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EDITORIAL 1

Mnozí poøád a rádi v jednom kuse 

dìlají na lidstvo: Baf! A straší ho samými 

konci svìta: tu kalendáøovým, tu elektro-

nickým, tu po nárazu asteroidù… My se 

pro zmìnu v Plži spíše neradi straší-

váme koncem Plže. Je to však nezmar, 

ten mìsíèník, vždy� rok se s rokem mi-

nul a už je zase tady (pokud ovšem      

po korektuøe nenastal nìjaký svìtový 

armaggedon). První, lednové èíslo dva-

náctého roèníku. Kdo si Plže sbírá, už 

jich musí mít  docela plný regál. Jen se 

jednotlivá èísla nesmìjí pøechovávat ve 

vlhkém prostøedí, pak by bylo ouha!       

O tom by mohl vyprávìt jeden z našich 

autorù, sbìratel vzácných výtiskù a vù-

bec starožitných knih zvláštì básnic-

kých. Ten dopadl! I to se však mùže  

stát; hlavnì že novoroèní èíslo Plže je  

na svìtì.

S ním se na stránky èasopisu vrací     

i editorial. Rubrika si vzala rok na od-

dech. Dokonce i ti, kdo pøispívali do loò-

ské rubriky Tykadla, pøiznávali, že se jim 

po plžích editorialech stýská. Co však 

znovuzrozený editorial? Chce se mu 

vùbec zpátky na str. 1? Má se prý chovat 

øádnì a slušnì, nikoho nekritizovat a tvá-

øit se, že v plzeòském kulturním životì je 

všechno v dokonalém poøádku. Editorial 

Co není zapsáno, to se nestalo.

Karel Trinkewitz

si to nemyslí ani v nejmenším, není vèe-

rejší ani dnešní, leè má být hodný, tak 

bude hodný. Koneckoncù mùže mlèet  

jak hrob. Tøeba o mazurkách kolem Ce-

ny Bohumila Polana neøekne ani slovo, 

nebo jen jednu jedinou vìtu: Karel Trin-

kewitz ji mìl dostat dávno a ne až letos  

a ne jenom pouhou pùlèièku!

Však také právì Karlu Trinkewitzovi 

je lednový Plž více i ménì vìnován. Na-

bízíme ètenáøùm laureátovu novou poe-

zii, nové aforismy i starší zamyšlení nad 

tvorbou známého západoèeského rodá-

ka. A rovnìž budeme tisknout jeho vý-

tvarný cyklus. Co dále? Severoèeský 

kumštýø napsal, že v literární Plzni vy-

ènívají pouze dvì hlavy: Josefa Hrubého 

a Jana Sojky - a hleïme, zrovna jejich 

básnì zahajují nový roèník i nové èíslo 

Plže. Jsou tu však další texty, které si 

zaslouží pozornost: próza Radky Ketne-

rové, verše Dagmar Š�astné, sršatì 

sžíravý Stanislav Bukovský, básnící 

poutník Štìpán Kuchlei… A kéž by také 

ohmataný deníèek Evžena Pìnkavy. 

Nìkomu se mùže stýskat po dalších 

autorských rubrikách, možná ještì 

pøijdou, nic však netrvá vìènì. Plž zatím 

ano.

Vladimír Novotný



POEZIE 2

xxx

Pár slov jsem si naspoøil
Jestli je nechceš
dej je nìkomu
kdo je dobøe uspoøádá

Až svìt dotvrdne
a bude potøebovat trochu nìhy
pøijdeš pøibìhneš?
To je pøece tvùj mazlivý obor

A zaèni se mnou
V pasti mám všechny metafory
Jsou v železech
zajíèci mých pocitù

Nadávám a èekám
jestli mi je pofoukáš

xxx

Strnule hledím do rána
jak èaruje

Pod okny jeden z topolù
se náhle rozbìh
rychleji než jablonì

A teï tohle:
po levici Sisyfos
po pravici Magellan
v údolí už kvetou ovce
a žula mùj miláèek

Ty voláš z komory:
Nech toho snìní

Ano už toho nechám
i pero se mi rozbolelo
Budu radìji tancovat
ale ty tu nejsi

xxx

Na zápraží se plazil stín
až k muškátùm

Èernì jsi prošla
kolem mého stolu

A pak nahoru
Souhvìzdím neprojdeš
Musíš tu pøespat

xxx

Na louže
déš� èmárá dopisy
Ty tvé vyprávìné rùžovì
a mluvené èervenì

Polovièka náhrdelníku
opakovala tvé úsmìvy

xxx

Co mi tajíš?
Když nevíš co øíct
øekni pravdu

Jsi samej šém
a nepovíš

Tak mi èti z tvého úèetnictví
Ukaž mi všechna soudní rozhodnutí
tvé diagnózy
a recenze
Teï je ta chvíle
chci slyšet tvá spaní
tvé sny za posledních tøicet let
tvá školní vysvìdèení
tvùj øidièský prùkaz
daòová pøiznání
a trestní rejstøík

Josef Hrubý

I pero se mi rozbolelo
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xxx

Nosíš netopýry a metafory
Mezi tím
Kus litiny Náøek a Drozd
Mohl to být pøíbìh
udìlaný na klíè

Zrcadlo
v nìm údolí s topolem
a ty
Mlèíte

xxx

Na zahrady
na ty se tì ptá
Nemám ho rád
že se ptá kdes byla
a ty mu odpovíš
byla jsem doma
mám rozbitá okna
a kalíšky Lepili jsme je

A neøekneš:
byla jsem s Yorickem v Anglii
A øekla jsi:
tohle jsou violky
na ty nesahej
ty jsou jen jeho
nikoho jiného na svìtì
jen jeho

xxx

Pod tìžkým ovocem
hudruje krocan
Vedle starý kaštan
podpírán berlí
Ve tmì je slyšet
tvou krev
Krásná úbìl
se rdí
Tma z duše
do èerného sametu

xxx

Støíbrná øeka
ozáøením a klidem
znamenaná
Romantikou
pøekrmená

Tìstem luk zahrad a polí voda kolébá

Krajina z tvarohu a mlhy
pøikrytá vìtví olšovou
A ty nedaleká
jsi daleko

xxx

Rozhrnuješ vodu
Co to dìláš s jezerem
a broskvemi na pleti
v níž bydlí tvùj milostný rod
od desátého kolena

Náhle jsi vešla
s jablkem
a miskou otakárkù

Tím to zaèalo
Pøišlas po setmìní
i vidìla politovala
a snìdla

xxx

Kdo ti vymyslel oèi?
Babièka
Proto tak fialkové
Budem se tedy dívat spolu
jako jsme se kdysi

Byla to zádumèivost
sladká melancholie
èi skvrnitá zrcadla
zde na západ od zahrady
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Tím to hasne

a daleko za sny
leží krajina zjevení

na chvíli lze uvìøit
že nejsme skuteèní

bùh je kulatý
nikde nezaèíná
nikde nekonèí

Hodina matematiky

strach plus bezradnost
krát tøi dny pití
rovná se tíseò

tíseò
dìlena snahou zapomenout
rovná se další tøi dny pití
plus fyzická nevolnost

fyzická nevolnost
rovná se strach plus bezradnost

Krypty

z rozhledny oèí
mìøíš mùj pøíchod

dal jsem ti ocenit
vlastní duši
a ejhle

bylo odhaleno dìtství
ten nejnešikovnìjší pachatel
zanechal za sebou
pøespøíliš stop

svìdci se dohadují
dražba vrcholí
krypty se plní

Stín

ve tøetím oku držím skrýš
se všemi tvými úsmìvy

na dnì ucha smotávám
klubko tvého hlasu

obcházím tvùj zamèený dùm
v kapse tyhle øádky

Narozeniny 

mùj otec byl èerný pes
moje matka horská tùò
u níž on za holomrazù vyl

na podzim v údolí
øeka vyplavila mládì

vesnièané se pokøižovali
a dali mu mé jméno

Jan Sojka

Sklep byl vysvìcen

Svatá trojice

krajina, již jsme minuli
mìsto, z nìhož jsme nevzešli
slunovrat, jenž nenastal

bratr s ženou a dcerkou
veèeøí
vše ostatní je nejisté

zbývá uspat vyjící sny
ty nezkrotné vlky
drásající høbet noci
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Stùj zpøíma, beznadìji

a� odhalím barvu tvých oèí

a spoèítám kruhy pod nimi

padni naznak

a staò se bludným koøenem

pøekroèím tì s nadìjí

že dlouho potrvá

než ti znovu zkøížím cestu

Svatý týden

sedm dní jsem pil

pøátelùm spílal

nepøátele chlácholil

v poledne jsem budil ponocné

k ránu uspával námìsíèná psiska

sedmero dnù jsem pil

jména øek pøetékala

pot rokù v zádech høál

na sklonku sedmého dne

pozval mì ïábel

do své knihovny

byl jsem zklamán

samá pøírodní lyrika

Na èísi radu

posílám si anonymy

a sám sobì

platím výkupné

odtajnìným písmem

èmárám po vlastních zdech

mezi obrazci

visí hluchá místa

máš-li o sobì pochyby

zírej do nich

Ještì spíme            

a léto padá

ještì vzdálenì spíme

mezi tváøemi blízkých

sklep byl vysvìcen

chlad proklet

sèítání smrtihlavù

zvolna zaèíná

Strach

od nebe se odráží

holá záda podzimu

pøes ulici hoøí

a já se dívám

z kùže neviditelného svìdka

posel mých rodièù

mì nenašel

a mùj pomatený pes

se ráno nevrátil          

Staèí zapískat

a s øevem se vyøítím

ze zákopu tvého srdce

probìhnu územím nikoho

a na druhé stranì bojištì

zase tvé váleèné srdce
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„...navrhovatelka a odpùrce se vzá-

jemnì dohodli na støídavé péèi, obì 

nezletilé dìti, Eva Petráková a Tomáš 

Petrák, budou vždy po dobu ètrnácti dnù 

v péèi navrhovatelky a v nedìli v odpo-

ledních hodinách budou pøedány do pé-

èe odpùrce,” vytáhlý právní zástupce se 

zarazí uprostøed svého bezchybného 

monologu a nervóznì se zaène pøehra-

bovat v papírech poházených na stole 

pøed ním. „Zde je psychologické vyšet-

øení obou jmenovaných a jejich dìtí 

vèetnì koneèného doporuèení znalce.”

S drobnou úklonou mi obøadnì podá 

úhlednì svázanou složku. Otevøeným 

oknem proudí do místnosti èerstvý 

vzduch. V taláru je mi horko, takhle stu-

dené pivo kdyby bylo... Soustøeï se, už 

to bude, napomenu se.

Dusné ticho, šest párù oèí upøených 

na mne. Vím, že všichni netrpìlivì èeka-

jí na to, až ukonèím jejich trápení, týdny      

a mìsíce bezvýchodných hádek a ne-

návisti. Ví, že když se dohodli, je už té-

mìø všechno jasné a pro mne i jedno-

dušší, než když to mám být já, kdo 

spoleèné potomky pøisoudí do výhradní 

péèe a toho druhého pøipraví o nadìji.    

