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1Tykadla

Vladimír Novotný

Plž po deseti letech
Dějiny neskončily: právě uplynulo de-

set let a pravděpodobně už i pár vteřin
navíc od okamžiku, kdy v říjnu 2002 vy-
šlo první číslo Plže – měsíčníku Plzeňský
literární život. Deset let je deset roků, de-
set roků je deset ročníků a deset ročníků
je o hodně více než stovka plžích sešit-
ků, jistěže plus několikeré letní a zimní
přílohy, na které se bohužel v přítomném
všednodenním okamžiku už nedostává
financí. Deset let existence Plže předsta-
vuje také (při všech nedostatcích) úcty-
hodnou desetiletou kapitolu současné
západočeské a plzeňské literární kultury.
Uplynulých deset roků nebyla žádná pro-
cházka růžovou zahradou ani bezstarost-
né levitování v azurových obláčcích. A ně-
kdy to vypadalo, že opravdu bude po Plži
a plží umíráček se měl k vyzvánění. Přes-
to jsme přežili: možná také proto, že přes
všechny starosti a strasti dávat redakčně
či výtvarně a graficky Plže dohromady
bývá radost. A pořád to má smysl, možná
o to víc v dobách, kdy literatura je jakoby
na ústupu a kdy se za kulturu mnohdy
považuje pakultura.

Hodně zdaru a co nejméně zklamání…
To bychom si mohli v redakci upřímně
popřát směrem do minulosti stejně jako
do budoucnosti. Užili jsme si vrchovatě
obojího: zdaru daného tím, že jsme trpě-
livě i tvrdošíjně připravovali Plže rok po
roce, až došlo na nynější desatero let,
leč i zklamání jsme si ozkoušeli požehna-
ně! Přesto se Plzeňský literární život na-
konec dožil desetiletého jubilea. Je už
součástí západočeského kulturního a li-
terárního života delší dobu než třeba jeho
dávný předchůdce Pramen. Připomeň-
me, že po celý čas své existence se Plž

těšil vydatné podpoře ze strany Mini-
sterstva kultury České republiky, které
v něm rozpoznalo hodnotný fenomén re-
gionální literární kultury. Ministerstvo si
zaslouží poděkování, stejně jako další
kulturymilovné instituce a i vzácní nezišt-
ní sponzoři z řad jednotlivců. Vždyť jejich
společnou zásluhou před námi leží deset
ročníků Plžů.

Setřeme si však slzu dojetí z oka. Uvě-
domujeme si, že i utěšeně odrůstající Plž
zápolí s určitými svízeli. Leč platí, že
v nouzi poznáš opravdového (ne)přítele
– a kdyby časopis byl bez vady, stal by
se něčím na způsob úředního věstníku.
Ten je tak rádoby dokonalý, že ho nikdo
nečte ani nebere vážně. Toho v Plži boh-
dá nebude!

Takže deset let… Ti, kdo nám nepřáli,
za tu dobu nepěkně zestárli. Zato vy
všichni ostatní s čilou myslí, zachovejte
Plži i nadále laskavou přízeň. Buďte po-
řád s námi – a čtěte nás. Děkujeme.
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Milan Šedivý

Slunná silnice samá rrr 
a dost 
(Tzarovy citace, Šedivého imaginace)

I.
„město se ztratilo v zajiknutých zdech“

Naše civilizace skončila v hromadě sutin.
Zaprášené podkolenky, jak ještě včera padala do kolen,
se větrají na balkónech.

Byly z toho pořádné tlačenice v novinách,
útěky slov z napnutých hlasivek, jak list papíru napnutých. 
Skřípající dveře nenávisti, blýskání bateriemi pohledů.
Nadnárodní řetězce koní
se s duněním odtrhly od skal. Za neklidného frkání fabrik 
seběhly do dusných, vypráklých měst. 
Mrskání černými ocasy jak vyšlehávaly mouchy z ulic.

A pak přišla ta katastrofa, ta neskonalá hrůza...
Gibraltar se na to díval,
nevěřil vlastním pohyblivým palcům u nohou.

II.
„a pastýř na pahorku
vchází do svého stromu“

Po nízce zarostlých stráních (jen tu a tam dubisko)
seskakuje z hor priapické božstvo.
Je velké jaro, zrní vypadává ptákům ze zobáků.

Rozvázané šněrovačky žen kývají malými batůžky
a po očku sledují velkého kopytnatce. 
Ach, až příliš okázale před ním ubíhají, 
aby se ukryly v rozvlněném porostu,
kde na trní zůstávají viset křehké pentle i mašle.

Vtom se z pobřežních vln vynoří US Navy 
a nezdolná BBC to začne točit.
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III. 
„jak z jiného světa soli a průsvitnosti“

Dnešní noci jsem byl plavat, 
skočil jsem lomeňáka do Archimedova kráteru, 
letím, kmitám pažemi, nic,
padám třetí minutu, měsíc pořád stejně daleko.
Stříbrné kachny
prokmitnou kolem hlavy, leknu se,
poslední byla s kůrčičkou.
Říkám si: Pokud nedopadneš,
budeš úplně poslední, nedohmátneš.
Jak to vysvětlíš trenérovi, to nevím. 
Zavírám oči, přestávám vnímat, vypínám. 
Padám.

IV.
„už nedávají pít to světlo“

Pohyb ulehání nepřehluší ve mně urputnou vidinu...
Svíce najednou vyrostla ze stolu a hoří!
Z knotu rojí se útok dámských nehtů zpilovaných do ševcovského šídla,
jasnými, zářivými vpichy proniká póry,
je to vydatné jako jakékoli moučné jídlo.

Ulehám s tím náhlým závažím do výšky,
dřevo klavíru skučí nářkem imitujícím eben.
V okně dočítám se rozžhavená kovová písmena,
zatímco zebry Böhmovy plují ze severu,
zavražděné duše jsou hlídači nenapojených stád.
A odložená těla vydávají nízkou mlhu daleko, daleko od nás,
tam, kde jsou kapradiny zavinuté jako dětské jojo.

V.
„otevřte stavidla bláta“

Ten večírek je v plném proudu. Flaško, vztyk!
Jeden mi předkládá pravěk upravený pro každý jazýček,
jiný mě zkouší hypnotizovat šiškou z kukaček.
Nedaří se. 
Ale máme dělobuchy, aby z nás vyrazily věštbu...
Zas někdo vyběhl ven s potřebou, 
rozkračuje se a čerchovaně čurá do noci.

Ze stínů lehce se mě dotýká 
podivná rytmizace proudů ohlazujících kamení,
ta, která vydláždila už kdysi naše poledne i půlnoc.
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Květa Monhartová

Jemný stisk
Vyslala jsem za tebou myšlenku.
Vstáváš časně, vím, pomáhá ti to
k vymáhání a stupňování převahy.
Není dobré pro moje poselství,
že zakoplo o nejbližší chodník,
dokulhalo se sklopenou hlavou.
V každém případě jsi se ozval.
…stali jsme se podívanou světu…
Vydala jsem se krajinou tvého těla. Dávám si záležet.
Projdu dvorem, dvorem možností a lákavých nabídek,
vyberu-li správné dveře a bez zastavení minu plné stoly,
čekají mne něžné pochybnosti, pochybnosti mého těla.
Lemovkou od kalhot podváži svoji sbírku.
Vím to, budeš si s ní pohazovat sem a tam.
Mosty mezi námi pokryly samé skleněnky.
Umíš našlapovat lehce, nikdy neuklouzneš.
Zkoumat na nich hranici klamu je moje poslání. 
Už jste nasyceni, už jste zbohatli…
Cesta do nekonečna svázaná bezlistými stromy.
Potrhané mraky se sexuálními scénami,
lesíky lásky civí do slepých uliček.
Jako herci předstíráme poslušnost 
příkazů neviditelného režiséra.
Naše zvrácené pochmurné veselí.
Ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného
v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky…
Příprava na ni představuje:
tlak okolí,
sčítání dnů, 
stoupání do schodů,
sestupování ze schodů, 
výstrahy do budoucnosti.
Dokonalé zuby s úsměvem.
Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země…
Holubi na řemínku vznešeně pochodují po asfaltu oblohy.
Za rachotu ptačího zpěvu se smazávají všechny myšlenky,
na které stejně pes zvedá nožičku.
V nenadálém tichu, tichu podobném očekávání,
tichu, které zastavuje vyprahlé vědomí člověka 
a přinutí jej zaposlouchat se do touhy,
brnkají jen kovové plíšky podpatků.
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Stromy zrozené z jara opět vylétnou hlučně do výše,
ptačí zpěv znovu zamotá všechny naše myšlenky,
na které stejně pes zvedá nožičku.

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten,
který je už položen…
Znásilněný tvar, znásilněná barva, znásilněné tělo,
přitom bych chtěla jemnými pigmenty vědomě hladit.
Vplout do nechtěné lži stříbrného podnosu zdání,
najít zpomalení času, najít dálkový ovladač své ruky.
Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku…
Had potůček k přeskočení.
Kroutil se, lísal ke břehům,
vzdálil se, kde si už ukousl. 
Lehce se provlékl pod mostem,
kočka potůček k pohlazení.
Mrtvolným mrakům nerozumíme.
Číhají pod obzorem, připravují se.
Vyzváni chvějivou horkostí vzduchu
vyjedou mužně se zátěží nad lesy,
vypustí náklad, který si brutálně bere.
Had potůček se vzepjal,
už ne potůček, ale šelma.
Zabrala se do svého šílenství.
Polámala vrby, smetla, co měla v cestě, 
a se vším narazila na most, ten nevydržel.
Na plášti a na boku má napsáno…
Šedý obraz…
Dva hřeby, 
ráz dva,
zalézají hlouběji 
do masa.
Ruka se třese.
Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení…
Obraz podzimního herbáře…
Atraktivní nožky nebo jen šourající 
lisují každým krokem spadané listy.
Barva pomalu mizí, zůstává jen šeď.
Je naprosto zoufalé,
když se něco čistého 
snažíte umýt ve špinavé vodě.
Procházím v duchu místem zachumlaného mládí.
Skála poznamenaná křížem se chvěje v jezírku.
Při krátké cestě k vodě bylo vše vystrčené na odiv.
S politováním jsem ukazovala puchejře od mravenců
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prohnutá v pase a skrývaná nutkavá výzva
v pomalých přesunech váhy opálených noh
mi přinášela uspokojení z očekávané náhody.
Skála poznamenaná křížem se chvěla v jezírku.
Temné díry okem nic neznamenají jen proměnlivé nebe, 
propadlé stropy dávají ptákům prostor k manévrování,
probodnuté keře si nacházejí místo k milostným avantýrám.
Cihelno, opuštěná, bývala jsi mou vytouženou planetou.
Vyslechněte žvanivé ptáky!
Promiňte bortící se skále,
že chtěla ještě pohladit vodu,
a zasmála se s potem na čele.
Vědoucí kachny pak po ní 
nehlasně vklouzly do jezírka. 
Protože však někteří tvrdošíjně trvali na svém…
Šíp se zabodl do ramene, zásah bolesti.
Jak by mohlo někdy ustat ukřižování
i jen pohanského boha, který se učí létat.
Ústa plná vody vyprskla na asfaltovou pěšinu
a pramínek se změnil v pramen a rychle
s předstíraným nutkáním obtáčel každý kamínek.
Choreografie tance strhávala na sebe pozornost,
připomínala podvádění v rozkroku i podpaždí.
Stromy a keře, rozvinuly jste svůj život do šíře i výše,
svou pamětí dovádíte na větrném skokanském můstku.
Jste hlídači vyleštěné plochy vesmírného zrcadla,
také hlídači života a volného sexu pod sebou.
Ve vás spatříme bezhlučné jaro, 
které rozhoduje o zeleni v listech
a jejich příbuzenských vztazích. 
Léto ve vás je dramatické až bolestné.
Polibky na rozloučenou lehce poletují,
když podzim zpomaluje otočky světa.
Podlitiny přicházející zimy tolik nebolí.
Jestli nevěříte, když jsem k vám mluvil…
Zapnu blízko u krku starobylou brož,
pak vznikne důvěrná kombinace efektů,
lakovaný náramek se při tom zachvívá.
Dálkový ovladač společenské konverzace
odhazuje přes rameno naše vzdálenosti.
Nemůžu jinak. Znechuceně zavřu oči.
Podlaha se vlní, připomíná hluk Pollockových obrazů,
kroky na ní jsou proto pomalé, opatrné až bojácné.
Podlaha, tančící deska, dítě v náručí si plačtivě stěžuje,
ten pláč mu závidím.
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Směs všech barev – šedá, nenasytně šedivá.
Pohlcuje nohy od židle chlapce, který zírá,
nohy jeho otce i jeho oči s povislými víčky.
Šedivě na sebe civíme vzájemně fixováni.
Rozkročená šedivá s nepatrnými nadějemi.
Ale vy, milovaní, protože to víte předem…
V lůžkovém voze jsem z dlouhé chvíle pověsila loutky.
Na první hák tu s roztomilou pusinkou, ale ohmatanou, 
na druhý loutku s dlouhým nosem, vycpanou pilinami,
na třetí hák panenku bez nohy a se sukní pošitou flitry. 
Vytvářejí tak příběhy šťastných i nešťastných okolností
s podpisy velevýznamných i nevýznamných osobností.

