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EDITORIAL 1

Jsem jinaèí a netrpím kvùli tomu, opravdu.

Milan Šedivý

Než se porozhlédneme po obsahu 

èervnového èísla Plže, mìlo by pøijít na 

øadu malé ohlédnutí. Nebo poøádné 

ohlédnutí? Zkusme se totiž ohlédnout     

o pùlstoletí zpátky do minulosti, a to i ti, 

kteøí tu dobu nepamatují! Tehdy totiž, 

koncem kvìtna 1963, v Plzni vznikla lite-

rární skupina nebo spisovatelské spole-

èenství s názvem Èerven 63. Pøièemž 

tenkrát se neobjevovala podobná sdru-

žení jako houby po dešti, spíše právì 

naopak. Skupina se mìla k svìtu, vydala 

almanach Pramen, pøipravovala i další 

almanachy se stejným pojmenováním    

a na horizontu se vynoøovaly i obrysy 

plzeòského literárního èasopisu Pramen, 

navazujícího na nedlouhou plzeòskou 

existenci stejnojmenného prvorepubliko-

vého periodika. Však jsme o nìm psali   

v Plži è. 10/2011! Pak nastaly zlé èasy, 

by� jak pro koho: nìkdo døepìl ve funk-

ci, nìkdo shánìl obživu. Po dubnu 1969 

padly všechny plány a byla veta i po 

Èervnu 63. Pamatuje ho guru skupiny 

Josef Hrubý, pamatuje ho Karla Erbová, 

ale tøeba i moravský poeta Zeno Kaprál, 

který vojanèil v Chebu. Jiní tu už nejsou, 

namátkou Vladimír Klevis nebo Franti-

šek Fabian, jenž si na Èerven 63 za-

vzpomínal hned v 2. roèníku Plže. Ba, 

byla to doba nadìjí a všichni byli tolik 

mladí!

Co však èerven 2013 a nový Plž? Na-

jdeme v nìm verše Milana Šedivého, což

je poeta natus i poeta doctus, jakých je 

pomálu, a lze tuze litovat, že už nepù-

sobí v Plzni, kde vystudoval! Tøeba se 

sem jednou vrátí, hlavnì a� mu však za-

chová pøízeò básnická múza. Zato v Plz-

ni nepøestává v ústraní psát Václav Tou-

cha (v kvìtnu oslavil životní jubileum!)    

a jeho nové básnì potvrzují, že tvùrèí 

zralost není marné slovo. Bájeèný text 

Vojtìcha Nìmce, prozaika chebského 

pùvodu, je všechno, jenom nikoli main-

stream, pøitom autorova invence mùže 

vzbuzovat závist vpravdì spisovatel-

skou. Jakápak závist, radìji si spolu       

s Davidem Brabcem zapìjme písòové 

texty, které dìlají radost tolika Plzeòa-

nùm! Radost mùže ètenáøùm našeho 

èasopisu udìlat také „Návštìvník”, totiž 

Eugen Brikcius, který opìt zavítal do Plz-

nì, potìšil publikum v Artamu - a hle, už 

je i v Plži! Loni svìtem letìlo heslo: Roz-

hoøèujte se! V tomto Plži se takto opráv-

nìnì rozhoøèuje Milan Kohout. Autorské 

rubriky jsou osvìdèenou páteøí tohoto 

periodika, jejich pisatelé nám zùstávají 

vìrni, proto pøedstavme aspoò jedno no-

vé tvùrèí jméno z Mladého Západu: bás-

níka Filipa Korytu. 

Byl èerven 1963 a teï je èerven 2013. 

Už pojedenácté v øadì mùžeme vìrným 

ètenáøùm našeho mìsíèníku popøát, aby 

si pochvalovali léto a užili si dovolených 

èi prázdnin. Navíc s naším pøipravova-

ným letním dvojèíslem!
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Mé ženì Hanì

Mìsíèní svit v korunách stromù
je podle básníkù nìèím víc
než mìsíèním svitem v korunách stromù

Alberto Caeiro: Hlídaè stád

RÁNO JE ROSOU POØEZANÉ
a napøíè roztroušeno
v krvi trav

Jen skruže na srdci
nám pomáhají
mìkce žít

PAMÌTI ÈAS SE VZPOUZÍ
poèítán být ve svém poèetí
Do nicoty mluvím
do zdìdìné zdi dýchám
oslovován svìtlem svìta
a ochoøelý hoøím nadìjí
ze všech sil svých žil
tekoucím obrazem krve
životem vzat i vzòat

OBRYS TMY
Bùh spatøený
skrze èlovìka
Malátný kyv zvonu
v èase køehkosti

Slitovný kámen
zarostlý do zdi srdce

PORÁŽENÍ JABLONÌ
Ještì pøed popravou stromu
uøezal jsem paže vìtví
a pak s láskyplnou nìžností

obnažoval jeho koøeny
jako bych vymýtit chtìl pamì�
z odžitého snu

ZA OKNY ŠLEHLA TMA
Jiskrná knuta dnù
se dìlí o mou bolest
a s trnem nadìje
vetknutým
do obnažovaného srdce
odchází nedospìlá mladost
k setkávání svìtla s vùní

jakoby vítr zalomil rukama
jakoby vítr pomodlil se
k chvíli

ADVENTNÍ ÈERVÁNKY 
RÁNA A VEÈERA
splývají
v kajícnou tichost bøehù
Chvíle jinovatky
rozkymácena je v nach
a na kost dechem zvonù
zraje neurèitost tísnì
spìchající zpátky
k nocím na sotnách

ODPOÈIÒ SI STÍNE
vždy� i ty
jsi svìtlem vìcí ochoøel
popamìti strhávaný
dechem zvonù
k písni houpavé
odpoèiò si
a hladit slovem nech svou touhu
temnou hvìzdu
v troskách víry
objevenou snem

Václav Toucha

Obrysy duše
(ze sbírky Jettatura)  
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POLOŽEN DO VLASTNÍHO TÌLA

smrtelností se holedbám

a dech mi selhává

když nabírám tvou kùži

ústy zpìnìnými tmou

provždy spoléhaje

na náhodu útlé chvíle

že nìhou doklopýtá

k studni slov

CESTA VE MNÌ

i cesta lesem ve mnì

poztrácená nadìje

víèek prohoøelých

pohledem noci

balzám ran

a pøesto kámen úsvitu

na zimovišti snù

kde mì vyhledává

radost spatøená

STÁLE JSI SE MNOU

krajino dìtství

úlisná sílo z daru èasu

heømánku umanutý

v chlebové vùni žita

nevìrná víro

v pøekotnost touhy skrytá

MOJE MAMINKA

vždy prokládala štosy prádla

kousky voòavého mýdla

rukama zdrsnìlýma látáním

mé vìènì propálené duše

chlácholila nedoèkavé plameny

mých nedospìlých let

a nepøítomným úsmìvem

plnila vždy obydlený dùm

vìrnou opuštìností svého srdce

TVÉ TÌLO HOUSLOVÉ
slovy osedlám
a pod hmatníkem tmy
smyècem touhy usmýkán
zaslechnu ten krutý tón
duše ukryté
do døeva marnosti

HROMADNÝ SVOZ POPELA
nìžných odpustkù
narozeninových oslav
Vstávání a oblékání
každodenních pocitù
že jednou je tak akorát
a mnohokrát zas málo
v køeèovitém lpìní
ustavièných oblièejù
v tratolišti
stejnostejných dnù

SLOVO ÚZKÉ
jak naléhavý vodopád duše
a zkusmo jen tak
v podruží dechu
trojrozmìrná touha žít

krása jakoby stále
smrt jakoby ani

JEŠTÌ JSEM NEZEMØEL
a už teï jsou nepotøebné
nìkteré mé vìci
Nedokážu je oslovit
nebo� nemají už svoje jméno
nedokážu je darovat
nebo� radovat se nelze
z daru smrtelníka
Ještì jsem nezemøel
a už mi zatlaèují oèi
kulatou mincí èasu
a jako by šlo o louèení s nedávnem
mì nazývají èlovìkem



Milan Šedivý

Èas stoupá kolmo
Janu Nerudovi na hrob

Na høbetu ruky škrábu divný pocit z leštìného mramoru, 
který zapíchli do tvojí kostrbatosti životní.

Vidíš to hejno holubù, které nad vìží roztøepetalo slunce?
Kus dál pøepadnou, pádem s temene helmice sklaplou skále hledí. 
Roztékají køídly prostor, èerná díra je saje, 
až stanou se nakonec prázdnými body, které probodlo svìtlo. 

Chtìjí pít øeku. 

Nìkde spadlo moøe, vysoko v korunách pralesa páøou se mraèna, 
bìl výparù škrábe o pìtsetletou kùru. 

Mít rád... pøátelsky pohovoøit s nízkou hlínou.
Spoleèným cyklem našich myšlenek 
prosít chøípím éter mezi dobami stejnì, 
jak ho proèiš�uje tvé nápadité, klidné slovo.

Moci ti øíct za všedního dne dole v mìstì, 
nìkde na rohu: Buï zdráv...

Co stalo se pøed šedesáti pìti miliony lety?

Možná lehká závra� èi nenadálá pohnutka.

Do jedenácti hodin blikal banální film:
scénáø opuchl ve rtech dvojice, která se donekoneèna líbala.
Jsem jinaèí a netrpím kvùli tomu, opravdu.

Vyšel jsem ven a zadíval se vzhùru. 
Tøpyt souhvìzdí se potahoval šedými cáry:
nìkdo kdesi odstrojil kolosální myši.
Neviditelné plíce se v tmì smrš�ovaly a vyrážela z nich pára.
Zatoèila se mi hlava.
Hmátl jsem po pulsu a pøešeptal svou víru.

Nic se ovšem neozvalo. Žádné rozevírání èasu,
vibrování dimenzí nebo mystický šelest duší, 
veliký kolotoè se nekonal.

Jen Orion byl strnule rozvìšen
jako okatý dìtský strach.
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Lascia ch'io pianga mia cruda sorte

Té noci jsem se málem pozvracel.
Rozrazil jsem okno a zhluboka vdechl
mrazem pøibitou slivoò.

Plíce vybuchovaly, vláseènice 
v zátopì rudly.

Obìžnice zastínìné svìtly kontinentu
posmívaly se zvysoka naší osudovosti, 
která skøípe jak koleje na výhybkách.
Jsme pøetíženi náklady.
Léta, století.

Slivoò dál zatínala 
køivièné prsty do tmy 
a já se trochu uklidnil.

Rozebraný na šroubky 
opøel jsem se o linku a zaklonil hlavu. 
Cosi zasutého, nezøejmého otevøelo se,
jako když na Facebooku otevøete
profil svojí první lásky. 
Její rysy.

Tenkrát. 

Dneska.

Zimní zahrada

Romanu Szpukovi

V krku ztuhly šle.

V odstøíknutí rána, v nìmž

Jizera tone.

Pastelky lesa

povlékl bìlostný prach.

Dítì vyrostlo.

Provizorium.

Zem – mramorová busta

s mrtvým dekoltem.

Toužím po stáøí.

Zmámenì sáknu sluncem

k podstatám tepla.

Èas stoupá kolmo.

