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EDITORIAL 1

Stanislav Bukovský

Kam to povede?

Mìsíèník Plž se tìší z výroèí: pìt let, 
deset let, teï už nedoèkavì vyhlíží pod-
zimní jubileum dvanácti let své existen-
ce, houževnatého pøežívání a urputného 
zápolení o místo na literárním sluníèku. 
Zároveò ale mají každou chvíli životní ju-
bilea i autoøi Plže, jichž si vážíme všech 
a nìkterých ještì o krapítek víc. Zda kra-
pet nebo krapítek, to jistìže není pod-
statné, zato je dùležité, že v tomto èísle 
našeho èasopisu mùžeme pøispìchat     
s gratulací a nejradìji i s nìjakým veli-
kánským pugétem… no pøece Stanislavu 
Bukovskému! Tohoto umìlce urèitì ne-
vzrušuje nìjaká svìtská sláva polní 
tráva, natož polní sláva svìtská tráva, 
leè pøátelský hold v Plži je nìco úplnì ji-
ného! Dokonce úplnì jinaèejšího! Ten je 
od srdce a se srdcem na dlani. Nicménì 
mùžeme i sami sobì položit otázku, jež 
zní: Kolik let už v Plzeòském literárním 
životì vychází autorská rubrika Antibuko-
lika, kterou se závidìníhodnou tvrdošíj-
ností sepisuje náš jubilant? Jen zalistujte 
ve starších roènících mìsíèníku. Schvál-
nì, zda by to na první pokus uhodl sám 
autor! Jsme nemohovitý Plž, a tak místo 
dárku máme prosbu: a� nám pan Stani-
slav píše Antibukolika, dokud mu vystaèí 
kuráž a postaèí chu�. Nebo dokud nìja-
ký zlovolný vypasený ouøad nezašlápne 
Plže jako nežádoucí kulturní havì�.

Proto bude na první pohled dubnový 
Plž skoro bukolický, což je jedinì dobøe, 
na druhé stranì tu však jistìže není jen 
samý Bukovský. Dobøí západoèeští rodá-

ci se vracejí právì prostøednictvím naše-
ho periodika, a tak poprvé v Plži publiku-
jeme verše v Brnì již drahný èas žijícího 
Miroslava Holmana. Koneckoncù Plzeò-
ský literární život odedávna uveøejòuje 
texty nejenom plzeòských, ale i jiných 
autorù spojených se západoèeským re-
gionem. K nim patøí kupøíkladu i známý 
klatovský prozaik Miroslav Sulan: píše 
málo, zato kvalitnì, což dokládá zrovna 
jeho nová povídka. Je to i hommage       
à Karel Trinkewitz. Mezitím zesnulému. 
Nad zimní olympiádou se z právnické- 
ho hlediska moudøe zamyslela Daniela 
Kováøová. 

   Se svéráznou, pøedevším ale nemá-  
lo rozhoøèenou „básnickou reportáží        
o Plzni” pøispìchal nikoli již mladý, leè 
notnì rozhnìvaný Milan Kohout. Ba, 
beatnikové doposud nevymøeli… Na-
štìstí nevymøeli! A Jan Jelínek: to jsou 
básnì jak pìstí mezi oèi: za to, jak ži-
jeme a jak myslíme. Popøejme všem 
skrytým i neskrytým rebelùm sluchu: lé-
pe je být pøespøíliš rozhoøèený než ubre-
èenì uskøípnutý.

Už je to pìkných pár roèkù, co se 
David Brabec stal laureátem Ceny Ason-
klubu. Nìkdo èasem mrhá, leè David 
nemarnil a psal své Mince. Poøád ještì 
vìkovì patøí do Mladého Západu, a tak 
pøehršel jeho básnických tolárkù nalez-
nete v této rubrice. Ty mince jsou k ne-
zaplacení. Stejnì jako snad i mnoho 
jiných pøíspìvkù v Plži. Kéž by tomu tak 
bylo co nejèastìji. 
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JSEM UNAVENÝ, NECHCE SE MI ŽÍT

(V jaké dobì se to jen mohlo dít?)

KDYŽ LUMPOVI SE METÁL PØIPÍNÁ

(Tak tohle mi cosi pøipomíná!)

A NUZNÁ NICKA CHCE SE DOBØE MÍT

(Že by cos takového mohla chtít?)

A ÈISTOU VÍRU KAŽDÝ PROKLÍNÁ

(Doba taková bývá nevlídná!)

A ZLATÝ VÌNEC ZDOBÍ NIÈEMU

(Zdobí-li nièemu, je k nìèemu?)

A DÍVÈÍ CUDNOST ŠPATNÌ KONÈÍVÁ

(Pak necudnost nad cudnost vyènívá!)

A VLÁDA V SLABÝCH RUKOU SPOÈÍVÁ

(Kdo to pak nepravostem spoèítá?)

A ÚØAD BDÍ NAD TVÙRÈÍ ÈISTOTOU

(Jde snad tvoøit s praxí touhletou?)

A ROZHODUJÍ BLBCI S TITULY

(I tehdy jak dnes jim je dávali?)

A NAZÝVAJÍ PRAVDU PROSTOTOU

(Dodnes nepøestali s tou sprostotou!)

A DOBRO K VESLU ZLA SI PØIKULÍ;

(K charitì lumpárna se pøitulí!)

VŠÍM UNAVENÝ BYCH SMRT

MÌL LEHCE BRÁT,

(Kdybych dál nemusel

tu svou hru hrát!)

VŠAK OPUSTIL BYCH I TU,

CO MÁM RÁD.

(A nemohl bych už jí

víc nic dát.)

xxx

Takové množství ticha

co k útrobám jeskyò doléhá

až v uších netopýrùm zaléhá

takové množství

tì jednou zahrne

A pak již ani muk

     Tak dej si deci bílého a trop tropy hluk

     Decibely slov tu chvíli oddaluj!

Decibely slov?

Jen pýcha bubnu v nich

Stanislav Bukovský

William Shakespeare, sonet 66

Co je libo duším
Miroslav Holman

     I dám si deci bílého a budu tich

     jak mnich

xxx

Tuším

jen tuším

co libo je duším

(souzvuk soulad soucit souslast?)

Všechna „sou” jež je – na dnì

nad nì nadnesou
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xxx

Báseò bez pointy je jako pohøební 
                                                 prùvod
bez rakve

Bez výèitek

Žížala uklouzla na rose
Nemluví o tom
Stalo se

V øeèi tìla

Pata drtí
Prsty mnou
vše co k smrti vede mnou

Obì�

Vdìènosti nikdy dost
Za vše se platí a vìdí svatí
nejvíc za radost

xxx

Nenech se sám sebou klamat
Buï ostražitý pøed svými slovy
a než jim uvìøíš
ze tøí stran je ovìø
jak sošky nemožno-li sochy

Obraz je vždy plochý

xxx

Koho znáš víc než sebe sama
Kdo jsi Jaký jsi
A pravda dávno je ti známa
verbální Narcisi

xxx

Øíkají s odporem:
báseò chtìná
Jako by žena mìla rodit
jen nechtìòátka
Pláèe snad špunt
že není zátka?

xxx

Škleb ïáblu náleží
chrlièùm pod vìží
tam mezi tebou a nebem

Ta tlama hadí tvùj úsmìv svádí:
Buï mým šklebem
a chrlením slov se ti odmìním

Óda na hùl

Hùl a had Dùkazy Mojžíšovy
Bez nich by Židé z Egypta neodešli?
Kdo ví

V holi je zázrak V holi je odhodlání a víra
chceš-li

Hùl a cesta Hùl opora a hùl co trestá
Hùl krùèek ze zajetí Hùl pøíležitost ke høe dìtí

Mùj táta ve stráni pod Prenetem
ukázal roli hole dìtem
když v pravou chvíli trefil zmiji
(a možná díky tomu žiji)

Pominul èas fešáckých hùlek žebráckých holí
Zùstala kolena která bolí
a hùl – znamení èlovìka
(ne opice ne delfína)
Pointa mi padla do klína
a dál už bez øeèí:
V holi je slabost i síla èlovìèí
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Real Life

vyrvali surovì tlustého chlapeèka

z poèítaèe

za dìtmi spiderman povinnì musí ven

a tak pláèe

skywalker vzteká se zuøí slzí

na dìti – ti tati – seru ti!

obi van – petøíku – nebuï drzý!

venku je – petøíku – skuteèný život a svìt

druž se hádej se poper se neboj se 

zlobit a vyvádìt

já bych moh vyprávìt 

jak já si s klukama 

s holkama hrál

co bych já za to dnes dal:

kulièky drápky èáru

na ložiskách sjíždìt

šùsem k vraždùm káru

na doktora hrát si 

ve sklepì

v jasmínovém keøi 

s adinou od svìtskejch

na hochmannù dceøi

na hrušky hnilièky na jabka žitavky

na blumy špendlíky na chrupky na švestky

pøes ploty na stromy støásat ze støechy

zelené lískové vlašské oøechy

dírou v pletivu mlsat jahody

než pøijde zvesela 

hospodáø z hospody…

ostnatým drátem potrhané gatì

èígo kašlat z bramborové natì

pokradmu koštovat fotøíkù pelmelky

faráøi mešní krev z baòaté butelky

                                …a to vše bez zvratkù 

                                                bez závratì!

Jó kdybych dneska moh

pro další láhve z farního sklípku

vìtracím okénkem skoèit zas šipku…

o bertì v pubertì naivnì zkušenì krafat

v zákoutí pasáže lípy a globusky 

s krákorou svìtácky bafat

janièku havránkù

v bazénu makat… 

…tatínku na høišti 

stejnì tak v ulicích 

magoøi èíhají všelicí:

devianti úchyláci perverzáci 

pederasti pedofilici exhibáci

buzeranti sodomisti sadisti

náckové skinhedi rasisti

infekèní hiv pozitivisti

narkomani smažky fe�áci 

alkoholici èichaèi hašišáci

syfláci aidsáci tuberáci

špinaví žebráci smradlaví somráci 

bezdomovci skvoteøi houmlesáci 

kapsáøi šlapky pasáci

satanisti pankáèi grafi�áci

bolševici anarchisti nacisti 

fašisti islamisti teroristi...  

a já nevím

ještì jací

            pošuci a maniaci…

…a to máš – petøíku – vlastnì recht 

nežli žít takový svìt a fecht

to si dej radši v písíèku

rekreaèní støíleèku

sanitární válèièku

humanitární genocídièku…

Jan Jelínek  

Jenom ne prvoplánovì!



5

„Následovala výstava Olega Kulika, snad nejsenzaènìjší newyorská výstava 

od dob Beuysovy I like America and America like me. Kulik byl pøivezen už nahý 

na letištì coby pes a pak pøevezen ve speciálním voze pøímo do Deitchovy 

galerie. Zde, ve zvláštní uzavøené a èásteènì prosklené kóji, aby na nìj mohli 

diváci vidìt, žil jako pes mnoho dní. Z kóje nevycházel, spal zde, vykonával 

svou potøebu, dostával od zøízencù galerie jídlo. Návštìvníci s ním mohli 

„komunikovat” buï skrze otvor v kóji, napøíklad krmit ho, pohladit si ho, odvážní 

jedinci, kterým byl nabídnut ochranný odìv, mohli vstoupit dovnitø a s Kulikem, 

který se zcela identifikoval se psem, komunikovat pøímo. On však pouze štìkal, 

vyl, vrèel, cenil zuby, pøípadnì diváka i napadl, pokud ho dráždil. Docházelo 

však i k neuvìøitelnì dojemným scénám. Napøíklad jedna japonská dívka 

získala Kulikovu náklonnost, dokázala ho uklidnit, podrbat za ušima, políbit. 

Byla to velmi nároèná performance a mìla kolosální úspìch.”