Nenávist může podvodně zakrýt,
ale ve shromáždění bude jeho zloba odhalena.
Žravý stroj bojovník nad ní,
červená lanka, úchopy, konstrukce,
několik minut vášnivých choutek.
Žravý stroj a výstřední partner,
přitáhnout, povolit, přitáhnout,
povolit, přitáhnout, už jen povolit.
Potřebuje zkusit cokoliv, když jí táhnou roky,
pro zdraví a krásu si koupit třeba nové nohy,
dát zálohu na atraktivní sny bez okolností.
Ceník těchto výkonů a originálních přípravků
najde v bolesti při každém vstávání a lehání.
Masáže šíje jí povzbudí růst vlasů,
ohlášený laser vyhladí čelo i duši.
Akupunktura lehce podráždí libido,
vlastní teorie obstřiku ubere na váze,
doba objednání nemá vliv na výsledek,
rozhoduje kombinace několika náhod.
A přesto, kdo to tvrdí, když
soustředěné do sebe, obalené vlastním tichem,
nechtěné sochy sedí ve vydýchaném vzduchu.
Strnulost čekárny překonávají jen budíky srdcí.
…a kdo valí balvan, na koho se zvrátí.
Nahoru dolů, srdce je zapisováno vlastním písmem.
Radost, úzkost, výdech i vdech, prosby, poděkování 
přenáším dotyky prstů na vaše neměnné dny a noci.
Nepřekonatelné zákony vás jen zploštily, orámovaly,
pro mne zůstáváte stát s dálkově rozsvícenými světly.
Těžký je kámen, písek má váhu…
Ani jedna dlaždice není stejná. Co kopírovali?
Tělo žirafy, krokodýla nebo jen otisky rukou?
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Ty, kterými se tě dotýkám, hladím, ryji, štípu?
Vidíš, nic není důležité, i když mám snad fortel,
teď po nich šlapu a soused se zavilým výrazem
sleduje mé nohy a nohy dívek a dalších žen.
Zavile poslouchá klapot střevíců a střevíčků.
Jeho zavilý pohled se dotkl jen mých nohou.
To je dobře, stačí moje vlastní zavilost, trpěná.
Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci…
Tvorba vytváří a objasňuje postoj k životu
a jako očistná lázeň obnovuje pocity těla.
Úzká stezka, šlapu na psí ocasy, štěkot a pískot.
Vysoké zvuky se zachycují na suchých travinách,
hlubší a nebezpečnější visí na mřížoví keřů.
Štětce stromů se lehce chvějí jak před startem.
Jejich rozhovory s oblohou jsou již patrny.
Brzy zbělí krajina, brzy jí běloba vykreslí.
Ztratí se i humorný nádech rudých jeřabin.
Opravdu rozumím přátelskému vrtění ocasů?
…abych mohl odpovědět tomu, kdo mne tupí.
Zavírá se krabice dobrovolníků. 
Nechávají se převázat a posouvat,
vycpali si bundy, zateplili kalhoty.
Pro jistotu mají plné tašky důvěry, 
jídla a pití, co kdyby výtah nedojel.
Tlustí draci na obloze, jen se rozsypat.
Vypasená břicha vlečou těsně nad domy.
Vrtulemi křídel se hejna ptáků do nich 
zabodávají, jen posmutnělé uličnictví,
nejoblíbenější bio potravu nenacházejí. 
…ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu…
Jean seděl hrdě a vzpřímeně…
Jak je to někdy těžké, sedět hrdě a vzpřímeně,
když vás tlačí síly, které skrytě ponižují dny i noci.
Jednodušší je nahrbit se, stát se nosičem zavazadel,
zavazadel rozkoše a nejistoty ve vzdušné akrobacii
a nenechat po zádech sklouznout slova k podlaze.
Jsi ve střehu, konečně víš, co se s tou řekou stalo.
Plná rozložených bělavých těl, pokácených panen,
jejich trupů, rukou, nohou, hlav se slepýma očima.
Za sklem si říkaly o nenápadnost, skrývaly se.
Teď dosloužily, prázdné pohledy nevnímají déšť, 
nepotřebují už deštníky, někdo na ně ušil boudu.
Řeka je přijala, omyla, třpytí se divokým leskem.
Vířící řeka takovou nabídku nemohla odmítnout.

(Použity citáty z Bible – Skutky apoštolů, List Římanům)
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Karel Adamus

Jedenáct příběhů I.
1. Hned
„Jak krásně smutný!“ obdivoval nej-

starší žák nejmladšího žáka. „Kdes k to-
mu smutku přišel?“ „Nejsem smutný,“
opáčil nejmladší žák, „jsem prostě ta-
kový.“ „To není samo sebou,“ řekl nej-
starší žák, „ostatní žáci tak krásně smut-
ní nejsou. Určitě znáš nějaký způsob jak
zesmutnět,“ vyzvídal, „možná si ho ani
neuvědomuješ. Uvažuj.“ „No,“ zauvažo-
val nejmladší žák, „představuju si stáří,
představuju si, že jsem nejstarší, možná
to bude tím. Vyzkoušej to,“ radil nejmlad-
ší žák nejstaršímu, „ale ty si představuj
mládí, představ si, že jsi nejmladší,
možná to zabere, možná zesmutníš.“
„Opravdu,“ posmutněl po chvíli nejstarší
žák, „představuju si mládí a hned jsem
smutnější.“

2. Noc
Muž zvaný Noční nemohl v noci spát,

a tak večer co večer odcházel po setmě-
ní z domu, do rozednění se procházel
městem a přes den pak doma podřimo-
val. Jednou se mu dostaly do rukou no-
viny. „Hrozné,“ vyděsil se, „samé špatné
zprávy, podvody, úplatky, hulvátství, lha-
ní, pomluvy, žravost, hrabivost, lakota,
nepřejícnost, zločinná spolčení a další
a další špinavosti i mezi těmi nejváženěj-
šímu hodnostáři a dokonce i v těch nej-
vyšších kruzích! V noci se tolik špatností
určitě neděje, je tma, lidé spí, ticho,
klid…, znám to, každou noc jsem ven-
ku,“ zamručel a dal se do prohlížení novi-
nové přílohy Město v noci. S údivem však
zjistil, že v noci se ve městě děje totéž;
loupeže, přepadení, rvačky, vraždy, nási-
lí… A co ho udivilo nejvíc, všechny popi-

sované zločiny byly spáchány v místech,
která důvěrně znal, a nejpodivnější bylo,
že zločiny tam byly spáchány v době, kdy
se v těch místech nacházel. „Zajímavé,“
divil se, „byl jsem tam a ničeho podezře-
lého jsem si nevšiml.“ ‚Co když jsem tím
zločincem já?‘ napadlo ho. ‚Zajdu na

strážnici a pokusím se zjistit podrobnos-
ti, kdoví zda se náhodou nevědomky ne-
dopouštím nějakých hrůzných činů;
a ukáže-li se, že ano, nejlepší bude,
když se ke zločinu okamžitě přiznám,‘
pomyslel si a zamířil na strážnici. „Jdete
pozdě,“ řekl mu tam příjemný mladý muž
ve stejnokroji, „už máme všechny přípa-
dy objasněny, pachatelé jsou už ve věze-
ní. Totiž,“ dodal, „viníci se chodí přizná-
vat brzy ráno, hned jak si přečtou noviny
a zjistí, co spáchali. Ale mám teď chvíli
čas, jestli si přejete, mohu vás vyslech-
nout,“ nabídl se strážník. „Řekněte mi,
kde všude jste v noci byl?“ zahájil vý-
slech mladý muž. „A proč zrovna tam?
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Viděl jste tam někoho? Byl jste ozbrojen?
Povězte mi všechno, na co si vzpomene-
te…“ Na všechny otázky odpovídal muž
zvaný Noční slovy: „Nevím, co já vím, ne,
nebyl, na nic…“ Poté co na otázku, „Jak
jste byl oblečen?“ odpověděl: „Nijak,
chodím jen tak,“ ukončil strážník výslech
slovy: „Výborně! Přesně to říkají po činu
všichni pachatelé. Příště se přijďte při-
znat dřív, nejlépe hned, jak vyjdou novi-
ny, my s vámi váš zločin co nejdůkladněji
probereme, pomůžeme vám s výpovědí
a uvidíme, co se dá dělat.“ 

3. Smysl slova
„Je to možné? Copak toho vojína ni-

kdo neznal?“ uvažoval nejstarší žák nad
hrobem Neznámého vojína. „To mi nedá-
vá smysl.“ „To se ví, že znal,“ řekl mistr,
„totiž, když se neví, jak se někdo jmenu-
je, tak to vůbec neznamená, že se jedná
o někoho neznámého,“ vysvětloval mistr,
„všechny, naprosto všechny bytosti jsou
si blízké a všechny se také navzájem
velmi dobře znají. Ovšem, kdyby třeba
pohřbili sochu,“ uvedl mistr přiklad, aby
žákům věc přiblížil, „pak by slovo nezná-
mý mělo smysl, a to i kdyby se jednalo
o sochu osoby všeobecně známé.“ 

4. Definice
„Dá se každý pojem jednoduše a při-

tom jasně a srozumitelně vysvětlit?“ ze-
ptal se nejmladší žák mistra. „Samozřej-
mě,“ opáčil mistr Řemen, „každý pojem
lze pomocí myšlenkového pochodu, kte-
rému se říká výměr pojmu, jednoduše
a přitom jasně a srozumitelně vysvětlit.“
„I pojem pravda?“ vyzvídal nejmladší žák.
„No…“ odmlčel se mistr a uvažoval, jak
jednoduše a přitom jasně a srozumitelně
vyměřit pojem pravda. „Pravda a po-
jem?“ vložil se do řeči mistr Průžer, zna-
lec dvacátého století a staletí přilehlých.

