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EDITORIAL 1

Luboš Vinš

Básník je též, kupodivu, obtížen tìlem.

V pøekrásném mìsíci máji by se mì-
lo psát o krásách májových, leè v Máji 
pronesl klasik, arciže z nezbytí, též verš 
notnì neš�astný: Já truchloroušku obsta-
rám… 

Takto si musíme poèínat i my v Plži   

a celé kvìtnové èíslo našeho èasopisu 

se stává uèinìnou truchlorouškou: po-

slední únorovou nedìli totiž znenadání 

zemøel básník a prozaik Luboš Vinš, 

žijící v rodné Blatné, leè spjatý s Plzní 

mnoha nitkami: zcela nedávno i vystudo-

vanou filosofií. V Plži publikoval od sa-

mého poèátku, již v roce 2004 získal Ce-

nu Plže za prózu, pøed deseti lety mu     

v novì založené edici Ulita vyšla sbírka 

Zbloudilý Mínótauros… Dožil se všeho-

všudy pìtapadesáti let. Jediná dobrá 

zpráva je ta, že aspoò jeden z jeho roz-

sáhlých románù se doèkal vydání, by� jen 

v elektronické podobì. Velká èást auto-

rových tvùrèích prací pohøíchu zùstává    

v rukopise. Jako hold památce Luboše 

Vinše otiskujeme ukázku z jeho filoso-

fující poezie a rovnìž text, který byl psán 

jako literární recenze, pøedstavuje však 

umìlcovo tvùrèí vyznání. Text definitivnì 

dokonèený pouhý mìsíc pøed jeho sko-

nem. Kromì vyznavaèského nekrologu   

z pera pøedního básníka Romana Szpu-

ka publikujeme jeho starší esejistické za-

myšlení o Vinšovì poezii, psané též pro 

Akord. Podobné naléhavé zamyšlení by 

si nepochybnì zasloužila i nebožtíkova 

tvorba prozaická. K literárnímu odkazu 

Luboše Vinše se dozajista ještì vrátíme. 

Nech� je filosofovi a poetovi z Blatné 

nebe lehké.

Další pøíspìvky z kvìtnového Plže se 

volky nevolky ocitají jakoby ve stínu uve-

dených truchloroušek, pøesto rovnìž sto-

jí za slova pochvalná: zejména nová pro-

zaická skladba Vojtìcha Nìmce, který 

ani po tøicítce nic nepozbývá ze své tvùr-

èí invence. V èasopise nechybìjí ani 

pravidelné autorské rubriky, i nadále 

pøispívají Stanislav Bukovský, Oldøich 

Janota a Evžen Pìnkava, zatímco v ru-

brice Mladý Západ otiskujeme nové bás-

nì nìkdejšího plzeòského barda Vladi-

slava Høebíèka, jenž je zaslal na dùkaz, 

že nepovìsil básnìní na høebíèek!        

V tomto èísle se uzavírá i literární 

plus výtvarná rubrika Karla Trinkewitze 

neboli jeho cyklus Zvíøecí bajky, s jejich 

autorem se však jistìže nelouèíme na-

dlouho. Hlavnì a� ho tolik nesouží nedu-

hy, hlavnì a� je zase zdráv èi víc zdráv… 

Tuto vìtu jsme napsali, když byl Karel 

Trinkewitz sice nikoli zdráv, ale ještì živ. 

Žel druhý bøeznový pátek vydechl na-

posledy. Toto èíslo je smuteèní vinšov-

ské, èervnové bude smuteèní trinke-

witzovské. Také Plž je ve smutku. Leè 

literatura žije dál.
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Luboš Vinš

Všecky krásy svìta

I. 
uchopen silnou rukou
sestupuji dolù
do tøíštì beznadìje

padám do sítí
prvotních zvukù
beze slov a sebe
do temného víru 
pozbývání

bolestivým okem 
nahlížím tam
kde naskakují
èerveno žluto modré
indiánské mozaiky

bubliny stoupají vzhùru
zachytávají se
na ostrùvcích hlohù
sklenìná tráva
ostøím o sebe bije

bezradnì motám se krajinou
vichrného listí
koèírován strachem, že ztratím vše

jak rozehnat duchy co na skle srážejí se 
kterak vyhnout se sekerám
ale cožpak by za mne mohl nastavit krk jiný?

II.

za poklidného veèera
vedou mne kamsi

jdeme mlèící alejí

kamenní andìlé 

ne a ne vzlétnout

Pùjdeš-li ohnìm, vodou, pùjdeš-li pøes propast, já budu s tebou! 
                                                                        Bible, Starý zákon

kroky vrávorající

v prostorných chrámech 

nikdo neví

jak silné je lano

napjaté nad propastí 

jdeme divokou øekou

co øinèí do neznáma

pod klenbami lebek 

kde oèazené fresky

skrytých perel

tøeští

jenom pomalu

bìsíci moji

však pøijde èas

v dálce buší stroje

neviditelných spoust

jež Merlin

zapomnìl vypnout

Strážcové polichocenì naslouchají, 

projíždí mnou hrùza. 

Cožpak vìdí, kam jdeme?

nebe a moøe

moøe a nebe

škrtají o sebe požár 

Držíme se za ruce jako milenci. 

Ne oni mne, ale já vedu je! 

jsem klidný

mrtvo pøed bouøí

všecky krásy svìta

žlutavá oblaka
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nohy mi vrùstají do zemì

jak bych mohl zùstat klidný

svìt hnìtený èlovìkem

je ještì podivnìjší

než ten vyrostlý

ze stromù 

Ráje!

sám nevím

který bych si vybral

svist

žraloèí sítì

padne jako ulitá

koneènì nemusím nikam

pøibližují se

pukají veselím

š�astnì se muchlují

blahopøejí si k úlovku

potom mne nìžnì vyzdvihují

chtìjí si užít tu zábavu 

ach, pìknì to umí

kùlem nitkou øiti vzhùru

a zachovat život

po tu pøedlouhou dobu bìsù

opeøené dendrity

hašteøivì poposedávají

vpouští mezi sebe

klofance topolù

stavidla šùruje nadržená voda 

moje tváø kamsi odplouvá

IV.

vysvobodit se

vyhladit øádky 

zrušit

ale komu by se pak 

mstilo moje ženské já

pouta?

vždy� kam bych jim uletìl

já, kamenný andìl

snad právì proto

nasazují solidní obruèe 

kované bleskem

ani úzkost

ani sladká vùnì jasmínu

nic nezvrátí

to osudné vykroèení do tmy

ozáøené výlisky

nebeských svìtel

III.

strážní cestou 

srážejí z vrcholkù stromù

zámrazky

pùsobí podivnì komicky

ve dnech plných slunce

ale možná na místì kam jdeme

chystá se nìjaká slavnost

a ten køiš�ál

je namísto pompy

tušení 

èím opravdu jsem

je dosud 

zanedbatelnì køehké

litanie nejistot

drkotají kdesi

na pøíštipku

stráže šeptají, dohadují se

cosi se jim na mnì nezdá

poslední pøání

poslední pøání!

hrozí neurvalci

a už je to tady

odhazují retka

rozjaøenì potøásají hlavami
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Arytmická odyssea
Vojtìch Nìmec

genitál krajin, kde domov náš vezdejší, 
nechat si ho zasunout hluboko do vnitø-
ností a tam si brát vláhu Poznání vše-  
ho dobrého a zlého), já coby nesmrtel- 
né libido, postrach všech panenských 
blan!

„Jedna se bála mýho vampýrskýho, 
srk-srk-srkacího pohledu,” povídám si 
dle zvyku sám pro sebe, mé otisky prstù 
zakreslují do textury prázdného pùllitru 
tajemné mapy.

„V mejch oèích vidìla asi ïábla, køivì 
se køenícího jako na vás nìkdy ze zrcad-
la, když se nedíváte; je to nepravost, 
nìjaký posednutí mejd in hevn, anebo 
byly ty oèi nemrkající, víš, hadí, jako pro-
pastná laènost mýho Uroboøíèka milova-
nýho, to-viš-že-tam-taky-je, choulí se 
tam, choulí, stoèenej a zmrzaèenej jak 
víra v Pokrok.” Poèínám si pohrávat se 
sklem, dlaò s dlaní si hraje na tøetího, ale 
ten jako by nebyl, chudák, leda kdybych 
mìl telekinetický talent. Mùj hovor k sobì 

Co myslíte – umrlec má taky své kra-
tochvíle, taky si chce tu a tam, anebo, co 
to povídám, vlastnì neustále, vrznout jak 
se patøí, obtìžkávat to èi ono teplé mladé 
tìlo plné mlask-mlask-mlaska-vého opti-
mismu k sobì a svìtu vùkol (èerstvì 
umyté, dosud vlhké po sprchování, vyši-
sované nìjakým tím mýdlem na duši, 
pøipomíná mi to balsamovací proces, jak 
tam ty mé dìvenky-figurantky vidím, na-
ložené do sarkofágù sprchových koutù, 
anebo snad jako plovoucí Ofélie jak pøes 
kopírák, èerná je barva jejich vzpomínek 
na mì, usazuje se na stìnì vany a jak 
èas úètuje s chladnoucí vodou, zanechá-
vá proužky jako po sazích – a to zas 
sedím sám samotinký u baru, pozoruji 
kroužky pìny ne po sazích, ale na skle-
nici od piva a z pípy v tom sváteèním 
momentu kap-kap-odkapává má posled-
ní vzpomínka na nì, líbeznì nastrojené  
v šatièkách, sukýnkách, s rozkošnými rtí-
ky, které chtìly ochutnat celý svìt, pozøít 

a pomalu vytahuji se

pøes okraj studny

i venku

je však svìtla

polovic

a kdepak se tu berou ti psi?

jsou mi v patách, zubisky chòapají

poslední pøání, poslední pøání

vztekle dorážejí

poslední pøání?

podivné

nemám pøání

jež bylo by posledním

když mezi rybízy

zahrabou mne

Komu by za noci zpívalo: 

A kavaléra kista se tóka! 

A kavaléra kista se tóka! Kavaléra!

Musím se vrátit. 

Cožpak je tak nemožné 

potkat koneènì jednou sebe?

zapomínám na všechno

co bylo pøed tím 

chytám se slov 

která mi ještì zbyla

družièek vìrných
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mezi zvratky, spermatem, výkaly našich 
ztracených, co to žvaním!, zapomenu-
tých existencí, možná i trochu uraženì 
nad jeho neguruovskými manýry se ptám: 
„A jakejpak to bude? Jamajskej, karib-
skej nebo nìjakej jinej žluèopud...”

„Tuzemskej!” Aha, pomyslím si, síla 
zvyku, jistì jistì. Náš host, náš Pán.

„A rychle, prosím!” To už mì ale do-
paluje, cítím, jak mi hadí víèko škube 
vzrušením, Belialùv koutek se zvedá      
a stahuje jako fallus vìènì inhalující-ex-
halující Imaginaci, tu prazáhadnou sub-
stanci, o níž jste po probuzení vždy coby 
páni vìdomí a racionálna pøesvìdèeni, 
že jest esencí lásky, inspirace, nadìje, 
protože vám, snícím, šílejícím idiotùm se 
zjevil kdosi blízký, aè neznámý; ale v za-
myšlení zapomínám, že jsem doutnající, 
rozžhavený avatár hnìvu: „Ne tak zhur-
ta, copak vašnosta tak spìchá? Nechce 
si rovnou tlesknout, aby z jam pøibìhly 
vilný bìhny a svejma pyskama nahoøe-
dole obš�astnily každej výbìžek tvýho 
drzýho tìla!?”

„Mám lehký spaní, vážený pane. Tìž-
kosti, to víte. Budím se i desetkrát za 
noc, nìkdy to jsou zlý sny. Kradou mi ro-
zum, možná ho tu nìkde schovávají...”

„Ale jdìte,” chlácholím bøichatého 
pantátu, zatímco se host èile rozhlíží, 
zda v hrneècích a sklenicích nepøecho-
vávám jeho pøíèetnost, konfiskovanou 
kousek po kousku; nicménì již jsem 
okolnostmi uklidnìn, vrací se mi samari-
tánská empatie, síla naslouchání, a po-
kraèuji: „Spánek léèí a nikdo, ani kožnaté 
sysifovské kudlanky-koníci vám nevy-
dlabou mysl jako dýni, kdepak! Ostatnì 
kdybyste nespal, nemohl byste ten tu- 
zemák tady v klídku popíjet. Podívejte,   
v tìch nádobách nemám nic k proclení, 
žádný torsa vašich tužeb nebo... jak to 
bááásnicky sdìlit... spavou mršinu logiky 
– a� si na ní pochutná nìkdo jinej! –, 
žádný trosky stavebnicovýho myšlení, 
jak to má vašnosta rád, když tu se mnou 
pospolitì není.”

se nachýlil ke konci, protože ve chvíli, 
kdy pravá ruka chytila sklenici a teprve 
mi v lebce doznívalo plazivé „hadí” a zba-
bìlé „Pokrok”, se barem rozletìl zvuk: 
kroku a hlasu.

„Vida, mám hosta! Kohopak nám to 
èerti vodìj, mejd in hel, pøedpokládám: 
hlavu sklonìnou jak káraný dìcko, pá- 
teø pocuchanou jak nervy rekruta kdesi        
v džangli bez nadìje, s puškou a bez 
nábojù, strach v zádech...” vítám, aniž 
bych vìdìl, koho. Objevuje se udýchaný, 
zøejmì trpí poruchami spánku, osobnos-
tí, lehce kývne, nesmìle po mnì hodí 
úsmìvem, naštìstí nikoliv hadím, spíše 
opièím; nervový systém má prolezlý pija-
vicemi Myšlenky, je to vidìt na zpùsobu, 
jakým našlapuje: nejistì a s tajenou bo-
lestí martyrova uènì; a... blíží se.

Ukazuji na stolièku vedle mé, nehod-
lám být nesmìlým: „Tak co si dáte? Mám 
tu všechno: léky na radost, zahánìèe 
lásky, nebo naopak lektvary, po nichž bu-
dete mít záchvaty altruismu – mít chvá-
lyhodnou chu� rozházet všecky tìlesný 
orgány, oudy po okolí, jen co štìdrost 
dovolí, aby si je ti sysifovétantalovéatd. 
se spokojenym mru-mru-mruèením za-
strèili do oèních anébo kloubních jam, do 
dutin bøišních anébo lebeèních a s vý-
skotem heja! odskákali na tìch oudech 
jak luèní-kožnatí koníci!” Pøíchozí se ro-
zespale, jako bych se nièím neexhibo-
val, rozhlédne po výstavce lahví a vypliv-
ne první, odpudivì pleskavé slovo, co  
se odvážilo zjevit v jeho podvìdomí,     
na hladkých stìnách žaludku, lepkavé-
laskající jako nástroje Lásky, universál-
ního jazyka vesmíru, jako pøi chøipce, ve 
slavnosti snìti triumfující po celé délce 
sliznice (tøikrát hurá Životu, jiskøe Kosmu! 
Juch, jech, joch!): „Rum!”