A pak k pøekvapení sebe i druhých se 

slyším øíkat:

„Se znaleckých posudkem se potøe-

buji dùkladnì seznámit, a proto odroèuji 

jednání na odpoledne, ètrnáct nula nula.”

„Co blbne?” podiví se odpùrce a jeho 

advokát jen bezmocnì pokrèí rameny.

„Máš všechno, Míšo?” ptá se mì sta-

rostlivì máma snad už popáté.

„Jo, mám, a kdyby náhodou ne, tak si 

pro to pøijdu,” zahuèím neochotnì a jdu

Radka Ketnerová

Domovy
se podívat z okna, jestli už táta nejede. 

Ty její zdrobnìliny nesnáším a nedìle 

prostì nemám rád.
Jednak kvùli tomu, že druhý den mu-

sím jít do školy, uèitelky si myslí, že je-
diné, na co jsme mìli o víkendu èas, byly 
uèebnice a domácí úlohy, takže jsou celé 
divé nás zkoušet. A pak taky kvùli tomu, 
že se každý týden právì v nedìli stì-
huju. Od mámy k tátovi, od táty k mámì. 
Døív mì to docela bavilo, pøišlo mi zá-
bavný a i celkem výhodný moct se pøe-
souvat. Když jsem nìèím naštval mam-
ku, staèilo pár dní poèkat, odtáhnout       
k tatímu, a než jsem se zase vrátil zpát-
ky, tak máma mezitím vychladla, a pro-
tože se jí po mnì už asi stejskalo, stejnì 
mi všechno odpustila. U táty je to fajn. 
Když se s mámou rozvedli, tak si rychle 
sehnal byt dvì stanice tramvají od nás, 
takže nemám daleko do školy a mám       
i u nìho svùj vlastní pokoj. Sice takovej 
mròavej krcálek pøestavìnej z bývalý 
komory, ale dovolil mi, abych si tam všu-
de vyvìsil plakáty au�ákù, nenutí mì 
uklízet si, a když mi nìco chce, døív než 
vejde, tak zaklepe na dveøe. Taky se       
k tátovi tìším proto, že tam mám svoji 
sbírku pohledù, a za tu dobu, co jsem byl 
teï u mámy, mi urèitì pøišlo minimálnì 
deset nových pohlednic a já už jsem moc 
zvìdavej, co na nich bude, jaký známky 
a co mi ty lidi píšou. K tomuhle koníèku 
jsem se dostal úplnì náhodou. Táta už 
totiž strašnì dlouho sbírá fotky a podpisy 
všelijakejch slavnejch lidí. Hlavnì spor-
tovcù. Taky jsem to zkoušel, ale nevìdìl 
jsem, co tìm lidem psát. Našel jsem si 
ve slovníku pár vìt, že je jako mám rád, 
fandím jim a tak, ale když mi pak od nich 
pøišel autogram, tak mi tatík vìtšinou
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nebaví ho patlat se v mouce, rozšleha-

ných vejcích a strouhance, vypije dvì 

piva a pak jdeme domù. Máma vaøí 

samozøejmì líp, taky peèe bájeènou 

bábovku a roládu, a když jsem u ní, 

vždycky mi do školy pøipraví svaèinu      

a do láhve udìlá vodu s malinovou 

š�ávou. A bezva je to u ní hlavnì v létì, 

protože máme na zahradì bazén. Žádný 

nafukovací plivátko pro mimina, ale 

opravdovej, krásnej, vykachlíèkovanej 

bazén. A potom u mámy mám svùj 

pùvodní dìtskej pokojíèek, do kterýho se 

mi vejde rozložená autodráha, a mám     

v nìm svùj vlastní poèítaè a na nìm pár 

her. Tøeba letadla anebo úplnì stejný 

kostièky domina, jako mají v televizi ve 

Videostopu. Táta má taky poèítaè, ale 

moc mì k nìmu nepouští, abych mu tam 

tøeba nìco nesmazal nebo tak. S klu-

kama si v létì stavíme venku stan, má-

me v nìm spacáky a máma nám dá i pár 

plastovejch hrníèkù a talíøù a nìkdy 

sežene i špekáèky a my pak táboøíme        

a hrajeme si na indiány. K tátovi si ká-

moše nevodím, øíká, že by ho rušili pøi 

práci. A když jsem nemocnej, tak taky 

radši marodím u mámy. Táta mi sice 

uvaøí èaj nebo pøinese kapky do nosu, 

ale pak mi øekne, že se musím sebrat, 

protože jsem chlap a žádná zmoklá sle-

pice. Máma mi vždycky ète, sedí u mì, 

dokud neusnu, a když je mi hodnì 

špatnì, mùžu spát i u ní v ložnici. Nìkdy 

by mne docela zajímalo, jestli by se naši 

taky tak snadno domluvili na støídání se 

o mnì, kdyby se mìli stìhovat oni. Je 

docela otravný poøád s sebou tahat tøeba 

sešity a uèebnice, neustále každýmu      

z nich zvláš� vykládat, jak bylo ve škole, 

poslouchat ty jejich vìèný stížnosti jeden 

na druhýho, tváøit se neutrálnì, když mi 

babi øíká, že jsem chudáèek. Hrozný. 

Když jsem z toho už hodnì otrávenej,

zkazil radost tím, že mi øekl, že už ho 

dávno má. A pak mi jednou táta poradil, 

že je možný se zaregistrovat do takový 

mezinárodní skupiny lidí, napsat do cen-

trály v Itálii poštovní adresu a zaèít po-

sílat pohledy tìm ostatním, co jsou tam 

zaregistrovaný. Tak jsem na zkoušku po-

žádal o pìt adres, koupil pohledy Plznì   

a poslal je. Moc jsem nevìøil, že když 

pošlu nìjakýmu úplnì neznámýmu 

chlápkovi z druhýho konce zemìkoule 

pohled, že mi za nìj pošle taky nìjakej, 

ale fakt to funguje. Já rozesílám hlavnì 

pohledy, na kterých jsou mìsta nebo 

hory, a potom taky ještì tøeba konì 

anebo psi. A nejradši jsem, když mi ty lidi 

pošlou taky pohled z místa, kde žijou, 

nebo tøeba fotku majáku, ty se mi líbí ze 

všeho nejvíc. Obèas taky pøijde pìkná 

blbost, hlavnì ženský posílají tøeba 

obrázky, na kterých jsou malý dìti nebo 

kytky, tak to fakt nesbírám, ale zase si 

aspoò odstøihnu známku. A mám taky 

nejsenzaènìjší sbírku známek z celý 

školy, takovou u nás nikdo jinej nemá.

Hloupý je, že tu dobu, co jsem u má-

my, tak nevím, co mi vlastnì pøišlo, sice 

se mùžu za tátou zastavit, mám i klíèe 

od schránky, ale domluvili jsme se, že to 

dìlat nebudu, abych mìl jako vìtší 

pøekvapení a víc se k tátovi potom tìšil. 

Táta vaøí vìtšinou tìstoviny na rùzný 

zpùsoby, potom ještì umí výborný bram-

boráky a taky rizoto. No, a když nemá 

èas nebo nestihne nakoupit, tak se sebe-

reme a jdeme do restaurace, tam mì 

máma nevezme nikdy. Táta mi objedná 

všechno, na co mám chu�, a dostanu      

i pravou colu, kterou mi jinak máma 

kupuje akorát o Vánocích, protože tvrdí, 

že je nezdravá a názor nezmìnila ani 

potom, co jsem jí pøinesl èlánek o tom, 

že pùvodnì jí používali jako lék. Táta si 

dá smaženej sýr, protože ten má rád, ale
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hrdì øíká, že jsem byl možná první dítì   

v republice, které takhle bydlí ještì dost 

dlouho pøed tím, než se to poøádnì 

uzákoní a zavede do praxe.

V kanceláøi jsem se zamknul. Pro 

jistotu. Vidìt mne nìkdo sedìt jen ve 

slipech s nohama naloženýma ve škopku 

se studenou vodou, mám po pracnì 

budované soudcovské autoritì. Pohle-

dem na náramkové hodinky zjiš�uji, že 

mám ještì hodinu èas. Proèítám si závìr 

psychologického šetøení. Jasné, znalky-

nì doporuèuje. Znovu procházím zápisy 

z prvního stání, protokol z návštìv so-

ciální pracovnice v místì bydlištì, vyjá-

døení základní školy, kterou obì dìti 

navštìvují. Nahlížím do životních pøíbì-

hù lidi, které bych za normálních okol-

ností nikdy nepotkal. „Pane soudèe, už 

musíme jít,” zapisovatelka neúspìšnì 

lomcuje klikou. Pak slyším její váhavì se 

vzdalující kroky.

Oblékám se chvatnì, na ještì mokré 

nohy natáhnu ponožky a lituji, že mi talár 

sahá jen ke kotníkùm, šel bych jinak bos. 

Hned jak se obléknu, zaènu se potit. 

Poslední pohled do zrcadla, nadechnutí 

a jdu zastupovat spravedlnost, o které si 

nejsem jistý, zda je slepá nebo prostì 

jen nevidí.

tak si zkusím pøedstavit mámu, jak si 

musí všechny svoje malovátka a krémy 

pìknì zabalit a jak jí to dìsnì dlouho 

trvá a pak pøijede za mnou do bytu, kde 

bydlím já, a táta stojí v chodbì a v tašce 

má zabalený zase svoje vìci, mlèky se 

vymìní, a jak jim potom až do støedy    

trvá, než si zvyknou, že jsou zase nìkde 

jinde. A to se pak klidnì chechtám na-

hlas, protože je to sranda. Škoda, že to 

takhle nejde zaøídit.

