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EDITORIAL 1

Jsem buben, na který bijí palièky èasu.

František Juøièka

Na Nový rok zase o plží krok. Nebo 
pøímo skok? Co jiného øíci pøi vstupu do 
tøináctého roèníku našeho èasopisu? Už 
vycházíme skoro dvakrát déle než prvo-
republikový Pramen (jejž v Plzni pamatu-
je asi jen sv. Bartolomìj!), tak to aby se   
o Plži pomalu zaèaly psát vlídné a las-
kavé bakaláøské a magisterské práce! 
Pochopitelnì neøíkejme hop, abychom 
záhy nezakopli a nezmizeli v propadliš-  
ti kulturních dìjin, ale stejnì: vydávat      
v podmínkách regionální kultury už tøi-
náctým rokem (snad!) seriózní literární 
mìsíèník, to lze se vší skromností pro-
hlásit za ryzí a nefalšovaný plzeòský div 
svìta. Podílí se na nìm i nemálo pøejí-
cích a zejména kulturnì smýšlejících lidí 
– a také více než ètyøi stovky literátù, 
kteøí bìhem pøipomenutého údobí v Plži 
publikovali. Všichni máme spoleèné ze-
jména to, že jsme za tu dobu zestárli      
o tøináct rokù. Zároveò ovšem platí, že 
Plž nestárne. Jednou tu nebude, ale za-
tím se má tuze èile k svìtu, aèkoli ulita 
tíží, tíží…

Zázraky Plž nedìlá, jak si také má    
v literárním regionu cosi jako umìní zá-
zrakù osvojit? Dalo by se øíci, že zázra-
ky se nedìjí každý den, zato v menším 
mìøítku každý mìsíc: to když k vìrným 
ètenáøùm mìsíc co mìsíc pøichází nové 
èíslo našeho mìsíèníku. Ponìvadž je le-
den, tenhle Plž je lednový, vìøíme však, 
že není ani ledový, ani mrazivý, a dokon-
ce mùže básnìmi i prózami i úvahami    
v nìm otištìnými „zahøát” naši mysl i na-

še duše. Nenabízíme ètenáøùm žádné 
mimoøádnosti ani nic pøevratného: zá-
padoèeská literární tvorba si ostatnì       
v nièem zvláš� pøevratném nelibuje. 
Zkrátka a dobøe pokraèujeme v putování 
po plžích stezkách a budeme se snažit    
i nadále vybírat co nejzajímavìjší texty, 
které v regionu vznikly nebo které k nì-
mu mají vztah. Jako tøeba ukázky z díla 
laureátù Ceny Bohumila Polana. V pro-
sincovém Plži jsme pøedstavili jednoho 
vítìze loòské Ceny, básníka Roberta 
Jandu, v tomto Plži pøedstavujeme dru-
hého vítìze, pøesnìji øeèeno vítìzku èi 
laureátku: prozaièku a publicistku Alenu 
Zemanèíkovou, která si získala renomé   
i bìhem víceletého úèinkováni v plzeò-
ském rádiu. Srdeènì jí gratulujeme.

Další vìta nebudiž veselá: všem kul-
turním bytostem v Plzni bolestnì schází 
František Juøièka. Byl to pøedevším di-
vadelník, v jeho pozùstalosti se však na-
šly i básnické texty: ihned je otiskujeme 
a celé èíslo tímto Františkovi vìnujeme. 
Co dál? Arciže upozoròme na nové bás-
nì Jana Sojky. Èi na jednu z nových po-
vídek Karla Pexidra: také tito dva jsou 
laureáty Ceny Bohumila Polana. Autor-
ské rubriky mají své místo též v novém 
roèníku Plže stejnì jako rubrika Mladý 
Západ, recenze a glosy – nebo Šalmaj,   
v níž tentokrát skládáme hold Sbìrné- 
mu dvoru, knize hlubinných úvah o poe-
zii a o umìní z pera Iva Hucla. Být mezi 
námi Bohumil Polan, ten by jí jednou 
pøiøkl Ceny Bohumila Polana hned tøi!
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František Juøièka

Z pozùstalosti
Když…

Když z nebe bomby prší,

je marné zvedat pìst.

Je marné kletby vršit

a polemiky vést…

Když z nebe bomby prší,

je jenom jedna z cest.

Ty, kteøí hrùzu vrší,

z modrého nebe smést!

Zas…

Tisíce Kristù se krví potí,

tisíce je jich køižováno,

tisíce Kristù v prach se hroutí,

tisíce je jich na Golgotu hnáno!

A svìt se toèí, toèí

v šíleném kolotoèi

pravd, penìz,

touhy po moci.

A svìt se toèí, toèí

v šíleném kolotoèi...

A Kristùm není pomoci?

Tisíce Pilátù v zlatì žije,

tisíce jich zas hluènì øíhá,

tisíce Pilátù si ruce myje

a s lehkým srdcem provaz støíhá…

A svìt se toèí, toèí

v šíleném kolotoèi

pravd, penìz,

touhy po moci.

A svìt se toèí, toèí

v šíleném kolotoèi…

A Kristùm není, není pomoci!

POEZIE

Snìží… anebo

Tam, kdesi nahoøe
ve hvìzdné oboøe
drobné víly
bìlounké šáteèky,
sukýnky, krajeèky
odhodily.

Anebo
tam, kdesi nahoøe
ve hvìzdné oboøe
bìlounké husy
mìní si peøíèka,
jsou jim už malièká,
no, tak musí…

Anebo
tam, kdesi nahoøe
ve hvìzdné oboøe
vìtøík èilý
roztrhal peøinku,
pohnìval maminku,
rozpustilý.

Anebo
tam, kdesi nahoøe
ve hvìzdné oboøe
hvìzdy milé
pro svoji zábavu
sypou nám na hlavu
vloèky bílé.

S úsmìvem tichým

S
 t
  ø
   Í
    k
     á

hlína
zpod kopyt konì,
který se vzpíná…
Mazlavá hlína.
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Jsem

Jsem buben,
na který bijí
     palièky èasu.
Jsem klíèek,
který se svíjí
     nadìjí klasu.
Jsem prášek
na polní cestì
     drcený koly.
Jsem kolo
únavou seschlé,
     obruè se drolí.
Jsem pražec
klikaté dráhy
     podzemní štoly.
Jsem kvítek
zdobící svahy
     nejchudších polí.
Jsem ocel
syèící žárem
     do písku litá.
Jsem brázda
vonící jarem
     bolestnì rytá.
Jsem zámek
støežící vrata
     vìèného bytí.
Jsem støela
atomem vzòatá,
     co hvìzdám svítí.
Jsem žebrák 
pln vzdorné pýchy
     tìžkou to nùší.
Jsem bùh,
co šeptá své høíchy
     do vlastních duší.
Jsem motýl
svádìjící zápas
     s poryvy vìtrù.
Jsem kolos,
tíží mì bolest
     nicotných metrù.
Jsem mrva
vložená v pùdu,
     zahnívám do vìkù.
Jsem Èlovìk…
Èlovìkem budu
     navzdory èlovìku!

S
 t
  ø
   Í
    Í
     í
      k
       á

slina
od huby konì,
který se vzpíná.
Páchnoucí slina.

Kámen
støíká
zpod kopyt konì,
který je zmámen
tupostí pýchy.
Á
  á 
    á
      á
         ámen
šeptám do kopyt konì
a jdu dál
s úsmìvem tichým.

Rodný list

Tatíèek byl malý
a mamìnka drobná…
Života svùj kalich
vypili až do dna.

Kalich nebyl zlatý,
nevonìl jim vínem.
Nežehnal ho svatý
svatým køíže stínem.

Kalich pálil v rukou,
rozdíral jim dlanì.
Každý hlt byl mukou,
pili odevzdanì.

Vyprázdnili kalich
pøehoøkého blínu.
Dopili ho, abych
já pil medovinu!
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Jan Sojka 

Kolik co váží…

POEZIE

Zopakujme si fakta

chtìlas v sedmi øádcích
vyložit pùvod samoty

tøi øádky ti zbyly

napsalas adresu
a poslala sis pozvánku

na výroèní sraz
všech dávno zmizelých 

Sbírka cen

èestné uznání
za nezlomnou bezpáteønost

zlatý diplom
za vrcholovou hrabivost

putovní pohár
za porážku vlastního svìdomí

pamìtní medaile
za boj proti cti a odvaze

na závìr bratrské podìkování
za pøíkladnou poslušnost
a pohotové mlèení

Pod krakovským deštìm

ustál jsem noc

høeby kapek probíjely
tìlo Wisly
a já bloudil
po rynku Wszystkich swi¹tych

v oèích víno a odhodlání
zahlédnout stín Georga Trakla

Z bìlehradských zdí

vìští slunce minulost

èervenec žadoní 
do svìtových stran

a nahý Dunaj
si opaluje hruï

Kolik co váží 

bitevní loï Bismarck 
vážila 50 900 000 kil

obsah konzervy 
trenèianských jemných párkù s fazulou
410 gramù

òadro dávné pøítelkynì
považte, celé jedno kilo
 
èasto vážím
zda pít bílé, nebo èervené
a kolik váží láska mých bližních
hádat neodvážím

ovšem Otto von Bismarck
ve vrcholné formì
vážil bratru 142 kilogramù

Pátrám

pátrám mezi poèasím
a sudé dny mne doprovází

pátrám nad i pod zemí
a liché dny mi kreslí mapy
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jsou sliby
které nesmìjí být dodrženy
a sliby
co ti ohnou záda

jsou sliby
co se mìní ve zbraò
a jsou zbranì
které si vynutí slib

jsou sliby
které rodí nenávist
a je nenávist
co popírá vinu

jsou viny
které zaèínají hrou
a jsou hry
ve kterých je vítìzstvím
že neprohraješ všechno

pátrám v èase i mimo nìj
a s koncem týdne
podávám hlášení:

Zemì je nemocná
nehýbe se

Mìsíc se zvìtšuje
dozajista zešílel

a navzdory pomluvám
Mrtvé moøe stále žije

Sliby

jsou hry
které konèí jen porážkou
a jsou porážky
které zaèínají slibem

Alena Zemanèíková 

Kde ty naše hory jsou?

CENA BOHUMILA POLANA

pohled upírali dopøedu, do budoucnosti, 

a ta byla v mé vlasti ohranièená malými 

pomìry, srozumitelná a bezpeèná.

V tomto malém uzavøeném království 

byl cizinec exotickou postavou. Do naší 

ulice obèas pøijíždìl uèitel z nedaleké ba-

vorské pohranièní obce. Jeho obrovský 

americký bourák (výprodejní, v té dobì 

zámožnìjší Nìmci jezdili v elegantních 

nìmeckých autech) vzbuzoval senzaci   

a zájem klukù i jejich otcù z celého síd-

lištì. V tomto mìstì blízko nìmecké hra-

nice však nikdo nìmecky neumìl, a tak 

když se uèitel vrátil ze své procházky 

mìstem k autu, muži se odloudali domù 

a kluci zùstali kvùli žvýkaèkám. Kromì 

Z okna našeho bytu v paneláku jsem 

se celé dìtství dívala na krajinu Èes-

kého lesa smìrem za státní hranici, do 

Nìmecka. Obzor byl uzavøen hranièními 

horami, ale nevìdìla jsem, jak se jed-

notlivì jmenují. Nebyla k dispozici žád-

ná mapa a z lidí kolem mne to nevìdìl 

nikdo. Všichni pøišli do mìsta teprve 

nedávno. Moje vlast byla ohranièená linií 

nevysokých, lesem porostlých hor, za ni-

miž bylo cosi neznámého, ba skrytì ne-

pøátelského. Jako v pohádce.

Moji rodièe byli mladí, veselí a zcela 

nemajetní lidé, obklopení kamarády po-

dobnými, jako byli sami. Èetli, hráli di-

vadlo, zpívali ve sboru, besedovali. Svùj 
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a vesele to doma vyprávìl. A já jsem si 

od té chvíle zaèala všímat nepatøièných 

kvetoucích šeøíkù uprostøed lesa, narci-

sù a modrých kosatcù u potoka, høbitovù 

úplnì ponoøených v temnotì hustého 

porostu, které èlovìk na jaøe našel podle 

vùnì konvalinek. Nejtajemnìjší byl kos-

tel, jehož báò byla proražená jako po 

ránì pìstí, a v nìm jediná nerozbitá ná-

hrobní deska s nápisem Weltkrieg. Tady 

všude žili lidé. Musela to tedy být jejich 

vlast.

