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EDITORIAL 1

Záøí je mìsíc, kdy vychází záøijový 
Plž, zatímco záøijový editorial vzniká       
v první verzi už v èervnu. Proto je za-  
potøebí se v nìm vystøíhat všech mož-
ných aktualit, které po letním období už 
beznadìjnì zestárnou a budou nahra-
zeny jinými aktualitami, o nichž v tomto 
okamžiku pochopitelnì nemáme sebe-
menší tušení. Proto radìji spìjme k no-
vému èíslu Plže: už pøichází na svìt       
a snaží se nabídnout dobrou èetbu. Jis-
tìže stejnì jako v každém jiném èísle 
našeho èasopisu, v tomto úsilí však po-
levit nelze. To bychom pak tiskli i vše-
lijaké nezdárky, resp. to, co nezdárkové 
píší o nezdárcích.

Takže poezie. Je tak odlišná, až od-
lišnìjší pomalu ani být nemùže, a co se 
bude líbit jednomu, nebude se líbit dru-
hému. Jenže redakce musí být objek-
tivní, nebo� do èeské literatury patøí prá-
vì tak tradièní (v dobrém smyslu slova) 
reflexivní lyrika Luboše Vinše stejnì ja-
ko provokativní nebo ještì více pro-
testující básnì Milana Kohouta: v jeho 
pøípadì jde o tzv. angažovanou poezii, 
která by ovšem ani na okamžik nemì-   
la podceòovat otázky stylu a jazyka.  
Což se u básní tohoto typu nìkdy dìje   
a zhusta nedìje, stejnì jako u reflexivní 
tvorby se mùže mnohdy kráèet po pøíliš 
již vyšlapaných stezkách. Mùže, nemusí, 
každý má své gusto. Aby estetické roz-
pìtí poezie zde uveøejòované nebylo  

Milan Kohout

Míjíme nekoneènou øadu obrovských zaparkovaných aut…

pøímo hromsky protichùdné, svým zpù-
sobem ho v tomto Plži vyrovnávají ver- 
še Evy Válkové a Vladimíry Brèákové. 
Dobrých básní není totiž nikdy dost. Ani 
mezi píšícími ženami. 

A próza, pøípadnì i fejetonistika? Rá-
di se vracíme k textùm píšícího výtvar-
níka Karla Adamuse: obsahují totiž v so-
bì moudré pouèení potøebné v èasech, 
kdy všude vùkol jsme vydáváni napo-
spas elementárnímu, nestrukturované-
mu, dìtinsky rozjívenému povyražení. 
Nic tak hloupého u Adamuse naštìstí 
nenajdeme. Proto je na stránkách Plže 
tolik vítán! Svébytným holdem literární-
mu vnímání svìta jsou i prozaické mi-
niatury (èi básnì v próze?) Jiøího Koláøe: 
to je také literární doušek vody prame-
nité, každý  to však nesvede, zdaleka ni-
koli každý! Svou úroveò si zachovávají    
i autorské rubriky, a� jde o Danielu Ko-
váøovou, Oldøicha Janotu nebo Stanisla-
va Bukovského, seøazeno od nejmladší  
k nejstaršímu. Pseudonymní Pìnkava si 
zaslouží pouze pseudonymní chválu. Ta-
ké se v Plži sluší pøipomínat zvláštì to, 
na co kolikrát nevzpomeneme: tøeba že  
v záøí dochází na nedožité devadesátiny 
Miroslava Holuba. A nemìlo by se opo-
menout, že Miloslav Krist musel notnì 
potìšit Hanu Gerzanicovou knížkou, kte-
rou jí teï budou v Plzni hodnì závidìt. 
Žijeme pøece v Èechách a v Èechách se 
závidí. V Plži nikoli.
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Kánì

šroubovici letu kánì
uctívati budeš

vzhlížet 
k palácùm vznosným
strážkynì vìrné 

uposlechneš
žalmù moudrých 
co tì støeží 

šalebnou touhu 
netøeskù cizákù
necháš stranou 

nebudeš zapírat 
malost 
budiž ti ostnem

a nereptej
všeho do èasu

neklesej na mysli
dole jen èervi

pohleï
i hrdá kánì 
umenšena metrem výšin
svùj údìl ctí

na nepatrná bøímì žehráš
olbøímím skokem snìží vesmír
a uhnout nesmí

jen žeò se do prázdna
za vlastním chvostem 

onu vteøinu svobodného štìstí
stejnì nedoženeš
loòského listí

Kánì a jiné básnì
Luboš Vinš

Po hlasu kánì

po hlasu kánì
kulí nepohneš
budeš ji vzývat

stejnì jak ty 
ze souøadnic nicoty 
usoukána jest

po hlasu kánì
uctívati budeš
budeš ji ctít

stejnì jak ty 
magické rovnosti jest
pøetížením

éterem vznìtù
budeš se vznášet 
nadlehèovat rozpustilostmi ducha

nad jehlicemi
úzkostí nebeských
poskakovati budeš

na znamení uctivosti
protøepávat dlanì

ozvìnì budeš
oplácet stejnou mìrou 
ticho prolévat do tøech stran

ještì tak kružidlem
po asymptotì mrštit 
ještì tak umøít

ještì tak
vymazat tuhle báseò
ještì tak
snít
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Hroutící se tíže

hroutící se ostìní

štafírunk kolem vitráží

kouzelných zahrad 

vrže nepøístojnì

zatímco zlovìstnost onìch zahrad

vystavìných pro pochybné kousky plazù 

dotírá hluènì, zhola nic nechápeme

padající støecha

žhavými oharky 

èmárá po vybìlené omítce

vypaluje znamení

do dubového tìla lavic

seøazených ke slyšení

vìž sebejistoty vezdejší

též vzala za své

ani nestaèili vztyèit májku

tak stavitelé

zapíchli do nebe

alespoò hromosvod

nakonec nemístný rachot

hroutící se tíže

otrávil i èumily

Èernoknìžník podzim

rozezlený èernoknìžník 
hasí keø støemchy

pláš� prosakuje
krví, rzí a žluèí 

se zlým úšklebkem
namáèí cípy 
po krk do potoka

v netykavkách podél
zrádné vody
mízy by se nedoøezal

z nedaleké borovice
stydnì mlèí pìstìné vrásky 
bojácnì šmírují stíny

poslední blanitá køídla 
blikají rozezlenì samotou

taky už tady konèíme
deklamují boubelaté bodláky
a nikdo si jich nevšímá

z pláštì trhanci po oèích 
vylétají komety
z knoflíkových dírek
crèí šampáòo

kati sklízejí gilotinu 
zametají pomrkávající
okrvavìlé hlavìnky

a jdou se opít
mladým vínem

pijou až do noci
pijou až do rána
pijou do dna

øièí a hvízdají 
mávají z privátních kabinek
vídeòského kola

co zanechali tu na ústupu

lombardští komedianti

ale publikum pro nì

abych tak øekl

nemá pochopení

a tak zas popadnou hrábì

krok sun krok

hrábì
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Jaký jsme voslové
Milan Kohout 

Globální oteplování

vytáhl jsem rýè
modré oceli
zaøízl se máslovì do èerné zpocené hlíny
zákusky kvádrù s èepcem jasnì zelené 
vykøikl hrob krychle
do které jsem chodidlem zvrhl škopek lidských hoven
vzápìtí jemnì kvasících
pod drny
kterými jsem zakryl naše stopy
a nalíèil past kopytùm divé zvìøe

Jsem tedy myslím

ovlivnìte vlastním tìlem okolní tìla
využijte sílu tìla 
je neznièitelné jakoukoliv mocí
tìlo je sval na oblièeji 
a rty se vlní láskou k pamìti
tancujte po ulicích energie 
rozetnìte prostor tím, co je vaše
prostupnost je tìlùm vlastní
v tìlu je rovnost 

Jak mùžete oddìlit taneèníka od tance? 
øíkali indáni pøitisknutí nahým tìlem k zemi

prchají ke svým

nikdy neexistujícím

jistotám

ze sutin 

trèí kostra plejtváka 

žhaví obruèe strachù

døevce pochybností

na zboøeništì usedá

malovìrný strach

tedy vodám vstøíc
nejistì pøešlapujeme
namísto plic 
žábry

dolù, dolù
brousí chlopnì 
bez ohledu na
pøitažlivost shùry 

dolù do pekel
nedosažitelného pokoje
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Boží tìlo

žalmy jsou pro zbabìlce kvièící hrùzou z existence
jen papír s nánosem rozemletých hoven
bydlí v bibli prázdnota 
zlomené nohy pøi ùtìku pøed volností
vykotlaná láska vyhnilé døenì
prst ukotvený ve vlastní prdeli
a jazyk zavìšený na rezavém høebu 

Nìjak bude

Svoboda je 
nával vìdomí o bolesti bytí

A zatímco bytí buduje vìdomí

Tak si dej ještì jedno pivo
dnes už je po šichtì

Cihlová škola

Nìkteøí žáci otoèili své oblièeje jedním smìrem
do místnosti vstoupili bojovníci proti komunismu
Krásné mrtvoly v údolí neroztálého snìhu vyfoukly rùžový prach 
z vlastních tváøí 
Vážnost vìèné touhy po svobodì nadlehèovala moucha hledající chutné hovno
Jsem Èuòas a to není legrace
øekl jeden z nich

Jde jen o jazyk

Zabít tyrana není zloèin
zloèin proti mravnosti
není nemravnost
odboje nepøimìøené obrany 
lidskosti teroru
v zájmu dobra
zachování spravedlnosti 
pøežití kmene
odpálit tìlo
dobra a lásky k úctì pøežití
dìtí další generace
žvýkající maso dýchajících životù
chytrosti 
jak vosrat ostatní
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Jen dokonalým se otevírají brány nebes

jsem polovièní žid
jsem ètvrtinový žid
jsem šestnáctinový žid
jsem dvì stì padesáti šestinový žid
jsem šedesát pìt tisíc pìt set tøiceti šestinový žid 
jsem šedesát pìt tisíc pìt set tøiceti šestinový køes�an 
jsem dvì stì padesáti šestinový køes�an
jsem šestnáctinový køes�an
jsem ètvrtinový køes�an
jsem polovièní køes�an
jsem polovièní muslim
jsem ètvrtinový muslim
jsem šestnáctinový muslim
jsem dvì stì padesáti šestinový muslim
jsem šedesát pìt tisíc pìt set tøiceti šestinový muslim
jsem šedesát pìt tisíc pìt set tøiceti šestinový žid 
jsem dvì stì padesáti šestinový žid
jsem šestnáctinový žid
jsem ètvrtinový žid
jsem polovièní žid

Trojjedinnost Pater noster

Otec uznal, že
na stavby chrámù zatížených sebestøedností
a plných prázdného a nevyužívaného prostoru víry v nicotu
odnesl pod nohama lidí døevo lesù, hlínu polí a kameny dolù 

Syn už ale pøepisuje pamì�
a zdùrazòuje slzu v oku zahalené jeptišky, 
která klade chladné dlanì na horeènaté tìlo národa
trpícího váháním 

A Duch? 

Za hømìní bleskù a výjevù marnosti
žádá zpìt, co nikdy nezískal,
a jako dùkaz své nehmotnosti 
se dožaduje 
hmoty døeva, cihel a kamenù

Kardinál

veøeje se otevøely
panty zaèaly klapat
duka se hýbe
láska je rabat

POEZIE
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Nekoneèná blbost?

Napsala mnì Elizabeth, 
že jestli zvolí Romneyho, tak to bude HOROR!!!
nasral jsem se a hned jsem jí odpovìdìl:
se vším respektem, Elizabethooooooo,
jakej je rozdíl mezi idiotem Obamou, 
idiotem Clintonem, 
idiotem Bushem, 
idiotem Carterem,
a idiotem Romneym???
vždy� jsou to všichni jen loutky té samé moci,
vždy� jsou jen slouhové zbohatlíkù, 
vždy� jsou to jen kašpaøi pøedhození nám Amerièanùm, 
abychom se vybili v kontrolovanejch, 
smìšnejch a zdravej rozum urážejících volbách, 
který vùbec nic nezmìní, 
který jsou úplnì k hovnu,
který jsou jen komedií 
a systém se po nich 
neotøásá, 
nehroutí se,
naopak se nám za zády chechtá 
a pošklebuje, 
jaký jsme voslové a poøád jdeme za tou pouhejma iluzema posranou mrkví
držící nás v nekoneèném otroctví blbosti a omezenosti, 
držící nás ve víøe v náš systém, 
o kterém se i ve snu bojíme øíct, že ho je možné zmìnit,
a pak se probouzíme zpocení, 
zahlenìní 
a unavenýma oèima hledíme na další svítání

šel jsem se projít k bostonskému moøi, 
které už dávno odneslo bedny s èajem,
a èekám, co mnì ta ubohá Elizabetha odpoví, 
bojím se, že už èaj vùbec nepije
mìl bych jí koupit nìjakou hezkou konvièku

Priority

jsi prase
øíká Hanièka
když loupám buráky pøi chùzi a slupky padají na asfaltovou silnici

míjíme nekoneènou øadu obrovských zaparkovaných aut
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Jak slzy podzimu
Jiøí Koláø 

Déš� v lednu 

   Z temné oblohy padá déš� smutný a studený jak pohøební vìnce. Vzpomínky zralé 
k zániku vypouštíš k jejich bezútìšnosti a ta je vrací zpìt k tobì v podobì lednového 
deštì, který je smutnìjší všech zmarnìných dnù tvého života. Na vìži tikají hodiny 
a odnášejí èas do øeky, která plyne. Kdesi tají ledovce, které už nikdo nespatøí, 
protože z kovovì temné oblohy padá lednový déš�. Smutný a bezútìšný jak èerné 
stuhy na katafalku, jak zuhelnatìlé pahýly stromù, jak stíny zavržených v tartaru, 
jak poslední chudobka pøed potopou svìta, jak èerná briga v zátoce stínù, jak prùvod 
družièek na pohøbu jedné z nich, jak slzy podzimu, který se opozdil.

