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EDITORIAL 1

Ne. Ne! Taková švajneraj.

Vratislav Maòák

Žádný editorial se nepíše snadno,     
a když si èlovìk pomyslí, že redakèní 
editorialy poèínaje založením Plže do-
hromady èítají už více než dvì stovky (!) 
tzv. normostran, má chu� hledat inspiraci 
v literárním èasopise, v nìmž si poèínají 
jinak. Jenže ouha: v kdekterém solidním 
literárním periodiku se editorial od po-
èátku stal nezbytnou a nezamìnitelnou 
souèástí každého èísla (namátkou ho 
pravidelnì nacházíme v Tvaru, v Hostu, 
v Bibliu, v A2...), by� je nìkdy nahrazo-
ván svou menší žánrovou obdobou, totiž 
sloupkem (v Literárních novinách: v tom-
to pøípadì je urèitì zajímavé, že v urèi-
tém výbìru nedávno vyšly knižnì!). Tak-
že editorial má své místo i v Plži. Èili       
i v jeho listopadovém èísle.

Co se tedy v listopadovém Plži do-
ètete a co si v nìm mùžete pøeèíst? Plži 
se vyèítává, že bývá pøíliš zahledìn do 
svìta regionální literatury, jako kdyby re-
gionální literární èasopis mohl vypadat 
jinak! Leè všichni dobøí hosté jsou vítáni, 
zvláštì když s dobrými texty pøicházejí. 
Rádi proto obnovujeme staronovou rubri-
ku Navštívenka a aspoò nìkolika ukáz-
kami uvádíme v Plži výraznou osobnost 
(nejenom) severoèeské literatury, totiž 
Patrika Linharta. Nech� je na stránkách 
našeho èasopisu vítán stejnì jako chil-
ský spisovatel Jorge Zúñiga Pavlov –      
v Èechách mu vyšly prózy Stìhování      

a jiné po(c)hyby (2005) a La Casa Blù 

(2006) –, jehož obèansky aktuální text 

uveøejòujeme (ve stopách internetové 

publikace v péèi Romana Szpuka) s po-

dotknutím, že opravdu nejde o žádný     

z mnoha pseudonymù Patrika Linharta! 

Ostatní autoøi jsou pøevážnì „domácí”, 

by� nežijí všichni v Plzni, takže nemusí-

me pøedstavovat – namátkou – ani Vra-

tislava Maòáka, ani Stanislava Bukov-

ského, ani Iva Fencla, ani Vladimíru 

Brèákovou... Mnozí z nich publikují v Plži 

øadu let. Eva Válková v rámci rubriky 

Eurozrcátko nyní dokonce i v jazyce 

chorvatském. Ljepa pjesma, ljepa pjes-

ma!, kyneme v této øeèi západoèeské 

básníøce na pozdrav.

Ti, kdo dlouhá léta pomáhali a po-

máhají literárním èasopisùm, aby exis-

tovaly a pøežívaly, by si zasloužili pøi-

nejmenším malé obèanské svatoøeèení.      

A ti ostatní? Pomlème o nich. Není snad-

né hájit literární kulturu a literární èaso-

pisectví v dobì, kdy, jak v jednom ze 

svých textù napsal právì „host Plže” 

Patrik Linhart, se na lidi valí branding, 

naming, ideamaking, stalking, guerilla 

marketing, guerilla poeting, think tanky... 

Ani Plž toho moc nezmùže: nepatøí k nej-

svižnìjším tvorùm na svìtì. Aspoò však 

pøichází s listopadovým èíslem.



2POEZIE

Hlavní mìsto kultury
Milan Kohout  

Asi jsem tam nemìl chodit
do pøítomné minulosti
tváøí bývalých pøátel
v centru rodného mìsta strnule nasmìrovaných k pódiu
kde hrál blues bílý èlovìk házející hlas do hloubek èernošské zkušenosti Ameriky
prý tam pobýval asi rok a uklouzl s kytarou napìchovanou smutkem, který nikdy   
                                                                                                                            neprožil
ale v Plzni se už vyzná a je tak bluesový
až je mnì na zvracení 
z malomìstského pøedstírání svìtových výšin a stylù èernochù zavøených v klecích
                                           evropské pokryteckosti, v lidských zoologických zahradách
na které se chodili koukat miliony rodin a dìtièky prostrkovaly klacíèky skrz møíže 
                                                                                                                            a jeèely: 
„Tatííííí, on se ohnal!!!”

Sedím a pálí mì vnitønosti narùstajícím vztekem uprostøed chladu lidské masy
pak upouštím ventileèek
jen kohoutek pøetlaku
aby to nebylo slyšet 
a ptám se vedle sedící polomrtvoly citù: 
„Není ti divné, že jsou všichni diváci i muzikanti bílí a posloucháte èernošskou hudbu 
a pøitom èernochy nenávidíte a ženete armádu na hranice svého strachu z neznámého
aby vás chránila pøed uprchlíky jiných tváøí?”
Jen lehce otoèím hlavu a zírá na mì moèùvka oèí
jeèící vztek rasy vyvolených: 
„Ty vole!” 
odvìtí hlava s dírami na uši tónù blues
„Negøi sou jako cigoši a parazity tady nechceme.”
Zavírám kohoutek.

Hudební parazit na pódiu se uklonil a tleskot bílých rukou je mu odmìnou.

ÚNOR

Jaro
Jako já
Váhá
Mezi dveømi

Doèkám se ještì?
Eva Válková

Chtìla bych mít

Sílu stromù

Zatím jenom

Tíha vìtví

Mì táhne dolù
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x x x 

Seøazené do šiku
Nenapsaných básní
Pøed ním
Tím ze snù
Tím z pátého rozmìru
Ze svìta
Tak jiného
A na záblesk pohledu
Mého

HISTORIE

1
Tím
Èím jsme si mohli
Být
Si nejsme
V kotli alchymie
Mohli jsme tavit
To nejlepší z nás

Slitiny
Støíbra a zlata
Ohnì a vzduchu
Køídel motýla
A høívy konì
Z prchavých okamžikù
Hrad

Asi máme stavìt
Nìco jiného jinde

2
Tak tedy
Si nepatøíme
Když jsme se báli zavázat

Kdo z nás
Potøeboval slyšet
Jsi pro mì víc než vesmír
Kdo
Stál o dùkazy

Kdo
Je nechtìl dát
Kdo
Si myslel
Že støízlivost sluší lásce
Kdo
Nechtìl slovo láska
Vyslovit

A teï
Už nikdo neví
Jak to bylo
S láskou

SRPNOVÌ

Lásky
Se zakuklily
Motýli dnù
Už odlétli
Srdíèka ohanbí
Se stala minulostí

Jen
Prach pyl prach
Usedá v tichu

Doèkám se ještì?

ØÍJNOVÌ

Postupnì vychládám k veèeru
Stalo se jistotou
Že sliby
Byly jen sliby
Natìšení snù
Narazilo
Do obrazu reality
Té mrazivé
Královny meèù
S u�atou hlavou
V ruce
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Dvojhlas
Vratislav Maòák 

PRÓZA

V èervnu 1953 se v Èeskoslovensku 

uskuteènila mìnová reforma. Nevýhodný 

smìnný kurs, jenž ve prospìch státní 

kasy snížil úspory bìžných støadatelù, 

tehdy vyvolal nevoli u vìtšiny obyva-

telstva. K nejbouølivìjší reakci došlo       

v Plzni, kde vstoupili do stávky dìlníci 

Škodových závodù a jejich protest se 

záhy zmìnil v masivní protikomunistic-

kou demonstraci, kterou rozehnaly te-  

prve z Prahy povolané bezpeènostní 

sbory. Ve své diplomové práci z roku 

2009 se tzv. plzeòskými událostmi za-

býval student historie na Karlovì uni-

verzitì Ondøej Šmíd. Pøi rozhovorech        

s pamìtníky se mu podaøilo zazname-

nat i dvojici svìdectví, již nyní pøetisku-

jeme v plném znìní. 

My jsme tenkrát bydleli za tratí, na 

Petrohradì, a mìli jsme malinkej byt      

v Rubešovo ulici hned pod støechou       

s oknama na jihozápad. V létì tam 

imrvére svítilo sluníèko, a když rozfajro-

valo støechu i stìny, dovedete si pøedsta-

vit ten hic; v noci jsme museli nechávat 

okna dokoøán, aby se vùbec dalo usnout.

Byl èerven, èervenec, brzo ráno nìco 

pøed pátou, protože mùj muž ještì ne-

vstával do práce, a on dìlal mistra v pa-

pírnách, kde se zaèínalo v šest. Já mám 

slabší spaní, takže mi už v noci pøišlo,  

že slyšim hlasy a motory, ale èlovìk nad 

tim v polospánku nepøemejšlí. Probral 

mì až dìtskej brek, protože ten by kaž-

dou mámu zvednul i z lafety. 

Pofírunk pod našima oknama pøipo-

mínal váleènej stav. Na obou stranách 

ulice stály zelený tatrovky, dohromady 

jich mohlo bejt šest, sedm, a korby mì- 

ly naplnìný po okraj. Èim? No skøínì-

ma! Peøiòákama! Tepichama, køeslama  

a obrovitejma rancema z bílejch cejch, 

co se do nich naskládalo obleèení. 

Mezi tim vším, mezi tim sneseným 

bydlením, sedìli škodováci z okolních 

èinžákù, já jich od vidìní spoustu znala, 

v tý dobì to vlastnì byli ještì mladý klu-

ci, sedìli jako zaøezaný a hlavy schová-

vali do dlaní. Vojáci, kterejch bylo všude 

kolem jak krys, za nima na korby vysa-

zovali jejich ženy a dìti a vystìhovávali 

další partaje.

Vlastnì je ale div, že mì to zvedlo. 

Tatrovky totiž byly vystlaný šedym plát-

nem, aby nábytek moc nerachtal. Chlapi 

mlèeli a ženský jenom smrkaly do ka-

pesníkù. Vojáci nahlas neøekli ani vorta  

a vyšší šarže rozdávaly befely mává- 

ním rukou, aby nevzbudily ulici. Nebejt 

toho jedinýho dìtskýho breku, byl by ce-

lej tenhle blickrýk jenom velkej nìmej 

film.

Ve chvíli, kdy jsem já káèa koukla 

ven, zrovna vyvádìli sousedku, co byd-

lela v pøízemí, Lída se jmenovala, Lída 

Gregorová, a taky dìlala na dráze, jako 

já. Nemam ánunk, jak se pøimotala k to-

mu škodováckýmu trucpodniku, ale za-

pøísahám se, že to byla slušná ženská. 

Navíc žila sama, muže už nemìla, zbyl   

jí jenom malinkej kluèina.

To ráno ho nesla v náruèí, v holu-

bièim pulóvru jí visel na krku jako nìja- 

ká opièka a v rukou žmoulal èervenou 

ajznboòáckou èepici. Než ji posadili na 

tatrovku, ohlídla se po domì, oblièej mì-

la rudej jako glýchvajn a slzavej, vlasy 
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ještì rozcuchaný, jak ji vytrhli z peøin –   

a já vím, že mì vidìla. I když jsem se 

schovala za záclonou, musela vidìt, jak 

si ve všem pohodlí prohlížím ulici, jako 

bysme byli nìjaký fon. Tfuj! Husí kùži     

z toho mam ještì dneska. 

Že škodováci dostali flastr a že se 

museli i s celou rodinou vypakovat nì-

kam do horoucích pekel… dejme tomu. 

Kde je chlap se dvìma zdravejma ru-

kama, zvládne se leccos. Ale že odlifro-

vali ji, ženskou v mým vìku a s malým 

klukem, že ji vypráskali jako nìjakou 

Nìmku pøi odsunu… Ne. Ne! Taková 

švajneraj. 

Nejsem si jistá, že to po tolika le- 

tech bude nìkoho zajímat. Upøímnì, 

nemyslím si, že by to nìkoho zajímat 

mìlo.

Pokud øíkáte, že pùjde jenom o re-

formu, tak dobøe.

Když jsem bydlela v Plzni, pracovala 

jsem u drah na mzdovce, kanceláøe  

jsme mìli kousek od hlavního nádraží. 

Nová mìna pøišla prvního èervna, ale 

taková vìc se neutají. Do úètárny se nás 

už dobøe od pùlky kvìtna chodili lidi, 

strojvedoucí, výpravèí, nenápadnì ptát, 

jestli s ženskýma nìco nevíme. Nevì-

dìly jsme, jak bysme taky mohly. I my 

jsme znaly leda tak fámy, co šly mezi 

lidma. Že se místo koruny zavede rubl. 

Že je dobrý rozdìlit úspory na víc vklad-

ních knížek, aby se jich týkal výhodnìj- 

ší kurs, protože èím nižší èástka, tím 

pøíznivìjší smìna. To taky nakonec jed-

na kolegynì opravdu udìlala, ale nepo-

mohla si.

U mì vlastnì nebyl dùvod se o to 

starat, na knížce jsem moc nastøádáno 

nemìla. Vy jste ještì mladej, nemáte 

zkušenost, ale kde je jednou malý dítì, 

tam se peníze rozuteèou jedna dvì. 