Má vlast byla bez mytologie. Všech-

ny obce se jmenovaly jinak než døív      

(a pùvodní názvy úplnì zmizely z pa-

mìti), nebylo místních vypravìèù ani 

sbìratelù a sborníky místních povìstí 

byly vyhozené z domù po Nìmcích, roz-

trhané na podpal, co taky s tím, èíst se  

to nedalo, bylo to švabachem. A tak se 

mytologií stalo husitství. Jeho interpre-

tace podle Zdeòka Nejedlého a jeho ná-

sledovníkù mezi tvùrci uèebnic byla vý-

raznì nacionální – husité byli dobøí Èeši, 

køižáci naopak Nìmci, a kupodivu za-

tímco Václav IV. byl èeský král a tedy na-

šinec, jeho bratr Zikmund byl nìmecký 

císaø, tedy nepøítel. A Karel IV., Otec 

vlasti, byl samozøejmì Èech. Nevzpo-

mínám si, že by mi na tìchto mýtech 

nìco vadilo. Z okna jsem vidìla na ko-

pec, kde se údajnì ona slavná bitva me-

zi husity a køižáky u Tachova v roce 1427 

odehrála, a pøedstavovala jsem si, že 

èeští husité zahnali nìmecké køižáky za 

hranici, za tu hradbu nevysokých zales-

nìných hor, a tím že byl od nich pokoj, 

zpátky už nemohli. Husitská ulice v na-

šem mìstì nesla tabulku, kde stálo, že 

byla zvána kdysi Krvavou pro množství 

krve zde prolité. Jistì to musela být nì-

této návštìvy pøijeli jednou za rok so-

vìtští poradci na generální øeditelství 

uranových dolù. S tím nemìla veøejnost 

nic spoleèného, jen my, školní dìti, jsme 

byly odvedeny zazpívat nìkolik sboro-

vých písní. V roce 1968 mezi nì pan uèi-

tel zaøadil i píseò Èechy krásné, Èechy 

mé. Sovìtští poradci ji vyslechli, zatles-

kali a rozdali nám odznáèky.

Ta vlastenecká píseò má nesmyslný 

text, ve strmé pseudobarokní figuøe se 

od krásných Èech dostane rychle k oblo-

ze a nebesùm a andìlu Pánì, který po-

mýšlí na plesy. Její první sloka zní: 

„Èechy krásné, Èechy mé, duše má se 

touhou pne, kde ty naše hory jsou, za-

snoubeny s oblohou?”

To dopoledne v jídelnì národního 

podniku Uranové doly jsem si uvìdomila, 

že opravdu nevím, kde jsou ty naše hory, 

na nìž se dennì dívám a zpoza nichž    

k nám pøicházejí deš�ové mraky a za-

padá za nimi slunce. Jestli jsou v Èe-

chách krásných nebo už v Nìmecku.     

A že se moje duše touhou pne za ty hory 

se podívat, jestli je tam svìt jiný. Jestli    

je tam vùbec nìco. 

Uèitele v americkém bouráku z blízké 

bavorské vesnice jednou zatkli pohra-

nièníci, protože ho pøistihli, jak na místì 

blízkém státní hranici kope. Pøistižen      

s krumpáèem tvrdil, že si chtìl na býva-

lé zahradì své bývalé školy v bývalé 

vesnici vykopat forzýtii, zlatý déš�. 

Pohranièníci ovšem neumìli nìmecky,     

a když slyšeli slovo zlatý, golden, hned si 

byli jisti, že uèitel chtìl vykopat poklad. 

Zahrada, tady, v lese? A kdyby tady døí-

ve bydlel, musel by pøece umìt èesky, 

vždy� jsme v Èechách? Mùj otec, také 

uèitel, který jako jeden z mála ve mìstì 

umìl nìmecky, byl pøizván, aby tlumoèil, 



7

cestièky ke garážím a domkùm, které   

se roztáhly až k patì mohyly. Ti mrtví by-

li lidé všech národností, mnozí z nich 

Francouzi, pochopitelnì také Nìmci, Ži-

dé, Rusové a možná byl mezi nimi i nì-

jaký Èech. Tohle nám ovšem ve škole 

neøíkali, museli by totiž vysvìtlit, že mìs-

to neosvobodila Rudá armáda, že tu ne-

byli padlí sovìtští vojáci (protože tu vù-

bec sovìtští vojáci nebyli) a mohyla že 

byla zøízena hned po válce k uctìní 

anonymních obìtí zápasu o vládu nad 

svìtem. 

Naše vlastivìdné muzeum opatrovalo 

husitský palcát, pár výrobkù místních li-

dových øemesel, sádrové modely pohra-

nièních èeských hradù a obzvláš� oblí-

benou expozici nazvanou Les za šera. 

Letìla jím sova, plížila se liška, obì vy-

cpané. Okresní vlastivìdné muzeum 

nevystavovalo ani jeden místní kroj, ani 

selskou jizbu, ani staré fotografie mìsta. 

Mlèelo o slavné rodinì výrobcù varhan     

i o pùsobení pozdnì barokního malíøe 

Eliase Dollhopfa. 

Má vlast byla ze všeho nejspíš tím 

lesem za šera. Na mnoho otázek v ní 

nebyly odpovìdi, protože obyvatelé žili    

v nevìdomosti. Pøes všechna tajemství – 

a možná právì pro nì – to byly pìkné 

èasy. Ty, které pøišly potom, byly horší, 

vlivem demarkaèní èáry se tu sice neu-

sadila okupaèní sovìtská armáda, ale ra-

ketová základna zbudována byla. Do-

dnes mám pojem vlast spojený s nìèím, 

o èem se neøíká celá pravda, kde jsou 

malé pomìry, co je ostøe støeženo a kde 

èlovìk neví, zda ty hory, zasnoubené      

s oblohou, jsou ještì u nás nebo kde? 

Proè se v té písni ptáme v Èechách 

krásných, kde ty naše hory jsou? 

mecká krev køižákù, když pøece husité 

vyhráli, a nikdo, opravdu nikdo v tom 

mìstì mi nikdy neøekl, že mìsto bylo 

nìkolikrát obléháno a dobyto, že bylo 

støídavì katolické i kališnické a že krev 

tekla obojí. 

V dobì mého dìtství z obyvatel toho 

mìsta jeho dìjiny nikdo poøádnì neznal. 

Doba mìla jiná témata, otázka národa   

a tím i vlasti byla odsunem Nìmcù jaksi  

vyøešená. 

Jisté znepokojení vyvolávaly høbitovy 

– v té dobì, o níž mluvím, bylo zvykem 

náhrobky odvážet a høbitovy rušit, vždy� 

ti, kterým pøípadnì patøily, stejnì se ne-

mohli o nì starat (pokud nechtìli dopad-

nout jako uèitel z Waidhausu) a moderní 

doba, jak už jsem øekla, mìla jiná témata 

než hroby. Zvláštní kapitolou byly høbi-

tovy židovské, o nichž èlovìk musel vì-

dìt, tak byly tajemné a ukryté v lese da-

leko od vesnic i mìsta. Stejnì jako se 

nemluvilo o tom, že v kraji žili Nìmci, 

nemluvilo se ani o Židech, ostatnì ani 

holocaust nebyl tématem. Tématem bylo 

vítìzství Sovìtského svazu a socialismu, 

nìmecký revanšismus a radostná sou-

èasnost. S výjimkou mohyly nad mìs-

tem, kam jsme chodili vždy 7. listopadu   

v rámci oslav VØSR s lampionovým prù-

vodem, aèkoliv mohyla nemìla s vítìz-

stvím socialismu v SSSR ani u nás nic 

spoleèného. Byl – a je – to spoleèný hrob 

obìtí pochodù smrti, které táhly krajem 

na jaøe 1945 z koncentraèních táborù na 

útìku pøed východní frontou. Bylo jasné, 

že ti mrtví pod mohylou byli samozøejmì 

Èeši – kdo jiný by mohl mít v naší vlasti 

památný hrob s trnovou korunou na slou-

pu? Bylo jich 253, v té dobì mìl každý 

èíslo a rùži – dnes je už mohyla oblo-

žená kamenem a rùže kolem nahradily 
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Karel Pexidr 

Kolumbus
Uèitelky nìkdy mívají divné nápady. 

Tuhle v tøídì prvòáèkù, kde nìkteøí ješ- 
tì tìžce zápasí s abecedou, vyrukovala 
jedna s otázkou:

„Kdopak z vás slyšel nìco o Kolum-
bovi?”

Rozpaèité ticho.

Pak se z tøetí øady ozval nesmìlý 
hlásek doprovázený pokusem o zvednutí 
ruky.

„Já.”

Ruka ochabla, ještì než dosáhla 
úrovnì hlavy.

„Tak povídej…”

„On…” jako by se dítìti nechtìlo       
s pravdou ven, „on vynalezl Kolumbo-  
vo vejce.”

Tøi spolužaèky se uchechtly.

„Jak to myslíš, vynalezl?”

„No, prý si s tím nikdo nevìdìl rady.”

„A s èím si mìli vìdìt rady?”

„Já nevím, tøeba že se vejce poøád 
kutálelo.”

„Chceš øíci, že se nedalo postavit na 
špièku?”

„No jo.”

„A jak to tedy vyøešil?”

„Prý ho uvaøil.”

„A snìdl," ozval se od okna jeden 
nezbeda.

Uèitelka mávla rukou. Právì takovým 
gestem byla zvyklá odhánìt mouchy.

„Dìti, víte pøece, že natvrdo uvaøené 
vejce je pevné, že se mùže i nakøápnout 
a že se nerozteèe. To vìdìl každý i pøed 
Kolumbem. Jeho dùvtip spoèíval v tom, 
že tuhle moudrost použil právì v oka-
mžiku, kdy mìl ukázat, jak vyøešit jinak 
nesplnitelný úkol. Vejce natvrdo naraže-
né pak na špièce opravdu stálo.”

Vida, nic než jen drobná, chytøe apli-
kovaná moudrost, blesklo uèitelce hlavou 
v dozvuku výkladu. Co já tady plácám,  
je taky moudrost, jenže pro koèku. Chtì-
lo by to spíš vypreparovat nìco z mys-  
li, otevøít pohled do dálky… Zrovna jako 
tøeba Kolumbus.

Uèitelka se zasnila. Skoro ani nepo-
zorovala, že se dala do vyprávìní.

„Kolumbus žil pøed více než pìti sty 
lety a ta legrácka s vejcem by mu sama 
o sobì svìtovou slávu nepøinesla. On byl 
moøeplavec. Od mládí brázdil okolní mo-
øe coby námoøník. Rozumìl øízení lodi, 
miloval vítr lomcující s plachtami a po-
hrdal bezvìtøím. Tehdejší lodi, bachraté 
a velké plachetnice, tak velké, že se       
v podpalubí dalo i bydlet, zùstávaly bez 
vìtru nehybné a mrtvé. A za bouøe, po-
kud bylo vìtru èi vlnobití pøespøíliš a loï 
se potopila…”

Mám to doøíci, zdìsila se uèitelka, 
nebude to drsné?

„…pak mohli být mrtví i námoøníci.”
Dobré. Dìti poslouchají, nevzrušují 

 nìèem jiném.se.  Ale musím o
„V tehdejší dobì se moøe stalo spo-

jencem obchodu. Lodní doprava po nìm 
klouzala jako po másle. Ale do všech 
konèin nedosáhla. Na Východì i na Jihu 
se proti moøi tyèila jako hráz tvrdá a hor-
ká pevnina. Spojení s bájnými krajina-  
mi Indie a Èíny ztroskotávalo na vyèer-
pávajícím, strastiplném pozemním pu-
tování. A na nebezpeènosti prùchodu 
cizími zemìmi.

Dvì nìkdejší námoøní velmoci, Portu-
galsko a Španìlsko, usilovaly o získání 
vodní cesty na Východ, ale moc se jim to 
nevedlo. Jedinì Portugalcùm se cosi po-
daøilo. Plavbou podél bøehù to dotáhli až 
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srdci hýèkal, modeloval a pak svým pøíz-
nivcùm vykresloval svùj ještì podivín-
štìjší cíl: stùj co stùj dosáhnout východ-
ního konce svìta západní cestou.

Nakonec se na stranu Kolumbovy 
dobrodružné výpravy pøiklonila i sama 
španìlská královna Isabela. Umožnila 
mu jménem španìlské koruny najmout tøi 
lodì – mìly taková hezká jména, Santa 
Maria, Pinta a Niòa – a sehnat námoø-
níky. To dalo nejvíc práce, protože pøi 
pouhé vidinì té cesty se už lidem svíral 
žaludek. A také nakoupit pøehojné zá-
soby s vìdomím, že kdy a jak výprava 
konèí, zùstává viset ve hvìzdách.

