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1Tykadla

Vladimír Novotný

Josefa Hrubého 
jemnost dvojí

Nedávno jsem v Paříži rozprávěl s An-
tonínem Jaroslavem Liehmem. On je
ještě naživu, žasli by asi ti, kdo ho znají.
A kdo ho neznají, žasli by o to víc, kolik
čiperné zvídavosti a čiré duševní kultur-
nosti vyzařuje z tohoto záhy již osmaosm-
desátiletého renomovaného kritika či pu-
blicisty nejenom z časů Pražského jara
nebo exilu. V evropských městech se
živě sledoval časopis Lettre internatio-
nale, který vycházel v několika jazycích
a který Liehm redigoval. Díky tomu měla
tenkrát Evropa jakoby plejádu kulturních
metropolí a všude četli Liehmovy glosy
a komentáře. Však je s gustem a nadhle-
dem publikuje dodnes.

Josefu Hrubému zdaleka není osma-
osmdesát a ani teď v květnu mu ještě
nebude, nicméně
také on má lidského
a tvůrčího espritu
habaděj: náramně
by si s Liehmem
rozuměli, básník
s publicistou, pře-
devším však člověk
uměnímilovný s člo-
věkem kulturymilov-
ným! Skládáme-li

nyní Josefu Hrubému v Plži zasloužený
hold u příležitosti jeho životního jubilea
(včetně ankety, v níž jsme důvěřivě oslo-
vili šestadvacet básníků), jako kdyby-
chom zřeli jeho osobnost ověnčenou
aureolou tyčící se na dvojích pomyslných
tykadlech: jednak na světě básnickém,
o němž jemně, ba přejemně vypovídá
autorova kultivovaná a zároveň i tolik člo-
věčenská poezie, jednak na světě kul-
turním, jehož duševní jemnost má nás
pozvedávat k výšinám. Má, baže má, ko-
likrát však nikterak nepozvedává! Ještě
že tu s námi přebývá Josef Hrubý a mů-
žeme reflektovat jeho jemnojemné, leč
i nevtíravě naléhavé lekce básnické i po-
dobně poučné příklady osobní noblesy.
Leč moudrost domudrovala, napsal ne-

dávno tento vše-
stranný tvůrce –
a truchlivě podotkl:
už tu jsou řádky
o smutku, vysoký
hněv a nízká řeč.
To vše je pravda.
Ale také je prav-
dou, že v Plzni žije
a píše velký básník
a má narozeniny.



2Poezie

Josef Hrubý

Tady spí křik
* * *

Dub a topol
se zdravily přes celé údolí
Tys stála u kapličky
a bylo tam spoustu místa
pro kovárnu konzum a rybník
Tys stála u kapličky
ale už si to nepamatuješ

Co by ještě paměť chtěla
když má uražené dno

* * *

Někdo v prvním patře
dých na okno
a prstem napsal:
Už nejsem

To nezměním
Ať pracuje zázrak

* * *

Z něžného oparu mlhy
vyčuhovaly kaštany
pak lípy
pak sedmikrásky

Předtucha pravdy
se začala vzdalovat
za ostroh za mlýn

S bouřkou se setmělo
a dusno rozdráždilo blesky
nad polem brambor

* * *

Záleží na řece
jestli je mokrá
a na studni
jestli je hluboká

S takovou moudrostí
mu přešíváš úděl

Jaké oči zevnitř?
Jaké oči ve zdi?

Však uvidíš
až obraz
dobře ohraničíš

* * *

Po kopcích plave žlutě
sucho
Po prašné silnici
putuje otec
pěšky z Paříže
až na dvoreček v Milivicích

Odhazuje cestou
lexikony mapy
atlasy cestopisy
Jen futrál s houslemi
nese dál
Na noc si ho dává
pod hlavu
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* * *

V území slyšeného
pomalé naříkání
a ten blesk ti vrátím

Jak se stupňuje
bílá barva!

Jako ve snu
kdy se ti zdál dým
a také tvůj otec
který obchodoval s mramorem

* * *

Na jižním předměstí
zastavují osobní vlaky
pod okny Karla Frauknechta

Tam si svítí pár barvami
na konvici tmavého čaje

A teď?
Bolestně tam chybí
Pod skleněnou střechou
na kterou sněží
z bílé do bílé

* * *

Drolí se písmenka
encyklopedie
abecedy
myšlenky proklatě nízké

Dobře smluvený karneval
vedlejšího světa
s příkazy:
zrušit
přepojit
zkomolit

* * *

Vešel obnošený člověk
Tváře měl použité

Psal hudbu po večerech
Psal modře

i pro božský kůr
pro májové pobožnosti

Tvář měl použitou
ale jeho nohy a písně
byly purpurové růžové
a levandulové

Jeho dny
často byly v troskách

Malsička

V kopřivách ležel peníz
hned u hřbitovní zdi
Tam vykukovala smutná socha
zdálo se že koukala
na peníz v kopřivách

Za zdí mezi pomníky
trávy a čerstvé kytky
a pod nimi
tam spí nebozí
Někteří teprve krátce
a jiní dlouho
A všichni věčně

* * *

Sadaři kavky a zvonice
Stesk
není tady
Je někde vpravo
mezi zdí a řekou
U zeleniny
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* * *

Hudební krajinou
alejí instrumentů
došel i Bach Sebastian
plul Rýnem až k vodopádům
stříbrných horských témat
Mezi tím běhaly
dvě desítky dětí
Jednou budou zpívat
královskou mši anebo zádušní
V generálním basu budou
znít věci poslední
a v sopránech věci první

* * *

Dveře pevně zavřené
hřebíkem
Ráno bezelstně světlé
půllitr piva žlutý zmatek

Pak přišly tvé básně
Na dobírku
Ale netěsnily
Pořád z nich kapaly
anemonky

Skautské výlety

fotbalová utkání
vrzání na housle
a mezitím
směšné katastrofy
ponuré večery
drápkem uvízly
chycen byl ptáček celý

Na samotě houf ovcí
houf ovcí kolem samoty

Katalog

Prasklá struna na houslích
mu rozsekla obličej
Jeho bratr na konci světa
odložil nitě a papírky

x

Vsadil sis na malíře
a vyhrál to zpěváček

x

Sám sis vynalezl lodní šroub
do vod smutku

x

Ublížil-li vám někdo z Volyně
zapomeňte na to
a odpusťte každému jednotlivě

Podnikám výpravu na Blanici

Pod skalou
na břehu

pod kamenem
probělává knoflík
A hoří oheň a víno
Červeň
Běhám po lese
a nenacházím

Kde sbíráš fialky? A světla?
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* * *

Tam kde nejsi
je světleji
tam dozrává obilí
a půlové housle

Tam kladeš
pytlácká oka
na stopy
kudy nechodíš

* * *

Mísí se tam
kámen a hlína
s krví a svaly soch

Tady spí křik
a stará mlčení
Po čtyřech se plíží
pozdní léto

Věže proti oblohám
zdi s tebou uvnitř
na kůru zpíváš
mezi libánskými cedry

* * *

V modravských lesích
krásně tam rostou housle
V hlubokém a sladkém mechu
jim dřevorubci ustýlají

Za pár let rezonují
v Evropě tak svátečně
že se při nich
kněžny vdávají a umírají

* * *

Modrá gesta gesta levá
gesta pastorální
rostlinná gesta kosmická
peněžní a metafyzická
gesta emocionální jistoty
a také disharmonie
gesta atletická a melancholická
slovem: poetická gesta

* * *

Kdyby šel pastevec
ochránce potoka
mohl by zavolat
Počkal bych

v krajině
která je rozkolébaná
a zpovykaná
když křičí ve větvích
broskve
Mračno včel

* * *

Obraz pozoruje můry
okolo lampy
Okolo věže

Obraz odpočívá
mezi knihami a deštěm
Pohrdá počasím

Noc padne na stáje
a ztratí smysl
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Dana Raunerová

Šípková marmeláda
Nejlepší je šípková marmeláda od ba-

bičky Štěpánky – tehdy, dávno.
Šípky se za těch časů uzarděle nabíze-

ly s velkou nadějí s velkým přáním stát se
manou nebeskou, stát se důvodem
k zimnímu obžerství. 

Teplo z nitra kamínek na uhlí, čela hor-
ká, nohy ještě se vzpomínkou na odpo-
lední sníh a všechno propojené nevídaně
omamnou vůní chleba, nad všechny par-
fémy, vůně i pižma. Chléb?! 

S kůrkou ve všech okrech a zlatavých
hnědích, k zulíbání lesklou a křupající,
voňavý za devatero dveří. Jsou ho plné
oči, nos a pak i jícen svírající se ve slast-
né křeči.

Máslo?! 
Studené a mandlové svou chutí.
Studené a vlhce lesklé jsou čumáky

kraviček. 
A mandle? Mandlově hnědé jsou do-

konalé opály jejich očí. 
Nádherné oči. Nádherná vůně. Nád-

herný den. 

A za vším je klid a láska a klid a láska
a klid. Slunce za okny. 

Všechno je jasné, mrazivě prosvícené,
ledové tam venku. 

Ale tady?!
Krajíce s máslem! A na vrchu?! Bože,

božíčku! 
Koncentrovaná slast. 
Bobeček štěstí. 
Nachový zázrak. 
Extrakt všeho, co může být zváno do-

konalostí. 
Babiččina „extáze“. 
Neopakovatelná koncentrace úžasu

a toho, co zve se ukojením. 

Hrudenka rdící se rozpaky nad tím, jak
je zbožněná. 

Nirvána se všemi formami harmonie.
Oslavná symfonie pro jazyk a patro.
Únik do bezčasí.
Sladké zapomnění.

Zázrak způsobující, ač ještě neochut-
naný, extatické křeče natěšených slin-
ných žláz.

ŠÍPKOVÁ MARMELÁDA!

Dokonalost se zhmotnila v buclatých
rukou babiččiných, kropenatých jako lili-
putky s kuřátky. 

Šípky sesbírané celou rodinou (včetně
rytířů s klacky místo kopí a nejstarších
košil a kalhot místo brnění – našeho táty
Karla a strejdy Rudolfa), ty s dovolením
přisvojené šípky zbavila babička v zá-
stěře svého klína černých čepiček a ze-
lených ocásků stopek a nakonec s vel-
kou péčí i obsahu jejich naduclých ru-
dých bříšek. Ta rozpůlila a nožíkem
z každé lodičky přepečlivě vyškrábla
klubka semínek zabalených do přejem-
ných vláken s odhodlanými háčky na
koncích. 

Zachytit se a nepustit. 
Množit se, existovat, být a růst s vidi-

nou dalších nachových skvostů na no-
vých šípkových keřích.

Není divu, že to byly šípkové růžičky
s něhou svých květů, smyslností plodů
a bojovností trnů, co pronikly až do po-
hádky – pohádky o Růžence. 

Jejich sevření a jejich urputná touha
být a přežít! 

Auditorium tleská! 
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Křídla hladových, nebo jen zmlsaných
„spermonošů“ mávají a souhlasí. 

Zobáčky zamazané od marmelády „va-
řené“ mrazem nadšeně sezobávají obsa-
hy těch trezorů naplněných po okraj
budoucností a nadějí. 

Téměř neviditelné šipky chloupků v ni-
tru šípkových bříšek s bodavými hroty je
lechtají a dráždí k pípání a zpěvu i v mra-
zivém dni.

Láska a bolest.

Šípkové keře, šípky, boží ptactvo se
zobáčky plnými slupek i semínek. Ptáčci
zakuckaní, když spolknou jehelníček
obranářských chloupků kolem nich.

Sladké i zraňující.
Šipky a šípky, šípky a šipky

Nepatrné, ale účinné ve svém inkogni-
tu. Prosté.

