
Plž
Plzeňský literární život
Pro libris / Ason-klub / Středisko západočeských spisovatelů
Knihovna města Plzně / Kruh přátel knižní kultury
Ročník X / 2011 / Číslo 2

2



Obsah

1 Editorial

Poezie
2 Zuzana Dorogiová: Pražské motivy
4 Luboš Vinš: Zimní volavky tančí 

Próza
8 Karel Adamus: Dvacet příběhů I.

Sova bez not
10 Oldřich Janota: Český textil za čínské ceny?

Plž smajlík
12 Jan Sojka: Zámecká aktovka 

Výhledy
14 Friedrich Brandl, Barbara Krohn, Carola Kupfer,

Marita A. Panzer, Siegfried Schűller, Susanne
Werner-Eichinger: Básnické pozdravy z Bavor 

Listy Ason-klubu

Knihy mého života
15 Milan Čechura: Tarzan z rodu Opů

Antibukolika
16 Stanislav Bukovský: Reformy

Přesahy
18 Karel Pexidr: O skutečnosti v Kafkově díle

Mladý Západ
22 Barbora Novotná: Nejsem voják ani mnich

Plzeňská vlasti(ne)věda
23 Evžen Pěnkava: Petr Fingal

Z českých rovů a hájů
24 Viktor Viktora: Pax iiscum – Sušice II.

(Ne)kriticky
24 Marta Ulrychová: Vzpomínky na plzeňský Petřín
26 Jiří Staněk: K šedesátým šedesátá aneb Cui bono?

Něco se stalo
27 Viktor Viktora: Marie Korandová – 4. 2. 1936
27 (red.): KPKK gratuluje

Kom(i)x
28 Vhrsti: Písničky



Desátý ročník je desátý ročník, jen co je
pravda. Zkusme bilancovat, co všechno se
událo během vydávání Plže na západočeské
literární scéně! Asi by se to ani nevešlo do řá-
dek vymezených pro editorial, svéráznou „bi-
lanci“ však nabízí všestranný literát a antidi-
vadelník Jan Sojka: sepsal dramatickou, leč
laskavou karikaturu plzeňského života literár-
ního, zkoncentrovaného v pomyslně nepo-
myslném zámku a ústředně řízeného jedním
vikomtem a jednou komtesou. Anebo jednou
komtesou a jedním vikomtem? Řádně a bez
okolků pojmenovanými. Ba i na dva redaktory
Plže tady dojde! Doufejme, že Sojka napíše
i další dějství, protože na některé nepotrefe-
né husy se prozatím nedostalo: kupříkladu na
naši kolegyni Janu Horákovou ne! Nejde
o nějaký zakuklený antidivadelnický vpravdě
maskulinní machismus?

Protože v žádném případě (možná) nikoli,
povězme, že netoliko roztomilou Sojkovou
dramatickou hříčkou živ je únorový Plž.
Začneme poezií: po relativně dlouhé době
uveřejňujeme v Plži nové básnické texty nyní
již v Praze žijící ex-Klatovanky Zuzany Doro-
giové a v Blatné žijícího ex-Plzeňana Luboše
Vinše (rádi bychom jednou otiskli aspoň zlo-
mek i z jeho rozsáhlé prózy). V Plzni a v okolí
pobývají kvalitní prozaikové, tentokrát však
prozaickou rubriku reprezentují meditativní
(nebo didakticky meditační?) texty plzeňské-
ho rodáka a nynějšího Severomoravana, vý-
tvarníka Karla Adamuse. Prozatím otiskujeme
pouze jejich první část a věříme, že naše čte-
náře zaujmou stejně jako podobně laděné

autorovy texty z minulého ročníku Plže. Pár
svých dalších sarkastických zamyšlení publi-
kuje Stanislav Bukovský, zatímco nadaná Bar-
bora Novotná v našem časopise debutuje.
A s Milanem Čechurou si láskyplně zavzpo-
mínáme na časy, kdy nebyl žádný Superman,
nýbrž Tarzan, a šlo o Tarzana z rodu Opů,
i když si ho pak ve filmu zahrál plavecký pře-
borník Johnny Weisműller.

Přinejmenším dva materiály Plže č. 2 ještě
stojí za více než uznalou zmínku: nejprve mi-
niblok neboli šestero básnických příspěvků
vzešlých z per či z počítačů sexteta bavor-
ských literátů pro česko-německý Literární
kalendář 2011. Friedricha Brandla už známe
i ze starších čísel Plže, pětice dalších se
plžím čtenářům představuje poprvé a převa-
žují mezi nimi píšící dámy: to vše v překladu
Jaroslavy Málkové – a díky Tamaře Kopřivo-
vé známe alespoň „kurzvita“ jednotlivých
autorů. Dále, vlastně oklikou přes Bavorsko,
se zásluhou Karla Pexidra vracíme zpět do
vlasti a zvláště k dílu Franze Kafky, který má
tudíž o jednoho interpreta víc a dozajista niko-
li posledního. Co ještě? No přece gratulace
spisovatelce a jazykovědkyni Marii Korando-
vé k životnímu jubileu! Připomeňme, že v do-
bě plžích začátků získala Cenu Bohumila
Polana. Nikoli však Cenu Plže: ty se budou
udělovat 9. února v Polanově síni a všichni
můžete být při tom!

Vladimír Novotný

1Editorial

Druhý zahradník Novotný se lekl.

Jan Sojka
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Zuzana Dorogiová

Pražské motivy
* * *

Slunce a měsíc nad obzorem
nad Prahou 
v mlhavém oparu
spojil dokonalý kruh duhy

Prosinec spěje nebeskou drahou
k úplňku
jsem jenom já a ty
a nikdo druhý…

* * *

Don Quijote de la Mancha
a Sancho Panza
v boji s větrnými mlýny
A Želivský sťat
za podněcování
proti měšťácké reakci
A já, Andersenův
bláznivý pohádkář

tebe 
chci...

* * *

Noc
sněhová bouře nad vlnami
Noc
v pouzdře houslí ukrytá
perla, již chrání

špinavá ulita
Noc
vítr co rozpíná křídla

dravcům
Noc
která dává sílu mořeplavcům

* * *

Štědrý den s medvídkem
jako Mr. Bean
Ulice bez lidí
procházka náměstím
s cizinci a blesky jejich foťáků
Uvařím si večeři
rozsvítím stromek
dám si dárek
a pustím si Pyšnou princeznu
báječně si se sebou popovídám

a s medvídkem...
Když na mne padne splín
vstrčím hlavu

do útrob krocana...

* * *

Má řeko řek
když světla do tebe

tančí i pláčou
kaskády vybuchující nad hladinu
v impresi Williama Turnera
ohňostroj z lodi
nohy mne zebou
Pochodem Monteků a Kapuletů
V bezbřehé inspiraci
ke mně se lásko vracíš
Ohňostroj s Ódou na radost
Jsem šťastná, že jsem v Praze

s tebou...

Stačí jen přejít most...
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* * *

Noc ubývajícího úplňku
venku sníh
nad řekou
křik zmatených ptáků ztich
Noc beze snů 

a beze spánku
Moudře hledí Haštal 
a praví k Jakubovi:

Dnešní noc
Anežka s Františkem

to pošlou dál k Týnu: 
Dnešní noc je nocí činu

Kotlinou zazní
ozvěna katedrály
jak hlásné trouby 

do mraků:
Dnešní noc 

je nocí zázraků

* * *

Pod ostřížím zrakem věží
do klína Vltavy smyslně sněží
Tajemství hlubiny

říční draci střeží
vlnami Čas

zrození jara 
měří

* * *

V Ungeltu
dali si schůzku
orel a lvice
V půlobratu
rafinovaného walzu zpět
k sobě se obracejí
staroměstská strašidla
a čarodějnice
s obdivem
oživlým sochám
přihlížejí...

* * *

Nevinný
jak Andělé pustiny
Jacka Kerouaka
muž, před nímž jediným

bez zábran
masku

svlékám...

* * *

Co napsal bys 
o mně
mistře pera
Jsem žena, která
tónem svého hlasu
barvou svých očí

a vlasů
myšlenku žene

do úžasu?
Jak bys popsal 

MOJI krásu?
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Luboš Vinš

Zimní volavky tančí

Přimrzá

přimrzá,
kaluž v lese
chvěje se bázní

skleněné hřbety rybích 
kontinentů
něžně o sebe skřípou

vzniká nový život
na dlani vycházejí
ledová souhvězdí

večer však 
pod tíhou věčen
zkamení 

a jen bělostné kapří dušičky 
dovolí dýchat

na hladině rybníka
jež unese sotva kámen
zimní volavky tančí

tančí bosy 
ten tvrdohlavý 
zásnubní tanec
života proti smrti

a dubový list
po větru bruslí
za ním druhý, třetí

každý za svým štěstím

Křídla (litanie marných lásek)
na motivy Ivana Wernische 
a Marca Chagalla

procházíme se zahradou
a nedíváme se na ni
cestičky z ryzího písku
nepřítomně vržou

vyprávím jí o dalekých krajích
které bych rád poznal
o mapách mořeplavců
ale ona neposlouchá

tajemně se usmívá
zahleděna kamsi 
za obrubu vrátek 

žárlím na její blízkost
a začínám přemýšlet
proč mívají propasti
tak dokonale tvarovaná oční víčka

mlčíme
mlčíme o lásce
mlčíme o snění

mlčíme o vlásence
upuštěné na dno tůně
mlčíme o posledních věcech 
o znameních 

nakonec odchází
a bere s sebou všechno
nedosažitelné vrcholy hor 
kuličková ložiska vzdechů

co když už ji
nikdy neuvidím
co když zůstane zahrada navždy
opuštěna?
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spěchám
kočárová cesta
přivedla mne k zámku

možná v něm 
po předlouhých chodbách šustí
prochází se
třeba někoho hledá

a kdybych to byl nakrásně já
co s tím
když ani neví, zdali mne má 

zoufale tluču na vrata 
otevřete, chci dovnitř! 
hlásek samota nevydá
zajíknutí
nic nepohne se

sloužící spí
anebo hrajou v karty
opilí lehávají v panských postelích
je to začarovaný zámek

a třeba vymyslela si 
na návsi přístav
kde lodě
s vykasanými sukněmi
zvědavě kroutí krky přídí

boky otírají se
o zbloudilé ryby
lodě se spícím dehtem

třeba ještě neví
zdali nastoupit
a možná jí vadí ten křik
hádky plavčíků

cesta do cizokrajných zemí
se dá přece vždycky zrušit
vymazat slanou vodou

nakreslit 
jinou zahradu
postavit v ní altánek
...z jeřábů

v jezírku pěstovat zlaté ryby
na střeše plameňáky
ve sklepě Lítice

třeba jednou
do té země
zahneme spolu

ach, ano, promiň
loučíme se 

můj ty smutku
vždyť my se loučíme!

a já zrovna zahlédl
cípek tvého snu
pár barev, vůní
začal se ovívat
pomyslným vějířem

jak to, že ty's teď uvnitř
a já, ratlík, venku?

