovnou.

Jsem totiž mor.

Jan Sojka

Pozdě a brzy
Krátce po půlnoci vešel Roman poti-

chu do ložnice a opatrně za sebou zavřel
dveře. Pavla spala, lampička svítila.
Opatrně vyjmul z Pavlíniných rukou
knihu, zavřel ji, položil na noční stolek,
zhasl a ulehl vedle své ženy. Chvíli po-
slouchal, jak poklidně oddechuje, pak
se k ní natočil a v řídké tmě pozoroval její
tvář. Až nyní si uvědomil, že Pavla zůstala
od pasu nahoru odkrytá. Noční košile se
na hrudi pravidelně nadzvedávala a kle-
sala. Alkohol v Romanově krvi učinil své.
Pocítil vzrušení a nenápadně se pokusil
stáhnout ramínka. Stihl pouze to bližší.

„Nech toho, je pozdě,“ hlesla jakoby
v polospánku Pavla a otočila se k Roma-
novi zády. Neodporoval a také se obrátil,
jen výraz v jeho tváři jasně nasvědčoval,
co si o celé věci myslí.

Vzbudil se žízní. Sucho v ústech ho do-
nutilo vylézt a poněkud nemotorně se
odšourat k lednici. Svlažil se jablečným
moštem a chvilku postál u okna zaujat
svítáním. Idylku narušil klopýtající opilec,
který se vynořil zpoza protějšího rohu.
Roman se pousmál, ještě jednou si lokl
a vrátil se zpět do postele. Chtěl se ještě
chvíli prospat, avšak svedlo ho odkryté
pozadí Pavly. Náhle byl svěží. Opatrně se
k Pavle přitiskl, ale obejmout ji nestačil.

„Nech toho, je brzy.“
Roman se zlostně odvalil a zíral do

stropu. Cloumala jím zlost promíchaná
s ješitností. Manželka ho poslední do-
bou odmítá až příliš často. A on až příliš
často slýchává tatáž slova v různých va-
riantách. Když jde každý sudý týden
posedět s kamarády, loučí se s ním žena
slovy, ať přijde brzy, a bez ohledu na to,
v kolik hodin se vrátí, je uvítán provolá-
ním, že přišel pozdě. Nejspíš dědictví po
matce. Mnohokrát Romanovi dala nejen
v soukromí najevo, že o ruku její jediné
dcery požádal příliš pozdě, zatímco
Pavlu několikrát rozplakala výčitkami, že
se mu poddala moc brzy. To by prý ne-
božtíkovi tatínkovi jistě radost neudělalo. 

Roman vstal, na spaní už neměl ani
pomyšlení. Naježeně se usadil do křesla
v obýváku. Pozdě a brzy, brzy a pozdě.
Tahle podivně sbratřená slova ho pro-
následují celé roky po boku Pavly. Přál si
děti, ale bylo brzy, Pavla potřebovala
dostudovat. Po studiích chtěli trochu
cestovat po světě, ale bylo pozdě. Pavlí-
nina matka těžce onemocněla, museli se
o ni pět let starat. Dokud to na vlastní
kůži nezažil, neuvěřil by, jak může ne-
vyléčitelná choroba zkroutit lidskou duši.
Tchyně se stala škodolibou a zlomysl-
nou. On se jakžtakž obrnil, avšak Pavla
se bránit neuměla. Čím víc ji matka psy-
chicky týrala, tím víc na ní byla Pavla
závislá a všechny jedovatosti a záludnos-



ti poslušně snášela, dokonce její počíná-
ní omlouvala. Ještě dlouho po pohřbu
plakala, proč ji matka opustila tak brzy.
Že si myslí pravý opak, to si Roman po-
chopitelně nechal pro sebe. 

Chtěl přijít na jiné myšlenky, proto na-
učeně sáhl po ovladači a zapnul televizi.
Na teletextu se začetl do přehledu zpráv.
„Meteorologové slibují, letošní jaro přijde
brzy.“ „Vážná nehoda na dálnici, zá-
chranná služba přijela pozdě.“ Přepnul
na sportovní kanál, právě běžel záznam
fotbalového utkání. Od sledování ho však
odradila první věta moderátora. Konsta-
toval, že domácí v posledním kole senzač-
ně zvítězili, přesto je na záchranu v nej-
vyšší soutěži pozdě. Znovu přepnul a pro
jistotu ztlumil zvuk. Tentokrát nebylo tře-
ba. Na obrazovce se nerušeně prochá-
zelo stádo slonů. Zvířata vypadala na
rozdíl od Romana spokojeně. Připadal si
jako tráva, kterou právě sloni spásají. Až
doroste, sloni se vrátí… 

Pavla za chvíli vstane a jistě si mezi
zívnutím neodpustí poznámku, že od rá-
na vysedává u bedny. Uvaří si kávu a je-
mu vyčte, že nesnídá. On neodpoví. Ona
bude listovat v časopisech, cvičně vyluští
sudoku a načne rozhovor, zda vařit nebo
jít na oběd do restaurace. Jestli se bě-

hem debaty nepohádají, čeká ho možná
klidný den. Oběd, odpočinek, případně
společná procházka. Opomenul však
jedno aktuální nebezpečí. Nikdo mu ne-
zaručí, že se Pavle na odpoledne ne-
ohlásí některá z kamarádek, které toho
mají neustále mnoho na srdci. Představa
tolikrát omleté konverzace o tématech
jemu na hony vzdálených ho ještě více
otrávila. 

Povzdychl. Sloni všechno spásli a vy-
kračují dál. Slůně radostně dovádí a roz-
pustile pobíhá kolem matky. Roman sedí
v křesle a nemůže se hnout. Jediný kus
nábytku si ho dokonale ochočil, vtáhl jej
do svých měkce lenivých jistot. Jak rád
by se zvedl, protáhl u otevřeného okna
a zhluboka se nadechl chladného vzdu-
chu. Jak rád by z komory vyhrabal pa-
desát let starý batoh po dědovi, nacpal
do něj nejnutnější a vyrazil do jiného
města, za jinou prací. Jak rád by sebral
zbylé síly a se starým jménem vyšel vstříc
novému životu. Rád by. 

Přesto dál vysedává v křesle. K činu
své myšlenky nedovede, příliš brzy si
uvědomil, že je pozdě. Na obdobné kro-
ky nemá odvahu, revoluce se nekoná.
Televize hraje, Roman sedí, Pavla vstává,
neděle začíná.

10

Jubileum

Václav Malina

Třikrát o snění
Mezi sněním a bděním
Jsou situace na hranici bytí a nebytí,

reality a šílenství. Bojíme se překročit tu-
to hranici, protože víme, že pak už není
cesty zpátky – ze smrti do života či z ji-

ného světa do světa vezdejšího. Vím, co
to znamená, když se svět rozsype na
úlomky, které už nelze znovu složit, znám
to až příliš dobře! Bohužel. Spánek a sen
nám naznačují, kde je onen přechod. Ze



11

spánku se lze naštěstí probudit. Zatím.
Neplatí to však jednou provždy. Nevíme,
jaký bude náš poslední sen, ze kterého
se už neprobudíme. Bude to jiný příběh?
A jaká v něm bude naše role? Přesto
toužíme po spánku za probdělých nocí,
toužíme po úniku z kruté skutečnosti. 

Kolikrát jsem zápasil s nocí za nekoneč-
ného bdění a zatínal pěsti nad bezmocí
svého marného usilování. Kolikrát jsem si
přál, abych usnul a po probuzení bylo
všechno jinak. Jak by to bylo jednoduché!
Prostě bych se probudil a to, co jsem pro-
žil, by byl jen sen. Anebo bych se nepro-
budil vůbec? Musím myslet na všechna
neštěstí tohoto světa, na lidi, co prošli
peklem utrpení tělesného i duševního.
Musím přemýšlet o tom, jak by to vše šlo
změnit mávnutím kouzelného proutku
snu. Vždyť přece existují i jiné světy a jiné
dimenze v našem vesmíru! Nebo snad i ji-
né vesmíry? Jsou paralelní světy s jinou
možností pokračování našeho života? Kde
je ta výhybka, která nás přepojí na druhou
kolej, a jak se k ní dostat?

Naštěstí je ještě další, mnohem skrom-
nější alternativa úniku ze skutečnosti:
tužka a kus papíru, slovo nebo kresba,
a když si seženete barvy a plátno, máte
nevídané možnosti. Můžete se ponořit
do autonomního světa obrazu či básně,
který se řídí vlastními zákony. Do jiného
světa. Stáváte se demiurgem.

Sny o létání
Od dětství jsem ve snech létal. Často

a rád. Někdy jen nízko nad zemí ve zvl-
něné krajině s křovinami a stromy, jindy
nad rozlehlými plochami s městy a vesni-
cemi hluboko dole. Přestože byla noc,
všechno bylo zřetelně vidět ve zvláštním,
tlumeném světle, které nepřicházelo
shůry, ale bylo všude stejnoměrně roz-
ptýleno, jako by vycházelo zevnitř před-

mětů. Létat ve snu je snadné, prostě se
nadechneš a letíš, výšku a směr létání
řídíš vlastní vůlí – jen nesmíš polevit.
A vůbec nemusíš mít strach, že spad-
neš, snášíš se pomalu, kam chceš. Při
létání jsme vždycky sami, nikdo nás ne-
smí spatřit, je to naše tajemství. Proží-
váme úžasné a docela příjemné chvíle,
ale mohou se přihodit i zvláštní, nebez-
pečné věci. Jako ve snu, který se mi zdál
v mých patnácti letech a už mi nikdy ne-
vymizel z paměti.