Trvalé bydlištì mám poøád doma      

u mámy. Jenže doma jsem vlastnì i u tá-

ty, když tam mám svoje vìci a chodí mi 

tam pošta. Kolikrát, když nìkomu øíkám, 

že budu doma, ani nevím, kterej domov 

mám opravdu na mysli. Taky se mi nì-

kdy stane, že jdu omylem po škole k má-

mì, i když je sudej tejden a já mám být   

u táty. Prostì se spletu, no. Když o tom 

pøemýšlím, pøijde mi dost divný, že má-

ma tak snadno souhlasila s tím, že se     

o mne bude starat dohromady s tátou, 

všichni ostatní z rozvedených rodin bydlí 

prostì s matkou a tátové za nima chodí 

a berou si je na víkend a týden v létì na 

prázdniny. Já jsem jedinej, kdo to má za-

øízený takhle. Teprve èasem se dozvím, 

že táta na tom trval a jeho právník našel 

nìjakou klièku v zákonì, a protože se 

máma chtìla rozvést za každou cenu, 

tak na to nakonec ráda kývla. Táta nìkdy
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Arne Treholt

Francouzská historická škola Annales

soudí, že dìjiny jsou sledem událostí         

a pøíhod

Kdysi jsem psal pro èasopis

Èeské vìdecké spoleènosti emigrantù

esej o smyslu èeských dìjin

Èechání na Godota

Pøeèetl jsem kvùli tomu stovky knížek

významných filosofù dìjin svìta

i historikù èeského státu

A èasto jsem nabýval názor,

že archivy na celém svìtì jsou

obrovské sbírky pøíhod a zdroji

historických románù a eposù

od Homéra po Honoré de Balzaca

a Umberta Eca

Právì pøi setkání s Ecem

u Prašné brány v Praze,

když jsme èekali na pøíchod

Václava Havla k zahájení slavnosti

udílení Zlaté berly

tomuto italskému spisovateli

jsem vyprávìl,

jak jsem byl kdysi fascinován

jeho knihou Otevøené dílo

Dnes bych mu vyslovil obdiv

k románu Pražský høbitov,

který je sbírkou nesèetných pøíhod

skuteèných i fiktivních

Pøi jeho ètení mì napadlo,

že i já jsem popsal pøíhodu ze svìtové 

politiky 

na pøání jednoho norského deníku,

kterou jsem nakonec zakázal otisknout 

Zažil jsem ji v italském Ticinu

v domì Jana Kristoforiho,

který žil tehdy støídavì v Oslu

a vesnici Prato Sornico

V Norsku se stýkal s tamními politiky

a tehdejší ministr zahranièí

Stoltenberg ho seznámil s norským 

diplomatem

Arnem Treholtem,

který zastupoval Norsko v organizaci 

NATO

Ten mladý arogantní muž pøijel do Ticina

prožít pár dnù své dovolené

Ve velkém domì Jana Kristoforiho

se sjíždìli jeho pøátelé z celého svìta

a užívali plodù kulinárního umìní

jeho ženy Jarmily a zásob jeho vinného 

sklepa

Protože vìtšina z nás byla exulanty 

z Èech,

hovoøili jsme vìtšinou

o sovìtské okupaci Èeskoslovenska

K mému údivu hájil èinovník NATO

Arne Treholt sovìtskou politiku

a odmítal naši nenávist k normalizaci 

Husákova režimu

V zápalu diskuze jsem se zcela 

nediplomaticky

vyslovil k jeho postoji,

že mluví jako sovìtský špion v NATO

Treholt vyskoèil od stolu a køièel zrudlý 

zlostí,

že nebude sedìt s takovým politickým 

laikem

a nenávistníkem Sovìtù

Rozladìná spoleènost, která odsoudila 

mé extempore,

se rozešla do ložnic restaurovaných tøí 

domù z 15. století

Když jsem ráno sešel k snídani

CENA BOHUMILA POLANA

Karel Trinkewitz

Pøíbìhy
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Kardinál Vlk

Kdysi jsem navrhl Václavu Havlovi,

že získám pro funkci jeho nástupce

svého pøítele Otokara Motejla

Václav souhlasil,

ale Otu jsem musel dlouho pøemlouvat

Øekl mi, že to pro mì podstoupí,

ale že musím celou kampaò vzít na sebe

Požádal jsem o podporu pøedstavitele 

nìkolika stran

Petr Pithart slíbil vzdát se vlastní 

kandidatury

a prohlásit svou podporu Motejla i v tisku

A mnì zbývalo jen bojovat

proti agresivnímu kandidátu

Václavu Klausovi

Tomu jsem se postavil na volebním 

mítinku

pod pomníkem Jungmanna

a zeptal jsem se ho, zda se nebojí 

Motejla

Sebevìdomì se mi vysmál

Slíbil jsem si, že mu zatopím jinak

Zaèal jsem proti nìmu psát muzikál,

v nìmž se za nìho postavila

mezinárodní mafie

Napsal jsem desítky songù

a zalidnil hru množstvím postav

reálných i fiktivních

Napøíklad Jamesem Bondem

a rytíøi z Války svìtù

Velkou roli hrál v muzikálu

Mont Blaník,

Karlùv most

Na nìm se potkávaly hlavní postavy dìje

Tam se potkají kardinál Vlk

a biskup Václav Malý

s vražednou skupinou mafiánù

a kardinál dílem náhody

ty vrahy postøílí

Muzikál se mým pøátelùm líbil

a tak jsem text nabídl

šéfdramaturgovi Národního divadla

a souèasnì ministru kultury Dostálovi

Oba mì, aè z rùzných dùvodù, odmítli

Mezitím jsem našel ve Švýcarsku 

režiséra,

u velkého kamenného stolu v dvoranì,

øekl mi Jan, že Arne Treholt èasnì ráno

bez snídanì odjel z Prata

I Jan a jeho žena se na mne zlobili

pro ztrátu významného pøítele

Èasem jsme všichni na tu pøíhodu 

zapomnìli

Tím vìtší byl mùj údiv,

když mnì do Hamburku zavolali

z redakce norských novin,

že od Jarmily Kristoforiové dostali mé 

telefonní èíslo

Chtìli, abych popsal své ticinské 

obvinìní

Arne Treholta z jeho špionážního 

nasazení

v NATO v žoldu Sovìtù

Nebo� prý jsem byl první, kdo Treholta

podezøíval ze špionáže

Rád jsem jim svùj èlánek

nebo jejich interview se mnou slíbil

Nakonec však mùj popis pøíhody

s Treholtem zùstal nezveøejnìn

Jarmila mì prosila, abych novinám

svùj pøíbìh smlèel

Že by to Janovi škodilo v Norsku,

nebo� by to nezùstalo utajeno pøed 

norskou

královskou rodinou, s níž se Jan

jako vážený norský umìlec stýkal

Tak tu pøíhodu zapisuji znova až dnes
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Albert Schweitzer

Èetl jsem vzpomínky Alberta 

Schweitzera,

jak na útìku pøed Nìmci

byl s uprchlíky ubytován

ve starém stavení na kraji mìsta

Bydlel s ostatními bìženci

ve velké místnosti

Když si to zapisoval do deníku,

rozhlížel se v zadumání po svìtnici

a náhle si uvìdomil,

že stùl v rohu místnosti

mu pøipadá známý,

kde ho jen vidìl?

Pøestal psát a vzpomínal

Po zbytek dne se obíral vzpomínkami

prohledávaje archiv své pamìti

Heuréka!

Pøed duševním zrakem

nalistoval stránku s reprodukcí

van Goghovy místnosti

se žlutou postelí a stolem na podlaze 

s perspektivou ubíhajících prken

Èta zápis tohoto Sartrova strýce

zažíval jsem epifanickou vteøinu

jak Marcel Proust, když se mu na patøe

rozplývala v èaji omoèená madeleinka

V té chvíli jsem byl se Schweitzerem

v Goghovì posteli

Rozmlouvaje pozdìji se svou ženou

se Schweitzer dozvìdìl,

že v tom domì byla kdysi

klinika pro duševnì choré

alespoò takto do dìjin èeského divadla

V budoucnu bude - po mé smrti -

k nahlédnutí v Památníku písemnictví

na Strahovì

èeského emigranta, a našel jsem 

muzikanta, který si libreto pøeèetl,

když ho odmítl Jan Klusák

Ale nakonec o ztroskotání zámìru

rozhodla pražská povodeò -

zatopila jevištì v pražských jatkách

Tak jsem si kaligrafický scénáø muzikálu

uložil mezi nepoužité projekty jiných 

zámìrù

Za èas jsem se úèastnil

shromáždìní èlenù exilového PEN klubu

v Tøeboni

Na slavnostní veèeøi jsem sedìl

vedle èestného èlena klubu

kardinála Vlka

Pochutnávali jsme si na peèeni velkého 

sumce

Pøi sklence vína jsem kardinálovi 

vyprávìl,

jakou roli jsem mu pøisoudil ve svém 

muzikálu

Že byl v dobré a laskavé náladì,

nemìl mi to za zlé

Byl jednou z nejvyšších politických 

osobností,

které jsem seznámil s dìjem svého 

muzikálu

Václav Havel a Ota Motejl už nežijí

Ani Pavel Dostál

Rukopis muzikálu už mají jen

nìkteøí divadelní øeditelé

a skladatelé Jan Klusák a Milan Jíra

Èetla ho také Soòa Èervená,

která ho nabídla nìkterým režisérùm

To je pøíbìh mého muzikálu

Mont Blaník

Co není zapsáno, to se nestalo

Tak se zapsal mùj muzikál



12AFORISMY

Za vší je tøeba vidìt èlovìka. 
(Buddha)

Bóóólehlav, Bóóólehlav… 
(Sokrates)

His master Vojcek. 
(Alban Berg)

Bìda, jede k nám televizor!            
(Nikolaj Vasiljeviè Gogol)

Kostky jsou navrženy! 
(Viktor Vasarely)

Ó, Bušku, z pytle ven! 
(Karel IV.)

Èelem k masám! 
(Pablo Casals)

Onásis beznásis!                     
(Jacqueline Kennedyová)

Hóóórror, hóóórror… vysoká jsi.      
(Alfred Hitchcock)

Bez pláèe nejsou koláèe.             
(Smutný muž Válek)

Nejradìji bych sex s prací. 
(MUDr. Plzák)

Muslim - tedy jsem. 
(Muhammad)

Židé jsou málo disciplynovaní.          
(Jásir Arafat)

Kdo maže - ten Jude. 
(Adolf Eichmann)

Dejte mi bot - a pohnu svìtem.         
(Tomáš Ba�a)

Nejen Chebem živ je èlovìk.       
(Albrecht z Valdštejna)

Kdy už budeme mít vlastní družice? 
(Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic)

Nesu, nesu koledu, 
upad jsem s ní na Ledu. 
(Zeus)

Uè se, synu, moudré bíti.                   
(Jan Amos Komenský)

Od velkého ke smìšnému 
vede nìkdy jen pokrok. 
(Napoleon Bonaparte)

Medle! 
(Generál Cambronne)

Pozdì Brycha honit. 
(Jan Otèenášek)

Nìkdo to rád. 
(Gorký)

Hlavou ze� neprorazí. 
(Tchán Kondelík)

Citátová výchova. 
(Gustave Flaubert)

Všenáprava se rozlámala.                  
(Jan Ámos Komenský)

There me door.                        
(Maximilien de Robespierre)

To chce klít! 
(Josef Švejk)

Øemeslo má zlaté dno. 
(Jan Mydláø)

Vždy� pøece vyletìt je snadné.            
(Ivan Vyskoèil)

Karel Trinkewitz

Výroky slavných osobností
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Jan Jelínek

Bokovky
manželù manželek/manželek manželù/milenek manželù/manželù milenek/manželek 

milencù milencù manželek/milencù milenek/milenek milencù…

milenek sousedù, švagrù, tchánù, synovcù…

milencù sousedek, švagrových, tchyní, neteøí…

tajnosnubnì

ímejlují esemeskují fejsbukují šeptají

sprejují vzkazují dopisují telefonují

vábí dráždí svádí podléhají

zahýbají kopulují

hekají sténají

køièí

   usínají            zùstávají

vrcholí uspokojují                doznívají                 líbají               neopouštìjí

                                                            neusínají        odcházejí

                                                            vyèítají            usínají

nevrcholí neuspokojují    nedoznívají              ubližují            opouštìjí

                                                            vysmívají        neusínají 

                                              zapírají                 rozpalují         chlácholí                 lžou

žárlí podezøívají                  obviòují          zapøísahají            kopulují        si

                                               pláèou    usmiøují          omlouvají               lžou

nemají to jednoduché

milující nemilovaní…

co naplat - zahrádkaøit háèkovat zpívat jógovat psíèkaøit vaøit recitovat ochotnièit 

cestovat keramièit malovat posilovat plavat lyžovat øezbaøit truhlaøit houbaøit vinaøit 

pít žrát hubnout bulimit anorektit liposukcit nordikvókovat džogingovat gejmblovat 

golfovat érobikovat bajkovat sérfovat fetovat bivakovat skejtovat sprejovat kandidovat 

lobovat astrologovat…

…s televizí

napùl sami?