ó, jak jsem si vždycky přál
prožít utrápeně smutné loučení
ale nikdy ne s tebou!

někde tam nahoře
nad jezírkem 
s pomerančovýma rybama
nad zídkou
lemovanou opadavými ctnostmi
a kakostem
zaskřípal havran

loučíme se
a já ji stále držím za ruku
šeptám zrádná slůvka
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pomalu vrtí hlavou
vlasy rozlétly se
až to bolí

u fontánky náhle někdo
upustil cikádu
z nedalekého sirotčince
je slyšet štěbetání vrabců

snažím se ukecat osud
přetočit desku zpátky 

děsivá
prázdnota slov

nakonec
kapička zrzi
vstoupila do očí té 
která se mi ztrácí

nekaž  to hezké
stoupá v dálce
za jejíma očima
velebně vzhůru balón

loučíme se 
měl bych také
připřáhnout
stoupnout si na špičky
nasadit rozvrzané schůdky
žebřík!

vypůjčit si
blanitá křídla
aby mi docela neuletěla

ach, ano
na žebři chybí příčka
křídla rozmetal vítr
v altánu dlužím za činži

dlužím lopuchovému listí 
dlužím ustaraným pendlovkám
dlužím snad celému světu
dlužím…

probůh, snad ne také tobě?

modrý balón
pomalu
s důstojností
plujících oblak 
zvedá se od země

snad skončí v nebi
jako tenkrát na pouti
pamatuješ?

mlčí
a já náhle nevím
co počít

měl bych ji odvážně
zachránit
posekat draka
vyšplhat za ní
do věže

ale stále se bojím koníků
připřažených k saním 
s malovanými postraňky

nikoho nezajímám
dokonce ani housličky
nehledí mým směrem

všichni bez dechu sledují
jak za vlažného bezvětří
vstříc novým světům 
vyplouvají lodě

držím ji za ruku
ale balón stoupá
stále výš 
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den se tam mění v noc
a noc
mění se 
v nešťastné litanie

ve vrzání
černých děr

moci tak více se nadechnout
napřímit
odkopnout zrádnou
vlčí smečku

také se bojím
svěřuje se
a v jejích očích
prastarý svit

kolem se stmívá
a já nemám 
co bych dal
za krapet světla

šátrám, kde by mohly být sirky
ale ruka vězněm je stínů
co chvíli by měl vyjít 
měsíc

myslela tím snad mne?
myslela jantarovou sponku
perličky smíchu
poztrácené v zahradě?

zastesklo se jí po střevíčcích
které jsem jí nikdy nekoupil?

Bože,
buď mi milostiv

hrbáčci hvězdopravci
v papučích šourají se
do kozího chlívku 
zavřít svět
aby o něj nepřišli

ach, divoký tlukot křídel
zešílevších
Chagallových andělů

tedy loučíme se
a někde opodál
Jákob přetlačuje se s úsvitem

pluj si kam chceš
do země bosých 
kde střevíčků není
zapotřebí

a možná se nad městem 
rozsvítí maják
a sedm svící
zahoří sněhem
a ona jediná
se mi zas vrátí!
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Karel Adamus

Dvacet příběhů I.
1. Vědět aspoň tolik
Ze světa zaznívala velmi krásná hudba,

všichni se zastavili a naslouchali. „Teď bych
tam nechtěl být! Nechtěl!“ vykřikl mistr Prů-
žer, velký znalec světa, znalec dvacátého
století. „Pozor! Vždycky když se ve světě
NĚCO děje, tak přitom hraje hudba,“ va-
rovně zdůraznil slovo něco. „A jak víte…?“
snažil se někdo zeptat. „Nezkoušel bych
to. Vyhnul bych se tomu. Nedělal bych to,“
přerušil ho mistr. „Ale jak víte…?“ „Právě
proto, že nevím!“ přerušil ho opět mistr
a dodal: „Ani vy nevíte, nikdo neví… Jestli-
že tady nikdo neví, co teprve ve světě?!“

2. Po starosti
Mistr Průžer náhle zbohatl. Ani nevěděl

jak, a topil se v penězích. Teď se dveře
netrhnou, pomyslel si. Představoval si,
jak k němu proudí davy všelijakých po-
budů, žebráků, mrzáků, vobejdů, podiví-
nů, podvodníků, nápadných ploužilů,
bezdomovců, opilců, hráčů, dlužníků,
zlodějů, zahalečů, darmožroutů, uměl-
ců, vynálezců, objevitelů, cestovatelů,
hýřilů, rozmařilců, bláznů, obyčejných
chudáků, nešťastníků…, žádají ho o mi-
lodary a podporu. Nic se však nedělo.
Za čas mu to bylo divné, vůbec nikdo,
žádné prosby o peníze, nic. Měl spoustu
peněz, topil se v penězích, měl je a to
bylo vše. Napadlo ho, že se o tom, že se
topí v penězích, neví, a tak se vydal do
města vyzvídat, případně rozšířit dobrou
zvěst, že se topí v penězích. Každý, koho
potkal, ho však ujistil, že o tom ví. Na
zpáteční cestě potkal šamana. „Přehlížejí
mě, náfukové, nadutci, nevděčníci,“ po-
stěžoval si šamanovi na tak okázalý nezá-
jem o jeho peníze. „Tady to není jako ve

světě,“ řekl mu šaman, „v příbězích putu-
jících po Dně má ten, kdo se topí v pe-
nězích, s penězi velkou starost, starost,
co s nimi, komu je nabídnout. Musí se
vydat na cesty, putovat, pátrat, shánět,
přesvědčovat, vyzvídat, nabízet, ukazo-
vat, přemlouvat, vnucovat, otravovat, pod-
bízet, obcházet, hledat potřebné. Nedo-
vedeš si představit, co to dá práce, co
námahy a úsilí je třeba vynaložit, než se
najde někdo, kdo si peníze vezme,“
vysvětloval zkoprnělému mistrovi šaman.
„V příbězích putujících po Dně jsou sice
také pobudové, žebráci, mrzáci, vobejdo-
vé, podivíni, podvodníci, nápadní plouži-
lové, bezdomovci, opilci, hráči, dlužníci,
zloději, zahaleči, darmožrouti, umělci, vy-
nálezci, objevitelé, cestovatelé, hýřilové,
rozmařilci, blázni, obyčejní chudáci, ne-
šťastníci…, v příbězích putujících po Dně
je jich dokonce ještě víc než ve všech
světech, ale chovají se jinak. Třeba zrov-
na teď, v tomto příběhu: kdoví co všem
těm pobudům, žebrákům, mrzákům, vo-
bejdům, podivínům, podvodníkům, nápad-
ným ploužilům, bezdomovcům, opilcům,
hráčům, dlužníkům, zlodějům, zahale-
čům, darmožroutům, umělcům, vynález-
cům, objevitelům, cestovatelům, hýřilům,
rozmařilcům, bláznům, obyčejným chudá-
kům, nešťastníkům… přeletělo přes nos,
že se tak naježili, že se na zbohatlíky tak
nakrkli. Co jste jim udělali, že na vás tak
zanevřeli, že si ani pro peníze nepři-
jdou?“ „To je bída,“ povzdechl si mistr,
„co teď? Co si teď počnu s tolika peně-
zi?“ „Když budeš pilně pracovat, pořád-
ně zařezávat, tvrdě makat, jak se říká ve
světě, možná ti těch peněz začne poma-
lu ubývat,“ utěšoval ho šaman.
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3. Sláma umění
„A co ti mladí?“ zeptal se mistr básní-

ka. „Koho míníte těmi mladými?“ řekl
básník. „Míním tím mladé básníky. Bás-
níky mladé věkem, odpoutané, ničím
a nikým nevázané básníky, básníky svo-
bodné v plném rozletu, básníky bez zá-
bran, básníky nadané darem bezpro-
střednosti, darem básnění,“ řekl mistr.
„Mladí, mladí…“ řekl básník, „básnění je
tu od věků, básníci, nebásníci, mladí, ne-
mladí, rozlet nerozlet. Dnes, každý kdo si
troufne být nevázaný, odpoutaný, svo-
bodný, bezprostřední, bez předsudků se
považuje za umělce, za básníka. A kaž-
dý, kdo se považuje za umělce, ať je ja-
kéhokoli věku, kolem sebe tou svou ne-
vázaností, odpoutaností, svobodou, bez-
prostředností, osvícením, probuzením
mlátí v domnění, že básnění tou neváza-
ností, odpoutaností, svobodou, osvíce-
ním, probuzením jaksi vymlátí. Ovšem
i kdyby umělec mlátil nevázanost nevá-
zaností, odpoutanost odpoutaností, osví-
cení osvícením, bezprostřednost bez-
prostředností, rozlet rozletem, osvobo-
zení osvobozením, probuzení probuze-
ním, nadání nadáním,“ pokračoval bás-
ník, „básnění nevymlátí. Básnění nevy-
mlátí, i kdyby takhle kolem sebe mlátil
několik životů. Žel, právě ti nejschopnější
a nejnadanější umělci zapomínají na do-
mov a končí obyčejně tím, že mlátí jed-
nání jednáním, učení učením, vědění vě-
děním, myšlení myšlením a umění umě-
ním. Mlátí, mlátí, mlátí, mlátí a jediné, co
vymlátí, je zase jednání, učení, vědění,
myšlení a umění, ne však básnění, kde-
pak!“ „Jaký domov? Co tím domovem mí-
níte?“ zeptal se mistr. „Domov básnění
míním tím domovem,“ řekl básník. „Kam
jinam by se měl básník vracet, než do-
mů? Vždyť všechny světy, nejen básníci
a umělci, všichni jsme ztracené a hle-

dané děti – děti básnění! Až bude básník
doma, až bude uprostřed mlčení, může
si hrát s tichem a s nasloucháním. Může
ustupovat, vzdalovat se sobě a vyhlížet,
hledat tvář básnění. Sdílíme-li s bytím ži-
vot a smrt, důvěřujme životu, považujme
všechno kolem za živoucí a všemu kolem
přejme blaženost a život. Chce-li básník
sdílet s bytím básnění, důvěřuje mu, po-
hlíží na život, na svět, na všechny světy
jako na básnění a na všechny bytosti, na
bytosti hmotné, na bytosti méně hmotné
i na bytosti nehmotné jako na děti, na dě-
ti básnění. A ustoupí-li ještě dál, dokáže-
li ztratit hlavu, bude-li to umět, bude
v básnění.“

4. Pro začátek
„Jak se jmenujete?“ oslovil mistr jaké-

hosi neznámého kolemjdoucího. „Ne-
vím,“ odvětil muž, „možná se ani ne-
jmenuji.“ „Ale vypadáte, jako byste se
jmenoval,“ tvrdil mistr, „totiž, vypadáte
jako člověk a lidé se obyčejně jmenují.“
„Co já vím,“ odvětil kolemjdoucí, „možná
ani člověk nejsem.“ „To nevadí,“ řekl
mistr, „stačí, když jako člověk vypadáte.
Hlavní je, že vůbec jste. A k tomu, abyste
byl, nemusíte být hned, okamžitě, zrov-
na, nutně, najednou člověk. Úplně po-
stačí tak nějak vzdáleně, povědomě vy-
padat, tak trochu někoho připomínat,
nenápadně se jevit, zlehka a nedbale na-
značovat, být jen jako. Jako! Chápete?“
„Ale já možná ani nejsem,“ řekl kolem-
jdoucí, „možná vůbec nejsem!“ „To ne-
vadí,“ řekl mistr, „stačí, když vypadáte
jako byste byl. Pro začátek to stačí. Ča-
sem vás přesvědčí, že jste, a vy tomu
uvěříte a hned budete. Na to, že jste člo-
věk, přijdete sám, a jak se jmenujete, to
vám řeknou, o to se zatím nestarejte.
Ovšem dnes,“ zamyslil se mistr, „dnes je
možná lepší nebýt. Nebýt, pochybovat



10

Sova bez not

Oldřich Janota

Český textil za čínské ceny?
Spojit kvalitu s lácí. Alžběta na podzim

navštívila očního lékaře a tento jí při vy-
šetřování zraku vyzval: „Pozřete se tám-
hle, kvoknu.“ Proč ne, i kvokající lékař
může být výtečným oftalmologem. Navíc
je možné, že v rozvojové zemi, ze které
zřejmě pocházel, je kvokání při léčení da-
lekozrakosti úspěšnou a validní operací. 