Jemnější než nejjemnější rétorická na-
rážka. 

Bříška plná semínek. 

Bříška a semínka.
Bříška.
Semínka.
Semínka se svými strážci a arzenálem

bodných zbraní.

Kyblík se jimi plní jako spermobanka
a bude k večeru nabídnut nebeskému
ptactvu k distribuci po širém kraji tam,
kde bude hlína ještě měkká. 

Hlína nikdy neodmítne.
A babiččiny pracovité ruce krájí a vy-

vrhují ta bříška. 
Prázdné lodičky, zardělé a podivně no-

vé padají do kastrólu s oprýskanými
okraji. 

Lodičky, rty dívek a hochů, vyprázdně-
né dlaně… vyprázdněná lůna…

To není důvod k pláči, to nejsou prak-
tiky andělíčkářky.

Žádné potraty! 
Jen se rodí zárodek budoucí slasti –

šípkové marmelády, paralely a symbolu
bohatství mého dětství.

Anketa

Básníci a básnířky 
o básníkovi 
Hold Josefu Hrubému

* * *
Nejsa básník
hraji virbl
neb v manéži poetů
má dnes sólo
Kristián Šmirgl

Jan Bergmann

Drzé mládí
Bylo to asi takhle:
„A co ty, píšeš teď něco?“ zeptal se

básník Grob nehotového třicátníka Spa-
tze.

„No, víte, mám v hlavě a v náčrtcích
otřelý nápad na zpracování poslední ces-
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ty Mesiáše J. K. na Golgotu. Čtrnáct za-
stavení ve čtrnácti krátkých básničkách.
Ale bojím se, že je to drzost, ještě jsem
ani nedospěl do Kristových let. Krom to-
ho to téma…“ váhavě odpověděl Spatz.

„Kdy jindy chceš bejt drzej, když ne jako
mladej?“ uzemnil váhavce básník Grob.

A nehotový třicátník Spatz, podpořen
slovy básníka Groba, se pustil do psaní.
To ale ještě nevěděl jednu zásadní věc,
že drzej a mladej může být klidně do sta
let, záleží jen na něm. On totiž básník
Grob, letos čerstvý, drzý a mladý osm-
desátník, takový zůstal. Jak jinak by si
mohl uchovat nebývalý smysl pro hu-
mor? A hlavně – jak jinak by mohl po-
pisovat svět okolo sebe tak neuvěřitelně
jímavě, kdyby neměl tu opovážlivost se
ho dotknout, uchopit jej a mít ho rád?
Mohla by při absenci troufalosti vznik-
nout jedinečná sbírka The Polyphons?
A byl by pak svět vůbec zajímavý?

Stárnoucí mladík Spatz a mládnoucí
básník Grob se pak potkávali ještě mno-
hokrát při mnoha příležitostech. Při
autorských čteních, na koncertech (ob-
čas vážně vážné hudby) nebo prostě jen
tak na ulici. To už si ale váhavec Spatz
nechá s dovolením pro sebe.

Den poté, co básník Grob oslaví příští,
osmdesáté první narozeniny, zapije (už
dávno hotový třicátník) Spatz svá Kristova
léta. Cestu na Golgotu má za sebou.
Obtížná pouť k tomu, zůstat celý život
mladý a drzý ho ještě čeká. Básník Grob
to dokázal a snad to bude dokazovat co
nejdéle. Nejen váhavec Spatz se od něj
má čemu učit.

Připíjím Magnesií, píšu literami, zvolá-
vám Otylé ach a přeju všechno nejlepší,
pane Hrubý! Buďte furt tak mladej a dr-
zej, prosím...

David Brabec

* * *
S oblibou říkávám, že škola mne na-

učila pouze číst a psát, to ostatní jsem
musela do svého mozku nasoukat sama.
Není to lež, ale není to celá pravda. 

Protože vedle té školy obrovskou roli
sehrálo více jak padesátileté přátelství
s Josefem H. a jedna jediná, neopako-
vatelná krajina, do níž oba patříme. Já
tak trochu, on celou svou bytostí. A o níž
si čas od času můžeme popovídat.

S tímhle člověkem, kterého si velice
vážíte, s nímž je vám dobře (i když je
někdy protivný, ale vy ho nepošlete do
tmy, naopak, trpělivě nasloucháte jeho
výtkám), a který vás táhne nahoru, aniž
možná o tom sám ví. Protože se před
ním nechcete v nižádném případě
shodit. V ničem. Po takových letech
setkávání vás to musí zatraceně pozna-
menat. V dobrém. A když si ten dar
uvědomíte – netrvá to zase tak moc
dlouho – v duchu mu častokrát děku-
jete. V duchu. Jinak by vás poslal do
háje.

Troufám si tvrdit, že na tom, čím jsem
a jaká jsem, má Josef H. podstatný vliv.
A je dobře, že mu za to děkuji aspoň
tímto způsobem? Není to do očí a do
toho háje mne poslat nemůže.

Bylo to prima a kéž to ještě dlouho je.

Věčná otázka
Přijel jsi tehdy vlakem od Volyně
Voňavý povětří ti klopýtalo v očích
Vytočils moje telefonní číslo
Jako bys odmykal Pandořinu skříňku
Vytáhl z futrálu otcovy staré housle
A začal hrát

Táhlo z nich ještě krokem lipicánů
Zlatistou manéží a úsměvem té krásky
Co paraplíčkem pokoušela tíži
Mužského dechu
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Co všechno unesl ten drát
Chvějící se jak anděl

Přistižený
Ve chvíli kdy si odepíná peří!
Co všechno – v bílé nedosněno –
Přibylo mezi hříchy!

Jenom já stále ještě nevěděla
Jsi-li teď u mne

Nejsi-li právě u své milenky
Euterpé

Karla Erbová

* * *
„…nojapabyne!“ kývnul jsem po plzeň-

sku Jiřímu Hlobilovi do telefonu a jelo se.
Smět a neodvést pana Básníka Hrubého
na autorské čtení, by byl hřích z nejhru-
bějších. Zabloudili jsme už na Klatovské.
„Je to na Tachov? Na Stod? Na Buděj-
ky?“ prali jsme se neuroticky s Jirkou
o mou prošlou automapu z minulého tisí-
ciletí, až do chvíle, než se ozvalo jakési
otylé ach a pan Hrubý nám ji sebral. „Tu
nejdůležitější stránku pro nás, vám asi
kdysi prokousla myška, ale jeďte rovně,
směr trefíme.“ 

Měl pravdu. I na místě jsme s Hlobilem
zlobili přímo strašně. On mě všem před-
stavoval jako islandského národního básní-
ka a nutil koktat jména jejich sopek a já
zase tajně při večeři rozesílal pod stolem
verše o kypré křehkosti domorodých Ba-
vořanek, psané na plátky pizzy Hawai.
V různých jazycích. Balancovali jsme nad
propastí mezinárodní ostudy, ale když
jsem pak panu Hrubému pomáhal nastou-
pit do auta, pohladil mně po hřbetu dlaně,
usmál se svýma nejlyričtějšíma očima ve
střední Evropě a shovívavě mně pochválil:
„Vy jste to tady ale roztočil, mladý muži.“ 

Na cestě zpátky mi pak pan Hrubý
jemným hlasem daroval příběhy o tom,

jak se nedozvonil na Okudžavu, jak inspi-
roval k psaní Hrabala, jak ho seřval We-
rich a jak… a jak a já už neměl strach, že
ztratím směr a automapa mi byla krásně
k ničemu. Když jsem pak na Koterovské
čekal, až zhasne světlo na chodbě, do-
šlo mi, že šedá báseň se nedá napsat…

Jakub Fišer

O jednom setkání
První povědomí o básníku Josefu Hru-

bém jsem získal už někdy v sedmdesá-
tých letech od malíře Jana Mlezivy, kdy
oba pánové působili na Kulturním stře-
disku v Sušici. Od té doby jsem bedlivě
sledoval plzeňský deník Pravda, kde ob-
čas vycházely Josefovy básně. 

K mému osobnímu setkání s Josefem
Hrubým došlo v roce 1995 na zámku
v Česticích za okolností téměř slavnost-
ních. Konalo se tam jakési setkání na
téma Šumava a básníci, které zařídil
a organizoval básník, povídkář a autor
dětských loutkových her Josef Křešnič-
ka, později tragicky zesnulý. Zjevem při-
pomínal Krakonoše. Žel, mohl zde ještě
být, kdyby se nepřipletl do hospodské
rvačky ve Strakonicích. 

Na tehdejší zámecké setkání se sjely
skutečné celebrity. Kromě Josefa Hru-
bého zde byli Jiří Ruml, novinář z Lido-
vých novin, spisovatel Zdeněk Šmíd, bá-
snířka Jana Štroblová, zmíněný Josef
Křešnička a naše maličkosti – totiž já
a moje žena. Tehdy jsme poprvé stanuli
tváří v tvář takovým veličinám a potřásli si
s nimi ruce. Paní Štroblová se živě zají-
mala o našeho psa Cvoka, který byl rov-
něž účastníkem setkání. Nebylo divu, by-
la předsedkyní sdružení Spisovatelé za
práva zvířat.

K obapolnému vztahu Kolář – Hrubý
nemalou měrou přispělo, že jsme oba
byli někdejší sousedé z kraje kolem Voly-



ně. Josef, rodák z Černětic a já z Dou-
bravice u Volyně, kde jsem už dříve řadu
let bydlel s rodiči. Do této doby spadá
i vydání drobné knížečky Holoubci veršů
míří k domovu, kterou redigoval neúnav-
ný Josef Křešnička.

Obsahovala básničky čtyř autorů: Jo-
sefa Hrubého, Josefa Hrácha, Karla
Kuncipála a moje – tehdy už Koláře-
Doubravického. Skromnou, ale půvab-
nou knížečku vytiskla tiskárna ČZ Stra-
konice a grafickými listy vyzdobila naše
dcera Zuzana. 

Josefu Hrubému vděčím za mnohé.
Uvedl mě do světa skvělých básníků
a nebýt jeho, nikdy bych si v Plži ani ne-
škrtl. Vzpomínám i na naše tehdejší set-
kávání v porotě literární dětské soutěže
O Čestický brambor, kterou vymyslel
opět nápadůplný Josef Křešnička a jež
se konala v Česticích vždy v listopadu
a dosud se koná. 

Poezie Josefa Hrubého je mnohotvár-
ná, ryze civilní a nepatetická. Je v ní ne-
přeberné množství překvapivých a boha-
tých obrazů a obratů, jež jsou v každém
volném verši jiné a objevné. V neuvěřitel-
ně početném množství básnických sbí-
rek jedno téma se tu často opakuje. Mo-
tiv Volyně a Volyňky, krajiny domova ko-
lem Černětic. Jeho Volyňka zurčí v mno-
ha tóninách a variacích, je hebká a žádá
si polaskání a pohlazení. Někdy se dove-
de i pořádně rozčertit. Je mu jednou
z řek nejmilejších.

Milý Josefe, k Tvým osmdesátinám Ti
přeji všechno nejlepší, ještě mnoho let
zdraví, a aby Tvé Múzy Tě měly stále ve
stejné oblibě jako dosud.  

Jiří Kolář

* * *
Je tomu asi třináct nebo čtrnáct let,

přesně se už nepamatuji, kdy jsem Jo-

sefu Hrubému představil jednu kolegy-
ni-historičku a dodal k tomu, že toto je
zde v Plzni jediný člověk, jehož lze na-
zývat básníkem. Od té doby vyrostlo
v Plzni mnoho dalších básníků i bás-
nířek a někteří jsou opravdu dobří, leč
králem zdejších básníků zůstává pan
Hrubý. A že není jen lokální, neřku-li
provincionální veličinou, dokazuje loni
udělená cena Magnesia Litera za poe-
zii, kde se prosadil proti literátům s mno-
hem větší publicitou. Zkrátka Pan bás-
ník. A proto:

Nechť dlouho, dlouho žije nám a mno-
ho dobrých činů jest mu vykonati!