Vydìsí mì svým lakonickým pøístu-
pem, myslel jsem, že hosté Pánì budou 
pøetékat užvanìností žebráka-veterána, 
slepì vidoucího guru døepícího kdesi       
v miasmatu ulièek pozemského mìsta 
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k dokùm, samostatná, samojediná jako 
dítko alkoholických mátoh, a tam, vážení 
a milí, nalévá svùj náklad do dvou stopek 
(ty se poslušnì vyvalily z pøístavních 
slumù ve chvíli, kdy Zlatá laò pøízraèné-
ho piráta-džentlmena vytáhla kotvu), po-
sléze uzamkla podpalubí a zakotvila me-
zi ostatními. A pak že nemám vìdomí 
telekinetikovo!

„Nepodceòovat, nikdy se nepodce-
òovat, natož ve smrti!” mumlám si spo-
kojenì pro své vlastní povzbudivé potì-
šení, tváø se mi tou omnipotentní radostí 
promìòuje v homunkulí splácaninu tkání, 
dechem vìèného skláøe bøichatící køivule 
– podívejte, je v pøechodném skupenství, 
celá se do sebe propadá, nebo naopak 
bobtná jako vztek tìch, co je poslali sem 
ke mnì terminálnì zhebnout; za živa je 
jen zlehka, konejšivì ohlodávala nesmr-
telnost, aby si taky nìco zobla, když už 
jim dala tìlo, mysl, duši to vydržet; teï 
musejí platit, chcípají mi tu v koutku v jed-
nom klubku paží, kostìných výrùstkù, 
hnát, mluví se mnou nejazyky – nìkdy 
bažinatì smrdutou, jindy nadpozemsky 
vonnou esencí jejich nepoznaných iden-
tit – a já se na nì spiklenecky usmívám, 
hadrem pravidelnì utírám to zbylé, to 
mazlavé, všelepivé, co z tìch spirituál-
ních reliktù vytéká, vím, že tu s nimi bu-
du, achichouvej, na vìky vìkùv; nerozu-
mím žel jejich mumlavému šepotání, bu-
blání z hlubin, kde to voní kuchyòskou 
pílí, tvoøivým stiskem dlanì, dotykem 
prstu, upoceným vzdych-vzdych-vzdy-
cháním nad kdekoliv-kdykoliv napsaným, 
øeèeným, pøeèteným – kdo ví?

Kdo ví, a� odpoví, ale to zas v jiném 
èase a svìtle, jinými nadjazyky, jiným, 
cizím myšlením. Teï mùj host do domu, 
abych na nìj nezapomnìl: k mému zkla-
mání má daleko k ohromení, rychle, jako 
by odnìkud mohl pøiplout nezbeda pijan 
a tu jeho dávku vyzunknul jediným polk-
nutím, se chopí lihoviny, mlèí a pozor:

Jestlipak jste si už zvykli na mé vy-
pravìèské odmlky-pomlky, jestlipak jste 

Zvednu ruku, abych odnìkud vzal, 
otevøel a nalil pralinkového moku, avšak 
je to nad mé mrtvé síly: sklenka daleko, 
lahev ještì dále, nohy líné až bìda, 
držka líná jako za živa. Host èeká, ale 
nervóznì, jako kdyby se mìl co nevidìt-
neslyšet rozplynout, jeho nervová struk-
tura prosvítá celým osvìtimským tìlíè-
kem (ano, takhle lehké, praktické, flexi-
bilní jsou duševní stavy): nejen vánoèní 
ozdoba z dob tìch poctivých, potem roz-
moèených skláøù, dýchavièných pijákù 
duší. Vidím, jak se mu hýbe èelist za tvá-
øí, tam, kde máme hladko-teplo-mìk-
kouèko, asi sídlí duše, ta mrcha nestvùr-
ná, anebo to je tupá ozvìna tìla, kostra 
obrostlá kùží, vybavená umnì skrytou 
soustavou spojitých nádob, pìstièkami 
buší do vnitøku tváøe a jazykem Voyni-
chova rukopisu prorùstá kùží.

„Tak já si naliju sám...”

Už už ho chci napomenout, že host 
má leda tak právo sedìt, nic nedìlat a po-
slouchat, když tu najednou se mi ve vì-
domí „piff-paff-blik!” objeví pøedstava: 
èistì prostøený stùl, prosvìtlená míst-
nost, nìèí tìlo pøinese lahev s hnìdavou 
tekutinou, blýsknou se sklenky, paprsky 
zvenèí proøezávají med alkoholu jako pøi 
honosné defloraci, èiré sklo, nìèí bìlost-
né, neposkvrnìle záøící bulvy s kalei-
doskopickými èoèkami – nektar šumí    
do skla, v tom pohybu mihotá nespoèet 
ostrùvkù Svìtla, ach ta metafysická krá-
sa pozemských okamžikù!

Achich ach!
Ovšem na té pøedstavì by nebylo nic 

tak pozoruhodného, kdyby (zøejmì) ne-
spustila tuto souhru dìjù: z galerie alko-
holu všech barev, surovin a domovských 
krajù se pomalu vysouvá lahev s pla-
chetnicí – ó ano! – aniž by byla nìkým 
vysouvána, obdivována (ó ano! podru-
hé), prostì sama od sebe, podobnì jako 
já starý solilokvista ve vìci hovorù, ale 
ona, rozparádìná vichrem pøedstavy, 
napíná plachty a stáèí kormidlo pøímo      
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on, pøipravený na cokoliv neblahého, ne-
èeká nièeho, obklopuje ho asi tak dva 
metry v prùmìru obludná, blanitá koule 
metafysického vytržení – negace mì. 
Kdybych chtìl, mohl bych ze vzteku dva-
náctihrotým, vražednì kopulujícím paro-
žím prorazit ten hymen, dostat se k jádru 
jeho podvìdomí, být ponìkud zlomysl-
ným a hackerským zákrokem uèinit zmì-
nu. Nikdo by ho na druhé stranì nepo-
znal, mìli by ho za božího blázna, pøípad 
jako kuriosita a slovo do pranice v uèeb-
nicích pro psychiatry. Takové vìci už ale 
nedìlám – i když, i když... jemnostpáni   
a jemnostpaní... uvìdomuji si potenci      
k takovým èinùm. Žádná pábitelská im-
potence, hotová nekropotence vyprávìt, 
pøehánìt, tøeba šumìt reprobednovým 
zvu-ko-pá-dem do mlèenlivého hosta, al-
koholy prosakujícího na podlahu jako 
vèe-rejší veèer-až-ráno strávené v knaj-
pì toho mìsta stiženého smrtelnou ne-
mocí, pozvolným uhníváním urbanní tká-
nì, tam nìkde v Egeru, zemi peciválù, pli-
vancù  a snivcù.

Vidím mìsto neveliké na šíøku-délku, 
ale veliké duší: psýché obrostlá asfaltem, 
porostlá betonovými lesy, obydlená ble-
chami, hop-hop-skákajícími za krví prá-
ce, protože teprve v tom rytmu probodá-
vání, sání, polykání a trávení jest smysl, 
nìco k porozumìní. Ano, takto krvelaèná 
je imaterie Egeru, ale ptejme se, jak 
eroduje materie, jak s mým rodištìm ko-
puluje gravitace, poloèas rozpadu, bio-
masa hmoty tøeba tìch spokojených psí-
kù, co sedíc èekají na své pány a paní, 
aniž by chundeláèi tušili, že za rohem èe-
ká nùž, pekáè, nìkolik hladových hrdel   
a kolektivní trávicí soustava? Na odpovì-
di není èas, milí zlatí èlobrdové, a vùbec: 
Temporální kategorie není na programu! 
Pro rodilého vypravìèe, mého Dvojtu, 
èas pochopitelnì ztratil v Eternitì tváø, 
pokud ji kdy mìl. Vteøina a její dìti se 
slily v jediný proud: tryská odnìkud nì-
kam, teèe a meandruje protéká spojitý-

si je zkušenì vyložili jako autorskou im-
potenci (vždy� jak mùže pøesvìdèivì vy-
stavìt syžet kluèina sice v Kristových 
letech, však s tváøí a postavou jinocha, 
junáka jak kvìt, radost pohledìt, hurá! – 
to mi po skonání zùstalo, prosím, mohl 
jsem si to vybrat, stejnì jako si kluzký 
kolegáèek Satanáš svobodnì vybírá po-
dobu hada, Uroboøíèka, proklaté ženské, 
svìtce, klíštìte kdesi na stéblech trávy, 
teèky za vìtou –, s dìtskou iluzí tvárnosti 
svìta, že se totiž mohu jen tak z barové 
stolièky zvednout, se zrádnou vzpomín-
kou na podivná dopoledne, kdy teta H. 
nebo babièka D. nebo-kdokoliv-blízký hlí-
daly churavé vnouèe, synovce nebo ci-
zince-s-prázdnou-tváøí-odnìkud-zdale- 
ka a notovala nìjakou tu naši lidovou, a� 
už moudrou pitomost nebo projev svo-
bodného Ducha atd. si družnì zahale- 
kat „kde se pasou, mé zlaté parohy, kde 
se pasou?”, pøiskoèit k hostovi z domu        
a steven-seagalovským chvatem høbetu 
ruky rozdrtit hrtan. „Køupy-køup,” poslou-
chal bych, místo toho ale slyším sleèin-
kovské usrkávání nápoje diplomatù, po-
valeèù aj. symptomù jakési mìòavé kiš-
kiš doby. Vidìt ho tak se dusit vlastní 
krví, by� je tu jen naoko! Svíjel by se na 
podlaze, ó, sladký Ježíši, skelnì se mì 
ptal, co jako dál, he? Nu dál bych se 
shledal s mými Zlatými parohy, mùj du-
chovní, totemový dvanácterák by se vy-
noøil z houštiny, našel si na mýtinì Zlat-
ku-laòku a usouložil ji k pøesladké pøírod-
ní smrti, protože jedinì tak se prosazuje 
vùle vládnout. Stál bych nad mizejícím 
tìlem a dopíjel sklenku rumu, možná i ji 
vymìnil za celou flotilu fregat, ztrestal ji 
jak tenkrát za mlada v ulièkách a dvor-
cích starého Egeru...), senilitu a touhu 
okopávat myšlenky jako úhledné záhony 
až do bezvìdomí?

Dnes mu nic nepovím.

Budeme tu mlèky sedìt, já budu trpì-
livì èekat jako bludný blanický rytíø na 
dìjinné tøísk-prásk zvraty, až zprùsvitní; 
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to byla vhodnì aerodynamická letecká 
puma èi snad kulka jménem Dum-Dum, 
Brum-Brum-Brum, o èem se zdá Egra-
nùm? (tøeba o dešti žabích parašutistù 
bez hmotných padákù, nebo� je nadná-
ší, transcendentnì zlehèuje víra v nové: 
stehýnka, tlamièky, prdelky skokanù, ro-
puch, rosnièek aj. dopadají na trávníky, 
betonové rajské zahrady, støechy a s kvá-
kvá-kvákavým chrlením otázek panskep-
tika zaplavují mìsta, nejen ta egerská: to 
pak v šílenství pøijde komora a kulka ku-
lek k chuti, kdo ví); a nakonec triumfálnì 
vy-vy-vyplivne vazký obsah dutiny pøímo 
na svaté dláždìní egerského nádražní-
ho námìstí – sprška tekutin v èele s pu-
mou-kulkou (Dum-Brum) vytváøí na zemi 
požehnané kletbami dlaždièù laskavou 
tváø Krista, ó, jaký to moment mravní, 
duchovní èistoty!; ztracený syn pokleká, 
sklání se a pokornì líbá místa pod slin-
nou ikonou, ta místa, kde pøed pár de-
setiletími laskala ruka dìlného lidu jeden 
ze symbolù Pokroku: se zatajeným de-
chem ohmatávala okraje kostek, smysl-
nì olizovala bøíšky prstù šmirglové plo-
chy obrubníkù a s úctou & pokorou se 
dotýkala i jiných bunìèných prvkù infra-
struktury. Dvojta ale neslyší jejich šep-
taná slova oddanosti úèelu, smyslu pso-
ty-lopoty: zastøenými zraky pozoruje jako 
duch svìta hemžení kolem, cítí se být 
mezi svými v mìstì, kam se jeho rodáci 
vrací s provinilými slzami na tváøích, za-
schlými pohybem po zemìpisných šíø-
kách-délkách, všude dobøe, tak co doma, 
pepíkovsky by povídal kdejaký pseudo-
patriot na podporu exportu tìl, mozkù, 
duší (a oni uposlechnou, v záchvatu na-
dìje si uhryzají pupeèní šòùru jako si 
vlèice uhlodá tlapu lapenou v pasti, aby 
mohla žít, krvácet); v mìstì, kde navrá-
tilci svými slinnými žlázami bombardují 
chodníky a neohlížejí se za každou ma-
cešskou Sodomou & Gomorou.

(Dokonèení pøíštì) 

mi nádobami – kdo ví, kolik jich, sklenì-
ných neš�astnic, je! – našeho pøíbìhu. Je 
to nekontrolovatelný živel – ani slovutní 
redaktoøi, ani pokorní tiskaøi jej nedoká-
zali svázat, zkrotit dùtkami racionálního 
myšlení, chování a jednání. Kvùli té síle 
Chaosu jsem nucen pøiznat, že nevím, 
kdy jsem se v Egeru octnul: bude tøeba, 
aby pøispìchal na pomoc dùvtipný ètenáø 
tìchto slov, sesbíral meteorologická, ge-
ologická data, socio-kulturní a politické 
reálie a podal vysvìtlení, v které že to 
historické éøe se nacházíme.