Sen o zániku
Vše se odehrává v noci. Jako každý

den sestupuji po schodech do sklepa
našeho domu, mlčky, nehlučně. Chodí
tam všichni nájemníci, které vlastně ani
neznám, ale jsou mi povědomí a společ-
ně cítíme sounáležitost k tomuto domu,
městu, ve kterém žijeme, a také k plane-
tě Zemi. Nikdo nikdy s nikým nepromlu-
ví, ale každý z nás cítí povinnost praco-
vat. Kopeme ve vlhké hlíně a cosi hledá-
me. Nepociťujeme chlad ani horko, hlad
ani žízeň. Po práci ve sklepích se pro-
cházíme známou dlouhou ulicí, téměř li-
duprázdnou, nejezdí tu žádná auta ani
tramvaje, jen málokdy někoho potkáme.
Je stále noc a na nebi svítí hvězdy. Lidí
v našem okolí stále ubývá, občas se sta-
ne, že se někdo začne podivně usmívat,
celý strne, pomalu se odpoutává od ze-
mě a s nehybným úsměvem ve tváři stou-
pá k hvězdnému nebi, je stále menší
a menší, až zcela zmizí mezi hvězdami. 

A tak to trvá už léta, celou věčnost,
celý náš život. Proč to tak je, nevíme. Asi
se něco přihodilo, nikdo si už ale nepa-
matuje, co to vlastně bylo. Ti, co zůstali,
nosí v sobě smutek a obavu, že se něco
podobného stane i jim, ale také podvě-
domou touhu po něčem neznámém, co
nás vysvobodí z věčného koloběhu. 



A pak se stane něco, na co jsme dlou-
ho čekali. Při nehlučném kopání ve skle-
pě jeden z nás objeví předmět, který
není rozpoznatelný, neboť je celý obale-
ný hlínou. Všichni cítíme, že jsme u cíle.
Objevitel hledí na neidentifikovatelný
předmět a začíná se zvolna usmívat –
jeho výraz strne do nepřirozeného škle-
bu, začne se pomalu vznášet a sklepním
otvorem, skrz nějž jsou vidět hvězdy, mizí
v hlubině noci. Také ostatní hledí na
předmět a postupně, jeden po druhém,
následují svého druha. Jako by gravitace
přestala existovat a byli přitahováni čímsi
z jiných světů. Zachvátí mne strach, vybí-
hám po schodech na liduprázdnou ulici
a uvědomuji si, že jsem zůstal sám v tom-
to městě bez života, a zřejmě i na celé
Zemi. Bojím se pohledět vzhůru k miliar-
dám hvězd. Ale neodolám, zastavím se
a zvednu hlavu. Hvězdy jiskří v nekoneč-
ném vesmíru. Usmívám se a cítím, jak se
vzdaluji od Země, vidím pod sebou měs-
to, pak celou planetu Zemi, která se stá-

le zmenšuje, až je z ní jen malá tečka. Ta
se náhle rozzáří a zhasne. Ještě mnou
prolétne myšlenka: to je konec všeho –
a rázem se probudím. 

Ležím na posteli v dřevěné chatě neda-
leko vesnice Kornatice, skrze okno svítí
hvězdy a měsíc v úplňku tak jasně, že roz-
poznávám nábytek v místnosti a vnímám
spáče na ostatních postelích. Jsem však
stále ještě strnulý a nemohu se pohnout.
Uvědomuji si, že jsem právě prožil zánik
naší planety a opanuje mne jediná myš-
lenka: uniknout pryč, vyběhnout z chaty
ven, do polí směrem k třešňovce na kop-
ci a tam se rozběhnout tak rychle, až bych
překonal zemskou přitažlivost a odstře-
divou silou vzlétl do hvězdného nebe. Ta
představa je tak silná a lákavá, že se mu-
sím křečovitě držet pelesti postele, abych
nevyrazil ven do noci. Teprve po dlouhé
chvíli se zavřenýma očima a s hlavou od-
vrácenou od okna znovu usínám.

Dnes už se mi sny o létání nezdají.
(z připravované knihy Druhý dech)

12

Antibukolika

Stanislav Bukovský 

Pán Bůh rač nás ochránit
Za Šumavy tvář přívětivou
Začal boj o Šumavu. Pokrokové síly

usilující o rozvoj se střetávají se zcela
nesmyslným odporem kazisvětů, kteří by
se chtěli nejraději vrátit zpátky na stromy
a civilizační vymoženosti, mechanismy
a páky, díky nimž můžeme osidlovat i ta
nejnehostinnější místa, jako jsou třeba
amazonské pralesy, zavrhují. Stejní jako
oni jsou ti, co brání vědeckému lovu vel-
ryb a ztěžují japonským velrybářům prá-

ci. Naštěstí jejich kocábky nemají šanci
proti moderním vědeckovýzkumným vel-
rybářským korábům. 

Podobnou naději na úspěch ve svém
zpátečnickém úsilí mají i takzvaní
„ochránci“ Šumavy. Nemají šanci zastavit
další výstavbu sjezdovek, parkovišť, přís-
tupových silnic a cest, cyklistických ste-
zek, přeshraničních přechodů, hotelů,
restauračních, relaxačních a masážních
zařízení, bazénů, heren a vůbec asi ani
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nechápou, jaký význam má pro celou
oblast nasazování sněžných děl. Jak
známo, bez dělostřelectva se žádná
válka vyhrát nedá.

Místo aby se radovali ze všech prů-
běžně dosahovaných vítězství člověka
v souboji s přírodou, tak jsou vlastně na
straně nepřítele. Chtěli by chránit škod-
nou, škodlivý a odporný hmyz, jedovaté
hady, zlé dravce se zahnutými zobany,
dokonce i sůvy, co svým houkáním věští
smrt, netopýry, ty představitele temných
sil a jinou podobnou havěť. Chtěli by
zachovat zrádné bažiny, nezdravé močá-
ly, neproniknutelné houštiny, nevadí jim
plevely, podřadné a neužitečné dřeviny,
dřevokazné houby; oni by byli dokonce
nejradši, kdyby mrtvé stromy prožrané
skrznaskrz různými ošklivými červy
a housenkami hnily na svých místech.
Místo turistů aby se v nejzapadlejších
místech snad dokonce pohybovaly nad-
přirozené bytosti. V nekonečných hvoz-
dech aby byly pěšiny, jež nikam nevedou
nebo končí v třasoviscích, bařinách
a slatích. Na případné turisty aby byly na
cestách-necestách nastraženy bludné
kořeny. Aby takovéhle lesy-pralesy hrozi-
ly pocestným, že se z nich již nikdy nevy-
motají a bídně zhynou vydáni napospas
lesním běsům, kteří, pokud se včas ne-
vyženou, budou stále mocnější, až jed-
noho dne nabydou schopnost rušit i mo-
bilní telefony. 

Tisíce let nám trvalo, než jsme přírodu
jak náleží zkrotili, než jsme i z těch nej-
pustších lesních zákoutí vypudili všechny
přízraky a démony a teď bychom jim měli
ustoupit? Aby bylo na Šumavě zase tak
nebezpečno jako za časů Karla Kloster-

manna, neřku-li za ještě dávnějších věků? 
Pán Bůh rač nás ochránit před takový-

mi konci. Zdravý rozum jistě zvítězí.

Blesk
Nic nemáme my lidé tak rádi, jako cizí

neštěstí. Zvláště pak, když potká ty, jimž
závidíme. Právě proto je nejčtenější bul-
vár, proto se takové oblibě těší Blesk.
Nějaká dáma je krásná, štíhlá, úspěšná,
slavná a bohatá – jaký je to požitek, když
se my, oškliví a neúspěšní, dočteme, že
ji partner bije, že se z ní stala alkoholič-
ka, že zchudla a tone v dluzích. Vždyť my
jsme na tom teď vlastně líp. Přeci jen je
na světě nějaká spravedlnost. 

Když nakonec dotyčná skončí na psy-
chiatrii, jsme až blahem bez sebe. Její
dříve krásná tvář s neodolatelným úsmě-
vem nás tolik popuzovala, teď jsme s její
strhanou a vrásčitou vizáží naprosto spo-
kojeni. Manžel ji opustil (nás ještě ne), je
rozcuchaná a zanedbaná (při vší skrom-
nosti teď vypadáme líp i my) a pokusila
se o sebevraždu (tak to nás ani nenapad-
ne). 

Jak je najednou ten svět krásný. Ráno
má jeden bezmála depresi, pohled do
zrcadla jedna hrůza, navzdory dietě zase
tři kila navíc, děti jsou budižkničemu, nic
se nám nedaří, všechno padá z ruky –
a ejhle – přečteme si Blesk a je nám
hned dobře. My se nakonec máme vlast-
ně lépe než všechny ty celebrity dohro-
mady. Blesk by měl být hrazen zdravotní
pojišťovnou. Jeho blahodárný účinek na
lidskou psychiku potvrdilo devět psychia-
trů z deseti a všech devět souhlasí s jeho
hrazením pojišťovnou, dokonce ani ten
desátý není zásadně proti. 
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Ivan Martinovský

Pozadí vzniku jedné monografie 
Max Regal Karlu Klostermannovi

V Plzni 1. dubna 1920 
Slovutný mistře,
naléhají na mne z několika stran, abych

práci svou o Vašem díle a životě, na je-
jímž základě byly přednášky o Vašem
70tém jubileu, dal do tisku. Odhodlal
jsem se dáti ji J. R. Vilímkově nakladatel-
ství, ježto se hodí pro populární tón (a ne
příliš kriticky-esthetický aparát krasořeč-
nický, jemuž nikdo vyjímaje snad autora
nerozumí) jako doplněk k Sebraným spi-
sům Vašim.

Osměluji se však zaneprázdniti Vás
uctivou prosbou, abyste se laskavě ráčil
za ni přimluviti a dosvědčiti, že nabídka
má je se souhlasem Vaší Slovutnosti.