Cesta vedla pøes Kanárské ostrovy, 
kde trojice lodí na pár dní zakotvila, 
protože se Pintì muselo opravovat po-
rouchané kormidlo. Odtud se pak už… 
Hele, co si tam šuškáte?”

„Nic,” ozvalo se ze zadní lavice.
„Ba ne, urèitì ses támhle Jirkovi 

svìøoval se svými cestovatelskými zku-
šenostmi.”

Uèitelka se nechtíc trefila.
„Jenom jsem chtìl, aby vìdìl, že na 

Kanárech je to fajn. Byl jsem tam s na-
šimi loni v zimì.”

Ten propastný rozdíl, ten propastný 
rozdíl, opakovala si v duchu uèitelka, 
když se jí na okamžik mihla v mysli pøed-
stava proslunìných kanárských pláží, 
barevné pøírody a pøepychových hotelo-
vých destinací. Teï i v zimì pohoda, ale 
pøed nìjakými pìti sty lety…

Rozhlédla se po tøídì. I ta by se tu 
pøed pìti sty lety hledala marnì. A já v ní 
teï stojím, po kouskách rozpøádám ty 
dávné, a pøece stále pøítomné dìje.

„Teprve pak, když Kanárské ostrovy 
už mizely v dálce a když už ani kousí-
èek jejich hor nebyl na dohled, dolehla 
na Kolumba i na mužstvo tajemná, ne-
napodobitelná, tísnivá i vzrušená nálada, 
ona smìsice odhodlání i obav, která do-

ke špièce Afriky, jenže z dalšího pokra-
èování smìrem do Indie pro nìjaké 
zádrhely sešlo. Na volné moøe, odkud se 
nedá na pevninu ani dohlédnout, se v té 
dobì neodvažoval vùbec nikdo.

Kolumbus mìl nápad, který v nìm 
rostl a bobtnal, až nakonec vyplnil a po-
hltil celý jeho pozdìjší život: je tøeba 
plout nikoli na Východ, nýbrž na Západ. 
Protože je Zemì kulatá, dopluje se do 
Japonska, do Èíny a do Indie z druhé 
strany.

Témìø všichni, dokonce i lidé svìta 
znalí a uèení, považovali Kolumba za 
blázna, za fantastu, za dobrodruha, za 
darmošlapa, za snílka. Ale co sami vì-
dìli? O tom, zda je Zemì obrovská kou-
le èi pouhá rovná placka, se tehdy vedly 
stále ještì živé hádky a spory. Urèitì 
pouze v jednom panovala naprostá sho-
da: že smìrem k nìjakému neznámému, 
nezmìrnému oceánu mùže plout jenom 
šílenec a sebevrah.

Zkušený námoøník Kolumbus se me-
zitím i nadále ploužil po vodách pobøež-
ních moøí. Jen se svými myšlenkami stál 
jako maják svítící do dálky, jako maják 
omývaný vlnami, které, a� pøátelské èi 
vzpurné, ke svìtelnému zdroji nikdy ne-
dosáhnou. Svou šanci vytváøel, na svou 
chvíli èekal.”

„Proè èekal? Proè se s tou svou lodí 
nedal na cestu?!”

Zvìdavé dítì vyhrklo, ani se nehlá-
silo. Nevadí. Je dobøe, když se dìti ptají.

„Protože žádnou loï nemìl. Byl vlast-
nì chudý. Bez pøíznì mocných a boha-
tých, bez pøímluvy šlechticù, bez pokýv-
nutí králù by byl nièeho nedosáhl. Trvalo 
témìø dvacet let prostoupených válkami, 
finanèními potížemi, hloupými malicher-
nostmi èi vážnými záležitostmi a zájmy, 
než Kolumbùv objevitelský plán došel 
jakéhosi slyšení. Bìhem celé této doby 
podivínský námoøník Kolumbus ve svém 
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mívají dobrý konec. A Kolumbus svého 
cíle opravdu dosáhl. Zakrátko se doèkal 
povìstného š�astného zvolání: Zemì!

Byl pøirozenì pøesvìdèen, že dosáhl 
vytouženého spojení s Východem zá-
padní cestou, že objevil první ostrovy 
obklopující Indii. A tak jejich obyvatele 
nazval indiány. Teprve pozdìji se pøišlo 
na to, že…”

Vytratila-li se uèitelka ze hry, ne-
zbývá, než aby na scénu vstoupil autor. 
S jistou dávkou jízlivosti, která je mu 
vlastní.

Ano, všechna èest – Kolumbus cíle 
dosáhl. Ale jiného cíle, než jaký si vytkl. 
Jiného, než o kterém si myslel, že je jeho 
skuteèným cílem.

Nesehrál s ním po�ouchlý ïábel pøe-
ce jen vítìzný poker? Protože to nebyl 
Kolumbùv cíl, nýbrž nepøedvídaný objev 
Ameriky èili vlastnì svým zpùsobem Ko-
lumbùv zemìpisný omyl, který v krátké 
dobì nadobro pøevrátil bìh svìtových 
dìjin. Urèitì ani ve snu nemohlo Kolum-
ba napadnout, co všechno se záhy na-
vìsí na plod jeho slavného objevitelské-
ho tažení: vzestup Španìlska na úroveò 
øíše, nad níž slunce nezapadá, nebývalý 
vzrùst bohatství uspíšený zámoøskými 
transporty s koøistí zlata a støíbra, krutost 
konkvistadorù vyhlazujících úctyhodné 
civilizace Aztékù a Mayù. To vše jeho cí-
lem nikdy nebylo, to vše se s jeho pøed-
vídavostí naprosto a veskrze míjelo.

V èem tedy spoèívala jeho ztøeštì-
nost nebo moudrost? Že dovedl jít ces-
tou, na niž pøedtím nikdo nepomyslel? 
Že vyøešil problém s vejcem zpùsobem, 
jaký pøedtím nikoho nenapadl?

Moudrosti je na svìtì moc. Ne každá 
je doprovázená odvahou k èinu.

I to, co teï tady plácám, je moudrost. 
Jenže (jak by usoudila uèitelka) moud-
rost pro koèku.

provází každý náš podnik, o nìmž pøe-
dem nevíme, jak skonèí a zda nám pøi-
nese vítìzství nebo zkázu. Za loïmi mìl-
ce zèeøená brázda dokládající smìr 
plavby a pøed nimi nic než rozvlnìné, do 
dálky rozprostøené moøe, den co den 
stejné, nesdílné, neschopné povzbuzení.

Odkud bral Kolumbus jistotu, že ta-
hle plavba do neznáma nìkdy skonèí, že 
se lodi nerozpadnou nebo zásoby ne-
vyèerpají døíve, než nìkam dorazí? Prav-
da, mìl mapy. Neumìle naèrtnuté mapy. 
Ty však byly spíše dílem fantazie než 
skuteèné znalosti a rozmìry svìta – i za 
pøedpokladu, že Zemì je skuteènì kulatá 
– byly v nich znaènì podcenìny.

A tak jediným hnacím motorem Ko-
lumbovy cesty byla jeho vùle. Jistota, že 
cíl existuje a že ho mùže a musí do-
sáhnout. Tomuto cíli od mládí zasvìtil 
svùj život, nebál se posmìchu, nechal se 
nazývat bláznem, potýkal se a rval. 
Uvìdomoval si, že nyní probíhá poslední 
dìjství dramatu. Že jeho životní sen spì-
je k vrcholu. Že svým smìlým vpádem 
do neznáma porazí dìsivou neústupnost 
moøe. Že svého cíle dosáhne svou vírou 
v cíl.

Tuto víru ovšem mužstvo nemìlo. 
Dìsilo se pokraèujícího øetìzce dnù,      
v nichž pohled na moøskou hladinu mlè-
ky potvrzoval každodenní opakování 
téhož bezútìšného obrazu i ve dnech 
následujících. Nálada se rozplývala ve 
vlnách omývajících boky lodí a námoøníci 
reptali. Již pøíliš se plahoèili bez nadìje 
na konec døiny, na chvíle oddechu, na 
kroky po pevné zemi. Kolumbus jen tak-
tak odvrátil vzpouru.”

Uèitelka se odmlèela. Nakrátko ne-
chala tøídu prožívat tu bájnou, závratnì 
odvážnou plavbu po neznámém moøi, 
plavbu, o níž by si ani jasnovidec netroufl 
urèit, zda, jak a kdy skonèí.

„Dìti, možná vám to pøipadá jako 
pohádka. Ale proè ne. Pohádky také 
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Vladimír Novotný

Hovory k sobì, k umìní a k poezii
Nebývá zvykem, aby se redaktor ro-

zepisoval o knize, na jejíž podobì se do 
urèité míry i podílel. V daném pøípadì 
však nastává èas pro ctihodnou výjimku: 
vždy� redakèní „podíl” nespoèíval v ni-
èem podstatném, všehovšudy došlo na 
pár drobných rad autorovi a všehovšudy 
na pár menších úprav, a co bylo již øe-
èeno a napsáno, zùstalo øeèeno a na-
psáno, do toho redakce nikterak nezasa-
hovala, ponìvadž toho nebylo ani v nej-
menším zapotøebí. Ani o pøísloveèné ma-
licherné vady na kráse tady nešlo, by� ve 
výjimeèných pøípadech snad redakèní 
štìteèek pøece jenom polopotajmu od-
stranil nepatrnou pihu: autorùv text byl 
totiž od poèátku promyšlený i domyšle-
ný, vážný i uvážlivý. Vstupovat do nìj      
s jakýmkoli jiným zøením by se pak prá-
vem zdálo být zloèinem proti umìlecké-
mu veškerenstvu a proti jeho reflexi. 

Povìzme proto radìji, o co jde a o co 
v tomto pøípadì kráèí: o nic jiného než     
o knižní výbìr z úvah š�áhlavického bás-
níka a myslitele (nebo: pøemýšlivého èlo-
vìka? nebo: jakéhosi vidoucího a vì-
doucího zvìsta víry v život umìní a v ži-
vot poezie?), tudíž z úvah pocházejících 
a pøicházejících z pera a pøedevším        
z mysli básníka Iva Hucla, autora Ostrov-
ních básní – èili o knihu, která v loò-
ském roce vyšla pod zámìrnì skrom-
ným, ba i významovì jakoby nemálo 
skrovným názvem Sbìrný dvùr. Ergo      
jde o knihu, jež byla vydána prostøednic- 
tvím nakladatelství a vydavatelství Beze-
jmenná èajovna, sídlícího v západoèes-
kých Š�áhlavicích, a to jako v poøadí již 
tøetí svazek zbrusu nové nakladatelské 
knižnice s výstižným pojmenováním Be-

zejmenná edice; dodejme v zájmu ob-
jektivity, že doprovázena vynikajícími 
fotografiemi Jana Dienstbiera.

Pospìšme si tudíž do š�áhlavické-  
ho Sbìrného dvora, zaènìme se zá-
jmem a posléze se stále vìtším zauje-
tím a uznáním listovat jeho stránkami –   
a kvitujme se zadostiuèinìním, že tady  
je co èíst, že tu máme o èem èíst, doza-
jista i k èemu se vracet, po pøeètení jed-
notlivých úvah nebo sentencí se jimi in-
spirovat, nechat se pøimìt ke vzrušené, 
nìkdy až moudøe jitøivé meditaci nad díl-
èími postøehy stejnì jako nad autorovým 
celostným vidìním svìta v umìní a umì-
ní ve svìtì. Záhy mùžeme nabýt dojmu, 
že v tomto huclovském Sbìrném dvoøe 
se nakupilo div že ne opravdu všechno 
nebo alespoò všelicos, jakmile však       
v tomto zvláštním autorovì myšlenko-
vém klimatu trochu zdomácníme (nebo  
si to alespoò zaèneme namlouvat), zne-
nadání shledáme, že opak je pravdou: 
Ivo Hucl, básník zdaleka nejenom š�á-
hlavický, si naopak velice peèlivì vybírá, 
o èem chce mluvit a co chce øíci. Pak to 
nìkdy i opakuje, zdùrazòuje své soudy 
jinými slovy, v jiném kontextu, zkouší na-
zírat ten èi onen umìlecký projev jakoby 
zvnìjšku, zevnitø i obrácenì, nenápadnì 
vstupuje hluboko do nitra umìleckého 
tvoøení, aby ho zároveò nahlížel z výšin 
nìjaké vyšší tvùrèí jistoty. Ano, zøejmì 
intuitivnì se ponìkud bojíme napsat 
„vyšší pravdy”. 