Navíc jsem si opravdu bláhovì myslela, 

že žádná reforma nebude. Nezapomeò-

te, že ještì Zápotocký do rozhlasu hlá-

sil, že nic nechystají a že je naše mìna 

pevná. Kdyby radši, s odpuštìním, držel 

hubu.

Na pomìry, ve kterých se koruna 

mìnila, si dneska už pøesnì nevzpome-

nu, ale znehodnocení bylo vìtší, než se 

èekalo. 

Pamatuju si jenom, že jsem… že 

jsem z toho mála v penìžence chtìla 

klukovi poøídit nový boty. A nepoøídila 

jsem nic. 

Ve vykoupenejch obchodech se ne-

daly sehnat ani vajíèka, co potom dìtská 

obuv, a ani ty peníze na nì už nezbyly. 

Tehdy se mì to celkem dotklo. K tomu se 

ale vracet nebudeme.

Byla jsem mladá. Mladá a naivní,       

i když jsem se už o Frantu, myslím         

o syna, starala sama. Ale já jsem si 

doopravdy myslela, že to naše volání 

nìkdo nahoøe vyslyší. Ne, že by mìli 

rušit reformu, zas až tak hloupá jsem 

nebyla, ale že komunistùm dojde, že 

spoustu lidí mohli dostat do problémù      

a že tøeba dodateènì zaøídí nìjaký úle-

vy. Takže když šel dopoledne do mìs-   

ta špalír ze Škodovky v Doudlevcích      

a halekal, co stojíte na ulici, pojïte s ná-

ma na radnici, pøidala jsem se. 

Škodováci byli hroznì milí, fakt. Dva 

z nich, oba jako hora, se dokonce po-

stavili vedle sebe, chytili se kolem ra-

men a tøetí mì vysadil na jejich spojený 

ruce jako na lavièku. Panno Sluneèni- 

ce, øekli mi, budete nám dìlat vlajku. 

Mladá, štíhlá blondýna ve žlutý blùzièce, 

to je jasný, že jsem se jim musela líbit. 

Tak mì na ramenou nesli v èele prùvodu 

pøes pùl mìsta až ke kasárnám pìtatøi-

cátníkù, pøipomínalo to spíš prvomájovej 

prùvod než nìjakou demonstraci. 
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U pìtatøicátníkù se prùvod z Dou-

dlevec spojil s tím z hlavního závodu, to 

už jsme v èele nešli. 

Na námìstí byl èurbes. Ono se ne-  

ní èemu divit, když se sejdou tisíce lidí    

a nemají žádný vedení. Chlapi ze Ško-

dovky sice poslali na radnici delegaci, 

ale nepomohli si, protože milice je místo 

za pøedsedou národního výboru odvedla 

do cel na soudu. Když se to rozkøiklo, za-

èalo boro. Dožraný škodováci vrazili na 

radnici, z oken zaèali vyhazovat psací 

stroje a poulièním rozhlasem vyhlašovali 

svobodný volby. Bláhovì se èekalo na 

Amerièany, že Plzni zase pøijedou na po-

moc, ale místo nich dorazili naši vojáci 

na… na zelenejch tatrovkách.

Nevím, co se dìlo dál. Musela jsem 

se vrátit do práce. 

Nestøílelo se, to urèitì ne. To by ani 

nešlo. Starší ženský se na vojáky hned 

sesypaly, ale nijak zle, øíkaly jim, že jsou 

starý jako jejich kluci, dìlníci ze Škodov-

ky, tak proè by na nì mìli míøit. Ale co 

bylo potom, nevím. Øíkám, že dál jsem   

u toho nebyla. 

Postih byl takovej, že jsem dostala 

výpovìï. 

Vedení to vysvìtlovalo mojí úèastí na 

plzeòských událostech. Tak se tomu 

oficiálnì øíkalo.  

Na další podrobnosti už si nevzpo-

mínám. 

Ne, opravdu nevim. 

Pro Kristovy rány! Co všechno byste 

ještì chtìl vìdìt? Že dneska už by sem 

se ke škodovákùm nepøidala? Tøeba to-

hle? Že sme se museli pøestìhovat do 

zaplivaný pastoušky v Lomnici, že mì 

dali na dìlnickou práci v sokolovský 

kobercárnì a že sem to mìla do práce 

hodinu pìšky, v zimì ještì dýl? Já jsem 

vám pøece øíkala, že se o tom bavit 

nechci! Vždy� to nebyl ani rok, co se mi 

na dráze zabil muž, a voni si mì kvùli 

tomu prùvodu z Doudlevec postavili pøed 

dìlnickej soud, nikdo se mì ani slovem 

nezastal, ani ženský, se kterejma jsem 

dìlala, a vyrazili mì, i když vìdìli, že 

nebudu mít pro sebe a pro kluka ani na 

chleba. Franta pøece chodil teprve do 

školky, nebylo mu ani pìt… Staèí? 

Nebo byste chtìl vìdìt, jak veèer pár 

dní na to zazvonili u našich dveøí na Pe-

trohradì a hrozili mi, že když se do rána 

nesbalim a nevystìhuju, tak mì pošlou 

za katr a dítì daj do dìcáku? Chtìl bys-

te vìdìt, že zrovna v tu chvíli, kdy mi       

v kuchyni mezi vypranym a ještì mokrym 

prádlem stál ten upocenej chlap s úøed-

nim rozhodnutim, že zrovna v tu chvíli 

Franta èapl rodinnou fotku, co mi stála 

na kredenci? Že øíká tomu cizákovi: 

Tohle je máma, tohle jsem já… a tátu už 

nemám? To taky nutnì potøebujete vì-

dìt, viïte! Pøece ta vìta… ta poslední 

vìta malièkýho, hloupýho dítìte… já 

jsem se celou tu dobu pøemáhala, ale po 

ní mnì vyhrkly slzy… já jsem nedoká-

zala stát a jen smrkala do ubrusu a… 

všechno, co bylo dál, mam do dneška 

jak v mlze. 

Pamatuju si jenom ty rance z bílejch 

prostìradel, co jsem mìla ve vejbavì      

a do kterejch jsem nám balila vìci           

a obleèení, a potom rameno vojáka, kte-

rej mì ved pøed barák k náklaïáku… 

Franta �apal vedle mì, na hlavì mìl 

ná… nádražáckou èepici… a… a… až 

nìkde za mìstem jsem si všimla, že má 

na nohou jenom baèkory. 

Ne…

Ne… to je dobrý. Když já… já se       

k tomu… hroznì nerada vracim. 
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Spisovatel na útìku
Jorge Zúñiga Pavlov

Jsem spisovatel a jsem na útìku.

Pøedem se omlouvám za svou pokøi-
venou èeštinu, ale jak jsem øíkal, jsem 
zrovna na útìku.

Píšu na rùzných kusech papíru, na 
ubrouskách, na kartonech.

Uèil jsem se váš jazyk už dávno v støe-
disku a v hospodách, nìkde u vás.

To jméno mi teï uniká. Stejné jako já.

Jsem uèitel. Uèil jsem arabštinu – svùj 
mateøský jazyk v Mosulu, v Aleppu, v Da-
mašku.

V nocích, jako je tato noc, psal jsem 
verše o lidech, o svìtì, o životì.

Teï píšu o útìku.

Tøida, kterou jsem uèil, se rozplynula, 
jak se vypaøuje sen každé ráno.

Z knih cizí literatury, kterou jsem 
pøekládal, nezbylo nic.

Knihovna shoøela.

Má duše shoøela.

Nejsem jenom uèitel. Jsem také pøe-
kladatel a jsem na útìku.

Jsem èlovìk.

Jsem teï vùbec èlovìk, když jsem na 
útìku?

Spolu s dalšími lidmi utíkáme pouští   
a lesem.

Proplujeme moøí a dusíme se v stís-
nìných prostorech lodí a kamionù.

Umíráme. Nakonec umíráme a naše 
smrt je jen údaj cizích márnic.

Tragédie cizích zpráv.

Vidìl jsem zemøít lidi a narodit se ta-
ké. Všichni byli na útìku.

Pøed mnoha lety jsem byl také v za-
hranièí.

Byl jsem zahranièní student a vrátil 
jsem se domu, protože doma je jen jed-
no místo.

Tam, kde vám chutná voda nejvíce      

a kde toužíte si jednou lehnout pod zem.

Svìt je krásný a bohatý, rozmanitý     

a nekoneèný, ale pøesto jen jedno místo 

je váš.

To místo kde jste se nauèil mluvit.

Tam, kde srdce z Vás promluvil a vy 

jste se odhodlal psát na papír poprvé.

Jako když položíte jídlo na talíø svým 

dìtem.

A tímto se znovu narodíte.

Nejsem už básník ani uèitel.

Ani už nejsem ten pøekladatel, kte-    

rý jednou pøeložil do arabštiny Holana      

a Kainara.

Také už nejsem ten, který se odvážil 

uèit jiné lidé par slov vašeho pøekrás-

ného jazyka.

Dnes už mne nikdo nepozná.

Lidé se vìtšinou neuèí jazyky. Nepo-

tøebují to.

Lidé vìtšinou neutíkají. Pøesto se 

dnes utíká.

Dá se øíct, že vždy nìkdo musí utíkat 

a že za každého uteèence, za každého, 

který stihl utíkat, mnoho jiných zemøelo 

nebo prožilo jinou formu pekla.

Zlo èas od èasu si vybere nìjakou 

zem.

A nìkdy muže byt ta vaše.

Byla také nìkdy ta vaše?

Dnes utíkám já.

Uèitel v hadrech, pøekladatel v had-

rech, spisovatel v hadrech.

Schováváme se a utíkáme.

A neseme pamì� našeho znièeného 

svìta mezi lidi, kteøí také utíkají a tøeba 

neumí dnes nic jiného než utíkat.
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Utíkáme ze strachu do strachu.

Utíkáme a píšeme na èemkoliv básnì 

a deníky, ale také dopisy i žádosti.

Doufáme na útìku.

Doufáme, že snad najdeme lide, jako 

jsme byli my, na tìch èástech svìta, kte-

ré neznáme.

V tìch nových neznámých zemích, 

kde utíkat nemusejí, a ještì ètou.

Doufáme, že i oni èetli svým dìtem 

pøed spaním, jako my jsme èetli svým 
dìtem, než se svìt zhroutil.

Doufáme, že i tam, kam míøíme, jsou 
také uèitele a pøekladatele a spisova-
tele, kteøí tøeba pøeložili našeho básníka 
Adonise nebo Nizara Qabbanniho nebo 
Zakariyya Tamera, tøeba.

Nebo jiné knihy, které jsme zapomnìli 
nebo ztratili na útìku.

Jsem spisovatel na útìku, odpuste, že 
pøicházím bez pozvání.

Mazavkové a opilci
Nemusí to být pøímo osobní setkání 

pojednané ve stylu JÁ a MÌSTO. Støet 
subjektu a objektu, ega a megacity. 
Dokonce to nemusí být ani poznání New 
Yorku skrze Woody Allena. Mùže to být 
prosté setkání s televisním seriálem 
Kriminálka New York. Holce, která nosila 
adhesivní spoïáry, kdosi odpálil hlavu 
plamenometem. Patolog s nepøíjemným 
zvykem bleskovì si rozpojit brýle na 
oèích a na hrudníku si je opìt spojit, 
prohlásil, že jí to sice provedli zaživa, ale 
nemohla už cítit žádnou bolest, nebo� 
mìla v sobì 1,3 promile. – No, nevím. 
Pozdìji jsem však sledoval èeskou 
kriminálku Vraždy v kruhu, v níž patolog 
nad kadaverem modelky øekl: Mìla v so-
bì 1,5 promile, ale pøi svý váze a vejšce 
to nemohla poci�ovat jako výraznou 
opilost. Tak teï už to je jasné.

Chlastání v turbulentní dobì
Na terase v pátém patøe Sklenìné 

louky v Brnì mi nebylo pøíjemnì. Ale byl 
to jediný kuøácký prostor. Díval jsem se 

Škorpioni v krvi
Patrik Linhart 

na závratné støechy okolních domù, 
vyhýbal jsem se pohledu do hlubiny a pil 
jsem pivo za pivem, abych ten strach 
pøeèamtal. Brzy jsem se pøestal klepat    
a zaposlouchal jsem se do hovoru dvou 
maníkù u protìjšího stolu. Pracovnì 
jsem si je oznaèil za pøíslušníky nastu-
pující turbo-pravicové generace studentù 
tzv. vejšek. 

Dvojka: „Takže ty jedeš dìlat vìdu do 
Èíny. To ti závi… gratuluju.”

Jednièka: „Jo, Èína, dobøe se kapitali-
zujou, správnej stát.”

Dvojka: „Tibet je taky velkej stát, pøes to 
vlak nejede. Mìli by tam tìžit.”

Jednièka: „Tam ti je ohromnej finanèní 
potenciál." 

Dvojka: „Jo, jenže tam sou ty brzdy.”