Vřele a vděčně Vás, mistře drahý,
a s největší uctivostí pozdravuje a Vám se
doporoučí

Max Regal, prof. v Plzni (Klatovská 55)

Jeho Slovutnost Karel Klostermann, je-
muž tento hodně podlézavý dopis jistě
udělal dobře, neboť byl již nejméně deset
let patřičně domýšlivý a ješitný kvůli uzná-
ní, jehož se mu v Čechách dostávalo, se
u svého nakladatele ovšem „ráčil přimlu-
vit“, a tak měl snaživec Regal cestičku
zametenu. 

Zpyšněl a „povyrostl“. Po Kloster-
mannově smrti roku 1923 se stal správ-
cem jeho literární pozůstalosti, byl však
také „zlým duchem“ vdovy Betty Kloster-
mannové, podněcoval konflikty s Vilím-
kem a s jeho lidmi. Počínal si, jako by

nebožtíkovým dědicem byl on, ačkoli
dlouho nebyl pro Vilímka ani smluvním
partnerem. Ten ho jistě rád neměl, jed-
nou dokonce naznačil, že by ho nejraději
vyhodil, ale Betty se za něj přimlouvala
poukazujíc na vůli svého muže. Regal to-
tiž překládal do češtiny rané povídky spi-
sovatelovy, psané kdysi pro německý list
Politik, takže nakladatel nakonec rezigno-
val. Dal si ale načas, monografie vyšla až
v lednu 1927, i když je vročena 1926.

Svou kvalitou nesplňovala nároky kla-
dené na solidní literárně historickou mo-
nografii ani v době svého vzniku jak pro
absenci „kriticky-esthetického (!) aparátu
krasořečnického“, tak hlavně pro napros-
to nekritický tón a dikci díla, jehož autor
nebyl ani na chvíli schopen držet si od-
stup a nadhled od problémů svého hrdi-
ny. Bohužel, dosud nevyšla žádná jiná.

Otázku, kterou mi čtenáři okamžitě po-
loží, co já s tím, zodpovím rychle. Pár
stránek už jsem napsal, ale zatím je to jen
nástin. Kvalitní biografie představuje práci
na několik let a vyžaduje předtím dokončit
ještě několik studií a také edic. Bude
a musí mít poznámkový aparát, neboť je
to prostě náležitost každé i vědeckopo-
pulární práce. Na rozdíl od Maxe Regala
nepokládám své potencionální čtenáře za
hlupáky a pevně věřím, že budou mým
poznámkám rozumět.

Vzhledem k věku musím počítat s tím,
že čas, který je mi pro práci vymezen, asi
není příliš dlouhý. Doufám přesto, že ho
bude dost na to, abych stačil svá „klos-
termannovská“ předsevzetí ve zdraví do-
končit.
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David Brabec

Urážky a odpuštění 
Někdy na člověka přijde chvilka, kdy si

potřebuje dupnout. Chce zakřičet do
celého světa, že už má všeho dost – po-
myslný pohár trpělivosti přetekl, leckdy
dokonce praskl. Já nyní prožívám přesně
tu chvíli. Invektivy Davida Charváta a Jana
Sojky na mou osobu již překročily veške-
ré meze. Co je jim do mé poživačnosti,
radosti z dobrého jídla a pití? Jestli strán-
ky Plže snesou jejich urážlivé výroky –
prosím. Já to však takhle nebudu dál ne-
chávat.

Nedokážu to – nechat na sebe plivat
jedovaté sliny a zůstat přitom pevný
v kramflecích! Je třeba vzepřít se nelid-
skému teroru pánů Charváta a Sojky
a ukázat, že nejsem jen fackovací panák. 

Ne, nebudu na ně házet špínu, nechci
se jim v tom rovnat. Oni do mě kamenem,
já do nich tichem. Nebudu reagovat. Ne-
mělo by kapky smyslu rozepisovat se
o stinných stránkách jejich duše – hru-
biáni je budou stejně vždy adorovat, citli-
vější jedince budou odrazovat. Rozhodl
jsem se bojovat s nimi nenásilnou formou
dle vzoru velkého mírového učitele. Budu
jako Mahátma Gándhí. 

Usedám do pozice lotosového květu,
ve kterém hodlám strávit několik dní v me-
ditacích. Nohy se však vzpírají nezvyklé
poloze. Ne a ne je přemluvit, aby držely
pevně zaklesnuty tak, jak to vídám na
obrázcích východních světců. První křeč
v lýtku přichází po deseti vteřinách, mé
vysoké čelo je pokryto krůpějemi potu,
obličej se svírá v bolestné grimase.
Vztekle přeříkávám jakousi mantru, na je-
jímž konci vykřiknu óm a svalím se vyčer-
paný na podlahu. Cítím se, jako bych pro-
žil bolest celého světa. 

Tudy cesta nepovede. Ještěže jsem si
po vzoru Gándhího neoholil hlavu, proto-
že se chystám odpustit oběma po vzoru
Ježíše Krista, což se s vizáží indického
myslitele příliš neslučuje. Vytahuji staré
prostěradlo, sandály, nalepuji si bradku
(umně vyrobenou z instalatérského „če-
sání“) a prohlížím se v zrcadle. Snad by to
chtělo nějaké to deko shodit, aby byl do-
jem Krista úplný, ale co... Představuji si,
že jsem na poušti. Bezděky se začínám
potit. Cítím se plně připraven na pokuše-
ní, která mi přichystá sám Satan. Náhle
se objevuje. Má podobu Jana Sojky a při-
pomíná, že na webových stránkách Anti-
divadla je třeba udělat změnu v termínech
představení na rok 2080. Poté se meta-
morfuje v Davida Charváta, který po mně
loudí poslední CD kapely The Ecstasy of
Saint Theresa. V extázi shazuji ze sebe
roztrhané prostěradlo. Ani tohle není ten
správný směr.

Miluj bližního svého jako sebe samého,
říkají Židé. Nasazuji si tedy jarmulku, ote-
vírám Starý zákon a představuji si, že
jsem Mojžíš. Vystupuji na horu Sinaj,
když tu se mi zjevuje Jan Sojka a předává
mi scénář k nové skeči pro Antidivadlo.
V hlavě mi hnízdí roj včel a já s papírem
popsaným nečitelným rukopisem sestu-
puji z hory mezi věrné. První, koho vidím,
je David Charvát, vyznávající kult zlatého
Sartera. Nohy se mi podlamují. Již nemo-
hu dál. 

Dospěl jsem k jedinému cíli. Jsem příliš
slabý na to, abych jim mohl vzdorovat mí-
rovou cestou. Napadá mne jediný možný
filosofický směr. Absolutní bojkot. Nebu-
du se jim celé dva dny ozývat. A všichni
uvidí, jak silný jsem protivník!
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Ondřej Sloup
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Vždycky jsem se snažila představit si,
jak vypadají různé věci. Jak vypadá stádo
slonů na odvrácené straně měsíce, jak
se tváří naštvaný čas, který někam chvá-
tá, a jak vyhlíží vnitřek nerozkrojeného
grapefruitu. Často jsem se snažila podí-
vat se dovnitř, ale když to už vypadalo, že
se mi to podaří, rozkrojil se a já musela
začít znovu. Řekla jsem si, že možná bu-
de lepší začít s něčím menším, a zkouše-
la jsem nazřít nejdříve jádro nerozkroje-
ného pomeranče. Když se ani to nepoda-
řilo, svou veškerou zručnost a ostrovtip
jsem věnovala pokusům alespoň na
chvilku zahlédnout, co se nachází uvnitř
nerozkrojené limety. Ale tenhle příběh
není o vnitřcích nerozkrojených citrusů.
Vypráví o jednom pátečním odpoledni,
kdy jsem se ocitla uprostřed vášnivé de-
baty, jak asi vypadá zhmotnělá matemati-
ka.

Bylo slunné odpoledne krátce po obě-
dě, čas se líně převaloval na dece a ne-
chtěl se dát do pohybu. Já si ho krátila
úvahami, jak by vypadaly další vědy, kdy-
by došlo k jejich náhlému vyrvání z tvaru
neurčitosti a byly přinucené nalézt formu
sobě odpovídající. Zřejmě jsem začala
uvažovat nahlas, což se mi nezřídka stá-
vá, a vedle mě stojící mladík se na mě
díval s neurčitým výrazem ve tváři, který
mohl mít široké spektrum významů.
Chvíli jsem se snažila rozluštit, co mi
svým pohledem chce říct, ale jeho obli-
čej byl nečitelný jako raný Heidegger.
Před mladíkem se skvěly tři prázdné
sklenice a od umouněné servírky právě
přistál další půllitr piva. Odkašlal si
a s odvahou v hlase se mě zeptal: „Jestli
vám teda můžu do toho mluvit…“ Krátce

jsem přikývla na znamení, že záliba v dis-
putaci mi není cizí a ráda si vyslechnu
jeho názor. „...Proč by se jako měla ma-
tematika zhmotňovat?“ Má odpověď,
odůvodňující nutnost jejího zhmotnění
v závažných situacích, ho však minula
obloukem a mnohem více ho zajímalo,
proč by měla mít ta zhmotnělá podoba
ruce, jak jsem ji nahlas vylíčila. Odpově-
děla jsem, že pár rukou se hodí a že
s nimi může někoho utlouct, když bude
potřeba. Nechtěla jsem se pouštět do
dalšího vysvětlování, proč by matematika
mohla chtít někoho utlouct, věděla jsem
jistě, že bych již opouštěla pole seriózní
vědy a dostávala se na dosud neprobá-
daný a tenký povrch čirých spekulací,
čemuž jsem se vždy snažila vyhnout.
Mladík byl ovšem velice zaujat mou před-
stavou a já v něm rozpoznala zarytého
disputéra. 