Prùnik koule jasanem

oèaroval tváø.
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Vojtìch Nìmec

Mortifikace

PRÓZA

Kde jsou ty èasy, kdy jsem se vùbec    
o nìco pokoušel! Psát literaturu – to obté-
kání ètenáøù, zalévání mysli, zahlcová-   
ní, ten akt útoku na svatá mìsta ètenáø-  
ských vidìní svìta! Všechny jsem je chtìl 
hypnotizovat: jako parazit s devíti ocasy, 
dvanáctero paøáty, jedním nenasytným 
sosákem, vrahem èistoty. Sál jsem jejich 
sílu, nechával je opuštìné, zdrcené v žid-
lích, køeslech, postelích a tøeba rakvích 
bez jména – na oplátku jim v duších zasé-

val nemoci, sukuby a inkuby s drápy a te-
sáky ostrými jako spravedlnost, jedo-
vatými jako bezpráví, hladovými jako vùle 
žít, takže jim nezbývalo než nespat, stále  
v horeèkách èíst mé vyvolené texty, nì-
kdy se z toho i zbláznit a tedy doporuèo-
vat mùj jed pøátelùm i nepøátelùm, všech-
no v šílenství jedno.

To už nepotøebuji – to jsem již napá-
chal, jak jsem už naznaèil, nevrátím to 
zpátky. Avšak kontakt se svìtem jsem ne-
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ztratil: šelmovsky pozoruji vše, co se dìje 

èi snad mùže dít. Napøíklad si vzpome-   

nu na babièku D. A hned ji zøím v denním 

poøádku tu-a-tam-nìco-pro-nìkoho-

udìlat: víèka protøelá mrkající expanzí 

prašných mraèen, nerozluènou blùzu za-

špinìnou postáváním u plotny, lýtka pro-

kvetlá, se stopami po koèièích spárech – 

oka na punèoše, snad fyzikální zákony 

hmoty a èasu nebo touha si hrát na myš 

jako za mlada (tehdy ve starém domì, než 

ho pohltila lavina machinací s nemovi-

tostmi, možná i nìjaká národní hrdost by 

se tam našla, možná jen chtivost tlam       

s všežravými zuby – drcení stolièek o sto-

lièky slyším až sem jako v amfiteátru, kout-

kem zahlédnu i krví podebrané oèi a nos, 

co se zaboøí pro perlu i do klína hnoje, žily 

v poklidu koèky: smíšená rodina šelem, 

rodovì èistá, rozmnožující se z taktických 

dùvodù jen mezi sebou jako dìti multimi-

liardáøù, zplodila vždy jednou za tøi roky 

pravou koèièí princeznu, tu, jež nenastaví 

pozadí své každému kocourovi, takovou, 

která pøi správné konstelaci situací a bìhù 

v domì, jeho okolí sebere tu svou jedinou 

šlechtickou švestku a prostì bez rozlou-

èení odkráèí – tak, jako když znenadání 

zaènou padat první vloèky toho roku, vše 

se zklidní, mysl zahalí mlha zmìny, zùsta-

neme stát v oèarování z toho momentu 

èistoty – krajina se halí snìžným oparem  

a koèièí zadnice smìle kluše namrzlými 

kaòony bahna), nemyslí na nic, anebo se 

snad mýlím?

Zapnu-li své duševní senzory, po-

znám, že se navzdory svému požehna-

nému stavu vskutku mýlím – ihned chybu 

napravím a popíši vše, naè babièka D. 

myslí, o èem pøemítá, o èem sní, aniž by 

tušila: „Hana to ví že si ještì dokážu sama 

ustlat uvaøit obìd stejnì se mnou jednají 

jak s kusem hadru krkavèí dìti nikdo se  

jim nezavdìèí kdyby žil tatíèek ten by je 

srovnal do latì kdepak aspoò že mám ty 

svoje vosy a ty ptáèky a kocourka jestlipak 

už dostal tu svoji šílenou krávu už se ne-

ukázal aspoò pár dní snad mu neublížili    

v sousedství øádí støelec støílí koèky vzdu-

chovkou do zadkù už to Matouš schytal 

párkrát pøesnì do dírky snad se mu ne-

zachce míøit jinam na hlavu tøeba mám     

v kuchyni nepoøádek nìkde jsem ztratila  

tu pìtistovku co jsem chtìla dát Dvojtovi 

nebo jsem mu ji dala hlavnì aby se mìli 

rádi svatbu mùžou mít tady u nás hlavnì 

aby Matouše netrefili do hlavy to by ne-

musel pøežít když on je chudák bez pìnìz 

musím mu dát tu pìtistovku však já ji mám 

v šuplíku nìkde já pøeci vìci neztrácím to 

mi øíká poøád Hana nevdìènice na starý 

kolena mì bude sekýrovat jestlipak má 

Dvojta nìjakou sleènu a co Kamil taky pøi-

vede mezi nás nìjakou hlavnì aby se mì-

li rádi to my s tatíèkem jsme se už jen tak 

míjeli koukali na televizi nebo pili kafe jest-

lipak ten Dvojta už taky pije mohli bysme  

si sednout a høešit dostane ode mì tu 

pìtistovku kam se podìl ten strom jak na 

nìm hnízdili ptáci teï už ani motýlci ne-

mají kde bydlet všechno to ti vandalové 

vykácejí a posekají že nebudou ptáèci ani 

motýlci mít kde žít ale já se o nì budu sta-

rat to Bùh nedopustí aby marnì umírali...”

Babièka D. – jediná nezkažená duše   

v naší pøeživší rodinì! Vzpomínám na tu 

chvilku lidové poezie: tatíèek neboli dìda 

D. mìl tehdy na vybranou – kariéra míst-

ního profesionálního boxera a amatérské-

ho hospodského rváèe, anebo manžel, 

neúnavný plodiè dìtí božích, udržovatel 

domu a poøádku v nìm, živitel rodiny a žol-

dák státu. Tehdy stál pod oknem s astrou  

v ruce a jeho porobený, i když v tom pekle 

pováleèné historie š�astný (nechme mu 

to!) úsmìv se odrážel v panenkách té v bu-

doucnu živené, obdìlávané pùdy babiè-
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èiny bytosti – vesnického, mundánního tì-

la práce a povinností (a tak Královna-

Matka mohla vybudovat svou øíši rodièov-

ské péèe, lásky a dominance) a knìžské, 

tedy sakrální duše (a tedy jí nic nebránilo 

stát se v rodinì modlou, rozpohybovanou 

vìstonickou Venuší s jiskrnýma oèima šel-

my-tulaèky).

Roky míjely, prezidenti, státníci a dik-

tátoøi umírali (tj. plnily se masové hroby 

novým materiálem, pøicházely k životu no-

vé zápachy, anebo se otevíraly hrobky, 

ven se draly duše tìch dávno vymíta-

ných, na zem se znovu postavily hnáty, ale 

ty bez kùže a masa, ty už dávno sežrala 

vteøina, ten nejvìtší predátor dìjin) a rodili 

se potomci, mé tety, strýèek a otec, kteøí 

se nemìli stát prezidenty, státníky a dik-

tátory, pøestože je vteøina jednoho dne 

dožene, zardousí, zastaví tìlo, excituje 

duši tam, kde to znám jen já. Královna-

Matka na vrcholu sil a moci: dítka srovna-

ná øádem domu, pøipravená na tìlo i duši 

života. Èím? Výchovou. Zvìènìlými pøí-

bìhy z minulých èasù, kdy se bosky šla-

palo polní cestou, vedly krávy, ovce na 

pastvu a pod nohama èerò, èerò tìch 

krvavých dnù, kdy vládla Válka zrezlým 

žezlem (jako na dlani vidím sám sebe ve 

smrtelné podobì, jak beru do ruky kus 

nìkoho jiného: blyštil se ve veèerním slun-

ci jako sklivec – zaseknutý do polní brázdy 

coby srpek Mìsíce, vytrhl jsem jej ze za-

pomenutí a pohlédl na rub i líc... koroze, ta 

hnìdá snì�, leptající slina vteøiny, by za 

další milénia promìnila tu žalostnou, ni-

cotnou minci v pouhý prach), padala zbor-

cená tìla v legraèních uniformách jako 

jarmareèní kašpárci do hlinìných vln už 

bez dechu nebo lapající po nìm v køeèi ne-

nasytných.

Uèila je i katechismem, bylo to jako pøi 

karnevalu moudrostí: slova jim pøi tìch do-

mácích semináøích vyvstávala v hlavách 

pøevleèená za nìco trvalého, jedno pøed-

hánìlo druhé ve schopnosti se uhnízdit, 

tøeba s falešnou tváøí, nìkde v pamìti. 

Pozoruji, jak se ta slùvka ve vlasech 

hemží, padají z koneèkù jako vši, a pokud 

ne, tak kálí mezi koøínky a okázale se páøí 

a neviòouèce líhnou z hnid, jako by to by- 

la slavnost, kdo ví. Co z tìch zvíøátek na-

konec zbylo, to nám zodpoví jejich životy, 

dožité, dožívané, nedožité – nech� naše 

vyprávìní nepøestane sledovat osudy mé 

pøedrahé rodiny, nenechme se zviklat 

okolnostmi, by� jsou lákavé jako høích, ja-

ko nahlédnutí za vìci, jako sama sladká 

smrt.

K podivuhodným historkám mé krve se 

však vra�me pozdìji, až nás pøejde ta pøe-

sladká morbidita. Nyní v tomto radostnì 

mortifikaèním momentu, abych jej náležitì 

využil, když už ho tu mám rozparádìné- 

ho v císaøových šatech, si vzpomenu i na 

toho odvìkého parazita, démona chvíle    

a eónù, jak nám do žil vhání chu� se smát 

bez dùvodu, prostì jen tak, jako boží idio-

ti, chu� žít, chu� umírat, ani nevíme proè    

v tom cyklu žranic a úhynu. Vidím ho, jak 

se krmí, vážení, vidím krev natahovanou 

pipetou sosáku, snad se ty krvinky nena-

kazí v jeho útrobách, nìjaká infekce bytí, 

snì� duše, morální degenerace, úbytek 

mentální nehmoty a-tak-dále, jak maxi-

mální pipetovací silou filtruje lymfu, krevní 

plazmu, bere si to nejlepší z vás a do tìla 

pøejemným stylem injekèní støíkaèky vrací 

odpad, duševní špínu a ve vás, ctìní ète-

náøi, tento chaos š�áv vyvolává nechu�     

k dalšímu ètení, neurózy, psychózy, po-

stupné chøadnutí (nebylo-li š�astnì na-

startováno již ve vìku døívìjším), zástavu. 

Tak se totiž dìlá otrok – aniž by vìdìl, by-

passem je ožebraèena psýché: „Pích! 

Støík!”
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David Brabec

Z putyky U Montekù

V náruèi ïádi Stalina

Melodie Kalinky, 
prasklý vojenský holinky,
uniformu po dìdovi, 
a� jsme ve válce svìtoví.

Pozdrav rodnýmu domku,
do èutory samohonku,
znám zatancovat kozáèka
a vím, jak chutná zelòaèka.

Ref.: 
Vyjdu bez vázanky
na práh zemljanky
pirohù a èaje posnídám.
Pak uvážu onuce
si z toho, co je po ruce
a podobenku Josifa si do kapsy dám.

V náruèi ïádi Stalina
hned z Kalinky je kalina,
z kruèení v bøiše hlad,
v pevnosti Stalingrad.

Pohladím babièku Lajky,
pak za zvuku balalajky
vyøvávám si èastušky
a pøipravuju rozbušky.

Ref. 

Proces K.

V èinžáku na pøedmìstí
se potí Josef K.
Pohodlí bez pelesti, 
chlebová polévka.

V Procesu nepøítomen,
nepøímá obhajoba.
Žalobce: Nomen Omen.
Soudkynì: Zpráva Joba.

Ref.: 

Cigáro u náplavky,

tubera Franze Kafky.

List Felicii, ženì,

o Samsovì Promìnì.

Osudy Nezvìstného,

je pátek tøináctého.

Je pátek, v plicích bodá.

Zámek pro Maxe Broda.

Pohlcen procesem

bezmocný souzený.

Dlouho už nesnese,

stránky jsou seèteny.

V kamenné lokalitì,

zní tikot metronomu.

