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EDITORIAL 1

Je èas poohlédnout se po nìèem starém.

Jiøí Koláø

Je tady únorový Plž, milí pøíznivci na-

šeho èasopisu! Bylo to asi rozumné roz-

hodnutí, když jsme v lednovém editorialu 

povìdìli, že bude lepší se „k nièemu” 

nikterak jednoznaènì nevyjadøovat. Bez-

tak už to lepší nebude a z odstupu èasu 

nakonec stejnì zùstane v úctì vždy pou-

ze kultura vèetnì literární a spisovatel-

ské kultury, tudíž nikoli nynìjší a døívìjší 

paraziti kolem ní. V našem pøípadì to 

magické slovo „kultura” znamená zaøa-

zovat do Plže co nejkvalitnìjší pøíspìv-

ky. A nìkdy to také znamená poohléd-

nout se po nìèem starém v tom smyslu, 

že to „nové“ nemusí pokaždé být kvalitní. 

Holdujme proto jedním dechem tradici     

i modernì, pokaždé si však vybírejme. 

Aby nám pozdìji Plž nemìl za zlé, co 

jsme mu to (arciže s dobrými úmysly) na-

pìchovali do ulity!

O básnických pøíspìvcích pomlème, 

ponìvadž každé povídání o nich by 

mohlo dopadnout jako poskakování po 

minovém poli, všechny verše jsme ale do 

èísla zaøadili s èistou myslí a s poèest-

nými pocity. Není vùbec jednoduché vy-

bírat z mnohotvárných textù Jiøího Kolá-

øe, tentokrát nám to však sušický básník 

a prozaik usnadnil: nabídl redakci malé 

básnì v próze. Urèitì si jimi mùžeme 

proèistit mysl znavenou skopièinami 

všedních dnù! Próza Iva Fencla s ná-

zvem Zpovídám se Veronice se nìkomu 

líbit mùže, jinému nemusí – tudíž už jen 

kvùli tomu si zaslouží být uveøejnìna. 

Pomyslné Veronice by se pravdìpodob-

nì líbila. Právì tak by mìly ètenáøe po 

umìlecké stránce v tom nejlepším oslovit 

i talentované mladé èi mladší básníøky, 

které už v Plži publikovaly, totiž Vladi-

míra Brèáková a Karolína Frûhbauerová. 

A pak je tu Stanislav Bukovský, který má 

odedávna co øíci na adresu svìta vy-

krucujícího se z kloubù zdravého rozu-

mu, pøièemž nemùže jít o žádnou po-

chvalu bláznivosti.

Poezie a próza je holt próza a poe-

zie, jsme literární èasopis, leè do ta-

kového èasopisu patøí i texty, které jeho 

zamìøení nìkdy až sebezáchovnì „pøe-

sahují”. Takové zacílení má nesmlou-

vavá filipika básníka a performera Mila-

na Kohouta proti souèasnému pøístupu 

všemocných vládnoucích establishmentù 

všech druhù k nezávislé èi nonkonformní 

kultuøe. Kdysi byla politika péèí o komu-

nitní život, nyní jsme tlaèeni k nekomunit-

nímu životu. Goliášové jsou všude – na-

pravo nalevo nahoøe dole, penìz a funk-

cí mají žoky, nikdo na nì nevyzraje, staèí 

však trefit jejich prázdné makovice ranou        

z praku. Rozumìj kulturního praku. Tøe-

ba by to zabralo, pøišli by se podívat do 

knihovny, jak vypadají knihy – a vyžádali 

si pøitom i Plže. Napøíklad tohoto úno-

rového.



POEZIE 2

Jakub Fišer

Kdybych
Kdybych nevidìl

genius loci genocidy

pøes stíny vìží

ropných rafinérií

a mrtvá hladová tìla

prachbídných

nevinnì pobitých

vyzáblé údy ještì tøesoucí se 

dìsem

z padajících bomb

US SS

které se v nebi

rozevøou jako kvìt

zastaveného èasu

kdybych neslyšel 

sténání

bezdìtných vdov

ryk nezrozených sirotkù

lámání kostí

trhání hlav

kdybych nevidìl

pøes obézní nadspokojenost

psychopatických tlam

lakomcù

žádající rùst zisku

pro zisk

zisk rùstu ze ztrát

pøes nadnárodní 

obludy chtivosti

požírající

poslední dobro na zemi

svou nenasytnou hodnotou

zotroèující lži

falešného balastu o štìstí

a vládì lidu

kdybych nevidìl a neslyšel

musel bych se vydat

hledat Boha

a vrátit mu svùj dech

pokud by ho vùbec pøijal

nazpìt

Kdybych se nechal zaslepit

tou monumentální

adorací hnusu

krabicových pomníkù

modly bohynì 

Spotøeby

množených s drzostí

sedmilháøù

válkotepcù

grobiánù

sebestøedných obrsobcù

musel bych vrátit

Bohu hlínu

z níž mne uhnìtl

a vrátit mu své jméno 

èlovìk

Kdybych oslepnul

z problikávající vášnì

všemdostupné

kapesní vagíny

masmediální neplodnosti

a iluze pokroku

v koupi léku na rakovinu

v koupi orálního sexu

v koupi análního èípku

v koupi pervitinu

v koupi prázdnin na Mìsíci

v koupi poèetí dítìte

v koupi i vlastní smrti

když na to pøijde

musel bych vyhledat

svou matku

a s výèitkou

oèernit její lùno

nehašeným vápnem

Ptát se

k èemu byla ta nìha
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z níž jsem se zrodil

ta bolest

kterou jsem ti ukradl

Musel bych vyhledat

svého otce

a pøestat ho milovat

Ptát se

proè jsi mi tolik vìøil

proè jsi mne sebe klamat nenauèil

Kdybych uvìøil

lžipravdám šíøeným

s amorálním gustem

tyranù

zemìvládcù

ukrytých

za závìsem poroby

nejbìdnìjších

za samospasením 

trhu

páchající nelidskosti

ve jménu lidských práv

vypouštìjící lejno démona

ve jménu demokracie

hnojící humusem humanismu

mìnící zbožnost za zboží

víru za virtualitu

ukusující sebe sama

s laènou nenažraností

nezkrotnou hamižností

po hromadìní nahromadìného

po židovské lichvì

po saudské ropì

po americké chuti po zemi

páchnoucí krví

jež proudí z tepen

planety jak z hrdla

souchotináøského

dìvèátka 

jemuž není

pomoci

kdybych tu krev

necítil

musel bych

pøestat psát poezii

a jít prosit déš�

o poslední orchidej

jít prosit Zemi

o odpuštìní

a Vesmír o milost

s trnovou pøilbicí

na hlavì

a upocenýma rukama

musel bych sám sobì

vtlouct høeby

do dlaní

do nártù

sám sobì probodnout bok

a ptákùm snad

do modra

ukrást let
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Jiøí Koláø

Malé eseje

PRÓZA

BACHOVA LOUTNA

Pøímky strun jsou miniaturním kolejištìm 

ve stanici loutna. Moudøí sluhové prstù, 

pod nimiž neposlušnì rozechvívají do 

vážných saraband i hravých kanconet 

z krásného zásvìtí. Tóny podobné ma-

hagonovým svìtlicím se ustaviènì rodí, 

aniž zmírají. Zùstávají. Zásnuby strun, 

vznešenost basových tónù, milostná 

zaštítìní i pøísný kontrapunkt jsou krásou 

bez pøívlastkù. Ta hudba nezná odpo-

èinku. Nebo� vidìli jste nìkdy odpoèívat 

moøe?

LEHKÉ ÈEØENÍ

Hloubavé ticho a pøec slyšíš lehké èe-

øení. V zákmitech okamžikù šumí tvá 

krev a na spáncích do ticha tikají tvé 

vteøiny v nekoneèném kruhu. Kapky 

odmìøující èas. Monstrance hvìzd ve 

svatostánku nebe jsou bohoslužbou za 

vesmírné noci, zatímco na oltáøi prázd-

ného kostela s malým plaménkem vìè-

ného svìtla (i jinak tonoucím v neèitelné 

tmì) obèas pøejede stín mìsíce.

DEN PO DNI

Hladové jitro ukusuje z posledních cuckù 

tmy a v New Yorku nekokrhají kohouti. 

Zato v Èechách ještì za nadvlády šera 

nekokrhávají kohouti své noèní sny a vy-

pínají své ochraptìlé zobany až k tem-

nému nebi. Lidé hoøí nedoèkavostí na-

startovat svùj asfaltový sabat, který 

roztoèí miliony kol v bláznivém rocken-

rollu a vzduch se rozvine jak jedovaté 

poupì. Reklamy jsou slavobránou nebe. 

Chrám konzumní blaženosti není chrám 

Vasilije Blaženného.

U POUSTEVNY – CITADELY 

TICHA

Borové šišky se rozevírají po zpùsobu 

moøských sasanek za praskotu zpod 

žhavého nebe. Poslední divoženky oživly 

rozhazujíce plnými hrstmi rozpálené dra-

hokamy na vyprahlou zem. Duch letní 

obžernosti je všudypøítomný, jen váhá 

vstoupit do citadely ticha, která je už po 

staletí stejná a prázdná. Ojedinìlý cho-

dec vstupuje na pùdu zúrodnìnou ta-

jemstvím èasu.

JE ÈAS POOHLÉDNOUT SE 

PO NÌÈEM STARÉM

Je èas, jeden z mnoha, kdy nevíme, 

z které kosmické laboratoøe jsou zadá-

vány pøíkazy s pravidelností kosmické- 

ho rychlovlaku. Staèí pohled na jarní 

louku, na van Goghovu žlu� pampeli- 

šek, promìòující se v bìlostné moøe 

ochmýøených lampièek. Na louku, užas-

lou nad vlastní promìnou. Je èas po-

ohlédnout se po nìèem starém.

BEZVODÁ ØEKA

Je koryto øeky odøené na kamenný ske-

let v blízkosti polorozboøeného sloupoví 

lesa. Kostra øeky oloupená o vodu žízní. 

Minulé povodnì se vracejí dávnou ozvì-

nou. Zkornatìlé dno se louèí se zbytky 

slizu na kamenech obrostlých mechem. 

Døív se øeka loudala a teï už jen prázd-
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dlouho. Staèil malinký úkrok mrakù a úz-

kou jejich škvírou pronikl jasný paprsek 

slunce. Štìrbina se zaèala rozšiøovat. 

Brzy nabyla rozmìru modrého jezírka 

rozlévajícího se v azurové moøe naplnì-

né oslepujícím jasem. Teï už jen mrtvol-

nì popelavá obloha šedì a nehnutì tkví 

nad pustou krajinou. Zdá se, že tomu tak 

bude už navždycky.

né dno loudí o vodu. Rozpraskané bah-

no dna je mapou budoucích vìkù. Troj-

násobné mlèení ryb stoupá k chudo-

krevné obloze.

OBLOHA

Sirá obloha jako by nemohla vycouvat  

ze své škaredosti. Døíve tomu tak ne-

bylo. Zasmušilost oblohy netrvala nikdy

rem Allanem Poem, ale pravda byla je-

diná. S Veronikou z Nairobi se zdálo        

i marné èekání snazší.