Exodus českých lékařů – ono Patria
o muerte – za spravedlivými platy přinesl

tedy i řadu nečekaných pozitivních
důsledků. Nejedná se o nic historicky ne-
obvyklého. Byli jsme svědky exodu hoke-
jistů do NHL, Romů do Anglie, elity čes-
kých podnikatelů na Bahamy, ředitelů ZOO
do New Yorku, vlastně kohokoliv, kdo ve
svém oboru vynikl natolik, že ve světě na-
šel lepší uplatnění než doma. Zdá se, že
kdyby ta možnost byla, odešli by z Čech
všichni Češi, ale zatím zde zůstávají pro-

o sobě a tvrdit: Možná se nejmenuji,
možná nejsem člověk, možná vůbec ne-
jsem, tvářit se přitom nenápadně, jevit se
neurčitě, chovat se pravděpodobně a tak
trochu jsoucně. Kdoví, když se jeden
nejmenuje, není člověk, ba vůbec není,
je docela dobře možné, že dosáhl stavu,
kterému se ve světě říká osvobození.“ 

„Zvláštní je,“ řekl nejmladší žák, když
příběh skončil, „že lidé dokážou spoutat
tak mocné přírodní síly, jako je voda,
oheň, vítr, přemístit hory, řeky, vysušit
jezera, moře, bažiny, zaplavit pouště,
ovládnout síly spočívající v nitru hmoty,
ale takové drobnosti, takové titěrnosti, ja-
kými jsou třeba chtivost, hněv, nepřátel-
ství, zaslepenost, ničivé a neprospěšné
síly vzdouvající se v jejich nitru zkrotit ne-
umějí, jak je to možné?“ „Jenže krocení
těch mocných přírodních sil, sil spočíva-
jících v nitru hmoty, bouří, zvládání ohně,
větru, vod, vysoušení bažin, jezer, moří,
přemisťování hor se děje právě prostřed-
nictvím těch drobností a titěrností vzdou-
vajících se v jejich nitru,“ řekl mistr. „Kdo-

ví, možná jednou někdo přijde na to, jak
využít těch vnějších přírodních sil ke
zkrocení těch vnitřních, možná by pro
začátek stačilo změnit směr, cestu…“

5. Sami si
„O básnících se říká,“ řekl mistr básní-

kovi, „že si sami kladou překážky a pak ty
překážky sami překonávají. Tak prý vzni-
kají básně.“ „Co se o básnících říká,
obvykle hlásají sami básníci a hlásají to
proto, aby na sebe upozornili, aby se, jak
se říkalo včera, ukázali, dnes zviditelnili,“
řekl básník. „O básnění se však mlčí.
A proč se o básnění mlčí?“ zeptal se
sám sebe básník. „Protože právě bás-
nění je překážkou básníků; překážkou,
kterou si sami nevymyslili a kterou tedy
nikdy, nikdy nepřekonají. Básníci samo-
zřejmě tvoří a tak vznikají básně. A jsou
to právě básně, jež jsou básníky kladeny.
Kladeny, kladeny, kladeny…, a až jsou
nakladeny, jsou pak básníky překonává-
ny jako klády.“

(pokračování příště)
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fese, o které není za hranicemi zájem.
Politici, folkoví zpěváci, důchodci, mysliv-
ci či svobodné matky. Ovšem ani v tak
cizrnou (cizinou?) ceněných oborech, ja-
ko je medicína, není situace jednoznač-
ná. Odcházejí chirurgové a anesteziolo-
gové, není ale prozatím zmiňován kritický
úbytek například sexuologů. 

Díky fyzikálnímu zákonu o spojených
náhodách a demografickému tlaku se na
uprázdněná místa hrnou lidé ze zemí,
kde české platy působí jako lukrativní ži-
votní nadstandard. Vietnamci do lukrativ-
ních zelinářských krámků, Ukrajinci na
lukrativní stavby, Albánky do lukrativních
pokladen v supermarketech. Ovožůraný
navokaleř pknat.

Příliv lékařů z Kuby, Zimbabwe nebo
Patagonie, země zaslíbené, o které kdysi
nacisté snili, že tam vystěhují zbytky ne-
asimilovaných českých obyvatel, nestačí
zatím zaplnit uvolněná místa a mluví se
proto o zavírání nemocnic. V čekárnách
nebude pacient zřejmě čekat na vyšetření
několik hodin jako nyní, ale možná i ně-
kolik dní nebo i let. V dnešním neuroticky
uspěchaném světě tak mohou s minimem
nákladů vzniknout oázy zastavení a klidu,
včetně řady nových pracovních příležitostí
(výtvarné kroužky, psychologické pora-
denství nebo kurzy meditace). Jiným po-
zitivním důsledkem exodu českých lékařů
by mohlo být zrovnoprávnění dosud oficiál-
ně zavrhované alternativní mediciny. Jestli-
že nebude moci zdravotnictví poskytovat
pomoc, ať už kvůli nedostatku lékařů nebo
proto, že bude příliš drahá, měl by mít
nemocný právo hledat pomoc jinde. Le-
gislativně (včetně hrazení nákladů na
alternativní léčení zdravotními pojišťovna-
mi) by měl být otevřen prostor pro lidové lé-
čitele, bylinkáře či třeba kranosakrální tera-
peuty, na které dosud klasická medicina
pohlížela, ať už právem či nikoliv, spatra. 

Skutečnost, že z Čech mizí stovky lé-
kařů naráz jako migrující špačci, nasvěd-
čuje, že v kořenech klasické mediciny
skrytých pod vědeckou terminologií pře-
žívají pradávné atavistické pudy a instink-
ty a spojují ji tak třeba se sibiřskými ša-
many víc, než by se zdálo. Z opačného
pohledu, možná pesimističtějšího, by ta-
kové stádní jednání mohlo být dalším dů-
kazem mechanistické objektivizace zá-
padní medicíny, ze které jako by se pod
verifikovatelnými daty vytrácel čím dál víc
lidský rozměr.

Mravní velikost, tradičně spojovaná s hu-
manistickým posláním lékaře, jako by
pro lékaře ztrácela v jejich osobním živo-
tě hodnotu. Lze právem namítnout, že by
bylo bláhové otročit po šesti letech tvrdé-
ho studia v nevyhovujících podmínkách
ve společnosti, kde i oddíly nejzvučněj-
ších jmen, tradičně spojovaných s kul-
tovním vlastenectvím, se pyšní elitními
hokejovými hvězdami z rovníkové Afriky. 

Není tedy nepředstavitelné, že v Neče-
chách nebudoucnosti se nejen zásadně
promění neskladba obyvatel a původní
české neetnikum zůstane jen exotickou
minoritní neskupinou v panelákovém ne-
skanzenu v Comutově, kde bude mít
uchavované – český jazyk rovněž dozná
zásadních nezměn – své tradiční folklorní
obyčeje, od pivnice po parlament, olo-
moucké tvarůžky chráněné Evropskou
unií, včetně vlastní jurisdikce, policie, svo-
bodných voleb a nezávislých médií, ale je
též možné, že se nečekaně promění i tra-
diční náplň profesí a oborů lidského koná-
ní. Že třeba instalatérství bude vycházet
z principů zenového buddhismu nebo do-
konce křesťanského Miluj bližního svého
jako sebe sama. Jak to ostatně za úsvitu
dějin Koruny České prorokoval praotec
Čech na hoře Říp: „Pozřete se támhle,
kvoknu.“ So long, doctors. 
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Jan Sojka

Zámecká aktovka
(antidivadelní idylka)
Půvabné letní odpoledne na zámečku

Kozel. V zahradním altánu si hoví vi-
komt Josef z Hrubých a komtesa Karla
z Erbu. Vikomt čte dona Quijota, kom-
tesa vyšívá rodové iniciály do hedváb-
ného kapesníčku. V pozadí nehnutě
stojí sluha Staněk a na pokyn dolévá
archivní víno ze sklepů Ludvíka XIV.
Před altánem, ve stínu, polehávají dva
lovečtí psi, napravo od altánu zurčí fon-
tána, nalevo kvetou záhony, které
upravují zahradníci Gardavský a No-
votný.

Vikomt Josef z Hrubých (přestane číst,
pozvedne hlavu a rozhlédne se): Poča-
sí jedna báseň.

Komtesa Karla z Erbu: Bolí nás záda.
Vikomt Josef z Hrubých: Co poslat pro

magistra Grubera?
Komtesa Karla z Erbu: Raději ne, drahý,

jeho masti čpí čertovinou. (pokřižuje se)
Vikomt Josef z Hrubých: Jak myslíte,

drahá.

Z nedalekých záhonů se ozve dvojí za-
kvílení, první zahradník Gardavský si
zarazil motyku do čela, druhý zahrad-
ník Novotný se lekl a dopadl na hrábě. 

Komtesa Karla z Erbu: Nebyl to šťastný
nápad, udělat z kozlů zahradníky.

Vikomt Josef z Hrubých: To první jim šlo
poněkud lépe.

Sluha Staněk se škodolibě pousměje.
Dalších několik minut se nic neděje, klid,

pohoda, komtesa vyšívá, vikomt si čte,

sluha kamenně stojí, psi a zahradníci
leží, jedni líně, druzí v bezvědomí. Ná-
hle v dáli kdosi žalostně zavyje. 

Komtesa Karla z Erbu (ustane v šití, zpo-
zorní): Co to bylo, drahý? Znělo to jako
zvolání do mlhy.

Vikomt Josef z Hrubých: To byl chalupník
Roman, drahá. Tvrdí o sobě, že je kní-
že. 

Komtesa Karla z Erbu: Bude třeba zpřís-
nit robotu. Dráb Sloup to zařídí s chutí
sobě vlastní.

Vikomt Josef z Hrubých: Jak myslíte,
drahá. Koneckonců práce šlechtí. (při-
ťukne si s komtesou a oba se napijí) 

Opět nastane klid, odpoledne plyne.
Po další chvíli se čelně k altánu satyrský-

mi poskoky blíží dvorní šašek, pitvorně
se ukloní, komtesa mu však naznaču-
je, že není vítán, šašek uraženě odchá-
zí, skáče do fontány a už se nevynoří.

Komtesa Karla z Erbu: Nějak se mi ten
tatrman nezdá. Není to prý ani Čech. 

Vikomt Josef z Hrubých: Je to Germán.
Komtesa Karla z Erbu: Čili Němec. Mo-

zek samá bouře.

Směrem od záhonů přikráčí páv, psi na
něj výhružně štěknou, páv zapiští a pr-
chá.

Vikomt Josef z Hrubých: Šediví mu pera.
Komtesa Karla z Erbu: To mi připomně-

lo, drahý, zlatá klícka v salonku byla
ráno prázdná. Pěnkava uletěl?
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Vikomt Josef z Hrubých: Vhrsti ho příliš
sevřel, tudíž skončil u něj v kuchyni.
Setkáme se s ním u večeře.

Komtesa Karla z Erbu: Život není peříčko
a jíst se musí.

Vikomt Josef z Hrubých: Jistě, drahá.

Přichází první komoří Štýbr a klaní se.

První komoří Štýbr: Vaše Jasnosti!
Vikomt Josef z Hrubých: Mluví, Štýbr. 
První komoří Štýbr: U hlavní brány čekají

prosebníci.
Komtesa Karla z Erbu: Ach ano, je nedě-

le. 
Vikomt Josef z Hrubých: Co jsou zač?
První komoří Štýbr: Holota z podzámčí.

Místo roboty se válí v krčmě u Šimka.
Vikomt Josef z Hrubých: Jména!
První komoří Štýbr: Charvát, Sojka,

Brabec, tři bezzemci.
Komtesa Karla z Erbu: Oč žádají?
První komoří Štýbr: O zbytky od oběda.
Vikomt Josef z Hrubých: Žeňte je! 
Komtesa Karla z Erbu: Vypustit psy!
První komoří Štýbr: Čechuru nebo Šípa?
Vikomt Josef z Hrubých: Oba!
První komoří Štýbr: Jak poroučíte, Vaše

Jasnosti! (pískne na psy, ti poslušně
vstanou a zavrčí, komoří ukáže smě-
rem k bráně) Čechura, Šíp, trhejte!

Oba psi vyrazí tryskem k bráně, je slyšet
štěkot a vzápětí i lidský řev, zvuky se
vzdalují, až zcela ustanou.

První komoří Štýbr: Zdá se, že je po
všem.

Vikomt Josef z Hrubých: Zdá se... Á pro-

pos, Štýbr, co ten nový kněz?
První komoří Štýbr: Je to doslova Veleb-

ný pán.
Komtesa Karla z Erbu: Pije?
První komoří Štýbr: Jí.
Komtesa Karla z Erbu: Vyhodit!
První komoří Štýbr: Jak poroučíte, Vaše

Jasnosti!
Vikomt Josef z Hrubých: Štýbr, co to má

přilepeno za uchem? 
První komoří Štýbr: To je žvýkací guma,

Vaše Jasnosti, móda z Nového Světa.
Vikomt Josef z Hrubých: Už jsme o tom

leccos slyšeli. Jaká je to příchuť?
První komoří Štýbr: Malina. Ještě něco,

Vaše Jasnosti?
Vikomt Josef z Hrubých: Nic, Štýbr, jde

si po svém, už nás nudí.