Balada absurditì,

óda kamenolomu.

Ref. 

Absurdnì sní Ionesco

V tušení generálky,

v odéru od koøalky,

si stelu v zákulisí.

Rychlé pohyby oèí,

chaos snù zaútoèil,

a padám na kulisy.

Ref.: 

Satirik Satyr Pan zkoumá flóru a faunu.

Othella nalíèili kluci od Ku-klux Klaunù,

Othello bìhá, tápe, je strachy celý bílý,

po jeho novém "looku" jdou svatojánské 

                                                           víly.
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Namísto mravnosti na vrcholu celé 

mocenské pyramidy souèasného spole-

èenského systému dnes ve Spojených 

státech pevnì vládne ekonomická moc. 

Úzká vrstva lidí, která v posledních nìko-

lika desetiletích kontroluje vìtšinu spole-

èenského produktu a bohatství, øídí masy 

izolovaných jednotlivcù žijících v pøed-

stavì iluzorní svobody, rozrušuje solidární 

vztahy mezi nimi a deformuje jejich etické 

hodnoty. Moc této úzké skupiny donutila 

loutkovou vládu rozvolnit pravidla banko-

vního prùmyslu. Tím umožnila nafouknout 

finanèní bublinu do takových rozmìrù, že 

v nedávné dobì nevyhnutelnì došlo k je-

jímu prasknutí a tím k systémové spole-

èenské implozi a k zhroucení celého pe-

nìžního systému, k zhroucení srovnatel-

nému s krachem na burze v tøicátých le-

tech. To odstartovalo obrovskou hospo-

dáøskou krizi, pøi níž ztratili zamìstnání     

a domovy miliony amerických rodin a kte-

rá pøi dnešním propojení nadnárodního 

kapitalismu zasáhla i Èesko.

K obrovské koncentraci ekonomické,   

a tudíž i politické moci do rukou úzkých 

zájmových skupin došlo v posledních pì-

tadvaceti letech ve Spojených státech ja-

ko dùsledek vtipnì použité propagandy 

„antikomunismu” a „antisocialismu”, která 

se aktivovala po pádu tzv. totalitních so-

cialistických systémù ve støední a východ-

ní Evropì. (Když jsem dìlal rozhovor        

s Noamem Chomskym v Bostonu, opravil 

mì, že jsme v Èeskoslovensku nežili v so-

cialismu, ale ve „státním kapitalismu”.) 

Mùj svìtový názor se význaènì zformoval 

v takzvané druhé kultuøe, jejímž základ-

ním manifestem bylo pojednání Ivana 

Magora Jirouse Zpráva o tøetím èeském 

hudebním obrození z roku 1975. Proto 

jsem po mém pøíjezdu do Spojených stá-

Milan Kohout

Z jedné totality do druhé

PØESAHY

nad monogramem Puka
tìká nahoru, dolù.

Ref.:

Tøi sestry procházejí se 
po Višòovém sadu,
já èekám na Godota 
bez ladu bez nápadu.
V tom dìsném kravále 
absurdnì sní Ionesco,
že otec Ubu se stal 
vyslancem pro UNESCO.

Odešli na zkušenou

Radúz i s Mahulenou

na všechny vìky vìkù.

Mám fotku od záchodkù,

jak piju s Váòou vodku

v putyce U Montekù.

Ref.

Kralevic jak Dán pije,

lebka mu padá z šíje.

Dopisy z Elsinoru...

Grafologická ruka
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tomu zakroèit. Poté, co jsem se pøed ro-

kem naèas opìt usadil v Èesku, musím 

øíct, že prožívám takzvaný „reverse cul-

tural shock” neboli „kulturní šok naruby”. 

Šokuje mì výrazný nedostatek levé èásti 

spektra, kterému by mìli být studenti na 

èeských univerzitách vystaveni. Zatímco 

se ve Spojených státech bìžnì vyuèova-

ly pøedmìty o marxismu, anarchismu, 

komunismu, udržitelných ekonomických 

systémech, globálním oteplování atd., 

zde, jak mnì bylo øeèeno, v nìkterých 

pøípadech tyto pøedmìty úplnì chybí èi 

jsou pøedkládány jen jako odstrašující 

úchylky v historii filozofie a ve spoleèen-

ských vìdách. Úchylky, kterými se ani ne-

ní tøeba zabývat.

Moji studenti na vysokých školách       

v Bostonu byli v drtivé míøe naprosto le-

vicovì smýšlející a z vìtšiny zosobòovali 

rostoucí èást celospoleèenského vzdoru 

proti totalizujícímu se kapitalismu v USA. 

Vzdoru, který v nedávné dobì vyústil        

v hnutí Occupy Wall Street. Èeská média 

jen velmi stroze a pošklebovaènì in-

formovala o tomto hnutí, které bylo inicio-

váno rùznými aktivistickými skupinami od 

Adbusters po Anonymous. Vše zaèalo 

kempováním malé skupiny vedle new-

yorské burzy na Wall Street, která se stala 

symbolem okrádání vìtšiny malou men-

šinou. Ze zaèátku bylo  hnutí složené pøe-

vážnì z mladých lidí, ale velmi rychle se    

k nìmu pøipojili zástupci všech vìkových 

skupin, ras, naboženství, vzdìlání a hnutí 

se rozšíøilo do více než tøí set nejvìtších 

amerických mìst. V jednom z prvních 

prohlášení Occupy Wall Street tito „oku-

panti”, když se jich zástupci establišmen-

tu zeptali, jaké mají požadavky, velmi 

výstižnì øíkali, že „požadavky by nemoh- 

ly reflektovat èasový rozmìr, ve kterém 

chceme pracovat a ani náš pøedpoklad 

tù v osmdesátých letech, kde jsem skon-

èil jako aktivní chartista vyhoštìný tehdej-

ší èeskoslovenskou vládou, zakrátko zjis-

til, že moje životní hodnoty jsou zhusta      

v rozporu s tamním ekonomicko-politic-

kým systémem. Také jsem si uvìdomil, že 

totalitní systém mùže být nastolen i eko-

nomickou mocí. A jakkoliv se celý systém 

zakrývá maskou demokracie, tak se mù-

že stát  novodobým otroctvím.

Mùj tehdejší „kulturní šok” vedl k tomu, 

že jsem vytvoøil a nabídl TUFTS Univerzitì 

v Bostonu pøedmìt o umìní a filozofii èes-

kého undergroundu a disentu a ten jsem 

tam poté øadu let uèil. V rámci tohoto pøed-

mìtu jsem vypracoval seznam základ-

ních principù hnutí èeské druhé kultury, 

které se dnes musí pravicovì smýšlejí-

cím lidem nezbytnì zdát ultralevicové. 

/Viz PLŽ, è. 2/2013, pozn. red./

Univerzita, jak je každému známo, je 

instituce, kterou si spoleènost vytvoøila, 

aby zde vystavila nastupující generaci ce-

lému spektru vìdìní a vskutku univerzál-

nímu pohledu na svìt a jeho manifesta-

cím. Na univerzitní pùdì by se mìly tes-

tovat a studovat extrémní situace doslova 

od akademické zdi ke zdi. Od toho je 

univerzita, aby byla laboratoøí nových 

myšlenek stýkajících se s myšlenkami 

starými. Univerzita by mìla mít právní 

imunitu jakýchkoliv myšlenek, protože 

skuteèný svìt za zdmi kampusu už ne-

dovoluje rozlet ducha a konformuje ho do 

pøežívacího modu. Aèkoli také americké 

univerzity byly v posledních desetiletích 

vystaveny obrovskému tlaku totalitnì dik-

tující ekonomické tøídy, poøád si udržely 

zbytek odstupu a nezávislosti v myšlení.   

A to pøesto, že manželka viceprezidenta 

Dicka Cheneyho Lynne Cheney veøejnì 

prohlašovala, že americké univerzity jsou 

semeništìm levièákù a mìlo by se proti
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Lékaøská literatura øíká, že „zastydlá 

puberta” neboli lékaøsky hypogonadis-

mus u žen vede k absenci rozvoje puber-

tálních zmìn - vývoje pohlavních orgánù, 

ochlupení, prsou a u mužù zpùsobuje hy-

pogonadismus snížení libida, poruchy 

erektivity, ejakulace. Domnívám se, že 

„zastydlý antikomunismus” neboli politic-

ky „Karel nám pøinese svobodu” má velmi 

podobné dopady na dané jedince. Opìt 

dochází k absenci rozvoje chápání sou-

èasných spoleèenských zmìn ve svìtì,   

a to jak u žen, tak u mužù, o ochlupení ani 

nemluvím.

Když se na místních školách ptám stu-

dentù, proè jsou konzervativními antiko-

munisty, vìtšinou dostávám odpovìdi, že 

jde o jejich osobní svobodu, kterou by jim 

ten strašný komunismus, ve kterém ale 

nikdy nežili, a tudíž nemají žádné osobní 

zkušenosti, pøece vzal. To byl pro mì šok, 

protože moji bostonští studenti spatøují 

levicové zamìøení právì v touze po osob-

ní svobodì a lidské dùstojnosti. Protože  

již ví, že jim pravicovì tržní kapitalistický 

systém hrozí naprostou ztrátou osobní 

svobody tím, že je postaví do pozice je-

dince, který je braný jen jako komodita na 

trhu s prací, jedince, jehož právo na lid-

skou dùstojnost nebude témìø vùbec re-

flektováno.

V èeské spoleènosti jde podle mého 

pozorování jako èlovìka, který tady pùl 

života nežil, zøejmì o posttotalitní syn-

drom. Pøi nìm dìti simulují mentální po-

ruchy svých rodièù trpících oním „za-

stydlým antikomunismem”. Ten jim brání  

v rozvoji chápání vyšší komplexnosti sou-

èasných svìtových spoleèenských zmìn, 

které jsou jimi nepovšimnuté, ale probíha-

jí už i za humny Èeské republiky. Mùžeme 

zmínit èetná masová protestní hnutí mla-

dých i starých lidí proti kapitalismu v zá-

nevyhnutelného úspìchu /…/, jakékoliv 

požadavky pøistupují na nìjaké èasovì 

omezené kondice pøedkládané a vyjedná-

vané druhou stranou, a my v našem pøí-

padì nechceme nikdy skonèit, /.../ chce-

me  všeobecná shromáždìní na zahra-

dách každého domu /…/, nepotøebujeme 

politiky, aby tvoøili  lepší  spoleènost.”

Tady vidím paralelu k filozofii druhé 

kultury definované Ivanem Magorem Ji-

rousem: „První kultura nás nechce a my 

nechcem mít nic spoleèného s první kul-

turou, teèka.” Neboli jednat s establiš-

mentem znamená establišment poznat    

a pøijímat.

Hnutí Occupy Wall Street instinktivnì 

prohlašuje: „Nechceme kopírovat autori-

táøské struktury a instituce takzvané ame-

rické demokracie, protože už jí nevìøíme  

a chceme vytvoøit úplnì novou alternativu. 

Ta by se spíše mohla podobat participaè-

ní èi pøímé demokracii.” „Nechceme již 

vùdce typu: Já vím, co je pro tebe dobré. 

Všichni jsme vùdci,” znìlo v prvních dnech 

existence  hnutí.

V Èesku k mému obrovskému pøe-

kvapení vidím mezi studenty spíše snahu 

vytvoøit hnutí Occupy humanismus a so-

lidaritu nebo Occupy Všeobecnou de-

klaraci lidských práv. Øekl bych, že zde 

dochází k unikátnímu jevu, a tím je pra-

vicové a konzervativní smýšlení vìtšiny 

studentù. Pøitom pravicový a konzerva-

tivní mladý èlovìk je oxymóron hodný 

hlubšího studia. Dochází zde k jakési 

historické èasové smyèce, kdy se bývalí 

mladí uvìdomìlí pováleèní komunisté 

stávají dnešními mladými uvìdomìlými 

kapitalisty bojujícími proti komunismu      

a „levièáckému socanství”.