„To Pravdu neznáte!“ vykřikl. „Kdepak
pojem! Kdepak! Pravda, to je taková
divná figurka!“

5. Duch doby
Na planetě Zemi zanikl Život. Za nějaký

čas tam přistáli dva mimozemšťané a vy-
dali se na průzkum. Zem byla pokryta
jednotvárnou šedí, v níž se dalo jen stěží
rozeznat stopy činnosti nějakého dávno
zašlého života. Nápadná byla jen zacho-
valá parkoviště a také hustá síť silnic, ji-
miž byla šeď protkaná, po nichž se pro-
háněla spousta automobilů. „Ani živáč-
ka, ani náznak života,“ pronesl mimo-
zemšťan Mimob, když skrznaskrz pro-
zkoumali celou planetu, „a není to tak
dávno, co Zem Životem jen kypěla. Kdysi
jsem tu musel nouzově přistát a několik
století jsem se na zeměkouli zdržel,“ do-
dal na vysvětlenou.“ „A co ty vozy?“ na-
mítl druhý mimozemšťan. „Jezdí jich tu
spousta.“ „To jsou automobily,“ vysvětlil
Mimob, „objevily se tu v tehdejším po-
zemském dvacátém století. Kdysi,“ za-
vzpomínal, „když se někde něco přihodi-
lo, tak se to tam automobily jen hemžilo.“
„Tak přece jen Život,“ prohodil druhý mi-
mozemšťan. „Kdepak Život,“ usmál se
Mimob, „to je duch. Duch doby. Ještě
nevyprchal.“

6. Skutečná kulatost
„Jak vypadá sen?“ zeptal se nejmladší

žák mistra. „Je kulatý?“ „Je,“ přitakal
mistr, „je kulatý a dutý. Sen, to je něco
jako sklenice,“ pronesl přirovnání mistr,
„a uvnitř, v té sklenici, sní snící.“ „Dalo by
se v tom snu plout po moři, myslím jako
na lodi?“ „Samozřejmě,“ řekl mistr, „i lé-
tat by se dalo, sen ti umožní vše, co si
dokážeš představit.“ „No a co ti, kteří
představivost nemají?“ vyptával se žák.
„Ti se musí spokojit se základním snem,
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totiž s tím, co se jim zdá, že vidí, když se
dívají z té sklenice, nebo musí věřit tomu,
co jim poví ti, kdo v těch svých snech
umějí plout.“

7. Řídit
„Je možné řídit svět?“ zeptal se nej-

mladší žák mistra. „Je možné podlehnout
představě, že to na okamžik možné je,“
odvětil mistr. „Na jak dlouhý okamžik?“
chtěl vědět nejmladší žák. „Záleží, o ko-
ho jde, záleží, kdo si představuje,“ řekl
mistr, „někdo si představuje, že svět bu-
de řídit třeba sto let, někdo jiný si před-
stavuje, že on by řídil svět i tři sta let,
někdo další si troufne i na tisíc let a na-
jdou se i tací, kteří si představují, že by
mohli řídit svět věčně.“ 

„Jak to, že nelétáme, jak to, že se ne-
vznášíme?“ zeptal se nejmladší žák tro-
chu od věci, když příběh skončil. „Co to
je za sílu, jež nás drží při Zemi?“ „Je to
vyrovnanost a porozumění Země,“ odvě-
til mistr, „je to dobrota, laskavost a sou-
cit, jež nám prokazuje Zem. Zem je do-
brá, laskavá a soucitná ke všemu, co
hostí, mnozí si však té dobroty, laskavos-
ti a soucitu neváží, o Zem nedbají, Zemí
pohrdají, chtěli by se vznášet, nechovají
se k Zemi jako hosté k hostitelce…“
„Ach,“ povzdechl si nejmladší žák, „to
může špatně dopadnout, to může špatně
skončit.“ „Dopadne to vždycky na Zem,“
řekl mistr, „ale skončit to může i tím vzná-
šením.“

8. Jistý počet
„Příběhy putující po Dně,“ vybafl na

básníka mistr, „vysvětlete mi, co to je?“
„Něco jako řeka, do níž ústí vody všech
světů,“ pronesl přirovnání básník, „voda
plyne k moři, vlévá se do moře a splývá
s hlubinami… No a ta řeka to jsou příbě-
hy putující po Dně,“ vysvětlil přirovnání

básník, „voda, to je poučení, plynutí to je
putování, hlubina je mysl a moře vol-
nost.“ „Kolik těch příběhů je?“ byl zvědav
mistr. „Slyšel jsem, že toho, co se může
přihodit, prý zas tolik není, to znamená,
že příběhů může být jen jistý počet.“ „I to
je příběh,“ řekl básník, „příběh, který vy-
právějí ti, kdo vědí, myslí, umějí a píší.
Příběhů je nejméně tolik, kolik je ve
všech světech bytostí. Představ si, že se
ti během dne něco přihodí, třeba zakop-
neš,“ pronesl přirovnání básník, „a za-
kopneš-li během dne stokrát, je tu sto
příběhů a každý je jiný, a teď si představ
všechny bytosti, co jich ve všech světech
je a každé té bytosti se něco přihodí a…“
„Áááá!“ představil si to mistr a upadl do
bezvědomí. „S těmi příběhy je to jako
s čísly,“ pokračoval v přirovnávání bás-
ník, když se mistr vzpamatoval, „není jich
moc, je jich jenom deset a nedopočítáš
se.“

9. Zas
„I ti největší umělci jsou tak trochu ko-

medianti, že ano?“ obrátil se k básníkovi
mistr. „Jsou,“ přitakal básník, „ti nejváže-
nější si to ale nechtějí přiznat, chovají se
jako umělci a vypadají potom jako šašci.“
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Vladimír Novotný

Truchlivý román 
s modrozelenými konci

Z Plzně, resp. i ze Stodu může být blíz-
ko do Brna: Jan Sojka tam před časem
vydal svou pozoruhodnou básnickou
sbírku Směr spánku, za niž obdržel Ce-
nu Bohumila Polana – a přední prozaik
Václav Gruber, občan stodský, nyní
v moravské metropoli uveřejnil svůj nový,
poměrně rozsáhlý román s názvem Za-
střelte toho chromého koně. Pokud však
Sojka publikoval v renomovaném Wele-
su, Gruber zvolil nakladatelství Moravská
Bastei MOBA, což je nakladatelská fir-
ma, která nás sice prý „baví již od roku
1991“, někdy však asi jen někoho. Se-
čteno a zváženo MOBA je veskrze ko-
merční nakladatelství, v jehož edičním
programu se mohou objevit i tituly neko-
merční neboli kvalitní: k těm patří i ny-
nější Gruberův román. Ten by se mohl
dobře prodávat i tak a nepochybně si
najde početné čtenáře. Byť stejně platí,
že kdo s komercí si zadá, platí za to daň.

Splatil ji i náš západočeský spisovatel.
Stačí se podívat na obálku: je příšerná,
je kýčovitá, je příšerně kýčovitá. A proč?
Protože nejenže nerezonuje s vlastním
příběhem, nikterak zábavným či odde-
chovým, nýbrž vytváří klamný dojem, že
Gruberova próza bude takové prostinké
počteníčko, nad nímž by si utěšeně za-
vzdychala i mladá žena na knižním pře-
balu, posedávající na otáčivé židli. Tolik
kvalitních uměleckých fotografů přitom
pobíhá po vlastech českých, MOBA však
k nim pravděpodobně nemá důvěru.
A jak má naopak k ní mít důvěru čtenář,
když na zadním přebalu čteme anotační
ptákovinu (dalo by se to říci i příkřeji), že

„příběh chromého koně /proboha, co-
pak se v knize píše o nějakém chromém
koni!?, pozn. V. N./ je vyprávěním o lás-
ce, o důvěře, o radosti ze života a také
o smrti“. To je břeskné reklamní tvrzení,
hádáme, že z pera někoho, kdo Grube-
rovu knihu ani nečetl! Přečtete-li si ji
však, přesvědčíte se, že je to naopak:
vždyť jde o vyprávění především o smrti.
Proto také o radosti z uplývajícího života,
o stupňující se důvěře, o náhlém milost-
ném vzplanutí. Též o naději, poněvadž co
jiného nám zbývá a co stejně nemusí sta-
čit. Ani k nějakému zázraku, s nímž si
může začarovat prozaik. A nabídnout ko-
nec buď modrý, anebo zelený: vyber si,
čtenáři! Leč smrt si nevybírá.

Román Václava Grubera není veselý,
jenže podobně neveselé jsou i skotačin-
ky poťouchlého literárního života. Při-
troublá je anotace knihy: za žádnou cenu
ji nečtěte, protože proměňuje dramatický
autorův příběh v něco tuctového a banál-
ního, tisíckráte přežvýkaného a omleté-
ho, až by knih znalému čtenáři mělo být
nevolno. On je silný a neporazitelný,
a přece ví… Ona je pořád ještě hezká
a přitažlivá, a přece ví… Banalita za ba-
nalitou. Jinou tuze neveselou, ba přímo
trudnou záležitostí je „recenze“, kterou
o Gruberově knize splichtil Ivo Fencl pro
Plzeňský deník. Nechme stranou totální
neporozumění textu a jeho struktuře, po-
miňme neanalyticky pochlebný, poklon-
kující tón, který si s ničím neláme hlavu,
natož s prozaikovým dílem, nelze však
neúpět nad tím, jak si Fencl bezostyšně
vymýšlí, fabuluje, libuje si v nepravdách,



ledabyle plká a práší k tomu. 
Koně se také střílejí, napsal svého ča-

su klasik severoamerické literatury. Rov-
něž Václav Gruber líčí mezní situaci v lid-
ském životě: jeho dosti nevýrazný, spíše
povrchní než hloubavý hrdina se ocitá
v situaci, kde je zničehonic jakoby „na
odstřel“ a čeká ho horší rozpoložení, než
ve kterém bývají zchromlí komoňové:
hrozí, že jeho dny jsou sečteny, že mu
zbývá už jen zlomek příslovečné šagré-
nové kůže existence, že vše tragické, co
si odmítá přiznat a na co reaguje až tru-
covitou vitalitou, se v jeho životabytí
uhnízdilo natolik brutálně či drasticky, až
je to k neuvěření. Leč kdy bývá smrt
k uvěření, zvláště naše vlastní odcházení
ze světa širého?

Tvůrčí krédo celého příběhu vkládá Vá-
clav Gruber do několika vět ze závěru ro-
mánu, vět, které můžeme připomenout,
aniž bychom prozrazovali vlastní dějová
vyústění knihy. Autor v těchto sentencích
praví toto: „Nejhorší je čekání na konec.
Teprve až se dostanou na úplné dno, je
možné se zase podívat nahoru. /…/
Všichni teď už jen čekáme.“ Toto „podí-
vání nahoru“ prozaik spojuje se sebezá-
chovnou regenerací erotické vitality, v níž
spatřuje přirozený protějšek zmíněného
odcházení ze světa, ne-li přímo vzpouru
proti smrti. Proč je to ale příliš málo, než
aby zazněla oslavná šalmaj nad knihou?
Poněvadž s erotickými scénkami si spi-
sovatel pohříchu neví valně rady, před-
kládá je bez invence, tak jako mnozí pi-
satelé komerčních líčení, navíc bez spo-
luprožívání kýžené vitality. Přitom by prá-
vě tyto pasáže mohly tlumočit pocity na-
děje a důvěry! Pokaždé přece jde
o křehké vztahy a o křehké chvíle, tudíž
stačí jediný chybný krůček, a už je to
krok slona v porcelánu. Vždyť pak auto-
rovi jednoduše – nevěříte.

Ano, Gruber napsal knihu o umírání,
knihu vážnou a působivou, takže pryč se
všemi recenzentskými a redakčními plyt-
kostmi! Zároveň to však měla být i svého
druhu saroyanovská etuda o neumírání:
zákeřný příchod zhoubné choroby chvá-
lyhodně i podivuhodně burcuje protago-
nistu k žízni po životě jako kdyby ve vyšší
rovině: nakolik se to ale může dařit, ptej-
me se, jsme-li obklopeni pokrytectvím,
prolhaností, neupřímností, nevírou, ne-
věrností? Je to rozpor, který rutinní re-
cenzent nepostřehne, kritik ho však musí
vidět: téma tragické smrtelnosti lidské
vtiskuje románu epický rozměr a zvláště
kvůli tomu Gruberovu prózu čtěme a pro-
žívejme. Jenže základní umělecký ne-
soulad tohoto vyprávění spočívá v tom,
že prozaik dává napořád přednost dro-
bnokresbě, kterou nevyvažuje ničím ji-
ným než zase drobnokresbou, přidává-
ním dalších historií, komplikací, všeho-
chutí odboček. Navíc román přes svou
„podstatnost“ není kompozičně dotvoře-
ný – a přitom by mohlo stačit tak málo!