Básník Hucl, umìlec duchovního 
kumštu, kterému se ovšem pøíèí samo 
slovo „kumšt” a „kumštýø” jakbysmet, ne-
dùvìøivì si mìøí rozmanité profánní 
„duchovní" hrátky. Pøitom si poèíná zdán-
livì opatrnì a obezøetnì, jako by od prv-
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nìmuž zde poezie toliko neznatelnì klíèí. 
Pøièemž klíè k ní se nalézá stejnì zde, 
možná skoro všude zde na pøízraènì 
reálném Huclovì sbìrném dvoøe.

Leè co na nìm nalézáme? Hucl sám 
pøedeslal v podtitulu své knihy, že v ní 
jsou shromáždìny „texty o poezii, pomí-
jivosti, umìní a smrti”. Druhý oddíl této 
publikace s názvem Umìní a smrt pøed-
stavuje volný soubor zamyšlení nad sou-
dobou výtvarnou tvorbou, zamyšlení pù-
vodnì pøipravených i jako zahajovací 
slova k rozlièným výstavám nedávného 
data. Ty nech� více a pochvalnými slovy 
ocení kunsthistorikové, pøedevším ale 
kunsthistorikové spøíznìné mysli, nikoli 
spekulativní vykladaèi všelijaké nepost-
moderní postmoderny. Hucl tady svým 
zpùsobem nic nevykládá, nic nevysvìt-
luje, nic nedovozuje, pouze s plnou váž-
ností upozoròuje na duchovní souøad-
nice, v nichž soudobé umìní mnohdy 
vzniká a proè díky zejména tìmto filo-
sofickým znakùm k nìmu mùžeme pøi-
stupovat vskutku jako k umìní. Nikoli ja-
ko k pouhému umìlectví.

I z toho je pochopitelné, proè tu autor 
rozjímá o Josefu Váchalovi, o Kurtu 
Gebauerovi, o Jiøím Kornatovském nebo 
také o Aie Kubíèkové, jakož i o øadì 
jiných umìlcù, o èem však v souvislosti    
s jejich nebo i jinou tvorbou píše v prvé 
øadì? Nuže, o syrové prostotì, o ztrace-
ném ráji, o krajinì vìtru a kvìtin, o realitì 
z hlubin, o životì vnímaném jako kres-
ba, o monumentální všednosti nebo též 
o nové apokalypse, zjevující se neje-
nom v nynìjší pozemské zahradì utrpe-
ní. Podstatný je Huclùv nevšední a zá-
roveò jakoby již od nepamìti existující 
vhled do genetické tkánì výtvarného dí-
la stejnì jako pisatelùv smysl pro jeho 
tvùrèí kontext. Zvláštní zmínku si zaslou-
ží jeho rozprava o „Tibetu mysli”, rozu-
mìj o vizi Tibetu „jako snu, pøedstavy      

ního napsaného a myšleného písmene si 
byl dobøe vìdom stavu vìcí, že pravdì-
podobnì pouze „nìjaký Bùh”, øeèeno      
s Martinem Heideggerem, mùže zachrá-
nit nejenom nás, ale i umìní a poezii, na-
víc má zázraèný dar obdaøit naše myšle-
ní kosmogonickými významy a ty naopak 
nechat možná právì shùry obrùst dole    
i tím, co jest i nahoøe. Zároveò se ale ne-
bojí nést svou kùži na pøísloveèný trh: 
napøíklad rovnìž tím, že již dlouhá léta, 
snad non-stop setrvává jako slovesnì 
tvoøící nezávislý umìlec cílevìdomì 
stranou veškerého literárního dìní, zcela 
principiálnì daleko od každodennì kon-
formního a konformnì každodenního lite-
rárního života. O to mùže být bezbran-
nìjší, což se mùže pøihodit ve støetu       
s vrozenou èlovìèí hloupostí, o to ale víc 
dovede být kupøíkladu ve své vizi kultur-
ního všehomíra také odolnìjší. 

Nicménì: nastávají-li pøesto vteøinky 
jakési nenadálé, tolik pøirozené èlovìèí 
bezbrannosti, všelékem tu nech� jsou 
právì autorovy úvahy. Neboli vpravdì 
všechno a vskutku všecko léèící duchov-
ní rozpravy (by� vše nevyléèí). Nìco, co 
ètenáø stejnì jako pisatel navenek jako-
by mimochodem tak snadno rozpoznává 
èi nalézá ve „sbìrném dvoøe” své mysli, 
svého vci�ování a zejména ve svém 
estetizujícím životním pocitu, nìco, co 
má až èaromoc bytostnì pøetvoøit jakýsi 
sbìrný dvorek ve výsostnou scénu, kde 
jsme pøítomni zázrakùm. Jejich pøicháze-
ní, jejich naznaèování, jejich nikdy ne-
konèícího poznávání. Leè jakmile jsme   
v pokušení ze sdílení takového nesdìli-
telného, by� evidentního zázraèna uèinit 
nìjaké pravidlo, nìjakou preambuli, vše 
naráz zmizí a promìní se pøed našimi 
zraky jako v calderónovském snu. Tudíž 
jsme opìt ve sbìrném dvoøe, takto opìt 
v dùvìrnì zažitých reáliích života, opìt 
ve všedních trampotách života, baže 
opìt v onom stavu mysli, z nìhož a díky 
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i vidoucí) vnikání do podstatného, do pù-
vodního, ano do prvopoèáteèního. Proto 
také, snad i o poznání dùsažnìji vyzdvi-
huje a pøipomíná v souvislosti s poezií 
nádherný staroøecký pojem „platytera  
tón uranón”, což znamená, že básnictví 
o sobì je tím, co do sebe pojímá nebe   
a udrží je v sobì. Bravo, vzápìtí však Ivo 
Hucl pøipouští též urèitý protiklad: skrze 
poezii sdílíme svìtlo – jenže poezie sa-
ma, øeèeno nejenom jeho slovy, „postává 
v pološeru”. Též z této pøíèiny nìkterý 
autor bezmocnì mlèí a nemá co øíci. Je-
dinì Poezie kohokoli z nás mùže znovu 
zasvìtit do pùvodních významù slov.

Co ještì potøebuje básník k roz-
poznání poetiènosti života a svìta? Ví, 
že napøíklad naslouchat a èekat. Rozpo-
menout se na totožnost vìci a jména. 
Pøijmout trhliny pomíjivosti a absurdity 
jako nìco pozitivního. Pak lze zaèít 
promlouvat svou vlastní, skuteènou øeèí 
a zároveò se ujistit – zde Hucl promlou-
vá jako nostalgický fenomenalista –, že 
nejkrásnìjší básnì vznikají stejným zpù-
sobem, jako když kos kráèí za jitøního 
rozbøesku zahradou a vánkem vybrou-
šené drahokamy rosy tiše kloužou po 
jeho lesklém peøí.

Mnoho chvály škodí, nìkdy jí však 
zaznívá pøíliš málo. Co chvaloøeèi staèí  
k posílení víry, øeèeno s Huclem, že prá-
vì Poezie je schopna vrátit naší øeèi 
autentiènost a pøekroèit její subjektivitu   
a že nastolení Básnì mùže rehabilito- 
vat nové znamení její pøítomné možnos-
ti? Huclùv Sbìrný dvùr, tyto rozpravy      
o umìní ve svìtì lidí, to� publikace, která 
vzhledem ke své nadèasovosti neze-
stárne. Je to klenot západoèeské ese-
jistiky, oslovující i všechny Nezápadoèe-
chy jako „živoucí pøedivo”. A vyzývající   
k tomu, nech� nejsme pøíliš silní a na-
vždy se pøitiskneme k temné tekuté záøi. 
A� záøí dál.

a ideálu, k nìmuž se vztahujeme, utvá-
øíme jej a interpretujeme”. Z takto tvo-
øeného obrazu poté nikoli náhodou vy-
vstává i naše zøení „duše Tibetu” – ne-
jen kdesi na vzdálených vrcholcích, 
nýbrž i v nížinách a výšinách naší dušev-
ní (ne)harmonie.

A poezie? Proè nad branou, kterou 
vstupujeme do hájemství Huclových 
úvah, se skví název Poezie a pomíji-
vost? Staèí odcitovat nìkteré z autoro-
vých názvù jeho mnohotvárného pro-
nikání do toho, co báseò se nazývá        
a èemu báseò se øíká, abychom si vy-
tyèili kontury pøedkládaného zábìru: 
mùžeme se odvolat kupøíkladu na tvrze-
ní, že poezie sice není sama o sobì ni-
èím vznešeným, zato je èirou pøítomnou 
radostí, ztìlesòuje naši bytostnou potøe-
bu beztížného stavu. A nejen to: poezie 
je též zkušeností, a to zkušeností jem-
nou a subtilní, zkušeností, která v na-
šich životech sjednocuje vše protikladné 
a obnovuje rovnováhu našich oèí. Oprav-
du, pouze zøící básník dovede natolik 
výstižnì povìdìt, v èem je též smysl 
básnictví: ano, v tom, že „obnovuje rov-
nováhu našich oèí”. Rovnìž proto je poe-
zie živá a vìèná, rovnìž proto se mùže 
zdát být pomíjivá, mùže se jevit coby 
svatá prázdnota – a jindy a pøedevším 
jako vtìlení tvoøivého návratu.

Huclovo pojetí básnické tvorby a vù-
bec tajemství nejtajnìjšího básnického 
textu spoèívá v dùrazu na pøítomný pro-
žitek, na sdílení poetièna obsaženého    
v poetickém, v úsilí, aby básnické bytí 
bylo samo o sobì „autentickým a pulsu-
jícím vesmírem”, aby nás oslovovalo ja-
ko živé umìní, aby pronikalo pøedevším 
k našemu vlastnímu vìdomí. Aby obno-
vovalo i naši vnitøní prostotu, jíž se 
ovšem má na mysli nikoli pseudointe-
lektuálská rezignace na intelekt, nýbrž 
naopak ryze intelektuální (èili vìdoucí     
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Nìkteré poznatky mají nesmrtelný 
život, by� se již tisíckrát potvrdila jejich 
neplatnost. Tak napøíklad se do omrzení 
opakuje, že stále nevíme, co je èas, èi 
zda vùbec existuje. Pøitom lidstvo již tuto 
otázku zodpovìdìlo zcela pregnantnì: 
„Èas jsou peníze.” Tuto definici pak pro-
vìøilo staletími praxe. 

Díky všeobecné lenosti myslet ovšem 
stereotypní pohled na „neznámý èas” 
pøežívá dále, a s ním i zastaralé názvo-
sloví pro mìøení èasu. Veškeré èasomí-
ry by bylo již svrchovanì zapotøebí od-
vodit z oblasti finanèní. Tak napøíklad 
hodinkám by se mìlo øíkat køepelky, pro-
tože køepelka jako jediná na otázku kolik 
je hodin odpovídá správnì: „Pìt penìz, 
pìt penìz!” Musí se chudák zatím scho-
vávat v trávì, protože svìt ještì není 
pøipraven tuto pravdivou odpovìï slyšet.

Pojem „penìzoprostor” mnohem lépe 
vystihuje relativitu plynutí svìta nežli za-
staralý termín „èasoprostor”. Mùžeme si 
to ovìøit na jednoduchém pøíkladu. Pro 
poslankyni europarlamentu napøíklad 
platí, že 1 minuta rovná se 4 euro. Vzdá-
lenost 8 km z Poèernic do Klánovic tedy 
europoslankynì ujde za 180 euro (za-
starale bychom øekli 45 minut), zatímco 
pøispìvatel Plže, pro kterého platí, že 1 
minuta rovná se 0 korun ( = 0 euro), ujde 
stejnou vzdálenost za 0 euro (též bý-
valých 45 minut). Z Poèernic do Klánovic 
se pak dostane v nulové èasové hodnotì 
neboli okamžitì. Tedy pokud se vzhle-
dem k nulové èasové hodnotì pøesunu 
nedostane z Poèernic do nic. (Viz Sbír-
ka slovních úloh pro idiosynkretiky, vy-
dání druhé, bìžnì dohledatelné v které-
koliv popelnici.)

Potkal jsem tam plže, 
v kolenu mu vrže

Oldøich Janota

Pøispìvatel Plže a europoslankynì  
se tedy pohybují nejen v odlišných milio-
náøských klubech, ale pøímo v jiných èa-
soprostorových dimenzích. Nemohou se 
proto nikterak setkat, by� právnì euro-
poslankynì pøispìvatele Plže v europar-
lamentu (proti jeho vùli) zastupuje. Euro-
poslankynì se zato mùže ve své dimenzi 
setkat s prvním èeským kosmonautem, 
tak jako u surrealistù se právì díky spo-
leèné èasoprostorové dimenzi setkává 
šicí stroj s deštníkem na chirurgickém 
stole.