Šokován uvedeným paradoxem na-

zval jsem tento spoleèenský jev „zastydlý 

antikomunismus”.
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Kážu víno, k èemu vodu?
Eugen Brikcius

xxx

Co kážu
je ažùr

Kážu Boha
jenže ouha
v mojí dikci
je jen fikcí
jednou z mnoha

Kážu víno
k èemu vodu?
Vždy� pít víno vodnatelné
nejde bez modlitby støelné

Vyhledal jsem „pitnou vodu”
v kódu svého blahorodu:
Víno nech� je nepovinno
jen když chutná nepitelnì

Když za hodù
doprovodù
servírují s vínem vodu
nemodlím se ani støelnì

Jinak 
zøejmì bezúèelnì
kážu
na kùru

Víno
kterým zde zapíjím
rýmy ve své litanii
je však v ažùru

xxx

On, ona
i ono nyjí
Jaký jiný mají cíl
unisono nyjící
než unylou abonii

Vìøí, že své unylosti
nemohou mít nikdy dosti
jako ten, kdo z Nilu pije
až se mu Nil bez milostí
do úst jak do ústí vlije

dování „nevyvážených” fakult na vyso-

kých školách. 

Urèitì by stálo za to na dané téma 

udìlat hlubší výzkum a napsat na nìj 

doktorskou práci. Nehlásí se nìkdo? Celá 

situace je opravdu ojedinìlá a musí sou-

viset s celou øadou historických a kul-

turních aspektù.

Jisté je jen to, že pokud „zastydlý anti-

komunismus” nakazí celou spoleènost, 

tak dojde nejen k restauraci kapitalistické 

totality, ale i k restauraci totalitního feu-

dalismu.

padní Evropì. Možná je to tím, že èím víc 

si jejich rodièe uvìdomují, že zde ka-

pitalismus nefunguje a fungovat nebude, 

tím se stávají urputnìjšími antikomunisty 

a antilevièáky. To je další ukázkou jejich 

nedospìlosti a zastydlého pubertálního 

vzdoru proti logice zøejmých vìcí. 

Možná to souvisí i s velikostí èeského 

národa a s jeho pozicí v prùseèíku rùzných 

evropských zájmù daleko vìtších sou-

sedù, v jejichž podruèí jsme dlouho žili. 

Èásteènì v tom hraje roli i jednostranná 

zaujatost èeských médií a také trend bu-
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Lukava naší pamìti
Alena Vávrová

Ze všech knih na humoristu opunco-
vaného prozaika Zdeòka Šmída, kama-
ráda, který umìl rozsvìcovat šeï Onìch 
dní, jsem nejvíce milovala jeho Trojí èas 
hor.  Ale  pochopila jsem, proè nešel dále 
touto baladickou cestou, ve které se ète-

náø prodírá bos lesy a pralesy a dokrva-  
va si rozedírá nejen nohy, ale i jeho duše 
krvácí, když kráèí po dávno zasunutých, 
zarostlých archetypálních stezkách osu-
dù ke svìtlu, které skrze mlází pøeci je-
nom prosvítá... Úchvatné Šmídovy bala-

ŠALMAJ

v zastaveném menuetu

zøí své smolné

 déjá-vu:

Vznosný duch

ve schránì zvadlé

drží se své

državy

Vlastní podobizny rytèe

když v závorkách bylo horko

kde jsi asi chladnì vytèen?

Pøed závorkou?

Za závorkou?

Komu se tu postaví

rytíø smutné postavy?

V zrcadle

– kde jinde –

stojí

tvé obstojné vis-á-vis

Za zrcadlem

laènì bažíš

po usedavìjší stáži

V spodním prádle

cpeš se sádlem

Nyje on
i ona nyje
nyje celá kolonie
nenyje jen John
– protože už
unylý je

Jako Ono
ona nyje
honíc nyvý tón
Médiem je onanie

Pouèení
je i není:
Už si nezanyje Lennon
to spíš želvu ve svém snìní
chytí teskný Zenon

xxx

Pøed zrcadlem
za zrcadlem

kdopak že tu
– smùlu maje –

nesmí stát?
Že by ani majestát?

Pøed zrcadlem
kdopak že tu?
Rek srdeèní zástavy
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je a bude celým svým životem i literární 

tvorbou.

Tucet povídek se silnì autobiogra-

fickými rysy, z nichž tøi se blíží svým roz-

sahem již kratším novelám, vás filmovì 

vtáhne do své charakteristické a zvláštní 

"hausbergmanovské" poetiky prosycené 

silnými baladickými náladami a surovou 

lyrikou. Z tohoto pohledu autorka nava-

zuje svým zpùsobem, v èeské literatuøe 

ojedinìlým, právì na Šmídùv Trojí èas hor. 

Èiní to požensku, drsnì a nìžnì, pokornì 

a zároveò nesmíølivì a vzdorovitì. Široký 

baladický dech sugestivnì prosycuje tok 

událostí svou dravou vùní hoøkosladkých 

mandlí více než tvrdé skuteènosti a nese  

v sobì bolestné pozùstatky všech uply-

nulých dìjù, tak jak to umí i starý nábytek  

a tak jak to dovedou prastará tajemná 

kouzelná zrcadla.

Pod chatrnou slabou obálkou této kni-

hy nalézáme silného ducha tvùrce, vìè-

ného stavitele. Alena Zemanèíková ani na 

chvíli nepøestává hledat a hledá Otce, 

který je však nepokrytì a drze ukryt od-

jakživa v ní samotné. Pojïme s ní a hle-

dejme! Nebo� kniha Bez otce za to stojí. 

Bìží v ní kùò proti všem a proti všem ne-

lidským režimùm. A poezie v ní trvá. Jako 

žluté blatouchy kolem potokù.

Lukava naší pamìti vynáší z našich 

zamlžených a dávno zapomenutých hlou-

bek obrazy situované do námi žitých au-

tentických pøíbìhù, do konkrétních situací 

a míst. A pøesto, nìjakým kouzlem, to vše 

je spjato s archetypálním v nás.

Pojïme a hledejme. Všemi smysly 

otevøenými. Možná i vám se podaøí v tom 

odvìkém baladickém rytmu zaslechnout 

své vlastní prapøedky naklepávat kosu.    

A život bude, tak jako vždy byl, je a bude, 

tak zatracenì blízko smrti.

dy do mì padly natrvalo, zanoøily ten pád 
do studny mojí citové pamìti a podivu-
hodnì mì spojily s pamìtí vesmíru, a to 
navždy. Aè se nikdy tyto jeho texty na 
výsluní nehøály, jsou tím nejkrásnìjším,  
co Zdenìk Šmíd vytvoøil. Pro mì urèitì.

Na Zdeòka Šmída svým zpùsobem  

mile navazuje Alena Zemanèíková. Ne-

dávno jsme mohli být svìdky uvítání tøech 

knížek v Polanovì síni plzeòské mìst-  

ské knihovny, mj. i knihy Znaèkování z pe-

ra Aleny Zemanèíkové, knihy fejetonù, 

které jsou èasto smutnou až nostalgic-  

kou peroutkou poezie pomazané. Právì  

Alena i se svou poèetnou rodinou, konìm 

a vozem krytým plachtou nesmazatelnì 

patøí do mého mládí, nejen touto výstøed-

ností (také jsem nìkolik let spoluvlastni-  

la kobylku, která byla vysloužilou filmovou 

hvìzdou, hrála totiž v Princeznì se zlatou 

hvìzdou na èele), ale hlavnì proto, že už 

tenkrát ostøe a kontrastnì vystupovala   

jako alternativní pøitažlivá osobnost          

v prùmìrné a dùvìrnì známé malomìst-      

ské obehrané šedi mìsta Chebu, v šedi 

tak marnì natírané na èerveno... Bìhem 

vzpomínaného podaøeného veèera jsem 

od ní dostala dárkem další knihy a jedna   

z nich mì pøivedla až k sepsání tìchto 

øádkù – kniha vydaná pøed nìkolika lety, 

kniha mladofrontovní s názvem Bez otce.

Neš�astnou obálku této knihy povídek 

bych jistì minula, i kdyby byla ve výkladu 

knihkupectví osvìtlena sebelépe. Trestu-

hodnì nevýrazné slité písmo na zálož-

kách nelze pøeèíst témìø ani s lupou, co 

tam je, zùstalo mi dodnes utajeno. To je 

má hrubá výtka Mladé frontì. Pokud neu-

poslechnete øeèi obálky: „Nekupuj! Ne-

kupuj si mì!”  a nìjakým zázrakem si kni-

hu pøinesete domù, tak jako se mnì to 

stalo, vìøte, držíte v ruce opìt Alternativu  

s velkým  A, jíž Alena Zemanèíková byla, 
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Dobøe sem toho starýho chlápka znal, 

chodíval k nám do hospody skoro každej 

veèer. Øíkali mu Cédeèko, protože pama-

toval ještì doby, kdy se používala cédéè-

ka. Už tenkrát byl takovej mimoò, proto-  

že ty cédéèka si vypaloval v kamnech. 

Hroznì rád je totiž poslouchal ještì hor- 

ký, èerstvì vytažený z ohnì, jako nìkdo 

nedá dopustit na horký lívance zrovna 

sundaný z plotny. Mìl kvùli tomu i nìjaký 

voplejtaèky, protože v kamnech bylo vypa-

lovat zakázaný, jen na poèítaèi, a dost se 

to tenkrát hlídalo. 

Hájil se tim, že topí softvérem, ale moc 

mu to platný myslím nebylo. Edvìdm se 

vydal na procházku do esal, nìjak takhle 

mu to jeho oèínáníp kvalifikovali. Lidi mu  

to za zlý ale nemìli, každej to znal z vlast-    

ní zkušenosti, co je mít hluboko do kapsy – 

tak hluboko, že tam nenahmátneš ani dí-

ru. To bylo na celý vìci nejhorší, že v tako-

vý kapse nebylo už ani to prázdno. Mìl to 

èasto vepsaný ve voèích, takže sedával 

na tom svým místì v rohu u prázdnýho 

pùllitru, ani mu nenalejvali, vìdìli, že je to 

zbyteèný. Vona se ta hospoda i tak jme-

novala U Prázdného pùllitru, podle toho 

Verneova románu Dva roky prázdnin. Nì-

jakej bejvalej politruk se tam jednou roz-

tahoval, jako že tohle prej døív nebejvalo, 

ale že i von byl zapsanej v telefonním sez-

namu osob, kde bylo abecednì sepsáno 

kolik tisíc jmen uživatelù telefonù, to už 

neøikal.  

Cédeèko bejval prej kdysi zamilova-

nej do jedný dojièky z vedlejší vesnice, vo-

Oldøich Janota

Øíkali mu Cédéèko
na pracovala v kravínì jako školnice. Ne-

chtìla ho prej proto, že jí vítr jednou roztrh 

sukni, zrovna když se chystala zvonit za-

èátek vyuèování, tenkrát se to ještì zvo-

nilo ruènì. Cédéèko to svádìl na bodláky, 

pøiskøíplý dveøe a já nevim co ještì, ale vo-

na si postavila hlavu, že né. Žili pak spolu 

docela dost dlouho a docela jim to i kla-

palo, jak ve mlejnì, jak se øíká. A nebejt 

toho mlejna, asi by spolu byli i dál, leželo 

na cestì, kudy šli z nìjaký tancovaèky       

v noci a vona se rozzuøila, že ji tam zaved 

schválnì, aby do toho šlápla. 