Jednièka: „Vem si tøeba Most. Ta tìžba 
tam to je jedna z mála vìcí, kterou udì-
lali komunisti v pohodì.”

U dalšího stolku sedìly dvì student-
ky pøírodních vìd. Na pohled vypadaly 
turbolevicovì, ale šily do problému z jiné 
strany.

Jednièka: „Muj kluk mi povídá, hele, já si 
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udìlám megadlouhý dredy, ale ty mi 
øekneš, kdyby mi øídly vlasy.”

Dvojka: „To jo, dobrý, já se koukám na 
internetu na fotky dredatejch lidí. Asi sem 
úchylná.”

Jednièka: „Víš, co já na to? Udìlala sem 
mu rysku fixou, kde konèej vlasy, a øekla 
sem,  že až ta ryska bude vosamocená, 
tak je to s nim blbý.”

Dvojka: „Teï ale letìj víc plnovousy. 
Každej je chce nosit.”

Jednièka: „Ale nosí je jen ten, kterýmu 
rostou.”

Dvojka: „Jednoho takovýho sem mìla, 
ale byl to takovej šmoulinka. Vždycky mi 
pøipadal jako nìjakej animák.”

Jednièka: „Tys dycky mìla òáký pysko-
øe.”

Druh moudrosti
Jistý druh moudrosti uvažuje takto: 

Kolik jazykù umíš, tolikrát jsi èlovìkem. 
Na omak se tato myšlenka zdá bezvad-
ná, ale potkal jsem mnoho jedincù, kteøí 
tuto thesi vyvraceli. Byli to tupý holky, 
manažeøi z Drinks union a podobný vý-
lupci. Všichni, kterým nedošlo nebo 
nechtìlo dojít, že služba v kolonii zvané 
Dignidad, po španìlsky Dùstojnost, 
nemá s dùstojností pranic spoleèného. 
Staèí však doplnit vìtu: Tím není øeèeno, 
jakým èlovìkem – a je to kompletní, do-
konce korektní. A to sedí, protože komu 
zobák narost korektnì, ten je nadèlovìk.

Už jsme doma
„Tys byl u moøe?” zavolal Hovìžák     

z balkónu na souseda.

Pudldìdek se tak polekal, že málem 
nakop psa. 

„Si ale vopálenej!” zaøvala Hovìžá-
ková na celou ulici Pod Doubravkou.  
Pudldìdek si zaclonil oèi a zaøval: 

„Až na ty hemeroidy!!!” 

„Ty sis nevopálil jo?” zahalekal Hovì-
žák a Hovìžáková se tak rozchlámala, 
že jí pøes zábradlí pøepadly dudy. 

Selfie se vrací
Fotil jsem si s ženou selfies, když jsme 
se zøítili ze skály do moøe,

kdo si jájky a myjky nefotí, jako by ne- 
byl a døív než se narodil, umøel. 

Když jsem vídal ty kejty a opilce padající 
v pangejty,

dávil jsem se smíchem smíšených pocitù 
a sázel jsem lajky a hejty

do sítì v nadìji pokecat si s nìkým fa-
cebook to facebook.

Zaèalo to v kinì, kapitán Hook, hlídat si 
look, vìèný kluk

a budoucí má zpívala bejby, bejby, ne-
øíkej mi bejby.

Všechny ty vìci, dìti a stáøí se tak nìjak 
blbì hejbly,

pøišel branding, naming, ideamaking       
a stalking,

think tank, guerilla marketing a guerilla 
poetring.

Žena stála na skále a èenichala, ty chceš 
skoèit, viï? 

A jak jsem cvakl, povídám, ty taky, bejby 
– Viï!

Managerská revoluce gauleiterù
Hermann Nitsch a Andy Warhol patøí 

do øídké skupiny umìlcù-geniálních 
businessmanù. O to více prospívá po-
kolení managerských gauleiterù, kteøí 
své nápady vnášejí do umìní. 

V roce 2005 øeditel filharmonie  Ostra-v
vì vyhodil šéfdirigenta s odùvodnìním, 
že je to v zájmu strategické prosperity. 
Své rozhodnutí definoval jako mana-
gerské rozhodnutí. Pøiznal, že hudbì 
nerozumí, ale o tom filharmonie není.     
V roce 2011 manager slouèených insti-
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tucí pardubické galerie a tuším musea 
prohlásil, že o obrazech nic neví, ale 
chce, aby v galerii byly obrazy s koòskou 
tematikou, nebo� kùò k mìstu patøí. Jana 
Pernicová, radní kraje Pardubice, øekla: 
„Galerie musí být takovým místem, 
abychom to navštívili.” V roce 2012 øe-
ditel Domu kultury Teplice Pøemysl Šo-
ba, zrušil výstavu kresleného humoru 
zdejšího kreslíøe, nebo� obsahuje vtipy 
na EU, USA, Araby, homosexuály, Židy, 
menšiny všeobecnì, rovnìž vtipy politic-
ké a erotické. V roce 2014 hejtman kra- 
je Zlín Stanislav Mišák zakázal výstavu 
ochoèenì kontroversní polské umìlkynì 
Natalie LL kvùli pornografii. K tomu do-
dal: „Navíc se domnívám, že umìní je    
o tom, jestli oslovuje širokou veøejnost, 
ne jen úzkou skupinu lidí.”

Nehodnotím, pièuju, žiju v absolutním 
jinde za humny.

Volný pád

Petr neudìlal pohovor na vychova-
tele v bìlušické vìznici. „Asi to tak má 
bejt,” konstatoval. Pak vytáhl závìreèné 
hodnocení, kde stálo, že uchazeè je ne-
zpùsobilý pro práci ve vìzeòské službì. 
„To se ten nabubøelej parapsycholog 
posral!” køièel a bodal do toho papíru 
prstem. 

Volal mi Zbynìk. Ani po tøech letech, 
ze kterých strávil pùl roku ve vìznici za 
jízdu pod vlivem, mu soudce nechtìl vrá-
tit øidièák. „Asi to tak má bejt. To je v po-
øádku,” øekl. Po chvilce mlèení následo-
vala smrš� nadávek.

„Nesmíte bejt na tu Evièku takový 
zlý,” øekla Jára první den na festivalu      
v Øepicích. Evièka sedìla u vedlejšího 
stolu a hystericky breèela. „Co èumíš?” 
vybafla Jára na Evièku poslední den. 

„Budeme vydávat èasopis Lúzr a kaž-
dý èíslo vìnujeme nìjaký naší oblíbe-  

ný persónì z Teplic. První bude Chlupsa 
s citátem: Našel jsem Ježíše, sebe ještì 
hledám,” plánoval Áda cestou do Prahy. 
„Tak si to klidnì vem na svý bedra. Já  
už tìch zasranejch lúzrù, co se vo sebe 
nedokážou postarat, mám po kokot!” 
jeèel Áda v hospodì Šestidomí, døíve 
pøiléhavì známé jako Hirošima. To je jen 
illuse, že nìkdo je kliïas, a jiný po pøeè-
tení rozhovoru s Lenkou Dusilovou na 
téma, jak jinak, mateøství nastoupí volný 
pád. Každý má škorpiony v krvi.     

Blázen ve své vsi

Blázen jsem / ve své vsi / znají mì / 
vzteklí psi, notoval jsem si, myslím, že 
pøípadnì, báseò Bohuslava Reynka pøi 
procházce Duchcovem. Procházka mìla 
konèit, tak to již bylo zapsáno v èarách 
svìta, v putyce Vyšehrad. 

„Je mi líto, Patriku, ale od pondìl-   
ka sem psi nesmí,” uvítala mì vrchní.      
A vskutku na dveøích byla škrtlá silhouet-
te našeho labradowolfa Baadera. 

„To urèitì nìjakej Schwuchtel tady     
z tìch štamgastù!” zapìnil jsem tak, jak 
o tom nesní ani petkový bøezòák, a uká-
zal k pípì. 

„Tvuj pes je v pohodì, ale jim hlavnì 
vadili ty psi hulièù z terasy. To neni nic 
osobního.”

„Tohle øikaj jen zabijáci z americký 
mafie,” øekl jsem a cukl se psem. „Odteï 
ti dávám to nejdrsnìjší méno a velim: 
Lesane, trhej!” 

Za pùl hodiny jsem sedìl u stolu, 
zùstaviv døíve Baadera vrchním správ-
cem na svém panství. Nech� si však 
nikdo nemyslí, že jsem toto vyšinutí 
svìta z rovnováhy nechal na holièkách. 
Setsakramentsky jsem o tom pomudro-
val a nakonec jsem fixou pøimaloval 
psozákazové ceduli jointa, aby bylo 
jasné, jak se vìci mají. 

NAVŠTÍVENKA
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Opraváø vlastní povìsti
V ložnici došlo znièehonic ke dvìma 

nepøíjemnostem. Ukázalo se, že okno, 
které jsem pøed cirka pìti lety lakoval, 
má pøibližnì stejnou dobu uvolnìnou 
klièku, takže nejde zavøít. A navíc man-
želská postel pøestala se vší rozhodnos-
tí plnit funkci skladištì, nebo� dno od-
padlo a všechny èasopisy, anglièáky       
a další vìci, které je lépe mít nìkde po-
blíž, se vysypaly.

Kladivo se jako na potvoru nacháze-
lo v kùlnì na zahradì. Bylo tøeba vzít 
klíèe, obléknout se, obout se, jít na za-
hradu, což je dobrých dvacet metrù a nì-
kdy i víc, a odemknout. To vše jsem sa-
mozøejmì zamítl.

Neuvìøitelnou shodou náhod, jsem 
mìl v pøedsíni tøi cihly. Ležely tam z nì-
jakého dùvodu už pùl roku, ale teï se 
koneènì ukázalo, proè jsem je tvrdošíjnì 
odmítal odnést. Nejprve jsem jednou 
cihlou nabouchal šroubky držící klièku do 
rámu okna, pak jsem sebral všechny 
vypadané vìci z podpostelí a cihly jsem 
vložil pod dekl. Vìci jsem pak pøirozenì 
naházel zpìt do opravené postele.   

Snadnost a rychlost, s jakou jsem to 
sfoukl, zarazila i mì samotného. Víc k to-
mu nemám co dodat.

Sny skuteèného vynálezce
Kolikrát mì až k olbøímímu nasrání 

pøivedlo první kousnutí do èerstvé skývy 
chleba. Nakydal jsem si tam lahodné 
pomazánkové cosi (døíve máslo), tvrdý 
salám, trojúhelník sýra, papriku, stroužek 
èesneku a lajnu anglické hnìdé omáèky 
– to vše jsem buï smetl nìkam do 
prdele, nebo naráz sežral jako to hovado 
jen proto, že jakmile se zaseknu do toho 
svinskýho salámu, už se nelze pustit,      
i kdybych si zaèal drtit koule. Prostì visí 
jako kus pøedkožky mezi zuby a vše je 
vniveè. Øešení je mìkký salám, ten pøe-

kousne takøka každý. Ale je to vskutku 
øešení i pro tvrdé chlapy? Skuteèné øe-
šení je má inteligentní funkèní salámová 
protéza vyrobená z bøitev z chirurgické 
oceli, které si pøed jídlem vložíte do úst. 
Pros�áèek namítne, že je možné dát si 
na salám plátkový sýr nebo strèit tvrdý 
salám do mixéru a rozmixovat na kaši, 
anebo do mixéru strèit úplnì všechno. 
Ale buï jsme lidé 21. století, kteøí najdou 
využití pro tablet, vìdí, že loupaè baná-
nù jim usnadní práci, a jednou týdnì si 
umí dopøát raw food, nebo se spokojíme 
s nìjakým plátkovým øešením, nota bene 
s øešením z Eidamu. 

Z pamìtí rockera
Prohlásil, že nikdy nepil rád whisky,   

a vzápìtí dodal, že z minibaru na pokoji 
vzal whisky jedinì v pøípadì, že tam už 
nic jinýho nezbylo. Patrnì chtìl naznaèit, 
že to s ním nebylo až tak zlý. Rozhodnì 
tehdy ještì nebral herák. Zato øádil jako 
kališník a jednou si usmyslel, že pøizve 
svou ženu, aby se necejtila odstrèená. 
Do baru se vrátil s utrženým sluchátkem. 
„Tak co, pøijde?” zajímali se kumpáni. 
„Má obsazeno,” odtušil. 
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Zase mám pøed sebou knihu, nad 
jejímž pøesnìjším vymezením vìru velmi 
váhám neklidnì pøešlapuje: deník? sou-
bor minirecenzí na umìní i život? ces-
topis znamenající putování krajinami 
vnìjšími a vnitøními? dokument? egodo-
kument? osobní zpovìï z obecnìjších 
soudù? umìlecká fikce? fiktivní umìní? 
pokus o pravdivé pøíèné sondy? – pøede-
vším ovšem: vyznání zøetelnì místnì      
a èasovì ukotvené; pøece se však usi-
lující pøekonat kletbu èasnosti, zániku, 
cesty všelikého tìla – ve smyslu: hleda- 
ti to, co trvá, co váží a je podstatné, co     
o nás a našem duchu vydá svìdectví     
a poèet budoucím.