Dvojta stojí pøed egerským nádražím. 
Všechno je jasné, i ten proslunìný den. 
Kdyby mìl v tu chvíli mé schopnosti vidìt 
za vìci, mohl by pozorovat, jak se s ne-
be snáší hejna egyptských kobylek, hla-
dových jako boží tìlo – podívejte, každá 
je velká asi jako vzrostlý kondor, míhání 
jejich køídel zatemòuje oblohu, takže se 
zdá, že apokalyptické radovánky jsou na 
spadnutí; nevinnì visí ve vzduchu jako 
záchranné helikoptéry a støemhlav se vr-
hají na ubohé chodce, šedesát sedmde-
sát kilogramù živé váhy navozuje stavy 
agonie, šoku, bezvìdomí; pekelné mraè-
no na omráèených obèanech, obèan-
kách a obèáncích provozuje podivnou, 
mezidruhovou sodomii: kladélky do vaš-
nostových tìlesných otvorù vpravují sle-
penec vajíèek, posléze hostitele opou-
štìjí, louèí se nikoliv francouzským, ný-
brž kobylským íhahá polibkem kusadel; 
bìhem nìkolika minut, uvnitø stále bez-
vládlé obìti, se z vajíèek díky bohuli-
bému tìlesnému teplu líhnou èilé hou-
senky... nebudeme zde zevrubnì popi-
sovati morfologii a metamorfosu hmyzu, 
to nech� si laskavý ètenáø hltavì dohledá 
sám – ale on nic takového nespatøí, leda 
v jasnozøivém snu.

Místo aby se ujal entomologického 
prùzkumu terénu, vítá Dvojta svou rod-
nou zem rituálem Návratu: nejprve z paty 
vytáhne chrchel líbezný jak vánek letního 
rána, zkušenì jej zformuje v ústech, aby 
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Trapná neužiteènost básníkova ne-
spoèívá v jeho založení, avšak v založe-
ní svìta.

Co si budeme povídat. Básníka, ani 
toho nejbásníkovatìjšího, nelze považo-
vat za éterickou bytost žijící ze vzdechù 
a snìní prostì proto, že je též, kupodivu, 
obtížen tìlem.

Aè pln dychtivosti nalézat a ztrácet, 
musí se utkat se svìtem vezdejším, je-
hož mocnosti chtìly by ho splést. A to 
samozøejmì zakládá na dvojakost.

Ale když prokletí sbírky neduhù, váš-
ní a pochybností jej na chvíli opouští, 
procitá nadìje. Snad jen inspirace má 
takovou moc.

Básník, vytržen z bìdného obstará-
vání, obrací se ke svému pùvodu. V ne-
pevných konèinách nevìdomí je mu vel-
mi sváteènì. Zaèíná mít pocit, že získal 
schopnost vhledu do skuteènosti mimo 
nìho. Netuší, že se stal obìtí sebekla-
mu, a èeká na zázrak. Zázraky však jsou 
doménou tøásní roucha leviatana. Pro-
mìna nepøichází.

Zklamanì dlouho, nehybnì sedí, ani 
nevrzne. Pošetile doufá, že múzy, bak-
chantky nestálé, ohnivì pøiletí. Že sple-
tou si jej s medonosným keøem a tøeba 
jen na okamžik usednou. A že on pak 
mocí inspirace vzkøísí onen zašlý svìt, 
kde jak víly, kentauøi, tak i on sám mìli 
oprávnìní.

Snad celé vìky uplynou však v tom 
èekání. Kontinenty tuhnou, láva se mìní 
v pole a sady. Nahý vítr bièuje zemi.

Pak ale, jak odešlo, tak pøijde, vypuk-
ne pozdvižení. Nebohý zmítán je pøíva-
ly, jež sladce jej zaplavují, a zároveò bla-
ho mìní v úzkost. Hladina vzdouvá se    
a básník, veden naprostou pošetilostí, 
poèíná psát. Vzhlíží do výšin nikdy nedo-
stavìných katedrál, jež by chtìl, opilý 

Uèíme se nalézat a ztrácet
Co skrývá se uvnitø básníkovy tesk-

né, horoucí nadìje? Kterak básník ob-
cuje se svojí nalomenou psýchou?

Tìžce, nebo� se v nìm sváøí nìkolik 
principù.

Za rezavými, høeby pobitými vraty 
vlaje pole vlèích mákù. Nad ním tanèí 
lehkonohé víly líbající omamnými doušky 
láskou zkøehlé motýly.

Kentauøi však vždy o polednách nabí-
její kuše a víly, jedna po druhé, bez lítosti 
a smutku padají.

V básníkovi slzí by se nedoøezal, tak 
tìžké to je. Chiméry, jeho jediné bohat-
ství, promìòují se v cáry mlhy, v loòské 
listí. Smutek zaplavuje jej nevýslovný.

Zároveò však v sobì nemùže zapøít 
nutkavé volání vydržet do konce. Vyèkat 
až do chvíle, kdy skonèí to srdceryvné 
divadlo. A pøi tom martýriu doufat, že ho 
smutek a žízeò a šílenství, jehož hrdlo je 
tak úzké, že nelze mu uhnout, nezradí.

Že bolístku obìtuje jasnozøivosti a ona 
naservíruje mu pak nìco zbytkù z hosti-
ny, spoleèného stolování Apollóna s Dio-
nýsem.

Doufat, že pochopení, v èem je smysl 
dìní, uštkne ho a on, nehodný, že do-
hlédne za milostné pletky tìla.

A možná jen vzbouøí se proti zbyteè-
nosti svìta, ve kterém nìžná krása uva-
dá. Rebelie na papíøe, jedna z výsad bás-
níkù.

Báseò, tøebaže nedojde zasloužené 
pozornosti, jednou již napsaná, vytržená 
z rozeøvané hrudi vesmíru, existuje. Stej-
nì jako existovala pøed tím, když høála 
se ve skrytu svojí nehotové formy.

Nechceme svìt utvrzovat v pøedstavì 
sice zbyteèného, avšak jakousi aureolou 
ovìnèeného pisálka, který živen nekta-
rem imaginace, neschopen jiné smyslu-
plné èinnosti, zmírá na náhrobcích èi 
kráèí s hlavou v oblacích.

Luboš Vinš
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Lom svìtla na vypouklém zrcadle.
Pøestáváme být sebou, ale není to 

uchvácením.
V té chvíli domnìlé svatosti neodva-

žujeme se ani pohnout, neodvažujeme 
se nespokojenì zaøvat, aby falešné kou-
zlo nevyvanulo.

Ale nic netrvá vìènì. Opojení, tak 
jako tak náhražkové, mizí stejnì nepøed-
vídatelnì, jako pøišlo. A když je mu ko-
nec, zpropadenì toužíme, aby se to opa-
kovalo. Alespoò ještì jednou, alespoò 
trošku, trošilinku!

Kdo jsme? Závisláci. Namísto jehly    
a støíkaèky vláèíme s sebou všude jen 
blok a pero. I kdybychom mìli pøi tom 
zcepenìt, toužíme napsat báseò tak vel-
kou, že by se posmìváèkùm nevešla do 
huby.

Básnìní tedy není žádná pohoda, jak 
by se mohlo zdát. Je to krvavý potlach 
na prach rozemletých srdcí, dávné ml-
èení zmuèených rybích dušièek. Jsou to 
pouta.

A tedy báseò?
Báseò je vždy cestou nìkam. Slovem, 

které od poèátku hledá tvar. Nemá tìlo, 
má jen duši. Chová se však, jako by jí 
patøil celý svìt, aè mnohdy ani nenalez-
ne, kdo by ji vyslovil.

To pak trpí tak mocnì, že aby našla 
naplnìní, sáhne tøeba i po nìkom tako-
vém, jako jsou básníci. Pak jejen na nich, 
nakolik její oèekávání pokazí a zdali vù-
bec dokážou otevøít se jejímu nároku. 
Udìláme-li to, hned v nové vlnì opojení 
litujeme.

Psaní básní je návykové. Jedná se    
o jakési neveøejné slyšení, kdy sáhneme 
si tu na dno, tu dotkneme se zpola zapo-
vìzených výšin a vzápìtí z nejzazší me-
ze propasti skulinkou v ostnatém drátì 
rozhoøèenì šmírujeme vzhùru.

Pøes všechno vypìtí však vnímáme 
pouze iluzi. Iluzi. Opravdová báseò pøi-
chází jako zlodìj. Ale jakmile jednou pøi-
jde, nelze se jí ubránit.

náhlou možností, ve tøech dnech dosta-
vìt.

Vzápìtí do koše metá lichá bøevna 
slov. Zmuchlané papíry pokrývají zasnì-
žený srpek mìsíce, toho nebeského klí-
nu.

Básník, jat náhlostí, dobývá se do sva-
tynì. Ta však zùstává mu zapovìzena. 
Muchlá tedy dál. Kriketové míèky pís-
men, slabik, slov plní koš.

Vztekle z té bídy života do prázdných 
dlaní vzlyká. Nedám jim ani kousek, o píï 
neustoupím! umiòuje si tvrdohlavì.

Ale jen proto, aby ho nepøízeò osudu 
nepoložila.

Romane, jistì ten stav nehotovosti 
znáš.Spíláš múzám,osudu, svìtu.Všech-
no marno. Hloupou hlavu pokrytou potem 
bezútìšného vypìtí noøíš vzápìtí zoufale 
do koše, kde hemží se to èervy.

A hle, pak buï stane se zázrak a na 
zvlhlé skránì nalepená písmena složí se 
v slova a ta slova v báseò, anebo žijeme 
marnì.

Prostì jsme takoví. Nìco skrýváme, 
cosi se snažíme vyslovit. Dosahujeme, 
kam nelze dosáhnout, a tam odtud prosti 
køídel padáme.

Ne snad, že bychom chtìli vystavo-
vat obílené hroby. Jen musíme zùstat 
vìrni zrádnému volání, jež nás zve, vábí, 
slibuje. Aniž by kdy dostálo touze. Uèíme 
se sotva nalezené, nenalezené ztrácet. 
Pak zhyneme.

Kverulanti neužiteèní, lovci trèící na 
citadelách posedù, lovíme chvíle, kdy 
vznikání a zanikání zastiženo jest ve 
vzácné rovnováze. Kdy otevírají se zašlé 
vchody do konèin, kde se to kutí. Jaká 
krásná iluze.

Tìsnì pøed prahem poznání kratièký 
zášleh vìdomí omráèí nás. Nestaèíme 
však ani vzdechnout, natož pak zapsat 
dojmy.

Pak, abychom si nenechali ujít za-
slouženou poctu, zmatenì improvizu-
jeme taneèky pøedvádìné na rùzných 
patrech vìže babylonské, té zemì divù.
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nad nicotou. Ale dokud žijeme, mùžeme 
napsat báseò. Nìco zmìnit!

Magie Chrámové studnì dosahuje  
až do sfér, kde se dìje nìco nepostiži-
telného, avšak nesmírnì dùležitého. Ja-
ko bys byl pøi vší své nedokonalosti, ne-
pravosti, zbloudivší v lkajících slatích 
ochranným bùžkem Šumavy. Hrází proti 
tupé závrati, která se na ni dere z údolí.

Romane, jak rozumím tvojí obraznos-
ti. Je napjatá, zvídavá. Citlivá, zastínìná 
stromovím, kusy svìta, popleteným utr-
pením èlovìka, originální. Oheò v ní klí-
èí, avšak olizuje zatím jen první patro.  
Až zvedne se výš, zahyneme.

Ve svém básnickém gestu stojíš tu, 
jak bys chtìl pøemostit nebezpeèná úžla-
bí. Bludištì plná rohù, kam vždy jsme 
zahnáni, když pokusíme se o útìk. Jako 
bys chtìl pod hladinou jezera vystavìt 
èarovnou zahradu, na bažinu bezmoc-
nosti klást hatì soudnosti.

Stojíš jak Atlas, potrava bleskù. Komu 
pøedáš schopnost dubù? Moc pøitahovat 
a odrážet údery prázdnoty. Schopnost,    
o kterou svìt utvrzující se v blahobytné 
nízkosti nestojí?

Jak krásnì napájejí tì prameny ima-
ginace.

Proudy zaseté pod kamením vyvìrají 
a cloumají tvýma rukama, nohama, ce-
lým èlovìkem, že stáváš se jurodivým.

Nutnost uèinit nemožné pøesahuje tì. 
Scházíš, pozvedáš se, padáš. Kolem-
stojící se pøipitomìle usmívají, asi se ba-
ví. Nakonec odcházejí a nechávají tì, vy-
daného bìsùm, se svíjet.

Vítr fuèí, uschlé palice mákù nepøís-
tojnì chrastí.

Civíme tu bezradnì, zase jen napos-
pas sami sobì, nazí. Šém pálí.

Pøesto, bez básnì nelze žít.
Teprve v ní nalézáme jakés takés 

ospravedlnìní.
Nelze bez ní žít. Nedokážeme to však 

ani s ní.
Tedy, dokonáno jest.
Svìt má tvar. 

Udivenì pozorujeme, jak ona køehká 
podklesnutí, prudké závany dechu na 
skle vyèarovaly kvìty. Zároveò bojíme se 
sáhnout po peru, nebo� mezi cáry mlhy 
neprobleskuje nic menšího než hrad nit-
ra. A právì proto se nakonec odvážíme 
položit spanilou dívku, která jej obývá, na 
papír.

Když sebereme dost odvahy a zachy-
tíme nejistou podobu básnì, abychom 
mohli pøièinlivì cizelovat ta roztodivná, 
po životì bažící stvoøení, pøièichli ke 
kreativitì božství, ubýváme. Rosteme.

A kupodivu to, alespoò obèas, dává 
všechno smysl.

Ètenáøi básnì, pokud ještì vùbec nì-
kdo takový existuje, mohou vstoupit do 
jejího hájemství, obèerstvit  se po stro-
fách podávaných elixírem života. Mohou 
nechat se pøivést na tajemnou cestu, kte-
rou pøed tím nepoznali. Vnímat nový svìt, 
pírko unášené horkým dechem nevyzpy-
tatelné skuteènosti.

A jedná-li se o ètenáøe osvícené, mo-
hou nechat se oním horkým dechem, vy-
vìrajícím odkudsi z katakomb inspirace, 
z vrchlíkù psychických miniprostorù pro-
mìnit.

Báseò je zvláštním druhem poznání. 
Bez ní zùstala by nám celá jedna èást 
skuteènosti skryta. Ale jak èasto namísto 
básnì svíráme v nedoèkavé dlani oblá-
èek. A po nìm truchlení za nìco, co vy-
staveno pohledùm svìta zprùsvitnìlo.

Naše pøíští já ustavuje se tak na ni-
cotì.

Ovšem, my si pøesto psaní nenechá-
me vzít. Ale než abychom si to s nicotou 
rozdali pøímo, vsedli na Rosinantu, vy-
táhli oøezávátko kopí, byli definitivnì pro 
smích, pokoušíme se ze slov vykutat 
jejich urèení. Marnì však.

Zamìstnáváme urputný prak imagi-
nace, abychom se, alespoò na chvíli, za-
chránili ze sevøení sebe. Abychom ohav-
nosti, jichž jsme plni, promìnili v cosi 
svébytného. Je to bitva s marností.