Klasičtí filologové jistě namítnou, že
originál zvolání je latinsky. Ale mnoho
zde jsem už zapomněl a nechci se
ztrapňovat tím, že bych udělal chybu. 

Ivan Martinovský

Renomovaný emeritní archivář Ivan
Martinovský je také básník sui generis:
určitě mu je i v této anketě ve společnos-
ti básníků dobře, když se k ní na rozdíl od
jiných připojil! (Pozn. red.)

Vzpomínky 
Pomalu jsem se posunovala v úzkém

prostoru mezi lavicí a stolem, na kterém
ležely popsané papíry. Neodolala jsem
a v rychlosti přečetla alespoň názvy
básní. Věděla jsem, že jsou to básně,
protože ten, s kterým jsem se měla sejít
a který už byl zasunut v tom těsném pro-
středí, byl básník, známý básník. Četla
jsem: Cesta Pipa do Volyně. 

„Která Volyně? Ta v jižních Čechách?“ 
„Ano, já jsem se poblíž narodil, pak ve

Volyni žil.“
„Já jsem se ve Volyni také narodila

a strávila dětství a kus mládí.“
Mé seznámení a první rozhovor s Jo-

sefem Hrubým.
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Tomuto setkání přecházely už dvě do-
mluvené schůzky. Na první jsem nepři-
šla, snad z ostychu před básníkem, na
druhou nepřišel on. 

Miluška Šťastná, zajímavá osobnost,
básnířka, která psala a bohužel stále pí-
še jen do šuplíku, se v té době pravidel-
ně s panem Hrubým setkávala. Díky ní
začalo i mé přátelství s básníkem.

Datuji to na začátek sedmdesátých let
minulého století. Nacházeli jsme v roz-
hovorech společné vzpomínky na mého
otce, který Josefa učil a stál u jeho prv-
ních literárních pokusů, na volyňskou
plovárnu, na lidičky z Volyně, kterých
znal daleko více než já a o kterých do-
vedl, a stále to neodolatelně umí, zajíma-
vě vyprávět.

Měli jsme společné známé už i tady
v Plzni. Malíře Karla Frauknechta, Jiřího
Pateru a Mirka Tázlera. Právě k posledně
jmenovanému se pravidelně do jeho vilky
v Hradci u Stoda sjížděla společnost bez
rozdílu věku, od studentů po ty, kteří už
měli nějaký ten křížek za sebou. Lákaly
je tam filozofické promluvy hlavně Karla
Frauknechta, rozhovory o umění, rozho-
vory nad obrazy pana domácího, ale
i koupání v blízké nádrži a výborný buřt-
guláš paní Tázlerové. 

Léto roku 1989. Moje pracoviště, fan-
tomová učebna stomatologické kliniky.
Za okny kvetly divizny. V ten slunečný
den přišel za mnou Josef se zajímavou
nabídkou. Stát se členkou právě zaklá-
dané skupiny. Skupiny, která se přiro-
zeně vytvořila kolem už jmenovaných
čtyř přátel Karla Frauknechta (potom
prvního prezidenta skupiny), Jiřího Pate-
ry, Miroslava Tázlera a Josefa Hrubého.
Proto tímto létem můžeme také datovat
založení Tvůrčí skupiny P89, která je
aktivní dodnes, nyní ji vedu a Josef je v ní
stále členem.

V sedmdesátých a osmdesátých le-
tech byla osobní přátelství nesmírně
důležitá. Pomáhala se vyrovnat s tvůrčími
omezeními, kterými jsme byli téměř
všichni postiženi. Pomáhala udržovat ne-
bo spíše vytvářet prostředí, které umění
přálo. Byla jsem ráda, že mé ateliéry (vy-
střídala jsem v tom čase tři), byly takříka-
jíc na dosah a tu a tam se někdo z přátel
zastavil, včetně Josefa. Přinášel své bás-
ně napsané na stroji, četla jsem je
a pečlivě ukládala do desek. Na oplátku
jsem jej kreslila. 

Stěhování z ateliéru do ateliéru nutně
provázelo balení a nové balení stoh kre-
seb, většinou už nenásledovalo jejich
rozbalování, nebyl důvod ani potřeba
a hlavně místo uskladnění bylo vždy
omezeno. Už čtvrtý týden stříhám pro-
vázky na těchto deskách, mimocho-
dem uložených jak jinak než v nejvyš-
ších policích ateliéru (bez lezení po při-
stavené židli to nejde) a procházím jimi,
nacházím zajímavosti, které mne sa-
motnou překvapují, jen kresby Josefa
stále ne. Až v neděli pátého února jsem
konečně byla úspěšná. Chce se mi kři-
čet hurááá. Bohužel jen jedna a upřím-
ně, ne zvlášť povedená, ale ještě mám
naději, neprošla jsem dosud vše. Vy-
bavuji si nad ní naše setkávání. Přenáší
mne do staré Roudné, které v té době
nenávratně hrozilo bourání, do ateliéru
nad pekárnou. Z pekárny voněly jabl-
kové záviny, do jednoho jsem také
omylem šlápla, ležel a chladil se totiž
na podlaze tmavé přístupové chodby.
Atelier měl také prostornou terasu, na
kterou se dalo vylézt pouze oknem.
Klíč ke dveřím jsem neměla, ale na-
prosto mi nescházel. Posílám tyto
vzpomínky s blahopřáním, snad Josefa
také potěší, jako potěšily mne.             

Květa Monhartová
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Kritik vzpomíná…
Ještě v dobách, kdy jsem si vůbec ne-

připouštěl, že bych kdy začal mít něco
společného se západočeskou metropolí
a s plzeňskou literární kulturou zvlášť,
jsem věděl, že literární Plzeň, to je Jiří
Suchý, Miroslav Holub – a Josef Hrubý.
Myslím velikány literární Plzně, nikoli ty
místního významu. 

Už jako studenta mě zaujala autorova
prvotina, čtenářský deníček z té doby
však vydoluji už jen stěží. K tzv. určující-
mu setkání s Hrubým ale došlo až v půli
let devadesátých na valné hromadě
Obce spisovatelů, v přízemí staroslavné
pražské „fildy“ nás představil tuším Bo-
humil Jirásek – a kdo mi nevěří, ať tam
neběží, ale od prvního okamžiku jsem si
užasle uvědomoval, že právě takového
jsem si ho představoval: hloubavá vizáž,
oči trochu zasněné, leč vše bystře po-
zorující, ale to fluidum! V jeho sousedství
najednou kdekdo vypadal jako píšící ple-
bejec, zatímco osobu Josefa Hrubého
jako by noblesně doprovázely Poezie
a Kultura. 

Můj tehdejší kolega v práci měl a do-
posud má ten dar, že rozpoznává auru
nad lidskými hlavami; já nikoli, ale aura
Josefa Hrubého mi nezůstala utajena.
Banální klišé, podle něhož platí, že ač
jsme se nikdy neviděli, už na první po-
hled bylo zřejmo, že se známe celý ži-
vot, se proměnilo ve velkou poznanou
pravdu. A ty stojí za to! To už jsem měl
Hrubého „načteného“: vždyť to byl
plzeňský klasik a jeho heslo figurovalo
dokonce i v polistopadovém akademic-
kém slovníku českých spisovatelů! Žasl
jsem, jak Hrubý žije poezií a jak poezie
žije Hrubým – a tušil jsem, že tvůrce
bude mít ve svém básnickém příbytku
příslovečné truhly poezie, ať už té hra-
vější, nebo té vážnější. Nikoli však dra-

vé a dravější, nemluvě o hrubé a hrub-
ší: žádnou takovou Hrubý nepíše. Je to
básník filosof života, básník filosofie
poznání, básník filosofující o poezii
stejně jako o existenci, básník schraňu-
jící a shromažďující památky literární
kultury. Plzeň je tuze konzervativní, jed-
nou však vztyčí Josefu Hrubému pom-
ník. A západočeští básníci budou jed-
nou dekorování Cenou Josefa Hrubé-
ho.

Evžen Pěnkava

* * *
Kolik let, tolik dobrých básní, napadlo

mne nedávno… Leckterému básníkovi
se za celý život nepodaří napsat ani
jednu nadprůměrnou báseň. Možná by
stačilo vytvořit jeden jediný text, kterým
by se mohl umělec navěky chlubit, i to by
bylo dost! Zalistoval jsem ve sbírkách
Josefa Hrubého a hledal texty, které jsou
z mého pohledu výjimečné a které jsem
si zaškrtal, neboť se k nim příležitostně
vracím. Ve dvanácti knihách, jež jsou
součástí mé knihovny, jsem napočítal tři-
ašedesát označených básní! Kolik by
jich bylo, kdybych vlastnil všechny auto-
rovy sbírky? Přes stovku bychom se
dostali! A to bych Josefu Hrubému přál
i v životě! 

Připomenu názvy některých básní, kte-
ré jsou již dnes dle mého názoru věčné
a za které jako čtenář básníkovi děkuji:
Z nedovřených vrat (Miláček Arcimbol-
do), Patnáct řádků (Znamení býka),
Barvy (Yorick), Když se šeřilo (Noční
pošta), Do léta (Post festum), Sedněte si
(Modř nebeská) a nesmím zapomenout
na skvost s názvem Leon Bloy spílá Emi-
lu Zolovi (Polyphony). Ještě jednou dě-
kuji a přeji k narozeninám ještě mnoho
skvělých básní! 

Jan Sojka
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Podpis
Psal se rok 1960. Byla vynalezena

kofola, Československá televize se pře-
stěhovala na Kavčí hory, do provozu
byla uvedena vodní díla Lipno a Orlík
a Karel Gott odešel z ČKD, aby se za-
čal profesionálně věnovat zpěvu. A ve
světě se poprvé objevila minisukně. Při
zemětřesení v marockém Agadiru ze-
mřelo dvanáct tisíc lidí, na Žluté řece
v Číně byla vybudována přehrada San-
men-sia. Byl založen Spirituál kvintet
a Jan Kačer absolvoval na pražské
DAMU. U Stéblové na Parbubicku do-
šlo k největšímu železničnímu neštěstí
v našich zemích.

Už si nevzpomínám, jestli bylo jaro ne-
bo podzim, a také už nevím, odkud
a kam jsem právě šel, když mě ve výloze
obchodu s knihami v ulici Bedřicha Sme-
tany upoutala sličná obálka knižní novin-
ky – básnické prvotiny Josefa Hrubého
Hudba nechce spát. V té době jsem
začínal flirtovat s paní Múzou – ne že
bych se sám pouštěl do psaní, to zdale-
ka ne, ale právě jsem poznával tajemná
zákoutí poezie při jejím recitování, ve
škole i na veřejnosti. 

Vešel jsem do obchodu a měl jsem
dvojnásobné štěstí – výtisk, který jsem
koupil, byl i s vlastnoručním podpisem
autora. Byl to první autorský podpis v mé
knihovně. Unikát. Nikdy mě dosud nena-
padlo shánět podobné suvenýry, fanklu-
by ještě nebyly v módě. Ale o to víc si
tohoto podpisu dodnes vážím. Mám jich
od té doby řadu, i od Josefa Hrubého. 

Hned úvodní verše naznačují vše: Cizi-
na láká a dává peníze./ Otec vzal housle
a myslil na chléb./ Utíkali jsme do svě-
ta,/ vždyť jsme všichni byli/ jen z chudé-
ho řádu...// U nádražních pokladen/
lidé by měli říkat/ ke komu se nejraději/
vracejí. 