Jenže bùhví jak to bylo, Cédéèko nám 

to vyprávìl pokaždé úplnì jinak. Tohle na 

nìm bylo zvláštní, že takhle mluvil o všem, 

jako by nemìl žádnou pamì� a celou svo-

jí minulost musel v každým okamžiku no-

vì rekonstruovat. Jako by minulost nebyla 

nìco stabilního, jistýho, dokonce nezmì-

nitelného. Chtìli ho za to jmenovat pro-

fesorem na nìjakou katedru historie, ale 

von to vodmít, že se jmenuje už Cédéèko  

a to že mu staèí. Pøitom ale kdyby byl vo-

pravdu cédéèko, tak by hrál furt to samý, 

dokoleèka, až by z toho každýmu brnìla 

hlava. A to von právì nechtìl, øíkal, po-

slechnìte si klucí radši nìco novýho. Po-

pravdì øeèeno o takovýmhle cédéèku 

jsme nikdo fakt nikdy neslyšel, vìšel nám 

prostì bulíky na nos. A kdo má na nose 

bulík, ten vždycky nìkam ulít. Z ulit šnek 

by tak nevylez, a jestli jo, tak taky pes. 

Øíkali mu Cédéèko, mìl v nose brèko, 

na nìm koleèko. Koleèko bylo støíbrný, 

zvonilo pak v duši mý.   
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Jak se dìlá èasopis
Daniela Kováøová

Není nic lehèího než stvoøit èasopis, 

myslí si ètenáø a pøedstavuje si, že jeho 

šéfredaktor poèátkem roku urèí téma kaž-

dého èísla, aby se po zbytek èasu bezos-

tyšnì válel a pouze jednou v mìsíci za  

dvì èi tøi minuty vystøihl kratièký úvodník. 

Autory èlánkù zhusta ètenáø považuje za 

absolventy novináøské fakulty, speciali-

zované na dané téma (kosmonautiku, 

ženské problémy nebo právo), kteøí celý 

mìsíc vstávají kolem poledne a posilnìni 

nìkolika tequillami vyrážejí do ulic, aby se 

v podveèer vraceli obtìžkáni podklady     

a inspiracemi, které na konci mìsíce do-

zrají do podoby plodù cílevìdomì zpra-

covaných a do briliantu vybroušených 

èlánkù, pøesných jako vlaky Èeských drah 

a úderných jako Parta hic. 

Ètenáø pøedpokládá, že v redakci èa-

sopisu odpadá každodenní spìch, který   

s sebou zákonitì nese výroba deníkù ne-

bo rozhlasových zpráv, a o práci redakto-

ra soudí, že je idylická, klidná, dobøe pla-

cená a jednoduchá, nebo� psát pøece 

dneska už dokáže  každý. 

Realita je ovšem jako vždycky odlišná, 

nebo� dovednost zplodit èlánek je spe-

cializací stejnì obtížnou jako hrát na var-

hany nebo trefit lukem cíl, což obojí vyža-

duje dar od boha a spoustu hodin cvièení, 

tedy schopnost, kterou bez nadání ne-

nauèí žádná škola. Nepouèený ètenáø ta-

ké netuší, že nejhorší úloha v èasopise je 

právì šéfredaktorská. Že totiž takto ozna-

èovaná osoba nemá na rùžích ustláno, ale 

naopak odpovídá za výsledný každomì-

síèní produkt nejen hlavou a penìzi, ale 

všemi údy a zejména kompletním klub-

kem vibrujících nervù a sklerotickými zmì-

nami prorostlých cév. Je totiž s podivem, 

že každý mìsíc skuteènì èasopis vyjde, 

navzdory všem protivenstvím, která se 

spiknou vùèi uzávìrce a plánùm dlouho-

dobým, støednìdobým i krátkodobým, aè-

koli ještì vteøinu pøed spuštìním rotaèek 

není jeho podoba definitivní a už vùbec   

ne ve shodì s plánem.

Šéfredaktor – øíkejme mu tøeba Eda – 

si mìsíc pøed uzávìrkou (a po odeslá-     

ní pøedchozího materiálu do tiskárny) 

vymyslí, že pøíští èíslo èasopisu udìlá 

promyšlenì a beze spìchu a zamìøí je 

…ehm… dejme tomu na… na zvíøata. Eda 

– rozhodnuv – povolá redakèní radu (ob-

vykle složenou z rùznorodých individuí)    

a rozdìlí následující úkoly: paní Kadeøa-

vá napíše èlánek o cenách koèièích gra-

nulí, paní Pyšná o zvíøecích nemocech, 

pan Kulièka objede zoologické zahrady, 

zahranièní dopisovatel z Indie zpracuje 

pojednání o slonech pùsobících jako do-

mácí mazlíèci, pan Svinka nafotí pejsky    

v útulku a sleèna Kousavá vybere ètenáø-

ský dotaz, cílený na zvíøátka. Inu stane se 

a Eda stráví klidný týden, zálibnì listuje 

posledním èíslem vlastního èasopisu, 

proèítáním a kritizováním èasopisù kon-

kurenèních a posíláním mailù grafikovi se 

zadáním: „Najít roztomilého voøíška na 

obálku.” Asistentka Miluška si na plochu 

poèítaèe stáhne z webu dovádìjící ko�a- 

ta a interním rozhlasem se do všech kan-

celáøí redakce pøenáší po ránu veselé 

cvrlikání, kolem poledne nabuzující lví 

øvaní a po obìdì nìžné pøedení k dobré-

mu zažívání. V pátek tìsnì pøed koncem 
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Tøi dny po uzávìrce je šéfredaktor 

tìsnì pøed zhroucením, když zpozoruje, 

že asistentka na obrazovce poèítaèe na-

hradila skotaèící ko�ata nevinným batole-

tem. V ten okamžik Eda dostane spásný 

nápad a ve vteøinì zmìní koncepci nej-

bližšího èísla: dìti jsou pøece naše radost, 

naše spása, naše budoucnost! Koneènì 

se vìci dají do pohybu: Miluška najde v od-

stranìné poštì grafomanùv èlánek, dopl-

ní ho o antikoncepèní statistiku a ostatní 

pøíspìvky lze upravit, pøeformulovat èi na-

zvat tak, aby nìjak souvisely s dìtmi, za-

tímco grafik hlásí, že si lékaø spletl pøí-

ušnice s kopøivkou. Eda za šest minut 

napíše úvodník, v nìmž se to hemží dìtmi 

hodnými i ïábelskými, plánovanými i pro-

klínanými, èímž beze zbytku splnil jediný 

bod ètenáøovy pùvodní pøedstavy. A tak 

jakousi záhadou je opìt èíslo vèas v tis-

kárnì a pár dní poté v trafikách. 

„To bylo naposled,” høímá Eda na zby-

lé èleny redakce a odchází domù, aby se 

opil, seøval manželku a probudil se v do-

bì, která dovolí støílet zamìstnance a zru-

šit tiskoviny. „Skvìlé èíslo,” usmìje se na 

nìj soused ve výtahu. „I s tím snowboar-

distou na obálce. Nìkdy mi musíte o své 

práci všechno dopodrobna povyprávìt!” 

pracovní doby pøijde mail od grafomana 

Brèky, nabízející dvacetistránkový èlánek 

o porodech. To je ale vytrvalec, pomyslí si 

s úšklebkem Eda, pøílohu i s mailem bez 

pøeètení smaže, vypne poèítaè a s klidem 

tvrdého, leè pracovitého šéfa odejde do-

mù. Celý víkend stráví na lyžích, pøe-

mýšleje o úvodníku se zvíøecí problema-

tikou, a každého malého snowboardistu, 

který mu pøejede pøes drahocenné car-

vingové lyže, pro výstrahu vyfotí mobilem.  
Poèátkem pøíštího týdne se vše zaène 

komplikovat. Kadeøavá sice dodá èlánek, 
ale namísto granulí v nìm píše o kojení. 
Zoologické zahrady vyhlásí mìsíèní stáv-
ku a jejich øeditelé odmítnou hovoøit se 
zástupci tisku. Fotografovi pøi pokusu o fo-
cení pejsánkù vlkodavové rozkoušou ob-
jektiv a paní Pyšná sdìlí šéfredaktorovi, 
že se jí zvíøecí nemoci eklují, jelikož ona je 
dáma, a zadané téma rezolutnì odmítne.

Šéfredaktor dští síru, rudne a dusí se 
vzteky. Aby katastrof nebylo dost, ozve se 
zahranièí dopisovatel z Indie, že potøebuje 
volno, neb jeho dívka je navzdory každo-
dennì polykané hormonální antikoncepci 
tìhotná, kteroužto zprávu ironicky doplní 
tabulkou, pøehlednì srovnávající druhy 
ochrany proti nedobrovolnému poèetí. 
Edovi se zvedne žaludek a pln znechucení 
opustí redakci.

Èas bìží a šéfredaktor nemá ani èlá-
nek, ani slovo, ba ani èáreèku o divé zvìøi, 
aèkoli na poèátek dalšího týdne pláno-   
val první verzi èísla, zato má z inzerce 
spoustu tematicky zamìøených reklam. 
Bojí se zvedat telefon a otevírat mailo-  
vou poštu, aby nemusel poslouchat a èíst 
omluvy dalších redaktorù, špatné zprávy, 
nemoci èi úmrtí. Pak kdosi zavolá a o Edu 
se pokusí tøetí infarkt, protože grafik do-
stal od svých dìtí pøíušnice a dotazy ète-
náøù se jako na potvoru týkají potomkù 
dìtských,  a nikoli zvíøecích.
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Temno
Stanislav Bukovský

Temno nebylo žádné temno, ale ob-
dobí nebývalého rozkvìtu, neopomenou 
nìkteøí ctitelé památek jedním dechem 
podotknout s nekompromisním, urážlivým 
odsudkem husitství. Doba to žádá. Co 
bylo døíve èernobílé, musí teï být vidìno 
jako bíloèerné. Kromì toho jim, baroko-
filním památkáøùm, jde a nám všem by 
také mìlo jít výhradnì o památky a všech-
no ostatní musí stranou. Husité znièili èet-
né stavby, z nichž jsou dnes, nebo vlastnì 
nejsou, památky znièené a nedochované. 
Zato hodná a bohabojná novopeèená 
šlechta a vítìzná katolická církev v barok-
ní dobì stavìly èi nechávaly robotníky 
nevolníky stavìt pøekrásné stavby, z nichž 
jsou v mnoha pøípadech do dnešních dob 
dochované vysoce hodnotné památky.

Husité se tenkrát nemìli bránit. Pa-
mátek mohlo být dnes mnohem víc. Válèit 
a nièit vesnice a mìsta bylo odjakživa do-
voleno jen urozeným. A ne nìjakým blouz-
nivcùm, co nechtìli trpìt církevní zloøády  
a se zbraní v ruce se postavili proti násilí, 
proti pøesile, proti všem, aby posléze sami 
násilí, zcela pøirozenì, taky páchali. Stej-
nì jako ho páchali nìkteøí Èeši bez-
prostøednì po 2. svìtové válce, což lze     
z onoho módního, bíloèerného pohledu 
dnes zcela beztrestnì a proti vší logice 
oznaèit za nejvìtší zloèiny 2. svìtové 
války.

Po Bílé hoøe došlo v naší zemi k vy-
mýcení protestantství a k vyhnání elity 
národa (nebylo to naposled, naopak, 
osvìdèilo se to a stala se z toho tradice), 
jež pak pøispìla k rozvoji zemí, kde tehdy 
katolictví, libující si v zaostávání, nezví-
tìzilo. Pokrok totiž našim katolickým du-
chovním i svìtským pánùm zavánìl ïáb-
lem. Ale architektuøe a loajálnímu umìní 

bránìno nebylo. V tomto smìru opravdu 
došlo ke zmínìnému rozkvìtu. Sochy Ja-
na Nepomuckého stejnì jako pozdìji        
v jiné dobì sochy V. I. Lenina se mohly 
dìlat až do aleluja. Ale za jakou cenu do-
šlo k tehdejšímu rozkvìtu?