„Jsou to tví kamarádi?” ptala se do 

tøetice a já zaèal místo odpovìdi opìt 

èmárat. Co vzniklo? Nìjaký pár hledí do 

jediného bodu, navzájem si svírají ruce  

a Jorika, která je souèástí oné dvojice, je 

šipkou spojena se mnou, zatímco Jakub 

pro zmìnu s jistou Monikou. „Asi nìjací 

moji pøátelé, ale oni o tom neví,” stálo 

pod náèrtkem. „I tak jsou ti praví a já tak 

sám, a pøestože je to banální, je to i spo-

lu s imaginární Afrikou naše.”

„Naše?” doèetla Veronika. „A ti dva to 

vážnì nevìdí? Opravdu vùbec?”

Tak se ptala, ale vy snad odpovídáte 

vlastním snùm? Já ne. Tak jsem i ten-

tokrát zaøezanì mlèel.

„Kdo je Monika?” kladla Veronika dal-

ší otázku.

„Ale nikdo. Nová dívka – a nic víc.     

A záleží snad na nìèem? Ne. Monika... 

Jednoduše existuje a dobøe je to, vždy� 

Jakub tu Joriku dávno nechal.”

Zpovídám se Veronice
„Nepij to mléko, Lorenci.”

Upøímnì varován zvednu oèi.

„Mléko se nepije, to nevíš? Mléko se 

kouše,” dodala. Hledìla na mì upøenì.

„Aha,” sledoval jsem Veroniku a její 

vlasy. Kde se vlastnì vzala? Vzpomínej, 

Lorenci. Anebo se mi Veronika zase jen 

zdá? Snad. A jaké jen? I sen nìco zna-

mená, i sen je hodnì. Žít znamená snít, 

øíkal Flaubert. Ukousl jsem si ještì mlé-

ka, mám-li tedy pokraèovat zpod Veroni-

èiných øas, a kreslil a výsledkem se stal  

krajnì zjednodušený obrázek dvou lidí 

hledících na mì ruku v ruce. Jorika mìla 

skoro tak dlouhé vlasy jako Veronika       

a poblíž páru se vyskytovala tøetí pos-

tava, taky však jenom z èar a kouzel      

a kroužku místo hlavy. Díval jsem se 

skrz ni k nim.

„Ty je máš rád?” pøimhouøila Veronika 

oèi pøes mé rameno. Opakovala otázku.

Namítl jsem: „Ne, Veroniko, ty tu ne-

jsi!” A stejnì tak s Jorikou a s Jakubem 

se v daleké Africe nikdy víckrát neshle-

dám a možná ani v nebi, jak to už chodí, 

øíkal jsem si schválnì ironicky s Edga-

Ivo Fencl
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ještì lépe formulovat, abych neumøel, ale 

nikoli nahlas. Pøál jsem si to napsat!       

A pokud možno jim!

Ani to mi nepøipadalo lehké a Jorika to 

léto zrovinka žila daleko od Afriky a kvùli 

vysoké škole, na které studovala, a kvùli 

povinné praxi trávila ètvrtrok na ostrovì 

Rhodos v Údolí motýlù jako servírka. Je 

to v dnešních èasech daleko? øíkal jsem 

si. Ne! Je to blízko. Tak proè bys tam za 

Jorindou nezajel, vždy� jsi tenhle Bel-

mondo, ne? Aha! A jenom proto nepo-

jedeš, že o tebe Jorika údajnì nestojí? 

Že to øekla? Nesmysl. Nevzdávej se, ni-

èeho se neboj, zajeï na ostrov Rhodos  

a opus� kalnou Afriku. Ani s Jakubem    

to bez Joriky není co pøedtím, a ulice 

veškerých mìst se v tom snu kostrbatì 

klikatily jako Stínadla. Životem jsem sice 

procházel, ale neexistoval, asi jako ty 

dva jsem taky nikdy nezažil pohromadì, 

až na pár krátkých okamžikù, a pøece te-

dy trochu a bohužel to staèilo. Ke vzpo-

mínání. Ale jak moc to staèilo, to v celém 

vesmíru chápali jenom dva. Já a Bùh.

Nicménì za touto zatáèkou u Keni 

jsem tady dnes potkal Veroniku. Snovou 

Veroniku, a kde jinde, když ne ve snu 

zaèíná realita, že? Kde jinde? Už nikde 

jinde. A tahle Veronika z Bible si stála 

jako misionáøka u afrického javoru, foto-

grafovala, mìla jakousi roušku, dokonce 

i tu Bibli a patrnì vìdìla, že touto ulicí 

chodívám do práce a pokaždé zatoèím 

okolo Mlýnské strouhy a šestého rohu, 

ale já to dìlal a stejnì v duchu zùstával  

u Joriky a u Jakuba a øíkal si, že by díky 

mnì byli dokonalejší pár. Ne?

Možná jsem se pletl. A že oni jsou ti 

praví a já tak sám, namlouval jsem si.   

„Co? Jakub že nechal Joriku? To se 

vážnì i ve stepích stalo? Lorenci, to se 

pøece nikdy nemohlo stát.”

„Mohlo, Veroniko, stalo se to a taky 

Jorika nechala Jakuba.”

„A kdy?”

„Kdy? V èervnu i v únoru, není to váž-

nì jedno? Náhodou to udìlala zrovna     

v den svatby princezny Kate a prince 

Williama. Copak to, Veroniko, nevíš?”

„Teï už jo. Takže Kuba nanovo chodí 

s Monikou?”

„Jo, s tou hezkou, co si i v Africe shá-

nìla jorkšíra.”

„A pùvodní dvojka?” nedala se Vero-

nika opít rohlíkem.

„Ty se nikdy nenecháš odradit, co?” 

povídám. Zavrtìl jsem hlavou, napodo-

bila to. A Veronika mìla ty dlouhé vlasy. 

Jako vítr. Dodal jsem: „Nechali se, jak ti 

øíkám, rozpojili se, rozdvojili, zkrátka šli 

pryè od sebe. Každý jim pøedtím závidìl, 

že mohou spolu svìtem jít, ale i tak to 

chodí. Škoda. A já ty dva skoro ani ne-

poznal.”

„Nestihl jsi je zažít?” ptala se Vero-

nika.

„Nestihl. Vyzaøovali pøitom všechno - 

a už to nenapravím. Navíc Moniku ani 

neznám, potkali jsme se akorát na chvíli. 

Monika už...”

„Ale Joriku jsi pøece taky dvakrát 

neznal, ne?”

„A kdo koho zná?” zvedl jsem se        

v imaginární Urumbì od øeky, stál tu proti 

Veronice jako „cimbál”, a vtom zmizela. 

Jako ranní mlha, pokud se mezi gaze-

lami vynoøí stepní vánek, a byla pryè. 

Docela. A ani Jakub s Jorikou dávno 

nepøedstavují pár, bìda. To proto si pøi-

padám tak sám, to proto, a toužil jsem to
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„Aha,” odpovìdìla stejnì rychle Ve-

ronika. Mezitím jsme došli na poloostrov 

pravdy mezi Nilem a øekou Amazonkou. 

„A kdo všechno o tom ví?”

Tou otázkou vrátila vše na poèátek    

a já zvedl oèi. „Kdo o tom ví? Jen my 

dva, Veroniko, anebo tedy tøi,” zvedl 

jsem oèi ještì výš.

„A ty vìøíš, abys nebyl tak sám?” 

dodala co možná nejvíc nepateticky. 

„Chápu tì!” Z dlouhých vlasù si stáhla 

gumièku s mnoha sklíèky a vìnovala mi 

to jako náramek, pøièemž se jí vlasy roz-

pustily, ale ne chemicky jako v továrnì, 

nýbrž v teplém africkém vìtru, zatímco    

i nejryzejší láska je pokaždé chemií. 

„Ukaž jim ty kamínky,” poradila mi.

„Protože nespadly z nebe?”

„Protože jsem ti je dala, a to jim øekni, 

kdyby se k sobì vrátili,” dívala se k ob-

zoru. Také jsem se podíval k obzoru, kde 

už zaèínaly pralesy, a øekl: „Kdyby! Dám 

jim to. Veroniko! Ale co se stane?”

„Odpustí ti?” navrhla.

„A pokud ne?“

„Udìlají to taky, ale o hodnì pozdìji.“

„A co ty?“

Mlèela a pralesy se blížily. Pralesy 

žily. I já už jsem trochu víc ožil. „A co 

udìláš ty, Veroniko?”

„Já budu chodit po špièkách, jak to 

zpívá Petr Novák,“ ušklíbla se ironicky, 

„a takhle rozpuštìná si jenom obèas 

stáhnu gumièkou ohon.“ A èesala se!

„Hm, a to, co jsi mi dala?“

„No, a� máš talisman, ne?“ Zmizela 

definitivnì jako dým a nìkteré ženy jsou 

jako dým a nìkteré i mimo Afriku jsou ja-

ko mlhy nad øekami z mléka pod modrým 

mìsícem a ještì další záøí oèima jako 

hvìzdy a jenom nìkteré jsou jako vítr.

A že jsou ti praví a já tak sám – a zara-

zila mì až Veronika.

„Na nìkoho èekáme?” zeptal jsem se 

jí. Usmála se, a vtom jsem do ní nìja-

kým dalším omylem uložil jako do de- 

sek a do jezírka veškeré vlastnosti, které 

jsem až dosud idealisticky pøipisoval   

své Jorice a Jakubovi, pøièemž bìželo    

o veškeré bystré vlastnosti nebes, ryb, 

hvìzd a všech hvìzdièek. A o vlastnosti, 

které se na Zemi povìtšinou moc nevy-

skytují a s kterými zvládá disponovat lec-

který pár, ale žena sama jen sotvakdy. 

Protože na to musí být dva. Míním 

vlastnosti, díky kterým i uprostøed su- 

ché Afriky ožijete, nicménì Veronika byla 

i pøísloveènou vrbou a dutým hlasem 

zábavnì prohlásila: „Èekala jsem tu na 

tebe.” Já si už nevzpomínám, kudy a kte-

rým smìrem jsme pokraèovali v pondìlní 

stepní výpravì, a zrovna tak nevím, kdo 

vybíral cíle lovu, nicménì si pamatuju, 

jak Veronika u dalšího ze šestých rohù 

øekla: „Lorenci, bude to znít asi ponìkud 

banálnì, ale nejsem jako ostatní.”

„Taky mì to už napadlo. Jsi krás...”

„Ne, to neøíkej,” zvedla Veronika obì 

naše ruce až pøed naše ústa. „Já jsem 

obyèejná, úplnì obyèejná. Až na jedno.”

„A to?”

„Veroniku neurazíš.”

„A není to chyba?”

„Není. Mám hrdost, ale sotva ti nìkdy 

nìco vyètu.”

„A kdybych ti ublížil?”

„Tak ti asi odpustím. Ještì i pošesté.”

„A posedmé?”

„To už nevím. Ale øekni mi: Jestlipak 

jsi byl Jorice oddán?”

„Ještì jsem, a jejich lásce,” øekl jsem 

rychle.
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Jaroslava Málková

Na poli zbytky snìhu

Idylka v mém mìstì

V dláždìní námìstí

deštìm pokropeném

stopy tvých bot

odvìká lidská bído

pøíbìhù všedních

i tìch o život

V ulicích prázdnota

bezmocná bezbranná

Poprat se

není s kým

Bojovat s bezprávím?