Rázem spustil svou další úvahu:
„A proč by chtěla někoho utlouct, když
už by se zhmotnila, nechtěla by si radši
dát s náma pivo?“ zeptal se s nadějí ve
tváři. „Víš,“ osmělila jsem se k tykání,
„ono to spolu všechno souvisí, to zhmot-
nění a také to, že musí někoho utlouct.“
„Aha, tak proto má ty ruce, jo?“ zeptal se
znovu mladík. „Jo, proto,“ odpověděla
jsem mu. „Hmm, to je ale stejně divný,
viď?“

Od narození jsem věděla, že na tom
nic divného není. Někdo si prostě za-
sloužil utlouct. Potom si jen pamatuji, jak
ve snovém oparu kráčím k baru. 

„Tady to asi bude,“ řekla jsem si v du-
chu, když jsem přicházela k prkny pobité
boudě. Nad vchodem se houpal nápis
U Děravý hlavy. Hned po příchodu jsem
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si všimla dvou mužů, kteří na mne nápad-
ně zírali skrze prázdné půllitry. Možná ji
budou znát, pomyslela jsem si. Oba muži
mluvili šeptem a patrně si nepřáli, abych
jejich rozhovor vyslechla. Ale zákony fy-
ziky pro mne nikdy neplatily.

„Ta je ňáká divná, viď, Jiří?“ zaslechla
jsem postaršího muže v šedivé větrovce. 

„Máš recht. Fakt divná, někoho takový-
ho jsem tu ještě nezahlíd. A to sem chodí
jinčí existence,“ odpověděl mu podsaditý
a zhruba stejně starý muž s knírkem, kte-
rý seděl na stoličce vedle něho. 

Když jsem na ně pohlédla, oba mlčeli
jako ke zdi přibití, začali otáčet prázdný-
mi sklenicemi sem tam a trochu mi při-
padalo, jako by se snažili vypočítat jejich
obsah. To mi na nich bylo sympatické.
Přistoupila jsem k nim a konverzačním
tónem pravila: „Dobrý den pánové,
správná odpověď na vámi hledaný vzo-
rec, pokud jsem správně odhadla vaše
počínání, je 526 centimetrů krychlo-
vých.“ Slušné chování mi nebylo cizí,
a jelikož jsem potřebovala jejich pomoc,
domnívala jsem se, že když jim pomohu,
budou mi přátelsky nakloněni. Měla jsem
své poslání a to jsem potřebovala co
nejrychleji vyřídit. Poslední dobou otřes-
ných případů z mého oboru přicházelo
stále více. 

Stále jsem si neměla na co stěžovat,
kolega ze spřáteleného odvětví, který si
až donedávna užíval zaslouženého volna,
snad proto, že se jeho obor v tomto sto-
letí netěšil takové oblibě, byl poslední
dobou doslova na roztrhání. Když jsme
se naposledy potkali, vypadal unaveně
a někam chvátal. Stačila jsem ho zastavit
a zeptat se ho: „Ale kampak tak ve spě-
chu pane kolego, myslela jsem, že muž
vašeho věhlasu si může dopřát neruše-
ného rozjímání?“ 

„Jak bych rád, drahá kolegyně, ale

mám tam zase Kanta.“ V tu ránu jsem
pochopila a vzpomněla si na náš ani ne
měsíc starý rozhovor, kdy mi vyprávěl
o dvou chlapcích, kteří si usmysleli, že
budou chodit ulicemi a ptát se kolem-
jdoucích na jednoduchou otázku: „Kdo,
nebo co to je Kant?“ Odpovědi byly více
než žalostné a ve chvíli, kdy přišla od-
pověď, že Kant je jakási komiksová
postavička, nemohli jsme to již déle
tolerovat. Můj kolega musel znovu otevřít
po dlouhá léta uzavřenou skříň s bole-
hlavem a začít konat povinnost vůči své-
mu oboru. 

S pochopením v hlase jsem odpovědě-
la: „A to s tím ti mládenci ještě nepřesta-
li?“ „Ale vůbec ne,“ odpověděl ztrápe-
ným hlasem, „tenhle týden je to již osmý
případ. Jsou to hodní hoši, myslí to
dobře, jen kdyby věděli, kolik práce mi
tím přidělávají.“ „Tedy hodně štěstí, drahý
kolego,“ nechala jsem svého přítele ode-
jít k velké skříni, kam si chodil pro zásoby
bolehlavu.

Oba muži v Děravé hlavě na mě třeštili
oči a byli patrně překvapeni, jak jsem
přišla na správnou odpověď. Položili skle-
nice a já pochopila, že tím je záležitost
s obsahem vyřešena a o výsledku není
třeba dále diskutovat. 

„Dobrý den,“ pravila jsem znovu.
„Dobrej, slečinko,“ pozdravil mě jeden

z nich.
„Počkej, ať ji neurazíš, možná je to mla-

dej pán, dneska nevíš,“ jistil se druhý.
Nic víc neřekli, ale oba byli v dalším

hovoru vstřícní. Spíše než v lidech jsem
se vyznala v číslech. Ta mi přišla na rozdíl
od lidí průzračně jasná. Od jiných kole-
gyň jsem ale věděla, že pokud se studiu
lidského chování věnuje několik let, lze
v něm rozpoznat jisté algoritmy a vzorce,
jimiž se řídí. Pomyslela jsem si, že to ne-
bude tak těžké. 



„Nevíte, kde se nachází jistá slečna A?
Slyšela jsem, že zde pracuje,“ zeptala
jsem se a začalo mě lehce brnět v jedné
ruce. 

„Nikoho takovýho neznáme, že ne, Ji-
ří? A co jí vůbec chcete?“

Přeci jen to možná nebude tak lehké,
pomyslela jsem si. „Hledám slečnu A,
musím jí vyhledat v jedné záležitosti, kte-
rá je pro mne samotnou dosti nemilá, ale
nedá se nic dělat.“

„Fajnovka, viď?“ řekl muž v šedivé vě-
trovce.

„Slyšela jsem, že zde čas od času ko-
ketuje s mým řemeslem. S čísly a počty,
abyste mi dobře rozuměli.“ 

„Prej dělá do počtů, no slyšíš to, Jiří?
Tak to nikoho takovýho neznáme. A co
by tady taky někdo takovej hledal, viď?“

Muž, který si nechával říkat Jiří, najed-
nou zvážněl a ve tváři salónního pijana se
objevila jiskra úsměvu. „Počkej, kamará-
de, jestli vona nemyslí šéfku, ta tady dělá
do počtů pořád,“ řekl Jiří. Hospodský vo-
kál jeho hlasu vystřídal vážnější a uhla-
zenější tón. „Víte,“ řekl ještě, „čísla, ty mě
vždycky zajímaly. Tedy, hlavně dřív, ale to
byly jiné časy.“ Potom Jiří ukázal na dveře
v koutě, které se krčily vedle převráce-
ného stolu a dodal: „Víte, já vás totiž hned
nepoznal, ale povědomá jste mi byla, to
zas jo, tak nějak jsem si vás představoval,
když jsem byl ještě mladej.“

„Jiří, co se to?“ řekl s vytřeštěným výra-
zem druhý muž.

„Děkuji, pane profesore,“ řekla jsem
na rozloučenou pánovi, který si říkal Jiří
a v němž jsem rozpoznala svého dávné-
ho přítele, profesora Benoit Mandelbro-
ta, váženého odborníka na fraktálovou
matematiku. Opustila jsem stůl a cestou
ke dveřím jsem se zamýšlela, jak se mohl
pan Mandelbrot dostat na takové místo
a proč si nechává od svého kamaráda

říkat Jiří. Když jsem byla téměř u dveří
a klestila si cestu padlým stolem, za-
slechla jsem znovu profesorův hlas: „Ale
je to dost, že jste se zastavila, já už jsem
se na to nemoh dívat. A kdybyste nepři-
šla, snad bych s tím musel něco udělat
sám.“ Otočila jsem se a všimla si, jak sví-
rá ruku v pěst. Pokusila jsem se o úsměv
a pak již uchopila kliku od dveří, opustila
místnost a zavřela za sebou. Ocitla jsem
se na dvorku, který byl porostlý vyšla-
panou trávou a ozdoben lavicí a přelá-
maným sušákem na prádlo. Na lavici se-
děla žena. Z dálky ke mně doléhala slova
pokračujícího rozhovoru.

„Tak tys jí znal, jo, Jiří? A co komu
vlastně chtěla?“ vyptával se muž v šedé
větrovce a znovu začal v prstech protá-
čet prázdnou sklenici. 

„Ale asi hledala šéfku. Kvůli tomu kik-
su, co tady předvedla minulej tejden,“
řekl profesor.