Těmito slovy otevřel Josef Hrubý svoji
první sbírku. Dodnes ho v nich pozná-
vám. 

Petr Švácha

Houslový básník
(Josefu Hrubému v těžké chvíli)

Housle hrají Hvězd se dotýkají
Padá Padá Perleťová mlha
Závěs poodhrnut
Svítá

Básník zatopil a Sám
jde vařit Čaj ze zimních růží
Okolo lampy tančí Její vlasy
Svítá

Tichoulince zaržály
Housle – Pošetky
Vytryskl smutný Táhlý
tón

Smutný jak veliké oči
Oči starých koní

Alena Vávrová

* * *
Plž má být v květnu hrubý. Hrubý jako

hrubý, tlustý (polsky gruby), hrubý jako
plný jemného Hrubého. 

Josefa Hrubého znám ze setkávání
Ason-klubu. Je pro mne spojen hlavně
s Literárními večery Antidivadla, kde jsem
ho viděl dvakrát nebo třikrát. Příjemně se
mi poslouchal jeho hlas např. při čtení
textů Polyphony. 

S letošním jubilantem Josefem Hrubým,
který je stejný ročník jako můj otec, jsem
se během let vídal jako ostatní na křtech
knih nebo literárních pořadech v galeriích,
Polance, Masných krámech nebo loni při
udělování Ceny Bohumila Polana na plzeň-
ské radnici. 
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Ačkoli je pro mne Josef Hrubý skoro
ikonou, vždyť publikuje v cizině v mnoha
jazycích, dostal ocenění Magnesia Litera
apod., vždy když ho potkám na akcích
nebo i v plzeňských ulicích, se zastaví,
podá mi ruku a zeptá se, jak se mám. Je
milý, přátelský, empatický, skromný
a ochotný poradit. Na přelomu roku
jsem ho navštívil dokonce i doma, kam
jsem mu nesl fotografie z jeho čtení
s Antidivadlem. 

Před lety jsem se přátelil s rodinou Ver-
nerových, kteří bydlí ve stejném vchodu
jako pan Hrubý. Kamarád Luděk Verner si
prý od pana Hrubého půjčoval knihy. Také
při plavání v bazénu na Slovanech si vzpo-
menu na pana Hrubého, který bydlí ne-
daleko. 

Šestnáctého ledna jsem s Ivo Fenclem
byl na ústředním hřbitově na pohřbu man-
želky Josefa Hrubého, abychom mu stiskli
ruku. Navštívil jsem také čtení pana Hru-
bého v česko-německém kulturním centru
v Schönsee.

Marek Velebný

Laudatio Hrubensis
Pošumavská Volyně plná odlesků ta-

jemného dění blízkého lesa, jenž jí
z okolních kopců žehná. Fantazie uchvá-
cená dojmy. Vůněmi, zvuky, vzněty stínů
a světel. Gejzír tajuplných slabik naléha-
jících na vyslovení. 

Tíhnutí horských pramenů k hlubinám,
k návratu do závrati jednoho. Potůčky
nepokojně brblající tajemná zaklínadla
bere nakonec Volyňka pod svá křídla
a vyráží vstříc neznámému světu.

Možná tak nějak vyrazil Josef napojen
střídmostí šumavských strání vstříc pro-

tivenstvím světa. Zprvu rád vzdává se ná-
roků ticha pro vzrušené setkávání. Po-
kojné střídání dob vyměnil za pel jinaké
novosti. A co více, kritické rozhraní usta-
vičně snivých proměn lesa a žárlivého
nároku města zrodilo básníka.

Básníka, jenž si v paměti uchoval něco
z oněch jasnozřivých výkřiků slunce v ko-
runách stromů, zázraků rozplývajících se
v podzimní mlze, příslibů neznámé blaže-
nosti, ale i bolesti. 

Básníka, jemuž zůstalo ono zvláštní vi-
dění dalekonosných strání a kouzelných
vyhlídek. Básníka, který si to vše zamilo-
val a uzamkl do přísné truhly přemýšlení,
odkud jenom po kouscích a nerad vyta-
huje svá tajemství, jejichž křehká těla ne-
dočkavě roubuje na výhonky civilismu. 

Plzeň, Praha, básníci, malíři, herci
a hudebníci plní touhy po uskutečnění
svých snů. A mezi nimi Josef se zdvi-
ženým hledím.

Ach, Plzeň. Plzeň plná tehdejší neurči-
tosti vepsané ráno do zamračených tváří
škodováků, do cize znějících hesel.

Přesto básník nezatrpkl a do doušek
přátelství, do osnovy básní vtiskl něco
z toho jemně duchového plynutí šumav-
ských hvozdů. Něco ze svého nitra sužo-
vaného běžnými starostmi i slastnou ne-
trpělivostí básnického vynalézání. 

A protože básníkův svět se neodehrává
jenom uvnitř, Josef po pádu komunistic-
ké totality začal znovu publikovat, veřej-
ně se činit. 

Jeho moudrost a imaginace jistě vyda-
jí ještě mnoho rozechvěle životných bás-
ní, jakými nás Josef už po mnoho let ob-
darovává. Děkujeme!

Luboš Vinš
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Milan Čechura

Tři mušketýři
„Já budu partyzán.“
„Já budu partyzán.“
„Ne, já budu partyzán.“
Zuřivě jsme se na sebe s Ivanem Ří-

hou a Jéňou Kožíškem podívali a bylo jen
otázkou času, kdy se serveme jako ko-
ně. Role partyzána byla do té doby v na-
šich klukovských hrách ta nejprestižněj-
ší. Fakt si nevymýšlím. Dříve narození
kluci mi snad potvrdí, že tomu tak bylo
i jinde. Za chvíli jsme se tedy už váleli po
zemi a ve změti šesti rukou a šesti nohou
bylo těžko poznat, která ke komu patří.
To všechno trvalo asi minutu a pak jsme
leželi vedle sebe v trávě a prudce oddy-
chovali. Do další rvačky se mi už nechtě-
lo, protože mí kamarádi byli přece jen
o trochu silnější než já.

Posadil jsem se a jen tak mimocho-
dem, s očima upřenýma do ztracena,
jsem pronesl: „Klidně si buďte partyzáni,
já budu Dartagnan.“ Výslovnost byla stej-
ná jako písmo.

A bylo po pranici, protože mí soupeři
nevěděli, o co jde, a styděli se to dát
najevo. Ani já, abych se přiznal, jsem v té
době toho příliš nevěděl. Jen letmo jsem
poprvé nahlédl do knížky Alexandra Du-
mase. Kde jinde než u svého strýčka,
jenž mě zásoboval i jinými skvosty, třeba
již dříve zmiňovaným Tarzanem, kterého
jsem právě v tomto období hltal. Ale
i přes toto letmé nahlédnutí jsem už
dopředu věděl, že na těch čtyřech
chlapících, d’Artagnanovi, Athosovi, Ara-
misovi a Porthosovi něco bude. Jinak
bych je přece nepostavil na roveň hlav-
ním hrdinům té doby, že?

Časem šli pochopitelně partyzáni do
kelu a mušketýři je plně nahradili. Nebylo

divu. Stali se pro mne synonymem přá-
telství a ušlechtilosti, k čemuž přispěla
nemalou měrou i filmová adaptace s Gé-
rardem Barrayem, kde i to propíchnutí
kordem vypadalo ušlechtile. To se mi
moc líbilo, nemám rád naturalistická
zpracování. 

A pak jsem miloval (to už jsem přečetl
celou knížku) ta francouzská jména.
Řekněte sami, nejsou krásná? De Tré-
ville, De la Trémouille, Richelieu, Roche-
fort. Ta znějí, co? Nikdy jsem nepátral,
co znamenají v překladu, abych si ne-
zkazil iluze. Stačí mi Jean Marais jako
Honza Bahno.

Časem, už si přesně nepamatuji jak
dlouho trvajícím, jsem přečetl i zbýva-
jící díly, kde jsem se setkal se čtyřmi
nerozlučnými přáteli, jejichž heslo bylo
„Jeden za všechny, všichni za jedno-
ho“, po dvaceti a pak posléze ještě po
deseti letech. A stále mi více přirůstali
k srdci, i když už nebyli takoví fanfaró-
ni, jako v díle prvním.

A vůbec se nedivím, že přirostli k srdci
i svému autorovi, Alexandru Dumasovi.
To dokládá tato krásná příhoda:

Alexander Dumas mladší vešel jednou
do pracovny svého otce a tam ho našel
v slzách.

„Proč pláčeš tatínku?“ zeptal se.
Slavný spisovatel se na něj podíval

a přiškrceným hlasem odpověděl:
„Porthos zemřel.“
Na knížkách je krásné to, že nezemřou

nikdy. Pojďte tedy něco zkusit. Přečteme
si první díl ještě jednou. Určitě ho doma
máte. Tam Porthos žije. I když on bude
určitě žít i se svými nerozlučnými přáteli
v našich myslích napořád.
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Ivo Harák 

Obrazy roztříštěného světa
Nad jednou z knih Josefa Hrubého

jsem konstatoval, že jde o poezii ne-
snadnou, ve které zbloudí zejména tací,
kterým je zapotřebí krom návodů také
dobrých, přehledných, značených cest.
Vnímal jsem ji tehdy jako prostor určený
k rekonstrukci, ku znovustvoření jedno-
stejně čtenářovou zkušeností i fantazií. 

Zároveň jsem si tehdy vzpomněl na to,
jak kdysi v Moderních básnických smě-
rech poezii dělil Vítězslav Nezval; byť
jsem toto nepřijal beze zbytku, dospěl
jsem nakonec k názoru, že: na jednom
z pólů stojí poezie v dobrém slova smys-
lu (neboť mi přišlo hovořit jenom o té
vskutku kvalitní) tradiční, uzavřená, ce-
listvá, žádající si od čtenáře toliko spo-
luprožití dokonalosti tvaru daného přede-
vším autorovým volním gestem. Čtenářo-
vo (a koneckonců také kritikovo) úsilí zde
bude zaměřeno především na rekon-
strukci původních tvůrcových záměrů.

Verše, jichž se mi od Josefa Hrubého
dostalo měrou vrchovatou, byly však jiné.
Podstatně jiné. Otevřené. I napadala
mne slova jako: všehochuť, tříšť, výseky
z většího nálezu, jež jsou nám předlo-
ženy proto, abychom je v rámci možností
zrekonstruovali a stvořili z nich dílo nové,
už vlastní. S vědomím, že k DÍLU je vždy
zapotřebí dvou: básníka, který počítá
s pracovitým, zvídavým a tvůrčím čtená-
řem, a čtenáře, který je také (třebaže ne-
píšícím) básníkem – a který se od textů
dožaduje víc otázek než odpovědí.

Přesto jsem se první z mnou zkouma-
ných Hrubého knih, sbírku Miláček
Arcimboldo (Protis, Praha 2007) bránil
zváti manýristickou. Nebylo v ní zbla zá-
libného prodlévání v rozpadu, v krásné

a sémanticky vyprázdněné povrchnosti;
byla zbásněna v čase prázdných slov
a gest – a básnila o ztrátách ohledávajíc
své padlé i to, co přežívá, co ještě mož-
no brát vážně. Tu přece byl s dávným
rudolfinským umělcem jakýsi společný
jmenovatel: vědomí, že svět se rozpadá
do fragmentů zdánlivě nespojitých (když-
tě prasklinami prosvítají předobrazy bu-
doucích kataklyzmat), které je třeba spo-
jit úsilím stejně volním jako estetizujícím;
byl to také fakt, že věci jsou u Hrubého
něčím jiným, než čím se zprvu jeví – z to-
ho plyne i potřeba způsobu, kterak tyto
vnímati: totiž potřeba nepodléhat zdání,
povrchu, části, slovním klišé stvořeným
z potřeby chvíle – neboť celek funguje
už v rámci jiných paradigmat. Celek, je-
muž je báseň zábleskem – a teprve sbír-
ka světlem.