První komoří odchází, vikomt se opět za-
čte, komtesa kyne sluhovi, ten oběma
dolévá víno, komtesa upije a pouští se
znovu do vyšívání, jsou slyšet ptačí tryl-
ky a lehký vánek tu a tam téměř nezna-
telně zašumí.

Komtesa Karla z Erbu (přestane šít, po-
zvedne hlavu a rozhlédne se): Počasí
jedna báseň.

Vikomt Josef z Hrubých (je začtený, od-
povídá automaticky): Jak myslíte, dra-
há.

Zahradníci Gardavský a Novotný se pro-
bírají z mrákot a nemotorně se pouští
znovu do práce, sluha Staněk se ško-
dolibě pousměje. 

KONEC
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Básnické pozdravy z Bavor 
Siegfried Schüller

* * *

Dóm – z pohledu fotografa jakoby sevřen
čelistmi svěráku. Ve skutečnosti jsou to 

vlastně tlaky,
které velkou církev dostávají do úzkých.

Carola Kupfer

* * *

V kameni zvěčněný monument církevní 
moci.

Po staletí vzdorovitý symbol pravé víry.
Dnes zamyšlený, zmatený. Hledající 

pravdu a morálku.
První světlo za tmavými zdmi.

Inspiruje, tohle město, znepokojuje, 
klade otázky.

Kameny hovoří. Odpovídám příběhy.
Mými příběhy a mojí pravdou.
Žiji zde všemi smysly. Vidím, slyším, cítím.
A píšu je.

Barbara Krohn

* * *

chodit přes mosty a řeky
vyměňovat si pohledy a měnit břehy
obdivovat sousedovu zahradu
společně jíst třešně i kirschen
(jen pro potěšení plivat pecky do dálky)
chodit po cizím přemostění

Susanne Werner-Eichinger

* * *

Sedím mezi básněmi. Básně od Paster-
naka, Pabla Nerudy, Puškina, na druhé
straně Ibsen, Fallersleben, Brecht. Vy-
brala jsem si Městskou knihovnu, abych
mohla pokračovat ve své práci. Můj po-
hled z okna padá na štíty Starého města
na pozadí modré oblohy s oblaky. Mezi
nimi letecké kousky vlaštovek soutěska-
mi domů. Za mnou se dvě mladé ženy
zabývají dramaty. Je dobré sedět mezi
básněmi, ty návštěvníci vyhledávají velmi
málo.

Marita A. Panzer

* * *

Pryč museli léta Páně 1519
židé s dětmi a sbaleným majetkem.
Ve vášnivém shonu zbořeno ghetto.
Zde stála synagoga – klenutá.
Zde stojí vzpomínka – betonová.
Navždy trvající základy?

Friedrich Brandl

* * *

mezi řádky vysněnými o tobě
vzpomínky na letní louku a podzimní listí
na zimní slunce a na tvůj smích
mezi kapkami deště a listopadovou mlhou

(přeložila Jaroslava Málková)
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Milan Čechura

Tarzan z rodu Opů
Sychravé počasí dodávalo tomu oka-

mžiku ještě větší nádech dobrodružství.
Plížil jsem se podél zdi, smysly napjaté
až k prasknutí. Každou chvíli mne mohlo
napadnout zvíře z nejdivočejších. V ruce
jsem svíral nůž, jedinou zbraň, jíž jsem se
mohl bránit. K cíli mi zbývalo posledních
pár metrů. Přitiskl jsem se ještě více
k zemi a s dechem co nejvíc zatajeným
jsem je překonal. Pomalu jsem se nad-
zdvihl a rukou se dotkl kliky z neznámé-
ho kovu. Za masivními dveřmi se skrýva-
lo to, kvůli čemu jsem svoji výpravu pod-
nikl. Já, Tarzan z rodu Opů. 

Dveře zaskřípaly jen nepatrně a otevře-
ly se. Ovinul mě mrazivý závan vzduchu.
Ještě pevněji jsem stiskl nůž. Všude ko-
lem mne se ozývaly děsivé zvuky. Moje
kořist se krčila těsně přede mnou. Jedi-
ným bodnutím jsem ji usmrtil a odřízl z ní
kus. Chtivě jsem ho spolkl a s uspokoje-
ním jsem cítil, jak se síla té kořisti v mém
těle násobí.

„Nevíš, co s tím klukem je?“ slyšel
jsem maminku, jak se ptá tatínka v poko-
ji, který sousedil s mým. „Leží v posteli
a drží se za břicho.“

„Asi něco špatného snědl,“ odpověděl
tatínek. „To bude dobrý.“

Bylo mně fakt blbě. Ležel jsem na boku
a moje oči zíraly na knížku, která spočívala
na nočním stolku. Na její obálce visel na
liáně dlouhovlasý svalovec. Nebo možná
seděl na slonu a zezadu jej objímala sličná
dívka. To už s určitostí nevím, protože je to
hrozně let a všechny ty nádherné díly
nějak zmizely s tím, jak léta plynula. Jejich
hlavní hrdina, již výše zmiňovaný Tarzan,
kterého jsem ve svých deseti tak horlivě
obdivoval a napodoboval, je tím, na něhož

nemohu zapomenout. Tak jako nemohu
zapomenout na kus syrového masa, který
jsem svým nožem – rybičkou – odřízl
v lednici a hltavě pozřel. Protože ON to
dělal také tak.

Edgar Rice Burroughs, autor Tarzana,
byl první, jemuž se podařilo moji fantazii
rozjitřit na nejvyšší možnou míru. Jasně
jsem i dříve prožíval intenzivně příběhy re-
ků knih. Matně si vzpomínám, že jsem se
třásl o osud Hrubínova kuřátka, které
bloudilo mezi poli a pípalo, až ho nožky
bolely. Ale s Tarzanem se to nedá srovnat.
Musím při této příležitosti vzpomenout ta-
ké na svého strýčka, jenž byl vlastníkem
všech, tuším jedenácti dílů, a ty mně, byť
jistě s obavami, ale přece jen půjčoval.
Přečetl jsem je všechny. A společně s lor-
dem Greystokem (což bylo skutečné jmé-
no vládce džungle) jsem miloval Jane Por-
terovou, napínal svaly při jeho četných zá-
pasech s lítými šelmami a smál jsem se
hýkavým smíchem, když se mu povedlo
uniknout ze spárů zlosynů. Vznášel jsem
se s ním v korunách stromů a plakal při
smrti jeho adoptivní opičí matky Kaly.

A to je podle mého mínění na knížkách to
nejkrásnější. Dokážou ve vás probudit sny.
Takové, které chcete vy. Černobílé i ba-
revné. Kam se na ně hrabou 3D projekce. 

Tak mě napadlo. Ono se vlastně od
těch dob mého soužití s Tarzanem, pá-
nem Opů, zase tak moc nezměnilo. Stá-
le se plížím směrem k lednici, nejčastěji
v noci, kdy manželka už spí. A řeknu
vám, je to taky pěkné dobrodružství. Ale
do syrového masa se už raději nezahry-
závám. Asi bych ho neukousl. Ale sním
o tom pořád. Protože sny mi, na rozdíl
od zubů, zůstaly.
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Stanislav Bukovský

Reformy
Zdravotnická reforma
Zdravotnictví se zoufale nedostává pe-

něz. A někteří jedinci vlastním sebepo-
škozováním napjatou finanční situaci ješ-
tě zhoršují. Budou si proto muset léčení
platit ze svého. Mohou být ještě rádi, že
nedopadli hůř; to za války jdou vojáci za
sebezmrzačování před soud a mohou
dostat i trest smrti. V míru samozřejmě
takové přísnosti není zapotřebí, alespoň
zatím. Časem možná bude třeba přistou-
pit k ještě ráznějším opatřením, aby se
předešlo zhroucení celého systému.
Ono totiž nejde jen o léčení. Sebepo-
škozováním narůstá i nemocnost, invali-
dita, až nakonec i nemohoucnost vyža-
dující trvalou lékařskou péči. 

Někdo má za to, třeba i takový Lev Ni-
kolajevič Tolstoj, že za všechny nemoci
si mohou lidé sami. Něco na tom je,
i když v některých případech taky trpí
děti za rodiče. Zkusme si vyjmenovat ze
zdravotního hlediska riziková chování,
abychom si ujasnili, za co si mohou lidé,
pozdější pacienti, skutečně sami: 

Mnozí moc jí, někteří, hlavně některé,
naopak skoro nejí. 

Mnozí se skoro nepohybují, vrcholoví
sportovci se zase hýbají až moc. 

Řidiči nedodržují dopravní předpisy
a k tomu jezdí moc rychle, bezohlednou
jízdou dokonce ohrožují a zmrzačují
i ostatní účastníky silničního provozu.

Mnoho lidí kouří, přitom na krabičkách
cigaret je psáno, k čemu to vede.

Mnozí se opíjejí, jiní zase nepijí alkohol
vůbec, ač dnes již i každé dítě ví, že po-
žívání alkoholu v přiměřeném množství je
zdraví prospěšné. Takže i abstinenti si
svévolně poškozují zdraví.

Ze všeho nejhorší jsou drogy. Ty škodí
vždycky, alespoň zatím. Marihuana bude
možná časem v menším množství zdraví
prospěšná. Pak si ovšem bude někdo
ničit zdraví tím, že ji nebude užívat.

Řada lidí také nedodržuje pravidelný
životní rytmus: osm hodin práce, osm
hodin odpočinek a osm hodin spánek.
V neděli pak nedělat nic po celý den
a dovolenou si brát na zotavenou. Jak
známo, někdo dělá moc a žije ve stresu,
jiný zas nedělá nic a oddává se škod-
livým neřestem.

Někteří si svou nevázaností uženou po-
hlavní choroby, jiní si zas poškozují zdraví
přílišnou zdrženlivostí. Podle posledních
výzkumů je dokázáno, že přiměřený
a bezpečný sex je zdraví prospěšný.

Za zranění a veškeré další újmy vzniklé
znásilněním si mohou některé ženy sa-
my. Svým vyzývavým oblečením či spíše
polosvlečením. Ženství okázale vystavují
na odiv nahoře, dole i uprostřed, všech-
no mají malé, krátké, všudy se jim to de-
re na světlo boží ven. Kdyby chodily
oblečeny jako vyznavačky islámu či jep-
tišky, nebylo by zdaleka tolik znásilně-
ných a přizabitých z vilnosti. Lev taky
nemůže za to, ukousne-li krotiteli hlavu,
když ten mu ji předtím sám do jeho ote-
vřené tlamy strčil.

Lyžaři zase jezdí mimo sjezdovky. Tu-
risté a horolezci odcházejí do hor na-
vzdory zákazu, stejně se chovají i někteří
plavci u neklidného moře. Ohrožují tak
nejen sebe, ale i záchranáře.

Pesimisti si zhoršují svůj psychický
stav poslechem televizních zpráv. Rozči-
lování a negativní emoce se pak podepi-
sují na jejich zdravotním stavu. 



Ti, co se naopak na zprávy nedívají,
upadají do lhostejnosti, uzavírají se do
sebe a to jejich zdraví taky neprospívá.
Zdravé není ani být optimisty, ti prožívají
po celý život jedno zklamání za druhým
a mohou z toho pak mít deprese.   

Rizikových faktorů a nezdravých čin-
ností je daleko víc a nemá cenu je všech-
ny vyjmenovávat. Skoro by bylo jedno-
dušší vyjmenovat zdravotní újmy nezavi-
něné. Že by epidemie? Taky ne. Hrozí-li,
nemáte chodit mezi lidi a předtím se
máte otužovat a jíst vitaminy. Takže epi-
demickým onemocněním se dá před-
cházet. Nakonec si lidé můžou opravdu
úplně za všechno, i za stáří. Protože kdo
si udržuje duševní i fyzickou svěžest, do-
držuje zdraví prospěšnou životosprávu, jí
do polosyta a pije do polopita, ten je
pořád zdravý a vyjdou mu naplno léta.