„Kiksu, jo? To bude něco s těma poč-
tama, viď?“

„Tak tak,“ pokýval hlavou profesor. 
„No jo, na tohle jsem já nikdy nebyl.“
„Já taky ne.“
Stůl zaplavila vlna mlčení a každý muž

v duchu uvažoval o něčem zcela jiném.
Chvíli to vypadalo, že se profesor chystá
odejít a jako by už vstával z barové sto-
ličky. Když si toho všiml muž v šedivé
větrovce, proťal hráz ticha a řekl: „Ale
stejně byla divná, viď, Jiří?“ Profesor ješ-
tě chvíli nad něčím přemýšlel, poté se
znovu usadil a s oním mdlým výrazem ve
tváři znovu promluvil:

„To jo, máš recht.“ 
Žena na lavičce byla spoře oděná

a chvíli se zdálo, že můj příchod vůbec
nezaregistrovala. Ruce, ve kterých jsem
před chvílí pociťovala jemné brnění, jako
by začaly pomalu ožívat. „Dobrý den, vy
jste A?“ zeptala jsem se krátce. Slečna
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přerušila tápání, otočila se a nechápavě
na mne pohlédla. „Co mi chcete?“ Ne-
věděla jsem, zda porozuměla mé otázce,
a tak jsem ji zopakovala: „Vy jste slečna
A? Řekli mi, že bych Vás zde měla najít.“
Nechápavý odlesk ve tváři vystřídalo
zjevné pohrdání. „Podívejte, tady jste
v mym lokále a řeknu vám to na rovinu,
vůbec se mi nelíbíte, koukejte táhnout.“

„Beru to tedy tak, že jste A,“ nenecha-
la jsem se vyvést z konceptu a pokračo-
vala: „Minulý týden, dne dvanáctého
března jste se zeptala profesora Mandel-
brota, který je dnes známý jako Jiří, kolik
je dva na třetí. Je to pravda?“

„No a? Co má bejt?“ zvýšila hlas a za-
čala na mne křičet. „Co jste vůbec zač?“ 

Tím jsem považovala záležitost za uza-
vřenou z hlediska potřebných formalit
a mohla jsem přistoupit k samotnému
výkonu. Zatmělo se mi před očima a jedi-
né, co jsem v tu chvíli viděla jasně, byla
zohýbaná konstrukce na sušení prádla,
která mi trochu připomínala obrazce
fraktálové geometrie. Poté jsem již kon-
strukci držela oběma rukama. Vše ostat-
ní zmizelo a ruce mi zalila teplá lepkavá
tekutina. Nárazy železa se ztrácely ve vý-
křicích, které byly stále řidší, až utichly
úplně. Cítila jsem, že můj úkol zde je
u konce a že se navracím zpět do své
éterické podoby. Znovu jsem vstoupila
do podniku a cítila, že mi zbývá posled-
ních několik sekund.

Mezitím se u barového pultu vzrušeně
bavili jediní hosté. Když zaslechly první
výkřiky, jejich rozhovor rázem utichl. Za-
tímco profesor potichu naslouchal zvu-
kům, které se do místnosti dostávaly
přes zavřené dveře, muž vedle něj to již
nevydržel. Obrátil se na profesora:

„Todle není možný, já se tam dojdu podí-
vat, Jiří, takovýdle kvílení.“ Ten mu ale
jen položil ruku na rameno, usadil ho na
stoličku a řekl: „No jo, to máš holt těžký,
když si někdo nedá říct a nenaučí se ani
základy.“ A pak jen pro sebe potichu
dodal: „Neměla na vybranou.“

„Fakt?“ zeptal se muž v šedivé větrov-
ce.

„No jo, to je někdy tak.“
„A kdo to vůbec byl, Jiří?“
Nechtěla jsem v Děravé hlavě vzbudit

přílišnou pozornost, když přijdu dovnitř
celá od krve. Ale bylo to tak, jak jsem
myslela. Jediný, kdo mě tentokrát spatřil,
byl profesor Mandelbrot. Jednoduchá al-
gebra a kvadratické rovnice pomalu zani-
kaly a postupně se začaly vytrácet i funk-
ce, které svůj konec nalezly v chřtánu
derivací. V poslední chvíli jsem stačila
profesorovi zamávat na rozloučenou,
a když mizel i ten poslední tensor, který
ze mne zbýval, všimla jsem si slz na pro-
fesorově tváři.

Ve chvíli, kdy se otevřely zadní dveře
podniku, si muž ve větrovce postěžoval
na zatracený průvan a otočil se na profe-
sora, který právě nahlížel ve viditelné
podobě to, čemu věnoval celé své mládí.
Po jeho tváři začaly kanout slzy a muž
vedle začal působit ustaraně. 

Profesor vstal ze židle, otřel si slzy
a promluvil k muži v šedivé větrovce:
„Kamaráde, já už půjdu.“ 

„Stalo se něco, Jiří? Co že tak brzo?“ 
„Možná se teď několik týdnů neuvidí-

me, ale přijdu se brzy podívat,“ profesor
se měl k odchodu. 

„No tak na sebe dávej pozor.“ 
„Sbohem, kamaráde,“ odpověděl pro-

fesor a odešel.
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Tomáš Makaj

Cosi je hlé

* * *

Smírčí je noc
na prahu vlastních kostí
Z nateklých nohou
sklepávám loňský sníh
Sám v úzkosti
z kolemjdoucích
Věnců je dost
a v jizvách plno místa

Klínopis
(podivné sny jednoho religionisty)

Ze starých tónů
krajina vlastního aktu
Viléme

Hynku
Františku D.!

Snu sny v těla žen
Vydechlý únavou
barvím ráno 
černobílým klínopisem
Nemožno ho vyluštit

Dasein
(věnováno Martinu Heideggerovi)

Měsíčně zprůsvitnělý
Tichoplavec čas
a nahá stínem
Dobrá hra
Můj bloubín duše
Svědomí hosta

* * *

Na hřebech samomluv
Nitkatá slova
Tenká 

tenká
jako paže kašpárkova

Kdo ví 
Ten dlí

svůj Urnihlav
že každé Já
má svůj Dav

Ema sama doma čte Krvavý slabikář

Mlsně mísa 
žere tmu
Ema je plná
pocitů
Ema doma
mele maso
Ó
Ta se má
Ó
Ta se má

Jarní únava

Před létem stárne jaro
bezedno v barvě sépiové
lehce otupělý vesmír
a achlé zvony
zní do únavy
tak zazpívat si v sobě
času je málo
a v pahýlech lesa
pro další hru
nezvoní list
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Impéria v nás
Soubor textů Eseje o ruských spisovatelích

(Cherm 2006, věnováno esejistovi a překla-
dateli Janu Zábranovi) pojal jejich autor Vla-
dimír Novotný jako literárněhistorický, chro-
nologicky koncipovaný vhled: ruskou dějin-
nou zkušenost od dob první poloviny 19. až
do druhé poloviny 20. století rámuje třemi
básnicky vzletně pojmenovanými oddíly (Živé
duše, V temných alejích, Hlasy volajících).
Eseje z let 1977 – 1992 jsou původně No-
votného doslovy ke klasickým dílům ruské li-
teratury, povětšinou v souvislosti s nakladatel-
stvím Odeon, kde do tzv. sametové revoluce
působil. Dosti však strohých popisů a pusťme
se hlouběji...

V ediční poznámce Novotný lapidárně po-
znamenává, že „toto vydání není určeno vý-
hradně pro zájemce o ruskou literaturu“ a při-
pojuje krátký slovníček pojmů pro ty, kdož jsou
(nejen) rusistikou nedotčeni. Také při četbě
jednotlivých esejů je znát mentorská dikce
badatelova, na mnoha místech však od-
lehčovaná osobitým humorem a ironií („To už
sice minula chvíle, kdy si Dostojevskij v na-
prostých rozpacích z toho, co přinese nová
éra, krátce před svým skonem nechává před-
platit humoristický časopis, ale osmdesátá léta
jsou skutečně epochou očekávaného přelo-
mu.“). Jak je celistvost Esejů pečlivě pospo-
jována dobovými reáliemi a meziautorskými
vztahy, odkazy jednotlivých umělců zde vytváří
jakýsi kolektivní literární dialog na podkladu
historických souřadnic jednoho století, tak se
leckdy některá z částí textu zdá být cizorodá –
např. pasáž věnovaná Alexandru Kuprinovi
(Novely o radosti a smutku) je v porovnání
s ostatními texty pouhým rozšířeným medailo-
nem, nikoliv esejem ve své širošíři záběru his-
torickém, literárním, literárněhistorickém, poli-
tologickém, popř. sociologickém. Funguje zde
jen jako kompoziční přemostění k literárněhis-
torickým významům ostatních tvůrců.

Zatímco tzv. velké dějiny, ty, které jsou psá-
ny našimi uzurpátory, jsou nazírány jako zá-
pas umělce-individua s dějinotvornou maši-
nérií: státem a jeho aparátem (od carského

impéria k impériu stalinovskému aj.), ty „ma-
lé“ jsou bojem soukromým, během něhož se
znovu a znovu rodí láska, ať už ke konkrétní-
mu člověku nebo věčně hledačskému lidství.
Pokud ovšem Novotný píše o milostných
avantýrách klasiků, pokaždé zasazuje citový
život do kontextu umělcova díla: všední pře-
žívání řízené našimi pudy se prolíná s žitím
duševním, řízeným našimi ideály a vice versa.
Látka, jíž vdechuje umělec život prostřed-
nictvím díla, je vždy vědomě či nevědomě
determinována cirkumstancemi dějů, v jejichž
středobodu lidská bytost vnímá své postavení
uvnitř Velké hry bytí. Optikou Vladimíra No-
votného je osobnost spisovatele percipována
jako otrokyně dějinných přelomů, zlomů, str-
ží: záleží jen na morálním uzpůsobení génia,
jak se těmto historickým přerodům postaví:
bude následovat již osvědčené konstrukce
a koncepce vidění světa a umění, nebo na-
opak přetvářením vytvářet nové? Literární his-
torie nás učí, že klasická díla nejsou taková,
která obkreslují kontury impérií a jejich ideo-
logií, nýbrž ta, jež pomyslná impéria vytváří
v nás samých: jen takové říše mohou setrvat
navěky.

Vojtěch Němec

Z českých rovů a hájů

Ostatky opomenuté,
nicméně nezapomenuté

Řekne-li se v Plzni „hřbitovy“, mohlo by to
v první reakci souviset s úspěšnou hrou Hřbi-
tovní bytí v podání souboru Antidivadlo – a ná-
sledovat by mohlo konstatování, že dnešní
publikum daleko častěji navštěvuje zmíněnou
hru než svět krchovů, do nějž zavítá věru
málokdy, leda aby se zvědavě či útrpně
porozhlédlo po skutečném bytí hřbitovů.
Každá taková návštěva míst, kde duše zemře-
lých mají odpočívat i spočívat v pokoji, je však
i ponorem do paměti vlastního života: nalézá-
me tam vrstevníky, někdy i persony pozoru-
hodných osudů, jindy naopak nějakého vě-
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hlasného nebožtíka vyhlížíme marně: a přitom
jeho ostatky jsou přítomny, jen se o tom neví
či mlčí.