Doznávám, že pøeplnìné regály knih-
kupectví èi antikvariátù naplòují mne úz-
kostí a pocitem marného, zbyteèného 
úsilí: tolik popsaného, potištìného papí-
ru?! Zajdi na nìkterou z regionálních vý-
stav, pus� si rádio: vìru že budeš velmi 
podobnì smýšlet o hudbì, umìní výtvar-
ném – jako by se (v tvých oèích a pro da-
nou chvíli) promìnily leda v papír, jimž   
si mùžeš vytøít… Pøeèti si staré zprá-    
vy a pozornì vnímej – konfrontuje tyto     
s dneškem – nìkdejší sliby pánù politi-
kù… Vzpomeò na zrnko máku letící 
vstøíc nekoneènu olbøímího vesmíru – 
pomni, jak smìšnì a trapnì vyznívá ja-
kékoli naparování mravencù obývajících 
toto smítko a dmoucích se pocitem dù-
ležitosti vìru náramné. Dùležitosti vystla-
né opìt jen potištìným papírem (by�si 
umnì umìlecky vyvedeným; a tolikéž vy-
zdobeným èíslicemi rozlièných, nema-
lých hodnot). Namoutì, co si tedy poèít? 
Proè a jak tu být, když…!?

…z pøehouštì øádek pøece si nìkteré 
pamatuji o nìco více (a ne snad pro je-
jich lehkost, snadnost, proslulost): závìr 
tragicky nadìjeplných Ètyø rytíøù napøí-

Geomantie
Ivo Harák

klad: kdyžtì se zde pøevor strakonických 
johanitù ujímá (vìda o budoucím osudu 
Církve, zániku klášterù a komend, úpad-
ku víry) onoho jediného, teï a tady pøí-
tomného osiøelého dítìte.

Z podobných koøenù, zdá se mi, vy-
rùstá a košatí se strom usilování Vla-
dimíra Novotného, jeho už druhé Øá-
deèky, tentokráte O roce na vsi (Nová 
Forma, Týn nad Vltavou 2015). Pøièemž 
žánrové (nìkolikaøádková glosa struè-  
nì komentující dìní kolem interního 
autora; i jeho vlastní myšlenkové pocho-
dy) i èasové (leden až prosinec 2013) 
vymezení pokládám za velmi vhodné, 
nebo� pisatele vede k struènému, sevøe-
nému (èasto zøetelnì pointovanému = 
myšlenkovì vyostøenému) vyjadøování, 
které se však (vizme textovou sebere-
flektivnost, básnickou etymologii, inter-
textualitu) nezøíká ani fines literatury 
umìlecké.

Ona možná (výše mnou uvedená) 
vymezení Novotného spisování dobøe se 
potom starají jak o ètenáøovu pozornost 
(neb je potøebí – u vìdomí polyparadig-
matiènosti N. knihy – volnì pøecházeti 
mezi kódy / mody, v nichž je tu psáno;      
s vìdomím spoleèného úbìžníku a oh-
niska, místa, v nìmž dochází ku sjedno-
cení množin, srdcového koøenu, z nìjž 
bere sílu každá z vìtví), tak také o napìtí 
v textu samotném (nebo� napìtí možno 
tolikéž stupòovati vloženými epizodami); 
který se ète málem jako detektivka.

Detektivka tedy? – jakpak to?? – inu, 
protože jsme napjati (pátrajíce i v sobì), 
kvùli èemu k tomu došlo, kdo je pøíèinou 
urèitých vìcí a co jej motivuje. Dím: není 
ani tak podstatné, jak to dopadne (složka 
jevová bývá pøece jen odrazem a výra-
zem nìèeho pod ní skrytého), ale – proè 
právì takto. A lze-li (snad smím i takto 
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Novotného domýšlet) jisté vìci (výsled-
ky urèitých aktivit) èíst nejen jako jednu   
z možných zpráv o aktuálním stavu naší 
spoleènosti (po prostu a bez frází: o tom, 
co se u nás dìje), její mravnosti èi kul-
turnosti, ale také jako zcela konkrétní 
(osobní) vyznání o èlovìku v jeho ma-
lých a podstatných dìjinách (protože dì-
jinách jeho duše): „…èeho víc si žádá 
naše lidská duše než tohoto moudrého  
a zbožného ukazování cesty?”

To, co je pojmenováno, je vlastnì     
(a nejen pro tuto chvíli) vyòato z plynutí 
smìrem k zániku a vloženo do vztahù, 
které své danosti odvozují z nìkolika 
sloupù, na nichž stojí euroatlantický typ 
civilizace: z antických (polis, právní sys-
tém), židovských (morálka) a køes�an-
ských (víra) tradic nahlédaných v míst-
ních modifikacích. Proto se také Novotný 
obrací do tolika prostorù a stran, proto 
tolké (zdánlivì protikladné) smìøování, 
proto pomìøování pøítomného minulým, 
ukotvení kulturo- a dìjinotvorného v tus-
culu chodouòském. Proto jsou všechny 
ty skuteèné i myšlené, formální i nefor-
mální cesty do svìta a domù (za umì-
ním a za prací) vlastnì a pøedevším pou-
tí k sobì samému, k úkolu i údìlu.

Proto i ona možná až pøíliš žárlivì 
støežená èistota snah umìleckých a kul-
turního dìní vùbec (jsem-li souèástí, 
nemohu se svého podílu zøíci ani se        
z odpovìdnosti vylhat), proto ony sebe-
zpytné glosy (má to smysl? a nejen pro 
mne? je to ještì soud? nebo už rekla-
ma?), proto pøesné vyvažování zatím 
ještì ne-nadìje (oficiální kulturní a ze-
jména literární dìní v Plzni, Obec spiso-
vatelù) nìèím onaèejším (pardubiètí stu-
denti, obnovení tradic v Chodouni a - ): 
„Bìhem cesty dychtivì i blaženì vní-
mám jarem rozkvétající krajinu Horní 
Berounky.”

Proto také nalezneme v knize nejed-
nu glosu takøíkajíc vzdìlavatelnou; totiž 
øadu poznámek usvìdèujících èlovìka 
prošlého nìkolikerou institucí podìlující 

jej gradem i tituly z nedostateènosti: a� 
už se jedná o zajímavé a neprávem za-
suté osobnosti / díla doby minulé, o cel-
kovou šíøi kulturního rozhledu (šíøi, øek-
nìme, také ve smyslu geografickém: 
Polsko, Rusko, Rakousko, Nìmecko, 
Chorvatsko, Francie patøí tu mezi cíle 
cest vykonaných tìlem, duchem i duší)  
èi o obraz naší pøítomnosti (obraz jak-   
si mediálnì zkreslovaný, zkreslený – 
ovšem také našimi myšlenkovými ste-
reotypy: neb samostatné myšlení bolí!). 
Až si taký nahlas slíbí: tož poslechnu 
ženu a vytáhnu ji na koncert, takže ji        
i pøemluvím a donutím jít se mnou na 
výstavu! …když už jednou jsem ten 
koncesovaný literát.

S povdìkem kvituji – v samotném 
textu explicite inzerovanou – otevøenost 
Novotného psaní: rozumìj – otevøenost 
smìrem ke ètenáøi. Ta se dožaduje je-  
ho aktivit (o jedné takové viz výše), jeho 
stanovisek (tøebas i nesouhlasných) – 
totiž právì onoho bolestivého procesu,     
i jeho výsledku: myšlenek. Tøebas by ne 
všude souhlasil: s VN napøíklad trochu 
jinak pohlížíme na pøítomný stav a mož-
nou budoucnost Obce spisovatelù; já 
sám bych vùèi Pannì neporušené volil 
smíølivìjší dikci a poskytl jí tak i ménì 
prostoru (ku zviditelnìní). Nejen pøed 
ním, ale zejména pøed mnohými katolíky 
(Vladimír N. jesti køes�anem evangelic-
kým) cítím potøebu zastati se jednoho      
z nejvìtších teologù XX. vìku – Josefa 
Ratzingera (Benedikta XVI.). Neprávem 
zasutého mezi mediálnì zdatnìjšími Ja-
nem Pavlem II. (ale pedofilní skandály    
v církvi zaèal otevøenì øešit právì až 
Benedikt!) a Františkem I., do nìjž jsou   
z rùzných stran vkládány nadìje zro-
vinka protichùdné: jako by on mìl být tím 
beránkem, který z nás a za nás sejme 
mnohé høíchy.

S radostí opravuji Novotného skepsi 
stran vydání obsáhlého konvolutu textù 
Emanuela Frynty – který jsem už ne-   
jen mìl v ruce, ale také recenzoval –      
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Listopadovì

Už mám sílu
Jen na psa
Už mám nìhu
Jen pro koèku
A cukru
Jenom na lžièku
Zato moøe hoøkosti
A vanu slz
A hledám svìt
Kde pùjdou vysušit

U studenom

Veæ imam snagu 
Samo za psa
Veæ imam nježnost
Samo za maèku
I šeæera
Samo na žlièicu
Ali more gorèine
I kadu suza
Pa tražim svijet
Gdje ih možemo osušiti

Pøeložila Kvìtuše Sokolová

Listopadovì – U studenom
Eva Válková 

EUROZRCÁTKO

a publikování románu našeho spoleè-
ného známého Vojtìcha Nìmce – ten  
se chystá vydat jeden z významných 
nakladatelù souèasné èeské beletrie.   
Se stejnou radostí potvrzuji, že PLŽ 
(zøejmì jediný regionální literární èaso-
pis) nadále vychází a nachází si své 
místo i v jedné z novobenáteckých poš-
tovních schránek.

Dobrým prorokem (úpadku kultury) 
se však Novotný stal vizí Plznì – Evrop-
ského mìsta kultury. …za cizí peníze   
se cizím peøím chlubící. Tož si notuji: 
„Dnes je pravá chvíle na pálení èarodìj-
nic…”

Leè nejen v tomto s Vladimírem No-
votným souzním: píše-li o kublovském 
rodáku Josefu Leopoldu Zvonaøovi, takto 
autorovi nápìvu písnì Èechy krásné, 
Èechy mé…, kontruji sdìlením, že autor 
textu téhož opusu (Picek) spí svùj vìèný 
sen podél knìžištì máøímagdalenského 
kostelíku novobenáteckého. Ve kterém 
byl – dávno pøed mým svatebním obøa-
dem – pokøtìn další z návštìvníkù No-

votného stránek Zdenìk Kalista; ten je 
však uložen k odpoèinku (na novém no-
vobenáteckém høbitovì) ještì blíže mé-
mu souèasnému bydlišti pod vodárnou.

Jako ono Demlovo (a pasáèkovo) 
chmýøí pampelišky také my jednou od-
plyneme, sejde i náš svìt a Zemì. Ne-
pomùžeme si rozmáchlými gesty, velko-
hubými slovy, obrnou svìdomí ani 
obezitou konta. Nadìji vidím v tichém 
souznìní s nadosobnì platným øádem,   
v dítìti bezbrannì ležícím pøed prahem 
chrámu zatím zamèeného, ve skutku      
a slovu neokázalém a nevystaveném na 
odiv, lež vloženém na váhy visící z vý-  
še zde uvedených tradic – s vírou, že se 
mohou promìnit v pevné vìtvoví stejnì 
jako v ruce pevnì a láskyplnì svírající. 
Tady se s Vladimírem Novotným schá-
zím v „…pøání zùstat sám sebou, abych   
i nadále vìdìl, co èíst a co neèíst, dá-   
le mìl jasno, co si pøát psát a jak nikoli    
a o èem nikoli, dotøetice a posléze abych 
alespoò bláhovì tušil, jak žít nebo jak se 
snažit žít.”
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Rozeného nematematika, èlovìka      
s absolutním matematickým hluchem, 
poznáte snadno již v první tøídì. Zatímco 
ostatní dìti vesele poèítají, dyskalkulik 
ustrnule zírá na obrázek, kde jsou dvì 
jablíèka a tøi hruštièky, mezi kterými plu-
je køížek podobný hrobeèku, a to celé 
tvoøí dohromady muøí nohu zvanou èíslo 
pìt. A tak to již zùstane navždy. 

Celý život se pak dyskalkulik bojí 
položit na stùl dvì jablka a tøi hrušky,  
aby se z nich nestala ona pøíšerná muøí 
noha. 

Øešení záhady èísel zaène ze zou-
falství hledat v literatuøe, podobenstvích 
ze života, a navypùjèuje si knihy jako 
Klapzubova jedenáctka, Tøi mušketýøi èi 
Bylo nás pìt. Jenže ouha. Jedenáctka se 
ukáže být houfem klukù donekoneèna 
pobíhajících všemi smìry na ohranièené 
ploše, zatímco tøi mušketýøi jsou ètyøi,     
a že nás pìt bylo?

Pøesto ani matematickému hlušci ne-
jsou v životì odepøeny okamžiky jisté 
matematické euforie. Napøíklad pøi popí-
jení krušovické desítky, zmeškání vlaku 
ve dvanáct padesát èi, a to kupodivu, pøi 
prvním setkání s mocninami. Ano! Blbec 
na druhou, blbec na entou, tomu jsem 
vždy dokonale rozumìl! 