Důchodová reforma
Obyvatelstvo stárne a prodlužuje se

doba, kterou stráví senioři po odchodu
do důchodu na zaslouženém odpočinku.
V kombinaci s tím, že se rodí stále méně
dětí, vzniká disproporce mezi příjmy a vý-
daji jak v sociální oblasti, tak i ve zdravot-
nictví. U čím dále méně početné genera-
ce v produktivním věku to vyvolává ne-
chuť přispívat na důchodce, kteří jednak
pobírají důchod příliš dlouho a navíc od-
čerpávají i nejvíc peněz ze zdravotních
pojišťoven. Za První republiky se chodilo
do penze v šedesáti a průměrný věk byl
přitom padesát osm let. Plno lidí tenkrát
umřelo, aniž kdy navštívili lékaře. Proto
se tenkrát ještě nemusela dělat žádná
penzijní ani zdravotnická reforma. Dnes
je nabíledni, že se s tím něco udělat mu-
sí. Dosavadní reformní návrhy jsou nedo-
statečné, podstatu problému neřešící
a navíc politicky neprůchodné. Jak ele-
gantně sprovodit celý problém ze světa

mě napadlo, když jsem pozoroval, jak
i seniorům, dokonce i těm, co už nemají
žlučník a málem ani žaludek, chutná na
rautech či na rekreaci u švédských stolů. 

Proto navrhuji zdánlivě paradoxní řeše-
ní. Zřídit pro důchodce stravovny se
švédskými stoly, kde by zadarmo mohli
sníst kolik by chtěli, k snídani, k obědu
i k večeři, jen by nesměli ze stravovny nic
vynášet. Jídlo by muselo být chutné, tuč-
né nebo sladké, kaloricky vydatné. Ně-
kdo by mohl namítnout, že místo šetření
se bude takhle ještě více a k tomu nero-
zumně mrhat už tak omezenými finanční-
mi zdroji. Ale prostředky takto vynalo-
žené rozhodně nebudou vyhozené. Pře-
devším si to důchodci zaslouží. Proč by
si nemohli na stará kolena trochu užít?
Celý život pracovali, škudlili, aby mladé
zabezpečili a nakonec jako zaměstnanci
platili daně, bez možnosti je nějak šidit. 

A v čem tkví podstata téhle důchodové
i zdravotní reformy jednou ranou? Na-
místo rozhádaných ekonomů a politiků
všechno vyřeší sama příroda. Částka
takto vynaložená bude nakonec mno-
hem menší, než úhrnné náklady na dlou-
hou dobu vyplácené důchodky a dlouho-
dobou léčbu pozvolna stárnoucích dů-
chodců. Však ne nadarmo někteří dů-
chodci říkají, že není ani tak důležité, jak
velký mají důchod, ale jak dlouho ho bu-
dou brát. Jsou chytřejší než ekonomové,
sami tím vlastně napovídají, jak na to.
Jistěže je ekonomicky výhodnější vydat
krátkodobě více peněz a mít problém
z krku, než vydávat méně, ale příliš dlou-
ho. Někdo by mohl namítnout, k čemu ty
stravovny, že by úplně stačilo zvýšit dů-
chodky a důchodci by si mohli sami do-
přát co hrdlo ráčí. Ale chyba lávky, nesta-
čilo. Jak znám důchodce, tak by nako-
nec přebytečné peníze dávali mladým
a dál by jedli zdravě. Díru ve státním roz-
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Přesahy

Karel Pexidr

O skutečnosti v Kafkově díle
Tuto úvahu nemohu vlastně začít ani ji-

nak než omluvou. Podle názvu či zamě-
ření by měla být věnována problematice
Kafkova díla, jehož nevyčerpatelnost je
dnes již očividná. Mým úmyslem však
není rozmnožovat v tomto směru již i tak
nepřehledně obsáhlou literaturu, to jest
podávat další možné výklady a snažit se
aktuálně doříci něco z toho, co poten-
ciálně bylo už autorem samým – a mno-
hem lépe – dávno vysloveno.

Otázka, kterou si kladu, dala by se nej-
spíše formulovat jako: jak je vůbec mož-
né napsat něco takového. Je to jen
zdánlivě nemístná otázka, otázka zdravé-
ho rozumu, tohoto baráčníka mezi vele-
duchy, který si ovšem na rozdíl od oněch
stále podržuje svůj grunt. Právě ona je
horizontem, jehož se celé dílo Franze
Kafky nebetyčně dotýká: nikoli svou kon-
krétní podobou, ale svou obecností.

Za ústřední problém pokládám skuteč-
nost a její převedení do uměleckého díla.
Jsem přesvědčen, že v této souvislosti
se musím dotknout – byť i jen velice po-
vrchně – jistých filosofických aspektů.

Dogmatickým východiskem, bez něhož
se filosofie nikdy nemůže zcela obejít, je-
ví se mi zde být pouhé jediné ujištění,
zdánlivě bezobsažné, totiž, že skuteč-
nost je v každém myslitelném případě
něčím; bez ohledu na to, za co ji považu-
jeme a co za ni považujeme. Je dána, je
faktem, právě tak jako řekněme fakt na-
šeho zrození. Nikdo rozumný by přece
nemohl popřít, že se skutečně narodil.

Jakkoli extrémní subjektivní idealismus
– smím-li užít tohoto kompromitujícího
označení – neukládá pochybovat o sku-
tečnosti jako skutečné, ale jako nezávis-
lé. Rozdílnost možných přístupů ke sku-
tečnosti se týká jen její povahy, nikoli její
existence. Imaginární duševní děje pak
mohou být právě tak skutečné jako
běžné, nám všem známé děje hmotné.

Umělecké dílo je proti filosofickému ve
výhodě. Nezabývá se existencí skuteč-
nosti, ale jejím zachycením. Snaží se ji
vystihnout, přiblížit, určit. Má nad ní moc
ve dvou směrech: může ji zobrazit a mů-
že ji přetvořit. Zobrazením, tímto nevyhla-
ditelným realistickým základem a výcho-

počtu by to zvětšilo a nic by se nevyřeši-
lo. Ze stejného důvodu by nakonec bylo
i zakázáno vynášet jídlo ze stravoven.
Bezpochyby by jím přilepšovali rodinám
svých potomků.

Zásadně jsem však proti tomu, aby se
penzijní reforma zvrhla v populistické,
mladé generaci podbízivé řešení formou
euthanasie. Bylo by to sice řešení nej-

ekonomičtější, ale výše navrhovaný způ-
sob je mnohem etičtější a není v rozporu
s evropskou kulturou, evropským prá-
vem, ani křesťanskou morálkou. Dou-
fám, že se bude líbit všem, demokratům
i monarchistům, zeleným i komunistům,
katolíkům i jehovistům, mladým i starým
– ti se konečně pořádně nají a budou až
nadosmrti na jednom velkém rautu.
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diskem, je přenášeno do umění něco ze
skutečnosti samé. Kde však má původ
jistota, že to, co je vyjadřováno, je právě
skutečností samou? Není při neskonalé
rozmanitosti uměleckých prostředků
a jejich někdy až na odiv stavěné inade-
kvátnosti jakýkoli pokus o rekonstrukci
skutečného na pozadí umělé hry obrazů
a slov bezcennou, nadbytečnou přítěží?

Autor postupuje opačným směrem než
ten, komu je jeho výtvor prezentován. Ale
je-li čtenářova či divákova či posluchačo-
va cesta zpět ke skutečnosti bezvýsled-
ná, je tím vždy vinen původce díla? Není
objev skutečnosti, promítnuté na sítnici
uměleckého útvaru, podmíněn spíše dů-
věrou v autorovu poctivost a opravdovost
než vlastním zřením?

Jsem přesvědčen, že převážná většina
umělců má na tuto důvěru právo. Jejich
díla totiž nejen skutečnost zpodobují –
což může být ovšem popíráno – ale též
implicite zahrnují i určitou teorii o sku-
tečnosti, což podle mého názoru rozum-
ně popírat nelze. Kdo mnohými stránka-
mi svého rukopisu stvrzuje, že za sku-
tečnost pokládá to či ono, kdo nás sou-
stavně přesvědčuje, že skutečnost je ta-
ková a taková, že má ty a ty vlastnosti,
tomu stěží budeme moci podvrhnout
myšlenku, že táž skutečnost (jejíž charak-
teristice věnoval tak velké úsilí) je pouhou
prázdnou, vykonstruovanou fikcí.

Na tyto úvahy týkající se oblasti zobra-
zení navazují úzce otázky přetvoření:
vždyť zobrazení je také již svým způso-
bem přetvořením, transformací. Vlastním
polem transformace zůstává ovšem tvůr-
čí záměr autora, který nám úmyslně uvá-
dí skutečnost do jiné podoby, než ve kte-
ré se mu opravdu jeví. Je mnoho příkla-
dů takovéto chtěné deformace od kari-
katury až po chvalozpěv; všem je spo-
lečné určité nadhodnocení některých ry-

sů a potlačení jiných, tedy zkreslení.
Nemohu popřít, že po přečtení libovol-

né Kafkovy prózy se bude jevit takovéto
podezření na záměrnou deformaci téměř
důvodným. Bližší zkoumání však nepo-
chybně zamítne tuto domněnku jako ne-
uváženou a klamnou. Nejen že ji vyluču-
je sama osobnost autora, jemuž by kaž-
dé znetvoření skutečnosti nutně připada-
lo jako odpadlictví a kacířství nejhrubšího
zrna; popírá ji i struktura díla. Za jeho
zvláště nápadný a osobitý rys lze pova-
žovat – a to bylo jistě již mnohokrát kon-
statováno – jeho dvojvrstevnost. Vnější
rovina, dějem nesená nositelka děje, pů-
sobí dojmem až puntičkářsky přesně
zpracovávané reality. Obraz, který přiná-
ší, je fotografickou reprodukcí, nikoli
uměleckou vizí. V této vrstvě se však na
některých místech zdánlivě velmi neče-
kaně objevují trhliny. Dochází k porušo-
vání logiky, kausality, všech zákonitostí,
na nichž je svět zbudován, s nimiž stojí
a padá. Řád světa není ovšem zrušen,
svou urputnou houževnatostí se probíjí
a prosazuje dále, ale jeho celistvost je
rozervána, všemocnost otřesena. Lze se
řídit zákony neplatícími vždy? Jaká je ta
druhá vrstva, která zespodu probublává
naší střízlivou realitou? Jak a kde ji po-
stihneme?

V životě nevím. V díle Franze Kafky ne-
ní ani popsána, ani přímo vyjádřena,
přesto je tam však obsažena, ba tvoří
jeho vlastní náplň. Je to tím, co nelze vy-
slovit, ale jen opsat. Je právě tím, o čem
po přečtení díla vždy znovu a znovu pře-
mýšlíme, tím, co odůvodňuje pravdivost
jistého postřehu, který jsem kdysi za-
slechl: že je totiž mnohem zajímavější
a snad i zábavnější o literatuře Franze
Kafky přemýšlet a hovořit, než ji číst.

Stane-li se, že naše víra v nepřetržitost
skutečnosti světa se střetne s náhlým
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krokem do prázdna, můžeme ji bránit
dvojím způsobem: buď označíme krok
do prázdna za nesmysl, anebo jej převe-
deme do kategorie skutečnosti a přizná-
me mu právo na touž úroveň. V obou pří-
padech bude řád zachován.

Čtenáři Franze Kafky se ocitají v po-
dobné situaci. Pokud jde o mne, volím
druhé řešení. Domnívám se, že pro to
mám dobré důvody. Vždyť laese fotogra-
fické skutečnosti, které se Franz Kafka
dopouští, není neúmyslná a nahodilá.
Naše běžná skutečnost má míti mezery,
aby jimi mohla čas od času problesknout
skutečnost jiná, normálně nepřístupná.
Jde jen o zdánlivé anomálie myšlení
a děje; jejich účel je de facto pozitivní,
porušení řádu má poskytnout něco víc,
než řád sám. Formální stavba díla zůstá-
vá při tom skvěle zachována; cítíme, že
již touto formální sevřeností je systém
hmotného světa uváděn do jednoty se
svou protiváhou a že popřením jedné či
druhé složky by byla skutečnost ochuze-
na a harmonie ztracena.