Za stíny pøedkù

   Nejdøív obolos do rukou Chárona. Do rukou? Vždy� jsou to jen kostìnní èlenovci,
již sotva drží pohromadì. (Je tøeba mu ruku zavøít, sám k tomu nemá dost sil.) 
Pak chmurná plavba øekou Styx, plnou olejnatých skvrn a mrtvých ryb do øíše stínù 
našich pøedkù. Za šalbou slov vìky vanou, co bylo vèera, dnes není. Prùvody dávných 
davù v kamenné dlažbì zøíš v šatech, jaké dnes nevidíš. Toto jsou pøízraky pøíliš živé, 
než aby je bylo možno pominout. Stíny pøedkù se vrší a hrnou, rodí se a hynou. 
Je jich nekoneèný proud. Kam jste se podìly, ubohé domky z bláta a kamení, jež jste 
obepínaly námìstí a jež lze stále vidìt prùzorem èasu. Tudy šly mory v bílých rubáších. 
V ulièkách úzkých váhaly, kam se nahrnout. Po morech požáry, záplavy, vichøice, 
pohromy zvichøeného èasu. Vše pominulo v prach a beze svìdkù. Jen svìdek jediný, 
úplnìk pùlnoèní, neselhávající pamìtník èasu ztraceného, co všechno ví a nic nepoví.

Je krajina psí vìrnosti

   Pøívalem slov nezahlušíš obludné televizní zrùdy na jakémsi programu. Odvracíš zrak,
ale to zlo tam zùstává. Naštìstí je návrat do tvého dávnovìku, hlubiny bezpeènosti. 
Obluzující pohyb mrakù ti vybavuje obrazy, jež dávno skonèily svùj život pod sutí 
a rumištìm èasu jako vidìná hvìzda, která už dávno neexistuje. Také pár konejšivých 
akordù tøeba na starém vytøískaném pianu (mohou být i pøíkøe disonantní) pøeklene 
oblouk èasu. Jsou táborové ohnì vzpomínek, hasnoucí vatry pomíjivosti. Je krajina psí 
vìrnosti s oèima dokoøán, je putování až za obzor, obkroužený dùvìrnì známými 
remízky, poznamenané tvými dávnými šlépìjemi z požehnaných dob, kdy èas ještì 
nenabyl mementa mori. 

Ptaèí instinkt

   Pøed dychtivì oèekávaným vjezdem do Paøíže, nad šestiproudovou dálnicí s kaskádou
víceúrovòových køižovatek, kroužil osamìlý pták. Kdykoliv se snesl k zemi (byla to 
vùbec ještì zemì?), jeho peøí sotva znatelnì zèeøila smrš� svištících automobilù. 
Jedineèný kód, zvaný též ptaèí instinkt, jej zavedl do míst, kde jeho prapøedci hnízdili 
ve š�avnatých lukách a vyvádìli svá mláïata do žírného a laskajícího ticha. Nic z toho 
zde již nebylo. Jen osamìlý pták, obtížený bøemenem minulosti a tajemstvím genù, tam 
stále a vytrvale kroužil. 
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Staré pøíbìhy III.
Karel Adamus 

9. Poslední pøání

Mistr Prùžer se sklesle ploužil ulice-
mi, hledal šamana. Ten však byl v ho-
rách na sbìru borùvek. Posadil se tedy  
k øece a tupì pozoroval rejdící potìr.  
„Co vám to èouhá z bot?” oslovil ho mistr 
Pohlíd, který se tam procházel. „Sebevì-
domí,” odvìtil Prùžer. „Kde vás tak zdep-
tali?” byl zvìdav mistr. „Ve dvacátém sto-
letí. Pokaždé, když se tam octnu, tak   
mì nìco nepøíjemného potká,” stìžoval 
si mistr. „Tam kde jsem byl teï,” úpìl 
mistr, „byl každý na nìco hrdý. Srazilo 
mì k zemi to, že jsem netušil, co to ta hr-
dost je, nechápal jsem, co to znamená, 
když je nìkdo na nìco hrdý, nebo hrdý 
jenom tak, sám na sebe. Nevìdìl jsem, 
jak dát najevo, že jsem hrdý a jak jsem 
hrdý. Asi to na mnì bylo vidìt, nebo� ni-
kdo mì nevidìl. Byl jsem tam, ale byl 
jsem tam bez té hrdosti neviditelný. Pøe-
hlíželi mì, vráželi do mì, a když jsem 
upadl, šlapali po mnì, deptali mì, jako 
kdybych vùbec nebyl. Žel,” povzdechl si, 
„šaman tu není, musím èekat, èekat, až 
pøijde a poradí mi. Nevíte náhodou, co to 
ta hrdost je?” Mistr Pohlédl kroutil hla-
vou. Vtom šla kolem Pozorová, bylo jí 
jasné, že mistøi jsou v úzkých. 

„Potøebujete nìco vìdìt?” nabídla 
pomoc. „Co to je hrdost?” zeptal se mistr 
Pohlížel. „Vy to nevíte? Nevíte, co je to 
hrdost? Styïte se!” smála se jim. „To je 
pýcha, ale rodu mužského!” vysvìtlila jim 
hrdost. „Dobøe, ale co to znamená?” 
vyzvídal mistr Prùžer. „Nezájem!” proce-
dila mezi zuby Pozorovatelna. „Docela 
mi staèí, že je mužského rodu; tím je pro 
mì hrdost odbyta!” „Co to tedy je pý-
cha?” vyzvídal mistr Prùžer oklikou. „Pý-
cha – to je nìco jiného!” odbyla je Pozor-
nì. „A nezdá se vám, že si nìjak moc 
dovolujete? Znám vás! Dobøe vás znám, 

jsou vás plné sochy, hnusné a odporné! 
Fuj! Èím pøízemnìjší osoba rodu muž-
ského, tím vìtší socha! Vìtší a hnusnìj-
ší! Hrdinové! Pohrdám vámi!” vykøikla na 
nì na rozlouèenou. „Nìco mì napadlo,” 
povzdechl si Prùžer, „kdyby mì nìkdo 
vytesal jako sochu do kamene…” od-
mlèel se, „možná by se mi pak ulevilo.”  
A opravdu, když se pozdìji vrátil šaman, 
léèil mistra tím, že ho pomalu tesal do 
kamene.

„Nìkteré ty pøíbìhy jsou otøesné,” 
øekl nejmladší žák, když pøíbìh skon-   
èil. „Zneklidòují, rozèilují mì,” dodal. „To 
mnou když pøíbìh neotøese, tak mì nu-
dí,” tvrdil jeden z ostatních žákù. „Když 
zrovna nezuøí válka, aspoò život je boj, 
totiž úklady, podrazy, loupeže, pøepa-
dení, vraždy…, když se v pøíbìhu nerojí 
padouši, hrdinové, když se všude nevá-
lejí mrtvoly a neúpí ranìní, není to pøí-
bìh.” „Mnì zase vadí," ozval se nejstar-
ší žák, „že se poøád nìco dìje, že se 
nekonèí. Pøíbìhùm už moc nerozumím, 
jsem starý, nedivte se. Až umøu, pohøbì-
te mì i se sochami, které podle mì vy-
tesali, a do hrobu naházejte i všechny 
moje podobizny, a� si koneènì poøádnì 
odpoèinu.”

10. Takhle

„Chtìla bych se vynoøit v nìjaké ro-
zumné podobì ve svìtì,” obrátila se Po-
zorná na mistra Prùžera. „Co øíkáte, jak 
bych se mìla upravit, èemu bych se mì-
la podobat, jak bych mìla vypadat, jak 
bych se tam ve svìtì mìla ukázat?        
V èem tam mají lidé zalíbení? Mám oba-
vy, abych se tam nevynoøila a nevypa-
dala nìjak divnì, mohl byste mi poradit?” 
„Jak vypadat?” zamyslil se mistr. „V èem 
nacházejí lidé zalíbení? Ve dvacátém 
století napøíklad v pøírodì. Lidé jsou velcí
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jedna jediná obludná hlava. Kdoví ja-
kému kulturnímu vlivu budeš vystavena, 
kdoví kam tì ten vliv zavleèe, èemu tì 
vystaví, jakou vahou, jakým nádechem 
budeš obdaøena, až se ve svìtì vynoøíš. 
Zatímco my putujeme spolu s pøíbìhy po 
Dnì, vyprávíme si, èmáráme si cestou, 
loudáme se, jdeme pomaleji a pomaleji 
vyèkávajíce navštívení, ti, kdo se vynoøí 
ve svìtì…” 

„Nejlepší asi bude,” pøerušila mistra 
Rozhledna, „když se ve svìtì vynoøím 
jako nìjaká ta oblíbená a žádoucí vymy-
šlená obluda; jako taková potvora budu 
jistì mít i nemalý kulturní vliv.”

11. Uvnitø

Mistr Bìžný kdesi slyšel, že uvnitø ze-
mìkoule je ještì jedna zemìkoule. A ta 
uvnitø je prý vìtší! „Co si o tom mám 
myslet, dává to smysl?” ptal se mistra. 
„Pro nás, kdo putujeme spolu s pøíbìhy 
po Dnì,” øekl na to mistr, „pro nás, kdo 
jsme sami uvnitø a vidíme všechny svì-
ty, pro nás, kdo vidíme, jak se všechny 
svìty navzájem prolínají a prostupují,    
to smysl má. Ale pro ty, kdo vidí místo 
svìtù velké koule, menší koule, kulièky, 
ještì menší kulièky, sotva viditelné ku-
lièky a neviditelné kulièky, které kolem 
sebe stále krouží, které jsou v neustálém 
pohybu, obèas do sebe narážejí a vybu-
chují, to smysl nemá.”

„To je stejné jako s hlavami,” nadhodil 
nejmladší žák, když pøíbìh skonèil, 
„všichni víme, že v každé hlavì je ještì 
jedna vìtší hlava, v té zase vìtší hlava,  
v té zase vìtší…” „Nebudeme zacházet 
do podrobností,” ukonèil rozvíjející se 
rozhovor mistr.

12. Pøesnì tak

„Co bych mìl udìlat, abych na sebe 
upozornil?” uvažoval nejmladší žák. 
„Udìlej nìjaký nesmysl, nìjakou ohrom-
nou hloupost, takovou hloupost, kterou 
spousta hlupákù dobøe zná a umí, ale 

milovníci pøírody! Osvojují si psy, koèky, 
myši, konì, brouky, pavouky, slony, kozy, 
krávy, slepice, medvìdy, opice, ryby… 
Milují pøírodu! Svoji lásku projevují a dá-
vají najevo mnoha zpùsoby. Materiál na-
pøíklad uloví, odchytí, zkrotí, zavøou do 
klecí a chovají. Ovšem, nejsou jen milov-
níky živé pøírody, milují živou i neživou 
pøírodu,” pokraèoval mistr. „Co se nedá 
chovat, to se vycpe, menší kousky se 
upraví, pøišpendlí, vystaví a obdivují ve 
své neživé podobì. Vyhrabávají se do-
konce i bytosti dávno mrtvé, zachovalé 
mrtvoly, lidé sbírají kosti…, sbírají i ka-
meny! Jsou dokonce svìty, kde lidé tíh-
nou k roztodivným vyhynulým obludám  
a dokonce i k obludám vymyšleným! Èím 
pitvornìjší a dìsivìjší, tím oblíbenìjší     
a žádanìjší! I k takovým, zcela vymyšle-
ným potvorám lidé pøilnou, obdivují je      
a vzhlížejí se v nich,” tvrdil mistr. „Ve 
svìtì jsou lidé podrobeni vleku bytí,” 
rozhovoøil se trochu od vìci mistr Prùžer, 
„bytí si každého pøizpùsobuje k obrazu 
svému a to se u èlovìka projevuje tak-
zvanými sklony. Ti, kdo neznají smìr, ti, 
kdo nevidí cestu, ti, kdo nepoznali školu, 
žáky a mistry, jsou bytím, tedy tìmi sklo-
ny, hnáni, vleèeni a mìnìni. Podobní lidé 
se ženou svìtem smìrem rùstu a po-
kroku hlavami vpøed, štvou se, chvátají  
a jsou pøitom prùbìžnì tvarováni neje-
nom bytím, ale také vlastními pøedstava-
mi, myšlenkami, uèením, vìdìním, umì-
ním, takzvanými kulturními vlivy. Takový 
kulturní vliv urèuje, jak má èlovìk vypa-
dat, napøíklad jak se tváøit, co by mìl kdo 
vìdìt, èemu se uèit, jak se kde chovat, 
jakým zpùsobem jednat, jak chodit, kam 
chodit a další a další. Kulturní vliv do-
dává lidem to, èemu se tam øíká váha èi 
vážnost; jakýsi nádech, jakýsi lesklý, 
zrcadlící se nátìr, ve kterém se vzhlížejí. 
Ve svìtì hlav,” pokraèoval mistr, „si kaž-
dý obèan dìlá hlavu, jak se tváøit, jak vy-
padat, a pøitom èím víc všichni vypadají, 
tím jsou si podobnìjší, až se nìkdy zdá, 
že èlovìk a jeho svìt není nic jiného než 
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poklady nezajímají, ti už dávno našli. Ne-
musíš mít obavy,” uklidnil boháèe šaman.