Po tomto triumfu bohužel následuje   
o to horší pád, a to s objevením se 
exponentu záporného. Tedy že držíme 
moè nejen na druhou, ale i na mínus 
druhou. Blbec na mínus druhou. Blbec 
na mínus entou. Zde najednou dyskal-
kulikova pøedstavivost, pokoušející se 
zatvrzele pochopit matematiku v jevech 
smyslového svìta, selhává. Jeník dostal 
k Ježíšku jízdní kolo na mínus tøetí. Kolik 
jízdního kola dostal Jeník pøíští rok?

Kámoš z matfyzu shovívavì hlušci 
vysvìtlí, že záporný exponent není žád-
ný zásvìtní trpaslík, okultní skuteènost 
pøevádìjící jako èerná díra lapené ne-
š�astné hmotné bytosti do antihmoty, 
nýbrž pouhý pøevod velièiny na její zlo-
mek, by� obraznì øeèeno. 

Jde jednoduše o pøevod z øádù klad-
ných velièin, které se donekoneèna zvìt-
šují, do øádù záporných, opaèných, kde 
se velièiny donekoneèna zmenšují.

Takže blbec na mínus dvanáctou je 
prostì 0,000 000 000 001 blbce, homeo-
patická biliontina blbce. 

Ale! Máme zde sice již neuvìøitelnì 
malou èástici, pøesto však blbce stále 
kladného, nebo� zmenšováním zápor-
ným exponentem, by� nekoneènì vel-
kým, se ani po miliardách vìkù zmen-
šování se na nekoneènì malou èástici 
nemùžeme své podstaty zbavit, unik-
nout jí, neboli, mìøeno výsledkem, dostat 
z kladného èísla záporné, udìlat z blbce 
zmenšováním chytráka.

Dyskalkulikovi prostì není pomoci. 
Nepochopil totiž, co ve zlomku jedna 
lomeno blbec na druhou, který utvoøíme 
záporným exponentem mínus dva z ve-

-2lièiny (blbec) , znamená ona jednièka     
v èitateli zlomku. Jistì je to celek, jako 
tøeba kruh. Ètvrtina kruhu ovšem mù-   
že být tøeba kruhová výseè, tedy èást 
kruhu, nebo celek, onen kruh, ètyøikrát 
zmenšený. Ale co je celek blbce? Je to 
tak, že tisícina blbce je nìjakou jeho 
èástí, výseèí, èi je to blbec jako celek, 
tisíckrát zmenšený do hlubin mikrosvì-
ta?

Chudák dyskalkulik. Klapzubova jede-
náctka na mínus tøetí.   

Život dyskalkulikùv I.
Oldøich Janota
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Kusamakura IX. 
v pøekladech Milana Šedivého

(15. roèník 2010) quiet night 
in every flower
its part of silence

klidná noc
v každé kvìtinì
èást její tichosti

Željko Funda 
(Chorvatsko)

Moonlight
the illusion of being
alone

Mìsíèní svit
iluze existence
o samotì

Lynne Reesová 
(Francie)

Tulips.
Morning at the folds
of red.

Tulipány.
Ráno svinuté
do rudé.

Volker Friebel 
(Nìmecko)

spider’s web
far as I can tell
it’s perfect

pavouèí sí�
jak jen umím øíct
že perfektní

Ian Willey 
(Japonsko)

so much motion
just to stay in one place –
hummingbird

tolik pohybù
jen aby zùstal stát –
kolibøík

Brenda J. Gannamová 
(USA)

Yellow leaves
the autumn stalking through
the door ajar

Žluté listí
podzim sledovaný
škvírou dveøí

Zlata Bogoviæová 
(Chorvatsko)

in moonlight
star-sown lake
slumbers

ve svitu luny
hvìzda-jezero oseté
spánkem

Elsa Penelová 
(Argentina)

a small lonely snail
is glad and crying for rain
on a hydrangea

opuštìný šnek
je rád a breèí pro déš�
na hortenzii

Jusuke Fudžikawa 
(Japonsko)

ghosts in the veins 
           the curlew-called wind

duchové v žilách zákrutù 
                              slynou vítr

John Barlow 
(Velká Británie)

Etruscan frogs croak
of the river’s loneliness
ancient songs of love

Etruské žáby kuòkají  
z øíèní samoty
dávné písnì lásky

Doc Drumheller 
(Nový Zéland)

the morning star winks
vying for some attention
a starving child dies

hvìzdy zrána mrkají 
soupeøí o èísi pozornost
dítì umírá hlady

Phillip Donnell 
(Nový Zéland)

winter walk
with the white winds
my wild will 

procházka v prosinci
pro popud proudù
mé prudké prosby  

Dietmar Tauchner 
(Rakousko)
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(16. roèník 2011)

no-go zone
the twinkle of stars
in the Ukedo River 

nepøístupná
zóna s hvìzdami
v øece Ukedo

George Swede 
(Kanada)

ear shaped shell
    a small child holds out
        to the sea

mušli s tvarem ucha
    nabízí chlapec 
        moøi

John Parsons 
(Velká Británie)

Dawm 
raising ax…
echo up the valley

Úsvit 
vychází osa…
echo vzhùru údolím

Romano Zeraschi 
(Itálie)

I fiori di colze 
       e i quartieri sinistrati
continuano la strada.

Kvìt øepky zpustošenou 
                                ètvrtí
pokraèuje v cestì

Giovanni Monte 
(Itálie)

Her far away look
Tire swing on a nearby 
                                 tree
The missing children

Vzhlédla – pod stromem 
prokyv pneumatiky
Dítì jí chybí

Stephen W. Leslie 
(USA)

all alone
with his smile
stone buddha
in the nuclear zone

úplnì sám
s úsmìvem
kamenný buddha
v nukleární zónì

Dietmar Tauchner 
(Rakousko)

winding down
like the starry universe
all of me

klesá spirálou
jak hvìzdný vesmír
celý mùj

William Hart 
(USA)

ne moo’s twins –
born at midnight
in the owl’s eyes 

Dvojèe mìsíce –
zrozeno o pùlnoci
v zornicích sýèka

Branislav Brzakoviæ 
(Srbsko)

moonrise burying  
                      the embers

mìsíc pohøbívá oharky

Eve Luckringová 
(USA)

tsunami dreams –
grass pillows for  
                   the homeless
on Basho's Narrow road

tsunami ve snech –
cíchy trávníku pro 
                    bezdomovce

na Bašóovì úzké cestì

Beverley Georgeová 
(Austrálie)

incoming tide...
their tears
join mine

únava vchází…
jejich slzy
k mým se druží

Michele L. Harvey 
(USA) 

Thunderstorm.
In the streams opened
                                 eyes.

Hromobití.
Shora proudy otevøely oèi.

Volker Friebel 
(Nìmecko)
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Už mìsíc nebyla válka a my se za-
bydlovali na Slovanech v ulici Pod há-
jem, pøímo proti Homolce. Osvobození 
Plznì nás zastihlo u pøíbuzných na sa-
motì nedaleko Tøemošné. Za noèního 
náletu na plzeòské nádraží 17. dubna 
1945 pár bomb dopadlo až k Nepomuc-
ké (dnes Slovanská tøída) a poškodilo         
i dùm v Haufovì ulici (døíve Táborské), 
kde jsme bydleli. Hned druhého dne 
však Spojenci krátce po poledni shodili 
bomby na Slovany, kde bydlel bratr Ka-
rel, a tak jsme se s jeho rodinou uchýlili    
k pøíbuzným na venkov.

Nebyli jsme tak ani u toho, když        
z rodinné vilky, kde bratr Karel s rodi- 
nou žil, utekla nìmecká rodina, která     
tu bydlela. To jsme zjistili po návratu, 
když Plzeò osvobodila americká armá- 
da. I v tom osvobozeneckém zmatku se  
nám podaøilo byt získat a já se z Pet-
rohraïáka stal Slovaòákem. Nìmci pøed 
útìkem byt dùkladnì vyklidili, takže jsme 
maximálnì získali náhradu za náš roz-
bitý nábytek z Táborské. Jo! A jednu dý-
ku hitlerjugend s opaskem!

Konec války pøinesl i jiné zmìny. Tak 
nìjak jsem pøestìhováním ztratil kontakt 
na své kamarády z Petrohradu. Jen Va-
šík Štekl nelenil a dokázal za mnou na 
Slovany pøijít. Jednou, bylo to 11. èervna, 
pøinesl jakýsi nebarevný leták s obráz-
kem hocha a dívky, tuším i s èeskoslo-
venskou vlajkou, a heslem: Vstupte do 
Svazu èeské mládeže! Bylo tam ruènì 
pøipsáno, že pøihlášky se pøijímají v res-
tauraci U Koèovských. 

Netroufám si tvrdit, že ten 11. èerven 
nìjak zásadnì ovlivnil mùj další život, ale 
kupodivu dìtem a mládeži jsem vlastnì 
zùstal vìrný po celý život! 

Šli jsme tenkrát s Vašíkem pìšky ze 
Slovan až ke Koèovským, což bylo na 
Nepomucké u Mikulášského námìstí. 

Jak jsme prožívali „modrá léta”
Vlastislav Toman

Cestou jsme mìli možnost pozorovat po-
váleèný „cvrkot”, ve kterém se mísilo to-
lik rùznorodých událostí. 

Kousek jsme šli rozbombardovanými 
Slovany, pak zase po hlavní, kde se kro-
mì jiného dìní obèas prohánìly džípy    
s americkými vojáky. Na èeské dívky 
volali: „Helou, slechnos!” a pøi zamávání 
na pozdrav významnì ukazovali balíèky  
s najlonkami, cigaretami nebo èokolá-
dou. Obèas nìjaká „slechnos” neodolala 
a s vojáky odjela. 

No, nedivte se hochùm, kteøí právì 
pøežili válku, ani dívkám toužícím zrovna 
po raritních punèoškách! Radìji se vrá-
tím k restauraci U Koèovských. Za ok-
nem byl známý leták ve vìtším formátu. 
Když jsme vešli do prázdného lokálu, 
uvidìli jsme u jednoho stolu dva mlá-
dence. Jedním byl Lojza Nesvora, nám 
obìma známý bouølivák a starší kama-
rád Míry Liškù, se kterým obèas minis-
trantovali v kostele na Jiráskovì námìs-
tí. Druhým u stolu byl Honza Kesl, který 
bydlel o kousek dál na rohu Plzenecké. 
Znali jsme se od vidìní.

Chtìli jsme vìdìt, k èemu ten Svaz 
èeské mládeže bude, jakou má mít 
èinnost a tak dále. Po okupaèní nouzi     
a váleèném stavu nás lákala myšlenka, 
že budeme èleny party kamarádù a že 
bude na nás, jaké èinnosti nebo zájmùm 
se budeme v SÈM vìnovat. O politice  
se tehdy nemluvilo – ani v pozdìjších 
mìsících. Vlastnì až do prvních voleb    
v roce 1946.

Nakonec jsme s Vaškem pøihlášky 
podali a podepsali. On byl ètvrtým a já 
pátým – rozhodli jsme podle abecedy – 
èlenem SÈM Plzeò V. Petrohrad. Tak    
to stojí na razítku, které stvrdilo naše 
èlenství, jež vzniklo 11. èervna 1945.

Tak zaèala naše modrá léta, nejen na 
Petrohradu, ale i v jiných èástech Plznì. 
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Byla nìkdy plná nadšení, jindy zase 
zklamání, ale patøila do prvních svobod-
ných let  po kruté válce, která nás kluky 
a dìvèata pøipravila o dìtství, a ty starší 
o pøirozený pøechod do vìku dospìlosti. 

A proè modrá léta? Svazáci nosili 
modré košile a mìli modré vlajky se zna-
kem SÈM. Øíkali nám, že nás to spoju- 
je s halenami dìlnické tøídy, pøedvoje 
socialistické spoleènosti. 

To, co následovalo poté, jsou jen let-
mé vzpomínky. Pøedevším pøibývalo èle-
nù, ale i akcí. Jedna z prvních velkých 
schùzí se konala už 14. èervna 1946      
v restauraci U Pokù, na rohu Mikulášské-
ho námìstí a Mikulášské ulice. Tam se 
tehdy volilo první vedení místní skupiny 
SÈM  Petrohrad, a záhy se pak zaèala 
rozvíjet i jakási èinnost. Èasto šlo o bri-
gády na pováleèný úklid mìsta a pøi prv-
ních mírových žních, postupnì pøibyly 
zábavnìjší formy využití volného èasu. 

Nejen mne, jako novopeèeného Slo-
vaòáka, ale i nìkteré další svazáky          
z „pøíhranièí” mezi Petrohradem a Slo-
vany pøekvapovalo, že právì na Slova-
nech žádná svazácká skupina nevznikla. 
A koneckoncù odtud ani moc mladých    
k nám na Petrohrad nechodilo. O øešení 
jsme si tak vlastnì sami øekli: Kdo na 
Slovanech bydlíte a souhlasíte, založíte 
tam novou skupinu SÈM. To byl rok 
1947. Povìøení jsem dostal já, Jaromír 
Brousil, Pepa Fidler, Dana Jásková, nì-
kolik dalších, a k tomu hrst „papírových 
èlenù”, tedy pøihlášených, ale neaktiv-
ních.