Málo asi nikoli. Ale něco přece: pocti-
vá a svědomitá redakční a poté i autor-
ská práce. Proto se i naše hodnocení
Gruberova románu Zastřelte toho chro-
mého koně volky nevolky potýká s fak-
tem, že knížka „neměla redaktora“. Tako-
vého, kdo neopravuje překlepy, ale pra-
cuje s textem, snaží se vyklučit zbyteč-
nosti, neústrojné věty, pasáže, situace.
Neboli vše, co snižuje umělecký účin ro-
mánu. Zkušený redaktor by nepochybně
vrátil autorovi rukopis k dopracování… 

Nestalo se tak a jistě se tolik nestalo.
Jenže z knihy se závažnou tematikou
a existenciální naléhavostí, která mohla
vyniknout i v kontextu celorepublikovém,
se takto stala „pouze“ významná novinka
západočeské prózy. Takový lepý oř, co
pokulhává. Ba, pokulhává. 
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Oldřich Janota

Vch d  edle
Neslova jsou, podle učebnice češtiny,

umělá slova, která nemají smysl. Asi jako
nesova – umělá sova nemající smysl,
sova z olova, co nehouká a nechytí ani
krysu. Neslova jsou jakási slova syslova,
je-li skutečně sysel zvíře, kterému je
smysl slov lhostejný. 

Ačkoliv termín „neslova“ vznikl přidá-
ním negativní předpony „ne“ k výrazu
„slovo“, a vzniká tak dojem, že neslova
se tvoří přidáním záporu (např. nežena,
nesoumrak, nehouba, nenůžky), není to-
mu zcela tak, protože předponou „ne“
vznikají spíše smysluplná negativa. „Ne-
žena“ je koneckonců srozumitelné, byť
pitoreskní označení pro muže, či množi-
nu všech věcí, které nejsou ženou, na-
příklad slunečnice nebo volejbal. Nesou-
mrak může být pojmenování všech den-
ních hodin, kdy se nesmráká, používané
třeba fanatiky soumraku, kteří mimo sou-
mrak jiné části dne neuznávají, nebo fyzi-
kální termín pro antigravitační síly, které
nesou mrak. Proto filosofové mezi před-
ponu ne a významové slovo, k němuž ne
přiřazují, raději vkládají pomlčku, tj. ne-
přiřazují. Viz pak rozdíl mezi neexistence
a ne-existence.

Jako příklad neslov uvádí odborná lite-
ratura neslova „krána“ a „lokme“. Zní to
moderně, jako emailové adresy, zvláště
napíšeme-li to krana.lokme@yahoo.cz.
Krána by ovšem mohlo být i označení
krákající vrány – stejně jako klouže je ro-
zumný výraz pro zamrzlou louži. 

Přeřazení nesmyslných neslov krána
a klouže mezi slova smysluplná (tedy ni-
koli smyslná, jako opak nesmyslného) by
si mohlo vynutit jejich každodenní použí-

vání. To znamená, že krákající vrány či
zamrzlé louže by se z nějakého důvodu
staly předmětem naší každodenní kon-
verzace, tak jako „demokracie“ či „kri-
ze“. Nebo bychom na způsob divochů
považovali kránu (k ránu?), krákající vrá-
nu, za jiný druh ptáka, než je vrána, která
právě nekráká, ať již je ráno či neráno, či
Nelahozeves, ves, kam jezevec si vlez. 

Slova tvoří náš obraz světa. Pro co ne-
máme slovo, to nevidíme, to neexistuje.
Nemáme slovo pro spravedlnost, umož-
ňující nespravedlnost. Nebo jinak – vý-
ukou angličtiny se dnes učíme přesněji
rozlišovat čas minulý na čas minulý v mi-
nulosti ukončený, na čas minulý trvající
do přítomnosti, na čas předminulý atd.
Angličtina tak vytváří Čechům novou
strukturu časoprostoru. 

Neslova – viz zmíněné „krána“ – může-
me tedy definovat jako slova, která ne-
mají smysl, ale i jako slova, která smysl
skrývají, slova pro skutečnost dosud ne-
známou. Například slovo kravata bude
asi neslovem u Eskymáků, kde se kra-
vaty zásadně nenosí, ale zároveň by kra-
vata (nikoliv ve významu telata) mohl být
běžný výraz v prostředí eskymáckého di-
vadla, kde kra vyrobená z vaty patří k nej-
častěji používaným kulisám.

Nebojme se proto vyjadřovat neslovy!
Mohou to být slova budoucnosti, která
teprve čekají na své uplatnění. Snad by
stálo za to shromažďovat genofond ne-
slov, neslovník, tj. genetickou banku
slov, která nemají smysl, ale jednou
smysl mít mohou. Protože až takových
slov bude zapotřebí, ne-budou mož-ná
právě po-ruce. 

14Sova bez not
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Milan Čechura

Šťastný Jim
To dnešní povídání o knížce britského

spisovatele Kingsleyho Amise bude tro-
chu zvláštní. Ale o tom až po ukázce.

Dixon pohlédl na řady černých teček,
které utíkaly nahoru a dolů po linkách,
a podařilo se mu nabýt jistoty, že každý
bude muset zpívat po celou dobu. Před
dvaceti minutami zažil ošklivou chvilku,
když zpívali jakousi slátaninu od Brahm-
se, která začínala desetivteřinovým só-
lem tenorů – nebo přesněji řečeno só-
lem pana Goldsmithe, který dvakrát před
obtížným sólem zadrhl a nechal ho otví-
rat a zavírat ústa za naprostého ticha.
Z opatrnosti chytil nyní notu, kterou si
mručel Goldsmith, zamručel ji také
a usoudil, že výsledek je spíš libý než
nelibý. Nemohli mít trochu slušnosti
a zeptat se ho, jestli vůbec chce zpívat,
než ho zahnali na stupínek a vecpali mu
ty papíry do rukou?

„Všok koždá čosem svá zruší slova,
neb byla pó-óuhý žort…,“ zpíval Gold-
smith rozechvěle a velice hlasitě. Byla to
poslední řádka: Dixon nechal ústa široce
otevřená, dokud Welchův prst trčel ve
vzduchu, a zavřel je s lehkým pohozením
hlavy, jak to viděl u zpěváků, když prst
odlétl stranou.

Všechny knihy, které jsem zatím v této
rubrice zmiňoval, jsem v průběhu čtyři-
ceti až padesáti let přečetl několikrát.
K některým jsem se vrátil vícekrát, k ně-
kterým méně, do některých jsem během
let třeba jen namátkou nahlédl, ale se
všemi jsem udržoval, dalo by se říci, per-
manentní styk. Proto se mi stále vybavo-
valy ty pocity nebo zážitky, o něž tady
hlavně jde. U Šťastného Jima tomu tak
nebylo. Poprvé a zároveň naposled jsem

ho přečetl někdy v roce 1969. To mi bylo
dvacet let. Pak jsem měl asi jiné zájmy
a knihu jsem nejspíš někomu půjčil a až
do letošního roku jsem ji neměl v ruce.
Přesto jsem se nemohl zbavit dojmu, že
mezi knihy mého života patří. Nějak na
mě musela zapůsobit, když jsem si na ni
po takové době vzpomněl. A tak jsem za-
šel do antikvariátu a už v autobuse ces-
tou domů jsem se znovu ponořil do pří-
hod začínajícího univerzitního učitele Ja-
mese (Jima) Dixona.

Sotva jsem dočetl, věděl jsem, že jsem
udělal dobře, když jsem Šťastného Jima
neodsunul na vedlejší kolej. Znova jsem
se smál při jeho střetech s tupým nadří-
zeným, profesorem Welchem. V roce
1969 byl ten smích takový bezstarostný,
byla to pro mě stará dobrá Anglie s tro-
chu podivínskými lidmi a hlavně jsem se
zajímal o to, zda se Jim vyspí s Christinou
Callaghanovou. V roce 2012 tam bylo víc
hořkosti, neboť už vím, že ani ve staré
dobré Anglii to nebylo až tak bezvýhrad-
ně dobré, že strach o práci je „svině“
a nutí dělat člověka různé věci. Ještěže
to Kingsley Amis zabalil do starého do-
brého anglického humoru. Jedno se
však nezměnilo vůbec. Mám Jima Dixo-
na pořád rád. Během letošní četby mi
došlo, že jsem ho měl rád už před třia-
čtyřiceti lety. Nevím, jestli mám rád ně-
jakou jinou literární postavu. U Jima jsem
si tím jistý. Možná proto, že je to outsider,
kterých je nás na světě drtivá většina.
A protože to s ním dopadne dobře, tak
dnešní díl ukončím mottem knížky:

Ó, šťastný Jim,
jak mu závidím.
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Stanislav Bukovský 

Pomník i pro Jabůrka?
S kým, proti komu, proč
Za první světové války prý jeden ra-

kouský generál řekl o Češích: „Rukují
jako ovce, bojují jako lvi, ale když utrpíme
porážku, radují se jako děti.“ Vyplývá
z toho, že Češi odjakživa patřili mezi vo-
jáky k nejlepším. Jenom v těch válkách,
jež sami nikdy nevyvolali, se nemohou
dopátrat „Kde domov můj?“, kteroužto
otázku si pokaždé se slzou v oku připo-
menou při své hymně národní. I stávalo
se za té války první světové, že Češi bo-
jovali na Piavě za Rakousko jako lvi,
i když už Rakušané a Maďaři se raději
dávali na taktický ústup, a u Zborova bo-
jovali jako lvi za dosud neexistující
Československo, i když jejich spolubo-
jovníci Rusové už brali do zaječích.

Za druhé světové války naše domácí
vláda a většina obyvatel ve válce nebyly.
Exilová vláda a s ní někteří našinci
v zahraničí i doma dobrovolně a ze své
vůle ve válce byli. Cesta vlastenců
k armádám bojujícím proti okupantům je-
jich země vedla přes gulagy, cizineckou
legii, a než přešli hranici, museli často
čelit opakovanému zatýkání, ústrkům,
ponižování a výpraskům. Mnozí bojovníci
za svobodu, pokud měli štěstí a válku
přežili, měli potom smůlu, že se v také je-
jich zásluhou osvobozené vlasti dožili
pronásledování a potrestání, někteří
i trestů nejvyšších. Jiným se podařilo
včas emigrovat, ti měli na jednu stranu
štěstí, že unikli bezohledné šikaně, na
druhou stranu ale taky smůlu, protože
nemohli v zemi, kterou pomáhali zachrá-
nit, žít a užívat si vděčnosti od vlády i od
celého národa, za nějž bojovali. Mnozí
bojovníci se totiž dočkali výčitek a od-

sudků nejen od představitelů zločinné
moci, ale i od obyčejných spoluobčanů
a sousedů, protože ti jim dávali za vinu,
že se kvůli jejich boji stávali často oběťmi
odvetných akcí okupantů. To oni raději
čekali, jak to dopadne. Nebýt těch sta-
tečných, dopadlo by to s nimi ale na-
vzdory jejich opatrnosti asi špatně. A tak
naši bojovníci, kteří jako obvykle bojovali
jako lvi, se dočkali uznání jen v cizině,
zatímco doma většinou, pokud vůbec, až
po smrti.

Za studené války museli odvedenci
skládat přísahu věrnosti socialistické
vlasti. Aby mohli přísahat věrnost vlasti
bez přívlastků, to jim umožněno nebylo.
Třebaže milovali vlast, tak mnozí neměli
rádi režim, ale museli tak jako tak se
zbraní v ruce hlídat muniční sklady, třeba
i proti případným bojovníkům za nasto-
lení lidštějšího zřízení, a na hranicích stří-
let prchající spoluobčany, jejichž jediným
zločinem bylo, že chtěli žít někde jinde.
A přitom a přesto při společných cviče-
ních s vojáky zemí, s nimiž jsme byli
v jednom paktu a kteří nám z rozkazu
nejvyššího velení mohli kdykoliv dát lekci,
kdybychom nebyli dost poslušní, byli
čačtí Češi při závěrečném vyhodnocení
obvykle nejlepší. Dá se předpokládat, že
by v případě válečného konfliktu za svou
vlast a za špatný režim v ní a za své špat-
né velení bojovali opět, jak jest jejich zvy-
kem, jako lvi.