Pan osud omotá

pavuèinou lhostejnosti

èlovìèí duši

a bije

a bije

Vzpomínka na Katalánsko

Podzimní sny 

trávím na bøezích Ebra

øeky mých pøedkù

Zadumané vody

s vùnìmi Katalánska

s bolestí barcelonských ulic

s pøedmìstskou bídou

prosívají èas

Úprkem k moøi

se øeka zadýchává

v bouøi

zbìsilé vìtry

popohánìjí šílící vlny

do nelítostných skal

Zlatého pobøeží

Dnešní den

Svìt plný šrámù

V duši prázdno

po honbì za mamonem

Svìt plný krve

V oèích lhostejnost

Jen hrabat pod sebe

tu pyramidu moci

úmìrnou mìšci

ve kterém už plno

Pod mostem

kutloch pana Jana

Ten pøišel o všechno

Zùstal mu jenom život

Nad øekou

Øekou Mží

odplulo mi dìtství

první slùvka

poslední plány

zavìšené na zábradlí mostu

pod nohama svatých
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I my

smíme zùstat

sami sebou

Nehoda pøed Plzní

Na poli zbytky snìhu

a tìlo bez duše

Prázdné

Èervená stopa

na vychladlém èele

Roztøíštìné sklo

Auto na zádech

kola vzhùru k nebi

Na poli jarní tání

a dva kusy

bez života

Pøíbìhy

Do pískovce

vyryl èas osudy lidí

naplnil je tichem

a zapomnìním

Ty také

jsi tu pohøbil tajemství

Pøíbìh o rozkvetlém ránu

a zasnìžené cestì

nìkde mezi 

tebou a mnou

Jeho dìj

si odneseme do vìènosti

Do tváøí

jim další vrásku

vtiskl tento rok

Ulomil ruku

a sklonil svatozáø

Øekou Mží

se vracím

proti proudu

Ale vlny nepoznávám

Kniha

Pøeèti mezery mezi slovy

Jsou v nich schované

pøíbìhy pavoukù

utkané 

od listu k listu

od dveøí k oknu

V nich bolestí duší

vypuštìných mezi nás

Moje ulice

Nenapsaná slova

prší do chodníku

Veèerem putují

kroky mých pøátel

Táhnou tmou

z rajských zahrad

do naší ulice

kde louže je louží

kámen kamenem

láska láskou
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Než si øekneme, jaké je postavení 

umìlkynì èi umìlce v dnešní spoleè-

nosti, musíme si ujasnit, jaká je její/jeho 

historická role ve spoleènosti.

K umìní bylo odnepamìti možné pøi-

stupovat z rùzných aspektù. Podle mé 

definice je umìní jako aristotelský kruh, 

ve kterém nekoneènì rotují tøi slova –   

umìní je politika je život je umìní je 

politika je život je umìní... Samozøejmì 

je zde politika chápána jako odvozenina 

od staroøeckého slova polis, tj. mìst-

ského státu, kde byla politika péèí o ko-

munitní život. Z mého pohledu na umìní 

vyplývá, proè jsem vždy studenty uèil ne 

jak dìlat umìní, ale jak být umìlcem.

Ze tøí základních fakult umìní je este-

tická a kognitivní fakulta až druhoøa-     

dá – následují až za fakultou etickou èili 

mravní.

K vysvìtlení uvedeného vztahu vý-

znamnosti používám metaforu „oèí”, kte-

ré vidí jen povrchní tzv. estetickou krásu, 

metaforu „mozku” jako procesoru kogni-

tivity a jakési vychytralosti díla – a na-

konec nad tím vším to nejdùležitìjší, 

èímž je „srdce”, které nese etiku, mrav-

nost umìleckého díla a které nás dìlá 

lidmi. Umìlce, který takto chápe funkci 

umìní a po vìky ji tak i pøedstavuje ve 

svých dílech, nazývám „vìèným perfor-

merem”. Umìlec – vìèný performer pù-

sobí v rùzných médiích své doby a je 

vždy indikátorem toho, co ve spoleènosti 

zahnívá. Umìlec – vìèný performer bo-

juje proti permanentní omezenosti kaž-

dého lidského uskupení a jeho systému. 

Milan Kohout

Vìèný performer a jeho
postavení v souèasném svìtì

Umìlec – vìèný performer od poèátku 

vìkù, tedy již v tribálních uspoøádáních, 

používaje lidsky nejsdìlnìjší nástroje, 

vždy burcoval danou komunitu a varoval 

ji pøed nebezpeèím mocenských úchylek 

nìkterých èlenù spoleèenství. Pøíkladnì 

pøed podvodnými náboženskými šama-

ny, starozákonními „bohem vyvolenými” 

náboženskými šílenci, starovìkými ca-

liguly, papeži, hitlery, bushi, blairy i pøed 

malými kalousky èi klausy, duky a vùbec 

pøed nikdy nekonèící øadou dalších. Mùj 

„vìèný performer” byl vytvoøen komu-

nitním organismem jako sebezáchovný 

imunitní element naprosto nezbytný pro 

pøežití dané komunity.

V historii máme dochováno nevyèísli-

telné množství záznamù èinností „vìè-

ných performerù”. Uveïme nìkolik pøí-

kladù: 

- ètrnáct tisíc let staré otisky èetných 

rukou prehistorických performerù doby 

kamenné v jeskyni Altamira, znázoròující 

sílu spoleèenství proti opresivním sna-

hám malého poètu tehdejších „vùdcù”;

- Diogenes ze Sinopé, který pøed dva-

ceti ètyømi stoletími ve svých geniálních 

performancích kritizoval nadutost a sno-

bismus vládnoucích athénských zbo-

hatlíkù;

- jamníci a další støedovìcí performeøi 

protestující proti snaze katolické církve  

o totalitní nadvládu nad spoleèností;

- umìlcem - spisovatelem Cervante-

sem umìle vytvoøený performer Don 
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tura v èeskoslovenském undergroundu, 

jíž jsem byl sám úèastníkem.

Právì druhokulturní umìlecké hnutí 

mnì osobnì nastavilo základní umìlec-

ké mravní hodnoty. Pro mì zde zaèalo 

rotovat kolo: umìní je život je politika je 

umìní je život...

Bìhem doby, kdy jsem na TUFTS 

Univerzitì v Bostonu uèil rùzné pøedmìty 

týkající se uvedeného hnutí, jsem vypra-

coval seznam jeho základních hodnot.

Jen ve zkratce uvedu nìkolik ukázek 

nesluèitelných s dnešním mravnì zahní-

vajícím politicko-ekonomickým kapitalis-

tickým systémem, mávajícím nám pøed 

oèima èervenou podvodnou a jím ovlá-

danou muletou takzvané demokracie:

- odlouèení se od vládnoucího esta-

blishmentu „první kultury” a vytvoøení 

paralelního spoleèenství „druhé kultury”;

- neprodejnost umìleckých výtvorù;

- nepøijetí jakéhokoliv cenzurního 

kompromisu;

- žití „z vlastního rozhodnutí” v pøí-

tomné, okamžité a autentické svobodì;

- naprostá pravdomluvnost a nepo-

tlaèování jakýchkoliv vlastních myšlenek;

- žádné touhy po kariéøe;

- nesoutìžení a nevytváøení žádných 

elit a tøíd;

- spolupráce a permanentní sociali-

zování.

Nyní mohu pøistoupit k situaci umìlce 

v poslední dobì. Jelikož jsem žil druhou 

pùlku svého života v USA, je nejpøíhod-

nìjší se zmínit o tamìjší pozici umìlce.

Když jsem v osmdesátých letech 

pøišel do USA, probíhal tam proces 

spoleèenské „normalizace” a umìní se 

zaèalo nachylovat na stranu prodejnos-

Quijote, který byl ochoten položit život     

v boji s vìtrnými mlýny lidské hlouposti  

a vìdìl, že umìlec se musí pouštìt i do 

bitev, o nichž ví, že jsou pøedem pro-

hrané;

- inuitští umìlci vkládající význam 

umìleckého díla do procesu a nikoliv 

produktu, který považovali za zbyteèný  

a okamžitì se ho zbavovali;

- performerù Dada hnutí, které vì-

domì stavìlo na hlavu všechny kultur-  

ní hodnoty spoleènosti, protože jeho 

zástupci byli znechuceni evropskou po-

kryteckou „mravní umìleckou nadøa-

zeností”, která bezdùvodnì rozpoutala 

odpornou první svìtovou válku, v níž se 

mladí lidé po milionech pobíjeli jako 

prasata na jatkách;

- Alexandr Medvedkin a jeho „Agit 

Train-Kinopoezd” dvacátých let, díky nì-

muž obyèejní lidé z vesnic spontánnì 

natáèeli filmy o svém životì a hned si je 

promítali;

- Joseph Beuys, perfomer druhé po-

loviny minulého století, který chápal uèe-

ní na univerzitì jako ultimátní perfor-

manci, pøi které lze pøedat etiku umìní 

dorùstající generaci;

- Situationist International a Letterist 

International – umìlecko-revoluèní skupi-

ny známé svým používáním taktiky „dé-

tournement”, ve které se výtvory kapi-

talistického systému obracejí sami proti 

sobì;

- Otto Muehl a jeho rozrušování bur-

žoazní a profašistické morálky rakouské 

spoleènosti;

- Augusto Boal a jeho Theater of the 

Oppressed (Divadlo Fórum);

- „Provo”, amsterdamská anarchistic-

ko-revoltující umìlecká skupina; 

- a v neposlední øadì hnutí „vìèných 

performerù”, kterým byla tzv. druhá kul- 
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la na vrchol vládnoucí pyramidy vyšplhat 

ekonomickou funkci spoleènosti, která 

nadiktovala svá naprosto arogantní a so-

becká „mravní” pravidla. 

Umìlec – vìèný performer, který mìl 

alarmovat spoleènost o slepé cestì „vlá-

dy jen prázdných a podvodných ekono-

mických èísel”, byl bìhem této doby vy-

staven nesmírným ekonomickým tlakùm. 

Aby pøežil a neskonèil na ulici mezi bez-

domovci, byl nucen k participaci na tom-

to sebezáhubném šílenství. Komunita, 

ve které žila/žil, vytìsnila její/jeho roli in-

dikátora spoleèenského zahnívání a do-

nutila ji/ho vytváøet jen výtvory k obvese-

lování a prázdné zábavì.

Spousta studentù umìní (vèetnì 

mých) pochodovala v sevøeném šiku do 

holywoodského a televizního komerèní-

ho prùmyslu, vytváøejícího nekoneèné 

hory zábavní prázdnoty, které se po 

zhlédnutí bìhem jedné noci zapomenou. 

Druhý den jsou vystøídány dalším prázd-

ným komerèním vjemem, jednostranným 

demagogickým krmivem bezduché zába-

vy. Reklamní prùmysl pohltil další èást 

umìlcù, kteøí pak paradoxnì svojí citli-

vostí a dovedností zdokonalili a pøetvo-

øili reklamy na formální propagandis- 

tická „umìlecká” díla, tak jak tomu bylo    

i s umìlci ve støedovìku, sloužícími teh-

dejšímu reklamnímu prùmyslu nabožen-

ských institucí. Tím se však z jejich dìl 

stávala jen umìlecká prostituce à la „sex 

over the phone”, který nemùže zplodit 

žádné živé lidské dítì. Umìlec byl v pos-

lední dobì chycen do pasti trhu a držen 

v kleci jen ve funkci obveselovaèe slou-

žícího stále více a více zblblé a mìlké 

spoleènosti.    