KAPKY DEŠTÌ
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xxx

Jsem krajina,

mám údolí

a letokruhy

v moøích vody,

pouštì nekonèících cest -

úboèí a sedla.

Pojï se do mne projít,

pojï se nechat svés(z)t

Klín plný hvìzd

Spouštìj se do mì

po houslových strunách

v akordech andìlù.

Dotýkej se mì

bosými prsty

potøísnìnými nebem.

Je pøece tolik dveøí,

tolik otvorù

a má noc ti vìøí.

Celá má noc ti vìøí

xxx

Øeka je báseò vody.

Básní oblohy jsou oblaka.

Život je básní lidí,

èas je báseò èlovìka.

Noèní kvìtiny

Zimou do sebe se uzavøem.
Stulíme se v tulipány.
Žízní po sobì budeme vadnout,
i ve dne jsou lidé sami.

xxx

Ráno rozhovoru je teplé
a prorùstá do rozhovoru dne

Den rozhovoru
je vìrný rozhovoru noci

Noc rozhovoru je dlouhá
a vlhká

Soutok

Potok tvých vlasù
vtéká do øeky mých rukou.

Na bárce úsmìvu
dosáhneme stejnì
hlubokého
moøe.

Všem neznámým slovùm
Starý unavený žebøík
louplo v zádech,
i opøel se o kmen jablonì.

Mezi vìtvemi
prošívá slunce soumrak do oblohy
a uchem jehly
co chvíli
projde jedno
nepolapitelné slovo.

Dagmar Š�astná

Pojï se do mne projít

KAPKY DEŠTÌ
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V Praze jsou dvì nádraží - jedno vel-

ké, pro obry, co sahá až do nebe, a dru-

hé malé, sotva jako krabièka zápalek. 

Když jde èlovìk na vlak, vždy je tìžké 

vybírat: v tom velkém nádraží nedosáh-

nete ani na kliku u dveøí a do toho ma-

lého se nevejdete ani s odøenýma ušima. 

Nebo si pøedstavte: dát si na tom obøím 

nádraží jedno kafe! Plastikový kelímek 

jak cisterna! A ta jízdenka! Jenže to ma-

lièké nádraží, co kdyby tam zas tøeba 

musel jít èlovìk na záchod! 

Ale èasem si lidé zvyknou na všech-

no a dnes už to Pražákùm ani nepøijde. 

Chodí na to veliké nádraží, i když tam na 

nì padá jejich vlastní malost. Radìji by 

asi chodili na to nádraží malé, kde èlo-

vìk cítí svoji velikost, jenže tolik lidí, kolik 

jich žije v tomto velkomìstì, se tam ne-

vejde. Sedávají proto kolem toho nádra-

žíèka v parku na lavièkách a sní o tom, 

že jednoho dne odtamtud pøeci jenom 

pojede jejich vlak, tedy pokud to malé 

nádraží nìkdo omylem neodkopne bùh-

ví kam, do køoví, kde ho vyèmuchá leda 

pes. 

Já si tohle malé nádražíèko beru       

s sebou do kapsy na cesty, to se vždy-

cky hodí, a� èlovìk putuje kdekoliv, 

vždycky má nádraží po ruce. Nasedne  

si tøeba v lese rovnou na vlak a za chvil-

ku je zpátky doma. Jezdí tím vlakem po-

každé i jiní lidé z nejrùznìjších míst, 

takže je jasné, že to dìlají stejnì, že si 

také vozí svá nádražíèka v kapse. Bylo 

by prima, kdyby to takhle šlo se vším, 

jako jsou obchody, školy nebo nemoc-

nice, že by to èlovìk mìl v kapse vždy 

po ruce.

Ale spousta vìcí se za poslední léta 

neuvìøitelnì zminiaturizovala, takže 

kdoví, tøeba to tak jednou bude. Tøeba 

se nakonec zminiaturizuje i èlovìk, jako 

v té pohádce o Paleèkovi. Bude si pak 

moci sednout do volského ucha a na-

šeptávat volovi pøi orání, co má dìlat, 

takže když nìkdo pùjde kolem, bude 

žasnout, že ten vùl oøe sám. Jeden 

kamarád vyprávìl, že takhle jednou 

opravdu potkal vola, který oral na poli 

sám, to znamená, že mu v uchu nese- 

dìl žádný Paleèek a že to bylo nìèím 

strašnì smutný.

Tak jsme radši šli na to veliké nádra-

ží, protože toho dne byl úplnìk, visel tam 

obrovský a záøící pod støechou vysokou, 

že ji èlovìk ani nedohlédl. Chtìli jsme   

si pøeèíst jízdní øád, jenže písmena byla 

moc velká, trvalo celý hodiny, než jsme 

vyluštili, co znamená alespoò jedno       

z nich. Tak jsme nasedli na jeden z tìch 

obrovských vlakù, co jezdili kolem, a jeli 

nazdaøbùh. Vidíš, kámo, povídám, léta 

jsme chodili do školy, uèili se psát a èíst, 

a stejnì nám to není nic platný. Bylo ale 

moc hezký, že se nikdo z nás u toho 

nerozbreèel.

Oldøich Janota

Nádraží
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ROZCESTÍ, VÝHYBKY
Josef Linda (1789-1834), rodák z No-

vých Mitrovic na Blovicku, proslul spolu   
s Václavem Hankou pøedevším v sou-
vislosti s nálezem a pozdìjšími spory      
o autorství kolem známých Rukopisù. 
Josef Linda ale byl také autorem pod 
jeho jménem vydaných literárních dìl, 
jež v dnešní dobì, možná právem, 
možná že neprávem, již ponìkud upadla 
v zapomnìní. Pøi èetbì jeho Záøe nad 
pohanstvem jsem narazil na jednu 
zajímavou pasáž. Kníže Václav zde takto 
promlouvá ku svému bratru Boleslavovi: 
„Bùh stvoøil vìci, vymìøil jim nezmì-
nitelné kroky a ty nemohou ani vpravo, 
ani vlevo od cesty své, èlovìku ale dal 
vùli, an se mùže dáti sem nebo tam, 
kterou cestu ale nastoupil, tou kráèeti 
musí, dokud zase nepøijde na rozcestí.”

Kupodivu podobnì se vyjádøil britský 
fyzik a astrofyzik sir James Hopwood 
Jeans (1877-1946): „Cíl vlaku je v nejvìt-
ším poètu pøípadù stanoven jedno-
znaènì a pøedem kolejemi. Ale sem tam 
se objeví uzlový bod, od kterého jsou 
možné rùzné smìry jízdy a kde je možno 
zvolit ten èi onen smìr jen pomocí malé 
spotøeby energie, nutné pro pøehození 
výhybky.”

Je známo mnoho pøípadù, kdy èlovìk 
se na rozcestí vydá jiným smìrem, než 
šel doposud, nìkdy dokonce na cestu 
diametrálnì odlišnou. Nìkdo se nìkdy 
polepší, nìkdo pøedtím spoøádaný se vy-
dá na scestí. To je celkem bìžná vìc, ale 
pak jsou taková osudová rozcestí, že jde 
na nich doslova o upsání duše ïáblu. 

Vìtšinou to potká lidi nadmíru ctižá-
dostivé, èi takové, co nedokážou sladit 
svoje výdaje s pøíjmy, vìtšinou jedince 
nepevných mravních zásad. A najednou 
se nestaèíme divit, jak se z hrdiny mohl 
stát zrádce, z vùdèí osobnosti odpadlík. 
Ono totiž mravní selhání v uzlovém bodu 
nelze jen tak napravit, je to jako když 
ruku chytne øemen transmise. Ïábel totiž 
svou koøist nepustí a k další spolupráci 
dotyèného zaène nutit a bude ho i vy-
dírat. A tak kolikrát vynikající osobnosti 
jako Karel Sabina, Emanuel Moravec, 
Lev Prchala a zprvu nezištní vlastenci 
jako Karel Èurda se na rozcestí vydají 
nìkam, kam vlastnì nechtìli, a pak už je 
má ïábel ve své moci a není jim pomoci. 
Nejhorší je, když se ztotožní se svou 
novou rolí a zaènou být ještì inicia-
tivnìjší, než chtìl ïábel sám. Takovým 
byl právì Emanuel Moravec. Karel Sa-
bina chtìl jen lepší bydlo, Lev Prchala  
se cítil být zahnán na druhý bøeh a Karel 
Èurda byl slaboch, který chtìl být 
silákem. To byly tragické osobnosti, pro 
nì již nebylo návratu, žádná pøíští vý-
hybka pro nì pøichystána nebyla. Ale je 
plno jiných, kteøí i z velice ošemetných 
cest se dostanou do závìtøí a nìkteøí 
dokonce, by� se jako významné osob-
nosti zpronevìøili, stanou se znovu vùdci.

Takoví se ohánìjí svatým Pavlem, 
stejnì jako kritizovaní architekti se 
odvolávají na zprvu nepochopenou 
Eiffelovu vìž. Tak už to na svìtì chodí   
a leckdo se docela dobøe cítí i v hroší 
kùži. Jen pochopit nìkoho a nìco je 
tìžké.

Stanislav Bukovský

Sem tam se objeví 
uzlový bod
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Ježíš Kristus:

„Kdo chce být mezi vámi první, 

nech� je služebníkem všech!”

  Jací byli?

- Demokratický mesiáš

- Udatný intelektuál

- Odpovìdný otrok

- Neskrupulózní filištín

- Bezohledný dobrák

- Prùmìrný velikán

- Nedùsledný hrdina

- Lstivý bojovník

- Panevropský vizionáø

- Vlastenecký pragmatik

  A kdo to, Ježíšikriste, bude teï?

Zpráva o aktivitách Milana Knížáka

Pozorný ètenáø mých textù o umìl-

cích už jistì ví, že píši jen o tìch osob-

nostech, které jsem znal dlouhá léta       

a mohl sledovat jejich práci i myšlení. 

Také Milan Knížák patøí do okruhu vý-

tvarníkù, které jsem znal v Praze a mohl 

s nimi být v kontaktu i zde na Západì.

Když pohlížím zpìt na první setkání  

s Knížákem, uvìdomuji si, že je urèitým 

zpùsobem charakteristické pro jeho 

osobnost i jeho vztah k umìní. Bylo to 

poèátkem šedesátých let, v dobì, kdy 

studoval na pražské Akademii výtvar-

ných umìní. Stejnì jako já pomáhal 

instalovat výstavu malíøe Karla Chaby, 

tehdy zaèínajícího samouka-naivisty. 