        M. Slavická, Dubnová procházka po galeriích New Yorku, Ateliér è.13/1998

Spojuj splétej spøádej…

Spojuj splétej spøádej

imprese exprese synkrese roráty ornáty garnáty granáty plemeníky permoníky plukovníky 

a vraž tam heuristiku agnostiku exotiku erotiku sofistiku politiku vochmatiku

a spojuj splétej spøádej

obsese agrese iluze kolize aluze haluze euforie hysterie agónie blasfémie ruka ruku myje

a vraž tam Freuda id ego super ego alter ego boga jego babu Jagu jebu

znásilòují ženy

trénují dìti

na hravé kalašnikovy

bez strachu

bez milosti

bez svìdomí…

…to a� si radši dá náš písí-magorek

nìjaký ozdravný hororek 

a� si dá mazlíèek petøíèek 

                       napøíklad výživný

texaský masakøíèek

motorovou pilou

je to svého druhu klasika

…ratatata na sraèky

nìmèouøi japonèíci rusáci

ratatata na sraèky

fašisti islamisti esesáci

ratatata na sraèky

komunisti maoisti estébáci 

ratatata na sraèky

polpotisti talibánci alkájdisti 

ratatata na sraèky

mafiáni piráti teroristi

wow!

a� se smaží alieni

anihilují predátoøi 

terminují terminátoøi

kamenují milenci 
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a spojuj splétej spøádej

kýèe šunty šmejdy redymejdy konkluze konkláve voltiže spasmy miasmy orgasmy negližé

a vraž tam Junga symboly mandaly vandaly vtipy slipy archetypy suspenzory

a spojuj splétej spøádej

subtilní asociace manické flexe priapické erekce mentální urinace polymorfní defekace

a vraž tam geje freje lesby transvestity morbidity sado maso swingerpartytytyty

a spojuj splétej spøádej

grafémy parfémy texty kontexty textury taxe syntaxe – a to strategicky takticky a pragmaticky

a vraž tam orál anál kanál drogy drby siláž kyretáž piketáž krucinály krucifixy

a spojuj splétej spøádej

logiku matiku sémantiku symboliku peristaltiku evoluci involuci prostituci devótní poluci

a vraž tam stresy snajpry tiky mánie krize desiluze deviace frustrace kopulace

a spojuj splétej spøádej

mimésis amnésis holistiku sofistiku filipiku balistiku kybernetiku psychedeliku renální koliku

a vraž tam (òák) Buddhu Learyho lejzry èipy piksly kvéry softvéry mašinkvéry

a spojuj splétej spøádej

metajazyky metatexty metakontexty metalevly zevly zóny fazóny fanziny astrachány perziány

a vraž tam TAO a video a sperma a smegma a flegma a flusej nosem petrolej

a spojuj splétej spøádej

globalismus pacifismus feminismus altruismus egoismus islamismus sionismus džihádismus

a vraž tam gender qeer módu dietetiku dianetiku kalanetiku pohlavní protetiku

a spojuj splétej spøádej

minimalizaci konceptualizaci negaci destrukci dekonstrukci disipaci paci paci ejakulaci

jo a neopomiò hnis hnus zvratky výtoky gonokoky hlenotoky krvotoky slinotoky 

                                                                                                                                               slzotoky 

autostylizaci autosugesci autostimulaci autofelaci autokastraci… 

ale proboha

             jenom ne prvoplánovì!

…a tak èmárej drásej rejpej krájej tesej odlévej svaøuj svazuj slepuj skládej sbíjej 

maluj lakuj štukuj fládruj flambuj valéruj požehuj patinuj ratinuj intarzuj dekalkuj 

frotážuj rolážuj kolážuj alchymážuj asamblážuj patlej matlej leptej støíkej tkej foukej 

lešti skobli tøešti moø brus hlaï mla� klaï zla� pitvoø se tetuj se øež se bodej se obìs 

se (jako) ukøižuj se (jako) pij fetuj nenáviï se obdivuj se vykrádej se…

               ergo staniž se

post-postavantgardním

post-postmoderním

inovativnì kreativním

nadproduktivnì plodným

kurátorsky zušlechtitelným

marketingovì prosaditelným

eo ipso slavným a bohatým umìlcem

té nejvyšší svìtové extratøídy!

To nám umìlcùm, a to úplnì všem, upøímnì pøeju. Dobøe nám tak!

POEZIE
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I.
Vjíždìl na pusté podzimní námìs-

tíèko pod hradem, když ji zahlédl. Paní 
H. pospíchala pøes asfaltku na nákup, 
zøejmì k Vietnamci, asi zanevøela na 
místní konzum.

Prudce pøibrzdil, stáhl auto doprava   
a zastavil. Motor peugeota nechal bìžet, 
odepnul bezpeènostní pás a vysunul se 
z auta. Zaznamenala ho.

„Guten Tag, Frau H.! Trinky zu Hau-
se?”

Lámal pár nìmeckých slov, Èech ja-
ko poleno, ona se však usmála a èesky 
pozdravila. Ptal se proto, že mu v hlavì 
ještì znìl zoufalý hlas kamaráda ze vèe-
rejšího dne, který ho pøimìl zmìnit plá-
ny. Tìžce nemocný umìlec už dlouho 
trpìl maniodepresivními stavy, dny trávil 
jen v posteli, bolavý a nepohyblivý… Je-
ho vèerejší telefonát ho pøesto zastihl 
nepøipraveného, ta beznadìjná úzkost 
byla tak opravdová, èiré zoufalství, hlas   
k nepoznání, že jemu, který se nacházel 
v obdobné situaci, se starost o vlastní 
zdraví a budoucí léèení zdály být nicot-
né.

„Už myslím jen na to, jak život ukon-
èit, ale mohu ji tady nechat samotnou?  
V zemi pro ni cizí, ve vsi, která si hraje 
na mìsto? Chtìla sem vlastnì sama, ale 
to jí nesmím ani pøipomenout! Myslím  
na sebevraždu nebo eutanázii, víš, kolik 
z nás už takhle skonèilo? Ale nic by se 
na té bezvýchodnosti nemìnilo, vím to. 
Bloudìní v kruhu… Chtìl bych se s te-
bou rozlouèit, než mì odvezou do Nì-
mec, na kliniku. Tam umøu, vím to…”

A on do mobilu køièel jen nesmyslné: 
„NE… NE… NE…,” ale pøítel ho ne-
poslouchal, jen dával pokyny, co on        
a H. mají po jeho smrti dìlat. Pøipomnìl 

Utonulý
Miroslav Sulan

vìtu z Camusova Sisyfa, že v životì je 
jen jeden dùležitý a vážný problém, totiž 
sebevražda. Bylo to tak nesmyslnì pro-
myšlené, že té hrùze, která èišela z jeho 
slov, uvìøil. Proto tady teï je, chce ho 
vidìt a mluvit s ním, snad ho ještì do 
toho nìmeckého špitálu neodvezli.

Paní H. mu gestem naznaèila, že mù-
že pøijít hned, manžel ho už èeká. Ètyøka 
na bílé budovì s okny na námìstí, cha-
loupka jí øíkali, když byla ještì jednou ze 
ètyø školních budov, ho zvala. Pøevezl 
auto do garáže, ustájil ho tam na celou 
zimu, vlastnì by už vùbec nemìl jezdit, 
ale co… Jejich chaloupka od Šibeòáku 
nesvítila jako v létì, bøeè�an na severní 
stranì se už doplazil až k okapùm a do-
stal se pod tašky. Ještì truchlivìjší byl 
pohled na støechu kùlny, rozpadající se 
tašky obrostlé mechem. Rakovina vìcí. 
Syn se ale postará, vìøil tomu.

Víc než tøicet let jim všem tady bylo 
hezky, to si uvìdomoval. Vysoká ohradní 
zeï jim i uprostøed mìsteèka poskyto-
vala zvláštní soukromí, tøeba pøi ekolo-
gickém sprchování vodou ohøátou v ze-
lených kropáèích. Vidìli a slyšeli, sami 
nepozorováni… 

Ještì snad není všemu konec, s Hra-
balem vždycky, i když bylo nejhùø, vìøil 
na sluneèní dny. Musel ale pospíšit s pøi-
kázanými pracemi, Trinky o nìm ví a èe-
ká… 

Toho setkání se dnes bál. Vìdìl o je-
ho živoøení, o pobytech v nemocnicích,    
o operacích trombotických nohou, o jeho 
klinické smrti – a i o jeho stateèném zá-
pasu s nemohoucím tìlem, jeho chùzi    
v kruhu po malém školním dvoreèku, pøi 
ní psal svá haiku. 

Teï už nevylezl do svého ateliéru na 
pùdì chaloupky, ke svým obrazùm, 

PRÓZA
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Bylo zamèeno, samozøejmì.

V hradním lesíku si na ni vzpomnìl 
poprvé. Když u nich trávila druhý prázd-
ninový mìsíc, vydali se k Otavì právì 
tudy. Dávná pìšina však zarostla kopøi-
vami, køovím a vysokou trávou, nikdo ji 
už dávno nevyužíval, museli se prodírat, 
mìla jen kra�asy a sandálky… „No dìdo, 
co jsi to vybral za cestu? Vždy� tady ne-
prolezem, bude to, jako když jsme se 
vraceli ze Slavníku…” Tam to bylo horší, 
pomyslil si teï.

Dnes to šlo. Kopøivy sežehlé prvními 
mrazíky, tráva mokrá, ale polehlá, pìšina 
se dala tušit. Mìl by vlak stihnout, jestli – 
jestli voda nepoteèe pøes kamenný ná-
hon do starého koryta øeky. V posledních 
dnech hodnì pršelo, ale Otava byla pøes 
léto tak vyschlá, že ji pár deš�ù nemohlo 
zaplnit, upokojoval se.

Pak už vidìl, že je zle.

Velký kámen na pravém bøehu Otavy, 
místo, kde kdysi ženské praly a máchaly 
prádlo, byl zakrytý. Voda hrozivì huèela, 
uprostøed toku se vytvoøil známý vír, pod 
mostem sahal až k louce. Po silnici ve-
doucí obcí k nádraží jít nemùže, tolik èa-
su nemá. Musí tìch tøicet metrù kamen-
ného náhonu nìjak pøebrodit. Zrychlil. 
Na hrudi zaèal poci�ovat známý tlak, po-
kusil se zhluboka a pravidelnì dýchat. 
Když se pak zastavil na vyvýšeném mís-
tì u øeky, vidìl, že je to horší, než 
pøedpokládal. 

Øeka se valila nejménì ètvrt metru 
pøes betonové kvádry, jejich povrch byl 
zelenkavì kluzký. Tok starého koryta byl 
zanesený polámanými vìtvemi a kmeny 
stromù. Tudy neprojde, pokud nechce, 
aby ho to spláchlo do hloubky pod zíd-
kou, kde voda jen vaøila.

Rozhodoval se jen chvíli, a vìdìl, že 
to rozhodnutí je šílené. Musí se pokusit 
pøejít øeku dole pod náhonem, tam byl 
proud mírnìjší, místy bylo vidìt i trávu. 
Otava se tam rozdìlila do ètyø nepro-

kolážím, kresbám a objektùm, ty už si 
zaèali odvážet galeristé hlavnì z Moravy. 
Likvidoval archiv, nabízel knihy, vzácné 
výtvarné katalogy – tím likvidoval sebe. 
Pøesto mu ještì obèas mobilem oznámil 
vznik nové básnì, aforismu, stále ještì 
pøidával do své knihy Pøíbìhù. Každý 
den aspoò øádku. Jen tvorba ho udržo-
vala pøi životì, na nìmž už nelpìl, ztratil 
pro nìho cenu. A on se proto dnešního 
setkání poprvé bál.

Stiskl zvonek na veøejích vrat. Vzác-
ní èínští psíci ho uvítali štìkotem, rasu 
neznal, ale motat se mu mezi nohama 
svedli vždycky, když paní H. døevìná 
vrátka otevøela.

Šok. Neèekaný, neskuteèný, pøíjem-
ný. Vydechl si…

Trinky sedìl v obýváku pøímo proti 
vstupní chodbì, mávnul mu a zahlaho- 
lil, usmíval se, kolem sebe velké obálky  
s dopisy pro pražské a plzeòské pøátele. 
Vèerejší tìžká deprese se zøejmì pøe-
houpla do své manické fáze. A on si teï 
s lítostí uvìdomil, že na tohle setkání má 
jen dvacet minut! Musel na vlak na ná-
draží do sousední vsi. Odmítl nabízenou 
kávu, nelíèil osobní ani rodinné pro-
blémy. Naslouchal a chtìl si povídat, 
jako vždy o literatuøe. O novém èísle 
Plže, o knížce aforismù, která už je vy-
tištìna, o dalších dvou, které se chys-
tají. Tisíc dvì stì vteøin je mnohem víc 
než dvacet minut. Vymezený èas. Vìdìl, 
a nemýlil se, že zanedlouho tomu bude 
jinak, že na tyhle rychle utíkající vteøiny 
bude vzpomínat, až bude Trinky zápasit 
o život na klinice nìkde v Degendorfu.  

II.

Zase ten psychický blok. Nejistota, 
zda chalupu zamknul. Nebyl si už jist 
vùbec nièím. Musí nazpátek zkontrolovat 
vrátka a elektromìr, pak to vezme pøes 
lesík k mostu pøes Otavu, vlak musí stih-
nout.
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malátnosti a umdlévání ho pøemohl, roz-
hostilo se v nìm podivné ticho, klid, jaké-
si smíøení. Vteøina, druhá…

Pak ji znovu uvidìl. Usmívala se na 
nìj z letní fotografie z tìchhle míst. Se-
dìla na kamenech s pokrèenýma noha-
ma, zvážnìla, nìco mu øíkala, neslyšnì, 
ale pøesvìdèivì: „Dìdo, ty to pøece dáš, 
musíš…”

Probral se. Žádný klid a splývání, 
žádné potìšení z prchajícího života, žád-
ná nesmyslná oddanost smrti.   

„Dìdo, pøece to nevzdáš!”

Postavil se, potøetí upadl. Už ale ne-
byl lhostejný k tomu, co se s ním dìje. 
Hlava zùstala nad vodou, nohy zase 
našly dno, škrabal se vzhùru, chytil se 
køoví na bøehu. V té chvíli si oba pøipo-
mnìl. Vše je tak relativní, pomyslil si, ale 
život se dobrovolnì neopouští.

Na bøehu si hlubokou ránu na cho-
didle zamáèkl vrstvou papírových kapes-
níkù, silnì je zatáhl polyetylénovým 
sáèkem od svaèiny, natáhl si ponožky    
a obul støevíce. Pak se dobelhal na ná-
draží. Vlak stejnì nestihl. Ale v prázdné 
teplé èekárnì se mohl svléct, nìco vy-
ždímat, nìco nacpat do batohu…

III.