V Hovorech (Protis, Praha 2008),
které výše uvedenou potřebu dialogu (se
čtenářem) manifestují hnedle svým ná-
zvem, jsem si povšiml metafory „nepo-
křtěné uličky“. V tomto básnickém obra-
ze zůstává velký prostor pro recipientovu
fantazii, pro ono dourčení, kým a proč
jsou tyto uličky nepokřtěné (neprší do
nich? nikdo sem nechodí? zdají se býti
bezduchými?), zda jde o vlastnost přičí-
tanou spíše jejich vzhledu – anebo
o hodnocení habitu duchovního. Ovšem
také nad názvem celé sbírky nás na-
padne, jakéže to mohou být hovory
(s někým, k někomu, o někom, ale do-
konce možná proti něčemu a někomu)
a že – nepůjde-li o samomluvy – je k ta-
kovému hovoru vždycky zapotřebí dvou
(viz výše), přičemž ten druhý bude nejen
oddaně a poddajně naslouchat, ale také
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sám promlouvat, upřesňovat, namítat,
nesouhlasit. (U Hrubého si však nikdy
nemůžeme být jisti, zda existence onoho
oponenta nevyplývá též z potřeby nabízet
další možnosti, přičemž se nám těchto
možností dostává od téhož kontemplu-
jícího subjektu.) Nabývají-li básníkova
zjištění podoby až jakýchsi poetických
maxim, je abstraktní náhle ukotveno, ano
i shozeno průsakem konkrétního a živou-
cího. Oceníme výrazovou neotřelost
a významovou přesnost, abychom po-
chopili, že se na surrealismu naučil Josef
Hrubý používati takových překvapivých
slovních a představových spojení, která
v posledku nově definují jimi pojmenová-
vanou věc. Racio se zasekne na tajem-
ství, úžasu, na nevyslovitelném: Poezie
(nejen) Hrubého Hovorů je sebereflek-
tivní, plná intertextových vazeb (často
i mezi různými druhy textů; za něž po-
važuji i hudební a výtvarná díla), je to lyri-
ka souvislostí paměti a jazyka. Jejím
snad nejzávažnějším tématem je sám ži-
vot: uzavřený do závorky řeči, poznávaný
z nesprávného soudu, z nemožnosti plně
a přesně se vyslovit o... A z neustálé po-
třeby sdíleti se a sdělovati.

O Polyphonech (Protis, Praha 2010)
napsal nedávno zesnulý Hrubého bás-
nický kolega (a v mnohém i souputník)
Ludvík Kundera: „Jeho autorským dílem
je akt nalezení, dosazení titulu a většinou
i rozfázování textu do veršů...“ Hrubý
z cizích literárních a mnohdy i neliterár-
ních textů vybírá pro danou osobu (Kun-
dera: „Z autenticity několika málo řádů
se rýsují miniportréty.“) signifikantní a zá-
roveň esteticky (sémanticky) nosné: od-
díl Město nebes sestává z textů italského
raně renesančního autora snad českého
původu Oldřicha z Čech (Odoricus Boe-
mus de Foro Julii byl autorem textu Ces-
ta do říše Velkého chána, s nímž Josef

Hrubý pracuje). Kouzlo exotických vý-
chodních zemí čerstvě kdysi (vzpomeň-
me i Marca Pola) poznávaných je bás-
níkovi kouzlem objevu, úžasu vůbec
(tady a teď zažívaného). Rytmování řeči
původně prozaické je pak vrstvením
a stupňováním tohoto úžasu k výpovědi
stejně překvapivé jako nabité významy.
Která však v zásloví ponechává prostor
nevyřčenému. Oddíl Numerale uchvacu-
je bizarností číselné symboliky vzaté ten-
tokráte z textů uměleckých i zcela pros-
tých jakýchkoli estetických aspirací.
Z Jana Hanče zvíme o nepatrném rozdílu
mezi psaním básní a odstraňováním po-
zůstatků defekace – neboť se jen málo
odlišují číselné kódy papíru na psaní
a toho toaletního! Magie a paradox čísel
mísí tedy malé s velkým: aby byl zároveň
a právě takto postihován umělec v samé
podstatě tvorby, ano ve způsobu svého
myšlení. Důležitou roli hrají výběr, řazení
a především rytmování původního mate-
riálu, dále vazby intertextové, napětí mezi
paradigmaty vědy a umění, ba jakési
sjednocení na vyšší rovině, na níž se fy-
zické potkává s metafyzickým. Nad oddí-
lem Kočičí sněm jsem si opět vzpomněl
na Ludvíka Kunderu – když jsem uviděl,
jak rytmované autentické texty mísí,
amalgamují vysoké s nízkým zdánlivě bez
ladu a skladu: Stále nové fasety a valéry.
Možnosti života v možnostech řeči.

V několikerém smyslu bylo by lze –
a nejen nad jeho následující knihou Otylé
ach (Galerie města Plzně, Plzeň 2010) –
vyložit Hrubého bytí kdesi „na okraji“:
může jít o život na předměstí, kam už
nevedou tramvajové linky, na předměstí
centra nanejvýše regionálního, mimo nor-
motvorné literární směry a proudy, mimo
širší ohlas čtenářský a kritický (doma byl
sice vážen a ctěn, mimo Plzeň si k němu
našli cestu spíše osvícení duchové a hle-



dači; uvidíme, co na tom změní poněkud
pozdní ocenění Magnesií Literou za
poezii), mimo události kypivě se jedna
přes druhou rozžívající, o vědomí vy-
prázdněnosti básnického slova a tudíž
potřeby jeho nového nalezení, opodstat-
nění. Jako „symbol symbolu“ bych mohl
vnímat verše „stěna ve stěně/ zeď ve
zdi;“ básník vznešených gest by patrně
zvolil variantu otvor ve stěně a dveře ve
zdi. Autorovo posunuté, subverzivní řeše-
ní sice báseň zdánlivě enigmatizuje, tím
však, jak jde proti zažité zkušenosti smys-
lové i kulturní, ji otevírá celé řadě spod-
ních významů. Hrubý je tiše veselý pod-
vratník, který rád vyvrací, usvědčuje slov-
ní fráze, aby nás oprostil od frází myšlen-
kových – ale také přivedl k vědomí po-
třebnosti poezie; založené ovšem nikoli
na příliš snadných a léty ozkoušených
ozdobách, ale na přesném vymezení
prostoru čtenářova spolubytí v básni. Kte-
rýžto je kótován minimem konstant, které
se stejně dobře mohou ukázat kulisami
jako herci. Polyparadigmatičnost je pří-
tomna i v jedné výpovědi; subverzivnost
přiřazuje prozaické osudy lyrickým klišé:
„koníček bílý... on jednou chcípne“, ale
protože byl slovem, veršem vyňat na jed-
né straně z úplného zániku, na té druhé
z omšelé již tradice, dozvíme se v pos-
ledku (vlastně také o sobě): „také jeho
bolesti/ jednou pojdou.“ Jako bylo klišé
převrstveno emfaticky, furiantsky roz-
máchlým gestem, je gesto vyradýrováno
(byť jistě ne bezezbytku, a beze stop) pro
novou a důsažnější zprávu, jíž s námi do
textu velne (neúplně zapřená, naplno ne-
přiznaná) naděje. Bydlet básnicky zna-
mená žít ve šťastně osmyslňujících ná-
hodách, v množství rozličných možností,
vždy na kraji a s vědomím, že všechno
může býti (řečeno) také jinak (a že bude
zapotřebí čísti každý text ještě zpětně).

Jako už tolikráte, byl jsem také Hru-
bého zatím poslední sbírkou Noční pošta
(Protis, Praha 2011) vtažen a zasažen.
Znovu jsem si ozřejmil onu potutelnou
životnost kulis („Věž za tebou se ohlédla“)
vedle sošnících herců („Malíři tam stojí,/
jako kopie“). Přítomnost motivů času, no-
ci, motivů hudebních i motivů výtvarných
– nejen zde jakoby vyrůstajících z pláten
Chagallových: „Houslisti nad střechami/
Prší modře a zeleně/ planou topoly/ na-
de vsí kde na pouti/ jak kráva visel kolo-
toč“ (s tím závěrečným „hozením na dvo-
rek“ až klatě český). A přehršel motivů
i obrazů přesných ve své mnohoznač-
nosti: „Hroby/ sevřené v pěsti“ náš bás-
ník dále nevysvětluje ani nerozvádí, leč
nechává rozžíti (vlastně roz-myslet) v nás
– a raději sám začíná zase z jiného kon-
ce: „Nebožtíci/ jako vnitřní rým;“ aby po-
kračoval opět odjinud: „Kdo odešel brzy/
bude dlouho jinde.“ Naděje stojí tu vedle
vtipem ztišené bolesti, jemný (nicméně
i trochu umouněný) humor vedle důsaž-
nosti možná až theologické; zdánlivě leh-
ce nahozené se může zdát (stát?) pod-
kladem meditace; v pěsti lze koneckonců
svírat i ještě příliš žhoucí popel, leč tolikéž
cosi nehmatného, vlastně nedosažitel-
ného: cizí, vlastní duši? snad... „Nebylas
tu dlouho/ od té doby cos zemřela;“ „Že-
ny se vrátí do žeber/ a muži do prachu;“
zaznívá to nyní silněji existenciálními,
eschatologickými tóny – podobnými však
také krátkým, ostrým hvizdům vlaku do
tmy polních přejezdů. K ozřejmení a ob-
nažení máme jazyk – vědomý si nedomy-
kavosti sluchu i paměti? „Přesnost bývá
nervózní/a pohyblivá.“ A svět někdy stvo-
řený pouhým zvukem, syčením slova. Pří-
tomný skrze zeď, clonu, zvětšovací sklo
básně. S obrovským rozpětím nejen mezi
označujícím a označovaným, ale také me-
zi tím, co se říká – a co se myslí; tedy
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mezi denotátem výpovědi – a denotátem
myšlenky. „I viděl člověk/ že slova jsou
zlá.“ Bizarerie Hrubého humoru tento
proměňuje ve skrytě sžíravou satiru na
hravou a hranou velikost, v níž do touže-
ného vpadá tady a teď přítomné: „Světlo
krápníkové/ zvolna modelovalo/ kned-
lík.“ Hrubého poezie přiznává nejen to,
že slova jsou modelována skutečností,
ale také že ji vytvářejí: realitu fikční, fiktiv-
ní; a přece poznatelnou a stvořitelnou
(též pro čtenáře), neboť skrze ona slova
ztřísněnou hlínou a zatíženou kamením,
omastkem těl, kysnoucí krví myšlenek.
Občas, téměř neznatelně (kde jsem to

jenom předtím poznal? u Čepa? Demla?
Hejdy? Koláře?), prolne se tu jakoby dvo-
jí, trojí svět: svět básně, svět slovy s ní
spojený – se světem, z nějž tato slova
možná původně přicházejí a do nějž pře-
znívají: jako odlesky, jako stíny: „Za ryb-
níkem krucifix/ A Kristus/ Zdá se že se
smál.“ Návraty domů, k paměti rodinné
i rodové. S tušením onoho druhého do-
mova? Jsou ale místa („v naději bez-
naději“), kam nemůže ani jazyk básně – 