Pro spoleènou existenci lidí i pøedmì-
tù, v našem pøípadì poslancù, je klíèová 
shodná svìtamíra penìzoprostorová, 
nikoliv jako podle starého paradigmatu 
nìjaká budova (prostor) a hodina (èas), 
neøku-li sympatie.

„Vèera si mì Bílý Králík poslal pro 
vìjíø a bílé rukavièky. Považoval mì totiž 
omylem za svoji služebnou Máry,” vyprá-
ví japonská europoslankynì ve svém 
rozhovoru pro èasopis Nový prostor. „Na 
sklenìném stole jsem tam v pokoji vidì-
la ležet trièko s nápisem Vypij mì, vza-
du bylo myslím napsáno Nevol mì, ale     
i když jsem si to trièko oblékla, žádnou 
Alenku jsem mezi bezdomovci nepot-
kala,” øíká dále. „Asi proto, že tam žád- 
ní nebyli.” Stáli jsme v Berlínì pøed zdí    
z penìz, byla vysoká až do nebe. Vy-
soko se tam mezi bílými beránky mrakù 
kroutily ostnaté dráty smogu z trysko-
vých letadel a dolù z nich na nás hledìli 
lidé cestující na dovolenou. „To se nám 
ta Velká èínská zeï pìknì natáhla,” 
povídá Alenka. „Tohle až øeknu naší 
Mindì.”
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Jakub Fišer

Ledaže by
xxx

Spálil jsem mosty
shoøelo i moøe

vymlel jsem brody
Lotovy stopy
uvidìl

Co naplat

Bylo neústupno

xxx

Spatøil dosud nespatøené
nahotu svìtla
i dobro v èlovìku…

Støezte ho tømenù slepoty!

Ledaže by byly moudré
ledaže by byly bláznivé
ledaže by ho 
k lásce
donesly

xxx

Zjev se mi
navzdory trávì
která strachy mlèí

navzdory noci
kterou jsem spolykal
zjev se mi
a spoèneš v oèích
ve Svìtle Svìtla
osení snu

s prvním drozdem
zmrtvýchvstalým
už neodvratnì
svítám

Nevzdychej

Za každou lež
jen jedna láska

Nevzdychej!

Copak je ti to málo?

Kdo víc ti sliboval?

Za každou lež
jen jedna láska

za jeden život
jen jedna smrt

Nevzdychej!

Hledám tì

Dokud nepadají z nebe
okøídlená zla

dokud dna tepen nevyschla

Hledám tì

v ostnech akátu
v bezbarví ticha
v sobì

dokud se ještì toèí zem
dokud tráva sténá
bolí rty
dokud jsem

Hledám tì

v nadosmrti
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leènost”: zatímco prý byla donedávna 
stará umìlecká díla dávána do muzea, 
èímž se z náboženských stala sekulár-
ními, nyní dochází k opaènému procesu, 
napøíklad k umis�ování rozmìrných plá-
ten do kaplí a kostelù. Což má být projev 
postsekulární doby. Náboženství (hlavnì 
islám) podle ní nabývá nového sebevì-
domí a znovu se prosazuje ve spoleè-
nostech, zvyklých na fungování v seku-
lárních rozmìrech. Platí to i pro køes�an-
ské církve. Dokládá to projekt obnovy 
Mariánského sloupu na Staromìstském 
námìstí: má být obnoven nikoli jako pa-
mátka, nýbrž jako náboženský symbol, 
což je výraz postsekulární situace.

Opìt rozprava nad Tibetskou knihou 
mrtvých. Chvílemi pùsobí jako dadaistic-
ký traktát svého druhu, tolik je tam ne-
srozumitelných vlastních jmen, kterážto 
pøitom urèitì nìco znamenají (mùže to 
být Ochránce nebo Pomocník…), je to 
však ryzí Kniha knih o životì po životì,   
o životì po tìlesném skonu. V Evropì 
srovnatelná jedinì s mystickými úvahami 
Swedenborgovými. Upoutává typologie 
tvorstva (bozi, polobozi, lidé, potom zví-
øata, hladoví duchové a bytosti nalézající 
se v pekle) i tibetská pìtice neøestí: ne-
vìdomost, nenávist, pýcha, chtíè a zá-
vist. Pøièemž chtíè je tu chápán coby žá-
dostivost, èili chlípnost, lakotnost nebo 
též obžerství – a nevìdomost? To je spíš 
pøání nic nevìdìt, nic neseznat.

Literatura je literatura, knihy jsou kni-
hy, leè za okny nekontrolovanì øádí vì-
decko-technická civilizace a poèíná si jak 
zjednaná. V reklamním letáèku zastrèe-
ném do denního tisku stojí psáno, že 
„provìøen zákazníky” je produkt, který 

Øíjen a øádeèky
Na pardubickém Pernštejnském ná-

mìstí je k vidìní výstava s názvem Køi-
žovnická škola èistého humoru bez vtipu 
a její akce na fotografiích Heleny Wilso-
nové. Pár momentek zøejmì z vìtších 
cyklù jako Inventura Øíp, Pocta Fafejtovi, 
Køižovnický kalendáø, Parník na Vltavì, 
Pocta Bedøichu Smetanovi, vesmìs        
z happeningù èi performancí z let 1970-
1974. Figurují tu nejenom otcové zakla-
datelé Karel Nepraš a Jan Steklík, ale       
i Eugen Brikcius, Petr Kabeš, Ivan Ji-
rous, Naïa Plíšková a další. Vùbec jsem 
netušil, že Nepraš a Plíšková byli man-
želé! Zrovna oni mají na výstavì nádher-
ný „spící” dvojportrét. Nicménì: takhle 
nìjak jsme vypadali i my pøed ètyøiceti 
lety.  Ba i my, kdo jsme „køižovníky” jen 
potkávali.

Ruské dìjiny by mìly být napsány, 
ale radìji nikoli ruskými historiky. Staèí 
odkázat na znamenitá díla Richarda 
Pipese! V roce 1773 carským Ruskem 
otøásla selská válka neboli rolnické 
povstání vedené Jemeljanem Pugaèo-
vem. Ètu, že to nebyl žádný prachoby-
èejný mužik! Jemeljan v kozáckém 
vojsku bojoval v Sedmileté válce a pak      
v první rusko-turecké válce, pronásle-
doval ruské starovìry v Polsku a vy-
sloužil si hodnost korneta èili praporeè-
níka. Z armády ho nepustili, dezertoval   
a skrýval se i v Èeènì. Chytli ho dva-
náctkrát, hnali na muèidla, pokaždé zno-
vu prchl. Proto mu staøièkou matku utrá-
pili ve vìzení a ženu „pouze” zneužívali. 
Tak mu v éøe Kateøiny Veliké nezbylo než 
se stát mužickým carem.

Kunsthistorièka Milena Bartlová užívá 
v Protestantu pojmu „postsekulární spo-

Evžen Pìnkava
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v Mladé frontì, než z ní z fiskálních dù-
vodù odešel do Reflexu. Nevím, co        
o nìm vìdí básníci Štìpán Nosek a Jo-
náš Hájek; prý budou na veèeru „vzpo-
mínat a uvažovat”. Zde na vsi mohu        
a budu èinit též.

Se znaènì banálním názvem vyšla 
ve Slovartu publikace Jana Lukeše Diag-
nózy èasu: kniha o èeském a sloven-
ském pováleèném filmu. Kritik Kamil Fila 
si však v Respektu nebere servítky –      
a pokud nìkdo zná èi znal „Hóòu”, tak 
tuší, že právem. Tato kniha si neklade 
žádné výzkumné otázky, konstatuje Fila. 
„Jsou to nahozené nápady a proudy vìt. 
Zkratkovitá hodnocení a fráze pøipomí-
nající výkøiky ze stovek recenzí, které se 
slévají v témìø nerozlišitelné moralistické 
naøíkání. Proèítat se ètyømi sty stranami 
je až úmorné a neschopnost èlenit kapi-
toly podle èitelného klíèe patøí k editor-
skému selhání. Lukeš sice zdùrazòuje 
neustálý úpadek zdejší kritiky, pøitom ale 
sám nenabízí víc než nedopracované 
postøehy.”

Uplynulo dvanáct let a Václav Kahu-
da, obèansky Petr Kratochvíl, se vrací do 
èeské literatury! A proè, jaká je toho pøí-
èina? Slyšme, co øíká on sám: „Abych  
se nezalknul nenávistí. Vidìt okolo sebe 
poøád nové a nové klony té lidské po-
šetilé malichernosti, mladé organismy 
postižené slepým sobeckým snažením. 
O nás starších ani nemluvím, ksichty 
zruinované bezmocnou žádostivostí, 
vekslácké duše a opaènì pøepólovaní 
ideologové, kteøí se snaží s výrazem 
malé prodejné dìvky prodat svùj ´pro-
dukt´. Nìkdy mi ze života na téhle pla-
netì hoøí mozek. Vidím další osamoce-
né cvikýøe, každého ve svém tornádu 
úzkosti. – Má kniha je dvanáct let mlèení 
obleèených do slov. Nakonec se mozek 
ptá svìta.”

má dva názvy: buï „plašiè psù”, anebo 
„antištìkaè”. Dovídáme se, že pøi kaž-
dém štìkotu zmínìný plašiè spustí pro-
nikavý ultrazvukový tón, který slyší jen 
psi a je jim velmi nepøíjemný. A hned 
vedle se nabízí další výtvor tohoto dru-
hu, tentokrát „pøenosný odpuzovaè kun   
a myší”. Pøípadnì i jiných hlodavcù. Od 
toho zbývá už krùèek pouhý, aby se 
našim majitelùm sídel pseudobarokních 
doporuèoval ke koupi rovnìž plašiè lidí  
èi aspoò odpuzovaè lidí. Hle, ty záøné 
polistopadové zítøky.

Viktor Jerofejev hodnotí bez iluzí       
a témìø i bez nadìjí novodobé Rusko: 
domnívá se, že je to zemì mrtvých. Po 
komunistické revoluci 1917 se nezøizo-
valy øádné høbitovy, bìhem obèanské 
války se mnoho mrtvol rozkládalo na bo-
jišti, nebo� na vesnicích nezbývali žádní 
muži, kteøí by mrtvé pohøbili. Také vý-
sledkem hromadných poprav byly hro-
madné hroby. Lidé byli popravováni, pøi-
pomíná prozaik, ponìvadž nìkdo chtìl 
jejich funkce, jejich byty nebo jejich ženy. 
A mrtví to nesou velmi tìžce a žijí s námi 
v nesváru. Dále Jerofejev podotýká, že 
dnešní Západ chøadne v agnostickém 
bahnu, v nìmž se údajnì každá myšlen-
ka propadne do metafyziky, zatímco v je-
ho vlasti zavládla „nová ruská mystika”.

Café Fra v rámci cyklu Suché zpìvy 
uspoøádá veèer vìnovaný „básníku, ese-
jistovi a novináøi” Jiøímu Rulfovi. O žád-
né výroèí nejde, loni by šlo o nedožité 
pìtašedesáté narozeniny, nyní jen o pøi-
pomenutí autorova života a tvorby.   
Kolik rokù jsme se pøátelili, dùvìrnì pøá-
telili! Celá léta jsem se vydával na pod-
zimní „Rulfovu Doubravu”, kde jsme ved-
li nekoneèné dialogy o sobì a o dobì.      
V charakteristice mi velice chybí slùvko 
„redaktor”, a to èasopisecký i naklada-
telský: Jiøí byl pøece i redaktorem poezie 
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Poslední èlvrks

Kdesi daleko uprostøed pralesa, na 

dobøe utajeném místì, žije doposud ro-

dina posledních neandertálcù. Zní to ja-

ko šokující informace, ale není to zase 

nìco až tak pøekvapivého. Vždy� jsou 

neustále objevovány živoèišné druhy,     

o nichž se mìlo za to, že již dávno vy-

hynuly. Dokonce i velcí savci. Tak proè 

by ne lidé? Zvláštì mají-li po mnohatisí-

ciletých zkušenostech v genech zakó-

dováno, že pøed lidmi rozumnými rozum-

nými (homo sapiens sapiens) je tøeba 

mít se na pozoru a v žádném pøípadì 

nedopustit, aby byli jimi spatøeni. Jen tak 

mohli pøežít, že stejnì jako jejich pøedci 

dobøe vìdí, že jakmile by se lidé rozumní 

rozumní o nich dozvìdìli, byl by to jejich 

konec.