Pětačtyřicet let není žádné úplně kulaté
číslo, nicméně právě před pětačtyřiceti lety
jsem začal docházet na přednášky Miroslava
Drozdy, tehdejšího vedoucího katedry ruské
a sovětské literatury na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. Nebyly to žádné tzv. aka-
demické přednášky, tento pedagog se nesni-
žoval k tomu, aby suchopárně přežvykoval
stokrát přežvýkané pravdy a nemlel už posto-
tisícikráté to, což už přinejmenším z metodo-
logického hlediska bylo statisíce roků za opi-
cemi. Baže nikoli: Drozdovo přednášení vy-
znívalo jako svérázný komentář k autorům,
jimiž se tehdy zabýval a o nichž dopisoval
knihu, cosi jako trojí monografii v jednom
svazku: mluvil o uhrančivě sedmibolestném
Babelovi, o žánru román-řeka v podání Leo-
nida Leonova a především o tolstojovské eti-
ce Solženicynově, o autorovi, který byl tehdy
polozakázaným ovocem sui generis –
a všechno, s čím vyrukoval, jako by předklá-
dal k diskusi, zajímaly ho reakce studentů.
Tenkrát jsem se asi poprvé setkal s prezen-
tací literárního myšlení v duchu work in
progress, třebaže jsem už dlouhodobě vyhle-
dával přednášky Jana Patočky a především
Václava Černého, kterého jsem bezelstně ob-
divoval. Černý se ovšem ruskou literaturou
takříkajíc nezdržoval: měl za to, že o ní víme
vše, takže o ní už nemusíme vědět víc –
a v tomto smyslu byl Drozda jeho pravým
opakem. Dokázal interpretovat artistní sou-
řadnice textu stejně jako jeho hlubinný publi-
cistický étos, přičemž pokaždé s přihlédnu-
tím ke kulturním a společenským dějinám.
Troufnu si povědět, že jsem byl s ruskou lite-
raturou obstojně obeznámen, na studenta
vskutku obstojně, ale teprve Miroslav Drozda
jí v mých očích vtiskl „lidskou tvář“, třebaže se
v roce 1965 tohoto pojmu valně nepoužívalo.
Dokázal knihy i autory vskutku oživit, tlumočit
jejich fluidum, cítit lehký dech literatury – a to
se nezapomíná.

Vysokoškolskému učiteli Drozdovi bylo v té
době teprve jedenačtyřicet let a jeho „otevře-

nost“ byla dána i tím, že prožíval zásadní
badatelský i občanský přerod: od ideologizu-
jícího literárního dějepisectví se urputně pro-
pracovával k dějepisectví až nonkonformnímu
i k svobodomyslné interpretaci zvláště mo-
derní ruské tvorby. Jeho polemické komen-
táře k tehdy vydaným Dějinám ruské sovětské
literatury byly nesrovnatelně závažnější a pro-
nikavější než vlastní Dějiny: však se také za-
krátko ozvali ustrašení žalobníčkové, udavači
nebo závistivci. Renomé si ostatně Drozda
získal i jako kmenový kritik liberálních Lite-
rárních novin: psal tam v šedesátých letech
o ruské literatuře, Milan Jungmann o české
a Ivo Fleischmann a Petr Pujman o západních
literaturách. Za nějaký čas profesor Drozda
jako proděkan fakulty jednoznačně deklaro-
val svůj protest proti sovětské srpnové oku-
paci. Stejně jako mnozí jiní musel pak z vy-
sokého školství odejít – a na jejich místa se
pak procpali a prodrali různí malí lidé. Vděčně
vzpomínám, že měl dohled nad mou diplo-
movou prací a že ji doporučil uznat jako rigo-
rózní. Po letech prozradím, že při „rigorózní“
zkoušce nepadlo o literatuře ani slovo: mluvili
jsme víc o dějinách a společnosti než o kul-
tuře. Poté nastala eufemisticky řečeno léta
hubená, leč Drozda se nepřestal po veče-
rech a víkendech věnovat rusistice a kultivo-
vat své literární myšlení směrem k strukturál-
nímu přístupu: doma byl na „indexu“, a tak
publikoval v Holandsku, Jugoslávii, v Němec-
ku… Záhy po listopadu 1989 vyšla jeho stě-
žejní práce Narativní masky ruské prózy (Od
Puškina k Bělému), jedno z vrcholných děl
naší novodobé literární rusistiky. Vydání této
knihy se již nedožil, bohužel ani knižního
uveřejnění několika samizdatových sborníků.
Ty byly připravovány k jeho životním výročím –
kdo se tím může pochlubit?

Miroslav Drozda byl Jihočech a na své jiho-
češství byl patřičně pyšný, leč místo badate-
lova posledního odpočinku najdeme na zbi-
rožském hřbitově, neboli na okraji západních
Čech. Však také Zbirožsko pokládal za svůj
jakoby druhý či třetí domov. Ctím Miroslava
Drozdu jako člověka, který nás učil rozumět
moderní literatuře: víc pro své studenty ne-



23

mohl udělat. Od jeho skonu uplynulo už dva-
cet let. Tehdy jsem napsal nekrolog, teď nad
jeho ostatky připomínám, kým byl.

Vladimír Novotný

(Ne)kriticky

Vcelku vydařená 
ochutnávka

Matematika je úžasná věda. Pomocí svých
čísel, nejrůznějších vzorečků, funkcí a grafů prý
dokáže popsat úplně všechno. Obsah čtverce,
ale i další věci. Lásku například. Celý život. Já
tuto teorii nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit,
protože mé znalosti tohoto oboru začínají
i končí malou násobilkou a trojčlenkou (s kal-
kulačkou, samozřejmě). Rozhodně víc o tom
ví plzeňská spisovatelka, herečka a jak se zdá
i matematička Kateřina Sachrová, která svou
první prózu pojmenovala Keltská sinusoida.

Sinusoida je křivka, na niž se hodí rčení
Jednou jsi dole, jednou nahoře. A přesně tak
se cítí i hlavní hrdinka prózy. Nemá jméno
(autorka ji nazývá Cizinkou), ale s klidným
svědomím bychom jí mohli říkat Kateřina. Její
příběh je totiž i příběhem autorčiným. Je to
vyprávění o dívce, která se rozhodne hodit za
hlavu celý svůj dosavadní život. Opustí svou
rodinu, přátele, kariéru (tedy dá-li se v souvis-
losti s povoláním učitelky o kariéře vůbec
mluvit) a následuje svou lásku na téměř ne-
obydlený skotský ostrov.

Sinusoida je také plná kontrastů. Češka
v kiltu. Intelektuálka mezi ovcemi. Poklidný ži-
vot v karavanu u moře a ruch města. Odstup
„domorodců“ i jejich přátelskost. Láska
a prázdnota. Sen a skutečnost.

Vyprávění Kateřiny Sachrové v sobě neza-
pře autorčinu básnickou zkušenost. Má svou
osobitou barvu, chuť i vůni. Lehkost, s jakou
se Sachrové daří vtáhnout čtenáře do svého
světa, dává tušit, že vše, co je tu popsáno,
bylo i prožito. Kniha neuchvátí bohatou dě-
jovou linkou, jejím těžištěm je vnitřní život
hrdinky. Osobní zpověď, v tom je Sachrová

nejpřesvědčivější. Naopak snaha odpoutat
se od své hlavní postavy a nabídnout čtenáři i
pohled druhé strany, tedy muže, který Cizin-
ku provází, už tak úspěšná není a poněkud
„šustí papírem“.

Próza vyšla jako jedna z knížeček edice
Ulita sdružení Pro libris. Celkově působí spí-
še jako tichý výkřik do tmy než svébytné
literární dílo. Třicet stránek je pro takový ná-
mět totiž zoufale málo a příběh by si rozhod-
ně zasloužil být dopracován do šíře a hloubky
románu. Pak by měl tu správnou sílu.

Dagmar Kuncová

Harák jeééé odněkud

Našeho přispěvatele Iva Haráka bychom
dozajista neměli čtenářům Plže zvlášť předsta-
vovat: známe ho přece jako hloubavého a mys-
livého kritika a s radostí můžeme připomenout,
že se stal laureátem Ceny Plže za esejistiku
a publicistiku, přestože pracuje v Ústí nad La-
bem a nyní žije v Benátkách nad Jizerou. Cenu
si zasloužil také proto, že přejícně sleduje i re-
gionální literaturu, její vzestupy i pády – a že je
díky svému kritickému zápalu spjat se součas-
nou českou literaturou jako málokdo. V Ústí
nad Labem působí jako vysokoškolský peda-
gog, a povězme, že i když do Ústí přišel z pře-
dalekého Brna, dostal na tamější Pedagogické
fakultě UJEP vskutku záviděníhodný prostor:
učí tam už řadu let mj. současnou českou lite-
raturu, literární kritiku a tvůrčí psaní. Schválně,
jak by asi pochodil v Plzni!