Tak tady nás máte! Stojíme u chrá-
mové studnì a plni zvratkù vrávoráme 
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(úvaha nad dílem Luboše Vinše, pøede-
vším nad soukromým tiskem „Kráèející 
Vítr”, 20 výtiskù, Blatná 2002)

„Pøipadám si jako postøelený Fénix 
znovu a znovu padající do popela, ke ka-
tarzi nedochází.” To jsou slova básníka 
Luboše Vinše, pro nìjž se poezie stává 
pøedevším výzvou k utkání se sebou sa-
mým. Takto pøijímaná pomáhá mu odolá-
vat stavu duše, v nìmž „spasitelné prav-
dy neexistují”, kde „jsme jenom my, vysta-
veni pochybnostem a vichru shùry”. Poe-
zii jako estetickou záležitost ponechává 
tento se svým zlým andìlem zápasící 
tvùrce jiným, Štìstìnou navštíveným. 
Luboš Vinš mohl by opakovat s Beetho-
venem: „Pro mì není štìstí v tomto svì-
tì.”

Vidím pøed sebou básníka samotáøe, 
básníka nepochopeného, o nìmž petrov-
ská vydavatelská oficína prohlásí: „Nic 
natolik pozoruhodného, aby to stálo za 
vydání.” Chce se mi namítnout: Nic na-
tolik senzaèního. Nebo� ani umìní se      
v dnešní dobì nevyhne oné ubohé sna-
ze po zviditelnìní. Luboš Vinš je však 
natolik básníkem, aby se dokázal „na 
slávu vyblít”, jak trefnì podotýká Halas   
o Rimbaudovi. Úkolem básníka je nepo-
mìrnì více, než veršování a postávání   
u dveøí nakladatelù. Dante sám ukázal    
v osobì Vergilia, co od skuteèného bás-
níka èeká, totiž prùvodcovství do pekel.

Ani Luboš ètenáøe pøíliš nešetøí. Jeho 
peklo však nesvádí kamsi do inferna, 
spíše se dává poznat v podobì slepých 
ulièek, jež nabízejí neomalení „lovci du-
ší”, deziluzí v poutech. A pokud zbude na 
nìjaká poslední pøání, tak jen na ta zu-
øivì, mordami nepohodlného, nevolného 
svìta vyžadovaná – jako povinnost? Èi 
obchod?: „A kdepak se berou ti psi? / 
jsou mi v patách, zubisky chòapají / pos-
lední pøání, poslední pøání / vztekle do-

Roman Szpuk

Vyletím jak roleta za obzor
rážejí // poslední pøání? // podivné / ne-
mám pøání / jež by bylo posledním”. 
Život beztoho pøipomíná se básníkovi 
nejèastìji setkáním s nechtìným. I on     
v nìm pøebývá jako ten, kdo „promìnou 
zaobírá se / plodný dárce nechtìného.” 
Píše, a� je to vhod èi nevhod. Je pravým 
opakem „lovce duší”, nebo� za ním se 
musí putovat.

Dlužno øíci, že ono sebe-poznání, 
které o sebe usiluje jako nepøítel, ono vy-
stavení se pochybnostem ve „stánku 
tolikerých úzkostí” prostupuje jako údìl 
každého osamìlého tvùrèího ducha. Me-
zi nì pøirozenì poèítám i Luboše. Jeho 
skrytou, vìènì dílo oživující metodou je 
pøedevším dùsledná neschopnost nechat 
všemu volný prùbìh. On nezapisuje dìje 
ve svém nitru tak, jak pøicházejí, spíše se 
staví jak kámen do proudu života a ne-
chá krùpìje vysoko vystøikovat do všech 
stran, než aby se položil do samotného 
toku. Sotva kdy bude hotov sám se se-
bou a pokud se podepisuje pod své bás-
nì, tak nikdy ne proto, že jsou pro nìj vy-
øešenou záležitostí. Ostatnì, on ví, že ve 
svìtì nadále „pøetéká pohár / do nìjž na-
plito” a neustává to, co „v èlovìku hledá / 
lad kvìtù s trním”. 

Zdá se, že Luboš vyhledává, ne, spí-
še že nemá zbytí, nežli žít nad propastí. 
Táhne ho to do „temného víru / pozbý-
vání”, aby v tomto ohrožení nalezl sám 
sebe. Život i tvorba je pro nìj pøíležitostí      
k nastavení vlastní existence, k cestì až 
na sám její okraj, kde jedinì mùže dojít   
k onomu koneènému poznání a nalézt 
smysl svého pobytu „pod klenbami le-
bek / kde oèazené fresky / skrytých pe-
rel / tøeští”. Luboš poznává, jak tìžké je 
ovládnout se na tìchto místech katarze – 
ale skuteèné katarze, ne té stylizované   
a k jakémusi vytržení abstraktní ctnosti 
smìøující: „Možná už jsem ti psal, jak 
jsem se ztratil slovùm, jak jsem nemohl 
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se pùvodnì vztahovala k antickým tragé-
diím vyvolávajícím v èlovìku silné oèiš-
�ující city. Vyžadovala tedy diváka. Luboš 
Vinš pojímá katarzi jinak: nepøijímá roli 
herce. Hledá-li katarzi, pak jako samot-
ný aktér lidské tragédie. Snaží se povstat 
ze svého prachu, „nechat se rozbít / na 
tisíc kouskù / prohnat / vnitønostmi svìta 
// zamést za sebou / objevit se / v podo-
bì krásné kvìtiny / nìkde na druhém 
konci / galaxie.”  Dodávám: Možná i blí-
že, než sám v sobì, možná v srdci své 
ženy, svých dìtí, které miluje. Tam zase 
pøijmout – oèištìného – sám sebe.

Luboš ví, že tento boj nikdy nesmí 
vzdát, pøes urèitou opojnost, kterou na-
bízí ony temnoty výjimeèným duchùm.   
K tomu slouží mu i jeho verše – zùstává 
jimi ve spojení. Nemùže se rozplynout 
nìkde v nirvánì, snažit se ztratit tìm os-
tatním. A je-li unesen do pralesù smrti di-
vokými pannami zoufalství, pak ponechá 
za sebou alespoò ty pohádkové drobty, 
aby nìkdo, dá-li si s tím práci, mohl vy-
kroèit po jeho stopách:„Co všechno / má 
být ještì zmaøeno / než vzácná bludice 
žití / vydá poklad svùj // než trápení dnù / 
stane se nìžnou šlupièkou / na jednom  
z rajských plodù?”

Nuže, seberme odvahu, vykroème za 
ním do jeho krajin skuteèných i niterných. 
Prožijme ten „chytlavý klid pøed bouøí”, 
naslouchejme šlépìjím „kráèejícího vìt-
ru”,demaskujme „kolobìh marnosti”, to, co 
èlovìka popostrkuje stále nìkam vpøed, 
místo abychom se alespoò na chvilinku 
stali tím, èím jsme byli pøedtím”. Avšak 
„tušení / èím opravdu jsem / je dosud / 
zanedbatelnì køehké”, píše Luboš znalý 
v sobì právì toho ohrožení køehkého.    
A tehdy se v nìm rodí nìžné básnì, ve 
kterých se dokáže postavit i na opaènou 
stranu vzdoru, vcítit se do vìtru i do pod-
zimnì jím svlékané osiky. Jeho duše se 
v tu chvíli pøedstavuje neheroicky, spíš 
až žensky pokornì a citlivì ptá se po 
svém závoji: „Dopøej mi / šat svùj zkøehlý 
/ jímž slunce prosvítá / v pokoji složit / až 
pøijde èas.”

vùbec mluvit. To už byl kousíèek. A pak 
adios. Vyletím jako roleta za obzor.” Je-
dinì taková opravdovost má morální prá-
vo vyslovit tento soud o poezii jako celku 
i poezii své: „Zbyteènì nosit hnùj na hno-
jištì. Takže se mohu jen tìšit, jak moje 
záporné sebevìdomí nabude nových 
záporných hodnot. Kurva.” A odtud pak 
zpìt jako ten dávný šaman noøící se pod 
zem až ke smrti, aby se vrátil ke svým 
živým s darem temnot: „Chytám se slov / 
drùžièek vìrných / která mi ještì zbyla / 
a pomalu vytahuji se / pøes okraj studny.”

Bìží vám mráz po zádech? To je dob-
øe. Snad to i dokazuje, že jste ještì zù-
stali trochu citliví k osudu jedince, k pos-
lání, v nìmž se utkává sám se sebou, 
místo slov že na prvním místì musí vsa-
dit svùj vlastní život: „Kterak rozehnat 
duchy / co na skle srážejí se / jak vy-
hnout se sekerám / jež tupými údery / vy-
konávají svoji mstu? // Ale cožpak by za 
mne / mohl nastavit krk jiný?” A kdo jiný? 
Ètenáø? Tohle žádný poctivý básník ne-
mùže pøipustit! On nemùže oèekávat Vy-
kupitele v nìkom jiném a už vùbec ne ve 
svých ètenáøích. Musí se spolehnout na 
tu svoji noc ducha, je-li k této vele-cestì 
pøedurèen múzami, kdo ví, možná i nosi-
telkami pokoje, v „nichž probudíme právì 
to, èemu bychom se rádi vyhnuli”.

Je-li zranìna duše, i „ve snìhu mok-
vají rány”. Taková je krajina Lubošova, 
kterou obèas projíždí na svých mnohaki-
lometrových cyklistických vyjížïkách ve 
své touze „nevybuchnout, nevyhasnout”. 
Toto fyzické vypìtí mu pøináší alespoò 
chvilkové spoèinutí v tichu a pokoji, v pa-
mìti, která nehrozí – která se otevøe ja-
ko krajina, pøijme jej jako les nìkde po-
blíž Blatné, kde žije. „Což nelze jednou 
provždy / spokojit se / s pamìti pouhým / 
bdìním // což návrat / musí být s pádem 
vždy / spjat?”, ptá se básník znovu a zno-
vu. Ví, že jeho povinností je hledat a ptát 
se po domovì za každou cenu.

Vra�me se k myšlence katarze vyslo-
vené na poèátku této kratièké úvahy. Ka-
tarze (od øeckého katharsis – oèištìní) 
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Pole
Oldøich Janota

Bílé šaty, støižené labutím na míru, 
plují uprostøed øeky. Zkøížené køídly ná-
hle bez hnutí visí chvíli mezi dvìma svì-
ty. Mezi svìtem tím a mým, jak kvìtem 
nebe byly by tam rozkvetlým. Kùže svìta 
jak øeka tam prosvítala pod mostem zdo-
la, zpola svleèená a zpola holá. Kdo sen 
stluèen polem máselnice na nový den 
ochutnává z povrchu krajícù hlíny mls-
ným prstem podbìlu èi mìsícem? 

Už jen trochu rozeznávám sluchem 
zvuk, jež v novu svém odnikud se noøí. 
Co vše mimo smysly a obsaženo myslí 
tak vùkol nás se tvoøí. Tøpyt-drak, jež 
oslepil mi oèi, když ohlédly se k Slunci, 
pak keøi proletìl v té chvíli. Hledím na 
jejich sametový kvìt. Je to tak, stráò 
opìt je plná fialek. 

Nestaèí jen pøivonìt a rozemnout svìt 
mezi prsty. Mám vnímat tvoji píseò ústy, 
napovìz mi, skøivane. Tak vysoko nad 
pole že vzlétneš, že pro oko spíš podo-
báš se teèce?

Zpìv všude kol se ozývá, nelze již 
býti v pochybách. Slyšet je i v pupenech, 
„zdali si lásko vzpomeneš?” Jak na 
èesnech se objevily první vèely a svìt 
stál celý v plamenech, èehos, co nelze 
vzíti slovy zpìt. Jen nìhou je tak blízko 
na dotek to místo, kde vùlí lidskou dobý-
vám si bližní pro sebe, jak oni mì. 

Otevøeš? A všude je to samá krev.    
A pøicházejí poté blízko, jak senem èi 
snìhem naplnìný v závìji stál by tu 
krmelec. A sùl, veliké bílé kameny na 
olizování zvíøecími jazyky, zapovìzený 
svìt kdysi tak známý mezi námi. 

Avšak zde na poli tomu tak není. 
Osení vzchází tu pod jinou dlaní a jiným 
chtìním. Všemi smìry se kolem roz-
hlížím, ale vidím jen sebe jako støed 
prázdného pole. A skøivany obèas pøe-
hlušené z nebe slyším tryskovými le-
tadly. Kdo v bytosti své se poznává, ví, 
kolik je tam místa, pøipravená k osetí  
kde hlína ještì spí. To napìtí obilného 
semene, jež samo od sebe k porodu 
svému spìje, svìøeno v nahotì své do 
zemì, než mìsíc v novu záhadu tu roze-
tne. Úèastí na úèaøí horizontu pøed se-
bou i za zády zrcadly slyším zas vzývat 
výšku skøivany. 

Trèím tu na osetém poli jak nìjaký 
komín do nebe, kterým aè nekuøák nerad 
prochází bílý mrak. Zmatený brouk, jež 
poprvé zaèal pøemýšlet kam jde, tøebaže 
do té doby cesty vedly správnì všemi 
smìry. K usnutí a probuzení ze sna, do 
drobku chleba kousnutí. Kudy teï. Nejlé-
pe zpìt, když není vyhnutí? 

Sám na poli o holi vlastního stínu. 
Zasazen pevnì v modrém klínu oblohy 
státního praporu hledím nahoru, jak vy-
soko ta vlajka letí. Zatroubím fanfáru do 
trumpety plastové láhve s vodou a smek-
nu klobouk. A vùkol blýskají se støepy, 
poztrácené kvìty rozbitých lidských ná-
dob, hrnkù, láhví, dlaždic, hozené až na 
dno zkušenosti zapomenutí. Mám vypít  
z nich to prázdno, nebo znovu otevøe se 
lùno, když není vyhnutí? Nejlépe hned, 
když není zpìt? 

Je jaro a stráò je opìt plná fialek. 
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Doušky o Luboši Vinšovi
Když jsem se zprávu o odchodu 

Luboše Vinše dozvìdìla, nechtìlo se mi 
tomu vìøit. To pøeci není možný, øíkala 
jsem si.     

Poprvé jsem se s ním setkala na ète-
ní ve Velharticích na akci Den poezie na 
velhartickém hradì a už tehdy mi byl 
milý a sympatický. Èetl se svým synem 
Matoušem. To ètení mi utkvìlo, bylo to 
takové setkání generací – Matouš byl 
tehdy ještì malý kluk. Na pódiu tak reci-
toval dospìlý autor a dítì. A z obou vy-
zaøovala jakási vlídná energie. Je mi líto, 
že jsme toho spolu moc neprožili, že ho 
znám spíš jen z tìch autorských ètení. 
Kolikrát sedìl v hledišti coby divák. Jako 
posluchaè byl velmi vnímavý a živì rea-
goval na pøednes – tøeba smíchem. A je-
ho básnièky jsou stejnì tak milé, není to 
taková ta útoèná až ukøièená tvorba, spíš 
naopak. Je to takové jemné pohlazení 
duše. Luboš mi bude moc chybìt.           