Jakže jsem to již jednou o jeho bás-
ních pravil? Nad poezií Josefa Hrubého
si uvědomuji, že tím největším darem je
pro básníka odvaha myslet.
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Antibukolika

Stanislav Bukovský 

Sláva básníkova
Jak a co by se asi o slavných lidech

psalo, kdyby se jejich jméno neznalo,
a koho by to zajímalo, kdyby se i jméno
znalo, nebylo-li by slávou hezky pěkně
přizdobeno? Nejlépe je-li přezdobeno!
Dítě štěstěny, jemuž takové patří, je, jak
známo, celebritou zváno. Zájem probudí
se hnedka, napsáno-li známé jméno
a nechybí-li fotka. Hérodotos však i bez
fotky to vyhrál. I ten, co si ucho uříz, na
to vyzrál, i když snad měl za to, když ho
řezal, že prohrál. Není to přeci jenom
ono, nevíme-li, jak vypadal. Mistr nějaké-
ho oltáře či cyklu, byť to sebelépe na-
maloval. Slávou pokryta je pouze celebri-
ta. Tihle sokolové s tím jejich ni zisk ni
slávu, nemohou být nikdy miláčky davu.
Miláčkové jsou fotbalisti a hokejisti, rády

je mají modelky a my taky.
Zapomenuti jsou přemnozí hrdinové

válek. Symbolem sebeobětování je hrob
neznámého vojína. Hrob kontra celebri-
ta. Jak na neznámého vojína můžeme se
ptát: Kdo je Vhrsti, kdo je Evžen Pěn-
kava? Nevíme a to je pěkná otrava.
Avšak! Neznámí nás fascinují, byť je ce-
lebrity momentálně převálcují. Vždyť nej-
větší slávou pro básníka je nebýt slavný,
pravil Šienšanský mudrc. A tak lepší je
pěnkava v hrsti, než Evžen či Alexandr
Sergejevič na střeše. Byť by ozvláštněn
byl krásnou smrtí v souboji. Toť ale až
příliš šťastný příběh životní a přitom Lao-
c’ nás učí, že největší štěstí není štěstí.
(Tyto řádky napsal Neznámý bezejmenný
a ještě k tomu anonym.)
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Tereza Paiderová 

Slova na rozhraní 

* * *

Skrze mě 
Tlučou tvoje
Oči

Skrze tě 
Tlučou moje
Oči

Jak dva 
Bílé balonky s
Červeným 
Úsměvem

Setkaly se pohledy 
Stržené rosmenem

Alkoholická

Noční můry 
V krabici se zrcátkem

Zvracím v
pravidelných 
intervalech 

Stačí jenom
vyjít schody 

Pravá levá 
Hned tam jsem
A pak 
těsně pod půlkou 
cítím v pupku 

těch několik
lahví 

* * *

Jsi stromem, jsi nadějí
Jsi hvězdou, jsi v podběli
Kráčíš lehce, kráčíš krásně
Tobě píši svoje básně 

* * *

A já
Křičící do pavučin
A já
Šeptající do tmy
Koukám civim čučim
Do zdi
Kde skrývají se stíny
Kde moje sny jsou 
Do růžova
Kde dny jsou jenom
Naoko

Přála bych si 
Býti nová
Pěstovati baroko
Skákat zpuchřelými kalužemi
Mrtvých dní
Plných smíchu
Skřeků
Bolestí

A my skončíme 
na smetišti
Tišší, zralí
Pro ty příští
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Půlnoční symfonie

Světlo odražené
Přidržené 
Souhvězdím 
Ocelových lamp

Jdu mlhou
S krakatitem
V kapse 
A mlžím 

Chladný vzduch
Vzpouzí se
Diktuje všem 
Loužím

A já? 

Jdu 
Jdu oranžovou temnotou
Sodíkových lamp
Utopených v betonu
U dvou malých dam

* * *

Ave, šeptaly mi stíny
Vytrhla se z pavučiny
Natržená účesem 
Zvolávala
Tady jsem

Spojená 
Jmelím
Rozlomená

Taková byla
Asi celá

* * *

Jsem člověk 
Hovořící
Z cesty
Hledám slova
Na rozcestí 
Hledám možnost
Naději 
To co sny mi 
Pozřely

Podívejte 
Ráj 
Už vzkvétá 
A po tobě? 
Po mě? 
Veta

* * *

Stojíme sami
Na hranicích věků
Zápasíme s 
Osudem
Za přítomnosti 
Těžkých vleků
Nebyli jsme 
Nebudem 
Víno balamutí 
Naše smysly
Opírá se 
Soudem
A světlo noci 
Na mém hřišti
Setkalo se s 
(tvým) 

Osudem



Josef Hrubý

O kterém jiném západočeském mistrovi li-
terárním by měly zejména novější regionální
lexikografické a bibliografické příručky refe-
rovat svědomitěji a spolehlivěji než o Josefu
Hrubém? O tvůrci, jenž je – bez jakékoli nad-
sázky řečeno – ikonou plzeňské poezie dru-
hé poloviny 20. století a jistěže i kvapně se
počínajícího třetího tisíciletí? Nikoli náhodou
Hrubý jako jeden z mála literátů spjatých
s Plzní a západními Čechy figuruje i ve znač-
ně výběrovém prvním díle akademického
Slovníku českých spisovatelů od roku 1945
(vydaném v roce 1995) a figuruje v něm
plným právem. Kdo také jiný než Holub a Hru-
bý, chtělo by se zvolat, jenže Miroslav Holub
působil v Plzni pouze do svých třiadvaceti
a pak už jsou jeho osudy spjaty s Prahou. 

Zato Josef Hrubý, toť jiná: se západočes-
kou metropolí je srostlý už více než půlstoletí.
Jenže již letmé srovnání obou slovníkových
hesel signalizuje nemilé diference: o Holubo-
vě dětství a mládí včetně rodinných poměrů
se dočteme všechno podstatné, zatímco
Hrubý jako by podle slovníku žádné dětství
a mládí neměl! Vstupní informace – hned po
údaji o místě narození: Černětice (u Strako-
nic) – totiž začíná informací, že Hrubý „1947-
49 studoval obchodní akademii ve Vimper-
ku“. Ale co předtím? Žil v rodišti nebo nikoli,
v jakém prostředí? Zrovna u Miroslava Holuba
se už zkraje hesla dovídáme, čím byli jeho
rodiče atp., zatímco u Josefa Hrubého je to
včetně školní docházky obestřeno zbytečně
záhadným mlčením. Ostatně: akademický
slovník sice píše o Černěticích u Strakonic,
jinak se ale všude uvádí jako místo básníkova
rodiště Černětice u Volyně.

Dalo by se říci, že v kulturním povědomí
Plzně je občanské povolání Hrubého automa-
ticky spojováno s téměř jedenáctiletým ředi-
telováním Městské knihovny v Plzni (nastoupil
1959, odvolán z funkce z ideologických pří-
čin k březnu 1970), tehdejším názvem Kraj-
ské lidové knihovny. Tomu však předchází
umělcovo desetiroční údobí učňovské a tova-

ryšské, můžeme-li to tak nazvat, a lze si tajně
přát, aby i tato léta byla v básníkových vzpo-
mínkách osvětlena co nejzevrubněji. Vždyť
jde o čas zrání budoucího významného tvůr-
ce, o dynamické formování autorovy osob-
nosti, nepochybně i o čas nadějí a pochyb.
Mnozí toto období prožívali jako on, mnozí si
tehdejší časy dnes nedovedou ani představit.
Nuže: akademický slovník praví, že Hrubý
studoval obchodní akademii, leč Slovník spi-
sovatelů západních Čech tvrdí, že vystudoval
Obchodní školu – tak studoval nebo vystu-
doval? – a pak prý „pracoval jako úředník ČZ
ve Strakonicích, na tiskovém oddělení ÚRO,
jako redaktor v časopise Směna“. 

Bohumil Jirásek má ovšem jiné pořadí:
v Dějinách literatury v západních Čechách
(1890-2006) uvádí, že po Strakonicích ná-
sledovala Sušice a teprve potom Praha. Po-
sléze ovšem v téže publikaci na s. 218 bada-
tel bezstarostně prohlašuje v rozporu sám se
sebou, že Hrubý byl „v letech 1952-1959
úředníkem ONV v Sušici“! Proto se raději
vraťme k nesrovnatelně hodnověrnějšímu
akademickému slovníku: tam se snad správ-
ně konstatuje, že Josef Hrubý v roce 1949
„pracoval jako úředník ve Zbrojovce Strako-
nice a 1950 v tiskovém oddělení Ústřední
rady odborů /tj. v Praze, pozn. E. P./, po pů-
sobení v redakci pražského časopisu Směna
(1951-1952) a po vykonání vojenské služby
se stal knihovnickým inspektorem v Sušici
(1955-1959)“. Tehdy bydlel v Kašperských
Horách a už kolem roku 1956 se čtyřiadva-
cetiletý básník začíná podílet na práci Kruhu
plzeňských autorů.                                         

Tenkrát se z Hrubého Jihočecha stává Hru-
bý Západočech a v dalším údobí onen rodu-
věrný Plzeňan, za jakého je v současnosti
tradičně považován. Nikoli dřív, zejména jeho
pražské období se přechází přímo sveřepým
mlčením. Proč, vždyť i básnická ikona žila
svůj mladý život? Záslužný, leč nepříliš věro-
hodný zprvu exilový Slovník zakázaných au-
torů ovšem tvrdí něco jiného: Hrubý prý v le-
tech 1949-1951 pracoval v ČZM Strakonice,
v letech 1951-1955 jako redaktor časopisu
Směna a pak byl čtyři roky inspektorem kul-
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tury na ONV Sušice. Aspoň se tu však do-
čteme, že básníkův otec byl hudebník. Ale ta-
ké že Josef Hrubý je básník a kulturní his-
torik. Proč kulturní historik?

Tak jak to bylo doopravdy? A proč to má na
pravou míru uvádět zrovna autor hesla v aka-
demickém slovníku, literární historik Jiří Ziz-
ler? Ten pochází z Hořovicka, což není Plzni
zase až tolik vzdáleno, jenže právě plzeňští
pisatelé by měli mít v této věci mnohem větší
pořádek a dokonce i naprosté jasno. To se
během desetiletí nemohli Hrubého zeptat
a jeho informace prověřit? Podíváme-li se ale
na celou záležitost z jiné strany, jde o nemálo
dramatickou historii: student obchodní aka-
demie z menšího šumavského města se ná-
hle ocitá v Praze, takříkajíc ve středu dění,
v nejhorších stalinistických letech získává
první zkušenosti s prací v médiích, poté však
z hektického velkoměsta odchází a vrací se
do regionu (nyní již ale do jiného, západočes-
kého, jak jsme konstatovali). Kolik se za tím
mohlo skrývat a dozajista i skrývalo společen-
ských i soukromých peripetií! Tenkrát se pře-
ce zformovával Hrubý lyrik i epik! Koneckon-
ců i sám fakt, že Josef Hrubý se stal ředite-
lem Krajské lidové knihovny v Plzni v nece-
lých sedmadvaceti letech (!) je také více než
výjimečný – a je trochu paradoxní, že z toho-
to postu musel odejít jako teprve osmatřice-
tiletý. To je vydatně lákavé sousto pro budou-
cí básníkovy životopisce!