Problémem byly a zùstaly prostory, 
kde bychom se mìli scházet, schùzovat, 
ale i bavit a rozvíjet zájmové èinnosti. 
Hostince a restaurace umožòovaly sva-
zákùm èinnost, ale obvykle jen tam, kde 
vedle lokálu mìly další místnost. Tak jim 
zùstal prostor pro pivaøe a svazákùm 
zase tøeba nabídly kuleèník. Obvykle 
mìly i nìjakou útratu nebo nájemné.

V takových podmínkách se nám  
podaøilo nacvièit napøíklad divadelní 
pøedstavení, pohádky pro dìti. Hráli  

jsme je na scénì DTJ 2, Sokola V.          
a v kinu Universita.

A byly i jiné úspìchy. Dokonce jsme 
získali vìcné ocenìní za brigádnickou 
èinnost pøi Národní smìnì 1947! Na to si 
obzvláštì rád vzpomínám. Dostali jsme 
elektrický gramofon a jeli jsme si ho 
osobnì pøevzít na Ústøední výbor ÈSM  
v Praze na Gorkého námìstí (dnes Se-
novážné). O deset let pozdìji jsem do 
budovy vstupoval jako redaktor nového 
èasopisu ABC mladých technikù a pøí-
rodovìdcù. A pak dalších více jak tøicet 
let už jako jeho šéfredaktor.  

Ale zpátky k modrým létùm na Slo-
vanech! Na podzim roku 1948 se nám 
podaøilo získat opuštìný dùm na rohu 
Motýlí ulice a Nepomucké. Nevzpomí-
nám si už, zda patøil nìjakým Nìmcùm, 
kolaborantùm, nebo jeho majitelé zahy-
nuli pøi náletu na Slovany. Hodnì jsme  
si tehdy mákli, tedy uklízeli, opravovali   
a shánìli vybavení. Zato jsme pak mì-   
li bohatou èinnost i zájmové kroužky. 
Vrcholem byl vznik souboru Divadlo na-
ší doby (DND). Tak jsme navázali na 
pøedváleèný kolektiv téhož jména, ve 
kterém pùsobil i mùj starší bratr Karel. 
Nevìnovali  jsme se ani tak divadlu, byli 
jsme spíše smíšený soubor písní, tancù 
a krátkých divadelních vystoupení.

Už koncem roku  1949 však rozsah 
naší èinnosti pøekroèil rámec místní sva-
zácké skupiny, a tak jsme se stali kul-
turním souborem Okresního výboru  
ÈSM Plzeò IV. Ze Slovan jsme pøesídlili 
do prostor bývalé hospùdky v Mikuláš-
ské ulici è. 5, a ještì nìjaký èas k nám 
obèas zavítal host dožadující se piva èi 
rumu. Neodradila ho ani tabule DND 
umístìná na fasádì! 

Ze Slovan jsme si „pøinesli” ještì nì-
co navíc. V roce 1949 jsme totiž získali  
u Støíbra v údolí øeky Úhlavky „rekreaè- 
ní a školící støedisko”. Byla to èást ob-
jektu velké usedlosti, kterou tvoøil mlýn, 
hospodáøství a výletní restaurace. Tou 
„rekreaèkou” se stala ona restaurace se 
sálem, kuchyní, nìkolika pokojíky a so-
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Den èeské státnosti
Èím je pro nás Svatý Václav? Máme 

možnost hodnotit ho jako èlovìka, jako 
vladaøe, lze zjistit, jaký vlastnì byl? Pro-
tože hodnovìrných zpráv o jeho životì  
je dochováno poskrovnu, budeme si mu-
set vystaèit pøevážnì jen se svatováclav-
skou legendou. Nakonec nezjistíme-li, ja-
ký doopravdy byl, zbývá nám právì jen 
ta legenda a ta je i urèující pro náš vztah 
k této osobnosti našich dìjin. V té je lí-
èen jako kníže zbožné a i po smrti drží- 
cí nad národem ochrannou ruku. No, pro 
snad nejatheistiètìjší národ na svìtì je 
to ponìkud zvláštní pøedpoklad pro to, 
aby se svatý Václav stal osobností osla-
vovanou v Den èeské státnosti, ale na-
konec proè ne. Tradice je tradice a sva-
továclavská tradice má opravdu dlouhé 
trvání. To, že nás pøijde zachránit, až 
nám bude nejhùø, je sympatickou sou-
èástí legendy. Stejnì tak prosba, aby ne-
dal zahynouti nám ni budoucím. Horší je 
to s tìmi v poslušnosti odvádìnými voli. 
Pravdìpodobnì tenkrát bylo tøeba voly 
odvádìt, jinak to asi nešlo. Ale za nì-
mecké okupace za druhé svìtové války 

došlo ke zneužití právì této souèásti 
svatováclavské legendy. Tím došlo k je-
jímu znehodnocení a svatý Václav, aniž 
by za to mohl a aniž by Èeši za to mohli, 
byl jako symbol naší státnosti diskvali-
fikován.

Adolf Hitler na adresu Èechù pronesl, 
že jsou jako cyklisti – šlapou do pedálù   
a mají ohnutý høbet. Svatý Václav je prý 
symbolem takového postoje a má se pro 
Èechy stát proto vzorem. Kolaboranti za-
èali za nacistické okupace dostávat ja- 
ko odmìnu za svou servilitu Svatovác-
lavskou orlici. Kníže Václav za to sice, 
jak již bylo øeèeno, nemùže, ale stalo se, 
a tudíž nemìlo se stát, aby za nìkolik 
desítek let, dokonce ještì za života 
pamìtníkù nacistické okupace, se Dnem 
èeské státnosti stal den, jenž se mìl 
podle pùvodního návrhu jmenovat Den 
èeské státnosti – svatý Václav. Pak 
zvítìzila verze jak od chytré horákynì: 
Den èeské státnosti – bez svatého 
Václava coby dodatku k názvu, a pøece    
k jeho poctì. Proè se tak rozhodlo, ko-
mu nebo èemu to prospìje, asi neví ani 
svatý Václav. 

Svatý Václav, baroko...
Stanislav Bukovský

ANTIBUKOLIKA

ciálním zaøízením. Bylo to prima prostøe-
dí na oddech, ale i na nácvik nových 
èástí programu. A také jsme vystupova-  
li v okolí, Kladruby poèínaje. Tam totiž 
mlýn administrativnì patøil. Jezdili jsme 
sem o víkendech, o prázdninách i v zimì 
a na závìr roku na Silvestra. 

Ovšem místní skupiny Svazu mlá-
deže už v té dobì byly v úpadku. Sva-
zácká èinnost se tehdy pøenášela do 
školských a závodních organizací. Bylo 
to nelogické, protože volný èas mladí li-
dé stejnì trávili v místech svého bydlištì 
a podle svého. A nejen v Plzni bylo ty-

pické, že po práci a škole kdekdo spì-
chal na vlak èi autobus, zkrátka domù. 
Jaképak schùzování nebo èinnost ve 
škole a fabrice! Pøirozené zájmy a záli- 
by si mladí zaèali realizovat jinak a jinde. 

Modrá léta svazácká nejen na Petro-
hradì a Slovanech konèila. Vzpomínky    
i zážitky z éry modrých let 1949 - 1951 
byly však tak silné a bohaté, že jsem      
z nich získal námìt pro napsání knihy 
Objevení Sluneèní zemì. Knižní vydání 
vyšlo v Západoèeském nakladatelství      
v roce 1978. Pøedtím ovšem èasopisec-
ky v ABC (jako pøíloha roèníku 1976). 
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Baroko
Barok jest sloh podivný, zvláštní, ne-

obvyklý, bizarní, pøekroèující míru. Slo-
vo barokní se pùvodnì užívalo pro ozna-
èení køivých perel. Jako barokní je též 
uvádìna poslední doba umìní staroøím-
ského, v níž byla opuštìna pøedchozí 
pravidelnost a zákonnost. 

Perioda umìní barokového se kryje   
s dobou zmohutnìní monarchií a církve 
katolické. Ušlechtilý ornament renesan-
èní zdivoèuje, hojnì užívaný maskaron 
nabývá stále pitvornìjší podoby. Povstá-
vá nechutný druh ornamentu skládající 
se z nosù, boltcù a lalokù a i další motivy 
podléhají neprospìšným zmìnám. Stav-
by jesuitské zvyšují nádheru užíváním 
drahého materiálu, rùznobarevných mra-
morù, jež se nìkdy nahrazují surogá- 
tem štukovým, jenž vùbec hraje úlohu ja-
ko nikdy pøedtím. K tomu pøistupuje hoj-
né zlacení a bronzování, výzdoba malíø-
ská a kouzelná hra svìtla a stínu. Èasté 
užívání kadidla nachází odezvu v plasti-
ce nechutným napodobením dýmových 
kotouèù a oblak vznášejících se kol ob-
rovských oltáøù. V barokních skulptu-
rách je patrná snaha po výrazu stup-
òovaného efektu. Odtud zkroucené, za-
nícené nebo prudce pohnuté postavy ve 
vlajícím  a vzedmutém šatu, znázornìní 
rùzných martyrií a uvedení kostry v plas-
tiku sepulkrální, nesrozumitelné alego- 
rie a symboly. Velká malba oltáøní zná 
takøka jen dvojí pøedmìt: martyrie a glo-
rie. V nástìnných a nástropních malbách 
se perspektivním zpùsobem konstruuje 
jakési pokraèování vlastní architektury.

Barokní sloh popøává subjektivitì 
umìlcovì nejširšího pole. Pøejímá z re-
nesance nìkteré základní elementy, ale 
odchyluje se od ní samostatným zpra-
cováním jich, pøièemž neváže se ni-
kterak jejími zákony. Po pøepìtí sil svých 
upadá nakonec v ten extrém, kdy na 
místo mohutného výrazu a tvaru nastu-
puje hravá forma drobného detailu, jenž 
zanechává své podružné funkce a stává 

se v umìní tzv. rokoka hlavním èinitelem. 
Tak jest, by� ponìkud obšírnìji, popsán 
barok a barokový sloh ve tøetím dílu 
Ottova slovníku nauèného z roku 1890.  

Baroko mìlo vyjadøovat a znázoròo-
vat, ale hlavnì propagovat ideály køes-
�anství. Asi ale ne náboženské pokory, 
skromnosti a lidskosti. I když v barokním 
slohu našli uplatnìní mnozí velcí umìlci, 
je sporné, zda výsledkem jejich snahy je 
služba køes�anství, èi se spíš jedná o lid-
ské velikášství. Ve starém Egyptì se 
stavìly pyramidy, v barokní dobì pøezdo-
bené chrámy, dnes nebetyèné mrakodra-
py. Jsou to divy svìta, jejichž posláním  
je ohromovat. Tìžko øíct, zda mají z hle-
diska jejich tvùrcù a zadavatelù v lidech 
vzbuzovat hrdost èi pozvedat je k Bohu, 
nebo naopak deptat jejich sebevìdomí. 
Cosi spoleèného je vlastní egyptským fa-
raónùm, pozdnì gotickým, renesanèním 
a barokním pøedstavitelùm církevní hie-
rarchie a dnešním ropným zbohatlíkùm. 
Zvláštì pak vede k zamyšlení, proè ka-
tolická církev dávala tak okázale na-    
jevo své bohatství. Že tak èinila šlech-   
ta, nepøekvapuje, ta nemìla v programu 
lid umravòovat. Bohatství jak vladaøù          
a šlechty, tak církve, mìlo pùvod v práci 
nevolníkù. Ti umírali v jejich válkách, pøi 
epidemiích, robotovali pro panstvo a cír-
kev – té byli navíc nuceni od kolébky až 
do hrobu neustále za nìco platit – a sa-
mi pøitom žili v neskuteèné bídì. Za to 
pak smìli obdivovat tu nádheru, kterou 
jim pøed oèi stavìlo baroko.

Že byl prostý lid vnímavý, vzal si se 
zpoždìním baroko za vzor a na venkovì 
se tak zrodil selský barok. Stavení po-
stavená ve zlidovìlém baroku neohro-
mují nádherou, ale jsou dokladem citli-
vosti, originality a zároveò schopnosti 
harmonického zapojení se do celku, jímž 
byla vesnická náves a vesnice vùbec. 
Svìdèí to o tom, že prostí venkované 
mìli vkus, jehož se dnes èasto nedo-
stává mnohem vzdìlanìjším mìš�ákùm. 
Ale zase díky nim pøišlo na svìt ještì 
„podnikatelské baroko”. 
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Maurice Leblanc (1864 -1941) se uve-
dl psychologickými romány, ale teprve 
roku 1905 esem. Stvoøil legendu, lupièe-
gentlemana Arsèna Lupina, kterého in-
spiroval opravdový Alexandre Jacob 
(1879 - 1954) z Marseille, Král zlodìjù.  
Byl odsouzen na doživotí k nuceným 
pracím za sto padesát trestných èinù,     
v podpalubí putoval v øetìzech na Ïá-
belské ostrovy, pìtadvacetkrát marnì 
prchal, devìt let strávil v samovazbì. 
Propuštìn po dvaceti letech (1928) zku-
sil normálnì žít, ale roku 1954 sezval 
„dìti ulice” do jedné cukrárny, zaplatil za 
všechny a spáchal sebevraždu.