Za ètrnáct dní šel pøes staré koryto 
Otavy znovu. Øeka byla jako oveèka, 
èistá a mírná, k betonovým kvádrùm 
zdaleka nedosahovala. Jen naplavené 
vìtve o nìèem nedávném vypovídaly. 
Taková je Otava.

Jemu se pøesto zdálo, ne, je o tom 
pøesvìdèen, že v tom listopadu ve své 
øece potøetí a definitivnì utonul. Že po-
chopil koneènost života, i to, že jeho 
rovnováhu udržují už jen Klárky, a tøeba   
i Kristýnky a Lucky. 

V nich má tenhle svìt stále ještì 
nadìji.

pojených potùèkù. Tady s Klárkou v létì 
sbírali kameny na chalupu, stavìli pøe-
hrady, pouštìli lodièky. Rychle se zul, 
boty a ponožky do batohu, kalhoty vy-
hrnul nad kolena, pøece ještì chvilku 
váhal. Náhle jako by slyšel Klárèin hlas: 
„Ale dìdo, pøece by ses nebál! To pøe-
jdeš, ty to dokážeš, dìdo…”

Moc se už rozmýšlet nemohl. Na 
bøehu sebral nìjaký klacek jako oporu    
a vstoupil do øeky. Musel zatajit dech. 
Voda byla ledová, sahala mu ke kole-
nùm, její chlad pronikl až k mozku. Ka-
meny byly ostré, takže se spíš sunul. 
Pøekonal první proud a pøes kopøivy       
a dlouhou vlající trávu i druhý. Na mra-
zivost vody si už trochu zvykl, vidíš, 
pøejdeš tu potvoru a vlak ještì stihneš… 
Voda mu už máèela vyhrnuté kalhoty – 
když v pravé noze ucítil ostrou bolest. 
Toho se bál, vìdìl, co to je. Opøel se      
o hùl a nohu zdvihl nad hladinu. Cho-
didlo silnì krvácelo, zøejmì nìjaký støep 
z láhve od piva. Pøed tím vždycky dese-
tiletou Klárku varoval. Krev se hrnula tak, 
že nohu zase ponoøil. Ledová voda zbrz-
dí krvácení, dlouhodobì podporované 
anopyrinem.

Teï už dohlédl na nesmyslnost svého 
poèínání, ale vìdìl, co zaèal, musí do-
konèit. Už mu zbývala jen ètvrtá, posled-
ní èást zdivoèelého toku. A potom šlápl 
do hloubky, kterou neèekal. Klacek ho 
zradil, opora jeho rovnováhy praskla. Ne-
tušil, že na téhle stranì je øeka tak vy-
mletá. Padl oblièejem do mrazivého živ-
lu. Chvíli ani nechápal, co se vlastì 
stalo, co se s ním dìje. Batoh a zimní 
bunda ho nadnášely, pokusil se vstát, ale 
proud mu znovu podrazil nohy.

Najednou mu pøestala být zima,v pra-
vé noze dokonce cítil teplo, a tak se to-
mu proudu poddal, pøestal se svou øekou 
zápasit. Vidìl se z nadhledu, jak se v øe-
ce plácá, jak je to všechno smìšné, otu-
žilec v zimním obleèení. Ten sladký pocit 
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Architektonicky je Plzni blíže Norim-

berk než Praha. Astrologicky je jí blíž 

Øezno. A rodovì?

Plzenec. To mìsteèko je koøenem vì-

ty. Ale mezi koøenem a Plzní ještì vyèní-

vá Ostrá Hùrka. Už roku 1630 pøipomí-

nala zkamenìlý zub jako dnes a legenda 

øíká jedno: Tady se ztratí zlobivé dítì.

Ještì divnìjší povìst nìmecká ale 

dodává, že se ono dítì opravdu na Hùr-

ce vypaøilo a zase se našlo v Øeznì, ne-

pamatovalo, co prožilo, a pøišlo nìkde 

cestou ke žluté kapuci. „Ne, nikdo ne-

chápe, který pábitel potom ze ztrace-

ného kluka vyrostl,” vykládala mi babièka 

v sedmdesátých letech, „a jestli politik 

anebo vrah. Možná ten i ten. Øemeslní- 

ci toho ztraceného vylovili ze studny do-

mu Kepplerhaus v Øeznì, píše kronikáø, 

a Rudolfùv astrolog Kepler, jinak také 

objevitel známých Zákonù, v domì pøed-

tím umíral, zatímco jeho slavný traktát 

Sen mìl vyjít tiskem teprve za ètyøi roky. 

Ale k dnešku!

Nebo skoro k dnešku, je rok 1993 a... 

Legenda se vrací. Ètyøi kluci míøí na Hùr-

ku a jako v 17. století plane podzim. Ská-

la pøipomíná Keplerovu hlavu vzhlížející 

do kosmu jakousi branou a otvírá ústa. 

Nekøièí. Jinak tu leží opuštìné vojenské 

cvièištì s krátery a jezírko a v noci se 

zde podle legendy opravdu otevírá brá-

na. Je však poledne. Martin šplhá Hùrce 

až za krkem, kus níž pak najdou i práh 

bunkru. Trávy schnou, šelestí a smìjí se. 

I dìti se smìjí, aby zaplašili neklid, a na 

pahorku u polní cesty k Plzni léta roste 

jasan. U nìj všecko tichne a jako by se 

okolo vznášel dým a vítr nefouká, pro-

tože se ukryl a sestavuje si vlastní horo-

skop. Kepler podobných sestavil osm 

set, i když jim pùvodnì nevìøil ni on, ale 

uvìøil a na sklonku života vydaly sebrané 

horoskopy hvizd pod prahem slyšení. 

Putoval snad skrz tunely èasu? Možná.  

A kluci ani nedutali. Jako by místo nich 

vyrùstaly z trávy jen sošky. Tu se ze šíp-

ku opodál vynoøila žlutá postava v kápi, 

jako když se zatøepotá motýl. Šla.

„Vidìli jste?” A prchali. Letìli. Utíkali 

domù sužováni žlutou hrùzou, ale zakop-

li u studny, kde vzápìtí uvidìli a sebrali 

pergamen. Kde se vzal? Utíkali a tøikrát 

se vrátili na stejné místo, nežli stanuli     

u Plzence. Srdce jim bušila, ale perga-

men mìli. V prstech, mezi sebou. Ale 

jeden z nich, Martin, tu dávno chybìl.     

A ti zbylí? Ucítili mravenèení. Pergame-

nu se chopil vítr a pak... Žlu�áska, jak   

se mu zaèalo øíkat, každý z nich doma    

nezávisle nakreslil.

Jen pokud vás ještì neopustilo štìs-

tí, uvidíte taky pergamen u studny pod 

Ostrou Hùrkou, i když jenom z urèitého 

úhlu nasvícení sluncem, a je na nìm ve-

psán poslední Keplerùv zákon i horo-

skop s datem astronomova úmrtí 15. lis-

topadu 1630. A nic se neztratí, je psáno. 

Taky já byl dítì a budu ještì tøikrát. 

Co to znamená? Nevím, ale kresba 

na pergamenu se podobá zmizelému 

Martinovi a bytost na ní má motýlí køídla   

i kápi a panuje mír, ale v pozadí stále  

trèí stará vojenská vìž.

Ivo Fencl

Tøi Keplerovy úkony
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Karolína Plánièková

Nìco mezi druhou a tøetí
Je nìco mezi druhou a tøetí hodinou 

ranní. Ví to, i když u sebe nemá hodinky. 

Probouzí se touhle dobou se železnou 

pravidelností, když usne pøedchozí veèer 

pøíliš brzy, vyèerpaný bojem o vlastní 

existenci, o místo na slunci, které si za-

slouží každý, kdo se tady, aniž by o to 

nìjak usiloval, narodil vinou svých ro-

dièù. Probouzí se s panikou, nemùže dý-

chat, a tak musí rychle opustit místo, kte-

ré se zdálo v dobì usnutí tak bezpeèné. 

Je èas žít, èas jít, èas prchat, èas bo-

jovat o místo k nadechnutí. Šest hodin 

spánku je dostateènì inspirující k pøeži-

tí. Rychle pryè, zalapat po dechu, zjistit, 

že v tomto prostoru nelze dýchat, aèkoli 

v nìm jsou všechny osobní vìci. Nedá 

se nic dìlat, boj o holý život je pøednìjší 

než materiální hodnoty. Jen a� mu všich-

ni spílají, že šustí plynovou maskou, mís-

to toho, aby spokojenì spal a vdechoval 

jedovatý, smrtící vzduch. Bude obvinìn   

z toho, že je sobecký, nièeho si neváží, 

dokonce ani zkaženého vzduchu. Všem 

pøece bohatì staèí! A tak ho svými 

urážkami, pøehlíživými èi nenávistnými, 

zlými pohledy zaženou zpátky do míst-

nosti, kam patøí. Už toho mají všichni 

dost, jen si vymýšlí, lže, pøedstírá, že se 

dusí, a ruší ostatní, kteøí v tuto dobu nor-

málnì spí. Mají na to pøece právo! Kdosi 

totiž stanovil, že mezi druhou a tøetí 

ranní se spí, dusit se lze buï potají, ne-

bo až poté, co vás pøemístí do dusící 

místnosti. Ve vìtšinì z nich se dá, aè to 

zní paradoxnì, pomìrnì dobøe dýchat, 

ale pouze za podmínky, že se zaøadíte    

a zbyteènì na sebe neupozoròujete bez-

ohledným dávivým a dusivým astma-

tickým kašlem. Nemáte právo dusit se 

tam, kde se druzí snaží normálnì dý-

chat. Ostatnì je pomìrnì normální sna-

žit se dýchat, pokud chcete pøežít. Kdo 

kolem sebe zaène v sebeobranì kopat, 

bude umlèen jedovatými, smrtícími výpa-

ry sobecké existence druhých lidí. Nebo 

svojí vlastní?

Zaèíná se rozednívat. Z jeho chmur-

ných myšlenek, které si zapisoval na pa-

pír, ho vytrhl pohled z okna. Ten žlutý 

kontejner tam pøece ještì vèera nestál!  

S nepøítomným výrazem v oèích hledí na 

ceduli s textem napsaným èernými pís-

meny a znovu si ète: JEN KOMUNÁLNÍ 

ODPAD. NEVHAZOVAT TOXICKÝ OD-

PAD. Všechno je najednou dìsivì jasné. 

Zmocòuje se ho obrovská úzkost. Tak 

takhle to tedy je, chtìjí se mì zbavit tak 

jako kdysi tìch miliónù pøede mnou, ale 

mì nedostanou! Vzduch je nedýchatel-

ný, proè ale sakra nikdo neotevøe okno? 

Je pøíliš brzy, nebo ho nikdo nevidí, ne-

slyší? Zaèíná lomcovat oknem, ale je pøí-

liš rozrušený na to, aby se mu ho poda-

øilo otevøít. Pokusí se ho tedy rozbít? 

Vypadá to, že ano, nìkdo zaèíná køièet. 

To už ale pøibíhají ostatní, musí pøeci za-

bránit jeho skoku z okna. Nejdøív tøi, ale 

ti, jak se zdá, fyzicky nestaèí na to, aby 

ho dokázali od okna odtrhnout. Nakonec 

jich bude celkem pìt. I když se mladík 

zoufale brání a nebezpeènì kolem sebe 

kope, je nakonec pøemožen. Poté, co do-

stává injekci na uklidnìní, se dokonce 

zaèíná usmívat. Neví totiž, že všechna 

okna zùstávají i nadále zavøená. 
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Daniela Kováøová

Olympijské zamyšlení
Nastala zima. Mráz sice žádné obraz-

ce na skla oken nekreslí, ale za skly te-
levizními se toho zimního dìje na ètyøi 
roky dopøedu. Pojïme se tedy dnes ba-
vit o sportu vùbec a o tom olympijském 
zvláš�. A jak se znám, zajisté se mi do 
zamýšlení zaplete i právo, pro které bu-
diž sport vhodnou krajinou pøímìrù. 

Je nedìle a já pøi vaøení sleduji olym-
piádu, jež v tìchto dnech ovládá prostor 
masmédií, veèerù i znaèné èásti debat 
mých kolegù, pøíbuzných i neznámých 
spoluobèanù. Sport vùbec je výrobcem 
pøíbìhù, na nichž lze ilustrovat témìø 
vše, od náhod, štìstí, touhy, zármutku, 
znièených tužeb, pøátelství i výjimeèných 
výkonù. Každá sportovní disciplína je 
navíc svázána pravidly a regulemi, nad 
jejichž dodržováním ostøížím zrakem bdí 
nejenom všelijaké odborné poroty, komi-
se, sbory rozhodèích, neúprosné èaso-
míry, oka kamer, mìøièù vìtru a odporu   
a poèitadla všeho možného, ba snad       
i snìhových vloèek, ale na celém svìtì 
zejména miliony divákù, kteøí se ukazují 
jako soudci mnohem ménì slitovní než 
ti, kteøí každodennì oblékají talár.