Dnes už skoro žádnou armádu nemá-
me, a ti, co jsou v otázkách národní obra-
ny a vedení případné války nejkompe-
tentnější (většinou jde o majitele modré
knížky), tvrdí, že beztak jsme národem
Švejků, tak co s armádou. Stejně by-
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chom dnes už na její financování neměli.
Stačí, že máme nějaké ty záložáky. Ale
proč se přitom otírají o Švejka? Copak
byl dobrý voják Švejk snad jen a jen špat-
ný voják? Pravda, jeho vojenské chování
mělo jisté nedostatky, ale rozhodně ne-
byl zbabělec. V každé situaci si uměl
poradit. Nepanikařil a v kolektivu seč
mohl svým klidem upevňoval bojovou
morálku. Škoda, že Jaroslav Hašek ze-
mřel dřív, než stačil román Osudy dobré-
ho vojáka Švejka za světové války dokon-
čit. Představuji si, že by Švejk i v těch
nejtěžších bojích neztratil humor a mož-
ná by se z něj stal i hrdina českosloven-
ských legií. Jen mám trochu obavu, aby
se nepřidal k bolševikům. A i kdyby ano,
logice díla by odpovídalo, aby u nich
dlouho nesetrval. Ale ať už by bojoval
s kýmkoliv a proti komukoliv, věřím, že by
byl dobrým vojákem za všech okolností.
Švejk může být naším trvalým vzorem,
jak si udržet důstojnost, zdravý rozum
a optimismus i v době, kdy je to téměř
nemožné. Měl by se mu postavit pomník.
Nakonec by si pomník zasloužil i kanonýr
Jabůrek. Ono totiž všechny ty paradoxy,
jimiž je naše historie doslova prošpiko-
vaná, lze pojímat jen z nadhledu, jenž je
vlastní těmhle lidovým hrdinům. Zacho-
vávají za všech okolností stoický klid
a přitom plní až doposledka svou povin-
nost. 

Maf(f)ie
Svobodu našemu utiskovanému náro-

du vybojovala téměř již před sto lety Maf-
fie. Jejími členy byli lidé čestní, své otči-
ně oddaní, veskrze poctiví. Nikdo z nich
při službě vlasti nezbohatl, život při tom
riskovali a ti, co na to měli, i ze svého na
osvobození svého národa přispívali. Ta-
koví byli. Nebýt Maffie, kde bychom
dnes byli my Češi. Třeba bychom nebyli. 

I nyní se stará o naše blaho mafie. Teď,
když už máme, co jsme chtěli, nemusí za
naši svobodu bojovat, té máme až až. Až
se bojíme večer z domu vycházet. V rám-
ci Evropy i světa pak jsme všemi respek-
tovaným národem. Ale jinak mají mafiáni
v péči o naše blaho ještě široké možnosti
působnosti, k čemuž mají i sdostatek
způsobilosti, čehož si také všichni jakse-
patří vážíme a za což jsme jim neskonale
vděčni. Mafie má dnes ještě více starostí
než tenkrát před lety Maffie a častokráte
jde opět jejím představitelům o život;
mnozí již také oň přišli. Jejich práce a zá-
sluhy jsou k nezaplacení a ani jim nemů-
žeme dostatečně vyjádřit svůj vděk. 

Zatímco vůdčím osobnostem Maffie
národ nechal postavit pomníky, pojme-
noval po nich ulice a různé instituce, ma-
fii se zatím památníky nedělají. Snad se
jim postaví až někdy později, škoda, že si
to moc neužijí už teď za živa. Hlavně aby
se na jejich skutky nezapomnělo. Na-
štěstí se pořizují odposlechy z jejich jed-
nání, při jejich skromnosti i bez jejich vě-
domí a uchová se tak pro příští časy
jejich hlas. Dobře je, že i média jim věnu-
jí zaslouženou pozornost a obeznamují
národ prostřednictvím archivů, kde se
všechno, co se napíše, archivuje, i příští
generace s jejich blahodárnou činností,
s jejich brilantními praktikami zajišťujícími
chod národního hospodářství. Aby
všechno jak náleží fungovalo, je třeba
dbát na to, aby se to dobře promazalo,
podmazalo a nikoho to nezamazalo. Rádi
se uskrovníme, aby na to bylo. Dobře ví-
me, že kdo maže, ten jede, a na to, že
když se zapomene, zadrhne se to. Na-
štěstí mafie neustále dělá, co může, aby
to nahoře i dole, napravo i nalevo, zkrát-
ka všude, běželo, šlapalo a nedrhlo. Pro-
to Bůh hodné pány mafiány opatruj! 

Pán Bůh s námi a zlé pryč!
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Pavel Štýbr

Poezie je všude
Poezie podle japonsko-českého
slovníku

ó – král
hóo – papež
hihi – pavián
chocho – starosta města, motýl
chichi – otec, mateřské mléko
gágá – vřeštět
gígí – vrzat
karate – holé ruce
hanami – pohled na rozkvetlé 

květy stromů
hatsuhi – východ slunce na Nový

rok
fúu – vítr a déšť
fuyu – fujavice, zima
káká – krákat
kakkó – kukačka
hogei – velryba
ónami – velké vlny
pachipachi – tleskání rukama
aijó – láska
róba – stařena
mamachichi – nevlastní otec
mamahaha – nevlastní matka
yamayama – hory
gúgú – tvrdě spát
á – ano, ovšem
he – prd

Poznámka k výslovnosti: 
cha – ča, cho – čo, chi – či, 
ji – dži, jo – džo, yo – jo, yu – ju

Poezie podle mapy ČR

Bělušice
Brno
České Budějovice
Drahovice
Heřmanice

Horní Slavkov
Hradec Králové
Jiřice
Karviná
Kuřim
Liberec
Litoměřice
Mírov
Nové Sedlo
Odolov
Olomouc
Opava
Oráčov
Ostrava
Ostrov nad Ohří
Pardubice
Plzeň – Bory
Praha – Pankrác
Praha – Ruzyně
Příbram – Bytíz
Rýnovice
Říčany
Světlá nad Sázavou
Stráž pod Ralskem
Teplice
Valdice
Vinařice
Všehrdy
Znojmo

Poezie podle anglicko-českého
slovníku

ahoy – hola
ale – pivo
black – smutný
box – zimostráz
buffet – rána pěstí
camera – klenutý strop
clown – sedlák
coach – kočár
colt – hříbě
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dent – důlek
diet – sněm
display – výstava
dog – ničema
down – písčina
end – mez
family – dům
film – pokožka
game – zvěř
goal – mezník
green – drn
hand – vojín
hobby – ostříž
jockey – šibal
Joe – Josef
litter – nosítka
lump – hrouda
mail – krunýř
man – sluha 
minute – poznámka
new – opět
number – verš
open – štědrý
perron – vnější schodiště
pink – karafiát
plank – plaňka
pudding – jelito
question – sňatek
rum – podivín
safe – šťastný
salt – vtip
serum – syrovátka
shark – lichvář
size – klíh
slavish – podlý
spray – větvička
state – pýcha
summer – nosný trám
sweet – povedený
team – potah
tiger – lokaj
time – krok
tree – trouba
tunnel – komín
vitriol – kyselina sírová
voice – pověst
water – moře

way – povaha
whisky – dvoukolový kočár
woman – pokojská
wood – sud
word – vzkaz
work – výšivka
writer – tajemník
yellow – žárlivý

Poezie podle překladače cizích slov

Z pouhého hecu jsem uspořádal slet
evropských Vránů, jen tak, aby se poznali.
Přiletěl pan Lerro, Cuervo, Karga,
Sorrë, Beanna, Crow, Vares, Corneille,
Kraai, Kráka, Vorona, Varjů, Krähe,
Varis, Krage, Corb, Wrona,
vesměs snědí fešáci s úctyhodnými nosy.

Na jiné setkání se seběhli pánové
Erbia, Hare, Lepur, Jänes, Liyebre,
Zec, Giorria, Lepre, Llebre, Kiskis,
Leporem, Zakis, Xape, Arnab, Liebru,
Jänis, Lepure, Lebre, Hase, Liebre.
Kdo čekal dlouhá sametová ouška,
byl zklamán. Bez výjimky okouzlující plašani.
Jednotící znamení: strach ze psů.

Především kvůli ženám jsem sezval chlapy
postav rostlých jako duby.
Dostavili se pánové Derw, Lisi, Oak,
Haritz, Eg, Tamm, Carballo, Eik, Hrast,
Tammi, Dair, Quercia, Roure, Ažuolas,
Ozols, Tölgy, Ballut, Eiche, Carvalho,
Stejar, Roble, Ek.

Přišel pan Ó, všichni se klaněli,
pan Brenin, Mbret, Errege, Hari,
Roi, Kuningas, Car, Rei, Konge, Rí,
Konungur, Karalius, Re, Király, Kralot,
Rex, Konge, Rege, Kung, Kralj, Raja,
King, dokonce pan Kral z Turecka.
Přes impozantní zjev tajuplní podivíni.
Hlavy nesklonili,
nabízeného pití se nedotkli,
pokrmů neokusili.
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Mladý Západ

Sedí za pultem a tváří se otráveně. Po-
dívá se na zápěstí a proklíná tu maličkou
a neskutečně pomalou hodinovou ručič-
ku. Do konce šichty zbývá půl druhé ho-
diny, čili celá věčnost. Samoobsluhou se
blíží několik postav. Plní sáčky pečivem,
zkoumají data expirace na etiketách, na-
pomínají nezbedné děti. Občas jedna
z nich dojde až k pokladně, vyskládá
potraviny na pult, čímž ji na přibližně tři-
cet sekund vytrhne ze zamyšlení. Nepří-
tomně bere zboží do rukou a postupně
účtuje. Hlavou se jí honí myšlenky, co
všechno ještě musí udělat. Nakoupit, za-
jít do banky, vyzvednout boty z opravny
a zastavit se v papírnictví, protože malá
potřebuje do školy barevné papíry. Hlav-

ně jestli babička nezapomněla, že ji má
vyzvednout z družiny a vyvenčit psa, a ta-
ky že ji bude mít celý víkend na starost,
protože maminka si konečně udělala čas
vyrazit se starou partou na vandr.

K pokladně dorazí postarší pán a na
pult položí nákupní košík, čímž ji nepří-
jemně vyruší. Nevrle začne markovat ná-
kup. Vše se zdá zpomalené.

„Rohlíků?“ protáhne.
„Deset.“
„Tak to bude sto sedmdesát devět,

prosím,“ zmáčkne tlačítko a na displeji
vyskočí příslušná částka.

„Drobnější byste neměl?“ otáže se vy-
loženě rozladěně, když jí pán podává tisí-
cikorunu.

Lenka Fránová

A čtvrtý šel nakoupit

Pánové
Trikua, Iriq, Draenog, Vožik, Ež,
Hedgehog, Taralež, Pindsvin, Siil,
Parkupino, Hérisson, Ourizo, Egel,
Riccio, Ežys, Landak, Qanfud, Igel,
Pinnsvinet, Ezis, Arici, Igelkott, Erizo, Kirpi
jako jeden muž.
Řeč pichlavá stejně jako pohledy,
vlasy trčí na hlavě
jak hřeby.

Poezie nalezená – blahopřání
ke svatbě na rubu obrazu

Květušce Hánové a Jaroslavu Legátovi!

Zlásky ten to obraz vám věnuje Strýček
Josef a Teta Kadla
kvaší svatbě která se konala 22. 4. 1950 r.
Buďte šťastny pocelý váš život.
Mráček který někdy přijde
sluníčko zas vyjde
stoho si nic nedělejte a rádi se mějte
a na nás si někdy zláskou spomenete
až tu někdy nebudeme.

Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví vám
přejí

Josef a Karolína
Koptíkovi
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Zatímco stařík loví v peněžence mince,
zadívá se z okna. No jasně. Ještě v po-
ledne bylo nebe jako vymetené, teď se
zatáhlo a zřejmě se zvedal i dost silný vítr,
neboť lidem venku začaly vlát vlasy
a šaty. To zase bude cesta domů. A co
jestli špatné počasí vydrží a ona v tom
nečase bude muset jet a spát venku?
Nebyla už tolik let... Co se bere s sebou,
když má být hnusně? A není už na to
přeci jenom stará? Ale i kdyby to mělo
být naposledy...

Mezitím starý pán najde požadovaný
obnos, fasuje účtenku a obtěžkán náku-
pem odchází. Za ním následuje dívka ku-
pující si časopis a tabulku čokolády, po
ní maminka se zlobivým synkem, který si
už mezi regály vybrečel zmrzlinu a nyní
loudí lízátko. Maminka ho odbývá, urych-
leně platí a táhne ho ven, čímž se krá-
mek vyprázdní a ona zůstává sama.

A tak sedí dál a přemýšlí. Pohled
z okna nevěstí nic dobrého, větve stro-
mů jsou už úplně ohnuté, na chodník
dopadají první kapky a lidé se začínají
shánět po deštnících. Ti, kteří je již mají,
ale zase zápolí s větrem. Jedné paní na
ulici deštník uletěl a teď se kutálí po sil-
nici a vítr si s ním kope sem tam. Ozve se
zatroubení a zaskřípění brzd, když se za
ním paní vrhne přímo pod kola jedoucího
auta. Paní sbírá deštník, na řidiče dělá
omluvné gesto a malými krůčky, stále se
potýkajíc s větrem, odbíhá ze silnice.

Další dění venku už nevidí, neboť jí vý-
hled zastoupí vysoký muž v dlouhém čer-
ném plášti a klobouku. Povzdychne si,
ani se na něj nepodívá a začne posílat
zboží do sběrníku za pokladnou. Muž
skládá na pás stále více a více potravin.
Zvenčí se ozve výkřik. Chce se podívat,
co se děje, ale muž (se kterým křik zven-

čí evidentně vůbec nic nedělá) stojí před
oknem tak, že vidí pouze úzký nicneříka-
jící pruh obrazu dění za výlohou. Nervóz-
ně bere do rukou zboží a rutinními, nyní
však poněkud trhanými pohyby je při-
kládá k senzoru, zatímco si vytahuje krk,
jak jen může, aby viděla, co se děje ven-
ku. Muž stále působí netečně, nehybně
stojí a čeká, až čárovou kontrolou projde
i poslední položka.

V proužku okna se začínají míhat po-
stavy lidí, je vidět něco jako dým, ale to
se jí asi jenom zdá. Auta zastavují, ozýva-
jí se podivné rány, křik sílí. Že by se
opravdu něco stalo? Konečně se dosta-
ne na konec tohoto velkého nákupu, na
displej vyhodí konečnou cenu a částku
zopakuje nahlas. Muž jí podává bankov-
ku. Špinavou, potrhanou, celou nějakou
zvláštní. Ji teprve teď napadne podívat
se na toho zákazníka a zvedne oči. Je
strašlivě vyhublý, jako by jeho tělo tvořil
víc plášť než skutečné maso, obličej má
tak umolousaný, že vypadá jen jako čer-
ný stín pod krempou klobouku. Temně
se na ni usměje téměř bezzubým úsmě-
vem, až ji z toho zamrazí v zádech, muž
pokyne a drže v každé ruce tašku s ná-
kupem, odchází.

Ona si nechápavě prohlíží bankovku,
pak jí najednou dojde, že se venku něco
děje. Otočí zrak k oknu a vidí neuvěřitel-
ný výjev. Ulice je celá rozbořená, upro-
střed silnice stojí několik aut. Odněkud
se valí hustý šedivý dým, který zahaluje
domy naproti krámku a celou oblohu. Li-
dé pobíhají. Křičí. A tím vším klidně a po-
malu projíždí její podivný zákazník na vy-
sokém a stejně jako on vychrtlém koni,
následován třemi velmi podobnými spo-
lečníky. Něco jí říká, že ten poslední
vandr už nestihne.



K výročí Karla Fleissiga

Na počátku tentokrát nebylo slovo, ale vý-
ročí. A povědomí o tomto výročí připutovalo
rychlostí notně uondaných plžů, takže teprve
v říjnovém Plži si připomínáme, že v lednu
letošního roku uplynulo sto let od narození
jednoho zajímavého západočeského spisova-
tele a také (mj.) ředitele Knihovny města Plz-
ně. Jemu tudíž patří všechny následující řád-
ky (s připomínkou, že si už na tohoto literáta
v našem časopise zavzpomínal Josef Brand).
Nuže tedy:

Nějaké povolané lexikologické božstvo
nechť jednou rozsoudí, proč ve Slovníku čes-
kých spisovatelů od roku 1945 nefiguruje
heslo o Karlu Fleissigovi. Proslýchá se lec-
cos, ale na akademických chodbách se v do-
bě přípravy slovníku (tj. na začátku devadesá-
tých let 20. století) tvrdívalo, že všechny re-
gionální spisovatelské odbočky a pobočky
zareagovaly na výzvu a sdělovaly, kdo by z je-
jich regionu měl v slovníkovém kompendiu
být zastoupen: doporučovaly toho spíš mno-
ho než málo. Pouze plzeňská pobočka, ro-
zuměj Středisko západočeských spisovatelů,
si prý tenkrát hrála na mrtvého broučka a ne-
doporučila zhola nikoho. Bylo to tak nebo ne-
bylo? Nikdo v Plzni se k tomu nechce znát,
pokud ale ostatní regiony nakonec dopadly
obstojně (zejména Morava), západní Čechy
přesně naopak. Přitom západočeští literáti
mohli být ve slovníku zastoupeni o poznání
početněji, dobrá vůle ze strany Akademie věd
tu byla a ne že ne.

A tak ani na Fleissiga nedošlo, i když je za-
potřebí jedním dechem podotknout, že v aka-
demickém Lexikonu české literatury heslo
o tomto plzeňském autorovi je k nalezení.
Ačkoli ho najdeme ve svazku dokončeném
a vydaném ještě před rokem 1989. Tím spíš
však měl být i ve zmíněném „polistopadovém“
slovníku: vždyť těžiště autorovy tvorby nepo-
chybně leží až v období po roce 1945, nikoli
v dobách předválečných nebo válečných! Asi
bude hodně pravdy na tvrzení, že jeden
plzeňský badatel bohemista tenkrát dostal na
starost připravit seznam západočeských lite-

rátů, o nichž by se mělo ve slovníku referovat,
jenomže on, jak říkávají nejen děti, ale i do-
spělí, chtějí-li to povědět dostatečně kulant-
ně, hodil na to bobek. Z ledabylosti, z lenos-
ti, z nepřejícnosti? Raději po tom už víc ne-
pátrejme. Vždyť to odnesl nejenom Karel
Fleissig, ale i další tvůrci z jeho kraje. Kdo ví,
jestli také kvůli tomu se v roce 1995 poněkud
nakvap nesestavil Slovník spisovatelů západ-
ních Čech! Za jeho vydání vděčíme Knihovně
města Plzně, kdo ho však dnes má a kdo ho
dnes zná?

Fleissigovo dílo hodnotit nehodláme. Urči-
tě se najde někdo povolanější. Žádný pisálek
to však nebyl, jinak by se jen stěží objevil
v Lexikonu české literatury! Třebaže nelze
úplně vyloučit, že se tam plzeňský spisovatel
(v době vydání cenzurovaného prvního svaz-
ku Lexikonu již nebožtík: zemřel v roce 1976)
dostal v prvé řadě jako spisovatel tzv. angažo-
vaný, neboli jako spisovatel mající po roce
1969 funkci. Může být. Nikoli náhodou se
o něm píše i ve Slovníku českých spisovatelů
1970-1981 (kdo nebyl u toho, ten zvolené
vročení nikdy nepochopí), v němž je prozaik
v úvodní anotaci představen jako „autor pře-
vážně historických próz situovaných na
Plzeňsko“. To odpovídá pravdě, Fleissig sku-
tečně psal o životě v Plzni ve vyhrocených
dějinných okamžicích zvláště v 16. a 17. sto-
letí. Začínal však jako básník a debutoval
v Českém deníku již v roce 1927. To mu bylo
teprve patnáct let! Psával také o spisovatelích
plzeňského kraje a výjimečně se podepisoval
Otakar Varský a Otto Vltavský.

Pamětníci, jsou-li ještě, o něm určitě vědí
své, nicméně lze mít za to, že Fleissigovy ži-
votní osudy, to je námět na román a mohl by
ho napsat Vladimír Neff stejně jako Ota Filip,
pouze v Plzni k tomu nejspíše nebude chuť.
Zkusme si to zrekapitulovat: spisovatel po-
cházel z malé hornické osady, vyrůstal však
ve Zbůchu a v devatenácti maturoval na kla-
sickém gymnáziu v Plzni. Studoval v Praze
filosofii a práva, poté se usadil v Kaznějově,
za protektorátu byl advokátním praktikantem
opět v Plzni a pak ho čekalo totální nasazení
v továrně na obuv poblíž Stříbra. A nebyl to
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žádný ročník jednadvacet, nýbrž ročník dva-
náct! Životní univerzity Fleissigovy by však
unesly televizní seriál: po válce se v Plzni stal
kriminálním komisařem, od roku 1949 dokon-
ce komisařem politické správy na ONV
a KNV, krátce působil v plzeňském rádiu (do
něhož se později vrátil, aby v něm pracoval
celých šest let) a po odchodu z rozhlasové
pobočky dva roky v Západočeských papír-
nách jako strojník. Další tři roky byl zaměst-
nán v Krajském podniku pro film, koncerty
a estrády, zatímco následujících osm let strá-
vil jako odborný archivář v plzeňském Státním
archivu. 

Jak se v tomhle oboru stal odborníkem, ne-
ví asi nikdo, shodou okolností však právě
tehdy vznikají jeho pozoruhodné historické
prózy. A v roce 1971, žasněme, nastoupil po
zapuzeném Josefu Hrubém jako ředitel Kni-
hovny města Plzně. Strávil v ní dva roky
a vzpomínky na jeho působení připomínají
kratochvilné rozprávky z časů normalizace.
Neubližoval, ač by mohl. Tvrdí se. Zato,
žasněme ještě více, příležitostně překládal
z vietnamštiny a z perštiny, nejspíše z tzv.
podstročníků.

Co se o něm dočteme v literárních příruč-
kách? Nemnoho, pramálo. Viktor Viktora ví-
ceméně pregnantně připomíná, že Fleissig
tíhl k lyrizované próze, což je ale podle bada-
tele „záležitost netypická pro českou literatu-
ru“. Baže, Mácha jako by nebyl, Vančura jako
by nebyl. Dále: Bohumil Jirásek věnuje spiso-
vateli jen stručné a nepříliš výstižné sentence;
praví například, že tento autor, „založením
a viděním skutečnosti básník, vnáší do svých
próz lyrické prvky, jimiž zdůrazňuje úctu
k hodnotám jazyka, mateřštiny, i k odkazu
meziválečné avantgardy“. Co si máme z této
školometštiny vybrat? Na jiném místě Jirásek
konstatuje, že Fleissig „jako umělec stál větši-
nou na rozmezí mezi poezií a prózou; o tom
svědčí i mnohé lyrické pasáže v jeho pró-
zách“. Samá povšechná, nic neříkající slova.
Připomíná se tu však, že náš prozaik po roce
1969 patřil ke skupině literátů (Rudolf Hrbek,
Bohumil Nohejl, Zbyněk Kovanda…), která
stála v čele plzeňské pobočky Svazu českých

spisovatelů. A stála v jejím čele až do pod-
zimu 1989, leč to už byl Fleissig na onom
světě.