Po tøicetileté válce zdecimované oby-
vatelstvo, nevolníci vystavení vìtšímu 
útisku než kdykoliv pøedtím, se stalo ne-
dobrovolným realizátorem onoho zázra-
ku. V dobì baroka, jak uvádìjí dobové 
prameny, napø. berní rula, se rapidnì sní-
žil prùmìrný vìk. Lidé se pøedevším na 
venkovì, kde bydlela naprostá vìtšina, 
nedožívali padesáti let. Vìtšinou umírali 
mnohem døíve, zpravidla do pìtatøiceti let. 
Prùmìrný vìk byl pøitom ještì mnohem, 
mnohem nižší. Nakonec hospodáøský 
zázrak nacistù taky stál na práci vìzòù, 
zajatcù a totálnì nasazených. Jinak by to 
nešlo. Co na tom, že tihle novodobí otroci 
mìli úmrtnost jako nevolníci v baroku.

Kvùli takové malièkosti, jako je ne-
respektování pøirozených lidských práv     
a køes�anské morálky, se epocha barok-
ního rozkvìtu nemá, podle zmínìných cti-
telù památek, v žádném pøípadì nazývat 
Temno. A husiti, nechme si to namluvit, 
nebyli nic jiného než nièitelé památek       
a loupežníci.

Tak když už teï koneènì víme, jak to 
doopravdy bylo, budeme se toho držet     
a nic jiného si nikdy, nikdy nenecháme 
namluvit. Minimálnì do doby, než se naše 
vrtkavá korouhvièka ve vichøici svìta za-
se jinam obrátí. Dost možná, že se na 
všechno budeme dívat jinak, až se za nì-
jaký èas z nezbytnosti staneme vyznava-
èi islámu. Bartolomìji na námìstí poøád 
chybí jedna vìž, pøistavìt se tam mùže 
minaret.
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Jan Jelínek

Mediální appendixy
(Karlu Trinkewitzovi)  

Potíž zdravého rozumu je, že jím myslí rùzní lidé rùzné rozumy.

PCychotici a PCychopati potøebují specialisty – PCychology a PCychiatry.

Tak vám nevím. Anonym, který mì pomluvil, se mnì anonymnì omluvil.

Uprostøed tunelu ke svìtlu stejnì daleko.

Dej sem ten rum, já ho vypiju, a� tu nepøekáží.

Nejdøív se fuckovali, pak se zfackovali.

Manžel stìhovavý.

Charizmatický charizmetek.

Ten øeèník byl opravdu kanón, hlavnì vyústìní závìru.

Èeské specifikum – krást v mezích zákona.

Kadibudka s kadírou pro kadírky.

Úøední faul – sebekritika v policejním protokolu.

Plzeòské právo – vysokoškolské tituly od nízkoškolských poduèitelù vysoce 
postaveným nulám.

Sexuologicky orientovaní hudební vìdci prý v Písni lásky Ference Liszta úspìšnì 
lokalizovali G-bod, orál, anál, ejakulaci i mokrý orgasmus.

Pozor! Militantní ateismus je také náboženstvím.

Teatrologický oøíšek: postmoderní cool v plotu.

Jistìže pravda existuje! Jako promìnná mezi promìnnými.

Generální øeditel k podøízeným: „Kupøíkladu já jsem zaèínal jako záskok za poskoka!”

Èeská bulvární celebrit(k)a – sere, blit(k)a.

Tma se šíøí rychlostí svìtla.

Z Nietzscheho nic filosofem. I to se stává. 

Citáty jsou myšlenky, které rády cestují inkognito.

Tìžko øíct, kde ho bota tlaèí. Neobouvá se radši.

Pane poslanèe, máte charakter?! – U kolegy…

Slaneèek zabalený do Lidových novin. Ach, jak nedùstojné – slaneèka.

Na koncích èeských tunelù panuje tma.

Není divu, že si dnes filozofové filozoufají.

Svatá prostato!
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Øádeèky z jarní únavy
Evžen Pìnkava

Pøed pár lety na filosofické fakultì UK  
s všeobecným potìšením všech do vìci 
zatažených fakultních klikaøù zrušili lite-
rární komparatistiku (slouèením s bohe-
mistikou ji devalvovali v teorii i v praxi)       
a nyní dochází na další katedru, která 
vznikla až v polistopadovém období: na 
kulturologii. Nastalo to samozøejmì v si-
tuaci, kdy z této katedry odešli na onen 
svìt její nezpochybnitelní sloupové, totiž 
jednak Vladimír Borecký, jednak Ivo Tre-
tera. Katedra kulturologie si pravdìpodob-
nì dosti nesnadno hledala v prùbìhu let 
své bytostné cílové zamìøení, nicménì by 
si místo na fakultním sluníèku urèitì za-
sloužila. Nebylo jí pøáno a nyní jí ho nebu-
de dopøáno. Jsme v Èechách a je veta po 
kulturologii.

V jednom ze starších èísel mìsíèníku 
Grandbiblio narazím na rubriku, v níž kni-
hy hodnotí „lidé kolem knih”, pøièemž vy-
brané tituly prý patøí k ocenìným nebo nej-
prodávanìjším na èeském knižním trhu. 
Publikace všelijaké, hodnocené kupodivu 
dosti pøíznivì. Mezi hodnotiteli je i Milena 
Nyklová-Veselá a také plzeòská Helena 
Šlesingerová! Ty dvì se skoro v nièem 
neshodly, Milenì se ale líbil i titul z Mo-    
by (Palaèinky s pepøem), Helenì zase      
z Artura (Cesta z Arkád). Martina Amise 
neboli krásnou literaturu neèetly. Zato obì 
vychválily Konec poruèíka Borùvky, pró-
zu až dávnovìkou! Dále tu Helena Š. ob-
divnì píše o knize Ženy, které bìhaly s vl-
ky. O knize, které se ošklivì vysmál anti-
esoterik Pavel Janoušek.

V prosincovém Babylonu je rozhovor 
Petra Placáka s Danou Nìmcovou: otázky 

dosti pøitroublé („Jak jsi se dívala tøeba na 
Bondyho?”), odpovìdi mnohem inteligent-
nìjší. Konkrétnì v tomto pøípadì Nìm-
cová øíká, že prý „jako na exota. Byl to ta-
kový ´exhibák´, kterého bych brala jako 
básníka a jako filosofa ne. /…/ To, co po-
tom dìlal na stará kolena, to už zase byl 
onen jurodivý cvok. Ale byl takový ‘enzy-
matický’. Uvádìl trochu vìci do pohybu.” 
Zaujme pasáž o Fandovi Pánkovi, jenž 
„dìlá jakéhosi pomocníka ve sv. Josefu    
a nahoøe u Kapucínù na Loretánském ná-
mìstí. Je zmatený, ale je mu jasné to, co 
mi tady jednou pøed sv. Ignácem sdìlil.   
Že pøece jen je ta eucharistie lepší, nežli  
ty fety.”

Po dlouhé dobì se zase pohybuji po 
bytostnì známých pražských scenériích, 
zajdu do Divadelního ústavu za Michalem 
Šandou, bedlivì prozkoumávám knih-
kupectví Dobry Bednáøové v Celetné ulici, 
leè když kráèím kolem dalšího knihkupec-
tví v Hybernské ulici, zažiji cosi opravdu 
halucinativního. Z prodejny vyrazí spíše 
mladší Ruska a sdìluje svému pøíteli èi 
partnerovi, že neuspìla. A poví toto: „Ja-
kuby Katalpy na russkom nìt.” Žila tudíž 
alespoò naèas s luznou vidinou, že když  
je nìco tak dobré, jak jí zøejmì nìkdo tvrdil 
o Katalpiných prózách, že to pak urèitì 
bude k mání i v pøekladu do ruštiny. Ko-
neckoncù proè ne? Pomìrnì dost èes-
kých novinek vyšlo také v Rusku. Teï je 
øada na Katalpì.

V Literárních novinách píše Vladimír 
Karfík o Jaroslavu Putíkovi a pøiznám se, 
že jeho argumentùm a zvláštì mediálnì 
podbízivým floskulím valnì nerozumím. 
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jako šikanovaný tvùrce, který dostal mož-
nost natoèit ještì jeden snímek, aè veskr-
ze apolitický. V jedné sekvenci nenapo-
dobitelným zpùsobem vybíhá do kopce za 
bryèkou s Dvoøákem: ano, žil jako štvaný 
štvanec. Zato ty oèi, to chvìní a pnutí gé-
nia!

Ve druhé pùli kvalifikaèního duelu MS 
srdnatí, ale tvrdou fotbalovou øeholi ne-
podstoupivší Arméni prohráli s Èechy 
hladce o tøi góly, já se však v prùbìhu zá-
pasu snažil spíše rozpomínat na spanilou 
výpravu do Arménie v èervenci 1966; 
pøedtím ani pak jsem tam nezavítal a také 
stìží kdy zavítám. Pøespával jsem na je-
revanském nádraží, které spíš odka-
zovalo k reziduím starovìku nebo antiky,  
v letní mlze jsem obdivoval jezero Sevan, 
podaøilo se mi pøiputovat i do Edžmiadzi-
nu, sídla prastaré arménské ortodoxní 
církve. Tam z mraèen vystoupil legendár-
ní Ararat, by� již bez archy. A Jerevan? 
Mìsto ve skalách, vybavuji si Metanada-
ran, muzeum s unikátní sbírkou manu-
skriptù. Dávné léto 1966.

Brnìnské bohemistice trvalo tøi a pùl 
roku, než vydala sborník z konference o 
Milanu Kunderovi, která se konala nedlou-
ho po spisovatelových osmdesátých na-
rozeninách, konkrétnì v kvìtnu 2009. Na-
ši Poctu Milanu Kunderovi se podaøilo vy-
dat v roce autorova životního jubilea: je to 
sice publikace mnohem skromnìjší, leè 
vznikala na tzv. kolenì v dobì, kdy bylo 
zjevné, že nic jiného ke Kunderovu výroèí 
se u nás neobjeví a že též brnìnský sbor-
ník na sebe dá èekat. Navíc krátce pøedtím 
èeskou spoleèností otøásla kampaò proti 
Kunderovi, k níž se propùjèil i Respekt. 
Guy Scarpetta tvrdí, že kdyby spisovatel 
podpoøil nynìjší, prý ultraliberální režim, 
bylo by ticho po pìšinì. Po naší èeské 
pìšinì.

Oceòuje v autorových záznamech pøede-
vším autentický zápis, a� situaèní, a� re-
flexivní. A pøíklad? Narazil prý na scén-  
ku, jak si kamarádi chtìli vystøelit z Václa-
va Havla, ten naletìl, jenomže trapné ticho 
dokázal zrušit tím, že údajnì vstal se slo-
vy: Jdu se vychcat. A že Putík jednou pro-
kázal podobnou samozøejmost: v televizní 
diskusi se náhle zvedl a odešel z obrazu, 
až po chvíli se pøed kamery vrátil. Poté 
utrousil „jako by omluvou”: Šel jsem se je-
nom vychcat. Což bylo podle kritika „pou-
ze svobodnì zvolené rozhodnutí”. Uf. Kar-
fíku, jdi se.