Můžeme však jíti dále: na četných mís-
tech – ať již verbis expressis či zastřeně
– je to, co jsem nazval teorií skutečnosti,
přímo vysloveno. Například v Procesu
nemůže být pochyb, že ten nepřístupný,
nepochopitelný, nedefinovatelný soud je
– bez ohledu na to, za co jej považujeme
– něčím nesmírně důležitým, něčím, co
za žádných okolností nesmí být pod-
ceňováno. Již pouhá nedůvěra v tento
soud znamená zkázu. Hříchem, hrdelním
zločinem je zde právě víra v banální nor-
málnost, ve všední, škrobený, bezduchý
svět rozumu a smyslů. Lze tento stěžejní
záměr autorův vykládat jinak, než že za
základní, pro život nejvýznamnější sku-
tečnost pokládá právě atmosféru soudu,
bez ohledu na to, jak je do něho vplétá-
na a jím interpretována?

Není mým úmyslem dokazovat, že ira-
cionální skutečnost je jsoucno vyššího
řádu; nechci ani tvrdit – takovou opo-
vážlivost bych si nikdy nemohl odpustit –
že by byl měl tento názor Franz Kafka
sám. Můj výklad je ekvivalentní s tvrze-
ním, že jest také iracionální skutečnost,
že také existuje, i když – což nepopírám
– nikoli v témž smyslu jako skutečnost
hmotná. V běžném životě lze jí ovšem
nedbat, ale v životě, který by si činil ná-
rok na úplnost, nesměl by mi nikdo dovo-
lit přejít přes ni mlčením.

Způsob existence skutečnosti je a bu-
de pro naše myšlení vždy problémem.
Spojení světa hmotného a duševního,
toto nerozlučné spojení, z něhož jedině
skutečnost vzniká, je v rozporu s nutnos-
tí myslet svět hmotný jako na tomto spo-
jení nezávislý. Dospíváme k antinomii,
která se nedá odstraniti. Redukce sku-
tečnosti jen na některou její stránku činí
z ní torzo. Za těchto okolností nemáme
právo popírat opravdovost uměleckého
díla, i když se neřídí zákony, na které
jsme z naší zkušenosti zvyklí.

Meze konvenční zkušenosti ostatně
překračuje i řada různých psychických
jevů, o jejichž výskytu dobře víme právě
z našeho běžného života. Přímo nápad-
ným způsobem se vnucuje souvislost se
sny a jejich pozadím. Snová práce – jak
se vyjadřuje Freud – anebo široce rozlitý
útlum – abychom použili výrazu Pavlovo-
va – projevuje se v oslabení pravidelnos-
ti a opakovatelnosti duševních dějů, jež
je nezbytnou podmínkou normálního
myšlení za bdělého stavu. Naproti tomu
se více uplatňují prvky nevědomé, to jest
takové, které nejsme schopni si uvě-
domit ani za bdění, ani za snu, které však
přesto, anebo spíše – jakkoli to zní para-
doxně – právě proto mají na naše vě-
domí trvalý a podle okolností velice různý
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vliv. Materiál snů není cizí; tvoří jej
smyslové obrazy a představy, tytéž, které
známe z bdění, tytéž, které i vnitřním dě-
jům propůjčují živou podobu skutečnosti
a jejího prožitku. Dostatečně jasné sny
během jejich trvání nemůžeme ani dobře
odlišit od skutečnosti; věříme v jejich rea-
litu a teprve po procitnutí a po srovnání
s bdělým stavem je poznáváme jakožto
sny. Rozdíl mezi snovými obrazy a sku-
tečně vnímanou realitou nespočívá tedy
v jejich odlišné povaze – to by ani neby-
lo možné, vždyť mají v mozkové činnosti
společný původ – nýbrž v různém uspo-
řádání. Pro sny neplatí řád tohoto světa,
ani řád rozumu. Z nepřeberného množ-
ství představ, které je člověk schopen vy-
tvořit, vybírá sen jen některé. Tento vý-
běr, jakkoli se nám zdá být libovolný,
podléhá jakýmsi zvláštním, nám nezná-
mým zásadám, nějakému cizímu, nám ne-
srozumitelnému klíči. Totéž platí i o spojo-
vání snových obrazů, které se objevují
nepředvídaně a nekontrolovaně, které
nás stále někam odvádějí, aniž je může-
me zastavit, usměrnit a zpracovat, které
nám vytvářejí svět kouzel, oproštěný od
řehole pravidel logického myšlení a den-
ní zkušenosti. Přesto však je takovýto
svět ucelený, svébytný a živý. Záleží jen
na hledisku, označíme-li jej za svobodný,
anebo toliko za nesmyslný.

V této souvislosti pokládám za nutné
zdůraznit, že nikoli smyslová, ale právě
iracionální stránka snu, v níž se manifes-
tuje nevědomí, má nad námi jakousi
zvláštní moc. Její vliv často trvá, i když
sen už pominul. Je podhoubím naší nála-
dovosti. Bylo by možno důvodně tvrdit,
že právě tato působivější část snu po-
strádá psychické reality, a to jen proto,
že odporuje jistým pravidlům, která jsme
si zvykli pokládat za nepochybná, která
však jsou nám emocionálně lhostejná?

Srovnání problematiky snů s dílem
Franze Kafky se mi zdá případné zejmé-
na ve dvou směrech. Předně pro vnější,
formální podobnost: popisnou doslov-
nost smyslových obrazů a nenormálnost
jejich spojení, navozující jiný, zastřený,
ale pozoruhodný smysl. Za druhé však
pro týž pramen, totéž čerpání skutečnos-
ti: z prožitku, který je ve své sféře bez
mezí, ale v životní sféře rozumu nesmys-
lem a ničím.

Hloubka uměleckého díla nemůže být
měřena možnostmi rozumové analýzy.
Jeho kořeny zasahují do oblastí pojmo-
vému myšlení nepřístupných. Čím ob-
sáhlejší je toto skryté zázemí a čím čet-
nější a sugestivnější jsou prostředky
umožňující jeho spojení s ostatním svě-
tem, tím se nám jeví dílo hlubším, pro-
nikavějším, působivějším. Podobno sil-
nému zážitku, podobno živému, skuteč-
nost umocňujícímu snu, zanechává v nás
takové dílo nesmazatelné stopy.

Jsem přesvědčen, že se nezpronevě-
řím poslání této studie, rozšířím-li její plat-
nost na sféru jakékoli literatury, obsahu-
jící více než pouhý smysl souhrnu slov,
jimiž je psána. Projeví se pak i to, že mezi
literaturu Kafkova typu a jinou oblast
umění nelze stavěti příkrou hráz. Speci-
fické jsou jen výrazové prostředky, nos-
ná konstrukce, nikoli to, co je neseno.

I u Franze Kafky – podobně jako jinde
– platí: co se při prvním pohledu jeví jako
zarážející, ukáže se nakonec být přimě-
řené, důvodné, nutné. Otázka, kterou
jsem položil na začátku, otázka: jak je
možno napsat něco takového, ukáže se
nakonec být zbytečná. Ovšem jen za
předpokladu, že odpověď, jíž jsem věno-
val tuto úvahu (což není případ normální),
ji předchází. A proto lze také přece jen
přisvědčit i zdravému rozumu, podle ně-
hož byla tato otázka položena právem.
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Barbora Novotná 

Nejsem voják ani mnich
Nejsem voják ani mnich, animus me

reliquit.
Upadám do mdlob, proč Nero zapálil

svůj Řím? Patetický výkřik v galerii před
obrazem známého klasika! Stejně si
myslím, že je to za určitých okolností do-
cela jedno. Je jedno, kolikrát se ještě
Řím „ocitne v plamenech“, kolikrát se
ještě budou počítat životy padlých, obě-
tovaných, vyhlazených, zardoušených,
umučených, zavalených, zničených a po-
znamenaných! Mon dieu, nechci být ne-
citlivá, ale přece je to jedno.

Myslím si, že v těch zestárlých i mládím
kypících dějinách je tolik událostí, že už
opravdu požáry a holocausty ztrácejí na
významu. V těch střepech naprosté hrů-
zy a děsu či neskonalé radosti nekoneč-
né a nekončící historie tančí tolik událos-
tí, že už málokterá se dá považovat za
opravdu, opravdu vybočující.

Jistěže nás některé události stále za-
městnávají, protože jsou nedávné či ješ-
tě nejsou zcela dořešené. Stojí za to
o nich – třeba do noci – hovořit a zkou-
mat je z hlediska psychologického, filo-
zofického, politického a „jánevímjaké-
ho“. Občas mám ovšem pocit, že je to
jen „marnost nad marnost“, člověk se
snaží být kultivovaný, poučený a osvíce-
ný, a přesto se tak často nechová.

Nové a nové politické, morální i jiné
omyly. Je to otázka docela náboženská,
otázka lidské hřešitelnosti, schopnosti
hřešit. Budeme dál nepoučeně dělat
chyby, chyby trestuhodné, chyby s dale-

kosáhlými následky, chyby zásadní, co
budou vytištěny v učebnicích dějepisu
(paradoxně pro poučení). „Marnost nad
marnost“ v tomto plahočení. Věčné chy-
bování a opětovná regenerace!

S posledními zbytky sil sbírám svoji
zemdlenou duši z podlahy. Já, velkoformá-
tový fracek jednadvacátého století. Kam
dohlédnu, tam je relativní klid a mír. Ovšem
paralelně ke společenským eternitním
omylům jsou tu ještě ty mé. Mé soukromé
nekonečně se opakující chyby! Individuální
CHYBY! Nemohu obsáhnout všechno, můj
pohled se zdá být značně omezen, moje
neuvěřitelná schopnost jednat chybně je
zničující, a tak vztekle křičím u východu
z galerie: „Zapal náš Řím, lásko!“

Zbude jen čistá desperatio, beznaděj
až do doby úplného zatracení (nebo
snad možná spásy). A já nemůžu být ani
voják, ani mnich. A to je malér! Despe-
ratio aut militem facit aut monachum.
Dříve se člověk prostý naděje dal na
„dráhu“ mnicha nebo vojáka. Tak se
v podstatě vyhnul životu, to ale dneska
není zrovna in. In je mluvit o sebevraždě.
Člověk spíš ztrácí víru, než by šel do
kláštera a na víru se upnul…, a když je
k tomu všemu ještě pacifista? Á, najed-
nou se naše století nezdá zas tak lehkým
k žití! Naše století totiž vyžaduje moderní
ctnosti a trochu jiný pohled na naději.

Mosty lákají sebevrahy a já jdu asi hasit
Řím.
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Petr Fingal

Měl po rodičích příjmení Fingl, ale být Fing-
lem mladému Františkovi nevonělo, a proto si
zvolil mnohem libozvučnější umělecký pseu-
donym Petr Fingal. Ale odkdy? Ani vševě-
doucí Lexikon české literatury to nenaznaču-
je, muselo však k tomuto překřtění dojít už
kolem autorovy maturity. Což by naši plzeň-
skou vlasti(ne)vědu nemuselo zajímat, poně-
vadž Fingl-Fingal studoval v Praze a Českých
Budějovicích a až pak tento rodák z Radnic
u Plzně – nebo z Radnic na Rokycansku? –
vstoupil do plzeňských literárních dějin. Začal
totiž studovat na místním učitelském ústavu,
redigoval Plzeňský kraj, Rozkvět a především
v nakladatelství Karla Beníška (toho, co vydal
i prvotinu Jiřího Wolkra) vedl literární měsíčník
Vzlet v době pro kulturu trudnou, tj. v letech
1917-1919. S mírnou nadsázkou řečeno byl
Vzlet jakýmsi dědečkem našeho periodika,
poté přišel Pramen a po čtyřiasedmdesáti le-
tech konečně i Plž. Takže Fingal je jedním ze
zakladatelů plzeňského literárního časopi-
sectví.