V roce 1999 vydal tehdy pětatřicetiletý Ivo
Harák soubor literárněhistorických studií Ne-
populární literatura, už předtím a potom vydával
i vydává básnické sbírky, ve středním věku se
zaskvěl či zazářil i svým prozaickým talentem
(zvláště knížkou Meziřečí), nyní však přichází
s knihou „kritik a studií k nové a novější české
literatuře“, vydanou pod názvem Býýýt odně-
kud v pražském nakladatelství Protis – ano,
tam, kde publikují Josef Hrubý, Karla Erbová,
Jan Sojka, ba i autor těchto řádek! (Podotkně-
mež, že je ku prospěchu věci, když neustrnula



nakladatelská knižnice Kritiky a eseje, v níž po
tomto svazku v pořadí třetím zakrátko vyjdou
i studie a kritiky olomouckého bohemisty Erika
Gilka.) Jde o pestrou, nikoli však chaotickou
nebo nahodilou směsici netoliko kritik a studií,
ale i recenzí či kritických minipřehledů, na-
lezneme zde i doslov, i text doposud nepubli-
kovaný, obecně vzato však platí, že Harák vybí-
ral své literární meditace reflexivního ražení
a ladění, které on sám označuje s menší nad-
sázkou za „denní chléb kritikův“, snad aby
zdůraznil zjevnou odlišnost souboru od někdej-
ší Nepopulární literatury. Při poukazu na „denní
chléb“ může čtenáře trochu zamrazit, vždyť
podobně nazval velice stejnorodý (leč mnohem
nabobtnalejší) soubor svých kritik a recenzí Mi-
lan Blahynka, leč s tímto dávným ideologickým
chlebařením nemá Harákovo pojetí kritické prá-
ce nic společného: metaforicky chápáno je
u něho řečený denní chléb výrazem úcty
k (mnohdy tolik pokornému) myšlení o litera-
tuře. Nejednou žel a pohříchu i navzdory těm,
kdo prahnou po veskrze spekulativním výkladu
literárního textu, anebo ho neumějí vyložit
vůbec, leda školometsky, nebojme se říci pro-
vinčně. – Ostatně: Harákův kritický étos může
být inspirován i „mimoliterární“ skutečností, že
na ústecké katedře bohemistiky působí –
kromě někdejší kritičky par excellence Dobravy
Moldanové – celá řada výrazných literátů:
kromě něho ještě Martin Fibiger, Radek
Fridrich, Jiří Koten… A že v Ústí nad Labem
vychází výtečný literární občasník Pandora,
v němž autor knihy Býýýt odněkud také pub-
likuje. Nu, v Plzni zase máme Plže.

Povězme, že Ivo Harák – po dávno již pře-
konaném údobí inklinování k posuzovatelské-
mu verbalismu – má nejméně již deset let re-
nomé kritika, jenž samozřejmě v sobě neza-
pře básníka, zároveň se však snaží i o literár-
něhistorickou spolu-interpretaci zvolené kni-
hy a vybraného autora. A je tudíž v prvé řadě
typem kritika, který usiluje o co nejcitlivější
a nejadekvátnější „přečtení“ daného literární-
ho textu, až se může zdát, že z něho písmen-
ko za písmenkem vydolovává na kritické svět-
lo všechny zjevné stejně jako zasuté hodnoty
recenzovaného výtvoru. Přičemž víc píše

o kladech díla než o jeho záporech, toho si
ovšem povšimneme zejména v textech zařa-
zených do nynějšího svazku, koneckonců
v některých případech Harák dovede být
i neústupně kritický – a stejně jako s každým
jiným kritikem by se také s ním dalo na mnoha
místech polemizovat, stejně jako velice často
mu přitakat s obdivem k jeho úsudku a oso-
bitému vhledu až do dřeně díla literárního. Ale
nejsou to pouze laskavé chvalořeči a jímavé
chvalozpěvy kritické: vždy je tu na prvním
místě problém estetické hodnoty textu, proto
náš kritický interpret vyzdvihuje tak závažné
pojmy jako namátkou „umělecké slovo“,
nebo obrazně zdůrazňuje, že „některým ka-
menům zkrátka prospěje, jsou-li broušeny“.

A právě tak si počíná i on jako kritický tvůr-
ce: brousí a vybrušuje kameny svých inter-
pretačních staveb s úsilím o dokonalé vcítění
se do tvaru básní či do struktury prózy. Víme,
že dokonalé bývá pouze to, co je dokonáno,
leč tady jsme svědky soustavného lpění na
současně diachronním i synchronním vnímání
textu, jak se také v kritice hodné toho jména
sluší a patří. V této souvislosti nelze nepři-
pomenout, že nikoli přehlédnutelnou součást
tolik přesvědčivé knihy kritik tvoří analýzy
prací západočeských literátů, tj. i autorů Plže:
hned podvakrát je zde interpretován prozaik
Vojtěch Němec, právě tak dvakrát Harák píše
o Milanu Šedivém (upozorňuje mj. na bás-
níkův „povzdech nad stavem světa co odra-
zem stavu uvnitř člověka; povzdech nad
potřebou ustavičně vytěsňovat paměť i (s)vě-
domí“), nechybí tu opět dvojí důkladné
a uznalé kritické zamyšlení nad Karlou Erbo-
vou a aspoň jedno nad Tomášem T. Kůsem,
taktéž nad texty Pavla Štýbra vykladač pozna-
menává, že se k jeho sbírce bude rád vracet
– byť vzápětí poněkud zalitujeme, že tady
nedošlo třeba i na Josefa Hrubého, nicméně
autor má dozajista právo vybírat si objekty
svého reflektování kritického podle vlastního
(čili i momentálního) gusta. Podobně vícekrát
píše kritik rovněž o literátech ze severočeské
literární líhně (chybí mi tu reflexe knih Josefa
Straky) nebo o autorech spjatých s čtvrtlet-
níkem pro poezii Psí víno. Nejčastěji jsou
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v souboru kriticky hodnoceni „tata“ Ludvík
Vaculík, „tasovský“ Karel Švestka, zlínský Ja-
roslav Kovanda a chotěbořský Petr Musílek.
Už z tohoto minivýčtu je zřejmé, že Harákův
kritický horizont je skutečně impozantní a že
vědomě, povýtce spíše cílevědomě nerozlišu-
je mezi „velkými“ a „malými“ autorskými jmé-
ny: vskutku trpělivě vyhledává ony knižní ka-
meny, které jsou či měly by být literárně brou-
šeny, a svým erudovaným nebrusičským vý-
kladem vydatně přispívá k pochopení směru
a smyslu tohoto nepomyslného obrušování.

Tato kniha, kterou můžeme číst stejně
dobře na přeskáčku, odzadu nebo od začát-
ku, větu po větě, nepochybně představuje
i podnětnou kritickou čítanku naší literární
současnosti (ačkoli se tu píše též o Miráklu
nebo o Motácích nezvěstnému), přičemž
takovou čítanku, v níž pochopitelně nemohou
být zastoupeni „všichni“, ba dokonce je chvá-
lyhodné, že tu nejsou zastoupeni ti „všichni“,
čítankou, do níž autor začleňuje literáty starší-
ho i mladšího věku vesměs se snahou
o „vnitřní sepětí“ jednotlivých kritik a recenzí.
Co jí při vší chvále můžeme – ze „slušnosti“
k řemeslu, jež staví i na předpokladu kritiky
kritik – mít více či spíše méně až nepatrně
přesto za zlé? Možná neměl Harák zařazovat
své konferenční referáty, které přes symbiózu
dikce kritické a odborné přece jenom vyzní-
vají v celku publikace poněkud disparátně.
Možná. Chybička se vloudí každému, a tak
nerudně nevyčítejme, že autor přejmenoval
polského bohemistu Bałowského na Balkow-
ského. O to nic. Kde jinde než na stránkách
Plže však možno i nezbytno zahromovat co
příslovečné trouby jerišské, jak se vůbec
mohlo přihodit, že v zevrubném výčtu peri-
odik, v nichž Ivo Harák publikoval, najdeme
(v rámci autorova medailonu) kupříkladu
i Chotěbořské echo nebo Serbske noviny,
k úžasu či údivu však nikoli plzeňského či
západočeského Plže – a přitom v knize potě-
šitelně figuruje celá řada textů uveřejněných
(s náležitým bibliografickým odkazem) právě
v Plži! Autor je v tom zřejmě nevinně, leč stalo
se přesto, co nelze odestát, a tak si raději na
dlouhou minutu ticha žaluplně zastřeme tvář.

Harákova subtilní interpretační metoda
vpravdě umožňuje, aby se ke knihám, o nichž
píše, znovu a poznovu vracel, neboť jedno-
tlivé texty vesměs vnímá v současnosti sice
jakoby dovršené, leč také otevřené rozmani-
tým tvořivým pokračováním nebo variacím.
On sám podotýká, že ani laskavý čtenář by
neměl promíjet absenci názoru a svědomí,
rozuměj kritického. Tohle knize kritik Býýýt
odněkud nehrozí ani v nejmenším, tato pub-
likace naopak od počátku stojí na „názoru“,
a tudíž zcela přirozeně i na bytostném kri-
tikově étosu, rozuměj na jeho interpretační
svědomitosti. Literární texty jsou tady obraz-
ně srovnávány s „domy, v nichž budu přebý-
vat“. Hle: básnicky může bydlet i kritik. 

Vladimír Novotný

Přicházejí k vám malí
Plzeňáci

Bylo nebylo a v jednom městě žila malá hol-
čička Mařenka a o rok starší kluk Čenda…
Tak nějak by mohla začínat, ale nezačíná, po-
hádková kniha Aleny Zemančíkové vydaná
v roce 2009 v nakladatelství Brkola. Otevírá-
me-li pohádkovou knihu, většinou očekává-
me, že se dostaneme do nevšedního, magic-
kého světa s nadpřirozenými bytostmi a jevy
a jednoznačně vymezenými póly dobra a zla.
Moderní pohádkové příběhy Aleny Zemančí-
kové jsou ale z trochu jiného těsta, což nás
možná napadne již při četbě obsahu. Zjistíme
totiž, že se s Mařenkou a Čendou setkáme ve
škole, u oběda, ve vlaku a při malování, že
společně s nimi poznáme medvěda, veterá-
ny, cizí slova a dračí smyčku a také budeme
hledat poklad.