Ètu, jak v jednom z Platónových dia-
logù chválí Sokrates svého spoleèníka 
Faidra za to, že jej vyvedl za aténské 
hradby na vycházku. Tam se pøekvapenì 
tìší ze stínu platanu, pod nímž se usadil,  
z chladivé vody pramene… Sokrates pro-
to Faidrovi pøipomíná cizince, který se      
z Atén nikdy nevydal do volné pøírody. Na 
to vousatý filosof øíká: „Odpus� mi, pøe-
dobrý pøíteli. Jsem totiž èlovìk milovný 
uèení a tady mì krajiny a stromy nechtìjí 
nièemu uèit, kdežto lidé ve mìstì ano.” 
Prý to je doklad dìjinného pøelomu, jak se 
už bìhem starovìku zaèal èlovìk z pøíro-
dy vyèleòovat a odcizovat se jí, až to vy-
ústilo v propast souèasné ekologické kri-
ze. Ba, leè my již ètvrtý rok žijeme daleko 
od pražských hradeb.

V roce 1979, v nejhorších sedmdesá-
tých letech, natáèel František Vláèil film    
o Antonínu Dvoøákovi s názvem Koncert 
na konci léta – a z prùbìhu natáèení po-
øídila Drahomíra Vihanová, režisérka na 
indexu, strhující dokument Hledání. Jde   
o pracovní zábìry, jak se pøipravovaly jed-
notlivé filmové scény, kamera se však 
zamìøuje právì na Vláèila. Pohybuje se  
tu a vystupuje jako vitální muèedník, víc 
jako jurodivý umìlec z ruského svìta než 
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Filip Koryta

Je to kus vašeho života
intimita

den se pomalu vpíjí

do tkanin posetých hvìzdami 

a bùh stáhl rolety

na znamení zavøených víèek

pøesto jej bez pøestání

zásobuji otázkami

možná víc

než kdy jindy

a možná právì proto    

že se mé dotazy

zastavují tìsnì

pøed nebeskými branami

hledím vzhùru

jako na klenoty Louvru

a s údivem zjiš�uji

že mi to staèí

nadìje

až se mé bìlmo

stane potravou èervù

nebude již proè se trápit

bøímì života ze svých beder servu 

a jeho nektar

mne dál nebude mámit 

co èlovìk, to otázka

dívka A

vroucnì miluje

chlapce B

již nìkolik dlouhých let

èas od èasu

však dívka A

zalituje nevyužitých pøíležitostí

a tak vyráží

do rušných ulic velkomìsta  

aby se

ponìkud pochybnými zpùsoby

utvrdila v tom 

že doma 

je skuteènì nejlíp

osvìtleme skuteènost 

že šíp lásky chlapce B  

je jediný

jenž kdy vstoupil do svatynì 

dívky A

z èehož plynou samé potíže

neb èlovìk je tvor zvídavý

vra�me se ovšem k pøíbìhu

dívka A

v objetí relativnì neznámého chlapce

jehož oznaèíme jako C

nabývá dojmu  

že krátká výmìna slin

doposud nikomu neublížila

chlapec B

mezitím 

ve sladké nevìdomosti

stojí u plotny

a pøipravuje veèeøi

pro svou dívku A

že si ji po tìžkém dni

skuteènì zaslouží
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zvedá se vám z toho žaludek

a proklínáte ji

i toho kluka

a celou minulost

a nakonec i sám sebe

za to

že jste kdy mìl     

a jak jste vùbec mohl 

mít rád konkubínu

roztahující nohy na každého 

za bìlavý úsmìv 

a

trochu pozornosti 

rád byste zapomnìl

bohužel jste v tìch sychravých místech byl

a tøebaže litujete

a tøebaže už se tam nikdy nepodíváte

vy jste tam byl  a je to kus vašeho života

což alespoò mì

dokáže pìknì nasrat

dívka A se

kontemplujíc nad svým høíchem

vrací domù

„nesmím na sobì dát nic znát”

øíká si v duchu

s patøièným imperativem

„dìlám to ostatnì pro tvé dobro,

mùj drahý chlapèe B”

dívka A odmyká dveøe  

vstupuje do pøedsínì

kráèí skrz

naèež vchází do kuchynì,      

kde již èeká usmìvavý chlapec B

a losos peèený na vínì  

         

pro dívku A s rýží

pro chlapce B s bramborem

inu

proti gustu žádný dišputát

zaèátek konce

každý z nás

si sem tam

najde èas  

na trochu té

milosrdné lži 

jež dokáže

setinu vteøiny  

promìnit 

v nekoneèná muka

to když

vaše milá

s jiným chlapcem

šuká

a nestihne ani

pøevléknout

peøiny

tak to prostì je

není milé vìdìt

že dívka

døíve vámi milovaná

teï leží ve vedlejší místnosti 

v podnapilém stavu

s chlapcem

jehož pøed chvílí ještì ani neznala

a on teï dráždí

její erotogenní zóny

svým jazykem

a kdo ví

èím ještì

a ona mu dost možná øíká ty samé vìci

jež pøi milování øíkala vám

a zkouší si jej získat stejnými triky

o nichž ví 

že platily na vás
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pøíbìh zvìdavého chlapce

toužil jsem okusit kyprou dívku

a

skrze její hebké boky

si uchovat vzpomínku

na své ztracené mládí  

na všechny ty blažené roky

jistì uznáte  

že zakázané ovoce

ze všeho nejvíce

svádí     

k pochybnému podniku  

jenž trestem zavání

však co èert nechtìl 

kostlivec z mé skøínì mne dohání 

vrací se do mých snù  

a 

kamkoliv se hnu

strach mi nahání

pøátelé

nic nebolí víc

než osten starých høíchù

kdy vidíte svou tváø

vrávorat na masivním bøichu

nic netušící manžel objevuje 

krutou pravdu v libozvuèném 

trocheji

cože?

co to øíkáš?!

nelži!

ty s nim pícháš?!

utopie 

urvat si tak kus

co by staèil na to

aby byl èlovìk

až do konce š�asten 

ohlédnout se zpátky

s blaženým úsmìvem

a

ledovým klidem

odejít spokojen

odejít neporažen

mít úctu mužù

mít úctu žen

takové cíle

jsou však výsledkem kratochvíle

kéž bych dokázal

vyøadit z myšlenek

touhy svého pyje

to je vám

paneèku

utopie
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Potkat Petra Šváchu

Ke zdaleka nejpozoruhodnìjším událos-
tem plzeòského literárního západu posledních 
let patøí bezesporu básnický návrat plzeòské-
ho rodáka (žijícího a pùsobícího dnes ovšem už 
v Kladnì) Petra Šváchy (*1942). Nìkdejší ne-
smìlý milostný lyrik 60. let, který se z vlastní 
vùle na dlouhé roky odmlèel krátce po vydání 
své prvotiny, mezitím vyrostl v respektované-  
ho generaèního autora, jehož hutný a vzácnì 
vyrovnaný umìlecký styl naplòuje stále nové 
básnické knihy. Od roku 2008 vychází Šváchovi 
roènì vždy aspoò jedna básnická sbírka, od ro-
ku 2011 pak výhradnì péèí èeskobudìjovic-
kého nakladatelství Nová Forma. V následují-
cích øádcích se ohlédneme za jeho básnickou 
produkcí posledních dvou let.

Tøi útlé brožované sbírky malého formátu   
s nevýraznou grafickou úpravou, která ani neu-
razí, ani nenadchne, nesou názvy Spolu (2011), 
Na návìtrné stranì pelyòku (2012) a Že se 
mýlím (2013). Další informace, kromì pøed- 
stavení autora formou struèného medailonku,  
v knihách nenajdeme. Zamrzí rovnìž absence 
jakéhokoliv výtvarného doprovodu, k nìmuž øa-
da básní svou imaginací pøímo vybízí. Nezbývá 
tedy než se smíøit s prùmìrnou až podprùmìr-
nou formální stránkou sbírek a ponoøit se radì- 
ji do vlastní èetby. Záhy nejspíš zjistíme, že to 
byla dobrá volba.

Básnický svìt Petra Šváchy je svìtem 
zralého básníka, který verše netvoøí, ale, jak je 
dobrým zvykem èi rovnou pravidlem u básníkù 
sui generis, rovnou potkává - a následnì roz-
prostírá do strof a pøedkládá ètenáøskému pu-
bliku ke konzumaci. Mùžeme jen obdivovat,       
s jakou lehkostí a samozøejmou nevtíravostí 
pronikají do textù pravdy známé i ty jen tušené, 
bez náznaku tezovitosti èi sklonu k moralizo-
vání, na nìž by ostatnì autor už vzhledem ke 
své bohaté životní zkušenosti mìl nepopira-
telné právo. V jednom èase a prostoru (rámo-
vaném vìtšinou èeskou krajinou) se „po wer-
nischovsku” zhmotòují pøedstavy a myšlenky   
a naopak od své tìlesné stránky oproš�ují živé 
bytosti (pøipomeòme Šváchùv oblíbený motiv 
konì), aby pak prostøednictvím vzájemného 
míjení, potkávání a støetávání vytváøely trans-
cendentální paralely naší každodenní exis-
tence.

Ve sbírce Spolu zapøádá básník hned od 
prvních veršù cílený dialog se svou poezií. 
Rázem se tak ocitáme nìkde na pùl cesty mezi 
autorem a jeho verši, v tomto navýsost intim-
ním, mnohými básníky chránìném a obecnì 
málo probádaném prostoru, ve kterém máme 
coby podmíneènì vpuštìní diváci jedineènou 
pøíležitost nahlédnout do zákulisí procesu au-
torské tvorby (Slova se tøou/ kámen o kámen/ 
až hrozí jiskra// To by pak hluènì/ spadly bøe-
hy). Kvalita vztahu vytyèeného dvìma póly -  
„já” a „ona” – se ovšem neustále promìòuje, 
básníkùv protìjšek v nìm vzdorovitì nabývá 
jednou podoby poezie, jindy zase lásky èi sym-
bolu ženy, aby se pak ve finále sbírky potvrdila 
potøeba vzájemné koexistence obou stran vzta-
hu, reflektovaná už v emblematickém titulním 
Spolu.

Nahoøkle trpké asociace evokuje název 
druhé sbírky Na návìtrné stranì pelyòku.         
A opravdu se nám jejím prostøednictvím 
dostává ètení nikoliv útìšného, ale mnohem 
spíš zneklidòujícího. A� už se jedná o krátkou 
retrospektivu, životní ohlednutí/bilanci èi refle- 
xi vlastní básnické tvorby, vždy je to spojeno     
s nepøíjemným, nìkdy až drásavým úètováním 
(a slova oplotila se nám/ trny). Relativnì sa-
mostatnì lze pak èíst básnì oddílu Kùrky, kde 
nacházíme drobné reminiscence na mládí, 
dospívání a studentské roky spjaté s atmosfé-
rou tehdejší Plznì. S pøiznanou sladkobolnou 
melancholií, jež ovšem nikdy nepøekroèí hranici 
dobrého vkusu, pøed námi defilují obrazy dávno 
završených dìjù a citované plzeòské reálie jen 
stvrzují jejich pravdivost èi témìø dokumen-
tárnost. Básnì se tak mìní ve svìdectví doby   
a poeticky zachycují ovzduší jedné generace   
(V Jadranu zavøeli/ Studenti na dlažbì louèí se/ 
Poloveckými tanci… Déš� vìšíš jako prádlo/     
v  Bolevci pod oblohu…).