Registruji nebezpeèný let, krkolomné 
vruty i strach nahánìjící pád naší snow-
boardistky Šárky Panèochové ve slope-
stylu, disciplínì znìjící cizokrajnì pro 
nìkoho jako já, typického kavárenského 
povaleèe, který podobnou erupci fyzické 
aktivity naposledy pozornì sledoval v do-
bì Katariny Wittové (pro mladší ètenáøe 
dodávám, že krásná Nìmka získala kra-
sobruslaøské zlato na olympiádì v ka-
nadském Calgary v roce 1988). Pøipra-
vujíc rodinný obìd, poslouchám pøitom 
oba sportovní komentátory, kteøí popisují 
olympijsky netradièní, témìø kamarád-

skou atmosféru snowboardingových 
závodníkù, lehkost jejich pøípravy i nepo-
chopitelné, èi alespoò slovnì vyjadøova-
né opovržení závodníkù nad budoucím 
vítìzným umístìním, a pøemýšlím, nako-
lik je hrané a jak moc je nedílnou sou-
èástí životního stylu této skupiny spor-
tovcù. V tu chvíli ještì netuším, že o pár 
hodin pozdìji i tito pøezíravì se tváøící 
snowboardisté budou promýšlet petice, 
výtky, stížnosti a nápravné prostøedky 
vùèi definitivnímu výsledku, podobnì ja-
ko prohravší strany u soudu zvažují od-
volání èi dokonce opravné prostøedky 
finanènì nároèné, èasovì nerentabilní    
a právnì definované jako mimoøádné. 
„Je nedìle,” øíkám si, „já vaøím obìd, 
sleduji sport a právo je mi v tuto chvíli na 
hony vzdáleno. Koneènì nepøemýšlím   
o práci, tohle je tedy onen rodinný, prak-
tický a obyèejný život.” 

Nicménì regule, normy a objektivita 
èi naopak subjektivní pohled na „kauzu”, 
tedy atributy, kterými je neustále zmítáno 
právo a my právníci se s nimi setkáváme 
celý život, se i na obrazovce objeví døív, 
než staèím zamíchat jíšku. Šárce helma 
zachránila život, náraz s ní uèinil pøesnì 
to, kvùli èemu si ji pøed jízdou nasadila,       
a komentátoøi, pochopitelnì naklonìni 
fandit èeské závodnici, právì vyslovili 
odvážnou hypotézu o subjektivitì hodno-
cení: „Kdyby porota použila pro Šárèin 
první pokus stejný metr, jakým hodnotila 
jízdy druhého kola ostatním, na medaili 
by naše závodnice urèitì dosáhla.” Aha, 
øíkám si, zalévám jíšku vodou a pomys-
lím si cosi o neuchopitelnosti hodnotí-
cích kritérií. Holt když si nìkdo vybere 
disciplínu, v níž se vedle èasu, délky, 
poètu otáèek èi vstøelených gólù posu-
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O pár dní pozdìji mì cosi velmi po-
dobného zaujme u disciplíny mnohem 
více silové, nebo� skoky na lyžích už 
dávno nejsou tím, èím bývaly kdysi, když 
kov nejcennìjší umìl dobýt Jiøí Raška 
(zlatá medaile na olympiádì ve francouz-
ském Grenoblu v roce 1968). S údivem 
zjiš�uji, že vedle délky skoku je smìro-
datná síla vìtru, který mùže body pøidat, 
stejnì jako odeèíst, a rozhodèí vyhodno-
cují nejen techniku provedení, ale i cosi 
jako umìlecký dojem. Pokus zobjektivi-
zovat subjektivní hodnotící kategorie líbí 
– nelíbí pak dosahuje absurdity v kra-
sobruslení, kde porota, rozebírajíc jízdu 
pod lupou na prvoèinitele, udìluje body 
za technické komponenty, jako kdyby 
vyrábìla filigránský šperk. Ejhle, k èemu 
všemu mohou sloužit poèítaèe! Však ne 
nadarmo se letošní olympiádì pøezdívá 
matematická.

„Nemysli na poèty, když mám hlad,” 
podotkne manžel a dodá: „Stejnì všichni 
fandí sportu právì proto, že pøi troše 
štìstí má nadìji na úspìch každý, kdo 
se boje zúèastní.” Èímž mimochodem 
potvrdí, že stále i po tolika letech platí 
staré heslo pánì Coubertina. 

Nic není spravedlivé. Nìkdo mìl 
vrcholnou formu vèera a zítra už se mu 
nedaøí. Jiná si sáhla na kalhotky a utekl  
jí olympijský titul. Nìkdo je chytrý a jiný 
ošklivý. Jeden musí døít a druhému jako 
by plody samy padly do dlaní. Soudci se 
snaží všechno objektivnì zvážit netu-
šíce, že subjektivní kritéria potom za nì 
lehce rozhodnou. Èas nejde vrátit a re-
klamace vìtšinou neuznají. Ve sportu 
koneckoncù stejnì jako v životì.

zuje i umìlecký dojem, tìžko od porotcù 
požadovat jiný pohled než hodnocení  
líbí – nelíbí. Martina Sáblíková se svým 
rychlobruslením podobný problém nej-
spíš nemá.

Ale jako by to bylo v životì lidském 
jinak. Jsou vìci, poèty, položky a oblasti, 
v nichž se dá hodnocené pøesnì zmìøit 
(dodal tøicet aut, fakturu zaplatil, hranici 
splnil, porodila dvì dìti). A jsou kritéria 
jiná, tìžko uchopitelná, v nichž srovná-
vat lze jen obtížnì porovnatelné. Lepší   
a horší. Hezèí a škaredší. Úspìšnìjší èi 
ménì úspìšné. Je vhodnìjším rodièem 
sportovní, nebo umìlecky založený typ? 
Je lepší školou rodinná na kopci s vlíd-
ným pøístupem, anebo ta dravá v centru 
mìsta s výukou cizích jazykù? Je lepší 
Kundera, Vrchlický, Hemingway nebo 
Shakespeare?

„Mìla prostì smùlu,” øekne manžel, 
který právì prošel kuchyní. Po letech 
soužití s ním bych vìru vìdìla, co pe-
prného odpovìdìt, ale hned mi dojde,  
že má vlastnì pravdu. „To ale není vù-
bec spravedlivé,” podotkne dcera, jejíž 
prkno schne pod radiátorem, a já chvíli 
pøemýšlím, zda jí mám vysvìtlit, že spra-
vedlnost, stejnì jako dobro èi zlo jsou 
pojmy morálky, zatímco realita se øídí 
spíše termíny ve shodì se znìním 
smlouvy nebo v rozporu se zákonem.     
A a� už s tím souhlasíme nebo ne, 
úspìch je mnohem více vìcí náhody      
a štìstí než odmìnou za minulé zásluhy.
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Poustevníkova laò
Oldøich Janota

Žil kdysi jeden poustevník široko da-

leko vyhlášený svým odøíkavým životem, 

nebo� onen poustevník pro svoji obživu 

nežádal si dokonce ani bobulí a koøínkù, 

ani èiré vody, nýbrž žil pouze z dépéhá. 

A nejen to – on se dépéhá i pøikrýval, 

nemaje nikterak žádných jiných pøikrý-

vek, dokonce dépéhá i kloktal, nevlast-

nivše ani tu nejubožejší misku z vykotla-

ného paøezu èi z choroše vyrobenou. 

Vìhlas toho svatého muže dolehl až 

ke sluchu mocného knížete, jemuž ono 

panství patøilo. I užasl kníže nad tou 

zvìstí natolik, že pøikázal bez meškání 

osedlat svého nejrychlejšího konì s pøe-

nosovou rychlostí mínus 230 gigabajtù 

za sekundu, by muže tak svatého co nej-

rychleji poznati mohl. 

Cestou pøes èerný les, jež pln mok-

øadù burzovních a strží zrádných obe-

tkán tolika mnohými dìsivými historie-  

mi byl, že noha lidská v nìj vkroèila jen   

v nouzi nejvyšší, však onen kníže za-

hlédl v houštinì jakés divné hnutí. Bledý 

snad to odlesk paprsku mìsíèního? Za-

šlého vìku dìj, èi vyhoøelých manažerù 

svit? 

I jevilo se knížeti, že skryta tam bílá 

laò. Stržen nezøízenou loveckou vášní 

svou k neuváženému èinu, vystøelil po té 

domnìlé lani jeden ze svých kalených 

virtuálních šípù. Byvše si jist, že nechy-

bil, s jásotem hnal se pro koøist, však 

jaké jeho pøekvapení a úžas byl, když     

v houštinì koøisti žádné, ani virtuální, 

nenalezl. Ono tajemné zvíøe zmizelo, 

zùstavivše za sebou jen pár kapek krve.

Netušil kníže, že nebyla to laò, ný- 

brž daò z pøidané hodnoty, která spolu   

s kanci a vlky les obývajícími byla pous-

tevníkovi nejmilejším jeho spoleèníkem. 

Ubohé zranìné zvíøe z posledních sil 

se doplazilo k poustevnì, kde svatý muž, 

zhroziv se vida jeho zuboženého stavu, 

vyøkl nad pùvodcem toho krutého èinu 

strašlivou kletbu.

A od tìch dob kníže stále bloudí 

krajem, marnì pátrajíc po poustevníkovi 

a jeho tajemné lani z pøidané hodnoty. 

Dépé-Há, ono tajemné zvíøe, jež nemá 

jméno, jak mezi lidmi se vìøilo, nebo� 

ono jméno Dépé-Há by� i v povìstech 

zapovìzeno k vyslovení bylo, a jen na 

úètenkách tisknouti se mohlo, zmizelo 

jak do zemì se propadnuvši, ni o onom 

tajemném poustevníkovi nikdy více již 

slýcháno nebylo. 

I nechal kníže, od narození zarytý to 

odpùrce novoroèních ohòostrojù a osob-

ních automobilù, jež v té dobì naštìstí 

ještì vynalezeny nebyly, po celém kní-

žectví rozhlásit, že tomu, kdo Dépé-Há, 

neboli kámen mudrcù, jak se onomu též 

v médiích pøezdívalo, nalezne, daruje pùl 

knížectví a pùlku knìžny k tomu.

I zlákáni tou vidinou sebìhli se mno-

zí uèení vìdátoøi, blouznivci i šarlatáni 

tvrdíce, že onen kámen mudrcù nalezli. 

Ten navrhoval 25%, onen zas 15%, další 

zas že bohatí musí platit daò více ménì 

než chudí a chudí více ménì než boha-

tí. Avšak a� byla procenta Dépé-Há ja-

lová èi maková, bohatí byli stále boha-

tìjší a chudáci stále chudší. A jestli 

nezbohatli, chudnou dodnes.
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Kousek sžíravé zášti malosti mìsta 

smrad ledabyle vytøené prdele

úšklebek závistí zataženého nebe

nenažrané žluèovité soukromé vlastnictví

chamtící po pomstì buržoazních tramvajákù

odlévajících jeèící totalitní zvony podprùmìrnosti

skrytého ztopoøení teplouèkého kadidla

nadvlády potem páchnoucí obtloustlé

silonové modré suknì paní lékárníkové

švihající barokem bokù na plesech zdvižených pravic 

v øevu slin seroucích na spravedlnost

laciných radovánek zvrhlé kultury

v perverzní lásce k vykuchaným mozkùm

rezivé smrti restituovaného vlezdoprdelení

uniformám amerických nadnárodních naftalínù

køupanských zrádných podnikavých podrazákù

sviní nového øádu nafouklých tlam 

plastikových polobohù hnití pivního sladu

tloustnoucích podbradkù uražených podpolitikù

lízajících si vlastní pupeèní šòùry jistot

øehtajících se vyvolených psù vláèejících 

své mrtvolné èuráky a vypelichané kundy

po podvodném dláždìní námìstí s poèmáraným zlatem

slizkých rodových vazeb zdegenerovaných tkání

prachu ztuhlosti a pøedstíraného osvícení

falše do sebe zažrané sebestøedné koule 

škvaøící se v tìlesných š�ávách na pánvi malé kotlinky

vypouštìjící do nebe hrdlo škrtící 

inverzní myšlenkovou poklici...  

Milan Kohout 

A� chcípne, 
kdo se nepøizpùsobí
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Jen je-li sdostatek víry
Stanislav Bukovský

Kdyby

Kdyby byly nìkde ryby, nebyly by       
v rybníce. Asi víte, kde by byly, v rybní-
ce kdyby nebyly.

Kdyby nás náš Praotec Èech nìkam 
jinam zaved, tolik bychom tady, kde do-
posavád jsme, poøád nìkomu nepøeká-
želi. A naši dobrodinci by se pro nás ne-
museli poohlížet po jiném místì k žití, 
tøeba nìkde na Sibiøi nebo v Patagonii.

Kdyby po nás náš milý Mistr Jan Hus 
nechtìl, abychom se pravdy drželi, mno-
há trápení bychom si ušetøili. Naštìstí už 
teï nepøistupujeme k pravdì dogmatic-
ky a chce-li se to po nás, i antipravdu 
podepíšeme, stateènì si ale své pøitom 
myslíme.

Kdyby v bitvì na Bílé hoøe neprohráli 
ti, co prohráli, kde bychom dnes byli. By-
li bychom nezaostávali, ale prosperovali, 
možná, že stejnì jako všechny zemì, 
kde se protestanti prosadili, od Švýcar-
ska po Skandinávii.

Kdyby nás národní buditelé k èeštinì 
nenavrátili, byli bychom se èasem z pod-
lidí nadlidmi stali. Za války ve wehrmach-
tu za panskou rasu bychom pak bojova- 
li a pokud bychom padli, kromì medaile  
i nárok na Valhalu bychom mìli.