Pøedkové lidí rozumných rozumných 

byli kanibalové. Dnes už sice lidské ma-

so do svého jídelníèku lidé rozumní ro-

zumní nezaøazují, ale jinak se moc ne-

zmìnili. Obèas se beztak i v souèasnosti 

mezi nimi ještì nìjaký ten lidožrout vy-

skytne, ale to jen zcela výjimeènì. Je to 

pak vítané sousto pro senzacechtivou 

televizi. Ta z toho dokáže žít pøinejmen-

ším nìkolik dní, možná i týdnù. Ovšem 

to se jedí rozumní rozumní jen sami me-

zi sebou, jak jinak, o existenci jiných lidí 

naštìstí nemají tušení.

Neandertálci pojmenovali ve svém 

jazyce lidi rozumné rozumné ZLÈRTS,   

v singuláru je to pak ZLÈRT. Sami sebe 

nazývají ÈLVRKS, jednotné èíslo od to-

ho je ÈLVRK. Èlvrks mluví pouze pomo-

cí souhlásek, samohlásky vùbec nepou-

Nic je normální
Stanislav Bukovský

žívají. Nám se to mùže zdát tìžkopádné, 

tìžko vyslovitelné, ale jde o zvyk. Èe-

chùm pøíkladnì nedìlá problém øíkat 

„Strè prst skrz krk!” a uživatelùm jiných 

jazykù to taky mùže pøipadat nepocho-

pitelné a nevyslovitelné. Èechùm to pøi-

tom jde jako když bièem mrská. 

Neandrtálci, neboli èlvrks, dokázali 

pøežívat ve stále se tenèící skupince až 

do dnešních dnù díky tomu, že se v ur-

èité dobì jejich poslední zbytky uchýlili 

do jeskynního komplexu nacházejícího 

se v území døíve na mapách oznaèova-

ném jako Hic sunt leones. Ven na svìtlo 

boží pak už vùbec nevycházeli, aby tìm 

dvakrát rozumným zlèrts nepøišli na oèi. 

Zrak jim po mnoha generacích strá-

vených v naprosté tmì tak zeslábl, že 

jsou témìø slepí. O to víc se jim za to  

ale zbystøily ostatní smysly. Zatímco  

kdysi dávno se živili mamuty a jeskyn-

ními medvìdy, nyní se musí spokojit       

s netopýry. Naštìstí je to zdravá, chemie 

prostá a vždy èerstvá biostrava.

Poslední hlava poslední rodiny èlvrks 

doživší se souèasnosti se jmenuje 

ZVRCHZVRZTRSL. Pro usnadnìní vý-

slovnosti jazyka èlvrks se doporuèuje  

pro zaèátek tìm, kdož by se mu chtìli 

nauèit, rozdìlovat si delší slova na sla-

biky. Zvrchzvrztrsl se tak dá rozdìlit na 

Zvrch-zvrz-trsl. A hned to jde vyslovit 

docela snadno. Když ne jiným, tedy Èe-

chùm urèitì. Zvrchzvrztrsl má za man-

želku SKRZPRSKRMTRNÈ. To se dá 

rozdìlit na Skrz-prs-krm-trnè. Jejich syn 

se jmenuje SPRDTRNDRN. Po sla-

bikách to lze vyslovit docela jednoduše 

jako Sprd-trn-drn. 
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pánbùh jen jednoho, hodného syna. Jak 

jsou dva, hrozí, že závist mezi nì vnese 

rozkol. To teï naštìstí, chválabohu, ne-

hrozí.

Nìco nebo nic?

Když jsem byl malý, nedovedl jsem  

si pøedstavit, že bych mohl nìkdy být 

starý, natož mrtvý. Mrtvý ještì nejsem, 

ale starý už ano. Znamená to, že budu 

jednou i mrtvý? A budu-li, budu pak        

o tom vùbec vìdìt? Když veèer usnu, 

ráno se probudím. Aspoò doposud se   

tak vždycky stalo. Kdybych se neprobu-

dil, živý už bych nebyl. Když se probu-

dím, vím, že jsem živý. Když se ne-

probudím, budu vìdìt, že už nejsem 

živý? Nebudu vìdìt nic. Nebudu to už 

mít pod kontrolou. Teï to mám a chci    

to mít pod kontrolou. Pak už to pod 

kontrolou mít nebudu a nebudu chtít   

nic. Nastane nevìdìní a nechtìní. 

Nic je normální. Divím se, že je 

vùbec nìco. Nenormální je, že žiji. Až 

skonèí moje žití, vrátí se to k normálu. 

Proè žiji? Proè je vlastnì život? Proè je 

svìt? Proè není od vìkù do vìkù nic? 

Kdyby nebylo nikdy nikde nic, byl by ma-

terialismus bez chyb. Nebylo by se èe-

mu divit. Až umøu, pøestanu se divit. 

Možná, že pak by ani nebylo èemu. Ne-

bude už nic. Možná, že jen mùj rozum  

na svìt vyvolal svìt. Až mùj rozum na 

svìtì nebude, nebude ani svìt.

Mohl bych na to být zvìdav, jak to-

mu bude, ale nic se nedozvím, nebudu 

to mít pod kontrolou. Stejnì je to nesmy-

slnì komplikované, protož nìco je na nic 

a právì nic je nìco normálního. 

Manželství mají ti dva harmonické     

a se svým synkem tvoøí vzornou rodinu. 

On nemá žádné milenky a do hospody 

nechodí, vlastnì ani chodit nemùže. 

Stejnì tak ona nevyhledává milence       

a není ani marnivá, za parádu stejnì 

nemá kde a za co utrácet. Nakonec k èe-

mu v té tmì parádu? Dobøe si oba ro-

zumí, i když toho spolu mnoho nena-

mluví. Zvláštì Zvrchzvrztrsl je nemluva. 

Nejdelší vìta, kterou je od nìho možno 

vzácnì slyšet, zní: „Hm.” Nesouhlasí-li, 

zavrtí jen hlavou, ale to v té tmì není 

vidìt a tak si Skrzprskrmtrnè myslí, že     

s tím, co ona øíká, její manžel vždycky 

souhlasí. Ten mìl sice kolikrát na jazy- 

ku na znamení nesouhlasu slùvko „prd”, 

ale nakonec to radìji ze sebe nevypustil. 

Sprdtrndrn dìlá rodièùm také jen sa- 

mou radost. S nikým se nepere, rodièùm 

neodmlouvá a jí, co mu dají. Dávají mu 

netopýry.

Nikomu nic nezávidím. Závist je totiž 

jedna z nejhorších vlastností. Miliardá-

øùm nezávidím miliardy, celebritám slá-

vu, politikùm pøeji, aby se jim daøily ple-

tichy a pleticháøùm, aby je nechytli. Ale 

nemùžu si pomoct, Zvrchzvrztrsl má tolik 

rodinného štìstí, že mu pøeci jen trochu 

závidím. Lidem rozumným rozumným nic 

nezávidím, ale tìmhle vzácným lidem, 

posledním mohykánùm pøeživším až do 

dnešních dnù, závidím i to, že na rozdíl 

od nás mohou hledìt do budoucna s op-

timismem. Možná, že až se my sami 

znièíme, budou to oni, kdo pak již bez 

obav opustí jeskyni a opìt zalidní svìt. 

Adam s Evou mìli hodného syna,     

o toho však pøišli. Naším pøedkem se 

proto stal jiný jejich syn, který mìl, bo-

hužel, škraloup na charakteru. Zvr-

chzvrztrsl a Skrzprskrmtrnè mají zapla�-
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Sestry
Její sestra sedìla na betonovém pat-

níku ve své rùžové halence. Na sokl pøed 
sebe vykládala posledních šestnáct karet, 
které jí ještì zùstaly, a usilovnì pøemýš-
lela o svém pøedurèení. Bylo tu srdcové 
eso s ulomeným rohem na pravé polovi-
nì zohýbané, zkrabatìlé karty. Srdcové    
i kárové. Kolikrát své sestøe chtìla vypo-
vìdìt nehynoucí touhy, které by ráda po-
cítila pøi pohledu na pikového kluka, ale 
líný vítr její kuráž línì a sentimentálnì od-
vanul a pøevracel kamsi do tichého dne, 
do blízkosti lodìnice, pod mohutné komí-
ny podolského nábøeží. Dny trávily tichý-
mi rozhovory. Nikdo z tuctových i specific-
kých kolemjdoucích jejich rozhovorùm 
neporozumìl. Nebyly totiž slyšet. Vedly 
neexistující pobožné rozhovory, které mí-
vají bezdìtné matky v kostele Panenky 
Marie u Tøí Lip. Rozhovory, které trvaly 
celé hodiny a hodiny, nìkdy do úmoru, 
nìkdy do zdravého a klidného spánku 
usmíøení, který byl v naprostém souladu  
s klidem a tichem i šumìním, nádherné 
osvìtlené pùlnoèní ulice se bzuèícími 
lampami, které zaujaly každého potulují-
cího živáèka svou insektoidní faunou,      
v souladu s klidem ulice provonìné rašící-
mi a pomalu pukajícími kvìty medových 
jabloní, jež zamilovaným splétají touhy     
a vášnì v námoønický uzel a hypochon-
drickým alergikùm jejich dýchací cesty      
v takzvaný uzel dvoják. Tìchto rozhovorù 
si obì sestry vážily. Bylo jim líto, že jsou 
patetické, aè to jakákoli jiná duše èi jiná 
mysl nemìla možnost kdy posoudit. Ta 
vìtší si byla jistá, že v ní døímá a nìkdy     
i kakofonicky a hystericky šílí masa zba-
bìlosti. Její láska k malièké nekonèila, 
byla zasetá v truhle španìlského námoø-
nictva, v podpalubí galeony, na dnì Ma-
riánského pøíkopu. Bohužel èím dál èastì-
ji mìla pocit, že obsah její kované truhlice 
plné perle�ových dublonù se zaèíná plnit 

Miroslav Sosoi

a prosycovat pozemským vzduchem, kte-
rý zpùsoboval její trampoty v oprýskané 
škodovce cestou do práce, cestou do ka-
várny, kdy míjel bezduchy a hniloby. Ten 
vzduch, jehož si také neskonale vážila 
kvùli životu malièké, zaèínala nenávidìt. 
Zase kvùli malièké. Vzduch, který plnil 
onen poklad, díky kterému byla malièká 
naživu, byl svìtský, proèpìlý a fádní.       
A víno zde uložené symbolizovalo její 
purpurovou živou krev plnou ženské ne-
vinnosti, krásy, nádhery a rozkošné hlou-
posti, ach, její víno rosolovatìlo. Ztrácelo 
kvality. Sestøièka vìdìla, že malièkou živí 
svou existencí, svými i jejími rozhovory. 
Když se kochala stvoly rákosù u jezírka   
a hopkala na louce obrostlé èerstvými 
jarními travami, když se zastavila, aby za-
boøila kolínka do jehlièí a natáhla svùj 
buclatý prstík, aby upozornila sestøièku  
na košatý trs lesních, èerveòouèkých ja-
hùdek... Vìtší, tøímajíc revolver lidskosti  
a božské lásky, snažila se vymýtit ze sebe 
do nebe volající proradné pohanství ma-
lièké a její nezpùsobnost a nenapravitel-
nou vyzývavost vùèi èistému svìtu. Ach, 
prohøešky té nezbednice. Má lidskost, 
malièká, ty si s ní hraješ jak s pou�ovým 
balónkem. Ale s výsadami, které nám by-
ly darovány, se takto nezachází. Kolikrát 
jsem ti øíkala, abys s dary a výhodami ži-
vota zacházela opatrnì a s respektem,    
a ne jak s kusem hadru. Nezasloužíš si 
to. Nekøiè mi tu. Bolí mì z tebe hlava, 
parchante.

„Tak už snad... nejsi malièká.”
Malièká uchopila tu kovovou neøest-

nost své starší sestry a hluboce a vášnivì 
ji políbila, svou rukou jí pøidržovala pada-
jící drdol sepnutý bižuterií, druhou ruku 
nechala splynout se sestøinou. Jedním 
okem na ni rozvernì pomrkávala a lehce 
jí skousla jazyk. Naèež pøijala osud a na-
lezla zadostiuèinìní svého života.
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Alík

mùj milovanej pejsek Alík
není žádnej vesnickej balík
žere jenom znaèkový granule
a štìká velmi plynule

Bajka (s politickým podtextem)

šel kro-ko-dýl na pro-cház-ku
se-žral pej-ska na pro-váz-ku

i ty jeden krokodýle
proès ho sežral, z dlouhé chvíle?

kro-ko-dýl na sou-hlas za-cva-kal 
                                                  zu-ba-ma
že mu to na-øí-dil  pre-zi-dent O-ba-ma

zaostalý krokodýl

kro-ko    kro-ko    kro-ko-dýl
trvá mu to všechno dýl

Houpièky houpièky

houpièky houpièky
Madla snìdla houbièky

snìdla také šitaké 
dáš si s námi ty také?