Jednotlivá pohádková vyprávění představu-
jí samostatné příběhy propojené postavami
Mařenky a Čendy, s nimiž oběma a s lakonic-
ky mluvícím medvědem nalezeným u popelni-
ce můžeme prožívat všednodenní velká i malá
dětská dobrodružství prosycená dětskou
radostí z objevování a poznávání světa kolem
sebe. Autorka přináší do pohádkové formy
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oblečené obyčejné příběhy z obyčejného ži-
vota dětských hrdinů prožívané v obyčejném
městě, v obyčejném domě na rohu rušné
křižovatky, v obyčejných rodinách a s obyčej-
nými lidmi, přesto plné neobyčejné radosti
a pohádkovou optikou viděných a vnímaných
důležitých věcí a lidí. Význam pohádkového
medvěda a tajemného hledání a nalézání po-
kladu podtrhuje Zemančíková rámováním,
medvěd a poklad hrají nejdůležitější úlohu
hlavně v prvním a posledním příběhu knihy,
dobrodružství obou kamarádů se odehrávají
v průběhu jednoho roku. Pohádkové motivy
samozřejmě nechybějí, v knize kromě již zmi-
ňovaných je král a princezna, hrad a rytíři,
tajemný nápis a přijde i překvapivé odhalení.

Mařenku a Čendu spojuje celá řada věcí.
Mají narozeniny ve stejný den, jen Čenda je
přesně o rok starší, bydlí v jednom domě,
mají doma stejné povinnosti, jejich rodiny se
přátelí a pomáhají si. Rozděluje je ale fakt, že
Čenda už chodí do školy a Mařenka ještě do
školky, Čenda je pohyblivý a obratný a Ma-
řenka zase klidnější a přemýšlivá. 

Pohádky se vyznačují také regionálním za-
kotvením, jazykovými prostředky vhodnými pro
věkovou skupinu předškoláků a hrou s jazy-
kem inspirovanou dětským viděním světa.
Plzeň je citována pouze jednou, jinak jsou
umístěny v textu lokalizační stopy – vlak projíždí
areálem Škodovky směrem na Domažlice,
závod veteránů vede ke hradu Radyně, jde
o město, v němž se slaví na jaře osvobození
apod. Poznáváte-li stejně rádi jako Mařenka
a Čenda nové věci, pak se můžete dozvědět,
že restaurátor nepracuje v restauraci, kdo ne-
bo co je veterán, proč se jedna lokomotiva
jmenuje Albatros, jiná Papoušek a jiná Krémák
a jak je to vlastně s kapáním do polévky.

Kniha je doplněna nápaditými ilustracemi
Veroniky Doutlíkové, které představují důleži-
tou součást knihy, a graficky je dotvořena ko-
lážemi Jana Zicha.

Laskavé pohádkové příběhy jsou určeny
nejen pro předškoláky, ale určitě zaujmou
i jejich rodiče. Ve své prvotině pro dětského
čtenáře autorka nemoralizuje, nepoučuje, za-
ujme a pobaví. Chcete-li si zavzpomínat na

vlastní dětství: Vzpomínáte si například, čím
jste chtěli jako malí být nebo co dělal váš
dědeček a babička? Vzpomínáte si na ne-
zadržitelné záchvaty smíchu vznikající bez
příčiny? Máte rádi palačinky? Vyprávíte si
rodinné historky a připomínáte si společné
zážitky? Máte rádi pohádky a jejich tajemno?

Pokud jste na některou z předchozích otá-
zek odpověděli kladně, pak musíte Mařenku
a Čendu rozhodně poznat. A zároveň je po-
zvat k sobě domů, představit je vašim dětem
a žít s nimi šťastně až do…

Helena Chýlová

Něco se stalo

Rozmarná léta Václava
Maliny

Už si nepamatuji přesně, kdy jsem se po-
prvé potkala s Václavem Malinou. Ale pár let
to již bude. Míval rozevlátý dlouhý vlas a přes
rameno charakteristickou tašku. 

Když jsme začali spolupracovat nad knihou
Plzeň v proměnách času, velmi mne svým pří-
stupem k práci dráždil. Měla jsem pocit, že
spoustu času během problematicky svoláva-
ných pracovních schůzek týmu zbytečně „pro-
kecáme“. Vašek Malina mne přesvědčil o opa-
ku. Ne že bychom méně povídali, to se s ním
snad ani nedá, ale nestačila jsem se divit jeho
činorodosti, neuvěřitelnému pracovnímu nasa-
zení a šíři znalostí a objemu výsledků. Jeho
výkonnost mi připadala vždy jako za tři. A vše-
strannost. Je manuálně zručný. A má v paměti
neuvěřitelné spektrum poezie. Nejen proto, že
ji má skutečně rád, ale rád ji také recituje. A tak
se i pro svůj vztah k literatuře stal členem
výboru Kruhu přátel knižní kultury a později
i výtvarným redaktorem Pro libris. Avšak když
se někdy „šprajcne“, bývá s ním těžké pořízení
– obrazně řečeno: „Ať jsem bit, jen když se
peru.“ A tak občas utrží nějaké ty šrámy. Leč
nevzdává se. I kamarády vždy nějak doběhne,
někdy onou neústupností, jindy naopak vtipem,
otevřeností a přátelskou štědrostí.
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Svého času jsme se společně bavívali luště-
ním literárních přesmyček jmen spisovatelů.
Snažila jsem se mu sekundovat i v rozverných
rýmovačkách (v Plži 2004/1 – Z naší zahrád-
ky), ale kdepak – nelze mu stačit. Již téměř
deset let se druhou neděli červnovou schá-
zíme nad stránkami Vančurova Rozmarného
léta. I to zná Václav Malina téměř zpaměti.
Čteme, pojíme devatero druhů sýra, rozlič-
ných ryb i plodů. Vždy je to jiný, nový zážitek.

Letos v tomto čase Vaška doběhne šede-
sátka. Tento způsob léta zdá se být podiv-
ným. Ne nešťastným, leč neuvěřitelným. Že
by byl čas rychlejší než on? Přesto lze očeká-
vat, že také další léta spolu s Václavem Mali-
nou budou rozmarná. Přejme to jemu i nám.

Jana Horáková

V ráji realistickém

Tak se nazývá sborník ze sympozia kona-
ného před dvěma lety v Městské knihovně
v Klatovech. Jeho slavnostní křest se usku-
tečnil koncem března ve společenském sále
knihovny. Úvod i závěr večera zpestřil svým
vystoupením sušický soubor Svatobor pod
vedením sbormistra Josefa Baierla a jeho só-
listů. Poté jeden z kmotrů – Viktor Viktora –
přednesl krátký referát nejen k novému sbor-
níku, ale i ke klatovským sympoziím vůbec.

A co můžete ve sborníku nalézt? Především
je třeba říci, že z více než ze dvou třetin je vě-
nován Karlu Klostermannovi. Ivan Martinovský
se ve svém příspěvku zamýšlí nad tím, v čem
Klostermann předběhl svou dobu, Aleš Haman
referoval, jak o jeho prvních románech psali
Masaryk, Vodák a Šalda. Jaroslava Janáčková
nazvala svůj příspěvek Beletrista Klostermann
v trojí časové tísni. Martin Tomášek popisuje
mytopoetické aspekty literární krajiny v raných
prózách Klostermanna, Ondřej Fibich nastínil
téma Magický realismus – K. Klostermann
a mýtus, Tereza Riedlbauchová medituje nad
Klostermannovými díly Böhmerwaldskizzen
a V srdci šumavských hvozdů, Zdena Bařinko-
vá nad dílem V ráji šumavském, Jan Podlešák

nad románem Suplent. Vladimír Novotný po-
jmenoval svoji studii Klostermann v ráji post-
realistickém a Hana Voisine-Jechová nazvala
svůj příspěvek Karel Klostermann a jeho před-
chůdci. Duchovní otec celé akce Viktor Viktora
se inspiroval Nerudovou statí z roku 1857
Škodlivé směry v umění. Vztah realismu a lite-
rární fikce jako problém didaktický zkoumala
Ladislava Lederbuchová.

František Všetička se vrací ve svém pří-
spěvku k románovému cyklu Josefa Holečka
Naši, Hana Klínková se zabývá Váchalovou
Šumavou umírající, romantickou i realistickou
a konečně Zbyněk Holub představuje odraz
lidové kultury v jazyce Klostermannova romá-
nu Mlhy na Blatech.

Po deseti letech od vydání sborníku z čes-
ko-německého sympozia Karel Klostermann
– spisovatel Šumavy, konaného v Sušici,
opět vychází seriózní vědecká publikace, kte-
rá může být přínosem jak pro literární vědce
a badatele či vysokoškolské studenty, tak
i pro všechny čtenáře Klostermannova díla.

Ivan Nikl

S kůží na buben

Domácí mazlíček

Z Plže se možná stane novodobý domácí
mazlíček. Kdo by to byl do toho zvířátka řekl!
Ale když si postěžoval, že městské krmení je
nedostatečné, pomohli milující čtenáři i autoři
(tedy ti především). A tak svou troškou přispěli
do plží špajzky: Vladimír Babnič (HLS), Václav
Gruber, Dagmar Kuncová, Jiří Ládr, Ivan Mar-
tinovský, Ida Sebastiani, Milan Šedivý, Petr
Švácha a Vlastislav Toman. 

Snad nekulturní poměry Města Plzně roku
2010 brzy pominou a PLŽ odstartuje za svěží
zelení k nadějné budoucnosti a do desátého
ročníku své existence.

A jaký že je ten kouzelný kód, potažmo
číslo účtu Pro libris? 

0276161913/0300 
Děkujeme! (jho)
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Tiráž

Noví autoři Plže:

Helena Sobková – narozena 1932 v Dobřanech,
studovala gymnázium v Plzni a Pedagogickou fakultu
v Praze, literární historička, autorka monografie
o Boženě Němcové, vlastivědných prací z Jizerských
hor aj., žije v Praze

V příštím Plži mj. čtěte:

Neznámé verše Karla Šebka

Plží debut Milana Kasla

Básně a vyprávění z cest, tj. „zcestné“

Překlady moderní izraelské poezie
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