Mistr pøevlekù Lupin byl naštìstí jiný 
a svùj. Dítì štìstìny a podvodný gé-
nius, i ten legendární Harry Jelínek 
(1905 -1986) by mu asi závidìl. Na svì-
tì se nenajde nikdo, kdo by se mohl        
s Lupinem mìøit, jak sám rozhlašoval,     
a vìèný jeho protihráè inspektor Gani-
mard vždy splakal nad výdìlkem. Lupin 
se stal hrdinou šòùry próz, mìl šarm,   
byl svùdce; prošel neuvìøitelným vývo-
jem od øemeslného „páraèe” pokladen 
pøes diskrétního napravovatele policej-
ních omylù po veøejnì pracujícího vla-
stence ve službì zákona. Byl nekrva-
vým pøedchùdcem Fantomase, který 
vznikl roku 1911, miloval umìní, gloso-
val politiky. Galantní k ženám, s nesne-
sitelným sebevìdomím. Idol srovnatelný 
se Sherlockem Holmesem.

Neobyèejná dobrodružství Arsène 
Lupina vyšla èesky v osmnácti svaz-  
cích (1921 - 1933), francouzsky už v le-
tech 1908 - 1929, ale jeho stín se vrací   
a padá na typicky šedé støechy Paøíže. 
Francie Lupina nedá; za nejlepší díl  
bývá oznaèováno Osm úderù hodin.       
V nìkterých pøíbìzích má za protihrá-  

Krajnì francouzský Maurice Leblanc

Ivo Fencl

èe právì Holmese, ale ten vystupuje ja-
ko Holmlock Shears, u nás Herlock 
Sholmes, a neperlí. Je to výsmìch Anglii. 
Víc než Doylem se autor inspiroval 
Hugem a Dumasem, jak dokazuje úvod 
románu Tygøí zuby (1920) s odkazy      
na Monte Crista i Tøi mušketýry. Mau-   
rice Leblanc posléze pøevzal Øád èest-  
né legie a zùstal mistrem záhad. Ja-
kých?

Už Marie Antoinetta kdysi dala Ca-
gliostrovi ètyøi hádanky, ale mág na nì 
nemìl èas. Prorocky vyhlásil: „Kdo k tìm 
ètyøem najde klíèe, bude mocnìjší než 
králové.” Lupin šel do toho. První hádan-
ku luští v knize Dorotka, taneènice na 
ledì (problém pokladu v dubu). Druhou     
v Ostrovì tøiceti rakví (záhada náhrobní 
desky èeských králù). Tøetí taj odhalí      
v románu Dutá jehla, zatímco sleduje- 
me válku o prastarý poklad francouz-
ských králù. A ta ètvrtá? Je šifrou sed-
miramenného svícnu i pokladu skrytého 
mnichy na normanském pobøeží v romá-
nu Hrabìnka Cagliostrová (1925), z nì-
hož èerpal i pomìrnì nedávný film 
(2004).

Maurice Leblanc se zajímal o ta-
jemství a jako první èlovìk na svìtì si 
všiml, že jsou benediktinská opatství       
v kraji Caux rozeseta do tvaru souhvìz-
dí Velkého vozu. Podobným duchem 
mystérií naplnil i Dutou jehlu, která se 
nazývá dle reálného ostrohu v moøi        
u pobøeží letoviska Etretat v Normandii, 
kam jezdil na prázdniny, aby psal ve  
vile, které se øíká Casa Lupin. Právì 
Dutá jehla je klíèové dílo, ilustrující 
tvrzení, že „komu patøí Jehla, ten drží 
svìt, a ztratí-li Jehlu, ztratí svìt”. Také 
Napoleon o Jehlu pøišel, ale Lupin vše 
napravil. A Leblanc?

PLZEÒAN ÈTE
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Obdaøen mocnou fantazií vyprodu-
koval taky ryze fantaskní knihy jako Tøi 
oèi a regulérní sci-fi Úžasná událost,   
ale lupinovky to nezastøelo. Nejenže má 
v každém pøíbìhu novou milenku, ale 
doèkáme se i odvážnìjších zápletek        
v tom smìru. Vrcholem je román Ob-  
raz nahé ženy, kde se kol vypravìèe 
semknou ètyøi sestry. Bìhem nìkolika 
dnù se postupnì vyspí s každou. Kdo ví, 
co tomu øíkala Leblancova sestra Geor-
getta. V letech 1895 - 1918 žila s belgic-
kým básníkem Maurice Maeterlinckem 
(1862 1949), laureátem Nobelovy ceny -
(1911). Psal pro ni hry, ale roku 1919 si 
klidnì vzal její kolegyni Renée Dahoneo-
vou. Ani Lupin klasikovi neimponoval. 
Holmesovy slávy se nedoèkal. Pøesto      
o nìm zaèali psát už za Leblancova 
života jiní. Kupøíkladu roku 1934 u nás 
vyšla dost kuriózní kniha Kurta Juhna 
Pražská hostina Arsène Lupina. Patnáct 
dobrodružství a lupinovku Žena se zo-
bákem (1937) si støihl i Eduard Fiker. 
Stylu se držel, ale jeho „Lupinem” je 
uprchlý vìzeò a revolucionáø Ted Brent, 
cynický arcipadouch.

Koncem dvacátého století pøispìla 
mýtu i dvojice autorù detektivek Pierre 
Boileau (1906 - 1989) a Thomas Narce-
jac (1908 - 1998, vlastním jménem Pier-
re Ayraud); vznikly romány Spravedl- 
nost Arsèna Lupina (1977, èesky 1984)  
a Arsène Lupin pøísahá (1979, èesky 
1992). Leblanc byl skuteèný mistr a vá-
žil si ho dokonce i Vladimír Neff. Èítal  
jeho pøíbìhy v originále. A pøece nìkte- 
ré sklouzávají k sebeparodii, pøíkladem 
budiž Stéblo slámy.

Zde dojde ke krádeži šesti tisíc 
frankù. Podezøelý žebrák prchá do her-
meticky zavøené zahrady, kde mizí jako 
pára nad hrncem. Dvacet mužù pro-
hledávalo ètyøi hodiny pìt hektarù 
ohranièených zdmi, tlouklo do keøù ho-
lemi; kopali do každého drnu, nahlíželi 
do vykotlaných stromù, rozhrnovali hro-

mady suchého listí, ale po Trainardovi ja-
ko by se slehla zem. Stromy pøitom by-  
ly holé, zdi nešlo zlézt. Dvacet osm dní     
a nocí zahradu hlídali a opakovanì pro-
èesávali, u studánky støídali stráž. Vše je 
však marné. A tu se vynoøí cizinec. Pro-
hodí k šoférovi: „To nebude tak složité;  
já se v takových vìcech trochu vyznám. 
Jen hodinu èasu chci. Pak buïte pøipra-
ven.”

Nato vklouzne do zahrady. Hned u stu-
dánky najde tøi navzájem do sebe vstrèe-
ná stébla, pak si pùjèí karabinu a broky 
pošle do koruny nad vodou, což ètenáøi 
pøipomene vìty z úvodu: Na vìtvi od léta 
uvízl strašák s rozpjatými pažemi. Strnul 
na té spodní v póze na bøiše. Hadrová 
hlava s cylindrem visela, slamìné nohy 
se klátily, trèel nad studánkou. Prásk! 
Strašák seskoèí. Je to onen žebrák s no-
hama ovázanýma slámou, tìlem pokry-
tým hadry, hlavou obalenou špinavým 
plátnem, sešnìrovaný, zašmodrchaný. 

A cizinec? Teatrálnì dí: „Hle. Koho  
by napadlo prohlížet strašáka? Nikoho. 
(Jen Lupina. Pozn. IF) Každý ho byl 
zvyklý vídat na stromì! Ale moc poho-
dlné to nebylo, což? To vám povím. 
Slyšet hlídky, tušit pušku metr od hla-   
vy a... Mìsíc tu viset bez jídla. Ale to 
není jeho nejvìtší drzost. Tou jsou ta 
stébla. Ó, když si pomyslím, jak je bez-
hluènì vyjímal z hadrù a zasouval do 
sebe a sál vodu po kapkách.”

Než se vesnièané vzpamatují, cizi-
nec se vypaøí i s šesti tisíci žebráko- 
vými franky a zanechá jen podpis: 
Arsène Lupin. A žebrák? Tu krádež mu 
nedokážou, dvacet osob naopak do-
svìdèí, že u sebe nemìl ani vindru, ale 
každý ètvrtrok mu pak Lupin nechával     
u patníku tøi zla�áky, zvíme. Co dodat?

Maurice Leblanc dokonale vytìžil 
úsloví o svícnu a tmì, využité ovšem už 
klasickou Poeovou povídkou Odcizený 
dopis (1845), ale pøehnal to pøíšernì. 
Napsal nesmysl.
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Já ale, ponìkud popuzen tou pøího-

dou a svojí neschopností, pojal úmysl se 

ve zpìvu zlepšit.

Moje kamarádka, zpìvaèka Èeské 

písnì, se ujala toho nelehkého úkolu 

udìlat ze mne operního, nebo alespoò 

kostelního pìvce. Po nìkolika hodinách 

pro ni jistì nepøíliš motivující práce mi 

øekla, že tudy cesta nevede. Že to sice 

nevidí zcela beznadìjnì, ale že bych 

musel zaèít úplnì od zaèátku jako malé 

dítì a na to že ona nemá. Brala mne  

pak ale s sebou na koncerty sboru a váž-

né hudby, kde mi došlo, že hudbu ne-

musím provozovat, že staèí poslouchat. 

Pøes neúspìšné uvedení do kariéry 

pìvce se mùj komplikovaný vztah k hud-

bì tedy zaèínal mìnit v oboustrannou 

náklonnost.

Od té doby na tomto poli neusiluji     

o vavøíny. Staèí mi silný, niterný záži- 

tek, který mi hudba pøináší.  Dokážu si 

pøi poslechu pøedstavovat rùzné vìci, dì-

je, vžívat se do nádherného vodopádu 

tónù unášejícího mne tu v dál, tu v blíz-

kost, ze které se na mne kdosi usmívá    

a chce mi vzít srdce.

Moje schopnost provozovat hudbu, 

zpívat zùstala na nule. Požitek z posle-

chu hudby si však nenechám vzít!

Vìtším prùlomem mého pøístupu       

k hudbì však byla ještì dávno pøed 

tìmito zážitky paní uèitelka hudební 

výchovy na základce v Plzni, která nám 

vyprávìla o svojí lásce k hudbì a pøi 

jedné hodinì pustila Èajkovského Kla-

vírní koncert. Asi vìdìla, co dìlá. Ta váš-

Luboš Vinš

Hudba a já aneb Pùsobení 
hudby na život jednoho èlovìka II.

nivá hudba se pro mne stala mostem   

ke schopnosti vnímat klasickou hudbu.  

Ale to se nalézáme zpìt v èase,    
kdy køehká kvìtinka mého žití byla spo- 
lu s celou rodinou pøesazena z krajiny 
plné rybníkù, lesù a všeho toho, co do-
dnes k životu nezbytnì potøebuji, do 
Plznì, konkrétnì do 8. tøídy ZDŠ ve 
Skvròanech.

Moji noví kamarádi holdovali spíše 
než klasické hudbì rokenrolu, oné hud-
bì tenkrát stupidnímu totalitnímu režimu 
nepøátelské témìø stejnì jako ameriètí, 
britští a jiní imperialisté. Jednou jsme se 
rozhodli, že to také zkusíme. 

Moje hudební prùprava byla, jak už 
víte, nulová. To mi ovšem nebránilo za 
levný peníz zakoupit od zkrachovalého 
bigbí�áka basovou kytaru. Starší bratr 
mého tehdejšího nejlepšího kamaráda 
hrál s nìjakou pololegální kapelou. Zkou-
šeli u nich ve sklepì. Jednou, když nikdo 
nebyl doma, pøišla naše chvíle. Do víru 
hudby nás vtáhla naše touha alespoò 
trochu se podobat tìm rozpustilým mla-
díkùm, nesvázaným paøáty ideologie, 
jejichž koncerty bylo možno chytit na teh-
dy zakázané západonìmecké televizi     
a radiu Luxembourg. (Mimochodem, je-
den kamarád vynalezl pozdìji zpùsob, 
jak pøelstít rušièky, s jejichž pomocí nás 
strana a vláda chtìla pøed zrádným vli-
vem západu ochránit a jež vyluzovaly 
onen dobøe známý chrèivì chraplavý 
zvuk. Zavøel rádio do plechové krabice, 
aby rušièky odrušil. Staèilo pak rádio 
správnì nasmìrovat a mohlo se poslou-
chat.) Ukázalo se, že aparatura dokáže 

Z ODKAZU
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vyprodukovat docela silné zvuky. Basa   
a bicí dunìly, až se nebohé Slovanské 
Údolí otøásalo. Nevím ani jak, dostal se 
mi do ruky mikrofon. A jelikož já ještì 
nevìdìl nic o svém handicapu, vytrysklo 
ze mne cosi, co bylo již tenkrát jen s not-
nou dávkou fantazie možno pokládat za 
zpìv. Tedy, já vyøvával, co mì napadlo. 