Houpy houpy – pozitivní verze

houpy houpy, 
koèka snìdla kroupy,
ko�ata se chechtala,
že jim taky nechala

pro každýho trochu krup,
aby mìla zdravý chrup

Krkonošská specialita

jednoho dne
pøinesl leták 
listonoš
a tak vydala se
La myš do 
Krkonoš

je tam prej
skvìlé místo
øíkají mu
Labská bouda

teï je tam v akci
Krkonošská specialita

nakládaný tripl sýr
balkán, eidam, gouda

La myš

šla La myš ze Šlapanic
tam kde je prý sýru více

u Žatce je totiž obec
jmenuje se Sýrovice

Máme doma...

máme doma trampolínu
pod ní najdeš koèku Mínu

máme doma kolotoè
døevìnej – bydlí v nìm èervotoè

máme doma tøi houpací konì
peèujeme s láskou o nì

máme doma klouzaèku
chceš se svézt?
no tak za kaèku

máme doma taky jedny sánì
ty jsou po tetièce Stánì

Skorobásnì 
Daniel Mikeš



22PLZEÒSKÁ LITERÁRNÍ VLASTI(NE)VÌDA

O rodaèce ze Starého Plzence, bás-
níøce Alenì Vrbové (1919-2004), dù-
kladnì a s potøebným nadhledem refe-
ruje heslo z pera moravského badatele 
Blahoslava Dokoupila (též již zesnu-
lého) v závìreèném svazku Lexikonu 
èeské literatury. Na zaèátku devade-
sátých let minulého vìku autorka psala 
pøevážnì prózu, v roce 1999 vydala ko-
morní sbírku Fontána di Trevi, napsanou  

Alena Vrbová
Evžen Pìnkava

v roce 1961. K poezii se však již (zøejmì) 
nevracela. Její úmrtí nebylo témìø vùbec 
zaznamenáno: na poèátku tøetího tisíci-
letí se Vrbová octla mezi literáty zapome-
nutými. Shodou okolností (kromì zmín-
ky v spisovatelském bulletinu Dokoøán) 
nekrology a vzpomínkové texty vyšly 
pouze v Plzni a v ultrakomunistických 
Haló novinách, ve kterých se ovšem       
o Vrbové psalo pravidelnì. O básníøèinì 

Stromy

øekl strom stromu
už musíme domù
byly to ale pak galeje
než našly rodné aleje

V zimì

Havrane, havrane,
proè se ti nic nestane?

„No protože mám èerné peøí
a jsem vidìt, i když snìží.”

Velmi krátká skorobáseò o èinèile

velmi èilá èinèila
mi vèera veèer líèila
jak se v kleci vzpøíèila

Zimní radovánky

letìla vzduchem snìhová koule
neuhnul jsem hlavou
zbyla po ní boule

máme doma velkej míè
od Disneyho, hroznej kýè

máme doma i Hello Kitty
nemáš ji náhodou doma i ty?

máme doma plyšovýho medvìda
co hraje písnièky Honzy Nedvìda

máme doma nový Lego
dcera si tím zvedá ego

máme doma

máme doma poøád pìknì velkej bordel

...máme doma skøítka

máme doma skøítka
ten jde jenom po mlíku 
jinak ho nezajímá vùbec nic
natož kousek rohlíku

Skøítek

já mám doma skøítka
vidím ho jen zøídka
vidím ho jen v sobotu
to táta nemá robotu
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už psala i básnì a zaèlenila se do tzv. 
generace Studentského èasopisu, do 
nìjž pilnì pøispívala plných sedm let. 
Svou básnickou prvotinu publikovala za 
protektorátu, další knížky následovaly, 
posléze i v prvních pováleèných letech, 
mezi roky 1946 a 1957 se však Vrbová 
jako básníøka odmlèela. Lze øíci, že poz-
dìji si to bohatì vynahradila: v úhrnu 
patøí k nejpilnìjším èi nejplodnìjším 
autorkám poezie ve 20. století. Otázkou 
ovšem zùstává, zda u ní kvalita vyvážila 
kvantitu. Nevyvážila.

Co o tom píše Blahoslav Dokoupil? 
Má za to, že v raných sbírkách se u bás-
níøky abstraktivizující vlivy valéryovské     
a rilkovské (ano, na zahranièní vzory na-
šich literátù se neprávem èasto zapomí-
ná) spojovaly s vypjatým úsilím o eufonii 
a bohatou metaforiènost. Od poèátku      
u ní hrály významnou roli obrazy vody     
a její promìny v nekoneèném pøírodním 
kolobìhu. Potom však, domnívá se lite-
rární kritik a historik, vìtšina pováleèných 
sbírek shrnuje bez výraznìjšího kompo-
zièního zámìru autorèinu produkci z da-
ného èasového údobí, pøevažuje pøírodní 
a reflexivní lyrika a pøedevším, což je asi 
nejdùležitìjší Dokoupilovo konstatování, 
se tematickou dominantou lyriky Aleny 
Vrbové stávají dojmy z hojných, ne-li stá-
le hojnìjších cest do zahranièí a pøed-
èasné životní rekapitulace. Po roce 1969 
se v tìchto sbírkách stále èastìji objevují 
zpoetizované komentáøe k dobovému 
politickému dìní a vùbec k civilizaènímu 
vývoji.

To už však básníøka psala i o životì   
v pohranièí, inspirovala se lázeòským 
prostøedím, které dobøe znala, zvláštì    
v beletrizovaných cestopisech se ale - 
výstižnými slovy Dokoupilovými – u ní 
prosadila tendence ke spojování roman-
tické fabulace a dobové propagandistic-
ké tezovitosti. Tyto pøíbìhy, lokalizované 

skonu v nich poreferovala Hana Hrza-
lová, v Plži Josef Hrubý. Ten ji musel 
dobøe znát pøedevším z jejího západo-
èeského pùsobení.

Alena Vrbová maturovala v roce 
1938 na dívèím reálném gymnáziu          
v Plzni, pak však studovala a pracovala  
v Praze. Absolvovala mj. lékaøskou fa-
kultu UK a roku 1951 nastoupila jako lá-
zeòská lékaøka v Mariánských Lázních. 
Po tøinácti letech se stala primáøkou, po 
dalších tøinácti letech odešla do dùchodu     
a vìnovala se literární tvorbì: to už jako 
tzv. oficiální autorka postupnì „kon-
vertovala” od poezie k próze a vydávala 
jednu knihu za druhou: v období 1977-
1989 jich vyšlo hned tøináct plus dva 
výbory z poezie. Døív než mariánskolá-
zeòskou primáøkou se však stala pøed-
sedkyní plzeòské odboèky Svazu ès. 
spisovatelù (tuto funkci vykonávala v le-
tech 1962-1968). Nedlouho poté „pový-
šila” a v letech 1970 až 1972 se zapojila 
do práce pøípravného výboru „kozákov-
ského” Svazu èeských spisovatelù. Ten 
mìl po všech èistkách a dùkladném kád-
rování velice málo èlenù, Vrbová však 
byla mezi nimi. Nakolik ovlivòovala po-
mìry v západoèeském literárním svìtì, 
to budou vìdìt nejlépe pamìtníci.

Vra�me se ale k raným létùm jejího 
života. Málo se ví, že její plné jméno bylo 
Alena Liberta Vrbová – a že jejím otcem 
byl uèitel Jan Mukenšnábl, který v roce 
autorèina narození pøijal jméno Jan Vrba 
(!) podle svého literárního pseudonymu 
Tadeáš Vrba. Debutoval již v roce 1903, 
dlouho napøíklad pøed Bohumilem Pola-
nem, leè jeho dcera ho v tomto ohledu 
„trumfla”: svou první knížku totiž uveøej-
nila již ve dvanácti letech: šlo o knižnì 
vydanou pohádku s názvem Matièka ze-
mì (tu deset let poté upravila pro rozhlas     
s názvem Maminka zemì), kterou po-
depsala jako Alenka Vrbová. Tou dobou



24PLZEÒSKÁ LITERÁRNÍ VLASTI(NE)VÌDA

opravdovost a tvoøivý postoj k životu, je 
tato sbírka uzavøenìjší, vroucnìjší a kul-
tivující citový svìt èlovìka”. O básníøèi-
nì próze praví Jirásek pouze tolik, že     
„v oblasti historické beletrie se pohybuje 
plodná a všestranná Alena Vrbová”. Na 
její desítky prozaických knížek se v tìch-
to „dìjinách literatury v západních Èe-
chách” pozapomnìlo. Aè o nich referují    
i slovníky.

No a nejnovìjší akademické Dìji-   
ny èeské literatury 1945-1989? Jejich 
tvùrci na Vrbovou nezapomnìli, leè do 
dìjinného pøehledu pováleèného písem-
nictví ji nezaøadili. Kvantita neznamená 
kvalitu. O básnických sbírkách autorèi-
ných po roce 1948 tu není ani slovo. 
Zmínìny jsou zato prózy z období po 
1969, èili prozaická tvorba Vrbové. Je-
jich hodnocení ovšem není nikterak pøíz-
nivé: píše se o „vanèurovském” románu 
V erbu lvice a poté se konstatuje, že 
autorèiny knihy s historickou tematikou 
pøedstavují jakýsi „ilustrovaný dìjepis”,    
v nìmž nezbývá místo pro hlubší pro-
kreslení individualit. Nezbývá a nezbylo. 
Pøesto Alena Vrbová v Dìjinách èeské 
literatury figuruje: na fotografii s pøed-
sedou Svazu èeských spisovatelù Micha-
lem Èerníkem. S kyticí v ruce. Inu, tako-
vý je osud nìkdejší nadìjné staroplze-
necké básníøky. Kdysi slibné, pak už 
pouze plodné. Tak plodné a tak prùmìr-
né, až se nakonec zhola nic z jejího 
pseudokošatého básnického díla ne-
vešlo do dìjin èeského pováleèného 
písemnictví. Opravdu vùbec nic z té 
spousty, co Vrbová napsala po roce 
1945, a to vydatnì veršovala nìkolik 
desetiletí!

V roce 1942 v její rané sbírce Øeka 
na cestách najdeme verš, který vyznívá  
i jako autorèino krédo. Spíše podvìdo-
mé, o to však výstižnìjší: „Jen vát jen vát 
jen vát,/ ten chvat ten chvat ten chvat…”

do exotického koloritu, jsou charakteri-
zovány jako „psychologicky vratké” a za-
mìøují se na milostná pouta mezi lidmi 
protichùdných politických èi svìtonázo-
rových stanovisek. Ba. Význam Aleny 
Vrbové jako literátky bude ale spjat s její 
plejádou historických románù. Jde o ro-
mány tzv. mainstreamové, napsané bez 
tvùrèí invence spisovatelù jako Vladimír 
Neff nebo Vladimír Kõrner, pøièemž jsou 
postaveny na velkém množství epizod, 
nikoli na celistvé filosofii dìjin. Poskytují 
však beletristickou ilustraci naší národní 
minulosti, a� již Vrbová píše s mnoha 
epickými vanèurovskými postupy o rodu 
Lemberkù, o pobìlohorských exekucích, 
o národním obrození nebo o pražském 
Pohoøelci, kde v starším vìku žila. Leè 
víc než historická próza je to historická 
èetba. Pøitom roku 1944 zaèínala tvár-
ným prozaickým experimentem (v knize 
My dva). Literární historik by ještì mìl 
vìdìt a podotknout, že Vrbová jako jede-
nadvacetiletá (!) v Praze spoluredigovala 
významný protektorátní sborník Chvála 
slova. A že personální bibliografii k pì-
tašedesátinám Aleny Vrbové v Plzni pøi-
pravila Anna Kùsová.