14. Dvì pìtiny konce

„Mìli bychom pomalu konèit,” zvedl 
mistr ukazováèek, „ale hodnì pomalu     
a nechat si záležet na tom, aby se to 
schylování ke konci dìlo myšlenkovì 
hluboce, dùstojnì, vážnì, slavnostnì, 
velkolepì, tak jako tomu je ve svìtì a ne 
žertovnì jako doposud. Tedy, co navr-
hujete?” obrátil se k žákùm. „Co já vím,” 
vykroutil se nejmladší žák. „Nìco na-
pínavého! Nìco co by zaujalo, co by se 
dalo vidìt, slyšet, abychom to mohli 
sledovat, divit se a povzbuzovat,” navrhl 
jeden z ostatních žákù. „Skonèit náhle    
a ihned,” øekl nejstarší žák, „navrhuji 
skonèit bez zbyteèných okolkù, hned  
teï. Myslím, že hned teï bude pozdì!” 
Mistr se hluboce zamyslil, pøemýšlel, jak 
skonèit, aby všem vyhovìl, až ho na-
padlo: „Nejlépe bude, když nìkdo z vás 
složí báseò,” øekl mistr, „tu pak nìkdo 
jiný zhudební, vztyèí se vysoký, kamen-
ný sloup, tam se vytesají slova té básnì 
a báseò se pak zazpívá, pøednese. To 
všechno,” pokraèoval mistr, „nìkdo na-
maluje, zobrazí a opìt nìkdo jiný to po-
píše a vytiskne se tlustá vzpomínková 
kniha s názvem Na památku konce. 
Zaèneme tou básní. Pøihlaste se nìkdo!” 
vyzval žáky mistr. Nikdo se nehlásil. 
„Jestliže si nikdo netroufá složit báseò, 
udìláme to tak, jak to dìlají ve svìtì,” 
navrhl mistr, „když tøeba na moøi zuøí 
bouøe, loï se zmítá ve vlnách, hrozí, že 
se potopí, rozlomí, rozpadne a všichni 
zahynou, losuje se, kdo z námoøníkù se 
obìtuje, vrhne se do moøe a utiší bou-   
øi. Tedy, my budeme losovat, kdo složí 
báseò.” Los padl na mistra Prùžera. 
Mistr si chvíli báseò srovnával v hlavì    
a pak zaèal: „Báseò se jmenuje Vzpo-
mínka,” øekl. „Vzpomínám si…, jednou 
ve svìtì…, jako malý chlapec sedím ve 
vlaku a jedu. Jedu do dáli, sedím, dívám 
se z okna, štìstím jako koèka pøedu. 

udìlej ji špatnì, trochu nepøesnì,” radil 
mu nejstarší žák. „Když udìláš, co ti ra-
dím, najde se spousta hlupákù, kteøí tì 
upozorní, že tu hloupost dìláš špatnì, 
trochu nepøesnì. Poradí ti, øeknou ti, 
udìlej to pøesnì tak a tak! Zapamatují si 
tì a budeš jejich. Upozorníš na sebe. 
Musíš si ale pøitom dát dobrý pozor, pro-
tože kdyby ta hloupost, kterou udìláš, 
nemìla pøesnì takovou nepøesnost, ja-
kou musí mít, aby mìla tu pravou veli-
kost, nikdo by si jí nevšiml a ty bys na 
sebe neupozornil.” 

13. Poklad

Boháè Bøicho zatoužil poznat svìt. 
Nikomu nevìøil, a tak se rozhodl svùj 
majetek ukrýt po tu dobu, co bude ces-
tovat. Vymyslil dùmyslnou skrýš a tam 
všechno své bohatství potají uložil. Aby 
svùj majetek pozdìji sám našel, chystal 
se zhotovit nìjaký plánek, popis, klíè     
èi návod, jak pøi hledání tak dùmyslnì 
uschovaného pokladu postupovat. Plá-
nek by mìl být vymyšlen tak, aby ten, 
komu ho svìøí, nebo ten, kdo ho náho-
dou najde, netušil, o co jde, ani když si 
plánek prohlédne, ani když si návod       
k nalezení skrýše pøeète. Ovšem, jak 
takový návod sestavit? Zde si nevìdìl 
rady. Pøemýšlel, vymýšlel, zkoušel, hlou-
bal, váhal, trápil se tím, až z toho one-
mocnìl. Šamanovi bylo jasné, o co jde. 
„Udìlej z toho návodu báseò,” navrhl bo-
háèovi. „Pomohu ti s tím,” nabídl se ša-
man, „napíšeme spolu hlubokou báseò  
o ukrytém pokladu, báseò mùžeš leda-
byle pohodit, kamkoli položit, básnì se 
neètou.” „A co když…, pøece jen nì-
kdo…, co když se najde…, co když si ji 
nìkdo pøeète,” pochyboval boháè. „Ne-
bude tomu rozumìt. Takových básní jsou 
statisíce, èasto o pokladech vìtších, než 
je ten tvùj, a nikdo si jich nevšímá,” tvrdil 
šaman. „A co když, co když se pøece jen 
najde nìkdo, kdo si to pøeète a porozu-
mí,” nedalo to boháèovi. „Ti, kdo básnì 
ètou a jsou schopni jimi proniknout, ty 
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„To není moc dùstojná báseò,” ozvalo 
se, když pøíbìh skonèil, „chtìlo by to nì-
co vznešenìjšího, když se to bude tesat 
do kamene! Mìlo by to mít aspoò rýmy!” 
Mistr Prùžer hájil svùj výtvor: „Víte, co 
všechno je ve svìtì vytesáno do kame-
ne?” Hrozilo, že mezi žáky a mistrem vy-
pukne spor. Mistr Øemen je však pøe-
rušil: „Ještì jednou si upøesnìme pojmy 
báseò a básník. Básník mlèí, básník ne-
píše, básnì se neètou!” zdùraznil. Pi-
dipípání, kterým se ve svìtì projevují 
umìlci, se tam také øíká báseò, aè to      
s básní nemá nic spoleèného… Ale tro-
chu jsme odboèili. Vra�me se k básni 
mistra Prùžera. A� už je jakákoli, naè ji 
zavrhovat? Naè ji odmítat? Vzpomeòme 
ještì lodi, zmítající se ve vlnách roz-
bouøeného moøe. Hrozí, že se potopí, 
rozlomí, rozpadne a všichni námoøníci 
zahynou. Losuje se tedy, kdo z námoø-
níkù se obìtuje, vylosovaný muž se 
vrhne do moøe a bouøe se utiší… Už jste 
slyšeli, že by se obìtoval kapitán, že    
by se do moøe vrhl kapitán lodì? Nebo  
snad první dùstojník?” zeptal se žákù 
mistr. „To se nestává! Obyèejnì se vy-
losuje plavèík a ten se obìtuje, ten se 
vrhne do moøe. Teï si pøedstavte, že by 
si moøe vymýšlelo tak jako vy a vzpíralo 
se plavèíka pøijmout. Plavèíka si nechte! 
Plavèíka nechci! Hoïte mi sem nìkoho 
dùstojnìjšího, kapitána, anebo nìjakou 
jinou vznešenìjší osobu! Moøe však pøi-
jme každého, neštítí se, nevybírá si, nic 
neodmítá, neprojevuje odpor, nezavrhu-
je. A vy byste si chtìli vybírat?!” Napo-
menul mistr žáky a pokraèoval: „Pouèení 
o prázdnotì se leckdy mùžeme dobrat, 
aniž bychom se vìnovali dùstojnému, 
vznešenému a hlubokomyslnému rozjí-
mání èi hloubání. Aniž bychom se vì-
novali klanìní, obøadùm a vzývání jedi-
ného, pravého, nejvyššího, nejvìtšího. 
Aniž bychom vzhlíželi k velké pravdì       
a nesmrtelné myšlence… Bdìlost a po-
zornost vìnovaná letmé vzpomínce        
z dìtství leckdy postaèí,” skonèil mistr 

Vlak uhání, sviští, supí a unáší mì dál, 
dál, dál! Ach! Pøedstavuji si tam nìkde 
nebe, pøedstavuji si tam nìkde ráj. Pøede 
mnou - stolek, pohárky, chleba, máslo, 
limonáda. Mhouøím oèi. Sním…, daleké 
kraje, slunce, moøe, vidím èernocha, ry-
by, vidím hada, kolibøíka, pralesy, stín, 
obøí kvìt, zlato, marmeláda, diamanty, 
podloudníky, lupièe, laso, konì, divochy, 
výstøel! Výstøel! Rvaèka, útìk, øeka, loï, 
déš�, bouøe… Vyèural bych se…, jdu na 
záchod. Ale ten… je obsazen! Jdu dál do 
vedlejšího vozu, hledám, ale i tam je ob-
sazeno. Jdu tedy dál… Jdu z vozu do 
vozu, jdu tak skrz celý, skrze úplnì ce- 
lý, celièký vlak až do posledního vozu.   
A pak zase zpìt, vùz po vozu, však     
záchod všude obsazen! Vlak unáší mì   
v dál, uhání, supí, žene se jen to sviští,   
a já stoje ve dveøích rychlíku èurám ven. 
Èurám za jízdy z vlaku do malebné 
krajiny a zhluboka oddechuji. Vítr! Ach! 
Vehnal mi do oèí slzy a skrze nì vidím 
kolem, vidím svìt, vidím pìnu, vidím zá-
blesk, tøpyt, bublinu, vesmír! Slunce! 
Ach! Zelená tráva! Krávy, les, kvìtiny, 
vosa, louèení… Nìkdo mi mává! Volám 
brej den! Dobrejtro! Brounoc hvìzdy! 
Brounoc vyrážky! Buïte blaženi! Všichni! 
Buïte blaženi úplnì všichni! Bytosti 
všechny, buïte blaženy! Lidi, obøi, trpas-
líci! Havrani, ryby, brouci, myši, mouchy, 
blechy, sysli, výøi, pulci, nezmaøi, roupi, 
hroši, nosorožci, klokani, syèáci, roboti. 
Buïte blaženi všichni vy živí, ménì živí, 
neživí, všichni vy viditelní, ménì viditelní, 
neviditelní choboti! Sloupy! Balvany! 
Rohlíky! Buïte blaženy všechny vy ne-
hmotné, ménìhmotné, hmotné potvory  
a obludy! A pro jistotu i naruby! Pozdìji, 
mnohem pozdìji se mi ta vzpomínka 
vynoøila v mysli. Úplnì mimochodem! 
Znièehožnic zazáøila jako maják za sou-
mraku u skalnatého pobøeží. Zableskla 
jako rozbøesk, jako právì vyleštìné boty. 
Strnul jsem a náhle se mi rozsvítilo. 
Uvidìl jsem, pochopil a poznal smysl. 
Smysl, význam a váhu… prázdnoty!”