Poslední sbírka Že se mýlím (z poèátku le-
tošního roku) je koncipována volnì, s tušeným 
respektováním pøírodní cykliènosti, spíše však 
jako autorský výbìr z nejnovìjších básní. Pøe-
važuje v nich opìt hloubavý tón s gnómickým 
vyznìním, tradièní zámlky a nedoøeèená slova 
se pojí s výraznou rytmikou posilovanou ještì 
relativnì èastým rýmem. Vedle již zmínìného 
tématu plynutí èasu souvisejícího s dílèím ži-
votním bilancováním se ve sbírce opakovanì 
vyskytuje pøedevším motiv výèitek a tráplivých 
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S Alenou Vávrovou (nejen) 
o ženì a tygrovi

Nová sbírka známé západoèeské spisova-
telky Aleny Vávrové nese název Žena nesmí  
maso tygra (Plzeò, Pro libris 2012; edice Ulita). 
Již název napovídá úhlem konotací tematické 
zamìøení jejích lyrických veršù: tygr je sice  
tygr, ale jistý Tracy mìl toho svého trochu od-
lišného, že. Kdyby žena snìdla maso tygra A,  
èi maso tygra varianty Tracy, mìlo by to podle 
mého názoru na její atavistická residua stejný 
dopad. Jak to ale cítí duše básníøky?

„Pøikryla se tygrem/ a sevøela v dlaních/ 
zmrzlé hroudy podzimu/…”, tak zaèíná báseò 
Podzim, jedna z pomìrnì mála básní sbírky vì-
novaných milostnì emotivním pocitùm lyrické-
ho subjektu. Cítíme zkušenost zralé ženy s duší 
chtìjící se rozlétnout do všech stran. Její po-
hled na svìt kolem není optimistický, spíše ve-
dený snahou po pragmatickém pøijetí: „Každý/ 
má v sobì/ potopenou katedrálu/ srdce// svìží 
zelenou žabièku/ hudbu/ hudbièku/ a hladové// 
hladové hladové/ ruce (Každý).

Pragmatickým pohledem, jakoby pohle-
dem pøes oko kamery, se dívá autorka na své 
vrstevníky, zejména vrstevnice; ty již postupem 
života ztratily touhu po rozletu, touhu jíst ma-  
so tygra. V básni Volání vánoèního kocoura líèí 
fantaskními barvami pøedvánoèní „radovací” 
veèírek v životì starších a pokroèilých: „…No  
to zas bylo mejdlo No to se povedlo!/ Pøebar-
vený staøeny Nudní staøíci –/ byli všichni tak 
kožený/ jakoby celej veèer tancovali tango/       
s èernejma rùžema v zubech/…”. A subjekt 
básníøky se nechce, vší silou se nehodlá zaøa-
dit do této tøídy lidí: „…a pak Èau/ sem se vypa-
øila/ Pøes pøísný zákaz jedla sem maso tygra/    
a pøedvánoèní blikající Praha/ do mýho výstøihu 
zaboøila chøtán/…” Spatøujeme tedy tygra jako 
rozkoš, divokost, jako symbol vrcholu pøírodní 
nezkrocené podstaty èlovìka, snad i jako ani-
mální naplnìní živoèišné podstaty, tak dùležité 
pro vnímání plné životní cesty, zvané po aristo-
telovsku energeiá. „Mé srdce/ tiše øeklo/ Ne ráj 
ale peklo” (Mé srdce). Básníøka opìt pøedvádí, 
co lze udìlat s jedním, ovšem velmi krásnì po-
loženým slovem: peklo mùže být pro èlovìka 
životní etapa, v níž ve zralém tìle je uvìznìn 
mladý duch, a nic v tu chvíli nezachrání ani ony 
aurizované životní zkušenosti; peklo mùže být  
v tu chvíli i ono dantovské Peklo, v nìmž je – jak 
mnozí tvrdí – tak dobrá spoleènost antických 
filozofù i všech Beatricí, že stojí za to, možná víc 
než aseptický Ráj; èi ještì barbarštìjší ko-
notace: peklo jako vyšší stupeò extáze nežli  
ráj. Ano, chtìla bych takhle básnicky umìt pou-
žívat by� jednotlivá slova!

Velmi jsem se – vzhledem k názvu – podi-
vila, že souèástí sbírky jsou i básnì øeknìme 
èasové, reflektující spoleèenskopolitickou si-
tuaci u nás: „Ti nejbrutálnìjší chlapci Sedí vzne-
šenì/ doposud v sedlech Nebetyèné pýchy/     
a ovládají svìt/…” (Z èerné knihy globalizace).  
Autorka reflektuje problém národního sebevní-
mání, když po rusizaci pøišla amerikanizace 
(Kdy to jako asi bouchne), i metlu drogové mo-
rany (Níž a níž), øev zkrvavìlých masmédií 
(Zpìt do ticha), i degradaci ženy na krásu tìla, 
tøeba umìlou (Falešná jak její pìtky): „Køièí na 
mì Mam uplnì nový kozy/ Pìtky Za šedesát 
hadrù…”

Po formální stránce jsou verše Aleny Vá-
vrové vyzrálé jako dobré víno. Snad mi to kli-

pochyb relativizujících smysl vlastního básnic-
kého poèínaní, jejichž odraz nacházíme i v titulu 
sbírky. Umìlecky nejpøesvìdèivìjšími ovšem 
zùstávají výrazovì sevøené verše sdìlující na 
minimu prostoru pravdy zasuté kdesi hlubo-    
ko v kolektivní pamìti: Jen my to víme/ že 
zázraky nejezdí na koních/ že radìji chodí po 
lidech/  a po ztraceném štìstí.

Petr Švácha svými posledními sbírkami jen 
stvrdil svou již tak pevnou pozici silného gene-
raèního autora. Právì tento „generaèní aspekt” 
zdá se být pro jeho tvorbu klíèový; básník se     
v nejednom textu pasuje na pamìtníka èasù 
minulých (Pamì� si mì vybrala/ jako svìdka)     
a vìdomì promlouvá hlasem svých vrstevníkù, 
generace 60. let. Existenciální tón vìtšiny básní 
se v kontextu jeho díla pøíliš nemìní, jen se 
snad ještì více prohlubuje a obohacuje o mo-
tivy životní a pøedevším umìlecké bilance. Lze 
jistì namítnout, že mnohé z toho jsme již èetli,   
a nejednou i u samotného Šváchy. Ovšem 
jedním dechem je tøeba dodat, že loòský sedm-
desátník si svùj umìlecký standard i v nejno-
vìjší tvorbì udržel a jistì v ní neøekl své posled-
ní slovo.                                             Martin Šíp



27

Sulanovy povídky 

o lásce a zapomínání

Povídka by mìla být podle E. A. Poea ète-

ním na „jedno posezení”. Na tato slova jsem si 

vzpomnìl, když jsem èetl knížku silných a hlu-

boce lidských povídek Miroslava Sulana s ná-

zvem Deset povídek o lásce a zapomínání. 

Autor nìkteré z nich uveøejòoval nejprve v Plži  

a nyní zásluhou Václava Maliny spatøily svìtlo 

svìta v knižní podobì s výtvarným doprovo-

dem Karla Trinkewitze.

Ze školy dobøe víme, že každá povídka by 

mìla mít tøi základní komponenty: postavu 

(postavy), zápletku (dìj) a èasový prostor. Vše 

je samozøejmì závislé na životních zkuše-

nostech samotného tvùrce. A tìch má podle 

mého soudu Miroslav Sulan na rozdávání. 

Nìkteré z nich inspirovaly i jeho povídky. Na-

pøíklad o smìšnohrdinské postavì Bohouše     

z povídky Tíha autor napsal: „Bohouše jsem  

uèil na své první štaci. Byl místo mì otcem tøí-

dy. Staršími kolegy mi byl pøedstaven jako pri-

mitivní, ale neškodný tupec. Právì konèil školní 

docházku. Tøikrát pøedtím propadl. Mezi kluky 

mìl pøirozenou autoritu, vytvoøenou zèásti silou 

svalù, zèásti dobráckou spravedlností, s níž za 

mne øešil klukovské rvaèky.”

Postava je u Miroslava Sulana vždy kon-

krétním typem èlovìka, jenž polarizuje ve vnìjší 

jednotì mezi tím, co myslí a cítí, a tím, jak jedná. 

A ve vnitøní jednotì pak vìtšinou musí vybo-

jovat zápas mezi tím, co chce, a tím, co mùže     

a co musí. Vezmìme si napøíklad Petra z po-

vídky Taky taková láska nebo neslavného hrdi-

nu venkovské tragédie z poslední povídky. 

„Skonèil. Nevyžadoval politování, spíš pocho-

pení. Taky už to bylo tak dávno. Padesát let.      

A já se s trpkostí i smutkem díval na neš�ast-

ného dvojnásobného vraha jedenáctiletých dí-

vek. Pøed pìti lety se vrátil do vedlejší vsi na 

dùchod. Nikdy se neoženil. Jeho život byl tak 

ubohý jako ta páchnoucí halda za høbitovní zdí. 

Z hospody odešel shrbenìjší, ve dveøích se ani 

neotoèil. Pøed tím mi ale podal ruku, asi že jsem 

ho vyslechl. A já ji stisknul. Musel jsem.”

Vzájemná rovnováha mezi tìmi tøemi èást-

mi je pak úspìchem celé povídkové knížky. Dal-

ším krokem k úspìchu je pøirozené napìtí 

(povídka Èirùvka májovka), které vyprávìní     

(v povídce Tobogán) vyvolává s možností vyú-

stìní urèité situace: „Ta ruka, ta špinavá pracka 

té zlodìjské hyeny zmìnila jim všem život, ale 

zatím o nièem nevìdìli, dva dny to v sobì dusila 

a oni kolem ní chodili a nic netušili, už se spustili 

v tom tobogánu.”

Sulanovy povídky, které jsou dominantní 

složkou jeho tvorby, oplývají vypravìèským 

umem, jistotou výrazu, èistým jazykem i situa-

cemi, které ètenáøe zaskoèí (povídka Helena, 

Kundera a já). Jisté ale je, že rozhodnì stojí za 

pøeètení.                                              Ivan Nikl

šé básníøka odpustí. Volný verš je používán 
dùslednì, snaha využít grafické odstínìní ver-
šù ke zdùraznìní slov-myšlenek je neotøelá, ja-
koby mimochodem dopadající ke ètenáøovým 
intencím. Básníøka navíc používá ne zcela ob-
vyklé èlenìní verše na dvì èásti pomocí vel-
kého písmene na zaèátku nové vìty-myšlenky, 
to vše samozøejmì v rámci tzv. osvobozeného 
slova, tj. bez veškerých interpunkèních ome-
zení. Rovnìž jazyk omezen není, autorka pou-
žívá jak hovorové, tak i výrazy z obecné vrstvy; 
vždy ale naprosto funkènì: jako bychom slyšeli 
ozvìny promluv, které – možná jen jako ozvì-
ny – znìly  do  uší samotné básníøce.

Po první èásti sbírky, nazvané Šíp u cesty, 

nyní pøicházíme ke druhé: Cesta na Golgotu. 

Nenechme se zmást pøísnì církevním názvem. 

Tìch ètrnáct zastavení køížové cesty – snad 

proto jsou oznaèeny jen èísly, nikoli i osvìtlu-

jícími názvy – vnímá autorka daleko spíše jako 

køižovatky na cestì životem, které musí projít 

sice osobitým zpùsobem, ale zato každý z nás 

lidí. Protože „Nejvìtší cenu v našem životì/ má 

Poznání” a cesta za ním bývá hodnì hrbolatá; 

protože „…První i ten druhý/ Máme svou tváø/ 

Svou záø/ Svùj køíž a Bùh Je/ V nás”; protože 

„…zbyde po nás/ jenom tónù pár…” Zastave-  

ní XIV. ztvárnila A. Vávrová v klasickém duchu 

jako apoteózu básnictví. Èinili tak Horatius        

i Ovidius, tak proè ne. „Kdo zpívá// Dvakrát se 

modlí/ Kdo tvoøí/ Navìky zùstává…”

                                          Ilona Gruberová
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