Ale Plzeň se k němu mnoho nemá, jelikož
Petr Fingal po desetileté aktivní činnosti pře-
sídlil do Prahy a stal se redaktorem agrárního
Venkova. U svého literárního jména už zůstal,
ačkoli užíval také dalších pseudonymů jako
F. P. Radnický nebo Xaver Gerlický, přede-
vším však psal jednu knihu za druhou. Zemřel
předčasně, v srpnu 1940 mu bylo všehovšu-
dy jedenapadesát let – a ani dnešní tuze-
psavci jako Viewegh nevychrlili tolik titulů jako
regionální (?) novinář Fingal! Vždyť jenom
během svého pobývání v Plzni vydal pěta-
dvacet (!!) próz, básnických sbírek a dramat
včetně prvního románu, a to i za krušných let
válečných, za což by si zasloužil titul nejplod-
nějšího plzeňského literáta všech dob. K te-
matice Plzně či Radnic se ale dostal ve větší
míře až v metropoli české. A jsme u merita
věci: máme na Fingala nahlížet jako na spiso-
vatele spíše pražského nebo spíše plzeň-
ského?

Bohumil Jirásek ve svém soupisu Dějiny lite-
ratury v západních Čechách (1890-2006) řeší
tuto otázku filištínsky: konstatuje, že tento lite-
rát „studiemi a redaktorskou činností zprvu ví-
ce patří Plzni, od roku 1920 byl redaktorem
v Praze“ – a charakterizuje ho jako „obratného
autora řady nehlubokých próz i divadelních
her“, píšícího po roce 1920 i o Plzeňsku. Ale
co ta spousta knih napsaných v Plzni? A pak
uvádí, že Fingalova publikační činnost „spadá
do období 1910-1931“, čili pozdější knížky už
kupodivu nebere v potaz. 

Sáhněmež proto raději po Arnu Novákovi
a hle: v jeho Dějinách figuruje Fingal mezi tvůr-
ci historické prózy, jeho styl charakterizuje No-
vák jako „bezstarostně improvizující“ a vyzvedá-
vá zejména čtyři „retrospektivní románky“ z let
1923-1930 (mj. i životopisnou knihu Za károu
Tylovou). Především ale náš literární kritik a dě-
jepisec mluví o Fingalovi jako o „agrárním novi-
náři z Plzeňska“, řadí ho tudíž mezi pisatele re-
gionálního zacílení, aťsi dlouho žil v metropoli
zemí českých a publikoval v ní co hrdlo ráčilo.
Jenže – neutnul se i takový mistr jako Arne No-
vák? Například autorův „retrospektivní romá-
nek“ Pro nová hesla (z roku 1926) je v Lexikonu
české literatury označen za rozsáhlý dvoudílný
román – a vskutku, má přes devět stovek strá-
nek, čili žádný retrospektivní románek!

Ani v Plzni není každý prorokem. Ve shodě
s Bohumilem Jiráskem referuje Viktor Viktora
v Kapitolách o literární Plzni o Fingalovi podobně
stručně a o jeho literární tvorbě soudí, že „vše…
pouze dospívalo k tvůrčím hranicím“. Záleží na
tom, kde tyto hranice leží, ale Arne Novák se
o mnoha plzeňských autorech z oněch časů
vůbec nezmiňuje, zatímco pro tohoto spisovatele
našel uznalé slovo. Pokud ovšem Zdeňka Tichá
soudí, že u Petra Fingala charakteristika psycho-
logická i historická je podřízena nacionalistické
ideologii, to by pak k tvůrčím hranicím nedospěl
ani Alois Jirásek! Zato zapomenutý Fingal k nim
prý dospíval, zaslouží si proto uznalou vzpomín-
ku. A má po stovce let i svou pozdní pokračo-
vatelku: Marii Korandovou.

Evžen Pěnkava
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Pax iiscum – Sušice II
Ursus Šumavský (Viktorin Zeithammer,

1872-1925) patřil především k obdivovatelům
a propagátorům Šumavy a Sušicka. Pro inspi-
raci nemusil zacházet daleko – jeho otec
Leopold, vysoký schwarzenberský úředník,
uveřejnil německou monografii Země a oby-
vatelstvo Šumavy. Mládí V. Zeithammra je
spojeno s jižními Čechami. Do Sušice se
dostal na reálku jako profesor češtiny v roce
1907. Po pěti letech se stal okresním školním
inspektorem. Okamžitě po příchodu se ujal
činnosti v Národní jednotě pošumavské,
v Klubu českých turistů. Přednášel, publiko-
val především v Sušických listech a Svato-
boru (ten se díky němu stal po píseckém
Poutníku od Otavy jedním z uznávaných
regionálních periodik). Ve čtvrtém svazku
reprezentativní encyklopedie Čech – v Krá-
lovství českém – mu bylo svěřeno autorství
popisu okresů sušického, hartmanického
a nýrského. Pustil se také do beletristické
tvorby – Šumavské dumy a táčky byly pod-
barveny národopisem, soubor povídek Jed
v žilách protialkoholickým zaujetím. Chřipka
ústící v zápal plic předčasně napsala doslov
k jeho odkazu.

Do dějin fotografie a také fotografické do-
kumentace Šumavy se zapsal Gustav Adolf
Quast (1846-1894). Rovněž jeho otec Jan
Zachariáš se zařadil do dějin českého výtvar-
ného umění jako mistr portrétní miniatury na
skle a porcelánu. G. A. Quast se v roce 1877
po sebevraždě bratra Konráda Ferdinanda
ujal fotografického ateliéru, který jako filiálka
píseckého rodinného podniku fungoval v Su-
šici dva roky. Ateliér nabyl pod jeho vedením
značné proslulosti.

Také dva univerzitní profesoři našli na su-
šickém hřbitově nerušený klid. Matyáš Lerch
(1860-1922) byl nejen evropsky proslulým
matematikem – v letech 1896-1906 předná-
šel matematickou analýzu na freiburské uni-
verzitě ve Švýcarsku, pak do roku 1920 na
brněnské Vysoké škole technické a dva roky
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy uni-
verzity. Zde spolu se svým asistentem Ota-

karem Borůvkou zakládal Matematický ústav.
Obdivuhodné na jeho činnosti bylo, že od
úrazu v dětství byl omezen v chůzi. Původně
studoval matematiku jako svého koníčka. Za-
čal totiž studovat architekturu. Pak však pro-
šel matematickým školením v Praze a Berlíně.
Praha nabídla po studiu jen docentské místo.
Josef Kunský (1903-1977) působil na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Garan-
toval obor fyzické geografie. Je autorem zá-
kladních příruček – například Zeměpis světa,
Všeobecný zeměpis, Fyzický zeměpis Čes-
koslovenska. Pro negeografy jsou přitažliví
dvousvazkoví Čeští cestovatelé.

Připomenutí zaslouží i otec a syn Polatové,
oba Karlové. Otec (1874-1945) od mládí hrál
s nezdickými muzikanty v proslulých cirku-
sech (Hagenbeck, Krone, Gleich), založil de-
chovou kapelu a s ní se dostal až do severní
Afriky či Brazílie. Evropu zbrázdili celou. Syn
(1914-1974) se již učil varhanní a klavírní hře,
hudební teorii studoval u skladatele Celestý-
na Rypla, kompozici u Jaroslava Křičky, diri-
gování u Františka Stupky. V roce 1950 zalo-
žil proslulou Šumavanku (tak byla předsta-
vována v rozhlase, přesný název zněl Staro-
česká dechová muzika Karla Polaty ze Suši-
ce). Pro tuto kapelu složil na 400 skladeb
převážně tanečního charakteru.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Vzpomínky 
na plzeňský Petřín

Plzeň si počínaje druhou polovinou 19. sto-
letí prožila bouřlivý průmyslový rozvoj. Velké
podniky, z nich nejvýznamnější strojírensko-
zbrojní závody Ing. Emila Škody, si vyžádaly
vznik dělnických kolonií i výstavbu nájemních
a rodinných domů. Z předměstí vzniklých na
počátku 20. století zaznamenalo nejrychlejší
růst předměstí východní se čtvrtěmi Petro-
hrad, Slovany, Petřín a Letná. Život v průmys-
lovém městě nezůstal stranou zájmu muzej-
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ních pracovníků. Badatelské aktivity vyvíjel
v tomto směru ředitel Národopisného muzea
Plzeňska Ladislav Lábek (1882-1970), ve
stejných intencích pokračovala po druhé svě-
tové válce jeho následovnice Marie Ulčová
(1925-1998). K popularizaci odborných poz-
natků využila nového média, když svůj vy-
pravěčský talent uplatnila v pravidelných po-
řadech vysílání plzeňského rozhlasu. Na po-
pud novinářky Jaroslavy Světlíkové (a také
díky její vydatné pomoci) vydala na samém
sklonku svého života dvě knihy vzpomínek
Moji milí, drazí (1997, 1998), v nichž zachyti-
la život v příměstské obci Božkově. 

Nyní přichází s podobně zaměřenou publi-
kací – s názvem Petřín mého mládí aneb U Svě-
tovaru č. 3 (Pressfill, Plzeň) – Marie Korandová
(1936), vypravující tentokrát o Petříně, čtvrti,
která s Božkovem bezprostředně souvisí. 

Kdo je podrobněji obeznámen s tvorbou
této spisovatelky, zjistí, že její nová kniha je
co do zvoleného žánru autorčinou premiérou.
Nejedná se o historickou monografii, jak to-
mu bylo v případě její publikace Stráž. Nej-
menší privilegovaná ves domažlických Chodů
(2001), ale o memoárovou literaturu, svou
faktografií stojící na pokraji odborně zamě-
řené práce. 

Na rozdíl od současné produkce plzeň-
ských autorů nepřináší obvyklý výběr nostal-
gicky zabarvených vzpomínek, ale podrobné
popisy každodenní reality v konkrétním časo-
vém úseku. Čtenář vstupuje do průměrné do-
mácnosti žijící na plzeňské periferii v rozmezí
třicátých až čtyřicátých let. Konec je ohrani-
čen rokem autorčina odchodu do Prahy
(1955), posléze do Bratislavy (1963). Snad
právě tato okolnost jí pomohla uchránit obraz
domova ve své celistvosti. Zatímco Ulčová
zařadila své vzpomínky do kalendářního roku,
Korandová zvolila metodu observační – zve
čtenáře na prohlídku, kterou začíná ve svém
rodném domě U Světovaru č. 3. 

Čtenář může pozorně sledovat každý její
krok – vchází do domu, posléze do bytu „pa-
na domácího“, po důkladném obhlédnutí in-

teriéru nahlédne na půdu, sestoupí do skle-
pa, seznámí s podnájemníky, vejde na dvo-
rek, poté do zahrady, jejichž zákoutí se poho-
tově přizpůsobují nastalým životním potřebám
(Činžovní domy pod lupou, K domu náležel
dvůr, A zahrada se stavební parcelou). V dal-
ších kapitolách se rozhlédne po Petříně, za-
staví se u tamějších obchodníků, řemeslníků,
nevynechá hospůdky, místní sokolovnu, vydá
se do sousedního Koterova (Petřín a páni Pe-
tříňáci, Hospody a hospůdky, Kde se pivo pi-
je, Střípky z Koterova). 

Vzhledem k časovým souvislostem je po-
chopitelné, že téměř polovina textu je věnová-
na dětem (O dětech a pro děti), jejich vztahu
ke zvířatům (Haj, husičky, haj! Čtyřnozí kama-
rádi), škole (Škola, školička) a mimoškolním
zájmům (Život pospolitý, My tři králé). Je to
však dětství poznamenané válkou (Kuratorium,
Poslední týdny druhé světové války), která
přináší depresivní zážitky z častých náletů,
posléze pak i šťastné okamžiky prvních květ-
nových dní pětačtyřicátého (Maj bejby, bejby).  