Bibliograf hodný toho jména by si ale mohl
hlavu ukroutit nad dalšími položkami, což jsou
autorovy příspěvky ve sbornících a almana-
ších. Nuže, akademický slovník uvádí tyto:
Hlasy (1960), Mladé víno (1961), Vyrostlo
z pomezí (1962), Refrény země (1965)
a Kontakty (1989). Jenže ve Slovníku spiso-
vatelů západních Čech není uveden ani jeden
z nich! Na rozmezí stojí titul s názvem Pramen
(1966): plzeňský slovník ji vnímá jako auto-
rovu účast ve sborníku, slovník z Akademie
věd má za to, že tuto publikaci Josef Hrubý
uspořádal a redigoval, jistěže spolu s Františ-
kem Fabianem, psaným v Praze nesprávně
Fabiánem. (Hrubý ovšem uspořádal vícero

antologií, namátkou Vesmír v české poezii ne-
bo Květen 1945 v české poezii 1945-1968;
žádnou z nich plzeňský slovník nepřipomíná.)
A pak následují soudobé regionální sborníky,
na něž v Praze kupodivu zapomněli úplně:
Melodie (1991), Milostné mosty (1992), Kra-
jina v nás (1993), Mezi Radbuzou a Řeznou
(1993)… Říká se v takových případech, že
pravá ruka neví, co činí levá. A ještě něco:
v pražské příručce se navíc uvádí i básnická
publikace Jarní čas (z roku 1961), o níž
plzeňská příručka mlčí. Mehr Licht, voláme,
mehr Licht…

Věru jde o bibliografické a lexikografické
maličkosti svého druhu, leč u nejvýznamněj-
šího současného západočeského básníka,
o němž již v roce 1990 napsal Viktor Viktora,
že se „zařadil mezi lyriky celonárodního
dosahu“, to vše tuze zamrzí – a především jde
o zvláštní ledabylost, provinčně neuctivou
k tvůrcovu dílu. V jednom úctyhodném perio-
diku byl Hrubý překřtěn na Jana… Nejhorší
neuctivosti se však dopustili editoři Slovníku
českých spisovatelů: ani do jeho rozšířeného
vydání z roku 2005 nezařadili heslo o Josefu
Hrubém! (O stejně ignorantských Dějinách
české literatury 1945-1989 raději pomlčíme.) 

Jistěže nikdo nemá být vymítán z literatury
české, jenže rekapitulujeme-li s úctou bás-
níkovu tvorbu u příležitosti jeho letošního ži-
votního výročí, vězme, že do tohoto slovníku
patří černětický rodák opravdu víc než – vol-
me příklady literátů žijících i nežijících – na-
mátkou Petr Hájek (ano, tenvýtečník , co není
z opice), František Hampl, Lenka Hašková,
Bohumil a Jan Havlasové, Lilly Hodáčová,
Jaroslav Holoubek, Josef Holý, Václav Hons,
Jaroslav Hůlka, Jan Hýbl, zůstaneme-li pouze
u písmene H – a také Petr Hrbáč a Petr Hruš-
ka by si měli svou přítomnost ve slovníku
zasloužit dílem, jež půjde nad Hrubého. Což
není vůbec snadné, a právě proto měl, ba
přímo musel být Josef Hrubý v daném výbě-
rovém slovníku zastoupen. Ti tomu dali, zpup-
ní páni Pražáci z fildy! Hrubou záplatu by to
chtělo na jejich hrubé pytle!

Evžen Pěnkava
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Inteligentně a „in igelit“

Když dva kritikové říkají totéž, je to vždy na
pováženou! Při četbě recenze Evy Klíčové,
týkající se prozaické prvotiny stříbrsko/praž-
ského Vratislava Maňáka Šaty z igelitu (Host)
a otištěné v Tvaru č. 5/2012, člověk prožíval
neblahý pocit, že celou řadu postřehů a po-
známek k autorovu povídkovému souboru vy-
slovila kritička jakoby v jeho zastoupení, byť
díkybohu zdaleka ne všechny – a kromě toho
některé její kritické reakce jsou poněkud ji-
nak temperovány. Již předtím jsem podobné
rámcové hodnocení Maňákovy knihy vtělil do
přehledné zprávy o českých prozaických no-
vinkách pro Český jazyk a literaturu, nepřipa-
dám si tudíž být Evou Klíčovou ovlivněn víc,
než kolik je z hlediska literární reflexe zdrávo.
Nemluvě o tom, že od pradávna platí, že když
dva kritikové říkají totéž, nikdy to není totéž!
A někdy dokonce úplně stejnými slovy dávají
najevo cosi naprosto jiného.

Co tudíž Klíčová napsala v Tvaru o Maňá-
kově první prozaické knížce? Shrnula po-
znatky jak mírně negativní, tak neméně mírně
pozitivní, zejména skutečnost, že autor podle
jeho názoru „neupadnul do tenat nezvládnu-
tého experimentu“ a že podle ní jde o „pokor-
ného, velmi čtenářemilovného vypravěče“, je-
muž práce se slovem dokonce činí jisté po-
těšení. Že má sympatickou vůli k pečlivému
popisu a evokaci nálad, což je v dnešní čes-
ké próze již skoro výjimečné. Načež Klíčová
konstatuje dle jejího názoru naprosto zásadní
věc, že Maňákův způsob srozumitelného a při-
tom „citově zaujatého“ psaní se kryje s hlav-
ním proudem čtenářských očekávání. (Dneš-
ním? Budoucím? tažme se.) A ta, jak známo,
pohříchu nebývají nakloněna nekonvenčnímu
vnímání stavů věci a vůbec neortodoxním, ne-li
dokonce nekomerčním uměleckým filosofiím. 

Jak to tedy je? Nuže, autor či vypravěč Vra-
tislav Maňák je sice podle recenzentky pečli-
vě ukryt za složitými maskami, nicméně při
četbě lze zažívat cosi jako nepříjemnou pově-
domost, snad dokonce předvídatelnost, ba
dokonce mít pocit, že tohle vše jsme už ně-

kde četli či viděli. Jinými slovy Klíčová spatřu-
je v Maňákových narativních půdorysech své-
ho druhu „literární literaturu bez rizika“, jak
také svou recenzi pojmenovala. A co ji na-
opak v tom nejlepším zaujalo? Až fetišistická
úcta, kterou autor prokazuje „dotýkanému“
světu, zvláště pak Maňákovy starosvětské
stylizace, v nichž je podle ní nejpřesvědčivěj-
ší, zkrátka a dobře všechny jednotlivé situa-
ce, pasáže nebo i emblematické detaily, jimiž
se mladý prozaik s vypravěčskou pokorou při-
bližuje k zašlým vintage světům. Naopak tam,
kde se jim vzdaluje, stává se určitá odvoze-
nost jeho způsobu vyprávění přespříliš již pa-
trnou. Tolik Eva Klíčová, s níž možno v lec-
čems souhlasit, přičemž především v těch
sekvencích, kde Maňáka inspirativně inter-
pretuje a nikoli méně přesvědčivě odsuzuje.

Jenže zde je třeba debutujícího literáta vzít
tak trochu v ochranu: není-li tím, tj. umělcem
takového naturelu, jakým by si ho zřejmě re-
cenzentka Tvaru přála mít a takto i číst jako
jeho víceméně generační vrstevnice, sluší se
a patří jeho poetiku osvětlit ještě i z jiného
úhlu. Maňákovy texty vznikly a čtou se jako
povídkové příběhy en gros kdesi na estetic-
kém rozhraní mezi literární postmodernou
a mezi buď její pozdní, nynější odnoží, anebo
již mezi postmodernismem a slohovou orien-
tací na takovou povahu vyprávění, která již
představuje polemiku s postmodernou. Ne-
jsme však v Šatech z igelitu koneckonců
svědky obojího, pokaždé poněkud zastřené-
ho způsobu literárního nazírání prostoru a ča-
su, případně umného prolínání různých vy-
pravěčských i stylových stanovisek? Proč by
cílevědomé „melancholické přitakání“ klasic-
ké literatuře mělo být naprosto zbytným, jak
se zdá recenzentce Tvaru? Co když je toto
„přitakání“ naopak výrazně ne-zbytné, co
když se právě jeho prostřednictvím zrcadlí
Maňákův odklon od variantní estetiky post-
moderní a naznačuje se tím jeho příklon
k estetice řádu, příběhu a fantaskních volních
dimenzí povídkových protagonistů? A pokud
je Maňák v recenzi s určitou nadsázkou přiřa-
zován k „autorům hračičkům“, odborněji ře-
čeno k tzv. literárním manýristům naší doby



neboli k představitelům soudobé literárnosti,
dá se to věru interpretovat nejenom jako uměl-
covu zpozdilou chybu, nýbrž i jako možný
„chybný pohyb“, který má jeho vypravěčství
tak či onak obrousit a dotvořit. Znovu dejme
slovo Evě Klíčové: má za to, že povídky z auto-
rovy knihy sice vyšly v loňském roce, mohly
však klidně vyjít třeba před deseti, patnácti či
dvaceti lety. A že by od něho v roce 2011 če-
kala „výbušnější, současností zaujatější text“.

To je sice logicky vyargumentované kritičči-
no stanovisko, leč i zasvěcená argumentace
bývá v některých případech mylná či nepřes-
ná – a může se stát, že je tomu tak právě
u Šatů z igelitu. Před deseti, patnácti či dva-
ceti lety by zázračně postaršený Maňák tyto
své texty napsal dozajista úplně jinak. Zato
dnes je předkládá záměrně v této podobě,
rozuměj jako tichou autorskou polemiku s tra-
dovaným mediálním voláním po „výbušnosti“,
čili po transparentní atraktivnosti, stejně jako
po poněkud plytce vnímaném „zaujetí sou-
časností“. Vždyť právě tzv. zaujetí současnos-
tí tvoří mimočasovou vnitřní osu autorových
psychologických přediv a snových představ,
které provázejí jeho postavy překypující vnitř-
ní úzkostí, zejména však nemálo bizarní až
fantasmagorickou samotou o sobě! Leč co je
příznačnějšího pro současná bludiště hektic-
kého světa než právě samota v mnoha podo-
bách a s tolika nešťastnými konci?

Nuže, co je dalším příznakem autorova sig-
nalizovaného, dozajista ještě nedotaženého
nebo nedovršeného rozchodu s postmoder-
nou, zvláště s jejím tíhnutím k citacím, para-
frázím a parodiím, s jejím znovuuplatňováním
látek cizích i vlastních? Nepochybně jeho lite-
rární jazyk: však i Eva Klíčová příhodně hovoří
o potěšení z „kultivovaného počtení“, přizná-
vá, že Maňákova kultivovaná čeština v těchto
prózách převládá a že jeho styl může působit
možná až konzervativně (vzhledem k respek-
tování zavedené tropiky). A ještě že tento au-
tor (kterého dobře známe z Plže, jak se sluší
a patří podotknout, pozn. V. N.) píše lehce
ironicky a nikdy ne cynicky. Tak jednoduché
to nicméně přece jenom nebude, vždyť
mlčenlivé stíny ironického cynismu nejednou

zcela zjevně dopadají na roztodivné, vesměs
truchlivé historie prozaikových postaviček. 

S jistou interpretační nadsázkou však také
můžeme vyrukovat s hypotézou, že všechny
tyto navenek efektivní, v podstatě však nemá-
lo trudnomyslné a zároveň subtilně horrorovité
příběhy takříkajíc stojí a padají s mírou expre-
sivity, kterou se autor snaží ve svých textech
uplatňovat a poté i rozvíjet. Vesměs se opírá
o nějaké uzlové body lidských osudů, ať je to
sňatek či pohřeb, setkání s tajemnem, pozná-
ní něčeho nepoznatelného, splynutí fantastic-
kého s veskrze profánním, zjištění, že neje-
nom my, ale i všechno ostatní a vůbec celý
svět vůkol může jako by zešílet, vymknout se
z kloubů – a snad pouze pečlivě dávkovaným
jazykovým humorem se můžeme těmto každo-
denním apokalyptickým momentkám aspoň
v první chvíli bránit. Každý čtenář má své gus-
to, kritik jakbysmet, přesto se zdá, že půso-
bivější jsou ty Maňákovy texty, kde vypráví
jakoby v sentencích, v útržcích, kdy jeho způ-
sob sdělení je trsovitý až k záludnosti. Díky to-
mu v povídkách nastává potřebné pnutí, ne-
zbytné dramatické napětí: vždyť tajemno je
všude kolem nás a nejbanálnější situace v so-
bě skrývají ta nejtajemnější překvapení. Jenže
taková, která nemohou nenastat.