Kdyby Nìmecko s Rakouskem 1. svì-
tovou válku nerozpoutaly, nechopili by se 
zøejmì nikde moci komunisti, fašisti a na-
cisti.

Kdyby Nìmecko nerozpoutalo 2. svì-
tovou válku, neovládli by s nejvìtší prav-
dìpodobností naši zemi nikdy komunisti.

Kdyby naši nìkdejší bratøi ve zbrani 
naše Pražské jaro nezardousili, namísto 
reálného socialismu socialismus s lid-
skou tváøí bychom pak u nás možná 
mìli.

Kdyby po pøevratu v sametu nechali 
Dubèeka dìlat prezidenta (beztak ten,  
co se pak prezidentem stal, jím vlastnì 
být nechtìl, a když, tak jen na co nejkrat-
ší dobu), dodnes bychom možná v Èes-
koslovensku žili a v Evropì tím pádem 
vìtší váhu mìli.

Kdybychom pøi volbách správnì volit 
znali, dobrou vládu bychom snad u nás 
po každých volbách mìli. Zdalipak ale, 
kdybychom toho volbami docílit mohli, by 
nás pak ještì volit nechali?

Kdybychom tolik nekradli, šetøili a víc 
pracovali, do takových dluhù jaké máme, 
bychom snad nezabøedli. No ještì že 
máme vlády rozpoètové odpovìdnosti    
a boje proti korupci. Ani domyslet nechci, 
jak by to vypadalo a dopadlo, kdyby-
chom mìli vládu rozpoètovì neodpovìd-
nou a rezignující na boj s korupcí.  

Hlavnì ale kdybychom tìm, co si na-
kradli, tolik nezávidìli, vždy� kdybychom 
to umìli a moc to chtìli a že pøijdeme do 
pekla se nebáli, taky bychom kradli. Má-
me pøece rodiny a ty by taky na tom lépe 
být chtìly.

Kdyby, kdyby jen, kdybychom se ne-
narodili, nemuseli bychom se rozèilovat 
nad zloøády svìta všemi, nestárli by-
chom, nemocemi bychom netrpìli a ani 
návštìvy toho exekutora s kosou by-
chom se nakonec po všech tìch stras-
tech doèkat nemuseli.

Koèièí umìní

Že koèièí zlato není žádné zlato, by� 
se tváøí jako zlato, to ví jistì každý. Ale 
bylo by to zlato, kdyby zlato vyrobili 
alchymisté? Zlato, které by se od zlata 
pøírodního lišilo jen tím, že vzniklo v dílnì 
alchymistovì? Asi ano. Alchymistu, co by 
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padat jako obrazy toho slavného genia. 
Žádné kopie, ale originály a k tomu ještì 
lepší, než umí ten slavný. Taky je nebu-
de podepisovat a ony se dostanou do 
prodeje. Budou se kupovat a lidé si bu-
dou myslet, že kupují obrazy toho slav-
ného malíøe, který je od nynìjška ještì 
lepší a vyzrálejší než býval. Jejich sku-
teèný tvùrce o nich nikde mluvit nebude; 
na to, kdo je jejich autor, se ho ostatnì 
nikdo ani nebude ptát. Autorství je pøe- 
ce jasné, je to tamten. V pøípadì, že ten 
slavný genius ještì žije, mohl by vznik-
nout nìjaký zádrhel. Bude-li již ale mrtev, 
bude všechno v pohodì. Bude to pod-
vod? Bude to trestný èin? Asi ne. V omyl 
se uvádìli kupci sami od sebe. Tìžko 
øíct, zda byli podvedeni. Vždy� vlastnì 
dostali vìtší kvalitu, než kterou by jim byl 
poskytl domnìlý, jimi chtìný autor. 

Kdyby to ale prasklo, cenu by to asi 
ztratilo. Zvláš� tìžce by to zøejmì nesli 
umìnovìdci, co pøedtím èím dál víc do 
ještì vìtšího nebe vynášeli slavného 
autora a tvrdili, že i díky nim, jsa veden 
jejich odbornými radami, se najednou 
dostal na ještì vyšší úroveò. Asi by se 
teï ve svých odborných rozborech sna-
žili dokázat, že to, co nemaloval onen 
pùvodní autor, je úplnì špatné, a že si to 
vlastnì od zaèátku mysleli. Že je to ma-
nýra, že to nemá žádnou hloubku, že to 
nenese stopy hledání, že je na tom patr-
né, že autor je bezcharakterní mystifiká-
tor, že ta zdánlivá dokonalost je ve sku-
teènosti odporná. 

Kdyby se majitelé obrazù pùvodního 
autora, kteøí si nestaèili koupit ještì lepší 
obrazy onoho ještì lepšího autora, dali 
dohromady s napálenými kunsthistoriky, 
asi by s malíøem, co se provinil tak mimo-
øádným talentem, zatoèili. Asi by s ním 
naložili jako velcí vlastníci zlata s alchy-
mistou, co by umìl dìlat zlato. Nedaro-
vali by mu to. Nic by mu nepomohlo, že 
se nechlubil, nikoho nenavádìl, nikomu 

umìl udìlat zlato, by možná zavøeli, 
možná oslepili, možná popravili èi jinak 
odpravili a výrobu zlata by ti, co mají 
moc a dost zlata, asi co nejpøísnìji za-
kázali. Ale zlato, pokud by to opravdu 
bylo zlato, by zùstalo tak jako tak zlatem.  
Kdyby se umìle vyrobené zlato pomí-
chalo se zlatem nalezeným v pøírodì, 
nikdo by nepoznal, které je které. Zlatu 
by taky bylo jedno, jak pøišlo na svìt; 
oboje by mìlo stejné vlastnosti a stejnou 
trvanlivost, protože oboje by bylo aurum.  

Umìlecké výtvory, zvláštì pak sochy 
a obrazy, jsou trochu taky jako zlato. 
Mají hodnotu, mùže se do nich inves-
tovat, mùže se s nimi obchodovat, mùže 
se na nich vydìlat. Umìlecké dílo nezpo-
chybnitelné hodnoty je kapitál. Ale co 
padìlek? Padìlané zlato, kdyby se pa-
dìlat umìlo, by bylo taky zlato, jak jsme 
si již øekli. Samozøejmì za pøedpokladu, 
že by se nevyrábìlo snadno a levnì, 
jinak by to i ono ztratilo svou hodnotu     
a zlato by, obraznì øeèeno, pøestalo být 
zlatem. Každopádnì padìlat zlato zaká-
zané není, asi proto, že to zatím nikdo 
neumí, ale padìlat sochy a obrazy je 
trestné, protože padìlat umìní lze. Ale 
mohou existovat výjimky?

Když tøeba nìkdo v Èechách zaène 
malovat ve stejném stylu a stejnì dobøe 
jako nìkdo jiný a slavný v Paøíži èi v New 
Yorku a bude to svým jménem podepi-
sovat, stane se tøeba taky slavným a je-
ho díla se pak budou dobøe prodávat. 
Když nìkdo bude malovat jako nìkdo ji-
ný a slavný, ale bude to za jeho dílo i vy-
dávat, tak ho možná zavøou, když to 
praskne. Tak to chodí, taková jsou pra-
vidla.

Ale dejme tomu, že nìjaký geniální    
a slavný malíø maluje geniální obrazy     
a ty jsou tak jedineèné, že je ani nepode-
pisuje. A dejme tomu, že nìjaký ještì 
geniálnìjší, ale veøejnosti neznámý malíø 
zaène malovat obrazy, které budou vy-
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jakoukoliv víru ztratili. Protože nadìje na 
splacení našich dluhù je mizivá, nemluví-
me už radìji ani o nadìji. Naštìstí nej-
vìtší ze tøí základních hodnot – láska – 
nám zùstala. Dokonce se stále prohlu-
buje naše neskonalá láska k penìzùm. 
Pro nì jsme schopni udìlat doslova 
všechno.

Pak také máme zálibu v propagaci 
násilí, pornografie a také jako moderní li-
dé chceme mít sexuální svobodu. Nejde 
to moc dobøe se životem v rodinì, a tak 
tento dnes již ponìkud pøežitý zpùsob 
soužití ženy a muže opouštíme. Nako-
nec to nejde dohromady ani se seberea-
lizací, s budováním kariéry, s užíváním 
života a toho všeho, co dnešní doba na-
bízí. Na pøekážku k plnohodnotnému 
prožitku užívání nám jsou i dìti. Hlavnì 
kvùli nim, aby byly na svìt pøivádìny      
a v rodinách náležitì vychovávány, se 
vlastnì za starých èasù manželství uza-
vírala.

Upadnou-li nìkteøí z našincù do ne-
štìstí, stanou-li se z nich tøeba bezdo-
movci, ponecháváme je jejich osudu,       
i kdyby to tøeba naši pøíbuzní byli. Ne-
jsme pøece jako nìjací divoši, co žijí       
v primitivních spoleèenstvích a kteøí se   
o své pøíslušníky starají, i když jim to ni-
kdo nenaøizuje a tøebaže sami toho moc 
nemají. Primitivové se také starají o své 
pøestárlé pøedky. To my, pøíslušníci vyš- 
ší kultury, ponecháváme s oblibou péèi   
o své nemohoucí rodièe a prarodièe na 
státu. Staøí lidé jsou nám, ale nakonec      
i státu, na obtíž, pøitom my sami bychom 
však chtìli žít co nejdéle. Lepší na stáøí 
nemyslet, lepší je namlouvat si, že jsme 
poøád a poøád a na vìèné èasy mladí.   
O mrtvé pøedky taky nestojíme, to jen 
pøíslušníci nevyspìlých kultur je uctívají.

K našim nejmilejším zálibám patøí 
nakupování a telefonování. Pøestože 
hodnì cestujeme, na nic se nikde moc 
nedíváme, jen si to tam fotografujeme    
a všem známým pøitom telefonujeme,   

nic nenabízel a držel se osvìdèené zá-
sady: Mlèeti zlato. 

„Tumáš! To máš za to!” Øekli by mu. 
„Blbce z nás nikdo dìlat nebude! Tak ty 
sis, holenku, myslel, že nás pøechytra-
èíš? Teï se jen podívej, jak jsi dopad!  
Stálo ti to za to?” 

Kulturní mise
Naše euroatlantická kultura je nejkul-

turnìjší, nejdemokratiètìjší, nejhumán-
nìjší, zkrátka nejlepší ze všech. A pro-
tože nejsme sobci, nenecháváme si ten 
náš civilizaèní klenot jenom sami pro 
sebe, ale snažíme se, pokud to jde, tak 
po dobrém, pøedávat ho dál. V minulosti 
jsme už v tom dosáhli øady úspìchù na 
všech místech ve všech svìtadílech. 
Napøíklad indiánùm jsme pomohli zvele-
bit jejich zem. Žádnou námahu je to pøi-
tom nestálo, na tìžkou práci jsme tam 
dovezli otroky. Lecèemus jsme je taky 
nauèili. Vždy� ti chudáci pøedtím ani 
neznali alkohol. Afrièanùm jsme dodali 
moderní zbranì, které jim napomáhají 
efektivnì øešit jejich kmenové spory. 
Zemì pøedního východu jsme zahrnuli 
bohatstvím, takže se tam teï nemusí 
pracovat, a pøitom si tam mohou nechat 
stavìt mrakodrapy skoro stejnì vysoké, 
jako byla kdysi Babylonská vìž. Tìm, jež 
jsme bohatstvím nezahrnuli, poskytuje-
me alespoò vojenskou pomoc. Nikdo si 
nemùže stìžovat, že by od nás nic ne-
dostal. Také jsme nauèili všechny lidi na 
zemìkouli dívat se na televizi, nìkteré 
hrát golf, další zase jiné sporty, a ty mo-
vitìjší také vysedávat u poèítaèe a jezdit 
autem jak my sem a tam, takže se nikde 
nikdo nikdy nemusí nudit a bezmála všu-
de už díky nám vládne radost a pohoda.

Svìt se ale neustále mìní. Mìníme 
se my, uèitelé vyšší kultury, i ti ostatní, 
naši žáci. Už tak vehementnì neobra-
címe nevìøící, neboli jinak vìøící, na pra-
vou víru jako døíve, nebo� sami jsme
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zákona, zda by nás nemohl nìèím in-
spirovat.

Mimo jiné se zde mùžeme doèíst,   
jak Ježíš uzdravoval nemocné, postižené 
rozliènými neduhy a trápením, posedlé, 
námìsíèné, ochrnuté, malomocné i všeli-
jaké jiné lazary. Naráz, bez lékù, bez 
nutnosti je operovat, bez jakýchkoliv lé-
èebných procedur. Když uvìøili, že je 
uzdraví, uzdravil je. Slepci prohlédli, nì-
mí promluvili, mrtvá dívka ožila. Taky mu 
asi, když mrtvá byla, uvìøila. Jak by se 
takhle dalo ušetøit za v podstatì dnes již 
neufinancovatelné zdravotnictví.

Pìt tisíc mužù kromì žen a dìtí na-
sytil Ježíš, aè mìl k dispozici jenom pìt 
chlebù a dvì ryby. A ještì zbylo dvanáct 
plných košù zbytkù. Oceány by se, kdy-
by to takhle šlo, nemusely drancovat, na-
místo polí by všude mohly být parky, gol-
fová høištì a lesy.