Lucie Koutná

Drahý Luboši,
tak hodnì jsme  mìli spoleèného,     

a tak málo si staèili povìdìt. Že jsem se 
od tvého syna cestou do Berlína dozvì-
dìl o vesmíru víc než za celou školní 
docházku a že máme spoleèného kama-
ráda, jsme si øekli. Nejvíc nás však spo-
joval zájem o literaturu a cestování. Už 
jako dítì jsem se dovedl „vypaøit” z domu 
a vrátit se hladový za nìkolik dní. Na 
cestu k moøi do NDR jsem se vydal pou-
ze s vepøovou konzervou a na zpáteèní 
cestì se živil jablky natrhanými u cesty. 
Považoval jsem se za mistra levného 
vandrování, ale byls to ty, kdo mi dal  
vážnou lekci ze skromného cestování.   
S taškou mrkve a pár pytlíky ovesných 
vloèek jsi pøekraèoval hranice zemí. 
Musel jsem se ti poklonit a v duchu si tì 
pøiøadil k dobyvatelùm amerického seve-

rozápadu, kteøí na dlouhou cestu fasovali 
jen vak s dvìma kily pšenice. Mimodìk 
jsi mi nechal vzpomenout na vesnického 
spolužáka, kterému maminka po dlou-
hém prošení dala krajíèek chleba poka-
paný octem, aby mu to lépe chutnalo. 
Upomnìl jsi mì na vyprávìní faráøe, kte-
rý po revoluci vyrazil s kolegy ve staøiè-
kém automobilu do Vatikánu. Italský 
celník se nejprve ujistil, že neprováží za-
kázané masné výrobky a alkohol, a pro 
jistotu si nechal otevøít kufr vozu, z nì-
hož se smálo sedm bochníkù chleba,  
pìt kilo buøtù stoèených pìknì do vìn- 
cù a dvì flašky becherovky. Se slovy      
„v poøádku” zasalutoval a uklonil se. Tvé 
postøehy z cest mi pøipomnìly vzpomín-
ky vìznì propuštìného pøímo ze samot-
ky, který se na první ranní procházce ne-
dovedl zastavit, a když veèer klopýtal 
vyhládlý cizím mìstem okolo øeznictví, 
nedovedl vstoupit a oslovit cizí lidi.

Nevím, co se stalo, ale zøejmì jsi ob-
jevil nìjakou zkratku a témìø ve stejném 
èase jako Karel Trinkewitz dojel na ko-
nec svìta. Co øíct? Budeš chybìt litera-
tuøe, budeš chybìt zemím, které jsi ne-
staèil probádat, rodinì, kamarádùm...     
A možná jen vítr ti strhnul z hlavy oblí-
bený širák a ty ses za ním vydal.                       

Pavel Štýbr

S Lubošem jsem se poprvé setkal na 
stránkách Plže. Tehdy tvrdì sepsul mùj 
projekt Divadla pro nepøítomného diváka. 
Ale pak jsme si názory vysvìtlili a stali se 
pøáteli. Luboš dokonce nìkolikrát na-
vštívil naše pøedstavení Amcethu. Vzpo-
mínám si na jeho úsmìv, snad ho naše 
divadlo pobavilo, jeho pro mne pøíznivé    
i kritické glosy jsem si rád vyslechl. Lu-
boš miloval jízdu na kole. Na mou žádost 
jezdil Blatenskem a hledal mou dávno 
ztracenou kamarádku. Lubošovy texty 
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Líbat nohy tìm dole
Stanislav Bukovský

Od pokroku k pokoøe

Jaké já mìl na poèátku štìstí! Narodil 
jsem se do správné doby. (Alespoò jsem 
si to myslel.) Všechno, co bylo pøedtím, 
byla jen pøíprava na to, co pøijde, na to, 
co pøichází právì teï; teï, když jsem já 
pøišel na svìt. Pokrok, jenž v okamžiku 
mého narození explodoval jako atomová 
superbomba, nám pøinese blahobyt, 
možná i nesmrtelnost, a když nám bude 
jednou zemìkoule malá, osídlíme i ves-
mír. Však jsem se o tom nìco naèetl. Vy-
znavaèùm vìdy, co nevìøí na duchy ani 
na Pánaboha, definitivnì došlo, že nábo-
ženství je opium lidstva, jak øekl klasik,     
a že Èlovìk, zní to hrdì, je ten, kdo do-
káže všechno.

Komíny továren tenkrát utìšenì kou-
øily a èlovìk všude a na všech frontách 
slavnì vítìzil nad pøírodou. Spoutával 
veletoky, hubil škùdce a už už porouèel 
vìtru, dešti, kdy má pršet a kdy vát. 
Zvláštì pak v Sovìtském svazu, ale 
hned po nìm i u nás jsme kráèeli mílo-

vými kroky vpøed. Nic nás nemohlo v na-
šem rozletu zastavit. 

Pravda, nìco se mi obèas nelíbilo, 
ale všechno asi nemùže být dokonalé 
hned, a tak jsem doufal, že èasem se to  
i ono zlepší. Napøíklad Pionýr. Já chtìl 
do pøírody, chtìl jsem prožít nìjaké do-
brodružství, a pøitom jsme na pionýr-
ských schùzkách poøád dokola hráli ve 
škole „Ptáèku, jak zpíváš?” Smìli jsme si 
aspoò sednout jinam než pøi vyuèování. 
Byl to dobrý pøíslib do budoucna.

Pak jsem pøišel do svazáckého vìku. 
Zase se mi obèas nìco nezdálo. Tøeba 
to, že ti, co jim to ve škole moc nešlo, se 
s ochotou ujali funkcí, a hned jim to šlo 
líp. Stejnì tak na vojnì, stejnì tak v prá-
ci. Ze svazákù se pak stali komunisti       
a z beztøídní spoleènosti se stala spoleè-
nost rozdìlená na tøídu komunistù a tøídu 
bezpartijních. Ale to byly detaily. Hlavní 
bylo, že se zaèalo létat do kosmu.

Pokrok pak ale zpochybnili ochránci 
pøírody, pøivodil prý ekologickou katastro-
fu. Komunismus zas zpochybnili pøízniv-

nedìlal kvùli uplatnìní, ale z nìjakého 
vnitøního popudu, když mu bylo døíve 
odepøeno studium. Pøed Vánoci 2013   
mi v Jabloni øíkal, že asi jako každý èlo-
vìk v souèasné dobì „nestíhá”. Pøijíždìl 
na svá ètení a potom zase zpátky do 
Blatné. Byl to milý a fajn spoleèník. Lu-
boš se zajímal o aktivity v Plzni, pøed lety 
nabízel zorganizovat literární akci ve 
tvrzi v Kadovì. Jeho usmìvavá vousatá 
tváø vyzaøovala pøátelskost, optimismus   
i životní zkušenost. Závidìl jsem mu jako 
cyklistovi vypracovanou, štíhlou postavu. 
Byl sportovec, o to víc mì pøekvapil jeho 
odchod…

                              Marek Velebný

byly jako on sám: inteligentní, vtipné. By-
ly objevné a výstižné, brilantnì napsa-
né, ètenáøi musely udìlat radost. Protože 
Luboš byl èlovìkem se sluncem v srdci    
i mozku.

                                      Jiøí È. Ulrich

Jednou Luboš na srazu Ason-klubu 
vyprávìl, jak shánìl za minulého režimu 
kopírovací cyklostyl a že byl jistým zpù-
sobem disident. Pak se vrátil do Blatné, 
která byla takovým jeho vnitøním exilem. 
Zaujalo mì, že je Blateòák, nebo� jsem 
Blatnou znal z dìtství, když jsem tam 
jezdil k babièce. Pøekvapilo mne, že se 
Luboš pøihlásil k studiu filozofie. Asi to 
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ci demokracie a tržního hospodáøství. 
Okna do vesmíru jsou sice poøád ještì 
dokoøán, ale lidi teï mají spíš než o co-
koliv jiného zájem o nakupování. Ale 
vlastnì také ne všichni, vìtšina sice        
s chutí nakupuje, ale z nìkterých z nás 
se mezitím stali bezdomovci. Ti namísto 
nakupování vybírají kontejnery, v jejich 
žargonu kontyše, a popelnice.

Dobrá zpráva pro nì, ale i pro nás: 
Nový papež v Øímì nemyje nohy bisku-
pùm, ale vìzòùm, a pak jim je i líbá. Tøe-
ba zaènou i u nás biskupové mýt a líbat 
nohy vìzòùm a možná, že pak i bezdo-
movcùm. Když už to nevypadá, že by se 
bezdomovci mohli podívat do vesmíru,      
i když nìkteøí by je tam docela rádi vyex-
pedovali, budou mít alespoò èisté nohy. 
Nesmrtelnost bezdomovce, ale ani nás 
ostatní prozatím taky neèeká. Snad až 
nìkdy; ta doba, do které jsme se narodi-
li, asi zatím navzdory mému prvotnímu 
oèekávání ještì nebyla ta pravá. A i ten 
kapitalismus, zdá se, není stejnì jako 
pøedtím socialismus zcela bez chyby.

A tak mìjme alespoò radost z toho, 
že ti, co jsou nahoøe, budou líbat nohy 
tìm dole. Tak to nakonec chtìl i Kristus 
Pán. „Kdo chce být mezi vámi první, 
nech� je služebníkem všech.” Pravil. 
Zvláštì na ty dole, na ty nejmenší, ba      
i na ty zbloudilé, si, jak známo, nejvíc po-
trpìl. A tak navzdory tomu, že nábo-
ženství je opium lidstva, uèí-li nás po-
koøe, vezmìme ho, by� se tomu rozum 
vzpírá, na milost, zvláštì když pokrok 
nenaplnil naše oèekávání.

Svoboda

V letech nesvobody snil jsem o svo-
bodì. V letech nepoøádku sním o po-
øádku. Rozhodnì si ale nemyslím, že by 
byl poøádek v letech nesvobody, nebo  
že v letech nepoøádku je svoboda. Co   
je vlastnì svoboda? Studovat reklamy       
a pak se svobodnì rozhodovat, kam jít 
nakupovat? Svobodnì si vybírat mezi 

televizními kanály? Cestovat do turistic-
kých center, která vypadají všechna stej-
nì? Svobodnì si pøi volbách vybírat mezi 
stranami nejmenší zlo, když je to pak 
stejnì praš� jako uhoï?

Mám pøed oèima obraz Alfonse Mu-
chy ze Slovanské epopeje, zobrazující 
dav ze zajetých kolejí vykolejených mu-
žikù, jimž bylo ve známost dáno, že s ne-
volnictvím je konec. Se stejnými obavami 
asi na budoucnost hledìli mnozí afroa-
meriètí otroci, když ti proklatci ze severu 
jim vzali jejich jižanské jistoty. Co teï      
s nimi bude? Nebudou mít práci, ne-
budou mít co jíst. Budou muset krást      
a mnozí asi skonèí v kriminále. Jak jen 
byli svobodní, když nemuseli na nic mys-
let, o nic se starat, celý den trhali bavlnu 
a pøitom si mohli pøekrásnì zpívat. S tím 
teï je (nebo tenkrát byl) konec.

I my ale musíme krást. Onehdy jedna 
paní ze severních Èech øekla v televizi: 
Když nám strhnou peníze, co dlužíme na 
pokutách, ze sociálních dávek, nebudou 
holt moct dìti chodit do školy, protože 
budou muset krást. A je to. Samozøejmì 
jsou i výjimky, krást nemusí miliardáøi      
a jejich kamarádi politici, ti naopak ještì 
dávají peníze na charitu, protože mají 
lepší charakter a mají na to. Milionáøi už 
takoví nejsou. Ti jsou schopni, jak známe 
z literatury, ukrást i slunce.

Krást se zkrátka musí, ale jak si ucho-
vat tu svobodu? Jedna možnost by tu by-
la. Nemuset platit danì, složenky, ali-
menty, poplatky za vedení úètu, nemuset 
nic a nemuset se ani o nic starat. Øeše-
ním je stát se bezdomovcem. Krást je-
nom èástky menší než malé, aby nás 
nezavøeli; a i kdyby, tak budeme aspoò    
v teple a bude o nás postaráno. Starosti 
a s nimi spojenou nesvobodu si ani pak 
vnutit nenecháme, protože nesvobodní 
jsou vlastnì ti, co se snaží. 

Kdyby mìla být svoboda a poøádek    
k tomu, to by chtìlo zodpovìdnost a by-
la by to jedna velká starost. Brrr, to by 
snad ani nikdo nechtìl. 
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Øádeèky, øádeèky
Evžen Pìnkava

Polemická slova divadelního kritika   
J. P. Køíže v Milíøi: „Èeský národ se vyží-
vá v rozvracení povìstí a mýtù, které ho 
ve znamení zrodu formovaly. Ztrácíme 
kontinuitu s historií a kulturou. Bez iden-
tity se snáze vládne. Nejprve èeští moci-
chtiví zavrhli literaturu emigrantù v cizinì 
i tìch vnitøních, co doma aspoò vydávali 
samizdaty. A nejpozdìji v prosinci 1989 
pøišli ti noví s tezí, že èeská kultura dva-
cet let neexistovala, s výjimkou té jejich. 
Dnes blábolí první i druzí, protože jsou 
nedovzdìlaní. /…/ Jenomže èíst jsme už 
zapomnìli. Všichni. Kde se stala chyba? 
Je tøeba /najít klíè k našim dnùm/ vydat 
se hledat živou vodu. Jen jestli nám po-
mohou mravenci, ryby, krkavci a mušky, 
když se pøemnožily jen hyeny.”

Do literárního žánru s praktickým po-
jmenováním „porno pro maminy” se ko-
merènì zaèleòuje rovnìž Charlotte Ro-
cheová, mladší Anglièanka žijící v Nìmec-
ku, autorka opusù Vlhká místa a Modlitby 
klínu. Po rychlopøeètení druhého arcidíla 
setrvávám v rozpacích, nejsa ženou. In-
struktáž orálního sexu s bohatým stár-
noucím manželem, vìèné návštìvy u te-
rapeutky, která hrdinku pøemlouvá, a� u ní 
chodí na záchod. Pak vypravìèku trápí 
hlísty v koneèníku a nevyvede ji z míry ani 
trojí úmrtí v rodinì, nebo� se poøád doha-
duje s chotìm, kdy si zase vyrazí spolu do 
bordelu: ona si užije s prostitutkou, on co-
by voyeur. Nekoneèné manželské spory, 
jak èasto se dívat na pornofilmy. Kniha 
knih; pøekládá se všude.