13

myšlením, které není podle pravidel, tak 
se takové myšlení jednoduše upraví. 
Navštívíme ty úchylnì myslící tvory, na-
pomeneme je, upozorníme je, vypukne 
boj protikladù, vojsko pomùže, osvobo-
díme je, osvítíme, vybudují se školy, úøa-
dy, ústavy, pravidla se jasnì pochopí      
a hned je z koèky koèka a ještì k tomu  
je z koèky obratlovec a dokonce i savec, 
a ne jako u vás.” „A co se stane s tìmi 
brouky?” ptal se mistr. „Když se bojuje, 
když jde o osvícení, pravé myšlení a vì-
dìní, tak se na takové drobnosti jako     
je brouk nehledí, takový brouk se za-
šlápne, ani se o tom neví,” mávl rukou 
návštìvník. „Èím se tu øídíte vy, když ne 
pravidly?" vyzvídal návštìvník. „Naslou-
cháme pøíbìhùm smìrù, cest, škol, žá-
kù a mistrù, tìmi se øídíme,” øekl mistr, 
„když se náhodou setkáme s nìjakým 
jiným myšlením, potìší nás to, spøáte-
líme se s ním a hned vidíme všechno 
jinak, vidíme nìco jiného, jinde, jindy       
a nìkdy i odjinud. Nám jiné myšlení ne-
vadí, pøizpùsobíme se mu, ono se pøi-
zpùsobí nám a putujeme všichni dál spo-
lu s pøíbìhy po Dnì.”

„Kdoví jestli tam vùbec mají ty koèky,” 
zapochyboval nejmladší žák, když pøí-
bìh skonèil. „Dle èeho soudíš?” zeptal se 
ho mistr. „Dle toho, co øíkal o broucích,” 
odvìtil žák.

16. Letmo 

Mistr Pøijde sedìl na bøehu moøe       
a pozoroval zèeøenou hladinu, ‚tìch vln  
a vlnek, toho èeøení, pìny a kolotání, 
vzdouvání, klesání a to vše poøád doko-
la a na všech moøích svìta,' zamyslil se. 
Když se po chvíli ze zamyšlení vzpa-
matoval a pohlédl opìt na moøe, napadlo 
ho, ‚kdoví jestli všeho toho èeøení, pìn, 
vírù, kolotání, všeho toho vzdouvání       
a klesání, kdoví jestli všech tìch vln a vl-
nek úplnì všech, kolik jich vùbec na ne-
koneèných hladinách všech moøí je, není 
míò než vln, èeøení, pìn, vírù, kolotání, 
vzdouvání, klesání, totiž vznìtù, ruchù, 

napomínání. „Dobøe, že už je konec,” od-
dechl si nejstarší žák. 
   „Konec?” poznamenal mistr. „Teï jsme 
u pouèení o prostoru a pouèení o vodì. 
Ještì pouèení o zemi, ohni a vzduchu    
a pak teprve budeme mluvit o konci.” 

15. Brouk podle pravidla

„Když je nìco tak, nemùže to být 
zároveò jinak!” rozèílil se jakýsi ná-
vštìvník. „Vy tu nedodržujete ta nejzá-
kladnìjší pravidla správného myšlení?” 
„Jaká jsou ta pravidla?” zeptal se ho je-
den z mistrù. „Mùžete nám je pøiblížit 
nìjak srozumitelnì?” „Srozumitelnì, 
srozumitelnì…” brblal návštìvník, „no, 
když tøeba jdete, nemùžete zároveò le-
žet. To se vyluèuje. Nebo tøeba, koèka je 
koèka a brouk je brouk,” tvrdil návštìv-
ník, „proto koèka nemùže být brouk.       
A samozøejmì se rozumí, že brouk ne-
mùže být koèka! To podle pravidel správ-
ného myšlení není možné.” „Tady se to 
nevyluèuje,” namítl mistr, „tady mùžeme 
zároveò jít, sedìt, ležet a tøeba i stát. 
Nìkdy se vznášíme, jindy se potápíme    
a zároveò pøitom sedíme, stojíme, 
ležíme a chodíme. A to s tou koèkou       
a broukem…, co tu je koèek, které jsou 
zároveò brouky, a naopak broukù, kteøí 
jsou zároveò koèkami. A potom tu máme 
spoustu koèek, které nejsou ani koèka-
mi, ani brouky, ani nìèím jiným. A máme 
tu i brouky, kteøí nejsou ani brouky, ani 
koèkami, ani nìèím jiným. A máme tu 
také…” „To proto, že špatnì myslíte,” 
pøerušil ho návštìvník, „proto tu máte ta-
kový zmatek. Kdybyste mysleli podle 
pravidel, vypadalo by to tu jinak, mìli 
byste tu poøádek. Koèky by byly koèky    
a brouci brouky.” „Zmatek? My myslíme 
jinak, my se tady vždycky nìjak dohod-
neme, nìjak domluvíme,” odvìtil mistr. 
„To nejde,” tvrdil návštìvník, „myslet 
jinak; buï se myslí podle pravidel, nebo 
se nemyslí vùbec. Èím se tady vlastnì 
øídíte?” zeptal se návštìvník. „To u nás, 
když se nìkde setkáme s nìjakým 



14SOVA BEZ NOT

Narodila se do èasù, kdy písmeno X 
kralovalo užité grafice a reklamì a bylo 
absolutní zárukou úspìšnosti každého 
názvu èi loga. Byl to až jakýsi refleks. 
Pøesto v Janin úspìch v modelingu ne-
vìøili ani její nejbližší, právì kvùli jejím 
nohám do X.

„Øíkali mi iksaèka, boží kropenka,” 
vzpomíná Lady X. „Mì ale bylo jasné, že 
X je zlomovým písmenem nadcházející 
nové doby, protože jeho znakovost ná-
leží víc ke znakové sadì užívané ve vý-
poèetní technice, než k tradièní znako-
vosti lingvistické. Není náhodou, že X    
je vlastnì i škrtanec. Symbolizuje konec 
tradièního kabalistického pojetí universa, 
které založilo západní vzdìlanost, a pod-
le kterého je celý svìt tvoøený kombina-
cemi 22 písmen abecedy, darované Bo-
hem. V novém období, vìku informatiky, 
symbolizovaném znakem X, se tímto Bo-
žím projevením stává samotná informa-
ce. Byla jsem si jistá, že se svýma no-
hama do X musím jednou jako modelka 
uspìt."

Co následovalo, již všichni víme. 
Obliba písmena X pøerostla v hotové ší-

lenství. Dìtem se už nedávala jiná jména 
než s „x” – Xaver, Oxana, Oxid, Xindl –    
a vzhledem k malému poètu slov s X se 
poèala upravovat slova, kde seskupe-   
ní hlásek umožòovalo, by� vzdálenì, X 
použít. Tak došlo k pøejmenování hradu 
Køivoklát na Xivoklát, a objevila se slùvka 
xovinoøez, Xemílek, apod. Nexiè na mì, 
xikem si nic nevymùžeš. 

A nejen to. Bez iksáckých nohou La-
dy X, které tuto xavinu obliby X spustily, 
se neobešla obálka žádného módního 
xasopisu. Byl to až románový happy end 
pøíbìhu obyèejné venkovské holky s no-
hama do iks, která toužila být modelkou.

Jezdila po ránu na beranu, v ruce 
chcíplou vránu. Napùl obutá, napùl jak 
paragraf sehnutá a stejnì tak i krutá. 
Blbejma øeèma ze sna ucpala nám tla-
mu. Mìla psa, co jmenoval se Støemhlav, 
štìkal totiž moc nahlaf. Jeden však k ní 
pøece láskou vzplanul. Mìla nohy jak 
pøesýpací hodiny, kde rozkvétají lekníny. 
Kdo ty hodiny otoèí, ten udìlá vše, co na 
oèích jí vidí. Smutek života, vždy� ne-
jsou to jen mlèenlivé ryby.

Modelka, která mìla nohy do X
Oldøich Janota

podivná pøedstava: ‚Dnes má pan pre-
zident svátek. Je krásný den, slunce sví-
tí, ptáci zpívají, stromy ukazují poupata. 
Louky se zaèínají zelenat, pìšinky v lese 
osychají. Všichni lidé se radují, že je pan 
prezident zdráv. Milujte se! Buï støídmý! 
Každý musí pracovat! Nelži a neboj se! 
Neopíjejte se!' Pøedstava ho opustila tak 
náhle, jak náhle ho pojala. Mistr mlèky, 
nehybnì sedìl, pohlížel do dálky a bez 
hlesu pohyboval rty. Byl ohromen tím, co 
mu prolétlo hlavou. Nevìdìl. Byla to 
vzpomínka? Pøedtucha? Vidina? 

podnìtù, dotekù, pocitù, pøedstav, zámì-
rù… v jedné jediné hlavì. A co se tepr- 
ve musí dít v hlavách, kterých je pohro-
madì víc?' Znova pohlédl na zèeøenou, 
nekoneènou hladinu moøe a znova se 
zamyslil, ‚co asi tak èeøí hladinu mysli? 
Odkud se tu berou všechny ty vznìty, 
vzruchy, doteky, popudy, podnìty, pøed-
stavy, zámìry…, kde se rodí jednání, 
myšlení, vìdìní, umìní…, kde pramení?' 
Zkoušel si to srovnat v hlavì, už, už se 
mu zdálo, že to má, že na to pøišel, když 
vtom ho náhle a neèekanì pøepadla tato
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Zimní tajemství

Bydlím v tvém tìle
Bydlíš v mém tìle
A teplo nory
Je bezpeèí
Venku se honí sníh
Když oheò krve
Vesele plápolá

Už odnepamìti
Tajná slova
Pøivolávají kouzla
Pod tajnými pohledy
Taje sníh
A tajné dveøe
Vedou pod klenby
S poklady

Zùstat rozumní
Zùstat rozumní
Køièí rozum
A vrací nás zpìt
Na rozbité cesty
Jarmareèních vozù

Chtìla bych zaplatit
Všemi mincemi
Ale bankomat života
Bere jen nìkteré
A další
Se mi podaøilo
Ztratit
Chtìla bych zaplatit
Ale co
Bych si chtìla koupit
Když nejde mìnit prožité

Ještì se mohu otoèit
Od mlh
Do kterých mì vedou
Pøedpoklady
A volat

Ty
Který mi dáváš
Role
Ve svých pøíbìzích
A oheò
Do domu tìla
Ty
Který rozsvìcuješ
Hvìzdy oèí
A zrychluješ dech
Do fanfár
Vítìzných køeèí
V hedvábí kùže
V hlubinách duše
Jen prastará slova
To mohou naznaèit
Jen ticho
Je dovede zatavit
Granáty do skla
Tepající granáty

Jen ticho
Eva Válková

Maska rozkoše

Tak prastará

Že se dotýká

Nejhlubších vrstev

Na dnì duše

Tak sladká

Jak kaše nìhy

Ve které se brodím

Po kolena a boky

Rozpuštìná

Ve vlhkých tušeních

Tak záøící

Že i bohové

Se usmívají

Tak tajemná

Sladká maska rozkoše

Má tvé zavøené oèi
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Jak se dìlá konference
Daniela Kováøová

Konference je událost, pøi níž zamk-
neme skupinu jinak svéprávných jedincù 
do vìtší místnosti opatøené diskusním 
pultem, mikrofony a velkoplošnými obra-
zovkami nebo promítacími plátny a pøi-
nutíme je nìkolik hodin èi dokonce dní 
sledovat a více èi ménì naslouchat nì-
kolika jedincùm, cosi mumlajícím do mi-
krofonu, zatímco toužebnì vyhlížejí pøe-
stávku na kávu, zvanou cizokrajnì co-
ffeebreak. Vedle krátkých pauz mívají 
konference ještì polední pøestávku, bì-
hem níž se podává obìd. Tato èást kon-
ference bývá nejoblíbenìjší.

Pøi pøípravì podobné akce je tøeba 
mít na pamìti pár pravidel, z nichž nej-
dùležitìjší není téma, obsazení disku-
tujících odborníkù ani místo konání, ale 
kdo to všechno zaplatí. 