Mezitím vládnoucí ekonomická tøída 

podporovaná rùznými náboženskými or-  

ti, estetiky, objektifikace, komodifikace     

a kognitivity a opouštìlo etickou fakultu. 

Doznívalo rozèarování z umìlecké re-

voluce šedesátých a sedmdesátých let.

Poslední zbytky umìlecké angažo-

vanosti byly smeteny revolucemi výcho-

doevropských státù a jejich nekritického 

a zaslepeného objetí kapitalistického 

politicko-ekonomického systému; systé-

mu, proti kterému byla zamìøena celá 

vlna amerického umìleckého vzdoru       

v pøedchozí dobì. Jako by ameriètí 

umìlci ztratili etický vítr z plachet a 

znejistìli, protože byli zavaleni „argu-

menty” pøevážnì východoevropských 

umìlcù, odmítajících zapojit do své tvor-

by vše, co mìlo pøízvisko „sociální”. 

Vìtšina amerických umìlcù v té dobì 

doèasnì rezignovala na roli „vìèných 

performerù” a zaèali pod tlakem „rozèa-

rování” ze svých snù zapomínat, že pro-

dávat umìní je umìleckou prostitucí. 

Samozøejmì každý, kdo prostituci tak 

jako já neodsuzuje, jestliže je dobrovol-

ná a vìdomá, si ale musí být vìdom 

toho, že souložení s trhem nemá nic 

spoleèného se skuteènou láskou – s lás-

kou k ostatním spoluèlenùm komunity    

a s láskou k umìní „vìèných perfomerù”. 

Po útoku na newyorské Dvojièky 

místo aby odstartovala vlna umìlecké 

angažovanosti, nastala doba vakua 

etických náplní umìleckých dìl. Mnoho 

umìlcù podlehlo vlnì nacionalismu, ro-

dícího se fašismu, náboženského diktátu 

v americké spoleènosti a bezduché mar-

nosti zábavního umìleckého prùmyslu 

majícího na mysli jen finanèní zisk. Doba 

posledních více jak dvaceti let je ve zna-

mení krize etiky umìní a z toho výplýva-

jící naprosté nutnosti obnovení umìlecké 

angažovanosti. Není náhodou, že bìhem 

této doby si americká spoleènost necha-
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ganizacemi pozvolna dovršila kontrolu 

nad myšlením témìø celé spoleènosti. 

Bez problémù následnì zahájila sérii 

válek, používajíc vylhanou propagandu, 

vytváøenou celou armádou takto „zaja-

tých” umìleckých otrokù propagandis-

tického volebního prùmyslu. Sebekriticky 

pøiznávám, že jsem také dlouho pracoval 

pro jednu americkou televizní spoleè-

nost. Jako by se vládnoucí garnitura 

pouèila z šedesátých let, kdy v umìní 

pøevažoval politický aktivismus a spole-

èenská angažovanost. Této garnituøe se 

diktát nad spoleèností z velké èásti vym-

knul z rukou a došlo k øadì pozitivních 

prùlomových zmìn ve spoleènosti. 

Díky „vìèným performerùm” se umìní 

té doby angažovalo v nastupujícím fe-

ministickém a v protiváleèných hnutích,  

v boji o èásteèné zrovnoprávnìní Afro-

amerièanù, v prosazování celé øady 

zmìn v právech zamìstnancù, v osla-

bení diktátorské role náboženských or-

ganizací, v otevøení mnoha utajovaných, 

dnes již opìt pozapomínaných kauz       

z americké historie. Považuji za pøíhod-

né uvést alespoò: rozsah holokaustu Na-

tive Americans, který byl zøejmì nejvìt-

ším holokaustem v lidské historii, zloèi-

ny z doby otrokáøství, nelegální „vìdec-

ké” pokusy na lidech, koncentraèní tá-

bory pro japonské Amerièany za druhé 

svìtové války, eugenistické rasistické 

úlety atd.
Vládnoucí ekonomická tøída se ale     

z pøedchozích zkušeností pouèila a aby 
pøedešla nekontrolovatelným situacím, 
zaèala se v posledních desetiletích sna-
žit takzvanì „kooptovat” angažované 
umìlce, vtáhnout je do komerèního a vo-
lebního prùmyslu a tím je bezpeènì neu-
tralizovat. Podaøilo se jim kupøíkladu

drasticky snížit dotace jediné federální 

umìlecké nadace National Endowment 

for the Arts, NEFA. Duchaplnì k tomu 

použili senátora Jesse Helmse, citujícího 

„pohoršení” náboženských organizací 

nad tvorbou známého gaye, fotografa 

Roberta Mappethorpa, který se snažil 

pøiblížit kulturu gayù v New Yorku.

Sám jsem byl témìø dvacet let èlenem 

nejstarší organizace experimentálního 

umìní v Bostonu Mobius. Na zaèátku 

devadesátých let jsme ještì mìli diva-

delní sál, galerii, zkušebnu a kanceláøe 

pro administrativu a produkovali jsme 

každoroènì desítky pøedstavení. Hostili 

jsme desítky špièkových experimen-

tálních umìlcù z celého svìta. Bìhem 

doby, kdy se spoleènost v Americe za-

èala agresivnì a horeènatì orientovat  

na vládu finanèního prùmyslu a touhu po 

rychlém obchodním zisku, jsme ale do-

stávali stále menší a menší podporu od 

spoleèností. Ztratili jsme také grant od 

NEFA a postupnì se museli stìhovat do 

stále menších prostor, až jsme skonèili 

naprosto marginalizováni v malé galerii  

v bostonské Cambridge. Tak jako i dal-

ším „vìèným performerùm” v oblasti spo-

leèenské kritiky se také nám výraznì zú-

žilo pole pùsobnosti. 

Bìhem posledních dvou dekád se bu-

blina politicko-ekonomické prázdnoty, té-

mìø nikým nenapadána a nekontrolová-

na (vèetnì vìtšiny „vìèných performerù”) 

tak dlouho nafukovala, až se dostavila 

nevyhnutelná systémová spoleèenská 

imploze. V Americe došlo k obrovskému 

krachu finanèního prùmyslu, který odrá-

žel etické hodnoty vìtšiny spoleènosti 

posledních dekád. Zhroucení bylo bez 

nadsázky srovnatelné s krachem na bur-

ze v tøicátých letech. Následovala obrov-
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ská hospodáøská krize, pøi níž až dodnes 

ztrácí miliony amerických rodin zamìst-

nání a støechu nad hlavou. Dopad tohoto 

krachu je cítit všude vèetnì Èeska. 

Etické zahnívání spoleèenských hod-

not nebylo vèas umìlci preventováno      

a ve spoleènosti chybìly umìlecké va-

rovné funkce, protože se pøedchozím 

tržním diktátem potlaèily na úplné mini-

mum. Vìtšina „vìèných performerù” ce-

lou pøedchozí dobu prospala a prohýøila 

pøed branami Wall Streetu. Chamtivost 

elitní èásti spoleènosti dosáhla extrémù  

a i umìní se nechalo omámit chimérou 

samoøiditelného a nièím a nikým zpo-

chybnìného kapitalistického „trhu”. „Vìè-

ní performeøi” zklamali a zapomnìli na 

svoji nezastupitelnou historickou roli 

indikátorù pøicházejících zemìtøesení.

V souèasnosti se ale objevují známky 

obrodného umìleckého procesu. 

Spontánní hnutí Occupy Wall Street, 

které bylo zorganizováno pøedevším 

mladými „vìènými performery” a posléze 

se rozšíøilo do tøí set dalších amerických 

mìst a i do celé øady svìtových mìst    

(u nás v Olomouci) ukazuje, že se ale-

spoò èást umìlcù vrací do kola umìní, 

které je politikou, které je životem, které 

je umìním. Snad se ve Spojených stá-

tech zaèíná opìt rodit odvìká funkce 

„vìèného performera”.

Umìlce „vìèného performera”, kte-

rá/rý musí bez oddechu rebelovat, po-

buøovat, urážet, skandalizovat, znechu-

covat, rozrušovat, znejis�ovat spoleè-

nost a nebát se jí na bílých talíøích ser-

vírovat její vlastní hovna.

Pokud se nevzbudí po celém svìtì 

armády „vìèných performerù”, nezabrá-

níme budoucí celoglobální ekologické 

katastrofì, do níž se lidská spoleènost 

diktátem zaslepeného sobeckého neko-

neèného ekonomického rùstu arogantní 

kapitalistické tržní spoleènosti právì øítí. 

A pøíští generace, žijící na naší ma-

lièké a velikostí limitované koulièce, nás 

bude proklínat do pekel za dìdictví, které 

jí odkážeme, až bude zápasit s extrém-

ními ekologickými podmínkami zpùsobe-

nými nekoneènou nenažraností našich 

diktujících ekonomických elit.

Právem se pak budou tázat: Kde byli 

ti vìèní performeøi?
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Hana Gerzanicová

To, co jsme žili
Kdyby

Kdyby nebyl èas

nebo se vrátil zas,

kdybych mohla zpátky

stát zas mezi vrátky

a mohla se rozhodnout

jinou žití lodí plout…

Jaký by ten jiný život byl?

Kdyby nebyl èas,

který krájí nás,

kdyby se na chvíli

hodiny zpìt toèily

a vymazaly vrásky,

vrátily staré lásky…

Jaký by nový život byl?

Kdyby se noci

v ráno promìnily

a mohli jsme vzkøísit

dávno mrtvou chvíli

a novì plánovat,

nové cesty sledovat…

Jaký by ten jiný život byl?

Vzpomínali bychom snad

na døívìjších hodin sad

a chtìli bychom se vrátit,

co dnes jsme chtìli ztratit,

mìli bychom slzy v oku

nad ztrátou tìch našich rokù?

Chtìli bychom v té chvíli

opìt mít život, jaký jsme žili,

a dìkovat za jeho dar

i za to, co nám dnes èas vzal?

Ráno

Na polštáøích trávy perly rosy

úsmìvem svìtla duben nosí.

Údolím mlha mizí jak víla,

která se s ránem roztanèila.

Však když polibek slunce

padl na její tance,

utopila se ve studánce.

Poèátky a konce

Každý den

se ránem otvírá,

veèerem vadne,

nocí se zavírá.

Každé ráno

v hodinách mizí,

to, co jsme žili,

zdá se už cizí.

Každým okamžikem

se èas s námi louèí,

každou vteøinou

nìco se konèí.

A všechno konèí,

co jednou zaèíná -

proto je vzácná

každá dne hodina.

Proto se v životì

stále jen poèíná,

na vše, co prožijem,

se pouze vzpomíná.
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Stanislav Bukovský

Století „Bez názvu”

JAKÁ JE DOBA?

Teprve když se nìco pojmenuje, tak 
to doopravdy je. Co nemá jméno, jako-  
by není, i když je. Je na pováženou, že 
to, v èem žijeme, se nedá nìjak kloudnì 
pojmenovat. Døíve si lidé klidnì žili v nì-
jaké dobì, tøeba bronzové, v kultuøe kno-
vízské, mohylové nebo polí popelnico-
vých. Jiní zas žili v renesanci, v osví-
cenství, ve století páry nebo v éøe bu-
dování socialismu. V èem ale žijeme teï 
my, co právì žijeme?

Bylo by možné naši dobu pojmenovat 
jako kulturu rozptylových louèek? Nebo 
jako éru alternativní kultury? Co naši do-
bu více a lépe charakterizuje: plasty, po-
èítaèe, mobilní telefony, lety do kosmu, 
umìlé kloubní protézy? Jsme jen dobou 
po nìèem nebo naopak pøed nìèím?