Ano, může se docela dobře jevit, že pro-
zaikovy postavy opravdu žijí jakoby v „igelitu“,
jakoby „in igelit“, kdesi za pomyslným či pří-
slovečným sklem, někde před nebo za spo-
lečenskými a soukromými bariérami, právě
tak ale smíme mít za to, že jejich vnitřní bytí
není autorem pokaždé dopodrobna zvnějšně-
no a jejich vnější existence naopak dostateč-
ně zvnitřněna. Možná však prozaik pouze zdr-
ženlivě, přesto působivě reflektuje právě a ze-
jména onen citovaný zašlý, v dobrém smyslu
vintage všehomír, který už je sice v lecčems
passé, nicméně i nadále zůstává v literární
fantazii – a který by si, jak praví Vratislav
Maňák již v nostalgické vstupní větě své kni-
hy, naštěstí nebo naneštěstí z pohledu inze-
rované současnosti nejsoučasnější zasloužil
vyhodit, zavrhnout a v nastávajícím životním
časoprostoru být pominut právě jako „se-
schlá kytice bílých chryzantém“. Staniž se,
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nejspíše to nepůjde odestát, co když však
zrovna nostalgie spasí svět?

Post skriptum: Některé Maňákovy povídky,
které vyšly v Plži, v knížce nenajdeme. Ne-
najdeme tam vlastně skoro žádné. Autor do ní
zařadil jiné a je pravděpodobné, že si počínal
dobře. Právě tak ale může být neméně prav-
děpodobné, že texty uveřejněné v Plži jsou
vypravěčsky vytříbenější než ty ze Šatů v igeli-
tu. Anebo je pravda někde uprostřed. Někde
skrytá, někde v ulitě z igelitu.

Vladimír Novotný

Znovu pověsti, tentokrát
ze Západních Čech

Váhavost plzeňského nakladatelství NAVA
způsobila, že kniha Marie Korandové Pověsti
a legendy západních Čech (Plzeň: NAVA,
2011) není autorčinou poslední prací. Pilná
spisovatelka mezitím čtenáře obdařila dvěma
romány a memoárovou prózou (Všerubský
doktor se vrací, Evropan z Domažlic, Petřín
mého mládí). Nově vydaná publikace tak
vznikla v časové návaznosti na Chodské po-
věsti a legendy (2004) a jejich volné pokra-
čování Chodové v pověstech (2006). 

Již sám název napovídá širší geografický
záběr, neprozrazuje však autorčinu ambici
pracovat s pověsťovými motivy rozličným způ-
sobem. Aby takového cíle spisovatelka do-
sáhla, musela metodu, kterou uplatnila
v předcházejících publikacích, pozměnit. Za-
tímco u pověstí z Chodska využila převážně
vlastních terénních zápisů (aniž by však opo-
menula přihlédnout k literárnímu zpracování
z pera J. Š. Baara nebo J. F. Hrušky), dala
tentokrát přednost rešerším z časově mlad-
ších, v mnoha případech dokonce nejnověj-
ších publikací. Týká se to zejména pověstí ze
Šumavy, které byly na přelomu 19. a 20. sto-
letí získávány v rámci sběratelských aktivit
Adolfa Hauffena a později – v meziválečném
období – publikovány Gustavem Jungbaue-
rem, literárně pak ve stejné době ztvárněny
Hansem Watzlikem. Pro řadu vydavatelů

představují snadno dostupné bohatství. Proto
se také z dvaatřiceti titulů uvedených v po-
užité literatuře týká Šumavy a Českého lesa
plný tucet! Jisté rozpaky budí v témže sezna-
mu tituly věnované Plzni, kde kupodivu zůsta-
ly zcela nevyžity pověsti seriózně zpracované
ve třicátých letech Jaroslavem Schieblem. 

Tematické členění materiálu vydalo na tři-
náct kapitol. Zaváté stopy předchůdců zavádí
do pohraničních oblastí, pro jejichž obyvatele
jsou démonologické bytosti potomky původ-
ního osídlení (lesní ženy, ludkové), tajemnými
chodbami důlních šachet provázejí Ochránci
dolů a dolování (permoníci, jáchymovský
Berggeist, stříbrský Duchmaus). Naopak Orlí
hnízda hradů a hrádků (Rýzmberk, Loket,
Rabštejn, Domažlický hrad, Švihov) předsta-
vují převážně pověsti historické, z nichž autor-
ka vydatně čerpá i v Portrétech hradních pá-
nů (Doupovci, Černínové z Chudenic, Grys-
pekové), ve Třech perlách Karla čtvrtého
(Karlovy Vary, Radyně, Kašperk), jakož i v Bí-
lých a černých paních. (Černá paní je zde
prezentována jako plzeňská rarita). Charakter
specifického bedekru mají kapitoly O křížích
smíru, Když u nás chodili svatí (zde figurují sv.
Jan Nepomucký, sv. Vojtěch, bl. Hroznata
a sv. Vintýř) a Tajemno posvátnosti. Démono-
logické pověsti jsou ponejvíce zastoupeny
v posledních čtyřech kapitolách – Není vod-
ník jako vodník, Panny a ženky vodních říší,
Divoká honba a Lesní matka. 

Na rozdíl od pověstí z Chodska nejsou sy-
žety rozvíjeny proporčně. Zda jde o záměr či
nutnost, lze jen spekulovat. Občas se autor-
ka spokojuje s jedinou, nanejvýš třemi věta-
mi, jindy syžety rozvíjí do větších celků,
v nichž s oblibou uplatňuje dialogy. Nebojí se
uvést víc lokálních variant tam, kde jí je
různorodý materiál mohl poskytnout. Týká se
to zejména motivu divoké honby, známého
zde jak z pověstí šumavských, tak krušno-
horských.   

Postavy jsou většinou komponovány pomo-
cí jednoduchého vnějšího popisu, častá je
i charakteristika vyjádřená pouhým označe-
ním společenského zařazení (sedlák, čele-
dín, dřevorubec). Prostředku typizace autor-
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ka využívá v případě komparace vlastností
českého a německého vodníka, která je zjev-
ně výsledkem jejího dlouholetého studia.     

V případě pověstí se nejčastěji zdůrazňuje
jejich informační a výchovná funkce. Oba tyto
aspekty kniha beze zbytku splňuje. Informač-
ní charakter převažuje tam, kde autorka sup-
luje přerušenou tradici světců, dále pak pově-
domí o výlučnosti sakrálních staveb či posvát-
ných míst. Zejména pomocí vojtěšských pa-
mátných míst tak vzniká specifická topografie
vymezující světcovo putování po jihozápad-
ních Čechách při jeho cestě z Říma. Výkla-
dový charakter má úvod každé z jednotlivých
kapitol. Podobně jako v ostatních dílech,
v nichž spisovatelka dosud pracovala s folk-
lórními žánry, také zde dokáže svůj text oko-
řenit jazykovými prostředky charakteristický-
mi pro lidovou mluvu – rčeními, příslovími,
zcela ojediněle však dialektizmy.  

Jako v předcházejících knihách pověstí
i tentokrát je publikace vybavena barevnými
ilustracemi Marie Lacigové. V nich se plzeň-
ská malířka inspirovala především motivy his-
torických pověstí (z démonologických výtvar-
ně konkretizovala pouze lesní matku). 

Protože v novém souboru pověstí spisova-
telka na mnoha místech využívá materiál zpra-
covaný již jejími předchůdci, musí k němu
folklorista přistupovat nanejvýš obezřetně.
Autorka s ním však může zacházet po svém,
ať již se jedná o vylíčení bezprostřední vy-
právěčské situace, či o formu poučného vý-
kladu. Možná právě toto střídání různých
aspektů činí tuto publikaci přitažlivou pro sou-
časného čtenáře bez rozdílu věku. To, že
kniha zůstává především literaturou, by bylo
více než pošetilé spisovatelce vyčítat. 

Marta Ulrychová

Na tykadla mi prší!

Protože do nekrologů často kape slaný déšť.
František Juřička zemřel 28. března.
Kolikrát jsme spolu diskutovali! Kolikrát jsme

se přeli! Byl neústupný. Když se něčeho chytil
– myšlenky, problému, nespravedlnosti, spo-
lečenské nepravosti, ba i jen v diskusi – šel za
tím jako ohař (ačkoli vlastnil pouze jezevčici
Rozárku). Šel za pravdou, za divadlem i pro
divadlo, za Plžem i pro Plže… Ne pochodem
vzdoru, nebyl nazlobený, ale vyslal pomyslný
šíp: sarkasmu, nesmlouvavé konfrontace, ští-
pavé provokace. A dokázal zvítězit. 

Přes všechnu tvrdou realitu života, jíž pro-
šel, byl nezdolný idealista. „Já su Valach,“
hrdě hlásal. A když mu oči svítily přes sklenku
vína v nezapomenutelných setkáních „čtvr-
tečníků“, neopomněl připomenout: „Sakra,
čím to, že jsme se tady sešli tak samý chytrý
lidi!“ A přidal nějakou historku – z dětství, od
kumštu…, i z kriminálu sedmdesátých let,
kterým coby „politický“ prošel. 

V srdci zůstal hercem, kterým se původně
„vyučil“ (absolvoval rolí Manka v Gazdině ro-
bě): „Lidi, to si nedovedete představit, to je
nejtěžší povolání na světě!“ říkával. Ale svou
roli si našel i jako rozhlasový redaktor, režisér,
publicista. 

Všem ženám rád lichotil. Když mu nějaká
něčím imponovala, prohodil: „Hergot, to je
ale nádherná baba!“ Jestliže byl sám poli-
chocen, potěšen či vyslovoval uznání muži,
komentoval to slovy: „To je ale krásnej vůl!“
Samozřejmě s nezaměnitelným úsměvem.
Do této kategorie neváhal zahrnout ani
plzeňského primátora Martina Baxu, výtvarní-
ka Vladimíra Líbala či šéfredaktora Plže
Vladimíra Novotného. Neřku své přátele – do
posledních chvil nejvěrnějšího Jiřího Ládra.
Měl je rád. Vážím si toho, že jsem pro něj
vedle velké řady „krásných volů“ patřila i do
dlouhé fronty „nádherných bab“. Jeho
Mařenka (paní Marie Graffnetterová) se pro to
zlobit nebude. Pro tohle ne. Jen za to, že
nám ho přebrala ta s kosou. To jí máme za zlé
všichni. To je potvora konkurence.

Jana Horáková

27Něco se stalo



28Vizuální poezie

Karel Adamus
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Tiráž

Autoři Plže:

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

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

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

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

Jana Horáková (1958 Plzeň) – redaktorka

Josef Hrubý (1932 Černětice u Volyně)
– básník, žije v Plzni

Vladimír Novotný (1946 Praha)
– bohemista, žije v Chodouni

Tereza Paiderová (1993 Domažlice) 
– studentka, žije v Koutě nad Šumavou

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

Dana Raunerová (1955 Cheb) – výtvarnice
a prozaička, žije v České Bříze

Marta Ulrychová (1952 Plzeň) 
– etnografka, publicistka

Vhrsti (1975 Rokycany) – pseudonymní 
výtvarník a prozaik, žije ve Strašicích

V příštím Plži mj. čtěte:
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