Zaèíná-li napøíklad organizátor Òou-
ma pøipravovat konferenci, veden snem 
o vìhlasném setkání na aktuální téma    
a s kvalitním obsazením a opomene onu 
drobnou malièkost, jakým je financování, 
obvykle zjistí, že veškeré náklady po-
nese sám, popø. se akce vùbec neusku-
teèní. Naopak poøadatel Filuta ví, že úko-
lem èíslo jedna je nalezení vhodného in-
vestora, který by konferenci financoval, 
nebo� na to má v rozpoètu pøíslušnou 
kolonku („Stejnì ty peníze potøebujeme 
do konce roku vyèerpat.”), jde o pod-
mínku grantu („Evropská unie trvá na 
prezentaci výstupù projektu.”), je poøa-
dateli za cosi zavázán („Loni jsem za-
mìstnal tøi tvé lidi!”) nebo touží po pøí-
ležitosti pro vlastní prezentaci („Vaše lo-
go bude na èestném místì nad hlavami 
hostù.”). Jsou-li pøislíbeny finance, mùže 
Filuta zvolit termín, což je úkol neménì 
jednoduchý, nebo� musí být dostateènì 

vzdálený, aby akci bylo možno organi-
zaènì zvládnout, ale nikoli pøíliš daleký, 
nebo� pamì� lidí je krátká a mohli by na 
událost do jejího konání zapomenout. 
Ideální se tak jeví odstup nìkolika mì-
sícù. Je-li termín urèen, pøichází na øadu 
téma. Musí být dostateènì nové, ale ni-
koli naprosto neznámé. Musí mít atrak-
tivní podtitul, který by laikùm a noviná-
øùm pøístupnì podal, o èem vlastnì kon-
ference je. Òouma by zvolil název „Do-
mácí násilí”, ale Filuta konferenci pojme-
nuje „Jak spolu žít a nepozabíjet se aneb 
Agresorem mùže být žena i muž”. Po 
volbì názvu pøichází na øadu osoby        
a obsazení, tedy lektoøi, panelisté, pøed-
nášející a hosté. Zdálo by se, že získat 
atraktivní a zajímavé jedince k úèasti na 
velkolepé akci bude složité, ale máte-li 
peníze, hosté i úèastníci rádi pøijedou. 
Òouma by možná pozval kamarády, ale 
Filuta ví, že potøebuje jednoho profe-
sora, aby konferenci podpoøila akade-
mická obec, veøejnì známou tváø, aby  
se o konferenci zajímala média, pro-
vokatéra, který vysloví burcující èi 
konfliktní myšlenku, a koneènì bavièe, 
schopného vtipného vystoupení, aèkoli 
vlastních myšlenek má pomálu. Ještì je 
zapotøebí sestavu diskutujících kvùli gen-
derové vyrovnanosti doplnit o pøíslušnici 
slabšího pohlaví a promyslet vzájemné 
sympatie èi odpor vybraných jedincù, 
protože v malém rybníèku Èeské re-
publiky se všichni znají, ale nìkteøí spo-
lu vzájemnì nehovoøí. 

Koneènì má Filuta sestavu kompletní 
a mùže vybraná jména oslovovat, pøi-
èemž každému oslovenému bez výjimky 
potvrdí, že ostatní diskutující již úèast 
pøislíbili, a jedince váhající naláká na lu-
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kolují mikrofony a posluchaèi se vyjadøují 
ke slyšenému. Òouma by ponechal dis-
kusi volný prùbìh, doufaje, že pøedne-
sené pøíspìvky zaujmou a inspirují po-
sluchaèe k zajímavým reakcím, o nichž 
pak budou moci psát média. Zkušený Fi-
luta nedoufá, ale ví, že bez dobré pøí-
pravy by také mohl nastat v lepším pøí-
padì trapas a v horším naprosté ticho,    
a tak pøedem dohodne tøi až pìt dis-
kusních vystoupení, jejichž skuteèný po-
èet bude peèlivì korigovat podle èasu, 
který v programu zbývá do polední pøes-
távky.

Když se koneènì pøiblíží onen velký 
den, ukáže se, že podstatný není obsah 
vystoupení ani novost myšlenek, ale kva-
lita obìda, chu� kávy a teplota vzduchu  
v konferenèním sále. Jsou-li tyto para-
metry shledány ucházejícími, konference 
se beze sporu podaøí, Filuta mùže klidnì 
spát, úèastníci si vzájemnì blahopøát     
a všichni se tìšit na pøíští roèník. A� žijí 
konferenèní akce, umožòující výmìnu in-
formací, setkání zainteresovaných a za-
mìstnanost profesí, které na konferen-
cích participují.

xusní ubytování, veèerní raut, vìcné da-
ry a ceny èi odvoz do místa konání akce 
a zpìt. V této fázi se opìt ukáže, jak jsou 
dùležité finance, protože ochotu diskutu-
jících vystoupit na konferenci lze mírnou 
odmìnou zásadnì zvýšit.

Jsou-li tyto úkoly zdárnì splnìny, vy-
øeší se další drobnosti jako po másle. 
Volba místa je starost nejmenší – má-li 
poøadatel finance, kvalitnì vybavené sá-
ly se o nìj poperou. Koneènì mùže dát 
Filuta o konferenci vìdìt svìtu, k èemuž 
se opìt hodí peníze na inzerci, tisk pla-
kátù, letákù a pozvánek. Èas bìží, leè 
Filuta nelení, rozesílá informace, zve 
úèastníky, každé skupinì zdùrazòuje ji-
ného pøednášejícího a umnì pracuje      
s poplatky za úèast. Publikum totiž mùže 
tvoøit skupina homogenní nebo smíšená, 
a úèast na konferenci lze mnohdy získat 
zdarma, což obvykle pøiláká více osob,    
z nichž se èást omluví nebo bez omluvy 
nakonec nedostaví. Pokud je úèast za 
poplatek, bývá zájem slabší, ale platící 
úèastníci disciplinovanìjší, patrnì ve 
shodì s požadavkem: „Za ty peníze se-
beru všechny písemné materiály, vypiju 
nìkolik káv a ochutnám vše, co nabídne 
švédský stùl.”

Èas, který zbývá do konání akce, lze 
využít k dolování napsaných diskusních 
pøíspìvkù z hlavních diskutujících, pøí-
pravì sborníku a zejména vypracování 
závìrù z konference, které je nutno peè-
livì pøipravit pøedem a mnohokrát pro 
všechny kopírovat, aby nedošlo ke zby-
teèným zmatkùm, nepøesnostem nebo 
nedej bože nepøedvídaným zvratùm èi 
mimoøádným událostem. 

Posledním krokem vyžadujícím pøí-
pravu je diskuse. Tak oznaèujeme èást 
konference následující po odpøednáše-
ných blocích, v nichž pøednášející uml-
kají, odpoèívají a popíjejí perlivou vodu  
z pøipravených lahví, zatímco publikem 
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Svìtovost, celebrity...
Stanislav Bukovský

Archaismy, celebritismy

Když jsem bylo dítì, chodilo jsem      
s mámou, když jsem onemocnìlo, na vy-
šetøení k paní doktor. Jako dítko vycho-
vané jsem cestou zdravilo paní doktoro-
vou, paní majorovou, paní Janù, paní 
Koèí a všechny ostatní, které jsme pot-
kali. Teï chodím, ale radìji nechodím, na 
vyšetøení k paní doktorce. Cestou potká-
vám paní Robinson, paní Smetana, paní 
Klenot, manžele Kaplicky – Kaplických, 
mladou paní Kaplicky, jíž doprovázívá ta 
významná osobnost, co se jmenuje stej-
nì, jenom má èárku nad y a také man-
žele Liška – Liškovi, paní Liška Bokovou 
s panem Liškou, s jejich dcerami Liška    
a syny Lišky. 

Jako osoba podléhající branné povin-
nosti jsem byla vojákem základní služby 
nejprve na Slovensku. Tam vojáky obve-
selovalo dìvèe jako lusk zvané Odvážná 
školaèka. Pak mì vojenští páni pøeložili 
do Èech. Tam vojáky pokoušel Rudý ïá-
bel. To bylo dìvèe! To byla žena! Byl to 
èert.

Èlovìk si musí dávat pozor, aby ty ro-
dy a také èísla, èasy a osoby nepopletl. 
Naštìstí když je nìco pøitažené za vlasy, 
tak se to èasem èasto samo srovná. Ja-
ko tøeba z té paní doktor je dnes paní 
doktorka a paní doktorová už se také ne-
øíká. Ale móda usilující o svìtovost – 
svìt dohnat a nejlépe pøedehnat – velí 
nepøechylovat ženská pøíjmení. A to je 
teprve nìco. 

Paní odborník na èeštinu z Ústavu 
pro jazyk èeský øíká, že se vše má ne-
chat samovolnému vývoji. Pak se to ko-
difikuje, jak je to. Jazyk se sám od sebe 
se vším vypoøádá. Tak tomu bylo nako-
nec i v minulosti. Prezidenti neøíkají jako 
døíve králové, že my prezident jsme se 
rozhodli. Kosmetièkám podlah se už také 

neøíká: Šla sem a utøela to tady! Ještì 
zùstalo nelogické: Vy jste tam byl? Kolik 
jich tam bylo? Nìkolik èi jeden? Zkusme 
to obrátit: Ty jsi tam byli? Pìkná blbost, 
že? 

Co na to, Roubíèek, øíkají? Pán èi 
paní? Naštìstí to nemusíme øešit. Tohle, 
vìdìjí, je už zakonzervováno jenom       
v anekdotách. Snad tak skonèí i jiné ne-
logiènosti. Odborník na èeštinu je ráda, 
že v dobì neomezené a neomezované 
demokracie nemusí nikoho otravovat      
s pravidly a mùže v klidu èekat, jak se to 
samo od sebe a za pomoci mobilù a po-
èítaèù všechno vyvine. Nìkteøí pokroká-
øi a optimisté dokonce tvrdí, že a� se 
dìje co se dìje, všechno jde neustále    
k lepšímu. Snad mají pravdu. Takže žád-
né strachy o naši mateøštinu. A ani         
o zdravý rozum!

Jak svìtové, jak moderní

Karel Teige øekl, že umìlec je èlovìk, 
který umí to, co jiní neumí. Oscar Wilde 
zas: Buïte sami sebou, všechny ostatní 
role jsou již rozebrány.

Bezprostøednì po válce, v atmosféøe 
opojení z vítìzství demokracie nad na-
cistickou totalitou a také umìleckou ne-
svobodou, probìhla v Londýnì velká vý-
stava Picassových a Matissových dìl. 
Svobodomyslní Anglièané se kupodivu, 
aè v souladu s tradicí, zachovali jako 
konzervativci. Vìtšinovì dali najevo svou 
nelibost. I vystoupil na obranu tìchto 
dvou umìlcù v londýnském Daily Tele-
graph v prosinci 1945 malíø Henry de 
Warroquier. Jeho èlánek v èeském znì-
ní vyšel v roce 1947 ve sborníku S. V. U. 
Mánes – Volné smìry:

„Umìní, právì tak jako život, z nìhož 
pochází, se neustále vyvíjí. Každé jeho 
obnovení by mìlo okouzlit lidskou duši 
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Tøešnièka na dortu

Dar církvím, zvaný církevní restitu-
ce, by chtìl ještì nìèím pøizdobit. Církve 
žily u nás doposavád v chudobì, církev-
ní pøedstavitelé mìli sotva na chleba      
a teï dostali dort. A èím že se korunuje 
dort, èím že se dokonèuje výzdoba to-
hoto gastronomického výtvoru? Tøešniè-
kou! Správný dort má odjakživa na svém 
vrcholku tøešnièku. A co že bude tou 
tøešnièkou na jako dort sladkých restitu-
cích? Mariánský sloup. Už jenom ten 
chybí, abychom uèinili spravedlnosti za-
dost a mìli koneènì èisté svìdomí.

Zhøešili jsme. Ani T. G. Masaryk si 
nevážil habsburského rekatolizaèního 
dobrodiní, a když pomýlený dav v roce 
1918 mariánský sloup strhl, prohlásil: 
„Když Pražané tu sochu odstranili, jsem 
rád, protože ta socha byla politickou po-
tupou pro nás.” I mistr tesaø se utne, jak 
vidno. Ten sloup byl pro nás výstrahou    
a pøipomínkou, jak to dopadá, když pøe-
staneme poslouchat. Že když se zpì-
èujeme, je nás tøeba ètvrtit, muèit, jazyk 
se nám musí vyøíznout, hlava useknout. 
Ale ani pak, až se mariánský sloup opìt 
vztyèí, to nebude úplnì ono. Ještì by    
to chtìlo ze Staromìstského námìstí 
odstranit pomník Mistra Jana Husa.        
A z kopce nad Žižkovem (ten by se mìl 
pøejmenovat) sochu Jana Žižky.         

Osvícení našinci, co církevní dar – 
restituce a vztyèení mariánského sloupu 
mají v programu, jistì nezùstanou jen pøi 
tom. Další kroky budou následovat. Urèi-
tì dojde na symboly naší neposlušnosti, 
sochy obou Janù – Husa a Žižky – nejen 
v Praze na Staromìstském námìstí a na 
Vítkovì, ale i všude jinde. Z našich mìst, 
mìsteèek, vesnic a vesnièek je tøeba je 
odstranit a nahradit symboly poslušnosti. 
Ve Františkových Lázních už mají sochu 
Františka Josefa I. To je krok správným 
smìrem. Toho kacíøe Husa nám netøeba 
pøipomínat. Už se od nìho nenecháme 
navádìt, abychom žili v pravdì. Kam by-
chom došli?

jako neznámá kvìtina. Ale nové vyjádøe-
ní obyèejnì èlovìka neokouzlí, spíše ho 
pøekvapí, udiví, pøivede z míry a snad 
dokonce pobouøí. Aby však obnova mì-
la smysl, musí být trvalá: èasem se kaž-
dé revoluèní umìní stává klasickým.