Svìt je jako nikdy døíve globalizovaný, 
ale zároveò multikulturní, a to i tam, kde  
v minulosti býval spíše monokulturní. 
Nìkdejší jednotící víra byla vystøídána 
nevírou a vírou ve všechno možné i ne-
možné, alespoò u nás v Evropì. Nìkdo 
je džentlmen, chodí hladce oholen, do 
šedých šatù s kravatou obleèen, jiný  
nosí potrhané džíny nebo kalhoty s roz-
krokem u kolen, od hlavy po paty poteto-
ván, zarostlý, s copem a jako býk nebez-
peèný s kroužkem v nosu. Je demokra-
cie, každý si mùže dìlat, co chce, všech-
no se smí a nic se nemusí. V jiných 
zemích mimo náš civilizaèní okruh je 
tomu zase možná právì naopak. Lze 
najít nìco, co by mohlo být pro tuhle ne-
jednotnost pøeci jenom jednotícím, pro 
celý svìt spoleèným?

Co oproti jiným dobám je jiné, jiné na 
celém svìtì, ve všech zemích, ve všech 

svìtadílech a u všech etnik, je vzmá-
hající se obezita. Nikdy nebylo v žádné 
populaci a v žádné dobì tolik lidí s nad-
váhou. Dalo by se proto øíct, že na celém 
svìtì zavládla kultura lidí moudrých 
robustních. Radìji je ale nebudeme pro-
zatím oznaèovat za nový druh, zùstaòme 
u pokusu najít název souèasné kultury. 
Ale také ani to neplatí docela. V nì-
kterých zemích lidé hladoví, pod kùží jim 
vystupují žebra, mnozí už pøestávají i od-
hánìt mouchy, co se na nì houfnì vrha-
jí, jak bývají zesláblí. V bohatých zemích 
zas nìkteré krasavice trpí anorexií, a aè-
koli by se kdykoliv mohly najíst, vypadají 
zrovna tak. Takže ubývají lidé normální  
a pøibývají tlustí a hubení. Jak to jenom 
nazvat?

Na poèátku 20. století si Jindøich Ši-
mon Baar touhle otázkou zaprognos-
tikoval: „Èím bude asi století naše, vìk 
dvacátý? Neprožili jsme je dosud celé    
a už se to klove. Objevilo se radium       
a všichni jsme svìdky jeho divù. Vzdu-
choplavba èiní úžasnì smìlé a úspìchy 
korunované pokusy, automobilism pøe-
konal nejsmìlejší oèekávání…” Teï když 
se mùžeme ohlédnout, což J. Š. Baarovi 
nebylo dopøáno, mùžeme uplynulé století 
klidnì nazvat stoletím nejstrašnìjších 
válek a nejkrvavìjších diktatur. 

Co se klove na poèátku století dva-
cátého prvního? Pøedevším nás už nic 
nemùže pøekvapit. Žádné divy, žádné 
smìlé a úspìchy korunované pokusy.  
Na všechno jsme si zvykli. I na meziná-
rodní terorismus, na ekologické ka-
tastrofy, na astronomické dluhy, jistì si 
zvykneme na genetické manipulace, 
ostatnì možná, že zanedlouho to bez 
nich už ani nepùjde.



17

teï vypadá o hodnì líp. A ani tenhle 
obraz tady v žádném pøípadì nemùže 
být. To je pøece bìžná školní práce. Na 
tom nic zajímavého není, jakýpak je 
tohle doklad Mistrova vývoje. Dáme to 
pryè. Odkud jste, proboha, vypùjèili ten-
hle obraz? Vždy� je plesnivý a hroznì 
páchne. Pryè s ním, stejnì se sem moc 
nehodí. A tady se to musí pøedìlat 
všechno. Já to chápu, že máte nìjakou 
koncepci, ale vypadá to takhle hroznì. 
Všichni, kdo sem pøišli, shodnì tvrdili, že 
je to moc pøecpané. Takhle bychom 
Mistrovi jenom ublížili. Rozhodnì to 
takhle nemùže zùstat. Arogantní jsi ty      
a taky diletant, co instalaci výstav vùbec 
nerozumí, když si myslíš, že by to tak, 
jak ty chceš, bylo lepší. Mnì jde o prestiž 
galerie a mé osoby coby galeristy a ne-
nechám si ji nìjakými amatéry a diletanty 
kazit. A ta hysterická ženská a� nás radši 
nezdržuje a jde domù, já ji tady vùbec 
nechci poslouchat. To je mi jedno, že by 
to Mistr byl urèitì chtìl taky takhle, ten 
už to naštìstí, pøi vší úctì k nìmu, teï 
musí nechat na nás. Nejlépe na mnì.  
Co jen já se už nadìlal výstav a teï mi  
tu nìkdo bude øíkat, abych do toho 
nemluvil, že já(!) tomu nerozumím, že 
všechno co øíkám, jsou samé nesmysly. 
To musí každý, kdo tomu jen trochu ro-
zumí, vidìt, jak by ta instalace podle vás, 
nedoukù diletantských, byla strašná. Au, 
co blázníš, vždy� jsi mi málem vyrazil 
zuby! Já do tebe, abys mi tu nepøeká- 
žel, jenom trochu strèil a ty bys mne má-
lem pøizabil. Za co? Tak tohle mám za 
všechnu svou dobrotu. Vždy� já pøeci ne-
chci nic jiného, než aby ta výstava vypa-
dala co nejlíp. Tak se teï pojïte nìjak    
v klidu domluvit, musíme to pøeci do-
dìlat, jinak hrozí, že už to nestihneme. 
Vy už jdete domù? Vy snad chcete tu 
výstavu zrušit? Nebláznìte, pozvánky  
už jsou pøece rozeslané! 

Na výstavách mívají mnohá díla uve-
deno coby název „Bez názvu”. Mám do-
jem, že pro ten chaos, v nìmž žijeme, 
(kupodivu chaos byl podle bible i na po-
èátku svìta), se název „Bez názvu” hodí 
docela dobøe. Doporuèuji jako nouzové 
øešení prozatím žít ve století „Bez 
názvu”. Tøeba si to naši potomci jednou 
nazvou nìjak lépe a trefnìji.

INSTALACE VÝSTAVY

No, celkem proti instalaci výstavy 
žádné vìtší výhrady nemám. Trochu je 
toho tady moc, já bych toho rozhodnì 
vystavil míò, ale to je vaše vìc. Ne na-
darmo já každému øíkám: Nìkdy míò 
znamená víc. Ale vcelku to jde. Jen bych 
tady zkusil nìco trochu jinak, když se 
vám to nebude líbit, udìlejte si to pak, 
jak chcete vy, ale takhle by to rozhodnì 
bylo lepší. Tenhle akt narušuje souvislou 
øadu portrétù, to pøece musíte sami vidìt. 
Kromì toho se mi ani moc nelíbí. Cože, 
já že bych nìco takového nikdy ne-
namaloval? Já jsem namaloval jiné vì- 
ci, to by ses divil, co všechno jsem již     
v nejranìjším vìku dokázal namalo-    
vat. A tohle se sem taky nehodí. Já to 
schválnì zkusím dát jinam a uvidíte, že 
se mnou budete souhlasit. Tohle když 
dáme úplnì pryè, tak bude celkový do-
jem taky o hodnì lepší. A támhleto se 
sem už vùbec nehodí. To musí rozhodnì 
pryè. Já za tu galerii mám zodpovìdnost 
a nemùžu dopustit nìjaké diletantství. 
Cože, já že jsem diletant? Víš, kolik já  
už jsem nainstaloval výstav? To by ses 
divil. Jenom svých vlastních nepoèítanì, 
doma i v zahranièí, celkem jich byly stov-
ky. Hodnì set výstav jsem už byl holenku 
autorem. Diletanti jste jednoznaènì vy, 
když to nevidíte, že to takhle v žádném 
pøípadì nemùže zùstat. A v té místnosti 
vedle taky. To je mi jedno, že  to takhle 
èasovì spolu nesouvisí, ale rozhodnì to 
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Evžen Pìnkava

Øádeèky z babího léta
Až osmnáct let po vzniku prvotiny 

Michela Houllebecqa Rozšíøení bitevního 

pole se dostávám k druhému vydání 

jejího èeského pøekladu. Snad v souladu 

s mottem, jež si spisovatel vybral z bi-

blického oddílu Øímanùm: „Noc pokro-

èila, den se pøiblížil. Odložme proto skut-

ky tmy a obleème se ve zbroj svìtla.” 

Leè zbroj svìtla je v románu ztvárnìna 

nedostateènì, èteme obraz „života pod 

èarou” a duševního živoøení ve jménu 

penìz a postavení, ale „bez ambic, bez 

pøátel a bez lásky”. Houllebecq poklá-  

dá za jediný pravý dùkaz vitality nynìj-  

ší spoleènosti sexuální výkonnost èi 

alespoò motivaci jedincù, nedostává-li se 

jí, je po bitevním poli. Naštìstí nikoli po 

literatuøe. 

Vypisuje se konkurs na místo šéfre-

daktora Tvaru, kdysi týdeníku, posléze 

až dosud obtýdeníku neboli ètrnácti-

deníku. Co se dìje? Ivo H. k této in-

formaci pøeposílá i mail Svatavy Anto-

šové, podle níž se Lubor Kasal „vrací na 

jih”, což pøevedeno do konvenèní èešti-

ny znamená, že se hodlá opìt podílet  

na provozu firmy Kasal, jindøichohra-

deckého døevaøského závodu. Jednou se 

už tak stalo, nevkroèíš však nikdy do 

stejné øeky, baže ani do vírù prù-

myslového manažerismu. Na druhé 

stranì Tvar v posledním údobí pøipo-

mínal ze všeho nejvíce stojaté vody, 

onen èeský kachní rybník, v nìmž už 

starého dobrého Kasala nebylo vidìt ni 

slyšet.  Koho tam ale bylo vidìt èi slyšet? 

Mìl teï Tvar vùbec tváø a tvar? 

Po neskuteènì dlouhé dobì opìt 

vystupuji na plzeòském Hauptbahnhofu 

(ve skuteènosti to nejsou ani tøi týdny, 

jenže státnicové patálie a chorvatské la-

pálie èas jako by rozpínají), s nostalgic-

kým potìšením se rozhlížím vùkol  a co 

nenahlédnou krátkozraká oka má a zra-

ky též? V nádražní hale jsou ke spatøení 

korpulentní kontejnery se zprvu až enig-

matickým nápisem: Vhoï knihu! Nejde 

však o žádné koniášovské výzvy, nýbrž o 

nìco zcela praktického: Studijní a vì-

decká knihovna Plzeòského kraje takto 

apeluje na ètenáøe nevraceèe, aby øádnì 

odevzdali vypùjèené výtisky a nemuseli 

tím pádem vážit cestu do knihovny. Vše 

je jasné, ba úèelné, ale stejnì: Vhoï 

knihu! Vhoï knihu! 