Nechci Øádeèky zahlcovat mi³oszov-
skými výpisky, leè stojí za to: „U Kundery 

v Nesnesitelné lehkosti bytí (knize slabší, 
souhlasím, než Kniha smíchu a zapo-
mnìní) všechny fascinuje Bùh a exkre-
ment, postavení proti sobì. Èlovìk se 
vyprazdòuje, a proto je Bùh nemožný. Je 
tìžké pochopit, proè to tak má být, stejnì 
dobrý argument jako trávicí systém mùže 
poskytnout fungování pohlavních orgánù 
a grotesknost pohlavního aktu. Mìli by-
chom být andìli, ale nejsme jimi. Ale za 
tím vším rozumováním je u Kundery nì-
co jiného: pøímo posedlost nižší, zahan-
bující stránkou tìlesnosti, která se stále 
vrací v literatuøe dvacátého století a roz-
hoduje o její snad ateistické, ale baroku 
blízké metafyzice.” Mi³osz.

Prozaièka Jana Šrámková se na Por-
tálu èeské literatury vrací k „bilanèní dis-
kusi" v Ústavu pro èeskou literaturu. 
Zklamala ji: "Hlavnì pøedem vydané teze 
k /souèasné/ próze byly neskuteènì od-
fláklé. Panelisti vypadali, že moc nevìdí, 
co by se k nim dalo vlastnì øíci. Je to pøí-
znaèné pro urèitou linii reflexe èeské pró-
zy, již provází setrvalá zpruzelost. Místo 
aby teze nìco pøinesly, byl text Josefa 
Chuchmy zoufale špatnì napsaný, ne-
konkrétní a povrchní, v podstatì univer-
zálnì použitelný pro libovolný rok. Proè 
se tak zeširoka klouže po povrchu, proè 
lidé, kteøí se reflexí literatury zabývají 
profesionálnì, nedodržují základní pra-
vidla interpretace?” Leè kdo, proboha, za 
„interpreta” urèil Chuchmu?

Týdeník Argumenty i fakty pøipomíná 
devadesáté výroèí úmrtí V. I. Lenina, 
vùdce svìtového proletariátu a „nejvìtší-
ho èlovìka v dìjinách”, jak se doneko-
neèna rozhlašovalo prostøednictvím so-
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v metropoli „odžito”. Nastávají chvíle, kdy 
se literární kritik musí rozhodnout, zda 
být živì pøítomen uprostøed „hluèících 
davù” a prožívat jejich „vøavu a hluk”, 
anebo naopak. Ostatnì: ten Walden, to 
není les èi krajina, ale název rybníka.

Píše mi znenadání Petr Král, jeden    
z nejvzdìlanìjších a nejseètìlejších lidí  
v této zemi, a pøiznává, že „k své ostudì” 
teprve teï objevuje Turgenìva. Protože 
mu ruský spisovatel uèaroval, chce se 
zeptat, jak byl vlastnì v Èechách pøijí-
mán – a kdo o nìm psal? Zda F. X. Šal-
da, Arne Novák, Václav Èerný – èi jiní?  
A zda existuje nìjaká podstatná a do-
stupná studie o Turgenìvovi, tøeba jen 
esej, ne kniha? Odpovídám dost po-
všechnì, že Turgenìv se u nás pøeklá-
dal se zpoždìním, že mìl velký vliv na 
Hálka a zejména na Josefa Holeèka, ale 
psalo se o nìm velice málo ve srovnání 
s Dostojevským nebo Tolstým. O žádné 
turgenìvovské monografii v Èechách 
nevím. Já o nìm psal jedinkrát. A „na-
èerno”.

Pøed rokem jsme se vydali procház-
kou podél Litavky, cestou zarostlou        
a zanedbanou. Když jsme vyšli na silnici 
vedoucí k Lochovicùm, na okraji mìs-
teèka jsme minuli zvláštní papírnu, po 
èertech ošklivou barabiznu, pøed níž se 
tyèila jakási vzpomínka na hospodu. Ta-
to lokalita náhle ožila ve vzpomínkách 
Jiøího Karáska ze Lvovic: když na udání 
ctihodných redaktorù z Rozhledù policie 
zabavila celý náklad jeho sbírky Sodo-
ma, výtisky byly, podobnì jako v jiných 
pøípadech, odeslány do uvedené papír-
ny, aby, jak ironicky píše Karásek, byly 
pøemìnìny v nový papír, na nìmž by se 
tiskla mravnìjší literatura. Dva exem-
pláøe se dostaly k lochovickému uèiteli, 
který je léta schraòoval v knihovnì. To� 
genius loci.

vìtské novoøeèi. Už se o diktátorovì zma-
ru natoèil i film, èasopis však zveøejnil        
i nadmíru zrùdnou Leninovu fotografii      
z posledního roku života: je na ní polou-
mírající choromyslný neš�astník, snad         
s obèasnými zákmity zdravého rozumu. 
Možná mu po nich bylo ještì hùø. Už ten-
krát kremelští lékaøi šmahem popírali chý-
ry o vùdcovì syfilitidì; stav „kremelského 
snílka” byl zpùsoben údajnì jen selhává-
ním organismu po atentátu Fanny Kapla-
nové. Kdyby velkovrahouna trefila líp,       
v zemi by zavládl Trockij.

Laureátem prestižní novináøské Ceny 
Ferdinanda Peroutky se (spolu s Ivanem 
Klímou, což je další ze žertù tøetího ti-
síciletí) stal Jiøí Peòás. To byla rána ko-
pytem do hlavy, je však záhodno vzít ro-
zum do hrsti a pøipomenout si, že jde     
o novináøskou cenu, namoutì žurnalis-
tickou se vším všudy, èili nikoli o cenu za 
literární kritiku. Ovšem i tak je to na po-
váženou: literární publicistika z Peòá-
sova pera je stále bezradnìjší, píše-li 
„recenze”, dlouhé, k neuètení dlouhé, 
hrdopyšnì pøiznává, že knize neporo-
zumìl, že nad ní usínal, místo aby se ji 
pokusil interpretovat. Aspoò pokusil. Je 
to typický paradox naší doby: práce v po-
pulárních èasopisech v Peòásovi umrtvi-
la kritika, zato mu vynesla Peroutkovu 
cenu. Za nic literárního.

Jak žiješ, Waldenèane, dotázal se 
mne onehdá pøítel z velkomìstské ciziny 
s nepatrnou dávkou ironie a nemyslel tím 
ani v nejmenším støedovìké hnutí val-
denských, nýbrž slavnou knihu Henry 
Davida Thoreaua z roku 1854 s názvem 
Walden aneb Život v lesích. Jenže nežiji 
v lesích, by� nás obklopují ze všech 
stran, nýbrž na vsi – a nejde o žádný 
thoreauovský „experiment s pøirozeným 
žitím”, leè o životní volbu, k níž došlo    
až ve vyšším vìku, když už èlovìk mìl   
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Vladislav Høebíèek

Trocha voleje z voèí
Parašutista

To je jen parašutista
pøi pøistání zafoukal vítr
a von se zaplet do stromu
øikám malýmu kluèinovi 
se školní brašnou vìtší jak von
doktor se na nìj podívá
a bude v poøádku

Malej vobjevitel vypadá
že mi vìøí a vodchází

Pìtník viselce nadlehèuje
a já ho vodøezávám

Pokládáme ho do hnijícího listí
Jeden z havranù si ufikne kousek provazu
že si pude vsadit sportku

To bylo chytrý s tim parašutistou
klepe mi na rameno doktor ze záchranky

Tak chytrý to možná bylo
ale sem na øadì s informovánim pozùstalejch
a s touhle historkou
si u ženy toho neš�astnýho vobìšenýho kluka
a jejich dítìte
sotva vystaèim

Když pak vycházim z jejich domu
Pìtník na mì zkoumavì kouká

Jako mašina brácho
jako mašina
øikám mu hlášku
kterou v podobnejch pøípadech používáme

Pìtník mì bouchne bezeslova do zad 
a jede si po svym

Pomalu se rozjíždim
a pøitom cejtim
jak mi vytejká trocha voleje z voèí
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12. 10. 2008

Na zaèátku byl asi nìkdo
co tvoje kecy slyšel tisíckrát

Na konci já
kterej tì jen schovává
a plány tvejch novejch zaèátkù ho nezajímají

By� pøikyvuju
že se z toho dostaneš
že pojedeš za mámou do Kromìøíže
najdeš si tam práci
a zaèneš znova
teï už doopravdy

jsi pro mì jen kurva
která utekla z bordelu od Rusákù
a položí definitivnì øezníka bílýho masa

Schovávám tì do soudu
S pistolí v ruce stávám za voknem

Øikáš, že mì miluješ

A já vim
že nejkrásnìjší vyznání lásky
jsou od fe�ácký dìvky

Je v nich nadìje okamžiku
a tedy chvála pomíjivosti

A svym zpùsobem tì taky miluju
protože ve slibech jsme si podobný

Jasnì, lásko 
postoprvý pak øeknu doma
to víš
že toho necham
zajedu za váma do Liberce
a budu vodit dìti do školy

Jasnì, lásko
postoprvý pak øeknu doma

Ale nejdøív chci do jednoho spoèíst listy
co spadly z lípy
který tu nìkdo zasadil pøed vokny domu
ve kterým hlídám tu šlápotu
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Tøetí strana mince

Málokdy se podaøí, aby zralá autorka do-

kázala tak lidsky sdìlnì ukázat svìt tak, jak 

jej prožívá ona; a milý ètenáøi, pomìø si to s tím 

svým svìtem. Nová sbírka západoèeské autor-

ky Aleny Vávrové Harlekýn na øímse (KAMPE, 

Praha 2013) je objemná poètem básní, obsa-

žná poètem témat, jednotná úhlem pohledu.

Velká niterná vyznání se tu èasto skrývají 

v „malých” jednoduchých zastaveních (Kaž-

dému co jeho jest) „Èas je Mùj/ veselý ky-

tièkový autobus/ kde všechny lidské písnì/ 

zpívají se”. Øeknìte, kdo z dnešních upjatých 

lidí by nechtìl alespoò na chvíli patøit k beat èi 

k hippies? A básníøka využívá svého nadhle-

du nad životem k tomu, aby se již harampá-

dím spoleèenských ano-ne nenechala v životì 

spoutávat (Koncert na ostrovì Zakyntos) „Já 

pálím mosty z betonových ctností/ a ze srdce 

mi tryská od radosti/ Divoká orchidej...” V ja-

kém slova smyslu máme chápat tato slova,    

v tom nás autorka tápat nenechá (Bez repe-

lentu) „...Vystoupla na špièkách/ tìtivou na-

pnula se/ aby dosáhla na/ Utajený/ konec 

provázku/ Stojí na špièkách zatímco/ Úžasný 

Užaslý Už/ zezadu/ prozkoumává/ její kytiè-

kované trièko/...” Nìkterá milostná vyznání se 

vznášejí ve vírech otevøené citlivé erotiky, tak 

jednoduché v naplnìní (Tvé ruce) „Tvé ruce 

Tvé ruce/ v úžlabinách/ podzimní krajiny/...” 

Jiná vyznání jsou ovšem otevøenì šokující 

(Kdybys byl) „Mìla bych všude tvoje chlupy/   

v polévce, ve vlasech, pod jazykem/ v sopeè-

né úžlabinì/...”

K lásce se básníøka støídavì modlí a za-

klíná ji: køes�anský svìt zastupuje báseò Mo-

dlitba, obraz sv. Augustina èi Beránek Boží 

nebo báseò na citát z Lukáše; na druhou stra-

nu pohanské rituály a bylinkáøské èárování 

prožijeme pøi vzývání magických nocí „které 

obracíte samy sebe/ v magické dny/...”, s tan-

èícím lomikamínkem nebo v básni Vroucí pøá-

ní, která celá je „témìø zaklínáním” „A� lvice 

noci Pevnì/ obejme tì a celá se stane/ hoji-

vou mastí/...”

Symbol tygra, jako hledání a nacházení 

erotického naplnìní života jsme již u Vávrové 

objevili v pøedchozích dílech. Také v této 

intimní knížce nesmí chybìt. Nejde však jen  

o tygry; pro básníøku hrají koèkovité šelmy     

v životì nezastupitelnou úlohu, skoro bych 

tipovala, že jedna leží pohodlnì lenošíc na je-

jím gauèi (Koèky) „Koèky jedna báseò/ Koèky 

pøedou Jedna báseò/ a� se jdou všechna/ 

slova/ schovat/ Ruka/ jde hladit// Báseò je 

Koèka/ Koèka to Ví”.

Vedle subjektivních pocitù erotického cha-

rakteru odhalí autorka i svou básnickou duši, 

slyšíme básnická vyznání. Celá publikace ne-

se název podle obrazu z básnì Za noci beze-

sné „když náhodou vykloníte se z okna/ uvi-

díte tanèit básnì/ na uzoulinké øímse staro-

dávného domu/ Tanèiti budou vášnivì jako     

o život/ s modrými Harlekýny a støíbrnými stí-

ny/ na úzké bílé øímse domu Lohengrin/ Nic 

mezi tím Nic mezi tím/ Buï Smrt anebo Život/ 

Smrt anebo Život”. Také pøi plavbì do básnic-

kého svìta najdeme – pokolikáté již to slovo 

používám – šokující obrazy (Radostná báseò) 

„Radost z básnì støíká/ jako nadrženej chlap/ 

pøed obrazem Marilyn Monroe/ Radost má 

barvu èervenou a modrou/ v toèícím se kru-

hu//...” Ovšem daleko citlivìjší vlnu zachytíme 

v textu Nekrásnìjší básnì „nejkrásnìjší bás-

nì/ zaèínají tichem/ Za nimi pak/ Veliké/ Veliké 

je Ticho/...”

Verše jsou stylovì vyrovnané, prozrazují 

autorku, která již našla svùj smysl poezie, ne-

jen v jejím obsahu, ale – a to je velmi cenné – 

i v osobitém básnickém výrazu. Jsou to verše 

volné, krátké, chtìlo by se øíci úderné, protože 

jejich prùzraèný obsah jemnì konotuje kolem 

klíèového slova-myšlenky, napø. v básni Pod-

zim jasnì prosvítá ženské, osobní vnímání to-

hoto specifického a básníky opìvaného ob-

dobí roku. Nic proti Holanovu obrazu, i v nìm 

padá listí, ale zatímco jeho podzim spíš voní 

èerstvým vìtrem, ten Aleny Vávrové svaøe-

ným vínem. „/Padá/ List/ v nìmž døímá/ po-

èátek i konec/ Preludia/ Dnes veèer/ Pøimì-

øených depresí/ Po mnì/ sáh.../ Ferenc Liszt/ 

tichounce rozsvítil/ v tmách/ Allegro maesto-

so”. Volný verš místy pøechází do stupínkové 

formy, která vždy plnì konvenuje obsahu. 
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køik z Munchova obrazu (Vulgární báseò): 

„VULGÁRNÍ BÁSEÒ/ TOHOTO SVÌTA/ 

VŠECHNO/ mùžeš chtít/ VŠECHNO/ mùžeš 

mít/ VŠECHNO/ bez srdce v tìle/ promìní se 

v nic/ Ve veliké Smutné/ hovno u prdele”.