Stvoøili jsme tenkrát parodii na sloku 

Wolkerovy básnì o Antonínu, topièi 

elektrárenském a dokonce ji na bratrùv 

magnetofon nahráli. Nahrávka se ne-

dochovala, èehož dodnes lituji. Bohužel 

brzy dorazila kamarádova matka, kterou 

naše muzicírování už cestou od tramvaje 

dovedlo na pokraj zoufalství. Jakmile 

pøišla domù, naši první seanci drsnì za-

konèila slovy: A dost! Aparaturu vytáhla 

ze zásuvky a nás vykázala ven. 

Navzdory nepøízni osudu se naše 

skupina setkala ještì nìkolikrát. Ale 

kýžené slávy nikdy nedosáhla.

Èajkovskij se mi líbil, od nìho byl 

jenom krùèek k Bachovi, který nám èinil 

stafáž pøi noèních èajových sedáncích. 

Ke klasikùm nejen rokenrolu se pøi-

dali art-rockové skupiny Pink Floyd, 

Genesis, Yes, King Crimson. Už nám 

bylo osmnáct, tak nás Deep Purple, 

Black Sabath a jiné drsòárny patøící        

k repertoáru mladšího vìku opustily.

Tenkrát se toho moc dìlat nedalo, tak 

party kamarádù vyrážely o víkendech do 

blízkého okolí na zábavy. Tyto spanilé 

jízdy, kde nám mnohdy „vidláci” notnì 

poèechrali fazónu, když jsme se nevinnì 

pokoušeli flirtovat s jejich dìvèaty, po 

dlouho zùstaly jediným mým kontaktem    

s živou hudbou.  

Komické bylo, že na zábavy, které se 

èasto zvrhly v bohapustou lidovou vese-

lici naplnìnou opileckým bláznìním, se 

muselo chodit ve spoleèenském obleku. 

V tesilu. Džíny se zdály být další tajnou 

zbraní imperialistù, nebo� nìkdy policej-

ní hlídka ve mìstì zadržela nebohého 

odžínovaného mladistvého chodce, dží-

ny zabavila a donutila jej nosit nìco ji-

ného. Pak „náš” socialistický odìvní prù-

mysl a odìvní prùmysl spøátelených 

zemí zaèal produkovat nìco na zpùsob 

západní provenience. Žel, jen na zpù-

sob. Èeské džíny byly zvláštì povede-

né. Jakýsi køíženec tesilek a èehosi 

modøe nedefinovatelného. 

Ale mnozí z nás za nì byli tenkrát 

rádi, protože opravdové džíny se daly 

zakoupit jedinì v tuzexu za nesnadno 

nabyté bony. Pamìtníci jistì vìdí, o èem 

mluvím. A soudruzi v uniformì to mìli   

od tìch dob tìžší. Museli se nauèit ro-

zeznat, co je naše a co imperialistické. 

Tenkrát byl ten, kdo dokázal sehnat 

nìjaké dobré desky naprostou jednièkou, 

prostì nìkým. Desky se schraòovaly, na-

hrávaly, nìkdy vzaly za své coby bur-

žoazní propaganda pøi diskotéce, š�áøe. 

StB obèas vtrhla k nìkomu domù a des-

ky zabavila.  Nahrávalo se, desky se vy-

mìòovaly, poslech bigbítu se stal ja- 

kýmsi protestem proti režimu. Bylo zaká-

záno pøivážet desky ze západu anebo    

z Maïarska, Polska, tehdejší Jugoslávie, 

kde komunistické partaje neprojevovaly         

k bigbítu takovou nesnášenlivost. U nás 

na celnici je nemilosrdnì zabavovali. 

Nìjaké desky s pøelepenou etiketou 

pøesto š�astlivci propašovali pøi obèas-

ných povolených návštìvách u strýèka  

èi tetièky. Nejednou to odnesl klasik, 

který se ocitnul tøeba na desce Van der 

Graff Generator. Snad to tehdejším ubo-

hým, spoutaným odchovancùm socialis-

mu klasici nemají za zlé.

(Dokonèení pøíštì)
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Jen prstem do prachu
Vladimíra Brèáková 

Zestárlé dìvèátko se sirkami

Minulost
stojí na cestì
jinýma vysvleèena

z hadøíkù co podìdila
vyzutá
z bot po mamince

jsou pøíliš velké

Na cestì zasnìžené
lopotí se
dìvèátko vydìdìné

V záblesku ohnì i ve vodì-slze
trpí
tím krásným

kam vrátit se nelze

Dopis

Já píši Vám – aè mohu více
jen prstem do prachu
do archu prchavého èasu
jenž s vichrem zvedne se
a až se vrátí zas
bude beze slov

Tam marné psát
v tøináctých komnatách
kde ani tma ze šatù nesvléká

Dáte si èernou kávu s kapkou mléka
a Vaše rty pøi každém doušku 
zlíbají první šeï mých tmavých vlasù
A hodnì míchejte
ta zrnka cukru na dnì
jinak se Vám èetba bude zdát hoøká

Želva a zajíc

Aperitiv se dopil
a zjitøené smysly
volaly po èerveném
leè Kristova krev
že ne 
tentokrát se za nás
neobìtuje
a místo ní
noc 
se do žil rozlije
temná
co zná
kradmá
dna
a sama propitá
neodpustí
nám
ba po kapkách
nejrychlejší bìžce
užene

V truhlièce

Øíká se 

že na ní musíš makat

mlèí se však s taktem

že ta láska taky kaká

když se na ní poøád maká

a že vrùstá

pod zem

Tam 

v truhlièce

co je jí úzká

pùlky své už nesvírá

láska která umírá
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Imperfektiva perfekce

Básnický debut plzeòského ex-antidiva-
delníka Davida Brabce Mince zpod jazyka   
lze pojmout jako reflektovanì køes�ansky 
orientovaný (pøesnìji: zjevnì katolicky, neb se 
v textech objevují mj. motivy mariánského kul-
tu, ale tyto a jiné sakrální motivy jsou taktéž 
rozrušovány obrazy kontrastními, svìtskými, 
napø. uveïme dvojverší z básnì Kaple: „zpo-
vìdnice, svìtice / i parádnice”), ovšem na 
druhou stranu oné mince zpod ducha i jako 
existenciálnì motivovaný soubor textù.

Než se ale k tìmto a konkrétnìjším ry-
sùm sbírky dostaneme, je nutno pojednat        
o obrazotvorných dispozicích, kulturním to-
poi, z nichž tyto výrazové prostøedky vyvìrají. 
Básnický svìt Davida Brabce jest totiž svì-
tem zániku duchovního (èi svìtem skepse víry 
vtìlené do obrazù „Srdce zvonù mlèí” èi „Ne-
ní touhy / po rozhøešení” v básni Kaple II,       
v níž se opakuje existenènì negativní konotát, 
verbum zmizet), rozpadu hmotného; svìtem, 
v nìmž je nelítostnì pohozen „Rozbitý skle-
nìný cylindr / petrolejky”, vedle nìjž na plotì 
vévodí „dìravý hrnec / s oprýskaným / smal-
tem”, a do toho všeho „Prší už desátý den...” 
Všechny v prachu rozkládající se obrazy, tu    
a onde Brabcem pojímané jako exponáty 
barokního (pozdnì renesanèního? rudolfín-
ského?) kabinetu kuriozit – vždy� boží muka, 
Kristové na køíži, kaple, zvony jako by do bás-
níkova svìta tøísnìného „èerným igelitem” ne-
patøily, stejnì jako paralelnì nepatøí do svìta 
aktuálnì ateistického – se promìòují v jakási 
oddìlenì-spojitá zátiší, ovšem modelovaná, 
krystalizovaná kombinatorikou básnického 
jazyka, by� oproštìného od novotvarù a mor-
fologických vylomenin.

Balancování Brabcova básnického sub-
jektu mezi spásou a zmarem se sympto-
maticky projevuje ve svého druhu existenciál-
ním archetypu vkroèení do propasti, tedy 
slovy básnickými v textu Pod hladinou: „pìt 
krokù / ke bøehu / šestý do bezedné / tem-
noty”. Mezi sakrálními motivy, by� skrytì èi 
neskrývanì pochybovaènými (a chápejme 
oscilaci mezi skepsí a pøesvìdèením jako 
„zdravý” protipól k teistickému fanaticismu), 
pùsobí tento existenciální a jemu bratrské 

motivy mundánní, hmotné „dokonavosti” jako 
zdroj napìtí mezi hmotou a duchem, doèas-
ným a vìèným (básnickou ambicí není líèit,  
co se zrovna žije, pije, hoøí, nýbrž co bylo 
vypito, shoøelo, dožilo), bytím a ne-bytím ve 
støídmých rozlohách umìleckého textu.

Patrna jsou však pøinejmenším dvì úska- 
lí Brabcova básnického traktování: prvním        
z nich je nenápadná nástraha, tìžko klade-  
ná samotným textem, spíše kladená samot-
ným ètenáøem svedeným pohodlností výkla-
du, sžitím s textem, totiž – vèleòování obra-
zù-zátiší do prostøedí takøka ruralistického; 
ovšem tyto Brabcovy venkovské „reálie” jsou 
toliko metaforou stavu vìdomí v procesu tvor-
by, kontemplace: dekomposice všeho duchov-
ního a hmotného jest odrazem osobního, 
zvnitønìlého zápasu dokonavosti s nedoko-
navostí, tedy doèasného s trvalým, nikoliv 
melancholicky sentimentálního vztahu autora 
k venkovským „rekvisitám”. Lze tedy u básní   
z Mince zpod jazyka spíše, když se této 
klasifikaci nevyhneme, hovoøit o pseudoru-
ralismu, tedy o jakési jeho subversivní instru-
mentalizaci (tj. topoi je užito v neoèekávaných 
konstelacích rozkladu, hniloby, zkázy).

Druhým z tìchto svízelù je jistá støídmost 
autorského výraziva, jakkoliv nabývá i úder-
ných poloh (vizme napø. zátiší opuštìných, 
jaksi „odsunutých” vìcí èlovìka, a tak jsou po-
nechány všepožírající pøírodì, v básni Støe- 
py na bøidlici: „Pohozená ošatka / s ohnilými/ 
okraji. // Myší pelech.”). Dovolíme si kon-
statovat, že by zvláštì v nìkterých pasážích 
sbírky slušela namísto tvarového asketicismu 
vpravdì „baroknì” imaginativní bujnost, 
ovšem tato práce s vývojem poetiky už je na 
samotném autorovi. Brabcovy verše jsou bez 
rýmù, avšak v básni Brázdy v zimì èteme 
neèekanì náznak hudebnosti: „Je pozname-
naná / je prostá studu // Její znamení / není 
pro ostudu.” Je otázkou interpretace, zda jsou 
„šlépìje vran,” které „mizí v zapomnìní”, 
obrazem not v osnovì brázdy pole, „ètenou” 
hudbou pak vítr vanoucí èi nevanoucí naším 
ètenáøským vìdomím? Nad tím si dovolíme 
pouze meditovat, rozjímat – popøejme však 
Davidu Brabcovi tvùrèí cestu pestrou, otev-
øenou novým impulsùm!

Vojtìch Nìmec

(NE)KRITICKY



28

Vladimír Líbal

Kresba è. 9

Z POSAMETOVÉHO SKICÁØE
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Vladimíra Brèáková (1982 Písek) 
- bohemistka a básníøka, žije v Plzni

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

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

Ivo Harák (1964 Brno) 
- básník, kritik a bohemista, 
žije v Benátkách nad Jizerou

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

Milan Kohout (1955 Plzeò) 
- pedagog, básník a performer, 
žije v Plzni a Bostonu

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 
- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Patrik Linhart (1975 Duchcov) 
- spisovatel, výtvarník a performer

Vratislav Maòák (1988 Støíbro) 
- redaktor, prozaik, žije v Praze

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 
- doktorand UJEP, prozaik a kritik

Vlastislav Toman (1929 Plzeò) 
- prozaik, scenárista komiksù, žije v Praze

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) 
- lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech

Luboš Vinš (1959 Blatná - 2014 Blatná) 
- básník, prozaik a publicista

Jorge Zúñiga Pavlov (1960 La Serena, Chile) 
- chilský spisovatel, žije v Praze 
  a v Èeském Krumlovì

Básnì Jaromíra Komorouse a Milana Šedivého

Texty Daniely Kováøové a Vojtìcha Nìmce
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