Aèkoli Knížák už tehdy platil za pøed-

stavitele antiumìní a právì se už po-

druhé rozcházel s oficiálním školním 

umìním (opustil Akademii stejnì jako 

pøedtím Výtvarnou školu umìní), jeho 

vztah k práci ostatních výtvarníkù nebyl 

agresivní, nýbrž tolerantní. Tehdy chodil 

obleèen do výsadkáøské uniformy a zá-

mìrnì ji pomalovával barvami svých 

obrazù: demonstrativnì tak vyjadøoval 

své pøevìdèení, že umìní a život mají 

být jedno.

Tomuto seznámení jsem dìkoval za 

pozvání na Knížákovu demonstraci na 

vltavském bøehu na Malé Stranì - a také 

prvnímu „zatèení” co demonstrant. De-

monstrace s názvem Proè? Proto! se ko-

nala ve veèerních hodinách, sešel se 

nás pomìrnì velký hlouèek kolem ohnì, 

který Knížák zapálil a kolem nìhož 

vykøikoval svùj projev. Na závìr rozbil ky-

taru, na kterou hrál, postupnì si svlékl 

kabát, kalhoty i košili a boty a všechno  

to naházel do Vltavy. Odcházeje do tmy, 

vykøikl svou nejpalèivìjší otázku, jíž se 

tenkrát neustále zabýval: „Uèí umìní èlo-

vìka životu, nebo jak má žít?” Polonahý 

se nám ztratil ve tmì.

Karel Trinkewitz

Dílo jako životní pocit

PREZIDENTSKÉ VOLBY SE BLÍŽÍ

PØESAHY
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vézt domù, tak jsem ve dvì hodiny ráno 

šel noèní Prahou pìšky.

Píši o tom podrobnì, protože jsem 

takhle prvnì zažil knížákovské propoje-

ní umìní a života ve vícehodinové akci. 

Vyprávìl jsem o tom Knížákovi až mno-

hem pozdìji, v sedmdesátých letech.      

V roce 1964 jsem o jeho práci mnoho 

nevìdìl. Zajímal jsem se víc o akce 

Vládi Boudníka, které demonstrovaly 

umìní mnì bližší: Boudník chtìl umìní   

(i všechno dosavadní) pøiblížit divákovi, 

nauèit ho vidìt krásu, uèinit ze všeho 

vidìného obraz, objekt, estetickou infor-

maci. Jeho akce v ulicích mìly uèit di-

váka vidìt život jako estetièno. Kdežto 

Knížák se ptal, jestli umìní mùže kon-

zumenta nauèit život, nauèit žít.

Knížák sám o tom øíká: „Pro mne ne-

bylo užití akce dalším krokem ve vývoji 

umìleckých prostøedkù jako u mnoha 

západních umìlcù, pøedevším žákù 

Cageových, nýbrž spíše nutným násil-

ným impulzem, jak vzbudit zájem, re-

flexem revoluèní skuteènosti v naší po-

lovinì svìta atd. Akce sama, pøestože    

v mé práci nikdy nebyla fixována na 

galerie nebo jiné uzavøené prostory 

(hledištìm byly ulice a diváci v pøevážné 

vìtšinì náhodní nebo to byli lidé ze  

zcela jiných kruhù než návštìvníci galerií 

a koncertù), akce sama nedokázala 

splnit touhu po totalitì a sdìlení života   

a existence, a proto jsem se snažil skr-

ze sebe sama, skrze svùj život a výraz    

a pùsobení na okolí vytvoøit takový 

životní zpùsob, jehož fragmenty dnes 

mohou být oznaèeny jako druh díla, a to 

v rùzných oborech jako hudba, móda, 

architektura atd.”

Milan Knížák se narodil roku 1940     

v Plzni a v letech 1948-1956 navštìvoval 

hudební školu v Mariánských Lázních;

V tom okamžiku diváky u ohnì ob-

klopilo nìkolik policejních aut a zaèali 

nás obstupovat a shánìt do houfu esen-

báci. Vyzvali shromáždìné, aby se legi-

timovali. V té chvíli jsem pøistoupil k dù-

stojníkovi, který velel akci, a øekl jsem 

mu, že není dùvod, aby kontrolovali di-

váky, že jde o umìleckou akci a že ne-

došlo k žádnému pøestupku zákonù. 

Pøedložil jsem mu novináøskou legitimaci 

a slíbil vše vysvìtlit. Byl rozumný a sou-

hlasil, že se diváci smìjí rozejít.

Vtom ale pøijelo další auto a esenbák, 

který z nìho vystoupil, se pøihnal k nám 

a zaèal vykøikovat: „Tohle je taky jeden   

z tìch vousatých kontrarevolucionáøù!” 

Když jsem se ohradil, že jsem jen no-

vináø, který píše o umìlecké akci, zaøval 

na své poddané, že mají aspoò zajistit 

všechen materiál a mne a� odvezou na 

stanici k výslechu. Ostatní diváci se me-

zitím rozbìhli.

Tak jsem musel nastoupit do auta     

a odvezli mì na strážnici v boku chrámu 

sv. Mikuláše. Zatímco jsem èekal, až se 

mnou sepíší protokol, díval jsem se, jak 

ve vedlejší místnosti esenbáci shro-

máždili na zemi u stolu zbytky rozbité 

kytary a jak zapisují do protokolu nález: 

jednu botu, z níž vytékala vltavská vo- 

da, mokrou košili, promoèené kalhoty     

a kabát, z nìhož crèelo jak z vodníko-  

va šosu (jaký námìt pro pokraèování 

Povídek malostranských!).

Esenbák, který sepisoval mùj pro-

tokol, neumìl psát (a samozøejmì pøe-

devším ne pravopisnì), takže jsem pro-

hlásil, že buï a� mì nechají napsat 

protokol samotného, anebo odmítnu 

vypovídat. Místo protokolu jsem napsal 

svou verzi pøípadu a zároveò stížnost.  

Po malé hádce (aby získali podpis) mùj 

papír akceptovali. Odmítli mì však od-
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zmuchlej a spal. Popel peèlivì sme�, 

oblékni si normální šaty a odejdi.” Knížák 

tuto akci realizoval 16. prosince 1964   

na Ul. 17. listopadu v centru Prahy.

Pøiznám se, že tehdy mi tyto akce víc 

pøipomínaly vrcholné období pražského 

recesismu, jak jsem ho znal z vyprávì- 

ní úèastníkù tohoto hnutí a bible re-

cesismu Jedeme do Bodele. Sám jsem 

se s umìním happeningu setkal o nìco 

pozdìji, když do Prahy pøijeli umìlci 

Fluxusu z New Yorku: Alice Knowles, 

Dick Higgins, Ben, Brege Oldenburg.     

S Dickem Higginsem jsem na ty krásné 

dny v Praze nedávno vzpomínal. Ale už 

pøedtím jsem byl ještì jednou (5. prosin-

ce 1965) znovu honìn esenbáky, když 

jsem se zúèastnil Procházky Prahou - 

akce, která zaèala u Národního divadla. 

Pro mne skonèila tak, že jsem se esen-

bákovi schoval v telefonní budce u ka-

várny Slavia.

Akce hnutí Aktuel vyvolaly nevùli 

komunistického naèalstva, a tak v létì 

1967 otiskl Svìt v obrazech (nebo mož-

ná Kvìty?) zlý èlánek o Knížákovì sku-

pinì. Mezitím se mu Aktuel odcizil, na-

býval politického charakteru (už bylo na 

spadnutí „Pražské jaro”). Knížák prodì-

lává hlubokou osobní krizi. Sám o tom 

telegraficky píše: „Drogy - ideje akcí se 

šíøí - vìzení - útìk z Prahy - zpráva - 

sebevražedný pokus a návrat do života, 

pomoc velkého množství drog - vyplynutí 

na jinou úroveò - alkohol a množství lidí 

pro Aktuel.” Odchází z Prahy a v le-    

tech 1967-1968 se protlouká jako dìlník    

v døevaøském prùmyslu a zámeèník èistí-

cí stanice.

Mezitím na Knížáka upozornil Jin-

døich Chalupecký vedoucí osobnosti Flu-

xusu a v roce 1968 ho pozval George 

Maciunas do Spojených státù. Cestou

chtìl být pùvodnì malíøem, ale výtvarné 

školy, na nichž studoval, brzy opouštìl. 

Ani návraty nebyly dlouhé. Už jako dva-

advacetiletý zaèal dìlat vìdomì „jiné” 

umìní. Napøíklad „šperky” z odpadu ne-

bo vìci bìžné potøeby. Brzy se také 

zaèal oblékat ve stylu svého životního 

pocitu. Tehdy už také uplatòoval stejné 

principy v hudbì, dìlal „destruovanou 

hudbu”.

Jenže období destrukce a protestu 

(šlo o obdobu dadaistického a surrea-

listického „épater la bourgeosie”) netr-

valo dlouho. Knížák o tom øíká, že je „na 

poèátku zajímalo umìní, ale ne jako 

umìní, nýbrž jako hovnisko. Chtìli jsme 

klást odpor, znásilnit umìní - a na konci 

znovu oživit. Pomalu jsme ale museli 

objevit, že jsme uzavøeni v magickém 

kruhu, z nìhož není uniknutí.” To bylo 

období, kdy Knížák, který tehdy žil na 

pražském Novém Svìtì, založil s pøáteli 

hnutí Aktuel a podnikal kolektivní akce, 

které rozlišoval na demonstrace a mani-

festace. Demonstrace byly pøedvádìní 

vlastních prací, manifestace zahrnovaly   

i práce pøátel a známých. Øada takových 

akcí se konala na Novém Svìtì.

Typickou individuální akcí z té doby 

je Demonstrace pro jedince. Její písem-

ný záznam zní takto: „Zùstaò stát 

uprostøed davu, rozbal velký arch papí- 

ru a stoupni si na nìj, vysvleè normální 

obleèení a oblékni nìco bláznivého 

(napøíklad napùl zelený a pùl èervený 

kabát, upevni malou pilku na poklopci 

anebo zavìs na zadek krajkový ka-

pesník) a potom vedle postav plakát       

s následujícím textem: Prosíme kolem-

jdoucí, aby pokud možno pøi procházení 

kolem tohoto místa kokrhali. - Potom si 

na papír lehni, èti si v knize a pøi ètení 

každý pøeètený list vytrhni, papíry pak
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umìní Hans Sohm a odváží si do svého 

archivu dokumentaci Knížákova díla. Pøi 

celní prohlídce vzbudí tyto dokumenty 

pozornost, Sohm je zatèen a zatèen je    

i Knížák. Dovídám se o tom z Rudého 

práva, které cituje Husákùv projev v te-

levizi. Obvinìní obou zatèených je 

smìšné. Protože je oba znám (Sohma 

jsem navštívil už roku 1966 a vidìl jeho 

obrovský vìdecký archiv), volám šéf-

redaktorovi Rudého práva Moce, který  

je zároveò tajemníkem ÚV KSÈ, aby 

Husáka upozornil na omyl a otiskl v de-

níku opravu. Miroslav Moc se mi vysmál. 