Je-li umìlec skuteèným tvùrcem – 
snad spíše „vynálezcem” – dá umìní no-
vou formu, pøinese technice nové mož-
nosti vroucího citlivého vyjádøení vìcí 
velmi starých – všeho, co trvá vìènì – 
umìní a èlovìka.

Obecenstvo by se nemìlo stavìt pro-
ti tvùrci, který má jediný sílu a moc razit 
cestu, ale proti jeho nesèetným napo-
dobovatelùm, kteøí v hodinì úspìchu 
zkroutí nejúžasnìjší objevy a stálým na-
dužíváním jich je zneužijí.”

Co je tedy umìní? Má se dìlat tak, 
jak to dìlají nejvìtší mistøi, tvùrci nových 
smìrù? Má se dìlat, co se dìlá ve svìtì, 
aby to tím pádem bylo také svìtové? Ne-
ní-li tomu tak, má-li každý tvoøit sám ze 
sebe a za sebe, pak by každý smìr mìl 
reprezentovat jen jeden novátor, bez 
ostatních napodobitelù, které s sebou 
strhl, kteøí se jím dali ovlivnit.

Je módní totéž co moderní a mùže 
být nemódní, pøípadnì nemoderní, na-
vzdory tomu kvalitní? Mùže, nemùže, 
musí, èi nesmí se vycházet z tradice? 
Nevychází hned první napodobitel nì-
koho, kdo popøel tradici, z tradice? Má se 
usilovat o srozumitelnost? Je èi není sro-
zumitelnost tak trochu na závadu?

I když to, co v roce 1945 pobuøovalo, 
dnes již nepobuøuje, jasno v tom není 
dodnes. Jenom už nic nepøekvapí, nic 
doopravdy nenadchne, nedojme, nic ne-
dokáže pobouøit. Diváci si zvykli a jsou 
už vùèi všemu imunní. Co je nové, sku-
teènì originální, je èím dál tím obtížnìjší 
poznat. Coco Chanel svého èasu øekla, 
že skuteènì moderní je pouze to, co již 
tady hodnì dlouho nebylo. I na tom by 
mohlo nìco být. Novým by pak klidnì 
mohl být návrat k øemeslu a s jeho 
pomocí pak snaha o vyjádøení nových 
myšlenek.
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Z aprílových øádeèkù
Evžen Pìnkava

Jiøí Opelík ve Zprávách SBÈ polemi-
zuje s Evou Kantùrkovou, jíž vyèítá „ne-
chu� hluboce zakoøenìnou" ve vztahu  
ke Karlu Èapkovi. Spisovatelka totiž ve 
svých memoárech tvrdí, že Èapek objevil 
èeského malomìš�áka, ale jeho omeze-
nost nezvìènil, aniž ji zpochybnil. „Psal  
o svém èlovíèkovi se zalíbením. /…/        
A díky tomu se Èapek stal literárním bùž-
kem správòákù. Normou èeskosti.” Ti 
správòáci, to jsou u ní udýchaní snaživ-
ci, ochotní žalobníèci, lidé propoèitatelní 
a všechno pøepoèítávající. Podle Opelí-
ka jde o hodnocení jak z padesátých let 
a Eva Kantùrková ho v sobì „pietnì 
ustrážila až do souèasnosti”. Navíc „za 
celá svá ètenáøská léta nepochopila, že 
Karel Èapek nepsal o èlovíèkovi, nýbrž  
o èlovìku”.

Symfonický orchestr hl. mìsta Prahy 
FOK nabídl publiku hudební triádu: zprvu 
operní pøedehru Hectora Berlioze, potom 
violoncellový koncert e moll, dílo mnì 
doposud neznámého britského postro-
mantika Edwarda Elgara a vyvrcholením 
veèera se mìl stát Francis Poulenc a je-
ho Stabat mater. V patøiènì vytøíbeném 
opusu Elgarovì dostala velký prostor 
Dominika Weiss Hošková, sbìratelka 
izraelských cen a poct, kterou jsem med-
le pøejmenoval na „vílu Amálku", jelikož 
se vystrojila do velkoèervené suknì.      
V Poulencovi mìla sopránová sóla Olga 
Jelínková. A pìla: „Quando corpus mo-
rietur/ fac, ut animae donetur/ Paradisi 
gloria. Amen.” Veèer citlivì zvládl veterán 
mezi dirigenty Serge Baudo.

Geolog Václav Cílek rozjímá v Res-
pektu o støedovìké a ranì novovìké 

koncepci š�astného èi dobrého života. 
Podotýká, že z hlediska naší doby je 
podstatným rysem „dobrého života” 
pøemítání, pøi nìmž nasloucháme in-
formacím, které pøicházejí z nitra èlo-
vìka. Právì tady se ale ve srovnání       
s minulostí projevuje nejvìtší rozdíl ve 
vnímání. „Chvìjivì pøeskakujeme z jed-
noho informaèního proudu do druhého   
a následkem je spíš bezradnost, protože 
jsme nedosáhli nìjakého základního 
smíru (a tím ménì inspirace) s vlastním 
nitrem,” øíká badatel. A upozoròuje na 
dramaticky klesající zájem o lyriku, což 
nemá obdoby v celých dìjinách lidstva   
a což ukazuje, že ve spoleènosti se nìco 
muselo stát.

Potøetí, pravdìpodobnì potøetí Trista-
na, další z „francouzských” snímkù Luise 
Buòuela z roku 1970: naposledy jsem ji 
ovšem vidìl pøed tøiceti lety nebo i døív. 
Od poèátku je dùležité, že jde o filmovou 
adaptaci románu Benita Péreze Galdose 
a že režisér pøenesl dìj z 19. století do 
Toleda dvacátých let, tj. do období pøed 
španìlskou obèanskou válkou. Prošpiko-
val ho surrealistickými vizemi i heretic-
kými výjevy z podvìdomí: takto domyslel 
a pøetvoøil Galdose do Freudova svìta. 
Záøí tu Fernando Rey a Catherine De-
neuveová, nìkteré výjevy pøipomínají 
Rembrandtovy obrazy starcù. Proslulá je 
scéna brutální sexuální provokace, pøed 
níž hluchonìmý hoch prchá do zelenì. 
Všichni jsme hluchonìmí.

Pøed dvìma lety jsme v Obecním 
domì obdivovali až neskuteèné umìní 
mladého nebo mladšího klavíristy Fazila 
Saye: jak ten èaroval s klavírem, jak ten 

Z OHMATANÉHO DENÍÈKU
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matuji výrok, že všichni mohou závidìt 
mým studentkám. Skoro jsem se na 
pøednášku tìšil, na milou atmosféru „tøe-
tího vìku”. Cestou si poblíž pardubic-
kého „kostelíèka” povšimnu nárožní hos-
pody s rozverným názvem U Vatikána. 
Èepují tam pernštejnské, co také jiného!

Za pár dní v Jízdárnì Pražského Hra-
du skonèí retrospektivní výstava prací 
osmaosmdesátiletého Karla Malicha s la-
pidárním názvem: Malich. Na rané tvor-
bì je velice znát vliv Juana Miróa nebo 
Hanse Arpa (a vùbec evropské avant-
gardy), mnohem osobitìjší jsou pozdní 
autorovy drátìné plastiky (sugestivní 
Krajina s vìènem) nebo až mysteriózní 
kruhový objekt nazvaný Místo pro na-
tékání ducha. Èteme však i fragmenty     
z umìlcova svíravého vyznání z poèát-
ku sedmdesátých let: „Cítím, že jsem 
jednoznaènì urèen. /…/ Patøím k nìèe-
mu, co již není pravda. Všichni chtìjí jen 
žít. Víc nic. Všichni jako kdyby jen hledali 
záchranu v banalitì. A jsou š�astni." 
Zaujme mì také snový výraz „zdýchávat 
se s kosmem”.

Doèítám zèásti autobiografický, po-
výtce ale esejistický „román s traktáty” 
Toleranèní patent z pera pardubického 
Miloše Vodièky. Nejvíc zaujmou svéži-
votopisné partie, které popisují „ètyøpro-
centní” orientaci protagonisty prózy, jeho 
život homo-, hetero- i bisexuální, èili ne-
jenom ve tøech, ale také s dítìtem, které 
zplodil buï on, nebo protagonista è. 2 – 
a všem je otcovství lhostejné. V textu se 
žel objeví i leccos dryáènického, nicmé-
nì až nevìøícnì vzpomínám na dávné 
seznámení s Vodièkou na Rulfovì sídle 
na Doubravì u Hoøic, na tehdejší hovo- 
ry a popíjení, na tklivì opilecký pøíbìh    
o Kristì Andersové, snad zmizelé v exilu. 
Jirka Rulf jí vìnoval jednu báseò: i jako 
výraz solidarity s poetou.

kouzlil s Èajkovským! Nyní byl tento 
„slavný turecký pianista a skladatel”        
v Istanbulu odsouzen na deset mìsícù 
podmínìnì na pìt let za „urážky nábo-
ženských hodnot, které vyznává èást 
obyvatel”. Tøeba za pøirovnání alláhistù 
(neboli devótních muslimù) k pøízemním 
pitomcùm. Say pøipomnìl verš perského 
básníka Omara Chajjáma, který se na 
rozhraní 11. a 12. století tázal, zda nebe 
je nálevna nebo nevìstinec? Jak pravil 
Chajjám, muslimy odmìnou za bohaboj-
nost èekají v nebi slastné nápoje a dívky. 
Ba, dívky! Obojí za života zakázané.

Jiøí Kratochvil ve vìtším èlánku uve-
øejnìném v Orientaci volá po tzv. ob-
novení poøádku v èeské literatuøe. Což 
podle nìho spoèívá pøedevším v defini-
tivním odvratu od postmodernismu, od 
jeho výstøedních experimentù a od prin-
cipu literární hry a pohrávání si. Jak se 
zdá, nadobro nech� je zapomenuta Kra-
tochvilova knížka Má láska postmoder-
na; k té se vùbec nezná a dìlá, jako kdy-
by ani neexistovala. Zároveò spisovatel 
tvrdí, že všechno umìlecky významné    
v tuzemské literatuøe vzniklo v devade-
sátých letech, kdy postmoderna vstupo-
vala do naší literární kultury a on sám 
psal natolik postmodernì, seè mu síly 
staèily. To však mìla být podle nìho do-
ba „nepoøádku”. Zato tvùrèího.

Už potøetí pøednáším v pardubickém 
Senior-centru, v zeleném a tichém koutu 
mìsta, tentokrát o Otokaru Fischerovi, 
kolínském rodákovi, který má letos na 
jaøe polokulaté životní výroèí; mluvím víc 
než hodinu, senioøi pozornì poslouchají, 
snaží se pochytit a zachytit to, co je za-
jímá nebo co by je mohlo zajímat. Na zá-
vìr pronese paní knihovnice, která be-
sedy organizuje, ještì pár lichotivých 
slov na mou adresu, z nichž si zapa-
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Miroslav Holub a ti druzí
Evžen Pìnkava

Psala se v Plzni v období mezi dvì-

ma svìtovými válkami vùbec nìjaká poe-

zie? A psala-li se, byla na kvalitativnì pøi-

jatelné umìlecké úrovni, byla to poezie 

aspoò s patøièným, aspoò s prùmìrným, 

když už pravdìpodobnì nikoli s pøeve-

likým Pé? Ano, v regionálních pøíruèkách 

se lze doèíst o nìkterých autorech pro-

padlých básnictví, dokonce v nich nara-

zíme na obstojnou øádku jmen. Jenomže 

které z nich zcela beznadìjnì nezmizelo 

v propasti zapomnìní? 

Nic proti nikomu, komu však z dneš-

ních bohemistù nebo ètenáøù ještì dnes 

nìco øíká napøíklad jméno Ivan Duchoò? 

Prozraïme, že šlo o básnický pseudo-

nym dramatika Václava Krofty, jak se 

mùžeme v odborné literatuøe doèíst, nic 

víc pozoruhodného asi o nìm nepovíme: 

podle Viktora Viktory (srov. jeho Kapitoly 

o literární Plzni II) šlo o bezruèovského 

epigona. Nebo Tadeáš Vrba: u nìho stojí 

za zmínku, že byl otcem básníøky Aleny 

Vrbové, pøedevším ale vydal dvì sbírky, 

zatímco jeho dcera jich má na kontì 

nesrovnatelnì víc, o románech nemluvì, 

leè ani ty dvì Vrbovy knížky veršù ne-

zakotvily v plzeòské literární pamìti. Zù-

staneme-li u otcù, rodièem eufemisticky 

øeèeno bizarního prozaika Zbyòka Ko-

vandy, zprvu též veršotepce a posléze   

v prvé øadì šedé eminence šedivého 

plzeòského literárního života po roce 

1969, byl básník Cyril Kovanda, tentokrát 

wolkrovský epigon se vším všudy. Leè  

co ti další? Byli to také epigoni? Alespoò 

bezruèovští nebo wolkrovští? Anebo sa-

mí grafomani, a to grafomani obskurní? 