Minipovídka z nádražního svìta by 

mohla vypadat pøibližnì takto. U po-

kladen na Smíchovském nádraží se vy-

sokoškolský pedagog schází se student-

kou, v hodinì dvanácté (ve tøi odpoled-

ne) jí zapisuje zápoèet do indexu a be-

zelstnì se poptává, u kohopak píše ma-

gisterskou práci! No pøece u vás! Celý 

rok jste se neukázala, zamlouvá své 

pøekvapení, to se už ale na nìj obrací 

jiná sleèna a táže se, zda mu nepatøí 

dvoustovka ležící na podlaze nádražní 

haly. Vtom ráznì pøikroèí starší muž s 

holí a melduje, že bankovka je jeho, že 

se schválnì vždy dívá, kterýpak týpek na 

ni skoèí. „Já ne,” brání se zaražený pe-

dagog a dostane se mu náležité od-

povìdi: „Taky nejseš žádnej zasranej 

krava�ák!” 
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èemuž se Kaplický v originále rozumnì 

vyhnul. V úvodní poznámce se doèí-

táme, že autor byl kvùli „nesouhlasu       

s vedením” (nìsoglasije s komando-

vanijem) uvìznìn: jakýpak nesouhlas, 

šlo o pøeèin na pokraji velezrady, však     

i do Èeskoslovenska se budoucí spi-

sovatel vrátil nikoli jako legionáø se ští-

tem, nýbrž jako vojenský arestant  a jeho 

vzpomínky na legionáøský kriminál u Vla-

divostoku vyšly až po letech. A èeské 

legie? Prý to byli lupièi a násilníci, píše    

a práší pøekladatel. Chudobný duchem. 

Co pravil Tomáš Halík, když vzpo-

mínal na zaèátky své duchovenské drá-

hy? Nuže, prý ujíždìl vlakem do Nì-

mecka, aby tam získal tajné knìžské 

svìcení a mohl pak, opìt vskrytu, 

pùsobit jako duchovní v tehdejším 

Èeskoslovensku. Cestou na nìho do-

lehly nejpøíšernìjší deprese, vše v jeho 

oèích ztrácelo smysl, až se, jak se blížil  

k hranicím se Západem, rozhodl spáchat 

sebevraždu. Prý s poblouznìnou myslí 

probìhl chodbièkou ke dveøím vlaku, 

uchopil za kliku a v tom okamžiku mu 

probìhla hlavou otázka: Bože, jsi-li, tak 

teï… A naráz ho veškeré deprese 

opustily, v klidu a míru se navrátil na své 

místo a poté v urèený èas dostál svì-

cení. Že by zaèátek legendy o blaho-

øeèeném Halíkovi? 

V Divadelních novinách odpovídá 

Karel Steigerwald na otázku, jakou v po-

sledních letech udìlal lidskou èi profes- 

ní chybu a øíká: „Mám velkou chybu, 

jmenuje se skromnost a ta mi brání chlu-

bit se chybami. Jednu chybu ale pøi-

znám, protože je vážná. Nemìl jsem se 

stát dramatikem. Psát divadelní hry je 

nesmyslné a teï k stáru vidím, že i trap-

V záznamu starší rozhlasové besedy 

z poèátku tisíciletí, vìnované „radikál-

ním”, tj. nonkonformním filmovým úva-

hám zesnulého Andreje Stankovièe, ète-

me, jak v rozpravì s Vladimírem Hend-

richem rovnìž již zesnulý kinokritik Jiøí 

Cieslar náhle odboèil a prohlásil, že 

podle nìho byl „Andrej Stankoviè spolu  

s Magorem Jirousem, a svým dílem 

básnickým poøád je, nejvìtším èeským 

básníkem posledního dvacetiletí, napros-

to jedineèným talentem”. Slova roztržitá, 

ale slova do pranice! Jednak Stankoviè 

posledních dvacet let života už žádné 

básnì nepsal, jednak floskule o „nej-

vìtším básníkovi” jsou vždy ošemetné. 

Dobøe, pøipus�me, že byl, ale proè si to 

Cieslar myslel? A co když nebyl? 

V internetové verzi bulletinu Obce 

spisovatelù Dokoøán, pøipraveného zku-

šeným publicistou Miroslavem Síglem, 

se v informatoriu o èinnosti Obce do-

èítáme, že nominovala jako èeského 

kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu  

Ivana Klímu. Komentáøe je možno se 

zdržeti, ba vystøíhati, kdy to ale v Obci 

stihli projednat, když se její Rada prý 

skoro vùbec nescházela? Skoro je na 

pováženou neblahé tušení, že se Klíma 

navrhl sám a uèinil tak bezelstnost sa-

ma. Budiž, Obec ho navrhla, to aby PEN 

klub ústy Jiøího Dìdeèka medle navrhl 

Jiøího Dìdeèka! Jiøí Gruša, Arnošt Lustig 

a Josef Škvorecký jsou už na pravdì 

Boží, kdo nám tudíž ještì zbývá? Ivan 

Klíma to ví: Klíma.

Nad petìrburským pøekladem jedné z 

prvních próz Václava Kaplického Gor-

nostaj se sluší propadnout kulturnì-

historické trudnomyslnosti. Hned vlastní 

název je pøeonaèen na Mys Gornostaj, 
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Co píše o církevních restitucích „kato-

lický intelektuál” Martin C. Putna? Že lidé 

jako Michal Semín a Petr Hájek, pøichá-

zející z krajnì konzervativních nábožen-

ských kruhù, nejsou bìžní katolíci, nýbrž 

tzv. katolikálové, pøedstavitelé funda-

mentalistického hnutí, které je pravico-

vìjší než souèasný papež. Klausovy 

vazby na Rusko potvrzují, že kdo chce 

být autoritativním vládcem, je „celkem 

fajn” k tomu mít náboženské oleandry. 

Dále že se prý zlomem stal rok 1945, 

kdy katolické i protestantské církve de-

finitivnì prohlédly z obèasných sympatií 

k rùzným autoritáøským režimùm. Údaj-

nì to bylo „velké profackování od pá-

naboha”. A možná stojíme na prahu nové 

fašistické éry. Tak pravil Putna. 

Ve Zprávách Spoleènosti bratøí Èapkù 

je obsáhlá recenze publikace Osobní 

knihovna Karla Èapka, kterou nevydalo 

žádné „humanitní” nakladatelství, nýbrž, 

kdo nevìøí, a� si tuto knihu sežene, 

Vysoká škola chemicko-technologická    

v Praze. To je malý kulturní políèek pá-

nùm z Druhého mìsta, pánùm z Akro-

pole, ba i dalším našim nakladatelským 

pánùm… Èapkova knihovna èítá nece-

lých dva tisíce svazkù vèetnì zahrad-

nických katalogù, cestopisných bedekrù 

a zdìdìných knih po otci: celkovì vzato 

je jich na tak všestrannì kulturního a zví-

davého èlovìka docela málo! Vždy� mohl 

mít ve Strži pomalu celou strž knížek! 

Pikantní je, že skoro desetina svazkù zù-

stala nerozøezána neboli neètena. 

zajímavý jev a stál by za obsáhlejší 

etnograficko-literární zkoumání.” Tolik 

Peòás. Tenhle „recenzní“ ouchcapek se 

bohužel nedá rozumnì použít ani na 

toaletì, natolik je chucpe. 

né. Pro muže se to nehodí. Hry mají psát 

ženy, protože hra je prodloužený drb. 

Utìšuje mì jedinì to, že o divadelní hry 

není skoro žádný zájem. Klidnì mohu 

pøijít mezi lidi a nikdo se mi nevysmívá, 

protože neví, že píši hry. Byla by to velká 

hanba, kdyby øekli: tenhleten pán píše 

divadelní hry, fuj!” Poté podotýká: Každá 

chyba je pobídkou k nové chybì. 

Milan Uhde v druhém záøijovém èísle 

DN uzavírá publikování svých vzpo-

mínek s názvem: Co na sebe vím. Jejich 

poslední, v devíti pokraèování otisko-

vaná èást se týkala dramatikova po-

litického angažmá a byla o tøídu ste-

rilnìjší než jeho vzpomínky literární, 

zvláštì na léta šedesátá v Hostu do 

domu. Ty by mìly vyjít knižnì, dodatky 

nikoli. V osobní rovinì je Uhde pøe-

svìdèivìjší než v politické: pøiznává, že 

manželèiny „stesky na mé chování vy-

jadøovaly hluboké zklamání ze života se 

mnou, nebyl jsem pro ni po žádné strán-

ce dobrým partnerem a její schopnost   

to snášet jsem považoval za smír a od-

puštìní. Soustøedìním na beznadìj své 

situace zakázaného autora jsem byl sku-

teènì nesnesitelný.” 

V kulturní rubrice Lidových novin je 

otištìn myšlenkovì i stylisticky vskutku 

hrùzostrašný text Jiøího Peòáse, který 

„posuzuje” knihu Jana Nejedlého Nová 

pražská strašidla. Nejde o nìjaké líbí-

nelíbí, nýbrž o duchamornou duši žur-

nalistovu, který se v závìru dopachtí      

k tìmto perlám: „Celkovì se jedná o do-

cela sympatické ètivo pro rychlé použití, 

ideální umístìní je napøíklad na toale-

tách, kde mùže skvìle sloužit jak majiteli 

bytu, tak návštìvì, která si ráda rychle 

nìco pøeète. /.../ Toaletová literatura je 
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Vladimíra Brèáková

Chci vejít nahá...

xxx

I.

Nadìje

hvìzdy noèního nebe

plují po vodì

hned vedle žaludku

kterému nesedla

naše strava

II.

Utop mì

ale napøed mì svleè!

Nedokážu skoèit sama

A do brány

která se otevøe

chci vejít nahá

Když justice tanèí…

Vinu neutopíš

ani nepovìsíš

Vina jak vodní hladina

houpe se v bocích

ze strany na stranu

jak viselec na oprátce

ve vìtru všem dá za pravdu

Suï ji

když chceš

velká justice

Suï!

Ale stejnì jak ona

i ty jsi odhodila 

stud

a vlníš se…

Modlitba za nadìji

Rybáøi opìt vypluli

a jejich ženy

modlí se v kapli

Èerná Madono

plachty nad nimi napni

Na bøehu moøe stojí høbitov padlých

a já – s dítìtem pod srdcem

co stejnì jak Ty

Matko Boží

vzejde ze tmy

Èerná Madono

plachty nad námi napni

Budiž svìtlo

øekl Bùh

když svìtu dával øád

a moøi dno

a nyní já 

Èerná Madono

prosím o totéž

Staré øíkadlo

Muž a žena 

sedìli spolu u stolu

v plotnì praskalo

a hodiny na stìnì

tikaly

staré øíkadlo

Ti Dva Ti Dva Ti Dva
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Karolína Frühbauerová

Zaøvem pár plkù...
pojada

Tvá známá 

òadra lehounce zakrytá 

saténovou pokrývkou 

dlaò slz obvykle nevzlyká 

Tiše usínám 

smáèet tmavé labradority 

na hruï jež mi nepatøí 

proè smáèet dlanì dlaní a

a hledat po-Usmání 

tiše spí 

tak tiše spí 

ach 

nespatøím 

hebkost kùže mate 

kudrnatá nahá 

krásná 

úsmìv její Zmate 

do svìta kam nepatøím 

kdo koho miluje 

je krásná jako Šeøík v zimním království 

ledová pøesto nìžná 

òadro lehce odkryto 

pst 

v nekoneènu chmurných písní 

jsi ztracen 

nespatøíš

nespoutané duše

Na jižní blata 

padla tyrkysová modø 

èerní baroni 

procházejí davem 

na koni 

svatá mecenáška 

váže otìže 

Svobodné duše 

nepatøí k sobì 

Kdo je sváže 

špatnì káže 

Svázané duše 

toèí se v hrobì 

jižní blata 

rudì temná 

Probouzíš se 

jako by tì vedla 

Odcházíš 

Ona se smìje 

váže 

a mává

dison(u)ance

Tøi jazzové tóny, 

èervená pera. 