Pak se bez problémù procházel Ježíš 
po moøské hladinì. I Petr se mohl po ní 
projít, kdyby nebyl malovìrný a nezapo-
chyboval. Také Ježíš rozkazoval vìtru      
a valícím se vlnám a bouøe s vichøicí 
ustaly a bylo ticho. Nic není nemožno,  
je-li sdostatek víry. Však øekl Pán apoš-
tolùm: Kdybyste mìli víru jako zrnko 
hoøèice, øekli byste moruši: Vyrvi se s ko-
øeny a pøesaï se do moøe, a ona by vás 
poslechla.

Takže lze oprávnìnì pøedpokládat, 
že kdyby se našel nìkdo, kdo má dost 
víry a nemá pochybnosti, bylo by možné 
všechno vyøešit. Staèilo by odèerpávat   
z moøe vodu a s pomocí vìøícího a nepo-
chybujícího èlovìka ji mìnit na ropu. Ne-
muselo by se už válèit, ropy by bylo dost 
a hladina svìtových oceánù by pøestala 
stoupat. Jak prosté. Zbývá jen najít to-
ho, kdo tomu, že to pùjde, uvìøí a nikdy 
o tom nezapochybuje. Jen nevím, co by 
tomu øekli petrolejoví magnáti. Jak by 
reagovali na to, kdyby, nedej Bùh, pøišli  
o své zisky. 

že jsme tam a chceme vìdìt, kde jsou 
oni. Nakoupené vìci pak postupnì vy-
hazujeme. Hodnì toho taky sníme. Když 
ztloustneme, držíme potom dietu.

Dokud tohle všechno nenauèíme 
všechny lidi žijící kdekoliv jinde, naše ci-
vilizaèní poslání nebude skonèeno. K to-
mu, aè na nìj už nevìøíme, nám dopo-
máhej Bùh! Nejhorší ale je, že nìkteøí 
naši žáci nám teï zaèínají pøerùstat pøes 
hlavu. V tom, co jsme je nauèili, zaèínají 
být lepší, než jsme my sami. Pøed tìmi 
nás, Pane Bože, raè ochránit! To aby-
chom, dojde-li na nejhorší, zaèali snad 
na Tebe zas vìøit!

Jak dìlat ropu z vody
Ocitli jsme se v krizi. Jak z toho ven? 

Ložiska ropy nejsou bezedná a krom 
toho se kvùli tomuto prozatím nenahra-
ditelnému energetickému zdroji musí 
neustále válèit. Zároveò jak se spotøebo-
vávají fosilní paliva, tak dochází ke zmì-
nì poèasí. Tají ledovce a hladina moøí    
a oceánù stoupá. Kam to povede, si jistì 
každý dovede pøedstavit. Tìm, co voda 
jejich zemi zaène zaplavovat, nezbude 
nic jiného, než jít do války a pokusit se 
vybojovat si zem jinou. Nelze se jim divit. 
Copak by to bylo za spravedlnost; za-
tímco jedni by se museli utopit, tøeba 
Holanïané, jiní by si naopak polepšili, 
jako napøíklad Èeši, protože by koneènì 
získali pøístup k moøi.

Zdá se, že tohle dilema nemá øešení. 
Zkusme se podívat do Bible, možná, že 
bychom tam mohli najít zpùsob, jak se    
s tím bez válek vypoøádat. Ne nadarmo 
nás známá píseò nabádá: Seïte klidnì 
na židli a ètìte Bibli, tam to všechno je! 
Dozvídáme se v ní, jak se dostali Židi     
z krize, když na nì pøišla veliká bída. 
Proè bychom se teï nemohli z té sou-
èasné krize dostat i my všichni? Ve Sta-
rém zákonì šlo hlavnì o Židy, ale s pøí-
chodem Ježíše Krista zaèalo jít o nás 
všechny. Nahlédnìme tedy do Nového 
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Øádeèky do nového roku
Evžen Pìnkava

První den 2014 potìšil pùlhodinkou 
zakøiknutého lednového slunce, pak se 
svìt znovu odebral do deptajícího po-
šmourna. V tomto nelibomyslném ovzdu-
ší se nedá pracovat, snad jedinì sáhnout 
po knize. Vzpomínky Milana Uhdeho   
mì zaujaly už v Divadelních novinách,         
v nichž výòatky otiskovali na pokraèo-
vání s nìkolikaletými intervaly. Nyní vy-
šly souhrnnì pod názvem Rozpomínání. 
Co na sebe vím – a jde o ètení mnohem 
„výživnìjší” než èasopisecké výtahy. 
Ovzduší padesátých let bylo v Brnì asi 
svobodnìjší než v Praze, leè o poznání 
provinènìjší. Když Viola Fischerová zva-
la Uhdeho mezi vrstevníky „šestatøi-
cátníky”, odolal pokušení a namítl: Jsem 
jinde. Leè nìkde jinde byli oni, Uhde byl 
naopak „nìkde”.

Ve starším Salonu tehdy ještì brnìn-
ský režisér Jan Mikulášek, vnuk Miku-
láška Oldøicha, hovoøí mj. o své inscena-
ci Mannova Doktora Fausta a konstatuje, 
že „strach je v dnešní spoleènosti velice 
pevnì zabydlen, jen jsme si našli nové 
zpùsoby, jak ho vytìsòovat, maskovat. 
Myslím, že je v tom skrytá jakási pýcha, 
že každá generace hovoøí o tom, že její 
doba je zlá, že døív bylo lépe, že teï už 
si nikdo nièeho neváží atd. Tím sebe-
mrskaèstvím, že souèasnost oznaèíme 
za nejhorší v dìjinách lidstva, ji vlastnì 
dìláme exkluzivní, výjimeènou. Nikdo 
nechce žít v prùmìrné dobì. Radìji se 
zvrácenì tìšíme na apokalypsu, než 
abychom uznali, že v kontextu tisíciletí 
se naše doba od jiných zásadnì neliší.” 
Jak to že ne? Je pøece naše!

Filosof Otakar A. Funda uveøejnil       
v Literárních novinách polemickou sta�,   

o jejímž zamìøení vypovídá už sám 
název èlánku: Kocovina z køes�anské 
civilizace. Funda hlásá a vyznává zá-
sady „odpovìdného ateistického huma-
nismu”: že totiž promìòující se náplò 
pøedstavy Boha je dílem èlovìka, že 
èlovìk to byl, kdo si vizi Boha vytvoøil, že 
tudíž s boží pøedstavou spojená garance 
posledního smyslu každého jednotlivého 
života i celých lidských dìjin je, jak se 
ukázalo, pouhá fikce, že pøitom dochází 
k výrazné relativizaci otázky výsostného 
smyslu existence. Tato filosofická mož-
nost ateistického humanismu podle Fun-
dy zasáhla jen nevelký okruh tìch, kdo 
jsou obdaøeni i intelektuálnì tøíbenou 
moudrostí.

Pro generaci sixties se mohla stát 
„urèujícím setkáním” i èetba Jednoho 
dne Ivana Dìnisovièe z pera Alexandra 
Solženicyna. Èetl jsem ji u nás jako je-
den z prvních, arciže v ruštinì. S tímto 
vylíèením dìjù v sovìtském koncentráku 
je soumìøitelná zpráva o pomìrech v Pu-
tinových vyšetøovacích vazbách z pera 
pseudonymní Natálie Nevinné (Nìvinov-
noj), zadržené pøi opozièních demon-
stracích v Moskvì. Místo pøímého násilí 
nebo muèení v nich vládne mrazivì kruté 
násilí a týrání psychické, jako kdyby ruští 
vyšetøovatelé znali dopodrobna Pøíbìh 
O. a de Sada. Zejména scéna gyneko-
logického filcuòku provádìného vìzeò-
ským „veterináøem” je hrùzná. Putinovy 
vìzeòkynì, to je samá mater dolorosa.   
A co jich ještì bude!

Naše písemnictví prožilo pitoreskní 
tøíkrálovou aféru: ostravský básník Petr 
Hruška jel do Brna, pøed dojezdem si 
odskoèil, pak vzal tašku a vydal se do 
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ve spoleènosti, ve volbách vítìzí nová 
vìtšina, zmìní se zákony – nová legiti-
mnost, nová legalita! Tyto dìjiny skonèily, 
je intelektuálnì zbabìlé to nepøipustit. 
Musíme se uèit bojovat proti zloèinnému 
jednání, které probíhá hic et nunc. Tito 
zloèinci mají tváøe a jména.”

V souboru statí Boženy Vikové-Kunì-
tické Vìøím lze èíst s pobavením i potì-
šením: „Malý náš národ nechce splynout 
s pøívalem internacionály! V Èechách 
není duše, která by se tomu nevzpírala 
svou celou jsoucností! Jsme národní. 
/…/ Èlovìk, jejž voláme, by musel cítit 
tuto naši národnost jako svùj vlastní 
život, aby na jejím základì mohl vytušiti 
naše požadavky a vypovìdìti naše 
ponížení. Nebo� my na prvním místì 
trpíme tím, že jsme Èechové – – a� ženy, 
a� muži! Trpíme nemohoucností tím více, 
èím vìtší je naše chu� a síla životní. Vše, 
èím jsme se vyvíjeli a èím jsme dospívali 
k dnešku, neslo na sobì bøemeno naší 
národní bolesti a z této bolesti vyrùstáme 
a z této bolesti žijeme.” Z èeho dnes, je-li 
po národní bolesti?

V šedesátých letech byl Thomas 
Bernhard jmenován do poroty prestižní 
literární ceny mìsta Brémy (tj. Literární 
ceny svobodného hanzovního mìsta 
Brémy), vavøínu, jímž byl on sám už oce-
nìn. Navrhl jako kandidáta Eliase Ca-
nettiho za jeho „geniální rané dílo Za-
slepení”, které bylo tehdy znovu vydáno 
a za nìž autor posléze obdržel „Nobe-
lovku”. Když prý vyslovil toto jméno, 
oblièeje porotcù se podle Bernharda lí-
tostivì protáhly, aè jen nemnozí vìdìli,   
o koho jde, až jeden z tìchto nemno-
hých øekl: „Ale vždy� je to Žid!” Nato se 
ozvalo mruèení a kandidatura Canettiho 
padla pod stùl. To vše pøišlo jakoby         
z „nìjakého pøíšerného kouta”. Neboli    
z øad liberální a vzdìlané nìmecké inte-
ligence. Ouvej.

brnìnské poboèky Ústavu pro èeskou 
literaturu AV. Až odpoledne si uvìdomil, 
že na sedadle vlaku zapomnìl dílem 
sešit, do nìjž si po dohodì s Revolver 
Revue dennì zapisoval jednu vìtu (ta-
kových knížek už v RR vyšlo  nìkolik)     
a mìl rukopis pohromadì, dílem bás-
nický zápisník s novými verši. Nešlo 
tudíž o žádné deníkové zápisky, jenomže 
vše bylo psáno rukou, v PC nemìl nic. 
Neuvìøitelné. Kolaps, celoroèní práce je 
v háji, ale pravdu má Vojtìch Nìmec,   
že nìco takového èlovìk opravdu nesmí 
ztratit! Dodávám: ztratí-li, potom mu to 
nepøirostlo k srdci.

Nový život Orhana Pamuka. Tohoto 
tureckého prozaika, laureáta Nobelovy 
ceny za literaturu, jsem „objevil” teprve 
nedávno, když jsem si pøeèetl jeho Bílou 
pevnost. Další spisovatelùv román jsem 
objevil tentokrát v Levných knihách,       
a èetl ho nikoli snad jedním dechem,   
ale jako kdyby hned nìkolika dechy     
zároveò. Pamuk ho napsal nebo dokon-
èil v roce 1994, kdy jsem zapoèal své 
vysokoškolské úèinkování, to však není 
podstatné: v podtextu je to i sarkastická 
reakce na amerikanizaci chování a ame-
rikanizaci myšlení v (nejen) tureckém du-
chovním svìtì. To vše na pozadí èi spí-
še na rozhraní mataforického pøíbìhu     
o (ne)možnosti „nového života”, o jeho 
vizi, o jeho tvoøené podobì, o životì pro 
nový život.

Václav Bìlohradský pøichází s vý-
zvou protestovat nikoli „proti” konci dì-
jin, nýbrž „po” konci dìjin (Fukuyama!). 
„Dìjiny, jak je známe ze školních uèeb-
nic,” øíká, „skonèily a už nikdy se nevrátí 
v podobì posloupnosti systémových al-
ternativ, prosazených revoluènì. Školní 
pøedstava o dìjinách byla založena na 
ètveøici kritika systému – masové protes-
ty – krize mocenského centra – alterna-
tiva. Kritické názory získávaly hegemonii 
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David Brabec 

Mince zpod jazyka
Ráno

Je první den
nového roku.

Jsou staré nadìje 
a vtìlení ústrkù,
jsou nevyøèená odpuštìní.

Je první den 
nového roku.

Jsou korky ze šumivých vín, 
èerné plivance rachejtlí,
bílé zbytky snìhu.

Je první den
nového roku.

Druhý mìsíc

Rok o den delší.

O únorový. 

O den prosvìtleného smutku
i ztemnìlé nadìje.

Rok o den bohatší.

Neokradený.
Úplný a celý...

Rok o den silnìjší,
ve slabosti,
pýše,
vzdoru. 

Jeden tón

Ten zvuk
stìží pøeslechnutelný.