Fakta, jindy úzkostlivě ověřovaná studiem
archivního materiálu, jsou tentokrát výsled-
kem empirie. Autorka však v sobě nezapře
vědeckou erudici a snahu podat co nejpřes-
nější svědectví o více než půlstoletí přesahu-
jící každodennosti. Statičnost popisných par-
tií (přímé řeči je využito jen výjimečně), je
zažehnána mistrovským zvládnutím jazyka,
včetně funkčního využití krajově zabarvených
slov. 

Na své si přijde jak etnograf, lingvista,
folklorista, tak běžný čtenář, jenž ve svém
dopravním prostředku dosud denně míjel
Petřín – pouhé tři bloky domů, dávno vklíně-
né do složitého městského organismu, aniž
by si ho předtím kdy všiml, natož uvědomil
jeho výlučnost. Čtenářům a badatelům z ji-
ných částí republiky pak tato útlá publikace,
doplněná dobovými fotografiemi, mapkami,
výběrem novinových článků a reklam z lokál-
ního tisku, může poskytnout cenný srovná-
vací materiál. 

Marta Ulrychová
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K šedesátým šedesátá
aneb Cui bono?

Možná k šedesátým narozeninám se Vá-
clav Malina (nar. 1950) obdaroval dvojicí juve-
nilních projektů (výtvarného a básnivého) z let
šedesátých, kterou v dosti volný triptych do-
plnil prozaickými záznamy, slovy autora jde
o „…krátké vzpomínkové prózy z posledních
dvou let“. Publikaci Druhý dech (2010) za
finanční podpory Nadačního fondu pro kultur-
ní aktivity občanů města Plzně, Nadace 700
let města Plzně a Ministerstva kultury České
republiky v edici Imago et verbum (řídí V. Ma-
lina) vydala Galerie města Plzně. Publikace je
opatřena autorovým doslovem a životopisnou
poznámkou, jejíž pisatel nám zůstal žel uta-
jen. Už po přečtení prvních stránek jsem si
položil otázku: cui bono? 

Výše naznačenou „trojdomost“ neberme
vážně, vnitřní nesoulad mezi jednotlivými slož-
kami je frapantní. Texty psané prózou si snad
ani v době zrodu nemohly klást ambice býti
vnímány jako umělecké, k tomuto názoru
mne ostatně opravňuje v doslovu sám autor:
„Shovívavý čtenář jistě pochopí důvody, které
mě vedly k publikování těchto drobných vý-
tvarných i literárních prací, jež sice nesou sto-
py začátečnictví (byly vytvořeny mezi mým
patnáctým a devatenáctým rokem), ale záro-
veň svědčí i o citové upřímnosti. Důkazem
nestárnoucí síly některých prožitků z této do-
by je i to, že se k nim vracím i ve své součas-
né tvorbě“ (s. 172). 

Jakkoliv se nepovažuji za příliš nevníma-
vého vnímatele a shovívavost mi nechybí, dů-
vody výše zmiňované jsem nepochopil, navíc
vždy zpozorním, počne-li mi autor v předmlu-
vě či doslovu vznik díla vysvětlovat, zdůvodňo-
vat a obhajovat jeho zrození a existenci ja-
kousi osudovou a nadpřirozenou a lidskými
silami prostě nezvládnutelnou tvůrčí erupcí.
Jako by mi tím latentně naznačoval, že ač je
na exteriéru svého robátka ochoten připustit
nějakou tu chybičku, je jistě pochopitelná
a předem omluvitelná, ne-li neodolatelně roz-
tomilá, což? 

Robátko sem, robátko tam, v tvorbě toto
neplatí, což Václav Malina coby člověk tvůrčí
jistojistě ví. Obraznost je nesporně jeho do-
ménou, leč neupleteš literární bič z jakékoliv
základní suroviny. Utkat třeba jen minipříběh
nebylo autorovi dáno, upřímně řečeno o to
zřejmě naštěstí ani neusiloval (přes nesmělé
náznaky v První schůzce, Poznávacím výletu
aj.), a části psané prózou tak nejsou a nezů-
stanou ničím než sepsáním impulsů, nálad,
dojmů, působivými obrázky přírodních scené-
rií, nikoliv literaturou, neb dávno již tomu, kdy
cokoli fixovaného literami bylo neblaze zašti-
ťováno jejím výsostným jménem. 

A ať už je „Sklíčkovi“ či jiným lyrickým sub-
jektům bloudícím Malinovými texty -náct či 
-desát, ať již se trmácí nočními bouřkami, ať
se kochají mráčky plynoucími nad mírumi-
lovnými hladinami, ať vlhnou, usychají, prcha-
jí, pádí, padají, drápou se – není ničeho NAD
tím. A toto „nic“ nemůže být zaplněno občas-
ným pokusem o moralitku (ostatně nesepnu-
lo mi, proč v Hadí kůži vypravěč spílá do bru-
tality hloučku čekajících, jenž na zastávce
„ubil pruty velkou zmiji“, zatímco on, milovník
přírody, o pár stránek dále mrská směle šutry
po veverce), ani nakročením k převyprávění
některých, pro vyprávějící subjekt možná
emocionálních situací. 

Radujme se, že zůstalo jen u nakročení.
Zaujat jsem byl naopak tam, kde Malina
prostince a nestrojeně jako by medituje (Du-
šičky, Mezi sněním a bděním) a kde přeci jen
ponechá čtenáři prostůrek pro jeho objevo-
váníchtivé ego a tím i střípek naděje pro slast-
ný okamih křehkého, jakkoliv letmého propo-
jení s vypravěčem, aniž by mu tento serví-
roval, co v kuchyni ještě zbylo.

O části „básnické“ možno téměř doslova
opakovat již řečené – úlomky, roztroušené po
publikaci iluzi kumštu nevykouzlí, i když i mezi
nimi nalezneme několik silných řádků s poin-
tou výstižnou a pokornou.

Nejsa výtvarným kritikem ani nad průměr
poučeným návštěvníkem galérií rád přiznám,
že mne oslovily mnohé z malinkatých olejů,
temper, pastelů, tuší, perokreseb, akvarelů,
jichž je v knížečce na stovku, a že jsem
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upřímně žasnul nad výtvarnými počiny Maliny
– teenagera.

V nesourodosti a nevyrovnanosti jednotli-
vých částí je dle mne zakódován problém
publikace, maně mi naskakuje věta z Kunde-
rovy povídky Já truchlivý bůh: ani jedno, ani
druhé, ani třetí, dokážu si však představit ně-
která Malinova díla výtvarná v komorním pros-
toru útulné galerie a mezi nimi náladou i bar-
vou s nimi komunikující výbor z textů. 

Publikace Druhý dech je pro mne zajímavá
graficky a typograficky, ke vstupu na výsost-
né teritorium literatury by jí však nedopomohl
ani slušivější kostým. Možná poněkud více
upovídaný katalog. Cui bono?                        

Jiří Staněk 

Něco se stalo

Marie Korandová 
– 4. 2. 1936

Josef Vojtěch Sedláček, Georg Leopold
Weisel, Antonín Seidl… Osobnosti západních
Čech. Jejich jména připomenou zasvěcenci
19. století, v němž zápasilo národní obrození
o sebe sama, se sebou samým a ústilo v kon-
stituování společnosti, která se musila vyrov-
návat s progresem i regresem století dyna-
miky, sebevědomí i únavy z vlastní hyperakti-
vity.

Portréty oněch tří osobností spolu s širo-
kým dobovým zázemím črtaným v netradič-
ních obrysech vymodelovala Marie Korando-
vá ve svých třech základních románech –
Plzeňské předjaří (2001), Všerubský doktor
se vrací (2009) a Evropan z Domažlic (2010).
Doplňují je domažlické 19. století (Zahrada
pod kulatou věží, 1999) a Volba profesora
Klostermanna (2008), hold otcově literární
lásce. Chronologické seřazení románů pro-
zrazuje autorčin tvůrčí vývoj – opouští objek-
tivní pozici vševědoucí a komentující vypra-
věčky a noří se do psychologického a pro-
žívaného světa postavy. Pečlivě shromažďo-
vaná faktografie překvapuje nečekanou inter-

pretací, dynamika i logika vypravěčské linie
nezvykle dramatizuje děj.

Marie Korandová ovšem profesně i autor-
sky inklinuje také k národopisu. Pročpohádky
(2003) a jejich slovenská obdoba Ako a pre-
čo je to tak (2005) vytvořily specifický drobný
literární útvar pohybující se mezi bajkou,
exemplem a hádankou. Rovněž soubory be-
letrizovaných pověstí – Chodské pověsti
a legendy (2004), Hrajnohov poklad (2004)
a Chodové v pověstech (2006) vnášejí do
kanonizovaného žánru pověsti fabulující, be-
letrizované a výkladové pasáže.

Tato beletristická žeň má sice předchůdce
(například vzpomínky dědečka z České Ku-
bice Dřevěný chlebíček, 1984, řada drob-
ných publikací pro děti), ale její smysl i jádro
se dostávají ke slovu, když ustala vědecká
činnost PhDr. Marie Majtánové, CSc., jak se
jubilantka jmenuje občanským jménem. V ní
se zaměřením na historický vývoj slovenštiny
řadí mezi nepominutelné slovenské filology.
A tak jsme svědky dosti vzácné symbiózy
vědeckého a beletristického zájmu. Navíc se
životní osudy, vztahy i vazby Marie Koran-
dové-Majtánové pohybují mezi dvěma póly –
Bratislavou, kde žije a kde byla vědecky
činná v Jazykovědném ústavu Ĺudovíta Štúra
Slovenské akademie věd, a Plzní (Chod-
skem), odkud pochází, kde duchovně koření,
odkud čerpá inspiraci i intelektuální a emo-
cionální sílu. 

Únorová numerická kombinace šťastného
a uceleného (7, 5) sice vzdaluje časy dětství,
ale o to více je dává autorce prožít s vroucněj-
ším citem (jako ve vzpomínkách Petřín mého
mládí aneb U Světovaru č. 3, 2010) a s ne-
ztenčenou intenzitou evokuje další náměty.

Viktor Viktora

KPKK gratuluje

O den později po Marii Korandové slaví své
narozeniny členka výboru KPKK a také autor-
ka Plže Ludmila Bednářová (*1931). Připoju-
jeme se ke gratulantům! (red.)
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Tiráž

Autoři Plže:

Karel Adamus (1943 Plzeň) 
– výtvarník a prozaik, žije v Třinci

Friedrich Brandl (1946 Amberg)
– básník a prozaik

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

Milan Čechura (1949 Ústí nad Labem) 
– prozaik, žije v Plzni

Zuzana Dorogiová (1958 Klatovy) 
– korektorka, básnířka, žije v Praze 

Oldřich Janota (1949 Plzeň) 
– hudebník a literát, žije v Praze

Barbara Krohn (1957 Hamburk) 
– literátka, přednáší a žije v Řezně

Carola Kupfer (1964 Hamburk) 
– literátka, žije v Řezně

Barbora Novotná (1993 Plzeň) 
– studentka Církevního gymnázia v Plzni

Marita A. Panzer (1949 Mnichov) 
– historička, literátka, žije střídavě
v Řezně a v Irsku

Evžen Pěnkava (po 1940 v Čechách) 
– pseudonymní kritik a básník, žije

Karel Pexidr (1929 Praha) 
– právník, básník, prozaik, esejista,
hudebník, žije v Plzni a na Vícově

Siegfried Schűller (1957 Norimberk) 
– literát, žije v Mylhúzách

Jan Sojka (1973 Plzeň) 
– pedagog, básník, prozaik a „antidivadelník“

Jiří Staněk (1948 Karlovy Vary) 
– bohemista, žije v Plzni

Marta Ulrychová (1952 Plzeň)
– etnografka, publicistka

Vhrsti (1975 Rokycany) 
– výtvarník a prozaik, žije v Plzni

Viktor Viktora (1942 Plzeň) 
– bohemista

Luboš Vinš (1959 Blatná) 
– učitel jazyků, básník a prozaik

Susanne Werner-Eichinger (1955 Hamburk)
– literátka, žije v Řezně

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Aleny Vávrové a Petra Šváchy

Další meditativní příběhy Karla Adamuse

Autorské rubriky Stanislava Bukovského, Milana Čechury...
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