Autorovy lyrizované historické prózy doza-
jista nepatřily ke skvostům české historické
četby. Na druhé straně však ani k jejímu okra-
ji čili periferii! Zčásti navazovaly na vanču-
rovský model, zčásti se blížily moderním vy-
pravěčským postupům z let šedesátých,
i když toliko z uctivé vzdálenosti. Přesto je
škoda, že v nejnovějších akademických ději-
nách české literatury ve svazcích pojednáva-
jících o písemnictví z období 1960-1989 není
Karel Fleissig zmíněn vůbec. 

U soudobých akademiků jeho knihy nena-
lezly zastání. Zato v akademii životní nejspíše
obstál. Vskutku, který jiný plzeňský literát byl
kriminálním komisařem, tzv. prodavačem hu-
moru, odborným archivářem, oficiálním spi-
sovatelem a ještě ředitelem knihovny? Třeba
ale už některý neznámý jde ve Fleissigových
stopách.

Evžen Pěnkava

(Ne)kriticky

Imprese expresí

Poslední básnická sbírka Květy Monharto-
vé zvaná příznačně, ač nepřekvapivě, neb au-
torka je taktéž významná výtvarnice, Vernisáž,
vydaná roku 2011 v Edici Ulita (Pro libris)
s doslovem Vladimíra Novotného, by se dala
vystihnout básnířčinými slovy „místo ubíha-
jícího času“. Rekurentní motiv temporálních
vztahů (a stavů) alternující do mnoha forem je
pro soubor textů natolik podstatný, až se zdá,
že by sbírce možná více slušel název jiný, pří-
hodnější zevní i vnitřní struktuře a předivu,
z něhož je utkána.

Již složení a rozvržení jednotlivých „vizuál-
ních“ pásem (Obrazy dotykové – Obrazy ces-
tovní – Místo času – Čas místa – Oblast těla
– Čekárna z obrazů) vypovídá o konceptuál-
ním přístupu tvůrčí přirozenosti Monhartové.
Vždyť i samotná vernisáž v galerii má mít jistý
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koncept, být zakotvená v (duchu) prostoru
a (duchu) času. Nejinak „galeristicky“ si počí-
ná básnický subjekt autorčin, tedy ten racio-
nální, strukturotvorný smysl pro celek v kon-
trastu se smyslem pro spontaneitu, asocia-
tivní posloupnost: ústřední motivy (schodiště,
čas, prostor) rámuje těmi okrajovými (krajina
světská, sakrální, dušezpytná; intimní motiv
těla aj.) a vytváří tak obsahově a tematicky
ohraničené, přísně strukturované dílo, ačko-
liv se to na první pohled nezdá – první im-
prese nám naznačuje spíše volně asociativní
řetězení obrazů, což je ovšem jen odraz pri-
mární tvůrčí techniky, nikoliv celkového autor-
ského záměru.

Již zmíněný obraz schodiště můžeme inter-
pretovat jako metaforu Galerie, tedy příslo-
večné galerie vzpomínek, představ nebo
myšlenek uvnitř vědomí vnímatele či tvůrce
(a zde jsou tyto prvky ve vědomí stylizovány,
transmutovány do uměleckého tvaru), takře-
čené „pohyblivé schodiště obličejů“, na
němž probíhají chaotické dialogy „tváří“, ale
stejně tak zdánlivě statické monology verzí
básnířčina alterega; tento obraz tvůrčího živo-
ta či spíše tvůrčího mučednictví je evokován
hned v podtitulu celé sbírky slovy „kráčím
opatrně po vrzavém schodišti…“ Jak však
směřuje Monhartové estetické ladění – zda
„kráčí“ po přízračném schodišti plném obrazů
dolů či nahoru, případně kam, k čemu či ke
komu, to už je otázka pro další odstavec na-
šeho rozjímání.

Navzdory přísně dodržované interpunkci,
velikosti písmen na začátku „vět“ či veršů (ne-
boli jisté explicitě výrazu; a z hlediska tohoto
dodržování pravidel syntaxe lze uvažovat o jis-
té formě básně v próze nebo naopak) se
v textu objevuje někdy až laškovná „nedoře-
čenost“, náznakovost, tedy určitá implicita
obrazů: „Jen bažant s peřím zbarveným po-
dle tradice,/ který se právě chystá na projek-
ty k zachování druhu,/ slibuje, že se přihodí
ještě něco neobvyklého.“ Verše a jejich ma-
terializace ve vědomí čtenáře tak získávají
charakter črty, naznačené linky, šmouhy štět-
cem – čtenářský subjekt, který se do textu
dle svých možností, schopností, zkušeností

či vědomostí projektuje, je tedy spolutvůr-
cem, přesněji jakýmsi „dotvůrcem“ výsledné-
ho básnického tvaru z hlediska obsahu, pří-
padně smyslu, můžeme-li vůbec o exaktním
„smyslu“ v rámci poezie uvažovat: na poli
imaginačních možností je tak báseň a její
interpretace zmnožena, do nekonečna odrá-
žena na zrcadle vnímání, prožívání a cítění
každého myslitelného čtenáře.

Toto zrcadlení představ a forem můžeme
pozorovat i ve verších: „Hluk, dupot po scho-
dech, veselá písnička./ Do sebe civící obli-
čeje se rychle probouzejí./ Mají malá špinavá
tajemství pod maskami, ale právě s nimi při-
bíhá ukradená radost.“ Zde už záleží jen na
nás, čtenářích poezie, jestli to tak budeme
chtít číst, prožívat, interpretovat, protože hra-
nice vnímání (a tu se jedná o niterné „vní-
mání“ transcendentní) a imaginace neexistují
– nahlíženo optikou všelidského vědomí pří-
tomného a zhmotňovaného ve snech či bě-
hem procesu jakékoliv umělecké tvorby.

Vrátíme-li se k samotnému objektu našeho
zkoumání, uzavřeme tyto věty již střízlivějším
jazykem: komposice Monhartové Vernisáže
svým rozvržením do jednotlivých „obrazů“ si-
ce svou strukturou připomíná impresioni-
stické malby (každá strofa představuje jeden
barevný komponent celkového obrazu),
avšak svým jazykem, volenými výrazovými
prostředky (tedy strukturou interní, modifiku-
jící čtenářovu schopnost přiřazovat konotace
k „jinak“ sdělenému) leckdy připomíná ex-
presivně rozšklebené výseky do básnicky
zjitřené reality či snad lépe popsáno – ireali-
ty: „Stromy v dálce, čerstvě vyprané, zuřivě
svítí…“

Čili estetická dualita prostoru sevřeného
v nadreálném čase tvůrčí zanícenosti, ať už
se jedná o rámovaný a dále (skrze síto „rámu-
jících“ motivů) významotvorný celek točitého
vrzajícího schodiště (a tedy snad dřevěného,
vedoucího do půdních prostor? Zde se nabízí
meditace nad možnou literární aluzí: nejedná
se o bernhardovské, tzv. Hellerovo podkroví,
kde se zhmotňují nestvůrné představy a plány
ze dna naší psýché, časoprostor duše, kde
jedině se může génius imaginace realizo-
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vat?), zlomek personifikovaných krajinomaleb
(třeba ve verších „Obraz vzdálených stro-
mů…/ Vzpřímení, v zástupech, sobě přes
ramena/ zvědavě sledují vlak v údolí“) či
útržky rafinované erotiky („Ještě si líže rány
ten můj les/ a už zase rozdává, co potřebu-
ji“), je vedená pestrou materií jazyka, tedy
jeho „barvou“, jeho významovými nuancemi,
transformací a deformací běžné reality. Pro
čtenáře je Vernisáž reflexivním sestupem ne-
bo vzestupem do nitra imaginačního sklepení
či podkroví a vlastně i do nitra nás samých,
kde – s ohledem na otázku přebývání takzva-
né poezie ve vědomí – „vše začíná“.

Vojtěch Němec

Cestopisný debut
plzeňské afrikanistky

Příznivě přijata na loňském květnovém ve-
letrhu v Praze, poté v červnu slavnostně po-
křtěna v plzeňské galerii Masné krámy. Do
čtenářského světa vstoupila svým literárním
debutem Kateřina Mildnerová, antropoložka
a afrikanistka, donedávna působící na někdej-
ší Katedře historických a antropologických
věd Filozofické fakulty Západočeské univer-
zity v Plzni. Graficky efektně řešená publi-
kace s názvem Můj soused je čaroděj (Brno:
Jota, 2011) provázená ilustracemi Ivany
Směšné a barevnými fotografiemi (autoři Ka-
teřina Červená, Jolana Ročáková, Ondřej
Burda) vznikla na základě autorčina jedno-
ročního stacionárního výzkumu prováděného
v Zambii, zejména pak v jejím hlavním městě
Lusace. Zájem Kateřiny Mildnerové o subsa-
harskou Afriku se utvářel ruku v ruce s jejím
doktorandským studiem i s aktivitami dalších
studentů a pedagogů. Těm se v Plzni podaři-
lo zorganizovat několik konferencí pod ná-
zvem Viva Afrika, z nichž byly posléze vydány
i sborníky referátů. 

Již samotným začátkem – obrazem probou-
zející se Lusaky jako často užívaného literární-
ho topoi (neubráníme se reminiscenci na
úvod Reymontovy Země zaslíbené) – dala au-

torka najevo, že zvolila formu uměleckého ces-
topisu. Po obsáhlejším úvodu (obsahujícím
nezbytné základní informace o ekonomických
a sociálních poměrech v Lusace) přechází
k hlavní oblasti svého zájmu – k tradičnímu
léčitelství, jež podle ní vykazuje neobyčejně
silnou životnost právě v této části Afriky. 

Každá z následujících kapitol je věnována
setkání s jedním ze čtyř léčitelů, kteří byli ke
své profesi přivedeni různými okolnostmi.
Zatímco „hledač čarodějnic“ Joseph Muden-
da, jehož do role ngangy (lidového léčitele)
zasvětil po očistném rituálu „duch předka“,
jakož i „doktor“ Lukwesa a Kadansa Sansa-
kuwa jsou pokračovateli rodinné tradice (pod-
statným impulsem k jejich rozhodnutí se stala
otcova smrt), léčitel Banda Lekani se ujal své-
ho poslání, až když dobrovolně prošel tzv.
školou kouzel. 

Je sympatické, že autorka se snaží popsat
léčivé praktiky z emického pohledu. Při vy-
tváření portrétů všech čtyř léčitelů čerpá buď
z vyprávění svých informantů, anebo z vlast-
ního pozorování. Zaznamenává tak všechna
zdůvodnění, výklady a dojmy, které jí během
léčby pacienti sdělili. Ačkoliv se zpočátku
zmiňuje o způsobu konverzace (její znalost
domácího jazyka prý vzbuzovala u místních
smích, domácí prý často volili lámanou
angličtinu, zatímco jedna z kadeřnic překva-
pivě hovořila perfektní oxfordskou angličtinou
apod.), ponechává snad až příliš na domněn-
ce čtenáře, pomocí jakého jazyka své infor-
mace získávala. 

Vzdor emickému pojetí však v textu přece
jen nalezneme místa, kde se autorka jako
Evropanka neubrání spontánnímu údivu. Svůj
„odstup“ vyjadřuje v několika komentářích na-
hrazujících očekávané conclusions odbor-
ných statí: Příčinou obliby lidových léčitelů je
podle ní hluboko zakořeněná tradice spojená
se zoufalými ekonomickými a sociálními pod-
mínkami. Čarodějnictví pak charakterizuje ja-
ko „odvrácenou tvář dobrého a spravedlivého
světa člověka odkazujícího na ztrátu lidství,
soucitu a morálních principů, v němž se stává
člověk člověku vlkem“. 