Ošklivì jsme se pohádali, ostatnì nejen 

kvùli umìní, nýbrž kvùli okupaci. Øekl  

mi, že „s Knížákem si udìláme, co bu-

deme chtít”.

No, neudìlali, protestovalo mnoho 

set umìlcù z celého svìta. Ale posedìl  

si ve vìzení jako už nìkolikrát pøedtím    

a ještì potom. Pøitom je Knížák èlovìk 

nepolitický, jeho intence patøí zcela jiným 

oblastem lidského života. Jenže vyklá-

dejte to negramotným náèelníkùm oku-

pantského režimu. Stejnì jako pøedtím 

ždanovistùm a štollovcùm za vlády 

Kopeckého. Knížák byl zatèen více než 

stoosmdesátkrát - to je víc, než se mùže 

pochlubit kterýkoli mluvèí Charty 77.

Vídám se s ním èastìji v polovinì 

sedmdesátých let. O politice nemluvíme. 

V té dobì se zajímá o jógu, píše o ní; 

intenzivnì sbírá staré loutky a restau-

ruje je. V letech 1977-1978 studuje na 

univerzitì matematiku. Ztrácím ho z oèí  

- jsem angažován v hnutí Charty 77. 

Knížák pøijímá pozvání do Západního 

Berlína jako stipendista DAAD (1979-

1980). Vystavuje v Berlínì, kde vycházejí 

práce o jeho díle a soubory jeho textù. 

Dokumentace, kterou vydala Edice Ars

pøes Vídeò se Knížák zaplete do rvaèky 

a stráví tøi mìsíce ve vìzení. V New 

Yorku ho vítají jako spoluzakladatele 

hnutí Fluxus. Zùstává však neteèný k lá-

kání být jedním ze slavných hrdinù 

fluxusového „grálu”. Probíjí se Amerikou 

jako pøíležitostný elektrikáø, tapetáø, 

truhláø a bytový architekt, obèas pøed-

náší a šetøí peníze, aby mohl pøátelùm   

z Prahy zaplatit cestu do USA. Stihne 

pozvat Jana Macha. Ostatním už cestu 

nepovolí normalizované èeské úøady. 

Knížák se vrací do Prahy. V konfrontaci   

s umìním v Americe a s hnutím Fluxus      

i hnutím hippies si na cestách konti-

nentem ujasòuje své vlastní stanovisko.

Píše o tom Jindøichu Chalupeckému 

z New Yorku: „Umìlci zde dìlají umìní 

pro jiné umìlce. Pøi vìtšinì umìleckých 

akcí sestává publikum jen a jen z umìl-

cù, jejich pøátel a pár studentù dìjin 

umìní, tedy zase umìlcù, a jinak ni-

koho.” A svìøuje se: „Chtìl bych dìlat jen 

zcela jednoduché ceremonie /…/ na 

úplnì jiné úrovni, náboženštìjší, chtìlo 

by se mi témìø øíci - stále víc cítím po-

tøebu horoucí víry, proto se mi zdá celá 

tato zavilá hra na avantgardu bez-

smyslnou. /…/ Jde zde o jistý druh 

koncentrace na mne samotného, na 

nejsoukromìjší, tajemné stránky èlo-

vìka. Pøitom zùstává tìlo v podstatì 

pasivní. Vìènì pasivní, chtìlo by se mi 

øíci.”

Ve Spojených státech organizuje jen 

dvì akce a nevzrušenì pøijímá jejich 

neúspìch: pro americké obecenstvo  

jsou málo spektakulární. Když se vrátí do 

Prahy, teprve tady mi ho znovu pøi-

pomene tisk. V roce 1972 navštívil 

Knížáka na jeho chalupì u Mariánských 

Lázní nìmecký sbìratel avantgardního
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Evžen Pìnkava

Paøížské øádeèky
 V Paøíži prší a prší. Obèas ji sice na 

pár okamžikù prozáøí slunce, vzápìtí se 

však obloha zatáhne a natotata už me- 

tropole není žádný pohyblivý svátek, 

leda tak vlezle pohyblivý déš�, který 

návštìvníka pronásleduje už od letištì 

pøes rue de Opera a pak nemilosrdnì až 

do èínské ètvrti. Deštník v dešti deštík 

leští, napsal kdysi (v èeském pøekladu) 

Raymond Queneau, kde však má mok-

noucí poutník vzít náladu na toto roz-

pustilé èi rozvernì šprýmovné slovní 

spojení? Namoutì, vždy� i v oblíbené 

èínské restauraci k veèeøi servírují po-

krmy mdlé chuti a ani osvìdèená Côtes- 

du-Rhône není tak lahodná jako obvykle,

Když jsem byl nedávno v Paøíži, pot-

kal jsem Pražany, kteøí mi o Knížákovi 

vyprávìli, že se v souèasné dobì zabývá 

navrhováním nábytku - a že je to ná-

bytek sice výstøedních forem, ale do-

konalého øemeslného provedení. Snad 

se v tom obrážejí Knížákovy zkušenosti 

truhláøe. Nepochybnì má k øemeslnické 

práci vztah jako k jistému obøadu za-

cházení s materiálem. Sám ho pamatuji 

jako svìdomitého restaurátora loutek. 

Tady se už dávno odvrátil od destrukce 

umìní. Patrnì to „došlo” už i politickému 

režimu v Praze, a tak nechává Knížáka 

na pokoji. Vždy� by si mohl pøát, aby si 

øemesla a materiálù vážili v Èeskoslo-

vensku všichni pracovníci a dìlali svou 

práci s fortelem, jak o nìm znovu a zno-

vu píše Ludvík Vaculík

Kdyby se lidé nauèili od umìlcù 

aspoò toto, mohli bychom se s Milanem 

Knížákem zeptat: Znamená umìní uèit 

lidi žít?

Hamburk, 80. léta

Viva, shromažïuje materiály o jeho 

demonstracích a manifestacích, repro-

dukuje umìlcovy hudební texty, knižní     

a hudební objekty, návrhy obleèení         

a šperky i teoretické texty o architektuøe.

Vystavuje v Bochumu a v Kolínì nad 

Rýnem. V roce 1982 ho navštìvuji               

v umìlecké kolonii Worpswede v se-

verním Nìmecku. Bydlí a pracuje pùl 

roku v domku, který patøí k pozùstalosti 

po malíøi Vogelerovi, jednom ze zakla-

datelù skupiny umìlcù Jugendstilu, kte- 

øí pracovali ve Worpswede. Heinrich 

Vogeler odkázal své obrazy sovìtským 

galeriím, ale v jeho domku tvoøí umìlec       

z Východu, který mùže vystavovat jen na 

Západì: creo cum absurdum est!

Vidìl jsem ve Worpswede øadu 

Knížákových objektù ze série šperkù      

a módních návrhù, dokumentaci jeho 

ceremonií. Dnes, kdy jsem seznámen       

s estetikou zenu, se mi jeho práce zdají 

v mnohém pøíbuzné zenové estetice.     

A jsou mi blízké i jeho „obøady”. Mnohdy 

mi tak jeho práce pøipomínají meditace 

východních uèení, øešení kóanù.
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poblíž Italského námìstí, jejž køižuje uli-

ce s názvem Butte aux Cailles. Na jedné 

stranì ústí do Verlainova námìstí, kde 

jsou krásné secesní mìstské láznì, na 

druhé stranì na námìstí Komuny a prá-

vì tam se chystá velká lidová èi levico- 

vá veselice na oslavu výroèí Komuny: ta-

dy se v roce 1871 odehrály poslední vo-

jenské potyèky. Lokalita vznikla ještì 

pøed bartolomìjskou nocí, kdysi tu pøistál 

první aerostat a nyní se tady zvesela 

procházejí a pøipravují slavnost komu-

nardù postarší, ale tuze èinorodí muži     

s rudými prapory. A byt v Butte teï stojí 

už jen pùl milionu eur.

Odpoledne s Antonínem J. Liehmem 

se protáhne na pìt hodin povídání, 

tázání se, pøitakání, polemizování, jinými 

slovy se podílíme na paøížském kavá-

renském klábosení o všem možném. 

Liehm je úmìrnì svému vìku osvícený 

pesimista: reaguje na stagnaci evropské 

kultury stejnì bolestnì jako na stagnaci 

evropské spoleènosti a neménì ho 

sužují pøíèiny a dùsledky všestranného 

èeského pinožení. Zachovává si však 

nadhled i kritický esprit, by� celkem 

logicky vyznává kult sixties. Nejvíce ho 

trápí hrozba váleèného konfliktu, opa-

kuje, že žijeme v roce 1914 a èekáme, 

kdo škrtne sirkou u sudu prachu. Tak, 

mluvíme o konci svìta a pøitom si po-

chutnáváme na bájeèné morkové kosti. 

Nedìlní výlet RER-em za hranice 

Paøíže: do banlieux, jak øíkají s menším 

despektem obyvatelé této multimetro-

pole, jejich pozérské výroky se však 

urèitì netýkají pøípaøížské lokality jmé-

nem Sceaux. Na tomto místì poblíž 

Versailles si postavil malý, nicménì 

slièný a impozantní zámek králùv ministr 

financí Colbert: pravdìpodobnì z nì-

co se dìje? Asi to nejhorší: zdá se, že 

tentokrát bude Paøíž ve tvaru deštì. 

Po tolika letech zase v Muzeu Mar-

mottan! Jistìže, není to pøepychový pa-

lác Andrého Jacquemarta z bulváru 

Haussmann, leè jde o citlivì zbudované, 

kdysi pøímìstské aristokratické sídlo. 

Stále je zde jeden menší sál vìnován 

obrazùm Clauda Moneta, které tu pøed-

tím mìly domovské právo ve velkém, 

dokud malíøovy nymfy neodputovaly do 

Orangerie. Poøád však z tohoto nobles-

ního pøíbytku vyzaøuje všednodenní 

architektonický ideál evropské kultury 

pøed 1914, navazující na klasickou tra-

dici, poøád si v Marmottanu pøipadáme 

jako ve vzpomínce na mìš�anské ráje 

19. století. Do nìho pak pøirozenì za-

padají obrazy starých holandských 

mistrù s jejich barokní filosofií svìta        

a kumštu. 

Kráèíme po rue de Bac a zraky do-

padnou na klasicistní dùm, což je palác 

Clermont-Tonnerre, v nìmž deset let po-

býval a zde také v roce 1848 zesnul vi-

komt de Chateaubriand. Jen kousek od-

tud žila madame Récamier, básníkova 

„božská Julie”, a jiný kousek od paláce 

stojí kostel pro vzdìlávání katolických 

misionáøù, kde se konala smuteèní zá-

dušní mše. Rozžehnat se s poetou pøišli 

Victor Hugo, Honoré de Balzac, Sainte-

Beuve, Alexandr Dumas… Jenže hrob 

má Chateaubriand v Saint-Malo, kde je 

pohøben na ostrùvku pøístupném jedinì 

za odlivu a v hrobce tváøí k moøi. Rue de 

Bac je kvasná ulice: bydlel tu d´Artag-

nan, ženil se tu Apollinaire a letecký štáb 

si tu zøídil Saint-Exupéry. 