Pøípadnì jenom takøeèení básníci pro-

vinèní, k nimž je záhodno pøistupovat 

spíše se soucitem a neuplatòovat na nì 

vyšší kritická kritéria? Jenomže takový 

kritický „soucit” je na místì, pouze pokud 

si literáti netvùrèího ražení chamtivì 

nepøisvojují vavøíny, které jim nenáleží. 

A co Bohumil Polan? Vydal sice svou 

jedinou básnickou sbírku Koncert na les-

ní roh až v roce 1927, ale za tzv. první 

republiky už poezii skoro nepsal, vìnoval 

se v plné šíøi zvláštì literární a umìlec-

ké kritice. A to, co svého èasu napsal      

v básnickém rozpoložení, mùžeme na-

konec vnímat spíše jako návrat k poeti-

ce pøedváleèné moderny. Možná by si     

z poezie Masarykových èasù zasloužil 

pozornost ještì Václav Zima, pravdìpo-

dobnì autor jediné knížky veršù, právì 

tak by více èi ménì snad stál za pøi-

pomenutí Miloslav Matas a jeho Plzeò-

ské písnièky, prý ale jde i v tomto pøípadì 

toliko o „mechanické veršování”. Za te-

matickou exkluzivitu lze pokládat poému 

Ludvíka Jehla s názvem Roald Amund-

sen. Jinou vycházející hvìzdou západo-

èeského básnictví se mohla stát (a v jis-

tém smyslu se i stala) pøipomenutá Alena 

Vrbová, staroplzenecká rodaèka, která 

ovšem svou první knihu veršù vydala až 

bìhem pražských studií. Na druhé stranì 

jí už jako dvanáctileté (!) vyšla knižnì 

pohádka Matièka Zemì. Což je na za-

psání do pomyslné plzeòské Guinessovy 

knihy rekordù.

Viktor Viktora ve zmínìných Kapito-

lách o literární Plzni konstatuje, že tvorba 

mnoha plzeòských básníkù se „v menší

PLZEÒSKÁ VLASTI(NE)VÌDA
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vuje právì v dobì gymnaziálních studií. 

Navíc v letech 1942-1945, než po ukon-

èení války zaèal studovat na pøírodo-

vìdecké a poté lékaøské fakultì v Praze, 

budoucí básník pracoval v øíšské Plzni 

jako pomocný dìlník ve skladu øeziva     

a na pøekladovém nádraží. Pøipomeò-

me, že debutoval až ve ètyøiadvaceti, 

roku 1947 ve Svobodném slovu a poté   

v Ohnici, pozdìji psal populárnìvìdecké 

èlánky (zároveò byl ètrnáct let výkon-

ným redaktorem Vesmíru!). Svou prvoti-

nu Denní služba uveøejnil Holub mno-

hem pozdìji, teprve v pìtatøiceti, a to již 

jako renomovaný mluvèí „poezie Kvìt-

na”, jako propagátor tzv. poezie všed-

ního dne, hlásající návrat k pováleènému 

civilismu.

Josef Hrubý mi v jednom z našich 

mála, leè kvasných rozhovorù vyprávìl, 

že Miroslav Holub zaèal psát mnohem 

døív a už koncem let tøicátých co mla-

dièký básnický elév obdržel Klosterman-

novu cenu, pøedchùdkyni Ceny Bohumila 

Polana, a to za své asi nedochované ju-

venilie. Nemìl jsem pøíležitost pátrat tím-

to smìrem a ovìøit toto tvrzení, jeho slo-

va mi ale v daném pøípadì pøipadají 

mnohem hodnovìrnìjší než stanovisko 

pražského literárního historika: pøed-

pokládám, že ten se Holubovými lite-

rárními zaèátky v rámci regionu pøíliš ne-

zabýval. Když Svozil pøipravoval heslo 

pro uvedený akademický slovník, Holub 

už nebyl mezi živými. Zaèínal jako elév, 

neskonèil jako epigon. Dozajista však vy-

nikl již jako básnický uèeò a posléze se 

stal mistrem poezie. Proto si také teï     

v záøí s úctou pøipomeòme jeho nedožité 

devadesáté narozeniny.

míøe vyrovnávala s podnìty avantgardy” 

– dovedeno do dùsledkù potom šlo od 

poèátku o mrtvì narozené verše! Cel-

kovì vzato bylo asi plným právem o me-

ziváleèné poezii v Plzni øeèeno, že jde      

o díla nikterak nepøevyšující prùmìr        

a podprùmìr, tøebaže v nich nalezneme 

rovnìž „souvislosti s vývojovými proudy 

celonárodního básnictví”. 

Co však napíše literární historik za 

pùl století o nynìjším plzeòském nebo 

západoèeském psaní poezie? Kéž by 

mìl  o poznání víc dùvodù k pozitivnìj-

šímu hodnocení! Skeptikové mohou být 

mnohem støídmìjší a støízlivìjší, i když 

jako celek je plzeòská poezie z rozhra- 

ní druhého a tøetího tisíciletí pravdìpo-

dobnì v celorepublikovém mìøítku spíše 

nedocenìna než docenìna. Zároveò se 

ale, a to více než zjevnì, v menší míøe 

vyrovnává a vyrovnala s podnìty post-

moderny.

Z pohledu meziváleèného a protek-

torátního literárního dìní v západoèes- 

ké metropoli se ale sluší upozornit na 

tvùrce, který mohl být kometou plzeò- 

ské poezie, leè nestalo se tak. Máme na 

mysli Miroslava Holuba, který vyrostl      

v rodinì dlouholetého zamìstnance 

mìstského øeditelství státních drah          

a o kterém se ve Slovníku èeských spi-

sovatelù od roku 1945 doèteme (v hesle 

sepsaném Bohumilem Svozilem, pisate-

lem holubovské monografie Vùle k inte-

lektuální poezii), že autorovy první po-

kusy o básnickou tvorbu se datují od ro-

ku 1944 a že byly inspirovány francouz-

skou avantgardní poezií v pøekladech 

Karla Èapka a surrealistickou tvorbou Ví-

tìzslava Nezvala. Je to tak, nebo nikoli? 

Plzeòský rodák maturoval v roce 1942    

a poezii v životì a èasto i v sobì obje-
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Jak ta laò
Vladimíra Brèáková 

Snídám drobky od veèeøe

Snídám drobky od veèeøe
a víno
rozlilo se po oboøe
když nebe vstalo

Proháním se lesem
svým snem plaše nesen
v závìtøí našich ran

Jak ta laò
v kožichu divé zvìøe
trousím chlebové drobky
od veèeøe

v nadìji že z lesa
vyjdu ven

A noc 
zas bílý pecen
sází na nebesa

a prostírá k veèeøi

Pokušení

Pøekvapil jsi mì
když jsi vešel
s novinami v ruce
já právì sedìla
u ranní kávy
dortu z èokolády
a cigarety
ale ve chvíli
kdy jsi listoval v rubrice
kterak z domova
už jsem vìdìla
že jsme mu podlehli
znova

Konvenèní vztahy

Nejsme rebelové
spíš stádo
které se má rádo

proè a kdo by
boøil
konvence doby
když PASTVINY
jsou volné
bez ohrady

Je dobøe nám
v té PASTI VINY

v ní milujem se
a podvádíme
já tebe a ty mì
v lásce nemyslíme jen na sebe
naše srdce 
jsou do široka 
otevøená

Dobøe nám

Èlovìk ïáblem

Jednoho rána
když šero ustupovalo
svìtlu
a to pozvolna odkrývalo 
siluetu
pøicházejícího èlovìka
si Evina dcera
pomyslela

Kdyby nás tak slyšeli
hadi
kdyby tak slyšeli 
naše mýty
i ty v nichž ïábel – èlovìka
ale i èlovìk – ïábla
v želízkách navzájem vodí

Chudák ïábel
který se k èlovìku
dobrovolnì pøipoutal

Co jen si poène na svìtle?



25(NE)KRITICKY

Stroj èasu v chodu

Mám v oblibì prohlížení rodinných alb, 
vnímám nostalgii starých fotografií a vzpomí-
nek, vyvolávání atmosféry zašlých dob, slad-
kobolné znovuvybavování mladistvého roz-
rušení pøi objevování nových svìtù, zkrátka    
a dobøe promítání filmu života. Protagonist-
kou filmu-knihy Stát zas mezi vrátky... (Plzeò, 
ArtKrist 2013) je Hana Gerzanicová. Spolu-
autor Miloslav Krist naslouchal jejímu vypra-
vování, zaznamenal je, uspoøádal a doplnil 
fotografiemi poskytnutými plzeòskou rodaè-
kou Hanou, dívèím jménem Šlaufovou, dnes 
laureátkou mnoha ocenìní – napøíklad Vý-
znamná èeská žena ve svìtì. A že mohl být 
její život námìtem na román! Každá kapitola 
je plná dramatických zvratù a romantiky. 

Miloslav Krist se projevil nejen jako citlivý 
posluchaè, ale i jako praktický editor, typograf, 
grafik, publicista. Knížka Stát zas mezi vrát-
ky... je smìsicí memoárových textù a básní 
Hany Gerzanicové, tryskajících pøi rozpomí-
nání a bilancování z pocitù nezamìnitelné dá-
my a ladících s dobou tak dávnou, dávnou – 
kam sahá básníøèina pamì� a vliv jejího otce 
– konzervativního a puritánského støedoškol-
ského profesora èeštiny a latiny. Fotografií     
a dobových dokumentù je v knize více než 
sto. Nepocházejí pouze z rodinného archivu 
protagonistky, rozhojòují je obrazové mate-
riály z rùzných archivù státních i obecních,     
z Ústavu pro studium totalitních režimù i od 
osobních pøátel. Prùvodní Kristùv text je do-
plnìn ukázkami a citacemi z èasopisù nebo    
z odborných statí. Vzpomínání konèí rokem 
1996, kdy se Hana Gerzanicová vrátila na-
trvalo domù do Plznì.

Naproti tomu výbìr z autorèiny básnické 
tvorby postihuje celé její tvùrèí období – od 
studentských zaèátkù z roku 1944, veršù 
inspirovaných letními pobyty na Šumavì, pøes 
poetické tvùrèí poèiny z pobytu v Austrálii až  
k básním napsaným po návratu do Èech. 
Zahrnuje rovnìž výòatky z poezie reflektující 
nynìjší život v rodné Plzni.

Støedobodem poezie Hany Gerzanicové 
je Hana Gerzanicová – její pohled na svìt, její 
lásky, vítìzství a prohry, které jí svìt uštìdøil. 
Styl básníøky se nemìní, ústøedním motivem 
zùstává láska, a� již v podobì mezilidských 
vztahù nebo opìvování svého rodištì a dù-

vìrnì známých míst plzeòského regionu, stej-
nì jako láska k pøírodì a hold èeské státnosti.

V závìru si bilancující básníøka klade 
otázky, co znamená èas, co mùže zmìnit.      
A jaký by byl její život, kdyby se mohla vrátit 
zpátky ...a stát zas mezi vrátky. Kdyby se stroj 
èasu podaøilo uvést do chodu, urèitì by se 
všechno odvíjelo analogicky èili v duchu au-
torèiny tvùrèí i životní romantiènosti, expre-
sivity, lidumilnosti, patetiènosti i neochvìjné ži-
votaschopnosti. Pro Hanu Gerzanicovou není 
vedlejší role.                             Jana Horáková

Kniha o šumavských muzikantech

Karel Polata (1914-1974) je jednou z nej-
reprezentativnìjších osobností èeské decho-
vé hudby druhé poloviny 20. století. Oblast 
jeho rodištì a pùsobení, tj. støední Pošumaví, 
má svá specifika, o nichž nás odborná, ale      
i populárnì nauèná literatura dosud informo-
vala jen mezerovitì. Polatova dcera Ivana Ša-
fránková se ujala záslužného úkolu, když ši-
roké ètenáøské obci èásteènì zpøístupnila 
vzpomínky svého otce: výsledkem se stala 
kniha Šumavští muzikanti ve vzpomínkách 
Karla Polaty (Plzeò, Region All 2012), vydaná 
i s èernobílými fotografiemi. Autorka využila 
zápisù, které si zdíkovský rodák a pozdìjší 
legendární kapelník Starošumavské dechové 
muziky ze Sušice poøizoval v padesátých le-
tech minulého století. Povìtšinou jde o hu-
morky dlouho tradované v prostøedí šumav-
ských muzikantù. Vznikaly v èasovém roz-
mezí poèínaje polovinou 19. století až do roku 
1948, kdy se muzikanti roztroušení po celém 
svìtì museli – tehdy již jako èlenové cir-
kusových kapel – na pøíkaz nové èeskoslo-
venské vlády vrátit zpátky do svého domova. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je  
to krachochvilné ètení, pøi nìmž se pobavíme 
veselými kousky šumavských muzikantù od-
cházejících „po šumu” do sousedního Bavor-
ska, svými ženami sice vítaných, nicménì 
zároveò jimi neustále peskovaných pro sla-
bost k alkoholu a citelnou absenci v hospo-
dáøství. Hubatá žena a ušlápnutý muž spolu   
s všemožnými žertíky, které si muzikanti 
vzájemnì tropili – to jsou nejèastìjší motivy 
humorek pocházejících z doby, kdy muzikanti 
úèinkovali na zábavách v èeských pošumav-
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I když slavnou éru vìtšiny cirkusù ukon-

èily váleèné události a pováleèná ekonomická 

situace, pùsobení èeských muzikantù za hra-

nicemi uèinil radikální konec až komunistický 

pøevrat. Jak jsme již uvedli, autorèiným zá-

mìrem bylo nahlédnout úsmìvnou formou do 

života muzikantù, jejichž potomci se posléze 

(poèínaje padesátými léty 20. století) sešli      

v mnoha šumavských kapelách, z nichž díky 

spolupráci s rozhlasem dosáhla nejvìtšího 

úspìchu právì Polatova. Starošumavská de-

chová muzika ze Sušice oslavila svùj jubilej- 

ní tisící koncert již v roce 1958. V plzeòském 

rozhlasovém studiu vznikla posléze roku 1962 

kapela Šumavanka, mající v rozhlasové 

fonotéce na svém kontì 200 orchestrálních 

skladeb. Byla složena z hudebníkù rozhla-

sového, divadelního a posléze i vojenského 

orchestru, Karel Polata ji dirigoval až do své-

ho skonu. 