Velikou apoteózou života je pro mne vize 

zlého skøítka, této hydovské strany života, 

která se vždy pøekoná – vìøte nevìøte, u Vá-

vrové to tak je – optimismem (Kostel se tøásl) 

„...Když je mi tìžko/ vezmu minci/ a hodím/ 

Je-li to orel/ Bude dobøe/ Je-li to panna/ Bude 

dobøe...” A tak také já jdu obalamutit zlého 

skøítka tøeba zpìvem nebo úsmìvy a vydá-

vám se na pøedalekou cestu hledání té „tøetí 

strany mince”.

Ilona Gruberová

Neodbytnost enthusiasmu

Radost z tvùrèího aktu, to� vìc výsostnì 

intimní, soukromá; my mìjme radost vespo-

lek, náležitì veøejnì, nebo� na plzeòské kon-

zervatoøi vychází „10. almanach plzeòské 

Konzervatoøe” zvaný DisHarmonie. Dle slov 

redaktorky tohoto „almanachu” se jedná o prá-

ce „ocenìné literárními odborníky”, a když se 

podíváme na pøebal, poznáváme (jedinou) au-

torku textù ve sborníku otištìných – Karolínu 

Frühbauerovou, rodaèku z Blatné, laureátku 

Ceny Ason-klubu (dodejme však, že nikoliv 

Ceny Plže za rok 2012, jak se v publikaci do-

èteme – ajta, došlo zøejmì k nìjaké redaktor-

ské mystifikaci!), zmínku o literárních soutì-

žích ponechme stranou, však pøeci soutìži-

vost, konkurenceschopnost aj. managerská 

zaklínadla mají pramálo spoleèného s Cenami 

Ason-klubu èi Cenami Plže, jsou� to ceny za 

autorskou zásluhu, obìtavost pro kulturní a li-

terární život, ale zanechme svìtských pošeti-

lostí a vìnujme se textùm. Almanach oceòo-

vané básníøky je rozèlenìn na èást poetickou 

a èást prozaickou – dle této logiky budeme 

postupovat i v našem líèení.

Soubor uvádí série básní, které spíše než 

by objevovaly skryté hlubiny a výšiny našeho 

nitra tendenènì traktují svìt kolem umìlecky 

založeného básnického subjektu (verši „Na 

Jak je patrné již z pøedchozích ukázek, au-

torka neváhá sáhnout po hovorovém i obec-

ném prvku, po výrazu tvrdì otevøeném, šoku-

jícím. Báseò Prej v tomto duchu pøedjímá dal-

ší obrazy ve sbírce: „Ještì vegetujem/ Ještì 

svý kafe pijem/ mezi/ Sluncem a Stínem/...” 

Mimochodem neodvažuji se jednoznaènì  

øíct, proè autorka na nìkterých místech témìø 

hned vedle velkého metaforického obrazu ne-

váhá postavit témìø básnické klišé, jako je to 

v pøedešlé ukázce, nebo obdobnì napø. Mod-

litba „Bože// Neopouštìj nás/ Chùzí mé nohy 

se modlí/ když loudají se loubím/ rudého/ di-

vokého vína/ podzimu//...”

Ano, láska k hudbì a hudebnost sama je 

nedílnou souèástí básníøèina svìta. Èasto 

nám ètenáøùm podsouvá k básni i svùj hu-

dební doprovod, to když nás odkazuje k tó-

ninì pocitu, napø. E-moll, H-moll nebo mluví   

o apokalyptickém tónu, o tom, že kytary plá-

èou, o tom, že je právì celá z šestnáctinových 

not nebo žena plaèící glissando; jindy si pøi-

volá na pomoc skladatele ergo hudební ladì-

ní par excellence, slyšíme Bacha a jeho fugu, 

Mozarta, Liszta. V básni Do nebeské sauny 

slyšíme pro zmìnu i Skácela s Mikuláškem; 

kdo by si nevzpomnìl na Moravu, víno, zpìv!

Aèkoli se ve sbírce vyskytnou i obrázky     

z cest po cizích zemích (napø. øecký zážitek), 

daleko niternìjší prožitky vážou autorku k je-

jím a Františkovým, rozumìj – ty kdož jsi 

neèetl stejnojmennou sbírku – Lázním. Tady  

v „omezeném Babylónu”, který v horkém létì 

obývají jen cizinci a starší dámy (Františko-

lázeòská promenáda za èervnového odpoled-

ne), prožívá básníøka pitoresknost našich èa-

sù (Františkovy Láznì dle Hieronyma Bosche) 

„...Dobrovolnì leháme si na døevìný køíž/ dle 

Hieronyma Bosche// Ach Bože Bože// Nemu-

seli jste bejt mrtví/ kdybyste jezdili v poøádnym 

autì!/ šustí èerná limuzína/ Pøes mrtvoly/ Pøes 

síò slávy/ (s malými oklikami)/ míøí do pekla”. 

Svìt kolem nás je tìžký pro lidského èlo-

vìka, míním tím èlovìka kafkovsky nepohlce-

ného existenciálními pseudohodnotami. Bás-

níøka je bytost ještì daleko køehèí. A tak, když 

si navlékne halenku hippies, vyjádøí se daleko 

otevøenìji, mnì toto vyjádøení pøipomíná vý-
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Bartók, ten se ptá/ antitóny barevnými,/ které 

píší moje verše.”; anebo viz èastá tematisace 

literární tvorby ve slovech „Na klaviatuøe píši 

báseò,/ místo èeštiny, tam zbytek tøídy/ potí 

slohy”; v obou tìchto pøípadech se básníøèin 

subjekt identifikuje se všemi tvùrèími duchy, 

øíká nám, že pøeci k nim patøí také a diví se, 

že se nìkdo diví, „gdo že to je/ ten pan Lus-

tig?”), a když už je nebaví psát verše a strofy, 

dají se s chutí do prózy.

Pokud jsme zmínili paradigmatickou ten-

denènost (závislost na již existujících univer-

sech tvùrèích postupù v ironické, by� ne zcela 

zvládnuté, rovinì) v poetické sekci konzerva-

toristèina almanachu, v èásti vìnované povíd-

kám – a feuilletonùm, kvapnì dodejme – lze 

nalézt tendenènost lokální a temporální („Je 

vedro, slunce zašlo za trosky Domu kultury”   

a „Z mekáèe rovnou do divadla – jen pøejít 

chodbu. Inu, nová doba.” – Není snad nad tì-

mito reáliemi cosi vyššího, estheticky funk-

èního? Je vskutku nevyhnutelné zmínit kon-

krétní „dùm kultury”, konkrétní dobu v literár-

ním textu? Nejedná se spíše o publicistiku 

tendující k prostinké deskripci? Obáváme se, 

že ano: takový text se hodí pøinejmenším do 

studentského èasopisu, ale že by se napø. 

skvìl ve sbírce povídek? Myslíme, že niko-

livìk, a pokud ano, tak si na nìj posvítí oko     

a vìdomí kritika.). 

Z hlediska jazyka sice oceníme princip 

sémantické a fonetické hry se slovy (viz výše), 

avšak lexikum – a zvláštì citelnì je to znát     

v textech prozaických, v nichž se napø. nì-

kolikrát opakuje slovo „pofiderní” (Neexistuje   

k nìmu snad nìjaké pøíhodnìjší synony-

mum?) – trpí nízkou diversitou, ta je suplo-

vána užíváním tzv. mluvy mládeže, napø. 

„lakyny” ve významu „cigarety Lucky Strike”; 

vzniká tak ve ètenáøském vìdomí efekt neo-

riginality, už øeèeného, slyšeného, navíc zesí-

lený absencí neologismù v poetických textech 

Frühbauerové – existuje pro ni pouze ona hra, 

tj. modifikace již jsoucích lexikálních jednotek, 

z nichž je teprve utváøen esthetický znak; ane-

bo prosté sdìlování s inklinací k ironii, evokaci 

visuálních a auditivních vjemù – a tíhnutí ke 

klišé (slovní spojení „paprsky nadìje” nám 

noze stála/ každého se ptala:// „Co jste dnes/ 

prožil krásného?”/ Pokaždé se setkala/ s ne-

chápavým výrazem” nám básníøèino já chce 

deskriptivní formou presentovat záznam dìjù 

v sousledu tak, jak byly prožity. Tato popiso-

vaná nádražní situace má však emocionální 

význam pouze pro toho, kdo ji „reálnì” prožil; 

k tomu, aby se do tìchto reálií mohlo vtisk-

nout vìdomí ètenáøe a prožít všednodenní 

scénu znovu, tj. aby byl zážitek esthetisován, 

je zapotøebí ještì cosi...), anebo pouze tema-

tisují diferenciaci my-oni mladých tvùrèích 

osobností poèátku milénia (pøemýšlivý, krea-

tivní aspekt je dáván do antithese s esencí 

tìch, co „Obìd vaøí,/ na svìt nás mladých na-

dávají” èi stereotypnì mumlají: „prý prší a lá-

mou se nám nehty!”; kolikrát se už mladí 

básníci vyrovnávali s odmítnutím vìtšiny, 

kolikrát se už generaènì vyhraòovali proti 

neporozumìní! Jakkoliv je tato kritika rutin-

ního žití a konsumerismu nepùvodní, vyžadu-

je si pùvodní, ba pøímo nejpùvodnìjší pojetí, 

formu – v básnických textech 10. konzervator-

ního almanachu vnímáme místo originality 

rozevlátou, bezstarostnou ironii; otázkou je, 

zda je taková substituce dostaèující).

Vyprázdnìnost témat je znát na samot-

ném jejich výbìru: Frühbauerové tvùrèí ego si 

buï hraje se slovy (jakési tónické, eufonické 

cvièení ve verších „Veèerní poezie,/ tmu   

tmou kryje,/ Pes nìmì vyje,/ bouøí se a lije./     

I o tom je poeziJe.” postrádá ambice, tema-

tickou a sémantickou soudržnost – zùstává 

hrou, ovšem hrou nespojitou s dalšími texty 

souboru), anebo si z tzv. povinné èetby vy-

pùjèuje takøka biedermeierovské propriety 

(malebné verše „Moje múza, v listu odìná,/    

s listy malovaná,” smìøují pouze k resignu-

jícímu, profánnì z reálií èerpanému „Tak já 

zas jdu... ahoj!” – tam, kde bychom èekali 

rafinovanou ironii nebo sarkasmus, nás èeká 

banální opisování frází obecné mluvy). Kdy-

bychom z básníøèiny „poezie” extrahovali te-

matická jádra jednotlivých textù, mohli by-

chom tuto synthesu charakterisovat slovy: 

Mladí básníci mají rádi umìní; když nevìdí,    

o èem psát, tak píší o umìní (zde viz èetné 

zmínky o hudbì, napø. mùžeme èíst „Béla 
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evokovala jejich génia, nebo kdo ví? Frühbau-

erová je tady autorka, tak a� se snaží! A vy-

jmenování jmen politikù? Za deset, dvacet let 

nebude nikdo z nás vìdìt, kdo to byl Neèas 

nebo Dobeš (po Havlovi nám alespoò zbude 

letištì), navíc opìt toto zaznamenávání ne- 

má v textu žádnou funkci: vyprávìní zkrátka 

jen plyne dál, sice blaženì z radosti z vyprá-

vìní, tj. vpravdì beatnicky, ale kulhá právì na 

tìchto slepých a hluchých místech.

Jestliže redaktorka almanachu Blanka 

Hejtmánková zná tuto slabinu a chce pomoci 

s autorèiným umìleckým zráním, mìla by pøi-

spìchat a øíci, že tohle bys mìla, Karolíno, 

napsat jinak, lépe, tohle ano a tohle ne. Lite-

rární ceny, soutìže a vavøíny totiž byly, jsou   

a budou pouze orientaèní, nikoliv smìrodat-

né. Mohlo se stát, že redaktorka pøíliš vìøila 

autorské neomylnosti èi „nálepkám” ocenìní    

v literární soutìži Daniel..., anebo je prostì     

a jednoduše inkompetentní redigovat a po-

suzovat literární text? To však nejsme ani my 

kompetentní posuzovat, mùžeme pouze kon-

statovat, že za vady v textech tvùrèího já Ka-

rolíny Frühbauerové mùže èásteènì neschop-

nost èi nechu� autocensurovat již napsané, 

avšak vìtší mìrou viòme absenci èi nedosta-

teènost redakèního „dohledu” nad texty – už 

kvùli tomu, že se jedná o autorku v podstatì 

zaèínající a chvályhodnì nadšenou pro vìc 

tvorby. Vhodné vedení k eliminaci klišé, sen-

timentálních strategií, patrnì pøevzatých         

z publicistiky èi nedbale ètené beletrie (nebo� 

cílem textu v pasážích adorujících Arnošta 

Lustiga je dojmout ètenáøe èi s ním nìjak po-

hnout, nikoliv však vyburcovat, to� sentiment 

pro sentiment neboli jeden ze znakù kýèe; už 

samotný fakt, že text má nìjaký „cíl”, je cosi 

podezøelého...), by prospìlo pøíštímu smì-

øování autorèiny poetiky. Oceníme pøedevším 

zápal, s kterým se oèividnì pouští do psaní 

textù, avšak ty explosivní nápady se ztrácejí  

v záplavì nedokonalostí již výše popsaných: 

to� úkol buï pro dùslednìjší Karolínu Früh-

bauerovou (nebo� mùžeme zde dosvìdèit, že 

literární proces je døina) èi pro lepší redakèní 

rádkyni.

Vojtìch Nìmec

sugeruje, že paprsky pøeci symbolisují nadìji 

a nic jiného: ètenáø je po vzoru publicistiky ve-

den lexikální magií za ruèièku, aby se ná-

hodou neztratil) a vyprázdnìným, takøka 

reklamním sloganùm typu „doufat má smysl”. 