Paøíž má spoustu krásných malých 

tajemství, jimž je zapotøebí pøicházet na 

kloub. Patøí k nim vršíèek nebo návrší
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bývá pokládáno za podstatné, mùže být 

pomíjivé, podružné, pouze takový paskøi-

vý poprask v letu èasu. Takhle zaèal øí-

jen: v rue de Récamier. 

V paøížské svatoambrožské ètvrti 

opìt kávové posezení s A. J. Liehmem, 

zase v globalizované kavárnì Gallia:    

dá se v ní poobìdvat i nakoupit spoustu 

tiskovin, ke kávì podávají øadu keká-

vièkových pochoutek. Nehovoøíme už ani 

o literatuøe, ani o kinematografii, nýbrž 

pohøíchu o politice, nebo� nepøedsta-

vujeme žádné spoleèenství, v nìmž je 

nepøípustné bavit se o politice nebo        

o náboženství, nemluvì o penìzích. 

Starý filmový kritik výstižnì ba výmluvnì 

tlumoèí šíøící se skeptický vztah èeské 

spoleènosti k Václavu Havlovi, po osla-

vách spojených s Havlovým úmrtím, ano, 

oslavách pohøebních, stále skeptiètìjší. 

Mohl udìlat vše, jenže neudìlal nic, vy-

hrocuje to Liehm. Ba ano, hro�me. 

Po návratu z paøížského Bábelu mù-

že Praha a okolí zpùsobit v mysli poøád-

ný šok: pøedevším svým liduprázdnem. 

Nìjaké hlouèky pochopitelnì postávají tu 

i onde, obèas se menší skupinka oby-

vatel nìkam pøemis�uje, souhrnnì vzato 

však je na místì otázka: kde ti všichni 

lidé jsou? V letištní hale truchlivé prázd-

no, autobus poloprázdný, na sídlišti ni 

živáèka, na nádraží nebo ve vlaku vše-

hovšudy pár jednotlivcù. A všude vùkol  

je to jakbysmet: po Paøíži pùsobí Praha 

jako vylidnìná, tichá krajina, do níž se 

uchýlilo pár bloumajících jedincù, kteøí  

se jeden druhému spíše vyhýbají, než 

aby drželi pohromadì. Øeknìme to jinak 

a bez obalu: vedle Parýzu je Praha 

poloprázdné mìsto. 

A Plzeò?

jakých lopotnì ušetøených penìz. Zámek 

je zámek, fascinuje však jeho okolí: kas-

kády, obrovské umìlé vodní planiny, 

jakoby mimoprostorové horizonty… Leè 

ve Sceaux najdeme také lapidárium pøá-

tel okcitánské øeèi, tzv. Societé des 

Félibres: vévodí mu busty básníka Fré-

derika Mistrala a dalších pøíznivcù z Des 

Amis de la Langue d´Oc. To je o.k.! 

Po nìkolika letech je koneènì zpøí-

stupnìn Lucemburský palác a jsou         

v nìm k vidìní pøedevším obrazy im-

presionistù, které shromáždili sbìratelé  

z Le Havru. Návštìvníkùm pak zaèíná 

být jasné, že skoro všichni klasikové 

impresionismu pobývali v tomto severo-

francouzském pøístavním mìstì a zvìè-

nili ho i vícekrát na plátnì. Vystavují tu     

i „nepøístavní” malby, ale tøeba i kolekci 

dìl Alberta Marqueta: jeho moøské a ná-

bøežní výtvory jsou více než úctyhod-  

né. Pøekvapení je to opravdu pøíjemné, 

ovšem co slavná Lucemburská zahra-

da? Sice z ní teï vytvoøil cosi jako dì-

jištì èeské knihy Michal Ajvaz, èím dál 

víc je to ale rejdištì a hemžištì rozliè-

ných lidièek. Sochy se pak v zahradì 

tetelí strachy. 

Nešlo o nìkolikahodinové povídání, 

nicménì odpolední posezení s Milanem 

Kunderou a posléze i s jeho chotí Vìrou 

se dá bez nadsázky oznaèit za hvìzdnou 

hodinu celého paøížského pobytu: snad 

pamì� co nejdéle uchová dojmy ze spi-

sovatelovy ironické noblesy, s níž se 

opìt lapidárnì, ale bez jakéhokoli pozér-

ství vyjadøoval jak k nynìjší francouzské 

spoleènosti, tak k soudobé èeské so-

cietì. Do vlasti své prý už dvanáct let 

nezavítal, kdoví! Je-li to tak, zná ji už 

toliko z doslechu, z útržkù zvìstí, ergo 

zajímá ho už jen to podstatné. Jenže co
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NADÌJE SE ROZLOMILA 

S PØÍLIŠ ÈASTÝM ÚSMÌVEM

Nadìje se rozlomila 

s pøíliš èastým úsmìvem

v èase masek a zapomnìní 

jak kalné vlaštovky 

smutných rán

se podivují èerným vlasùm

na polštáøi

Štìpán Kuchlei

Mluvila se sny

JIŽ NE Z KAMENE, 

ALE STÁLE CHLADNÁ

Již ne z kamene, ale stále chladná

Nevidím lunu

Kdo nyní ukonejší mladé lháøe?

Co vidí, jenž pøichází ze tmy?

Co vidí, jenž pøichází ze slunce?

Mluvila se sny,

zahalena v pavouèí závoj

RADOST JE TUZE TUÈNÁ 

V TÌCHTO DNECH

Radost je tuze tuèná v tìchto dnech

Obavy mají vychrtlý pohled,

A kosti naznaèují

Ale štìstí je plaché a lidé jej

Zvou bláznem

Lapen hebkostí koèièích høív

Lechtán stíny poledních bøíz

Siluety povzbuzují poslední šepot slunce

Nach již nedráždí, ale uspává

Taneènice pøed soumrakem

Jsou obnažené

Vìkem a nezájmem

ZRAZENÍ, MILENCI A BÁSNÍCI

Zrazení, milenci a básníci

Usínají

Pøíliš blízko zmrtvýchvstání

Pøíliš blízko prokletí

Zhnisání a prasknutí

Smrti, rozkladu

I vysvobození

ZA TICHÉ SLOVO ÈLOVÌKA

Jak do kadeøí taneènic z Paøíže

vetkávají ostøíži do mrakù

prosby tìch s nìmým srdcem

vykládají karty ostøe barevné

nízkých hodnot

s hranami jak sny

a mnohoznaènými pøísliby

Každý do svých dveøí

Každému jeho zklamání

Slepý bláznu neuvìøí

Vyvzlykaná vyznání

A já ti zpívám

S pocitem horké vdìènosti

za tiché slovo èlovìka

uléhám na pøistýlku

z peøí každodenních andìlù
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„Spousta slov v mé hlavì/ chutná po 

medu/ a jarním dešti/ jak moje tichá sa-

mota…” (Plástve medu). Myslím, že verši, 

které jsme nechali zaznít úvodem, autorka 

sama sebe a svou knížku hodnì pøesnì 

charakterizuje. Knížka je naplnìna bytostnì 

ženskou poezií, vychází z vnitøního pøetlaku 

pocitù, proto i lyrický subjekt nepokrytì nese 

pøevážné množství autobiografických znakù. 

Poezie je to velmi sladká, nenajdeme žádné 

hoøké bilancování života ženy støedních let. 

Naopak, jde o pohled s rùznými pøíchutìmi, 

èasto i dìtskou èi sleènovskou (Ještì se 

vracím, Už zítra, Tma plná svìtlušek, Per-

níková chaloupka aj.). Ovšem celkové ladìní 

je prodchnuté právì onou zmínìnou tichou 

samotou zralého života (Vstup zakázán, Tma, 

Obžerství, Nedoèkavost aj.).

Ženský pohled na své já, na vlastní minu-

lost, na budoucnost a svým zpùsobem na 

cokoli (v pøípadì této knížky tøeba na Plzeò, 

na Paøíž aj.) - to jsou emoce. A emoce v poe-

zii Vlasty Špinkové pøímo bují v nekoneèných 

trsech metafor, sladkých básnických obrazù    

a v množství zdrobnìlin. 

Napø. v básni Tma plná svìtlušek „na ra-

èím klepítku si hvìzdy ustlaly” a po ètyøech 

verších nalezneme „barevná køídla otakárkù”, 

od nichž se pøes obrazy rùží, vèel aj. dostane-

me až k apoteóze „Miláèku bláznivý/ svá køí-

dla motýlí/ zas vložím do tvých dlaní.” Nìkdo 

mùže namítnout, že deminutiva k tomuto dru-

hu poezie prostì patøí. Ale je to nutné v cel-

kovém množství 56 zdrobnìlin v 28 básních 

ve sbírce s padesáti básnìmi? 

Na druhé stranì v textech najdeme množ-

ství intelektualismù èi intelektuálních obrazù 

(èerná díra, Ararat, Lukrezia Borgia atd.), tím 

celkové básnické vyjádøení autorky smìøuje 

spíše k rozrùznìnosti, nežli jednolitému vý-

razu. Podobnì víceménì osamocené užití ho-

vorových prvkù jazyka, dokonce s ozvuky 

obecné èeštiny, se mi v plnì spisovným ja-

zykem ztvárnìné poezii jeví jako pepø v let-

ním koktejlu. Ovšem nìkdo to má rád (báseò 

Zavøu oèi: „klidnì si zapal cigáro/ plíce jsou 

stejnì v hajzlu”).

Z hlediska versologického je sbírka pìknì 

vyrovnaná: volný verš èlenìný podle bìžících 

asociací pøedstav autorky koneènì odlehèí 

celkový dojem z básnì. U nìkolika básní na-

víc doslova vítìzí hudebnost takøíkajíc à la 

Blatný (napø. báseò Stará dáma). Proto pùso-

bí dosti protichùdnì, když se obèas vmísí verš 

(napø. v básni Hvìzda „a jestli se mi ztratí /…/ 

andìlé kudrnatí”).

Pokud se podíváme hloubìji do básnické 

sklenice - moc se mi hodí neopouštìt pøi-

rovnání s koktejlem - zatoèí se ètenáøi hlava    

z množství rùznobarevných metafor. Jsou 

rùzných druhù, rùzných úrovní i kvalit a jsou 

všude. Než si užiješ jednu, už je tu další. 

Jenže metafora mùže být buï rám, nebo 

obraz. Ale právì jen s tou výše psanou èárkou 

pøed nebo. Protože jinak se ètenáø v prou-

dech pøedstav doslova topí (báseò Léto: „léto 

je zkratka nedopsaná/ hlas nìmých zvonù 

zrána/ výbuchy atomových jader/ hlad oèí      

v úžlabinách òader// léto je meloun rozkro-

jený/ podbìrák touhy v oèích ženy/...). Mimo-

chodem nedovedu si vybavit, jaké erotické ko-

notace má vyvolávat v této souvislosti slovo 

podbìrák. Jde o tzv. šrapnel?