Dvì krátké strofy, 

zevnitø vìrá 

malá krevní 

sraženina. 

To by jedna 

blila 

jak by byla 

skvìlá 

zakázaná 

paralela.
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výèitka

Utekl jsem pøes tváøe 

do bílých svìtù tmavých slzí. 

Vylezl jsem na Mount Everest. 

A taky mne to všechno mrzí, 

že nachytat v slabých místech 

dá se snadnìj než se zdá. 

Vlhká opona opírá se do rukou, 

které chladnou po hodinách práce. 

V dálce tóny jazzové etudy, 

myšlenky spjaté v mírné relace 

pošumìlých vln. 

Bela Bartók, ten se ptá 

antitóny barevnými, 

které píší moje verše. 

Stinné vìty a já s nimi. 

Èlovìk èlovìka prý neopustí 

a já, blbec, dlaní pláèu, 

plivu hlínu, víno kážu. 

Utekl jsem pøes tváøe...

On the road

Polovina cigarety s ranní kávou 

v sedm ráno jako by to bylo ve tøi 

V Májovce s pivem, Karlem a trávou 

Toulám se svìtem 

On the road 

Endorfiny došly, zbylo jenom 

Chardonnay 

Zaøvem pár plkù, na Tebe, Done Quijote 

Pletu si mladé zdejší - v sedm ráno 

Kerouacovi mávám na pozdrav 

jak v èase vèerejším 

Zaøvem pár plkù 

na tebe, Done Quijote, na nádraží 

ètu Jacka, kouøím Parisienne 

a nìkde v Zürichu 

On the Road

pár mlèících veršù

pár veršù 

tak tiše vyøèených 

do tmavì ledové noci 

dvì vìci navíc 

prý nevadí 

pár veršù 

poeta dávno prodaný 

opilý nahlas blije 

dej a� zmlkne 

to prý nevadí 

frigidní nesnášenlivost 

a pár zavøených úst 

která propouští krùpìje 

mrtvých básní 

jemnì kapou 

kapou 

kápo 

kap 

ap 

a 

opravdu 

nevadí
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Dvì knihy, které bychom

nemìli pøehlédnout
Pro mnohé jako by èeská literatura za-

èínala až s koncem devatenáctého století. 

Pøed nímž prý není co èíst. Že jsou ponìkud 

na omylu, že lze také mezi staršími texty 

nalézti mnohé ètivé a ku pøemýšlení nabá-

dající, dosvìdèuje edice Manu propria, v níž  

v nakladatelství Scriptorium vycházejí zatimnì 

toliko rukopisnì dochované materiály z èasù 

od renesance po národní obrození.

První z námi zkoumaných textù pochází    

z vrcholného baroka. Jeho autor Kryštof Vác-

lav z Nostic (1648 – 1712) patøil tehdy mezi 

nejmocnìjší a nejvlivnìjší pøedstavitele pro-

habsburské politiky ve Slezsku, jedné z ve-

dlejších zemí Koruny èeské. V létì 1705 

odejel s ponìkud nejasným diplomatickým 

posláním do tehdejšího Nizozemí - a z èásti 

této cesty (z úseku od slezské Niwnice /teh- 

dy Neulandu/ po nizozemský Deventer) se 

dochoval cizí rukou psaný (Nosticem zøejmì 

diktovaný) cestopis, z celé cesty pak Nosti-

covy rukopisné poznámky.

Právì onen pøepis cestopisu se stal zá-

kladem edice Jiøího Kubeše, jež pod názvem 

Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 (vy-

daný v Dolních Bøežanech v uvedené edici 

Manu propria a v nakladatelství Scriptorium) 

klade vedle sebe nìmecky psaný originál       

s èeským pøekladem z pera Tomáše Rataje     

a Jiøího Kubeše. Jak bývá u této edice dobrým 

zvykem: setkáváme se i zde s obsáhlou, sé-

manticky zahuštìnou úvodní studií a bohatým 

poznámkovým aparátem - jimž lze vytknouti 

toliko nemnohé. V soupisu sekundární lite-

ratury nepochopitelnì absentuje labskoústec-

ký sborník Cesty a cestování v jazyce a lite-

ratuøe (UJEP, 1995); Bohuslav Bedøich Do-

bøenský z Dobøenic je vnímán jako „potomek 

kdysi èeského rytíøského rodu” - aè jsou 

Dobøenští rodem už panským, nepøestali proto 

ještì (ve své poslední živé /chotìboøské/ 

vìtvi) býti rodem èeským; domnívám se navíc 

(platí to ovšem také pro publikaci následující), 

že je zhola zbyteèné snažit se urèit každou    

z postav, které se mihnuly stránkami, jenom 

proto, abychom v posledku slovy „blíže ne-

urèený šlechtic” nebo „blíže neurèená osoba” 

nejenom demonstrovali neschopnost toto       

v úplnosti realizovat, ale také odvádìli ète-

náøovu pozornost od vlastního textu.

Ten si ji zasluhuje jako žánrovì podmí-

nìný obraz dobové mentality vysoce postave-

ného aristokrata (barokního kavalíra), jenž de-

šifruje vnímanou a hodnocenou skuteènost     

s pomocí jiné møížky, než jakou bychom dnes 

užili my – a než jakou by použil tøebas šlechtic 

éry osvícenské: Nostic nesvede rozlišiti umì-

lecké kvality ani historickou hodnotu zkou-

maných objektù; zajímají jej vìci neobvyklé, 

domnìle starobylé, bizarní, pitoreskní: „Viselo 

tu mnoho obrazù, vìtšinou portrétù, na nichž 

se ale nenacházeli slavní lidé. Naopak, ne-

chávala si umìlecky vymalovat pìkné nebo    

v nìèem nepøirozené tváøe, když na nìjaké 

takové narazila.” Takto líèí umìlecké záliby 

Žofie Charlotty Hannoverské. Pro barokního 

kavalíra jsou typickými interes o tváønost 

šlechtických sídel a jich propojení s krajinou, 

která se takto stává umìleckým dílem, 

respekt k hierarchickému uspoøádání spoleè-

nosti (stykem s výše postavenými získávám 

na renomé, se sobì rovnými mám potøebí 

neustále se pomìøovati, níže postavení mìš-

�ané jsou pro mne „póvl” a poddaní zhusta 

pøezíráni; vzpomeòme, s jakým pøekvapením 

Nostic pohlíží na bohaté a sebevìdomé nizo-

zemské venkovany!), stavovská èest a potøe-

ba ustavièné kultivace ducha.

Pøes jistou, èásteènì vynucenou nábo-

ženskou toleranci neopomene Nostic zdùraz-

nit vlastní pøíslušnost: „Ve zmínìném sále leží 

rùzné duchovní obrazy a sochy, jež pocházejí 

ze znièené katolické modlitebny. Zboøil ji drzý 

póvl pøevážnì z vymyšlených dùvodù a vše   

z ní odnesl.”

Též zájem o vìci duchové má u Nostice 

své limity. Zaujme jej napøíklad osobnost re-

formního teologa Muscula (vèetnì onoho nì-

kolikerého domnìlého souboje s ïáblem), 

takže neopomene vyhledat hmotné památky  

k této osobnosti se vížící, na vlastní podstatu 

Musculova uèení se však již nedostane.

Pokud tato kniha mùže ètenáøe na zápa- 

dì Èech zajímati též proto, že se podklady 
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projevy „dosluhujícího” klasicismu; to, co má 

ona za romantismus, bychom oznaèili za 

sentimentalismus - a tudíž preromantismus. 

Vskutku romantického najdeme u Krameria 

pramálo, snad onen hlubší prožitek protikladu 

mezi minulostí a pøítomností, hledání spojitosti 

mezi geniem loci a duší èlovìka v posledním 

z cestopisù pøipomene nám pozdìjšího Karla 

Hynka Máchu.

Pro Marcelu Kalašovou ještì doplòme, že 

to, co se nyní zove Myším zámkem, nejsou 

zbytky tvrze na ostrùvku Máchova jezera, ale 

pozùstatky letohrádku, který tam pro své letní 

hosty v roce 1825 vystavìl dokeský vinárník 

Antonín Tietze – letohrádek však už v roce 

1828 znièila vichøice, zùstala po nìm pouze 

za zdi tvrze vydávaná pùvodní podezdívka. 

Oním zámeèkem pod Zebínem dozajista jest 

takzvaná Valdštejnská lodžie, kol níž se roz-

kládá jièínský Libosad.

Na západ Èech Krameria zavedly první    

(s Karlem Michelem ”do krajského mìsta 

Plznì, Radnic a Kaceøova” konaná) a po-

slední (již s pøítelem Janem Š�astným vyko-

nal „krajem Berounským, Plzeòským, Kla-

tovským a Prácheòským”) z prázdninových 

cest. I mùžeme na nich sledovati, èím se za-

obíral ne pøíliš (po pøedèasné otcovì smrti) 

majetný, leè ze známé rodiny pocházející 

vynikající student školy støední a vysoké, co 

jej pudilo cestovati a co jej na tìchto cestách 

zajímalo pøedevším.

Snad si lze vypomoci vìtami z konce 

posledního cestovního deníku: „Tak se pro 

tento rok uzavøelo naše velké putování, jež 

uspokojilo naši touhu po vìdìní, povzbudilo 

naše nutkání po poznání rodné vlasti a sladce 

nás obdaøilo tìmi najlahodnìjšími chvílemi 

bezstarostné pohody.”

Z knihy snadno mùžeme seznati Kra-

meriovy informaèní zdroje (Schallerova Topo-

grafie, Hájkova Kronika èeská), ètenáøské 

zájmy (senzaèní cestopisy), myšlenkové ste-

reotypy (skrytý antisemitismus, pøehlíživý 

vztah k venkovským lidièkám) i jeho turistické 

záliby. Ty poslední pøivádìjí našeho autora 

pøedevším za hmotnými památkami národní 

minulosti (zámky, hrady, zøíceninami), k nimž 

pøistupuje na jedné stranì jako pouèený 

sloužící jejímu vydání nalézají v péèi SOA 

Plzeò, pracovištì Klatovy (RA Nosticù), a že 

Nosticové pozdìji sídlí také v Plané u Ma-

riánských Lázní (v tamní zámecké obrazové 

galerii najdeme navíc i portrét našeho 

Kryštofa Václava – reprodukovaný na 4. stra-

nì knihy); má druhá z námi recenzovaných 

knih – Putování po èeských hradech (1814 – 

1818), Dolní Bøežany 2010, vydáno v téže 

edici a ve stejném nakladatelství – k danému 

regionu vazby mnohem hlubší a užší.