Aèkoli by se odborníkùm zdál být text pøí-

liš odlehèený, jejich pozornosti neujde 85 do-

bových fotografií, z nichž lze dobøe vyèíst 

nástrojové sestavy kapel pùsobících v jed-

notlivých pošumavských lokalitách (Sušice, 

Kolínec, Libìtice, Ostružno, Strašín, Nezdice, 

Rabí, Ústaleè, Èkynì), anebo – z období je-

jich cirkusové slávy – v daleké cizinì. Ne vždy 

se je podaøilo pøesnì datovat, nikdy však ne-

chybí minuciózní popis muzikantù, který je 

dobrým vodítkem pro toho, kdo pátrá po hu-

debních rodech. Mnohá jména se totiž nápad-

nì propojují, jejich nositelé dnes pùsobí buï  

v profesionálních, anebo v amatérských tìle-

sech. Obrazový materiál se podaøilo shromáž-

dit díky pozùstalostem a dalším pramenùm 

uloženým v Muzeu Šumavy v Sušici, v Mìst-

ském muzeu ve Volyni, v Muzeu pøi Správì 

Národního parku Šumava a Chránìné kra-

jinné oblasti se sídlem ve Vimperku, ve Stát-

ním oblastním archivu v Plzni, na Obecním 

úøadì v Nezdicích, mnohé fotografie pak po-

skytli jednotlivci, jejichž jména autorka uvádí  

v seznamu pramenù. Kniha nepostrádá závì-

reèné vysvìtlivky dobových výrazù, dialektis-

mù, slangismù a rèení, jež jsou pro porozumì-

ní textu nepostradatelné. Pochvalu si zaslou-

ží i vkusná výtvarná úprava Milana Bauera.                                            

                                         Marta Ulrychová

ských vesnicích, anebo v malých skupinách 
odcházeli za hranice, aby si pøilepšili na ba-
vorské stranì. Šafránková je provází výklado-
vým textem odlišeným kurzivou, v nìmž vy-
svìtluje dùležité detaily týkající se oblíbeného 
repertoáru (tanec „na šest”, štajryš, valèík), 
nástrojových sestav, taneèních pøíležitostí, ro-
zepisování partù, zpùsobu výuky mladšího 
dorostu, v neposlední øadì pak i pøísunu pi-
va. Tato situace byla pøerušena 1. svìtovou 
válkou odchodem vìtšiny mužù na frontu. 

Ve 20. letech se díky bohatému rozvoji 
zábavních podnikù šumavským muzikantùm 
neèekanì otevøely nové možnosti. Právì cir-
kusy promìnily potulné šumaøe v uniformo-
vané èleny poèetnì obsazených kapel. Jejich 
povinnosti závisely na rozlièných klimatických 
podmínkách zemí, v nichž cirkus hostoval. 
Jak veselými humorkami na stranì jedné, tak 
i doprovodnými komentáøi na stranì druhé 
nás autorka opìt provádí tímto pestroba-
revným svìtem, aniž by zapomínala na de-
taily, které pomáhají poznávat každodennost 
„svìtákù” vracejících se ke svým rodinám 
pouze v nepøíznivých zimních týdnech. Èteme 
zde o srazech muzikantù z celého Pošuma-  
ví (najèastìji na strakonickém nádraží), jež 
pøedcházely dlouhým cestám do evropských 
metropolí, dále o prùbìhu konkursù, pøíprav-
ných zkouškách, povinnostech muzikantù 
(leckdy k nim patøilo i stavìní a bourání sta-
nu), nahlížíme do pracovních smluv, kores-
podence, domácího úèetnictví (výdìlky v me-
ziváleèném období èinily v prùmìru 1000-
1800 Kè, leckdy však, a to zejména u ka-
pelníkù, tuto hranici pøevyšovaly). Sledujeme, 
jak byly pravidelnì zasílány peníze na adresy 
rodin a kterak tyto finanèní pøísuny vydatnì 
pomáhaly k vylepšení životních podmínek. 
Muzikanti coby obdivovaní „štramáci” museli 
na veøejnosti dobøe reprezentovat podnik 
svého chlebodárce (nesmìli si napø. zadat     
s dámami z baletu, dopouštìt se výtržností 
apod.). Ti, jimž nevyhovovala dlouhá zimní 
dovolená, si ji krátili buï dalšími smlouvami 
ve støedomoøských letoviscích, anebo pøe-
chodem do „fes�ákù”, stálých cirkusových 
scén v Hamburku (Hagenbeck), Paøíži (Me-
drano), Drážïanech (Sarrasani) èi Mnicho-  
vì (Krone). Zkušení „svìtáci” ovládali nejen 
nìmèinu, ale také italštinu a francouzštinu.
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Potkávání s Holubem

V Plzni ve Skrétovì ulici è. 43, druhé pa-

tro, oèekávají Holuba. Dostaví se pøesnì 23. 

záøí 1923 a dostane jméno Miroslav. Pøed de-

vadesáti lety jeho zrození provází bouøka, 

stejnì jako mnoho jiných pamìtihodných vìcí 

ho bude od tohoto okamžiku provázet. Pøe-

devším pak dráha dvojího poznání: pøíbìh 

nejpøekládanìjšího èeského básníka a poslá-

ní vìdeckého pracovníka v oboru imunolo- 

gie. Hned dvì sudièky se pøely. Není divu,    

že pøi jejich sporu hømìlo. Od té doby v nìm 

stejnorodì žilo vìdecké poznání i básnická 

práce.

S Miroslavem Holubem jsme se po celá 

šedesátá léta i pozdìji potkávali. Zformuloval 

tehdy velmi pregnantnì poetiku autorù kolem 

èasopisu Kvìten, která bývá oznaèována ja-

ko „poezie všedního dne”. Není to oznaèení 

pøesné a vystihuje jen èásteènì tendence této 

skupiny. S poezií zaèal už pøed válkou v Plzni. 

Dokonce dostal první literární cenu Karla Klo-

stermanna za soubor básní Dnes. Pozdìji se 

objevoval mezi básníky okolo Kamila Bed-

náøe, který pøipravoval k vydání jeho básnic-

kou prvotinu v nakladatelství Václava Petra. 

Tuto sbírku pak zakázala cenzura.            

Když jsme se s Miroslavem Holubem set-

kávali, byl už známým autorem nejen u nás, 

ale také v zahranièí, kde byl hojnì pøekládán. 

V šedesátých letech navštìvoval v Plzni ro-

dièe a èasto se také zastavoval v mìstské kni-

hovnì. Vedli jsme spolu hovory o Plzni, o jeho 

dávných pøátelích, o Josefu Koenigsmarkovi, 

který už pøed válkou byl rádcem každého, kdo 

mìl co do èinìní s literaturou, o Bohumilu Po-

lanovi a Miloslavu Nohejlovi.

Mìl jsem tehdy za sebou první knížku 

poezie, kterou Miroslav Holub pozornì pro-

èetl. A zcela upøímnì mi dal nìkolik rad. Byly 

to rady ohleduplné a pøesné. Pak velice krát-

ce nato, v roce 1962, byl básník Holub jedním 

z redaktorù mé sbírky, která vyšla v Mladé 

frontì. Z té doby i z pozdìjších let mi bìží hla-

vou a pamìtí úryvky z rozhovorù i životopisná 

fakta, na které bych se mìl rozpomenout. Pøi-

pojuji zatím alespoò pár úryvkù z jeho dopisù 

do Plznì o poezii, o jeho plzeòanství a snad   

i jeho vášnivém zaujetí pro plzeòský fotbal     

a hokej. S omluvou, že nemùže být øeèeno 

vše, co by bylo spravedlivé:

„Vidìl jsem onehdy naše hochy hokejové 

s novými dresy tak pestrobarevnými, že by se 

hodily spíše do Kouzelné flétny, a vybavila se 

mi vzpomínka na nabídku, uèinìnou z USA    

v šedesátých letech trenéru (èutálistù) Cho-

botovi, že nás nìkolik zaoceánských Plze-

òákù zakoupí a vìnuje sadu onakých dresù. 

Ó, dìkujeme, odepsal trenér Chobot, dresy 

máme, ale mohli byste koupit džínsy mým 

tøem dítkám. Moc Vás všechny roduvìrné 

zdravím, doufám, že brzy založíme Západo-

èeskou demokratickou stranu èesko-romskou 

a budeme usilovat o odtržení Chodska a per-

sonální unii s Bavory. V rozhlase budu za tý-

den – za dva vzpomínat, jak jsem 6. 5. obdr-

žel od US Army vùz BMW, ale ukradli mi ho, 

než jsem staèil nastoupit.” (Z dopisu 11. 10. 

1990)

„J. Zahradnický mne na gratulaci prosil    

o bližší stran rukopisu pro ZN. Prosím Vás, 

øeknìte mu, že to vyberu a nechám pøepsat 

co nevidìt, a pokud historické víry dovolí, ješ-

tì nìco z hloubi èasu (srdce) dosmolím. Byl 

bych ovšem rád, kdyby byla kniha uvedena 

nìèím, na èem byste participoval Vy: tøeba 

dialog o Plzni básnické? Nebo taky pan Koe-

nigsmark – trialog? Co to udìlat dopisovì,   

asi jako ten Trojhlas v Melantrichu?” (27. 12. 

1989. Pozn.: Nakonec Holubovi vyšla v Zá-

padoèeském nakladatelství kniha Ono se le-

tìlo.)

„Když mnì bylo tolik, že se mi øíkalo, 

Mladej uhni, tu jsem se kromì povinného 

života obíral sbìrem motýlù a operním 

zpìvem, nebo� jsem byl povahy nepraktické. 

Pozdìji jsem zaèal psát nìco jako básnì, už 

proto, aby se mi neøíkalo Mladej uhni. Nýbrž 

aby se vùbec ménì uhýbalo. Neuhýbat dá, jak 

známo, mnohem vìtší práci, než uhýbat. 

Proèež se mi zdá, že poezie mùže být taky 

docela dobrá práce.” (Nedatováno)

Josef Hrubý
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Karel Trinkewitz
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AUTOØI PLŽE:

V PØÍŠTÍM PLŽI MJ. ÈTÌTE:

Karel Adamus (1943 Plzeò) 

- výtvarník a literát, žije v Tøinci

Vladimíra Brèáková (1982 Písek)

- bohemistka a básníøka, žije v Plzni

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 

- výtvarník a publicista

Jana Horáková (1958 Plzeò) 

- redaktorka

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì) 

- básník, žije v Plzni

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 

- hudebník a literát, žije v Praze

Jiøí Koláø (1935 Praha) 

- básník a prozaik, žije v Sušici

Milan Kohout (1955 Plzeò) 

- performer, pedagog a básník, 

  žije v Bostonu a v Plzni
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Básnì Kateøiny Sachrové

Povídku Petra Kersche

Texty k jubileu Jiøiny Fuchsové

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) 

- právnièka, prozaièka, 

  žije ve Štìnovicích u Plznì

Miloslav Krist (1968 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní kritik a básník, žije

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž) 

- výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) 

- etnografka, publicistka

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) 

- lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech

Luboš Vinš (1959 Blatná) 

- lektor angliètiny, básník a publicista
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