Takových hodnotících momentů je v knize
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vcelku málo. Autorka vítězí především popi-
sem, opírajícím se o vizuální, sluchové a či-
chové dojmy, zároveň však i živými dialogy,
jež dodávají její umělecké výpovědi pečeť au-
tenticity. Konečně i sám závěr posouvá text
jednoznačně do oblasti beletrie. „Pochopila
jsem, že tento fascinující neviditelný svět plný
kouzel, magických letadel, čarodějů a voňa-
vých bylin neexistuje jen ve slovech, ale
vibruje všude kolem nás …stačí jen otevřít oči
a uvěřit. Uvědomila jsem si, že všudypřítomná
nespoutaná síla imaginace, která touto zemí
proudí jako divoká řeka, strhne každého, kdo
se k ní jen přiblíží. Její mocný proud má ne-
smírný potenciál – dokáže léčit stejně jako
zabíjet.“ 

Doufejme, že mladá plzeňská antropoložka
nezůstane u jediné knihy, ale že výsledky své-
ho výzkumu bude prezentovat i v dalších pu-
blikacích.  

Marta Ulrychová  

Zpětné zrcátko

Deset let v Plži...

Adamus Karel, Altmanová Lucie, Andrle Ji-
ří, Antošová Jana, Avidan David, Babnič Vla-
dimír, Barborka Zdeněk, Battya Patrik, Bäum-
lová Barbora, Bednář Zdeněk, Bednářová
Ludmila, Bělan Jakub, Bělohlávek Miloslav,
Bělohlávková Danuše, Beran Josef, Berano-
vá-Zierlová Marie, Berka Josef, Berka Miro-
slav, Bílý Vojtěch, Bok Emil, Borzić Adam,
Brabcová Jana, Brabec David, Bradel Jean-
Louis, Brand Josef, Brandl Friedrich, Brčá-
ková Vladimíra, Brejcha František, Brožová
Věra, Brůhová Bedřiška, Bryndač Martin, Bu-
kovský Stanislav, Burachovič Stanislav, Ciro-
nis Petros, Claubergová Theresa, Čechura
Milan, Čekanová Markéta, Černá Kateřina,
Černohous Václav, Česal Aleš, Česká Jana,
Čiháková Renata, Čmelák a svět, Daněk Vá-
clav, Degl Jiří, Dekař Miroslav, Dittrich Rosti-
slav, Diwani, Dlouhý Stanislav, Dolistová Lud-
mila, Dorogiová Zuzana, Drhovský Karel,

Drnek Jan, Dufek Jan, Dušková Kristýna,
Dvořák Arnošt, Dvořák Stanislav, Elhota Voj-
těch, Engler Václav, Erbová Karla, Eret Jan,
Erhart Gustav, Fabian František, Fanta Jiří,
Fantová Petra, Farárová Lucie, Fencl Ivo, Fer-
nandez Veronika, Filipová Johanna, Filipov-
ská Jana, Filipská Lucie, Fišer Jakub, Fous-
ková Božena, Frank Jiří, Fridrich Radek,
Frühbauerová Karolína, Frýzek Jiří, Fuchsová
Jiřina, Gardavský Vladimír, Gefen Jehonatan,
Gerzanicová Hana, Goesl Tomáš Poník, Gre-
gorek Jan, Grill Harald, Gruber Josef, Gruber
Václav, Gruberová Ilona, Haman Aleš, Harák
Ivo, Hasalová Milena, Haták David, Hegerová
Kamila, Heinlová Svatava, Hejtmánek Petr,
Hermannová Dagmar, Hilpert Lukáš, Hlavá-
čová Tamara, Hlávka Petr, Hlobil Jiří, Holub
Norbert, Holub Zdeněk, Holý Jan Prokop,
Holý Ondřej, Horáková Jana, Horová Marti-
na, Hrách Josef, Hrbatová Romana, Hrubý
Jan, Hrubý Josef, Hruška Petr, Hřebíček Vla-
dislav, Hucl Ivo, Hučka Jan, Huspek Zdeněk,
Hustolesová Hortensie, Hýsková Markéta,
Chaloupková Irena Natália, Charvát David,
Chmelíčková Petra, Chrobák Jakub, Chýlová
Helena, Irová Markéta, Jakubčíková Lenka,
Jakubík Martin, Janík Zdeněk, Janota Ol-
dřich, Javorský Tomáš, Jelínek Jan, Jeřábko-
vá Anna, Jetleb Zbyněk, Jetlebová Jarmila,
Jirásek Bohumil, Jůzlová Kamila, Jurík Voj-
těch, Juřička František, Kaprál Zeno, Karlíč-
ková Jana, Karpíšek Milan, Kaska Jan, Kasl
Milan, Kašáková Kateřina, Kašparová Blaže-
na, Kejha Josef, Kersch Petr, Ketnerová Rad-
ka, Klausnerová Eva, Klíma Ladislav, Klime-
šová Kristýna, Kníže Jaroslav, Kníže Roman,
Kodet Miroslav, Kohout Karel, Kochman Jan,
Kochman Petr, Kolafa Luboš, Kolář Jiří, Ko-
morous Jaromír, Konečný Jindřich, Konečný
Ladislav, Kopáč Radim, Kopová Anna, Kopři-
va Martin, Kopřivová Tamara, Korandová Ma-
rie, Korous Josef, Kouba Vojtěch, Koubová
Eva, Koutná Lucie, Kováčová Kateřina, Ko-
vařík Štěpán, Kovářík Miroslav, Kovářová Da-
niela, Kozelka Milan, Kracíková Kristýna, Král
Karel, Kredba Martin, Krejčí Petr, Krchovský
Jiří H., Krohn Barbara, Křenek Tomáš, Kři-
vánek Vladimír, Kubová Věra, Kučera Petr,
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Kudláč Antonín K. K., Kuchlei Štěpán, Kum-
pera Jan, Kuncová Dagmar, Kundera Ludvík,
Kunová Petra, Kupčíková Nikol, Kupfer Caro-
la, Kuppel Gotthart, Kůs Tomáš, Kůs Tomáš
T., Kutek Petr, La Jeanne, Lang Martin, Laor
Jicchak, Lásková Jana, Lederbuchová Ladi-
slava, Ledvinová Miloslava, Líbal Vladimír,
Líbalová Zdeňka, Liška Václav, Lomička Zde-
něk, Losenický Bronislav, Loučímová Bohu-
mila, Mahdalíková Petra, Maidl Václav, Makaj
Tomáš, Malina Václav, Málková Jaroslava,
Maňák Vratislav, Martinovský Ivan, Mašlová
Tereza, Mazanec Petr, Melicharová Alena,
Měkotová Ivana, Michalec Pavel, Míka To-
máš, Mikisek Lubomír, Milotová Dagmar, Mi-
šol Agi, Modrá Alena, Monhartová Květa, Mo-
ravcová Božena, Morávková Naděžda, Myslík
Jan, Náhlík Petr, Navrátilová Lenka, Nechví-
lová Tereza, Nejedlý Jan, Němec Vojtěch,
Nepor Jiří, Nerková Delicie, Nikl Ivan, Nová
Blanka, Nová Kateřina, Novák Tomáš, Novot-
ná Barbora, Novotný Petr Jediný, Novotný
Vladimír, Nowicki Arnold, Pagis Dan, Pachýř
Pačejov, Paiderová Tereza, Pánková Kateři-
na, Pánková Michaela, Panzer Marita A., Pá-
ral Vladimír, Pašková Olga, Paterson Banjo,
Patočková Soňa, Paur Jan, Pavelec Marek,
Pavera Libor, Pazdera Payne Petr, Pecková
Danuše, Peled Oded, Pen Alexander, Pěn-
kava Evžen, Pexidr Karel, Petříčková Nikola,
Písačková Milena, Pišl Jan, Pláničková Ka-
rolína, Podlipská Lucie, Polan Bohumil, Pola-
tová Hana, Pop Ladislav, Poslední Jiří, Pout-
ník Petr, Procházka Vít, Procházková Eva,
Procházková Jana, Prokopová Radka, Prok-
šová Jitka, Přesličková Pavla, Pszczólková
Jana, Pulicarová Irena, Pytel Jan, Q Jádro,
Rabikovič Dalia, Ratislavová Vlasta, Raunero-
vá Dana, Rejchrt David, Roučka Adam, Ru-
báš Josef, Růtová Lucie, Růžička Karel, Ry-
báková Viktorie, Rybářová Božena, Řezníček
Pavel, Sachrová Kateřina, Salátková Denisa,
Sebastiani Ida, Seberová Ester, Sedlák Sta-

nislav, Seemann Petr, Seidlhofer Waltraud,
Setzwein Bernhard, Shock Viki, Schubertová
Markéta, Schüller Siegfried, Schwarzová Mi-
chaela, Singh Dina, Slíva Vít, Slíva Vítězslav,
Sloup Ondřej, Smolová Jana, Sobková Hele-
na, Sojka Jan, Soldán Ladislav, Soukup Da-
niel, Soukup Karel, Sováková Jana, Spiess
Christian Heinrich, Spurný František, Stadt-
herr Vilém, Staněk Jiří, Steiner(ová) Lucie,
Steininger Marek, Stibor Vladimír, Straka Jo-
sef, Studnička Pavel, Suk Jan, Sulan Miro-
slav, Sváčková Kateřina, Svoboda Vladimír,
Svobodová Michaela, Szpuk Roman, Šafrán-
ková Eva, Šakal David A., Šanda Michal,
Šašková Helena, Šebek Karel, Šedivý Milan,
Šeterle David, Šimek Martin, Šimůnková Zo-
ra, Šíp Martin, Šlehoferová Jana, Šlejmar Ja-
roslav, Šlesingerová Helena, Šmíd Zdeněk,
Šmídová Věra, Šmirgl Kristián, Špinková Vlas-
ta, Šrámek Vladimír, Štěpánek Jiří, Štrunc
Jaroslav, Štýbr Pavel, Šťastná Ladislava, Šu-
brtová Nikola, Šustrová Alena, Švácha Petr,
Švanda Ivan, Švihovcová Veronika, Tejček Mi-
chal, Thomka Mathej, Tichá Jana, Tlustá
Zdeňka, Toman Vlastislav, Tomšej Jakub,
Toucha Václav, Touchová Hana, Trávníčková
Vlasta, Trčka František, Tremlová Jana, Trin-
kewitz Karel, Tureček Dalibor, Ulč Ota, Ulrich
Jiří Č., Ulrychová Marta, Vacátko Vladimír,
Vaculík Ondřej, Váchalová Simona, Valeš
Jan, Valina Miroslav, Válková Eva, Valoch Jiří,
Váša Petr, Vávrová Alena, Vejlupek Miroslav,
Velebný Marek, Velichová Irena, Veselá He-
lena, Vhrsti, Viktora Viktor, Vinš Luboš, Vinš
Matouš, Vinšová Johana L., Vinšová Lucie,
Vodvárka Jiří, Vogel David, Voisine-Jechová
Hana, Vörös István, Vostracká Tereza, Vrána
Jaroslav, Vrbová Alena, Vroblová Taťána, Vy-
dra Radek, Vyleta Petr, Wall Richard, Weis-
häupl Lukáš, Werner-Eichinger Susanne, Zá-
branská Martina, Zahradníková Jana, Zajíček
Martin, Zemančíková Alena, Zichová Marie,
Žák Jiří. (red.)



28Vizuální poezie

Karel Adamus

Básně obrazy (10)



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

Lenka Fránová (1992 Plzeň) – studentka
ZČU v Plzni, prozaička

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

Květa Monhartová (1938 Volyně) 
– výtvarnice a básnířka, žije v Plzni

Vojtěch Němec (1983 Cheb) – student PF
UJEP v Ústí nad Labem, prozaik a kritik

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

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

Milan Šedivý (1977 Teplice) – básník, 
tč. žije a pracuje v Mladé Boleslavi

Pavel Štýbr (1957 Tachov) – výtvarník
a básník, žije v Třemošné-Záluží

Marta Ulrychová (1952 Plzeň) 
– etnografka, publicistka

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

V příštím Plži mj. čtěte:

Nové básně Petra Šváchy

Prózu Jana Valeše

Texty a aforismy Karla Trinkewitze

Příspěvky do rubriky Mladý Západ
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