Jeden tón, 
jedna oktáva,
jedna Richterova stupnice.

Rákosová podesta.
Nahé žárovky 
roztøíštìné na tisíc kouskù
na podlaze.

I na parketách,
které už dávno
vzdaly boj s cihlami.

Není stín

Už ani v aleji topolù
není stín.
Cesta kolem nich
je zavátá
prachem.

Ticho.
Mlèí i koruny stromù.

Na horizontu
poslední záblesky
èervánkù
z podveèera.

Bolestné ticho.

Noc

Žár noci,
plamen proøízl
tmu.

Bez skrupulí,
bez vyzvání,
bez zaklepání.

Žár noci,
svìtlo pùlmìsíce.
Svìtlo tmy,
temnota záøe.

Žár noci
klame.
Potají.
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Jsou neznatelné,
neuèesané,
nemohoucí.

Bránit se?

Tmì, která èernou kápí
pøikryla poslední hroudy
bílé oranice?

Oèi k zemi

Bosá,
v kostýmu baleríny,
v bílé halenì
schovaná,
schoulená.

Køehká.

Postava k podpírání,
mrazem stvoøená, 
nocí živená,
smíøená,
bílá.

Leze za nehty,
klopí oèi
k promrzlé zemi.

Brázdy v zimì

Vane z polí
a rozoraná zem už nikdy
nebude jako døív.

Je poznamenaná 
je prostá studu.

Její znamení
není pro ostudu.

Vane z polí, 
z cest
a mezí.

Šlépìje vran
mizí v zapomnìní.

Kaple

Rozpuštìné vlasy
a cejch smutku.

Plechové píš�aly
varhan.

Zpovìdnice, svìtice
i parádnice.

Samolibá, 
i pokorná
skrýš zapomenutých 
tajemství,
slov
a vzdechù.

Kaple II.

Zvony nevyzvání.

Pìt hvìzd
nad hlavou torza 
sochy svìtce
zmizelo.

Srdce zvonù mlèí.

Z køíže zmizel
spasitel
i cedulka INRI.
Litinový køíž
ještì odolává.

A zvony?

Zmizela zpovìdnice.
Není touhy
po rozhøešení.

Zvony nevyzvání.

Brázdy ve tmì

Vane do polí
a tma s bílou maskou
neomylnì 
zakrývá 
brázdy.
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Pomnìnky o Plzni
Plzeò se bohužel nemùže pøíliš chlubit 

èesky psanou beletrií 19. a 20. století, jejíž 
autoøi by dìj svých dìl situovali do prostøedí 
tehdy prudce se rozvíjejícího industriálního 
mìsta. Jistá díla existují, v kontextu èeské 
literatury však mají marginální charakter. Tím 
spíše je vítána publikace pøinášející výbor 
vzpomínek publikovaných ve tøicátých letech 
20. století na stránkách Èeského deníku 
Karlem Schwarzem. Pøíjmení Schwarz neby-
lo v Plzni neznámé. Rodilý Pražan František 
Schwarz (1840 -1906), který se do Plznì pøe-
stìhoval v šedesátých letech 19. století na po-
pud Jana Nerudy, zde celý život pùsobil jako 
zemský rada, stál v èele hned nìkolika spol-
kù, podporoval národnostní politiku èeského 
ostrùvku (Sulislavska) na jinak nìmeckém 
Støíbrsku, v roce 1881 se stal øeditelem mu-
zea. Svému synovci Karlovi byl oporou ze-
jména v poèátcích jeho studia na plzeòském 
èeském reálném gymnáziu.  

Èím nás Schwarzovy vzpomínky, které vy-
dala Knihovna mìsta Plznì pod názvem 
Plzeòské pomnìnky, zaujmou? Pøedevším 
vzácnými popisnými detaily plzeòské každo-
dennosti. Aèkoliv Karel Schwarz v Plzni pù-
sobil celý život jako zamìstnanec spoøitelny   
a strávil zde i dny zaslouženého odpoèinku, 
nepíše o událostech, jež ho provázely po ce- 
lý život, ale ohlíží se pouze za svým mlá-  
dím. Takto spolu s ním ètenáø objevuje Plzeò 
70. - 80. let 19. století, èili dobu autorových 
studijních let a poèátkù vojenské služby. 
Schwarzovy zápisy tak suplují fotografie 
mìsta, jejichž bohaté sbírky jsou v Plzni 
datovány až poèátkem  90. let. 

V každé z padesáti kapitol se autor drží 
vždy jediného tématu. Jsou jím významné 
stavby – radnice, mìš�anská beseda, nádraží, 
mosty, školy, mìstské divadlo, kostely, høbito-
vy, ale také mosty, spojující bøehy ètyø plzeò-
ských øek, plovárny, veøejné láznì.  Autor na-
hlíží do dnes již zaniklých mìstských zákoutí 
ve støedu mìsta i v nìkdejších okrajových 
ètvrtích, neopomene vyzdvihnout význam pi-
vovaru, Škodových závodù a papírny,  pøesnì 
popisuje interiéry domù, v nichž pobýval. Svoji 
pozornost zároveò zamìøil na lidi, s nimiž se 
dennì setkával – profesory, spolužáky, úøed-
níky, knihkupce, majitele hostincù, drobné ob-

chodníky, povozníky, ale také poulièní proda-
vaèe (Ovocnáøky, cukroví, biøtláci a preclíkáøi), 
metaøe, služky, flašinetáøe, vojáky, pøedstavi-
tele veøejného poøádku, hasièe aj. Neopomnìl 
ani figurky, které byly a jsou neodmyslitelnou 
souèástí každého mìsta (Franci Pilci, Fräulein 
Schack). Vzácné jsou zprávy o spolkovém ži-
votì, stolních spoleènostech, kulturních udá-
lostech, divadelních pøedstaveních, bálech, 
promenádních koncertech, èepobití, církev-
ních slavnostech aj. Z významných plzeò-
ských osobností Schwarze zaujal Hynek 
Palla, èinovník Sokola, dirigent, sbormistr       
a hudební skladatel v jedné osobì. Je zají-
mavé, že podobný portrét nevìnoval svému 
strýci, aèkoliv tento byl v Plzni respektovanou 
osobností.

Jinak nežli statistické údaje, o nìž se opí-
rají zpravidla historici, hovoøí Schwarzovy tex-
ty o národnostních pomìrech. Je zajímavé, že 
pøeštickému chlapci se Plzeò na konci 70. let 
19. století jevila jako výhradnì nìmecké 
mìsto (Pisl pémiš, pisl tajè). Støídavé použí-
vání nìmèiny a èeštiny líèí jako pøirozené, ba 
dokonce nahodilé, a styky Èechù a Nìmcù 
jako oproštìné od vìtších národnostních 
pùtek. 

Co se jazykové stránky Schwarzových 
textù týèe, v jazyce bývalého úøedníka nemù-
žeme oèekávat pøekvapivou a zámìrnì pìs-
tovanou metaforiku. Schwarzovy vzpomínky 
jsou spíše vìcným sdìlením, se špetkou hu-
moru uplatnìného vždy na správném místì, 
nejsou poznamenány ani nostalgií, ani mora-
lizujícími výroky. 

Vydavatelé Pomnìnek zareagovali na 
zmìny, jimiž mnohokrát v souvislosti s poli-
tickým vývojem prošly názvy ulic a námìstí. 
Na konci knihy proto zaøadili abecední se-
znam nìkdejších a aktuálních názvù. Bohužel 
nikde nenajdeme roèníky, z nichž byly texty 
opsány, rovnìž tak datum narození jejich pi-
satele. Víme jen, že zemøel v roce 1939, v do-
bì, která nepøála jejich soubornému vydání. 
Útlá a graficky vkusnì vyvedená kniha pro-
vázená reprodukcemi dìl plzeòského výtvar-
níka Karla Votluèky si svou cestu ke ètenáøùm 
jistì nachází, a to nejen v Plzni. Jistá omezení 
bohužel pøedstavuje nejen nízký náklad, ale     
i petit, jímž je publikace vysázena. 

Marta Ulrychová
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patrné básníkovo uhranutí jazykovými pøe-
smyèkami, jejichž prostøednictvím jsou bìžné 
výrazy nemilosrdnì variovány, permutovány  
èi rozkládány (možná lépe destruovány) na 
významové prvoèinitele („PUTIN / PINTU / 
INPUT / TUPNI”). Trinkewitzùv pøístup k ja-
zykové matérii lze v tomto ohledu smìle 
pøirovnat k bezvadnì promazanému básnic-
kému automatu: z jedné strany nasypeme 
surový jazyk, na druhé dostaneme vygene-
rovaný seznam všech možných významových 
variant. Jazyková surovost se tak promìòuje 
ve významovou syrovost – na útìšná slova 
vìru nikdy nedojde.

Bližší komentáø si zaslouží též podoba 
humoru zastoupeného v textech Melancho-
lidského života. V souladu s aforistickým za-
mìøením sbírky pøevažuje poloha tragiko-
mická èi rovnou tragická, groteskní, zatrpklá, 
smutná… Nejpregnantnìji je tento pesimis-
tický životní pocit vyjádøen patrnì hned           
v úvodních sentencích a pak v mikrobajkách, 
v nichž se èasto do jediné vìty podaøilo 
vtìsnat tragédii celého lidského spoleèenství 
(„Veèer u piva Èeši plánují národní povstání – 
z opice”; „SYSEL: Syslím – tedy jsem.”). 
Dostáváme se tak do bezprostøední blízkosti 
nikdy nekonèících polemik o èeské národní 
povaze, pøedsudcích a stereotypech, tedy de-
bat dobøe známých svou zemitostí, úderností 
a – pøíznaènì – též banalitou. Zbývá konsta-
tovat, že èeská skuteènost je v aforistických 
textech reflektována oèima bezejmenného 
plebejce, bytosti zkoušené i pokoušené dìji-
nami, èlovìka rezignujícího na možnost zmì-
ny a uchylujícího se alespoò k teatrálnímu     
(a hospodou i marností nasáklému) kritické-
mu gestu.

Trinkewitzùv život nebyl a není právì 
jednoduchý – však jej také formovalo „šílené” 
dvacáté století se všemi myslitelnými poli-
tickými a spoleèenskými zvraty a nástrahami. 
Stejnì nelehká a nesamozøejmá zdá se pak 
být i Trinkewitzova poezie: neuèesaná, bøitce 
humorná, obèas možná trochu mechanická, 
velebící èeský jazyk stejnì tak jako jej bru-
tálnì napadající a rozkládající… Pøesto èi prá-
vì proto jde ovšem o poezii potøebnou, verše, 
které nejdou vyšlapanou cestou, ale jsou vždy 
tak trochu proti a mimo a nutí ètenáøe k hlub-
šímu zamyšlení – odstupu – reflexi.

Martin Šíp

Život jako báseò, báseò jako život
Pod výstižným názvem Melancholidský 

život vyšla loni jako 31. svazek edice Ulita 
nejnovìjší básnická sbírka Karla Trinkewitze 
(*1931). Všestrannì nadaný umìlec, nestor 
èeské experimentální poezie, významný vý-
tvarník a kolážista vskutku evropského vì-
hlasu, který byl nucen sedmdesátá a osm-
desátá léta prožít v nìmeckém exilu, touto 
sbírkou jako by uzavíral svùj nadmíru plodný 
básnický život. Považujeme pøitom za nutné 
zmínit, že kniha veršù vydaná péèí obèan-
ského sdružení Pro libris by nespatøila svìtlo 
svìta nebýt Vladimíra Gardavského.

Melancholidský život je koncipován jako 
výbor z Trinkewitzovy celoživotní aforistické 
tvorby, která byla doposud publikována jen 
èásteènì (vzpomeòme alespoò výboru Ji-
tøenka, ale i øemdich). Ve ètyøech oddílech 
sbírky je tak ètenáø postupnì konfrontován     
s rozmanitými satirickými sentencemi (oddíl 
Prolhášení), s osobitými mikrobajkami shrnu-
jícími z rùzné perspektivy trpké životní pravdy 
(Bajky o vìcech, Bajky zvíøecí) a koneènì též 
s rafinovanými slovními pøesmyèkami, jež na-
cházíme v závìreèném oddíle Tøesky blesky. 
Sjednocujícím prvkem po formální stránce 
promìnlivých veršù je pøedevším ironický až 
sarkastický autorský odstup, snaha o kritickou 
reflexi aktuálních spoleèenských jevù (zde se 
zajímavým zpùsobem projevuje prùøezové za-
mìøení sbírky a zaøazení veršù staršího data 
– vnímavému ètenáøi pøed oèima defilují roz-
lièné výjevy z novodobé èeské historie, najmì 
z devadesátých let) a v neposlední øadì hravì 
objevný pøístup k jazyku dávající upomenout 
na poezii experimentální èi rovnou nonsen-
sovou.