Stylistická nedokonalost jest nejvýraznìjší      

v nezvládnuté práci s ostrými pøechody mezi 

úseky textu (odstavec „Jdeš paøit?” pøipotácel 

se nìjaký hezoun.” afunkènì, tj. bez propojení 

motivù, aniž by lehce naznaèoval, pøechází    

v odstavec „Vyšla jsem ze sálu. Pomalu jsem 

se ploužila námìstím...”), nìkteré konstrukce 

jsou ponìkud tìžkopádné („vnímala pøítom-

nost každého závanu strachu” nebo „ètyøi dny 

operací bypassu v mozku”, což je spíše vìcná 

chyba). Práce s frazémy, tj. jejich aktualisace, 

aèkoliv je patrná snaha o „novost”, dopadá 

nìkde i žalostnì – zmiòme napø. pøirovnání 

„pomlouvaj jak nadržený psi”. Nevzniká tedy 

„nový” jazyk literárního textu, jazyk je pouze 

více èi ménì invenènì modifikován.

Frühbauerové poetika, jakkoliv je místy 

nápaditá, se svìžími impulsy literárního en-

thusiasty, má totiž jednu velkou slabinu (která, 

doufejme, postupnì odejde s narùstajícími 

tvùrèími zkušenostmi, pokud ji psaní textù ne-

pøestane tìšit): postrádá autocensuru. Leckde 

se vypravìèka v tomto kreativním flegmatis-

mu prozradí, napø. zde: „Nakonec tam jede-

me. Na trávu na trávu. Oukej, tak ne, ale tuhle 

slovní høíèku jsem si odpustit nemohla.” Po-

kud by „slovní høíèku” nìjak vypravìèka vyu-

žila, rozvila strukturálnì v dalších øádcích, tvar 

by ještì mohl držet pohromadì. Nevyužije-li 

pøíležitost hry se slovy dál, a navíc pokraèuje-

li stylem „Bereme to pøes skvìlého Griega, 

Musorgského – poslechneme Obrázky z vý-

stavy... dobøe, tak jen pouštím Promenádu. 

Konèíme u Havla. Promiòte, u Neèase. Zase 

špatnì... u Dobeše,” integrita je narušena      

a ètenáø ji poci�uje (Pochybujeme, že to byl 

zámìr, i když samotný titul almanachu od-

kazující k jisté disharmonii k takové myšlen- 

ce svádí...): doložit znalost jmen hudebních 

skladatelù, to� vhodná práce s pojmy snad   

ve školních lavicích, avšak kde dál pracuje     

s Griegem, Musorgským? Proè nenapodobí 

nìjaké jejich dílo slovesnými prostøedky, aby 
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Za ctitelem Athény 

Lubošem Vinšem

„Blahoslavení, kteøí laèní a žízní 

po spravedlnosti, nebo� oni budou nasyceni.”

(Matoušovo evangelium 5, 6)

S Lubošem Vinšem jsem se seznámil nì-
kdy po revoluci. Dozvìdìl se o mnì v souvis-
losti s pøípravou posledního samizdatového 
almanachu Skupiny XXVI. Poslal mi svoji 
rozepsanou prózu. Pomìry se zmìnily, alma-
nach už jsme nestaèili a ani nechtìli realizo-
vat, ale pøátelské vazby zùstaly.

Než jsme se s Lubošem setkali tváøí         
v tváø, nìjakou chvíli to ještì trvalo. Poprvé 
jsem za ním jel do Blatné nìkdy v první pùli 
devadesátých let. Byl jsem bohužel opilý jak 
Dán. Procházeli jsme se lesem a já si z na-
šeho rozhovoru pamatuju jen rozpité sluneèní 
skvrny stékající po kmenech.

I Luboš žil v mládí bouølivì, jak se na ro-
zervaného literáta sluší. Pozdìji uvìøil v Boha 
a jako každý konvertita zmìnil život od zá-
kladù, aby pozdìji opìt tápal v pochybnos-
tech. Jeho otázky vedly do opravdových 
hlubin. A to mì k nìmu pøitahovalo, protože 
jsem hledal blízkou duši, která se jako já 
pouští do jákobovského zápasu s Nejvyšším.

Z Luboše jsem cítil, že má odvahu a chce 
se v chaosu svìta a mlèení Boha orientovat    
a odpovìdi èasto nachází i tam, kde já, v pøí-
rodì. Jeho verše prozrazují intenzivní vztah    
k lesu, horám, volné obloze. Útìky do krajiny 
je také název jeho knihy veršù, kterou vydal 
spolu s obrazy Václava Maliny ve vydava-
telství Galerie mìsta Plznì v edici Imago et 
verbum (2007). Když jsem je èetl, jako bych 
kráèel po boku Hölderlina, který vnímal pøí-
rodu stejnì intenzivnì, snad jen více exta-
ticky. 

Luboš se èasto zabýval otázkou básnic- 
ké inspirace (inspirovaného psaní). Stala se    
i souèástí jeho diplomové práce. Pøeli jsme  
se o inspiraèní zdroje. Zatímco já považoval 
snìní za druh nepozornosti ke svìtu, který 
nás obklopuje, Luboš nahlédl problém více 
transcendentnì: „Vznešené pøíhody potøebu-
jeme, abychom vùbec mohli dýchat, abychom 
mohli žít. Snìní, básnìní není pøíznakem 

zmaru, blízké smrti, èi nìèeho pøízrakem. Je 
nadìjí života. A inspirace bleskem, který ne-
lze neoslyšet. Smysly? Kdepak. Ta nitka pøí-
zemností šplhá vzhùru, do koruny katedrál, 
která patøí ptákùm. Ani smysly, ani rozum 
nedají slovùm ten pravý vzmach. Bydlí na 
propastnì oddìlených horách, jak praví 
Heidegger. Ono toužebné oèekávání nelze 
proklít, nebo� by nám pak ze života nezbylo 
zhola nic. Ani ten úžas.” (11.6. 2013)

„Absolutno pøece nelze vnímat momen-
tálnì, když v nìm plaveme jako v plodové vo-
dì. Ale pøece oba víme, co je to inspirace. 
Uchvácení božskou pøízní.” (18.6. 2013)

S Lubošem jsme si rozumìli nejen jako 
básníci nebo duchovní hledaèi. On mi byl          
i skuteèným pøítelem, který dokázal pøijít         
v pravý èas. Myslím, že byl v tomto ohledu 
obìtavìjší, než já. Když jsem se pøed dvìma 
roky octl v blázinci a svìt se mi pošinul do ta-
kových hrùz, že jsem myslel na konec, napsal 
mi povzbuzující dopisy. A protože jsme byli 
oba blíženci noci, jeho slova jsem bral smrtel-
nì vážnì.

Vzpomínám si na jedno dopoledne, kdy 
jsem sedìl s Lubošem a svojí ženou Helenou 
na lavièce pøed šumavskou chaloupkou Naj-
mankou. Probírali jsme tradiènì naše tìžká 
témata, otázky theodicei, obhajoby Boha, svo-
bodnou vùli èlovìka a Boží mlèení. Tu Helèa 
povídá: Vidíte tam toho malinkého ptáèka? 
Byl to èížek, sedìl na pcháèi a krmil se se-
mínky. Odpovìï jsme tu mìli v jediném mži-
ku, bez zbyteèných slov. Luboš mi pak poslal 
básnièku.

Když jsem se dovìdìl o Lubošovì infark-
tu, doslova mi to vyrazilo dech. Pøestože mìl 
bolesti v zádech, žil aktivnì. Miloval Šumavu. 
Jednou jsme se neèekanì potkali na vrcholku 
Boubína. Jindy pøijel za mnou na Churáòov na 
plnì naloženém kole až z Blatné. Pak mi zase 
poslal pozdrav z cyklopouti kolem Neètin, kte-
rou absolvoval s kamarádem, anglickým malí-
øem Colinem Rose. Se synkem Matoušem (se 
kterým též poøádal poeticko-hudební vystou-
pení) procestoval v roce 2011 stopem Skot-
sko. A stále ho vidím, jak dorazil na setkání 
básníkù na Najmanku pìšky až ze Švajglo-
vých Lad. Lilo tenkrát jak z konve a on se       
k nám blížil dlouhými kroky po promáèené
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milostnými a alkoholickými excesy a on jen 
vrtìl hlavou, jako by chtìl øíci: Máš to zapo-
tøebí? Když jsem se vloni octl kvùli svému 
chlastání bez støechy nad hlavou, napsal mi: 
„Ach jó, Romane, ty jsi nepolepšitelný, co jsi 
zase vyvedl? Chodíš prosím tì alespoò do 
práce? Žiješ sice intenzivnì, to se musí ne-
chat, ale kolik za sebou necháš nevinných.” 
(14.10. 2013) Cítil jsem se ublížený a Luboš 
�al do živého. Samozøejmì, že mìl pravdu.

Luboš byl pravý kajícník. Tak se jeho 

moudrost projevovala v upøímnosti namíøené  

i do vlastního nitra. Jak k sobì dokázal být 

krutý! Neodpouštìl si nic, vìdìl, že nadìje  

mu kyne v rozhøešení pøesahujícím hranice 

ubohého lidského bytí. V tu chvíli se z bojov-

níka stal køehký èlovìk toužící po lásce a pøi-

jetí. Zemøel pøed zaèátkem postní doby, kte-

rou už prožívá po boku své patronky Athény – 

Marie jak Lazar v lùnì Abrahama (Luk 16, 22). 

Na vìènosti má pùst jistì jinou formu – ne-

dodržuje se, ale slaví. Luboš nyní ví, jak roz-

kvétá pouš�. V jednom z posledních mailù mi 

napsal: „Bude mi v dubnu 55 let, píšu od 

svých 18 a rád bych ještì nìco vydal. Pøi mojí 

neschopnosti v tomto smìru to bude ponì-

kud tìžké, ale snažím se. Po 5 let studia jsem 

nemìl èas na nic. Budu jezdit ètvrtky uèit do 

Plznì, tady je to zoufalá mizérie, kdybys vìdìl 

o nìjakém zájemci, budu ti vdìèen. Luboš”

P.S. Stejnì bych se s tebou rád nìkdy, 

nìkde setkal!” (20.1. 2014)

Tak tedy, Luboši, doufám, že se uvidíme 

na vìènosti. Když jsem vstával uprostøed noci 

k poèítaèi, abych doplòoval tuto vzpomínku na 

Tebe, rozehrála se v lince nìjaká stará kalku-

laèka, ani jsem nevìdìl, že tam leží. Vypnutá 

hrála Beethovenovu Ódu na radost. Možná jsi 

mi dal znamení. Díky, bratøíèku. Dávám ti za 

pravdu: dùležitìjší je kairos, než vidìní.

Tam, kde jsi, máš už všechny otázky zod-

povìzené. Kameny se promìnily v pupeny      

a voní. Vìøím, že Ty jsi do zahrady Nejvyššího 

vstoupil bez jakýchkoliv prùtahù, nebo� èím 

víc jsi po poznání prahnul tady na Zemi, tím 

rychleji jsi byl nasycen.

Vimperk 6.- 8.3. 2014

Roman Szpuk

louce, odrážel se hùlkami a už z dálky se 
smál. Také bìhal, deset kilometrù v terénu pro 
nìj nebyl velký problém.

Když už bych myslel na smrt, která by na 
nìj mohla nìkde èíhat, oèekával bych havárii 
na kole. Luboš mìl dva tìžké karamboly, po 
kterých skonèil v nemocnici. Ten druhý byl ob-
zvláš� krutý. Jel podzimním lesem. Oslnilo jej 
nízké sluníèko a vrazil plnou rychlostí do ská-
ly. Ztratil vìdomí a dostal se mimo své tìlo. 
Vidìl sám sebe ležet na zemi. Když se pro-
bral, nebyl kvùli zlomené páteøi s to dosáh-
nout pro mobil. Teplota klesala níž a níž,         
v noci hrozily pøízemní mrazíky. Blížil se sou-
mrak. Jeho první myšlenka letìla spontánnì  
k Athénì. V tu dobu se jistá staøenka vypravi-
la do lesa. Veèer se na houby vìtšinou ne-
chodí, ale ona cítila, že má jít. A ta Luboše 
našla. Zachránila mu život.

A pak se Luboš neèekanì pustil do studia 
filosofie. Obdivoval jsem jej a trochu mu i zá-
vidìl tu ohromnou vùli. Procházet peripetiemi 
vysokoškolského studia po padesátce, to už 
nìco znamená. Pøiznám se, že jsem moc 
nevìøil, že Luboš uspìje, ale uspìl, prošel 
bakaláøským i magisterským studiem. „Obdiv 
si zaslouží moje rodina, že to se mnou vy-
drželi.” napsal mi potom v odpovìdi na moji 
gratulaci. „Bylo to nìkdy opravdu na hranì. 
Ale máš pravdu, je to neuvìøitelný, že jsem se 
dostal až sem. Vìøím, že mì tím Athéna 
chtìla provést. Ta škola mi dala hodnì, ja-
kousi novou nadìji do života, i když konec asi 
tak slavný nebude. Musím se nad to nìjak 
povznést. Rád už bych koneènì nìco psal! 
Ale budu si taky muset najít nìjakou jinou prá-
ci, angliètina už nevydìlává. Ani to minimum. 
Úplnì se stydím, protože abychom nìjak žili, 
musí Monika chodit na služby. Já nepotøebuju 
celkem nic, ale topení, dìti. Snad se nìco pro 
starýho pitomce najde.” (28.4. 2013)

Všichni básníci, jimž jsem smìl být více 
na blízku a už zemøeli, došli jisté moudrosti. 
Cítil jsem se poblíž nich jistìji. Možné je, že je 
nyní nahlížím z perspektivy jejich smrti, to 
znamená definitivnosti jejich výpovìdi. Prostì 
jinak, pozornìji nahlížím to, co mi staèili øíci. 
Tìm, kteøí mi netajili, co si o mnì myslí, ob-
zvláštì to negativní, jsem vdìèný. Mezi nì 
patøil i Luboš. Svìøoval jsem se mu se svými 
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Karel Trinkewitz

Žába
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Vladislav Høebíèek (1979 Strakonice) 
- státní zamìstnanec, básník, žije v Praze

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

Lucie Koutná (1980 Praha)
- dokumentaristka, básníøka a prozaièka,
  žije v Praze a v Plzni

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

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 
- student UJEP v Ústí nad Labem, 
  prozaik a kritik, žije v Povrlech

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

Roman Szpuk (1960 Teplice v Èechách) 
- básník, žije ve Vimperku

Pavel Štýbr (1957 Tachov) 
- technický pracovník, básník a výtvarník,
  žije v Záluží u Tøemošné

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

Jiøí È. Ulrich (1936 Strakonice)
- divadelník a literát, žije v Plzni

Marek Velebný (1970 Písek)
- publicista a literát, žije v Plzni

Luboš Vinš (1959 Blatná - 2014 Blatná) 
- básník, prozaik a publicista
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