Sbírka má ovšem i øadu neotøelých, citovì 

inspirativních básní. Napø. báseò Adagio 

introverto, podle níž je celá sbírka nazvána: 

„adagio introverto/ krajinám/ uvìznìným na 

sítnici/ mých oèí…” èi báseò Egejské slzy: „po 

kapkách/ do duše mi moøe vtéká/ bílá plachta/ 

na obzoru snù…”

Adagio introverto však není sbírka mo-

notematická. Kromì sondy do nitra básníø-   

ky obsahuje také verše psané s ozvìnou 

pozemských krajù. Andalusie, Øím, Paøíž…    

a na druhé stranì Chválenice a Plzeò. Klidnì 

se pøiznám, že pøi ètení veršù s nádechem 

Paøíže jsem se znovu cítila jako pøi své první 

návštìvì mìsta umìlcù. A básnì vìnované 

naší západoèeské metropoli jistì každý mi-

lovník Plznì ocení (Stará dáma, Snad kdyby, 

Nebeský koráb aj.). Vždycky je milé projít si

Adagio introverto

Vlasty Špinkové

(NE)KRITICKY
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Kryptoerotická       

milostná poezie

Plzeòská rodaèka Petra Fantová debuto-

vala už roku 1999: vydala tenkrát juvenilní 

sbírku Smìšné plody, podepsala ji umìleckým 

pseudonymem Žofka X. - a tehdejší vydání 

bylo na rozhraní mezi interním tiskem a kniž-

ním titulem. Pravdìpodobnì nemìlo v tiráži 

žádné ISBN, a tak za „legitimní” autorèinu 

básnickou prvotinu mùžeme považovat až   

její nynìjší sbírku Tìžištì (Plot, 2012). 

Rozum se tomu však vzpírá: právì knihu 

juvenilií bychom mìli pokládat za skuteèný 

debut básníøèin, vždy� v Tìžišti už promlouvá      

s mnohem vìtší mírou životních a zejména 

psychických zkušeností. Už to také není žád-

ná mladièká Žofka X., nýbrž mladá žena Petra 

Fantová, která tuto knížku psala v letech 

2006-2011, èili v dobì, kdy pøíležitostnì pu-

blikovala své verše v Plži a v severoèeské,    

tj. labskoústecké H_aluzi. A ještì nìco: mezi 

uveøejnìním Smìšných plodù a poèátkem 

textù zaøazených do Tìžištì uplynulo plných 

sedm let, což je v básnickém vývoji po èertech 

dlouhá doba. Prvotina, neprvotina, co to tedy 

je? Mùžeme mluvit o tzv. smluvní prvotinì, dá 

se to ale definovat ještì jednodušeji: Tìžištì 

je první zralou sbírkou básníøèinou - a na ja-

kých vážkách mùžeme a budeme vážit váhu   

a míru této zralosti, k tomu nám dopomáhej 

kritika literární.

Vydání autorèiny sbírky doprovází citlivý, 

až existenciálnì verše spoluprožívající a vý-

razovì subtilní minidoslov Josefa Straky, 

básníka uznávaného a známého, jenž s dikcí 

až šrámkovsky patetickou spatøuje èi roz-

poznává ve verších Fantové „život sám”, život 

jedineèný, tedy i ten, který je „øíkán po troš-

kách”. Toto „øíkání po troškách” mùže po-

sloužit jako správný èi nejpoužitelnìjší 

interpretaèní klíè k pøedkládané poezii z tøe-

tího tisíciletí: z celého života, z veškerého je-

dineèného života tu jako by setrvávaly jen trsy, 

jen ty „trošky”, které zároveò vyznívají jako 

emblematické figury. Èeho? Že by pouze 

„lyrismu každodenního pobývání”, jak po 

svém bedlivém pøeètení autorèiny knížky na-

vrhuje Straka? 

Pravdìpodobnì nikoli, však kritik a básník 

v jedné osobì nabízí ještì jedno možné vy-

svìtlení: že totiž prý v této sbírce jde v prvé 

øadì o „vztahové rovnice i jejich zakøivení”. Te-

dy o situace, kdy se prolíná „poklesávání v ko-

lenou” s momenty nadìje? Jenže rovnice, ba   

i rovnice lásky a manželství, se nemohou za-

køivovat. To se stává pøímkám, ba i køivkám, 

nikoli však rovnicím. Zato je v takových rov-

nicích vždy pøítomna jakási neznámá a ta se 

má vypoèítat. Má, ale nemusí, a v básních se 

nepotøebuje vypoèítávat, nýbrž reflektovat      

a pojmenovat. Pochopitelnì pouze v takové 

poezii, která to umožòuje, èili pøedevším         

v poezii životního pocitu. Navíc: opravdu se 

zde píše èi básní o citových rovnicích? Co 

když právì po nich není ve sbírce ani pa-

mátky a z toho prýští srdnatá pøecitlivìlost      

v nazírání svìta?

Zdá se, že autorèino Tìžištì je ze všeho 

nejvíc komorní sbírkou milostné lyriky, leè 

takovou, kde je nostalgie ukøižovávána pøí-

tomností a jakákoli budoucnost se stává 

nepojmenovatelnou „mimozemí”, ponìvadž     

v ní chybí, ano, tak øeøavì schází kýžená 

„vìrná pøítomnost” toho druhého. Nejde o te-

matické oznaèení, ale je to v autorèinì podání 

i poezie pøed-rozchodová, rozchodová èi 

možná už po-rozchodová, jelikož skoro vše, 

co se v tìchto emocionálnì exponovaných

známá zákoutí s jinýma oèima v kapse; napø. 

s básní Viola d´Amour: „Nad Mlýnskou strou-

hou/ visí tøíèárkované C/ a než dopluje za 

mraky/ postøíbøí støechy/  tichou melodií…”

Aèkoliv motto celé sbírky je cervantesov-

ské „Kde je život, je nadìje”, myslím, že pro 

pohled do oken bytostného já Vlasty Špinkové 

jsou pøíhodnìjší její vlastní slova: „Nìkde me-

zi poèátkem/ a koncem èasu /…/ oèi se obra-

cejí zpátky/ Ještì se mi nechce bilancovat…” 

(Ave César).     

                                         Ilona Gruberová
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V prvních roènících Plže se v nìm obje-

vovala rubrika Šumava: snažila se podchy-   

tit nìkteré významné a vyznamenané práce    

z tradièní soutìže Literární Šumava, dlouhá 

léta poøádané Mìstskou knihovnou Klato-    

vy. Rubrika se neujala. To se stává. Soutìž    

však utìšenì pokraèuje v kategoriích próza    

a poezie, rozdìlených do dvou vìkových sku-

pin - a stojí za zmínku, že souèasná porota je 

už pouze ètyøèlenná a že jí stále vìrnì pøed-

sedá Helena Šlesingerová. 

Literární Šumava se mùže pochlubit i dvì-

ma specifickými záležitostmi: jednak udìluje 

Zvláštní cenu za pøíspìvek o Šumavì, jednak 

Cenu Èeského rozhlasu Plzeò - Cenu Fran-

tiška Pravdy. Tato cena vznikla pøed deseti 

lety z iniciativy prozaika Ondøeje Vaculíka, ny-

nìjšího starosty hoøovického a nìkdejšího 

laureáta Ceny Bohumila Polana - a na podzim 

loòského roku byla udìlena Miroslavu Sula-

novi, klatovskému autorovi, který víceménì 

pravidelnì publikuje i v Plži. Sulan kromì to-

ho zvítìzil i v kategorii Próza - nad 25 let. 

K Cenì mu srdeènì gratulujeme, i když 

laureát pravdìpodobnì nesdílí lidovýchovné 

ideály venkovského katolického knìze Fran-

tiška Pravdy, muže zapáleného a zapálenì 

konzervativního. Aspoò si však takto pøipome-

neme jeho polozapomenuté jméno. A Cenu 

Františka Pravdy už Sulanovi nikdo neupøe.                                                      

                                (red.)

Ocenìní 
Miroslava Sulana

NÌCO SE STALO

básních odehrává (vyjma nìkolika, které ja- 

ko by do této sbírky, spíše však do tohoto 

básnického cyklu ani nepatøily), nabývá 

charakteru urèujícího ne-setkání, možná též 

zlomkovité zachycení definitivního ne-sou-

ladu. 

Nestaèí vyzdvihnout bytostný autorèin 

lyrismus èi zvláštní emocionální (ne)sebe-

vìdomí Petry Fantové: její zastøené, skicovi- 

té básnické vylíèení jednoho partnerského 

vztahu-nevztahu nabývá, pohlédneme-li na 

tyto texty z nadhledu, na svébytném feno-

menologickém charakteru. Vše se tu stává 

pamì�ovými fenomény psychických úskalí 

soužití milostné dvojice, pouze jeden fenomén 

jako kdyby se z tìchto veršù (skoro) vypaøil: 

erotika, sexualita, pudovost… A to v èasech, 

kdy habadìj soudobých básníøek, píší-li          

o intimních vztazích, básní pouze o tom a je-

dinì o tamtom! A jak náruživì! A jak stej-

norodì! 

Jenomže ono je nesrovnatelnì filigrán-

nìjší umìt psát o tìchto prùseèících èlovì-

èích, ale i umìleckých citových traumatech 

tak, že se odhodláme o nich zdánlivì nepsat. 

Leda v úèinném náznaku. A promítnout je do 

nadèasové fenomenality jednoho èasového 

vztahu, v níž pak dominantní úlohu bude ne-

vyhnutelnì plnit poetika zámlk, jakási neko-

neèná scenérie nedoøeèeností. Potom budou 

fragmenty veršù ve skuteènosti ještì fragmen-

tárnìjší a trsovitost básnického vidìní se ne-

ústupnì promìòuje v torzovitou mozaiku všu-

dypøítomného „prázdna po Tobì”. Autorèina 

poezie nás nezve do bludištì svìta a lust-

hausu srdce, nýbrž pøímo do trýznivého laby-

rintu vlastního peklíèka až pekla. To peklo èi 

peklíèko, to jsme já, ty, já a ty a ty a já, nikoli  

ti druzí. A soudnost vìèná klame.

Pøijde-li jednou na svìt další sbírka Petry 

Fantové, urèitì bude jiná. Jinak nostalgická    

a jinak (ne)sentimentální. Poøád však v ní mù-

že jít zase o jedno a totéž: jak se dva lidé 

spolupotýkají se životem jednou v nespráv-

ném èase, ale na správném místì, podruhé 

ve správném èase, ale na nesprávném místì, 

potøetí v nesprávném èase na nesprávném

místì, ponìvadž zázraky se dìjí jenom je-

dnou jedinkrát. Navíc zcela zákonitì v životì 

„nìco vždy plevelnì zùstává”. Stane se pak 

ono fatální „nìco” øeèeným tìžištìm životní 

ne-rovnováhy èi nikoli?                                  

                                        Vladimír Novotný
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Karel Trinkewitz

Kùò
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