Právì Trinkewitzovo jazykové hledaèství 
si zaslouží mimoøádnou pozornost. Básník vy-
chází z dokonalé znalosti všech zákonitostí      
i iregularit èeštiny, z jejích dispozic i indispo-
zic, svìtel i stínù, využívaje s oblibou boha-
tého repertoáru oklik, zkratek i slepých ulièek. 
Fascinován je pøedevším formálnì identic-
kými èi podobnými slovy s odlišným význa-
mem (homonyma, paronyma), jejichž naho-
dilá spøíznìnost dává ètenáøovi dostatek 
prostoru pro rozvíjení vlastní fantazie, pøed-
stav, konotací („Vìøil v celé muže. Vìøí dál.    
V cele mùže.” – „Vymìšovací traktát.”). Ze-
jména v závìreèném oddílu sbírky je pak 
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Ne-klid
Na stránkách nové, bibliofilsky vyprave- 

né básnické sbírky Jana Sojky hraje dùležité 
role její doprovod výtvarný. V rùzných pozi-
cích a pózách vyfotografovaná marionetta 
Kostlivce nìkdy vyøezaná Josefem Allesim 
pùsobí tu bizarnì, tu na nás jaksi potutelnì 
jukne vyzývajíc k následování, tady zírá do 
kraje (za pøíští obìtí?), zde po dobøe odve-
dené práci blaženì polehává v pozdním slu-
níèku èervencové louky – a nakonec odchází 
kamsi do nebytí, tedy vlastnì domù. Jako by-
chom vkroèili do lidového baroka pøezníva-
jícího spíše pohanstvím než prvky køes�an-
skými do naší souèasnosti. Také za jeho 
potøebou intimizovat, polidš�ovat, pøibližovat  
si (tedy zvìtšovat) všechno nad míru po-
chopení abstraktní, vzdálené, ovšem i hrozi-
vé – pøekonati a pøemoci toto pojmenováním 
a (možná též) polidš�ujícím ztìlesnìním; 
abychom nakonec byli tìmi poraženými – 
nebo� jednou a napoøád navštívenými – my 
sami.

Náš Kostlivec v knize vystupuje co pan-
dán, zrcadlo, ilustrace, prodloužená ruka, ano 
zpodobení ve sbírce A. D. MMXIII (Køivule, 
Plzeò 2013) pøedstavených mìsícù: podivné 
jakési obdobì cyklu kalendáøního; totiž kalen-
dáøi znamenaném na pøeskáèku, po zákonu 
vnitøních – pøi prvním ètení nikoli bezezbytku 
zøejmých – souvislostí (živelnost až živoèiš-
nost bývá buï stupòována, buï kontrastnì 
doplnìna utkvìním, ztlumením, rezignací). 
Konèícím sice prosincem, zaèínajícím však 
definitivní smrtí zimy v mìsíci aprílovém: totiž 
pøipomenutím, že žert a životní vážnost ne-
jsou než dvìma stranami téže (notnì již 
ohmatané) mince.

Blízkostí zemi, krajinì, její tváønosti, pa-
mìti, mýtu i jemnì nadreálnému jich pøepod-
statnìní (v rozmìrech roku pøírodního – na 
palimpsestu onoho lidského) stojí jednotlivé 
Sojkovy mìsíce po boku postavám básní Fri-
drichových. Vèetnì toho, že vedle personifi-
kovaných vlastností bytu pøírodního jsou také 
nadány rysy nadosobní, symbolné platnosti.  
U Radka Fridricha bývá však toto více v dì-
jinách, pøírodninách i konkrétním úkrají ukot-
veno (vèetnì krajových povìstí); Sojka smì-
øuje spíše k mýtu obecnìji, abstraktnìji poda-
nému (alespoò ponìkud vizualizovanému 
gesty onoho Kostlivce). Nicménì bych uvítal, 

kdyby se jeho navštívení (naplòující stránky 
víceznaènou pøesností dìjù, v nichž pøírodní   
i lidské žití paradoxnì ztìlesòuje loutka za-
stupující tu smrt) dála v prostorách vymeze-
ných ne toliko hranami a hranicemi tohoto 
mýtu (buïsi pøírodního pohanokøes�anského, 
buïsi autorského – pro potøeby daného textu 
a pøebývání interního autora v nìm), ale vy-
znaèených pøesnìji a zøetelnìji: všechno dì- 
ní se èiní viditelným napøíklad øídké chvíle 
prùsakù názvù konkrétních pøírodnin texto-
vým polem (aha, durman, teï už vím, kdy,  
kde a v èem se to ocitám). Jak mi kdysi vytý-
kal a vyèítal Jaroslav Kovanda: Strom!? – ale 
jaký! Smrk a topol rostou zkrátka jinde a jinak.

Jako u Fridricha nalézám u Sojky vitální 
animálnost projevù ztìlesnìných mýtù: „pro-
buzen v neèistotì/ moèí do vlastního snìhu” 
(Leden); „durmane!/ pøivolej démony” (Srpen); 
„pije z potoka/ øíhá do strání” (Øíjen). Nachá-
zím v tom pøedstavení objektivnì pøírodních 
sil i subjektivnì danou transmutaci vnitøních 
bùžkù a démonù – sil, jež, do svìta vyvolány 
slovem, by�si zdánlivì povahy životodárné     
a tvoøivé, mohou se nakonec ukázati hrozí-
cími, ohrožujícími, destruktivními – v dìjích 
jimi do pohybu uvedených nalezneme totiž 
obé (pøikloniti se a vychýliti rameno vah bu- 
de až na ètenáøích): „probuï koøeny, dubne/ 
zahryzni se do kùry/ obnaž žízeò po svìtle.”

Proti živelnosti a živoèišnosti stojí povlov-
né spoèinutí: napøíklad u po rubu šitého šrám-
kovského motivu plynoucí øeky (leè a právì 
øeky už plnì podzimní): „a ty øeko teè/ odnes   
s sebou listí/ zbytky jeho šatù.” Ale také zde je 
pøítomna jistá míra subverzivní potutelnosti, 
nebo� tuto fámu o sobì šíøí sám Listopad. 
Dìj, jeho výsledek mùže stejnì plnì platit ja-
ko býti než (sou)èástí hry a pøedstírání. „Rok 
co rok nezvìstný” – nahrazený, pøi-/pøekrytý 
jinými, dalšími. Opìt se však v témže èase vy-
noøující jednotlivými vrstvami.

Ponìkud problematickými jsou pro mne 
pasáže vyplòované slovní frází („pøekypuje 
zralostí;” „kuráže má na rozdávání”). Více 
funkèní bylo by volit buï cestu fráze reflek-
tované, buï realizované. Nepøíjemnou je pro 
ètenáøe také pøílišná abstrakce: „tkáò jara 
pokrývá zem.” Nicménì zrovinka tento obrat  
a obraz pro mne zachraòuje blízkost mezi 
živoucí tkání rostoucí ze živného roztoku 
bøeznového a tkaninou zlehýnka jen pøeho-
zenou pøes vìci a pøíbìhy poèínajícího se 
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Ve znamení Berana, 

s odolností buku
Milý Stando, dostala jsem redakèní úkol – 

pogratulovat  ti na stránkách nám milého 
literárního mìsíèníku k životnímu jubileu. Pøe-
mýšlela jsem, jak na to: jestli zavzpomínat, 
kdy a jak jsme se seznámili a jak problema-
tická byla cesta k našemu skamarádìní… 
Nebo jestli se pustit do úvahy o tom kamarád-
ství – o vztahu, který je v dnešní spoleènosti 
stále vzácnìjší? Nebo se zamyslet nad poj-
mem èest a èestnost, který si s tebou by-
tostnì spojuji? Nebo navázat na èetné a èasté 
spoleèensko-politické diskuse, v nichž vynik-
ne tvùj bystrý postøeh, ba i ironie, s níž mistr-
nì glosuješ soudobé dìní a mnohé èlovì-
èenské jevy, jak to ostatnì znají ètenáøi tvé 
plží rubriky Antibukolika? Anebo s vdìèností 
podìkovat za spolupráci pøi pøípravì knihov-
nických výstav? Èi tøeba vyslovit obdiv k tvé-
mu dnes již nevídanému hrdému vlastenectví 
a úctì k podnikavosti?

Máš opravdu široký zábìr, a to nejen ve 
své sportovní vodácké minulosti. Je to moc 
fajn s tebou spolupracovat – máš vše pro-
myšlené, máš velký pøehled, ba i nadhled, 
množství zájmù, organizaèní schopnosti, bo-
hatý archiv materiálù a hlavnì ti nechybí jako 
mnì peèlivost, trpìlivost a vytrvalost. Jsem 
ráda, že vedle svých mnohých dobrovolnic-

Antidivadlu je antidvacet
Pro koho se v Plzni staví Nové divadlo? 

Odpovìï je úplnì pøirozená: pro Antidivadlo. 
Neboli pro plzeòský literárnìdramatický sou-
bor, který datuje svùj vznik èili svùj pøíchod   
na svìt k jaru 1994 a který tudíž letos v bøez-
nu oslavil v Dialogu své dvacáté narozeniny. 
Otcové zakladatelé Jan Sojka a David Char-
vát jsou stále pøi tom, nestárnou skoro ani      
v nejmenším, a tak pøipravují jedno divadelní 
pásmo za druhým, a� se ve svìtì dìje co se 
dìje. Oceòme, že jak oni, tak i další antidi-
vadelníci jsou od poèátku neúnavnì literárnì 
èinní: sepisují nejenom skeèe a scénky (nì-
které z nich vyšly i v Plži), pøípadnì i celove-
èerní pøedstavení, leè také literaturu øeèenou 
krásnou, rozumìj Poezii a Prózu. 

Do jaké míry jde o velièiny západoèeské 
Thálie, to se teprve ukáže, vìtšinou však        
u souborù tohoto typu bývá krátký jejich svìt, 
zatímco Antidivadlo se zdá být vìèné. Nebo 
ještì lépe: antivìèné. Za jejich hereckým flui-
dem opravdu nepøetržitì èíhá štìdrá a pøející 
literární múza. Proè si nepøipomenout, že Jan 
Sojka (jako básník vystupující kupøíkladu         
i v Bìlehradì nebo v Krakovì) staèil získat 
Cenu Plže a Cenu Bohumila Polana, zatímco 
David Charvát, známý jen dìvám Krakovaè-
kám, rovnìž Cenu Plže. 

Co mohou naši antiherci koneckoncù chtít 
víc, když je jejich divadlu teprve (už, již) dva-
cet? Pøejeme jim, aby i nadále mladicky hrá-  
li a moudøe psali, pøípadnì též moudøe hráli    
a mladicky psali. Než to jejich pánské divadlo 
jako jeden muž skonèí v plzeòském Novém 
divadle.

Vladimír Novotný

kých funkcí ve spolcích a organizacích, kde 
èasto býváš nejvìtším nebo i jediným tahou-
nem, ses stal také naším kolegou ve výboru 
Kruhu pøátel knižní kultury. A to pomíjím tvé 
aktivity výtvarné, tvoji tvorbu malíøskou, tvoji 
znalost historie…

Jubileum by mohlo být jenom záminkou, 
podstatou zùstává upøímné pøání, a� tì vše     
i nadále tìší, a� veškeré tvé konání má stále 
smysl a odezvu a a� ti vydrží i osobitý humor. 
Nejen tobì, ale i všem v tvém okolí pøeji be-
raní výdrž, trvalý pocit sounáležitosti, pevné 
zdraví a (nomen omen) odolnost buku.

Jana Horáková

jara. Koneckoncù je tato pøedstava doplnìna 
a rozvinuta v další, tolikéž zdánlivì lehce na-
hozené: „vzduch omládl vším/ co nepøežilo.” 
Nikoli tedy novými (kvìtinovými) vùnìmi, ale 
tím, co se v nich a skrze nì na nás usmívá 
bezmasými dásnìmi. Pokladnici s bohatstvím 
je vskutku možno otevøít jenom velmi pøesnì 
vybroušeným klíèem.

Pojmenovat, vyvolat jednotlivé pøedstavy 
znaèí žíti už napoøáde v údolí neklidu: být 
zraòován skrytým ostøím, všemi pohyby a pro-
mìnami, (domnìle) dobøe utajenými možnost-
mi. Vìøit v mnohotváønost veškerenstva a tuto 
stejnì vnímat jako uskuteèòovat. Veškeren-
stva; tedy také slov, jimiž se ustaviènì a usta-
viènì marnì usilujeme uchopit a pochopit. 
Zanikajíce s úsmìvem zpíváme píseò o zá-
niku: a tudíž jsme. (Tøebasže se radìji pøece 
jen vlastnoruènì pøesvìdèíme, zdali tato tváø 
nepozbyla ještì svalù a šlach.)

Ivo Harák
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David Brabec (1980 Plzeò) 
- básník a antidivadelník

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Ivo Fencl (1964 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Ivo Harák (1964 Brno) 
- básník, kritik a bohemista, 
  žije v Benátkách nad Jizerou

Miroslav Holman (1938 Chodská Lhota) 
- básník, žije v Brnì

Jana Horáková (1958 Plzeò) 
- redaktorka

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

Jan Jelínek (1947 Praha) 
- básník a výtvarník, žije v Plzni 

Milan Kohout (1955 Plzeò) 
- pedagog, básník a performer, 
  žije v Plzni a v Bostonu

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) 
- právnièka, prozaièka, 
  žije ve Štìnovicích u Plznì

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

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

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní kritik a básník, žije

Karolína Plánièková (1975 Klatovy) 
- pedagožka, prozaièka a básníøka,
  žije v Plzni

Miroslav Sulan (1938 Støelské Hoštice) 
- prozaik a publicista, žije v Klatovech

Martin Šíp (1979 Plzeò) 
- bohemista a germanista

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 
  Degendorf) 
- výtvarník, básník, esejista

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) 
- etnografka, publicistka
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