Její autor Karel Kramerius (1797 – 1874) je 

totiž synem v Klatovech narozeného pøedsta-

vitele první vlny našeho obrození Václava 

Matìje Krameria (a také bratrem známìjšího 

Václava Rodomila Krameria). Z rozsáhlé a do-

sud v úplnosti nezpracované pozùstalosti 

støedoškolského profesora zejména pøírod-

ních vìd (pùsobícího jistou dobu také v cheb-

ském „vyhnanství”) se editorka Marcela 

Kalašová rozhodla bohatým komentáøem 

opatøit a následnì vydat trojici pùvodnì 

rukopisných, nìmecky psaných (Krameriova 

rodina pochází z Nìmecka – nìmeckého pù-

vodu byla i manželka Karla Krameria; Kra-

merius vìtšinu svých v pozùstalosti zacho-

vaných textù tedy píše nìmecky, pøestože 

èeštinu ovládá bezvadnì – dokonce jí i vyu-

èuje – a že se stýká pøevážnì s èeskými inte-

lektuály) deníkù z cest konaných v letech 

1814, 1815 a 1818 (k pùvodnímu nìmeckému 

textu je zrcadlovì pøipojen èeský pøeklad      

od Jindøicha Schwippela a Michaely Váòové) 

– z nichž jsou širší ètenáøské obci známy 

toliko Josefem Volfem v pùli tøicátých let 20. 

století editované a komentované Krameriovy 

popisy Radynì.

Tedy také druhá z námi zkoumaných knih 

je publikací cestopisnou a také v ní jistìže 

nalezneme projevy dobové mentality. Krame-

riovy cesty se ovšem dály po vlastech 

èeských (v dobì školních prázdnin, s pøáteli, 

vìtšinou per pedes) - a v oné fázi národního 

probuzení, v níž racionálnì rozmístìným kla-

sicistním sloupovím zaèíná prosvítati pre-

romantický sentiment.

Zde si – z hlediska literární historiografie – 

dovolujeme opraviti autorku pøedmluvy: jí 

udávané preromantické rysy vnímáme jako 
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Básnì, zamyšlení, úvahy, fejetony, povíd-

ky. Slova, kterými mladí lidé objevují svìt a ji-

miž si otevírají cestu ke slovesnému umìní     

i sami k sobì. Na úvod pøicházím s ukázkou  

z úvahy Láska není jen slovo: „Láska. Co 

vlastnì znamená slovo láska? Odpovìï je 

jednoduchá. Láska je to nejkrásnìjší, co v ži-

votì mùže èlovìka potkat. Nebo to snad není 

pravda? Vyvolává pøekrásné a nenahraditel-

né pocity, které nás úplnì zmìní.”

Kdo z nás se v mládí nepokusil napsat pár 

veršù? Lákavé kouzlo krásného slova a ucho-

pené myšlenky nás provázejí odmalièka         

a zvláštì naléhavì to poci�ují dospívající. 

„Není to tak dávno, co kolem mne poprvé 

prolétlo štìstí. Myslím to opravdové s pøí-

jemnì trpknoucí chutí na rtech a zároveò        

s tím nejsladším nádechem pøíslibu krásna. 

Nejprve si mì ani nevšimlo, ale pak zatøepalo 

køidélky a usedlo mi do dlaní.” Té hravé 

fantazie a bezprostøednosti! Vezmìme si ji-

nou ukázku z povídky Jak jsem poprvé tanèil. 

„Zrovna jsem se bavil s kamarádem, když 

mne kdosi uchopil za ruku a donutil mì vstát. 

Byla to moje bývalá spolužaèka a na nìco se 

mì ptala. Byl jsem v dobré náladì, a tak jsem 

souhlasil, aèkoli jsem nemìl pøedstavu s èím. 

Vedla mne za sebou a já pomalu zaèínal mít 

zlé tušení, že tohle nedopadne dobøe. Hudba 

utichla, ale za okamžik jsem uslyšel novou, 

mnohem živìjší písnièku. V ten okamžik mi 

došlo a mé nejhorší obavy se naplnily. Vedla 

mì na taneèní parket.”

Tyhle studentské literární pokusy, to je 

okno do srdcí, ale také zrcadlo, v nìmž mladí 

lidé poznávají samy sebe jako autoøi i jako 

ètenáøi. Zamýšlejí se nad tím, co bude v bu-

doucnosti, v miniúvaze Co od života oèeká-

vám: „Zatím asi nejtìžším rozhodnutím pro 

mne bude, co budu dìlat po maturitì. Jít na 

vysokou? Nebo nastoupit do zamìstnání       

a zaèít vydìlávat peníze? Vím, že moji rodièe 

v tomhle mají jasno, ale já rozhodnì ne. Vím 

ale, že døív nebo pozdìji mne èeká stejnì 

práce, která zaplní velkou èást mého života. 

Chápu, že nìkdo mùže za cíl svého života 

považovat úspìšné dokonèení vysoké školy 

nebo mít dobøe placenou práci. Pro mne ale 

vždy bude na prvním místì rodina, se kterou 

chci žít spokojený život.”

Nìkolik studentù Støedního odborného 

uèilištì v Domažlicích se zúèastnilo rùzných 

soutìží: Literární Šumavy v Klatovech, Lite-

rární soutìže o cenu prof. A. Voráèka ve Stra-

konicích nebo Literární soutìže o cenu Filipa 

Venclíka v Praze, ale i soutìže Vlny modrého 

delfína v Plzni. Mám rád literární pokusy na-

šich studentù, to hledání i tápání, nesmìlá 

setkání mladých a zaèínajících autorù s pró-

zou èi poezií. Vìtšina z nich postupnì do-

zrává k solidním literárním pokusùm. To není 

popøení romantických snù a ideálù, ale jejich 

nová kvalita. A také životní zrání a poznání.                                         

Kdesi už zrají pøíbìhy

 Ivan Nikl

pøed nefalšovaným a neskrývaným Krame-

riovým zaujetím putujícího).

Dávnìjší i dávná minulost – obì èasto již   

k nepoznání zasuté – vyvstávají nám díky 

Krameriovým cestovním deníkùm znovu pøed 

oèima: abychom poznali nìkdejší stav (ne-  

jen hmotných památek) Království èeského? 

Abychom v myšlení tehdejších studentù se-

znávali zárodky romantického životního po-

citu? Abychom také my vykroèili: nebo� bez 

poznání nemùže býti lásky. 

                                    Ivo Harák

systematik (vytváøející zevrubný popis /stavu/ 

památky, její plánek èi kresbu), na té druhé     

s oèima dychtivì otevøenýma a tìlem 

nebojícím se pøekážek ani strádání.

Ano, strádání, nebo� tehdejší studentské 

prázdninové putování v mnohém odviselo od 

lidí (zejména katolických faráøù) ochotných 

poskytnouti poutníkùm nocleh, stravu i viati-

kum. Pøesto se tyto poutì (jichž plánky vizme 

na str. 70, 71 a 74) stávaly (též vinou ne-

pøíznivých podmínek povìtrnostních) nema-

lým sportovním výkonem (pøed nímž nutno 

smeknouti stejnì, jako bychom to mìli uèinit 
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O verších bez hranic
Kavárna Èerná labu� v Praze rafinovanì 

støídá drsnìjší repertoár s poetickými pøed-

staveními. K tìm patøí napøíklad poøad Verše 

bez hranic. Druhého listopadu 2012 byla totiž 

pod tímto názvem zahájena tradice èesko-slo-

venských literárních setkání. Podtitul – Láska 

ze stromù neopadá – dokazuje, že klání tøí 

Západoèechù a tøech Slovákù bylo nekrvavé, 

ba pøátelské. Jediný prozaik Jan Nejedlý vsa-

dil na humor a jeho pøíbìhy o strašidlech na-

lezly vdìèné posluchaèe. Poezie plná hloub-

ky zaznìla z úst èlenù Ason-klubu Radky 

Prokopové a Jakuba Fišera. Tajuplnou atmo-

sféru zdaøile vytvoøila skupina Il Colori – ne-

otøelé melodie i texty lze najít na CD Stín 

pozitivního myšlení.

Zastavil bych se u interpretù z Plzeòska. 

Za køehkým a pùvabným zjevem Radky Pro-

kopové bych nehledal inženýrku pracující        

v obchodní spoleènosti. Jenže zdání klame. 

Velká èást autorèiných textù se zabydlela        

v souèasném pøetechnizovaném svìtì. Do 

dalších prosakuje ryzí ženství – umí vyjádøit 

zmatky i problémy ženské duše. Sympatický 

Jakub Fišer zvedá prapor proti všem ne-

švarùm. Neschází mu odvaha pojmenovat, ba 

vykøièet to, s èím se potýká naše nemocná 

spoleènost. Mrazivé chvìní jsem cítil bìhem 

pøednesu skladby Vincenc. Apely: Nemysli!, 

Nemiluj!, Neboj se, Vincente! jsou nadèasové.

Silná, sugestivní výpovìï tìchto básníkù 

svìdèí o tom, že v Plzni stále vzniká nìco za-

jímavého a krásného. Vzhledem k faktu, že 

èeská i slovenská poetická líheò se zdála být 

neobyèejnì inspirativní, doufám, že se doè-

káme mnoha dalších výteèných „Veršù bez 

hranic“. 

                    Jaroslav Schnerch

Když se samota

sejde s tichem

Mezi námi žijí básníci nejen se skránìmi 

ovìnèenými vavøíny, ale i tvùrci poezie, kteøí 

dlí v ústraní a kterým by pravdìpodobnì nej-

více vyhovovalo oznaèení „tajný básník”. Pro 

spøíznìné duše to sice není žádné tajemství, 

kolik však bývá nablízku øeèených duší spøíz-

nìných volbou? Za „tajného básníka” tohoto 

ražení a tohoto ladìní mùžeme pokládat i pí-

šícího støedogeneraèního výtvarníka Jiøího 

Posledního. Žije v Chotìšovì, unesl by tudíž 

nepochybnì i uznalý pøídomek „básník chotì-

šovský”, sporadicky publikuje i v Plži, v nìmž 

uveøejnil též nìkteré své novìjší básnì. Ty ny-

ní najdeme ve skromné, ale elegantní knížeè-

ce, kterou autor vydal vlastním nákladem       

v poètu 70 výtiskù, zvolil pro ni název Když se 

sejde ticho se samotou a pøipojil ještì po-

nìkud postmodernì bizarní podtitul: Ve Vy 

Vrát (Verše Vyhaslého Vrátného). Nezapo-

meòme podotknout, že frontispis je dílem Jit-

ky Roubalové. Sice se básník mohl poradit, 

jak se píše copyright atp., podstatné je však 

poselství jeho veršù a ty nejsou ani trochu 

postmodernì burleskní nebo groteskní, leè 

právì naopak. Je to poezie zádumèivá, me-

lancholická, poezie zamyšlená a imaginativ-

ní, protkaná chotìšovskými motivy a scené-

riemi, neboli i poezie vyznávající genia loci      

v dané, tolik sakrální konèinì. Smysl tìchto 

poetických øádkù, jež jsou komorní minisbír-

kou jedenácti z nitra prýštících básní, nemá 

být nikterak utajovaný: kráèí zde o to, aby se 

po pøeètení tìchto veršù mohlo plným právem 

øíci, že „jen v srdcích/ je trochu lépe”. Ètenáø-

ské oèekávání tak mùže být v plné míøe napl-

nìno: je to zkrátka a dobøe opravdu asi ta-

kové, jako když se do sebe pohroužené ticho 

sejde se soliterním stavem mysli a pochopi-

telnì taktéž naopak. To znamená když se sa-

mota potká a zasnoubí s tichem a posléze     

z tohoto spojení vyvøou subtilní pramínky bás-

nické.                                                       (red.)
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Karel Trinkewitz

Mýval
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