A co Bohumil Jirásek, literární zemì-
pisec západních Èech? Pøipomíná, že 
Vrbová debutovala v plzeòských student-
ských èasopisech Mladá stráž a Kruh, 
její pohádkovou prvotinu pøejmenovává 
na Maminku zemi (což je rozhlasová hra) 
a charakterizuje ji jako autorku „s širokou 
rozlohou díla v souvislosti s jejím celo-
životním pùsobením v Mariánských Láz-
ních”. Celoživotní to nebylo, Vrbová dlou-
ho žila v Praze. Prý ale „rychle pøešla do 
oblasti literatury celonárodní, jak svými 
kontakty, tak publikacemi a obecnì vy-
mezenými cíli literatury”. Plzeòský ba-
datel oceòuje zvláštì knihu veršù Mi-
lostné, nebo� prý vedle dalších knih 
veršù, v nichž autorka „usilovala o životní 
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Ošatka hororu Milana Èechury

Plzeòského spisovatele Milana Èechuru 

známe pøedevším jako autora krátkých, feje-

tonistických povídek z rodinného prostøedí 

okoøenìných navíc bodrým, ale souèasnì las-

kavým humorem (staro)anglického støihu – pøi-

pomeòme za všechny alespoò dnes už legen-

dární Dìdeèkárnu. Svým posledním poèinem 

ovšem autor avizuje (kdo ví, jestli pouze krát-

kodobou èi snad zásadnìjší, ne-li dokonce de-

finitivní) zmìnu poetiky. Plzeòská nakladatel-

ská a vydavatelská agentura Nava totiž v roce 

2013 vydala jeho povídkový cyklus Malý ne-

pøítel, soubor napínavých, lehce hororových   

a nejednou až mysteriózních textù. V knize,    

o jejíž obrazový doprovod se postaral vše-

stranný umìlec Jan „Lich�a” Lichtenberg, naj-

deme celkem sedmadvacet krátkých povídek 

s neèekanými, povìtšinou hororovì traktova-

nými pointami.

Jednotlivé pøíbìhy Malého nepøítele vy-

rùstají, jak je u autora zvykem, z dobré zna-

losti èeské rodiny, z peèlivì odposlouchaných 

dialogù, z dùkladného rozboru mezilidských 

vztahù a zruènì naèrtnuté povahokresby 

všech zúèastnìných postav. Na první pohled 

bìžné, triviální, rutinní situace všedního dne 

ovšem záhy rychle získávají na dramatiènosti, 

neèekanì pøekvapují až šokují a souèasnì si 

všemožnì pohrávají s ètenáøovým prùbìžnì 

utváøeným oèekáváním. Pøestože Milan Èe-

chura v textech neváhá použít ani pøesah do 

fantaskní roviny a jeho povídky lze èíst i jako 

jakési (soft)hororové sci-fi, uchovává si vìtši-

na pøíbìhù svùj reálný a realistický, pøevážnì 

civilní, a tudíž i uvìøitelný základ a neèekaná 

hororová ne-zcela-uvìøitelná pointa s vysvìt-

lujícím komentáøem toto schéma jen ozvlášt-

òuje. Inspiraci autor našel zøejmì v anglo-

saském prostøedí, kde má žánr strašidelné 

povídky/horror story mnohem delší a hlubší 

tradici, a to nejen v rámci tzv. literatury na 

okraji (paraliteratury).

Originální atmosféru povídek autor buduje 

rozlièným zpùsobem – èasto si napøíklad po-

hrává s formou i perspektivou vyprávìní, ne-

èekanì mìní vypravìèe a do jeho role staví 

tøeba dítì, batole (jak napovídá už titul knihy, 

malé nepøátele není radno podceòovat), èi do-

konce (a to zøejmì jednou vejde do literárnì-

teoretických pøíruèek!) infekèní nemoc. Expe-

rimentuje se rovnìž s kategorií èasu: vedle 

bìžných skokù a posunù v èase je tøeba zmí-

nit takøka filmové „natahování„ okamžiku do 

jednoho dlouhého zábìru, což umožòuje dáv-

kovat ètenáøi napìtí doslova vteøinu po vteøinì 

– více prozrazovat pochopitelnì nemùžeme   

a nebudeme… 

Humor nabývá v Malém nepøíteli èerno-

èernì sarkastickou podobu, a jen tak podtrhu-

je pøekvapivost i strohou vìcnost povídko-

vých point. Repertoár použitých tajuplných èi 

strašidelných motivù a témat není pøíliš bo-

hatý a jistì by se dalo v tomto ohledu na-

mítnout, že mnohé z nich mají podobu urèi-

tých žánrových klišé. Minimálnì v èeském 

(ne-li dokonce v tom plzeòském, regionálním) 

kontextu ovšem pùsobí zajímavým, patøièným 

a vlastnì i prùkopnickým dojmem.

Hororové povídky Milana Èechury byly 

evidentnì sepsány z èiré radosti z tvorby; je 

na nich patrná sympatická snaha vyzkoušet  

si nìco nového, neokoukaného, vstoupit do 

neprobádaných prostor, zkrátka experimen-

tovat, hrát si. Ètenáø se pøi jejich èetbì roz-

hodnì nebude nudit a dostane jejich prostøed-

nictvím i pøimìøenou porci zábavy a strachu, 

èímž bude – zdá se – zábavné funkci pøí-

znaèné pro tento rank literatury uèinìno za-

dost. 

Jakoby návdavkem a zøejmì ne zcela      

v souladu s autorovým zámìrem se do textù 

ovšem promítla i øada „vážných” a „vysokých” 

témat souvisejících s pøesnou reflexí naší do-

by a jejích každodenních problémù a parado-

xù – díky za tento pozorovací talent! Naopak 

kritizovat bychom mohli urèitou nevyváženost 

povídkových textù: vedle brilantních, mrazivì 

vìcných hororù najdeme i texty jen lehce na-

hozené, torzovité, které by si zasloužily roz-

vést, dopracovat. Na celkovém kladném vy-

znìní to už ovšem nic nezmìní.

Martin Šíp
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Kryptogramy

Básnická sbírka Krypty plzeòského – a zá-

padoèeský region pøesahujícího (pøedchozí 

autorùv poetický text Oèi krále Havrana vyšel 

v tehdejším pražském Protisu) – Jana Sojky 

vyšla v edici Imago et verbum: zde je Sojkovo 

„verbum” doprovázeno „imagem” Václava Ma-

liny, a my si ihned vyložíme, proè a jak je slo-

vo obrazem (a naopak) ve sbírce doprováze-

no, ovšem se zvláštním zøetelem k onomu 

slovu básnickému, nebo� naše kritika má být 

pøedevším textem o literatuøe.

Koexistence tvùrèích sil obou autorù však 

pro nás snad nebude pouhým oslím mùstkem, 

radìji tedy determinantem našeho kritické-   

ho rozjímání. Jan Sojka již pøesvìdèil, že má 

jasnou pøedstavu o svém tvùrèím naturelu, 

støedobod jeho umìleckého snažení jest v mi-

nimalistickém traktování svìta zde-tam uvnitø 

(autorské ego a jeho konstrukt do znaèné mí-

ry ovlivnìný zvenèí) v protikladu s „vidìním” 

svìta tam-zde venku. Toto støetávání dvou 

„realit” je pro nás, pokorné ètenáøe, zdrojem 

jisté tenze: existenciální (úzkosti) a metafyzic-

ké (transcendence), což je pro Sojkovo bás-

nické já kvintesenciální pramen tvùrèí síly      

a inspirace.

Co je však pro skromného ètenáøe jistým 

zklamáním v komparaci s pøedešlou básnic-

kou sbírkou – Sojkova poetika se nevyvíjí ani 

rafinovanì, subtilnì ve svých koøenech, nýbrž 

je lehce modifikována v pomyslném vìtvoví 

tvùrèího procesu (v oèích autora) a výsled-

ného tvaru (v oèích pøípadného kritika). Máme 

tu na mysli oèividné alternace, které je možno 

zjistit už letmým ètením – napø. pokud Sojka 

vzývá metafyziku vnìjšího svìta v Oèích krá-

le Havrana, zde v Kryptách tak èiní identicky, 

jen se jeho zámìr stáèí ke sférám intimním, 

ke svìtu vnitønímu – což však neznamená, že 

by intimní aspekt nebyl v pøedchozím Sojkovì 

poèínání pøítomen; pouze v této poslední 

sbírce nabírá na dùležitosti.

Mìní se tedy pouze optika, nikoliv smì-

øování autorské vùle. Ostatnì odklon od gnó-

mických témat k civilnìjším, privátnìjším je již 

na první vhled nejvíce patrný v „sesterských” 

básních (snad i s autobiografickým podtextem 

– zde zaznamenáme urèitou paralelu s gene-

raènì smìøujícími prozaickými pracemi Jana 

Sojky) Hodina filozofie, Hodina gramatiky, Ho-

dina matematiky a Hodina tìlocviku. Všechny 

ètyøi jsou apokalypticky zaøazeny do poslední, 

tøetí èásti sbírky: ohlašují snad zrání všelid-

ského já rozfázováním života na kladení otá-

zek (filozofie), klasifikaci a „pochopení” sys-

tému svìta (gramatika), uvìdomìní si rytmu  

a øádu vìcí (matematika), uvìdomìní si vlast-

ní køehkosti, smrtelnosti (tìlocvik)? To je již na 

ètenáøi samotném, to už je ona povìstná rov-

nice o ètyøech a vícero promìnných. Nyní se 

vìnujme vlastní tenzi textu, o níž jsme se již 

zmínili.

Vyrùstal-li neklid básní souboru Oèi krále 

Havrana z kontradikce vnìjších a vnitøních 

svatyò básnického já, v Kryptách je podobná 

tenze zpùsobena sémantickým èlenìním 

elementù básnì – od jednotlivin slov k ver-

šùm, od veršù k celým strofám. Sojka totiž 

systematicky až programovì uzavírá každý 

text dramatickou antitezí: veršem èi dvojver-

ším, které nese potenci vyvolávat v imagi-

naèních houštinách ètenáøských pøísloveèné 

bouøe konotací. Doložme to na závìreèných 

verších básnì Plání pokoje: „v dáli za tebou 

duha/ coby vyšší stupeò svatozáøe/ jistì,  

mám sbaleno/ doprovod není nutný”. Tu mù-

žeme vnímat jakési ambivalentní jsoucno 

„kryptogramických” Sojkových básní: na první, 

chvilkovou impresi se nám verše jeví jako 

znak tvùrèí stagnace, nevidíme zjevný posun 

v Sojkovì poetice, avšak zaèteme-li se inten-

zivnì, mùžeme vnímat zmìny sice nikterak 

radikální, systémové, ba spíše strategické – 

Jan Sojka sofistikovanì a jemnì pøenáší tì-

žištì umìleckého nazírání z makrosvìta na 

mikrosvìt, pøièemž se musí dít i urèitá meta-

morfóza zpùsobu, jak pracovat s významový-

mi pilíøi textu. Odtud posun k vìtší úseènosti 

jednotlivých básní – tato tendence k uzavírání 

témat (jedná se tu o práci s gradací, pøípad- 

nì popíráním ústøedního tématu; jsou to ja-

kési úhybné manévry ne nepodobné hudeb-     

ní skladbì) pøipomíná tu a tam rezignaci        

a umrtvenost ambicí protagonistù Sojkových 

prozaických prací Podzimní lidé, Rok bez 

února a V srpnové žízni.
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spíše jako rekvizity po minulých exkurzích do 

imaginaèních køovin) po „velkých” historic-

kých tématech pøedešlých sbírek – Sojkùv vý-

razový arzenál tu obsahuje motivy z dìjin vý-

tvarného umìní, napø. „veèeøe s Vermeerem” 

nebo „Caravaggiùv dùm” èi vidíme, jak „Ga-

briel von Max/ døímá v køesle/ jeho ètrnáct 

opic má pré”. Všechny tyto obrazy jsou kon-

ceptuálnì rozmístìny každá do jedné „etapy” 

sbírky: snad optikou oné civilnosti, intimnosti 

mùžeme uvažovat nad autobiografickou inter-

pretací... Nebojme se: není snad štìpení bás-

nické sbírky na atomy Vermeer-Caravaggio-

von Max oním symbolem naší cesty životem? 

Není to snad poetická vývojová psychologie 

pro laiky? 

Nechme tyto a jiné otázky otevøené, nebo� 

v tom tkví kouzlo èteného – radìji si ještì na-

posledy zameditujme a poté shròme to nej-

podstatnìjší. Sojkova tvorba akcentuje dva 

principy: dìjinné cykliènosti, namísto naší ty-

picky okcidentální dìjinné lineárnosti (anticko-

køes�anská kulturo, díváme se na tebe!), a tzv. 

vizuální. Ten v textu dominuje vyjma zmínì-

ných kunsthistorických aluzí i Sojkovou tech-

nikou shlukování obrazù: co strofa, to obraz, 

ovšem, jak jsme již zmínili výše, ona pøed-

stava je gradující, kumulující se a „osvícená” 

kontrastem antiteze, popíráním pøedešlého té-

matu. Postup básnického já tudíž pøipomíná 

hru vìtru a par na obloze, avšak naštìstí pro 

nás organizovanou, hru tvùrèí pøísnì dle øá-

du, i když na první poklep chaotickou.

Naše meteorologická metafora však má 

pouze ilustrovat charakter Sojkova tvùrèího já 

– nemá aspirace stát se kritickým verdiktem. 

Radìji proto zobecnìme vše výše popsané: 

zdùraznìme ještì, že klíèovou úlohu v básní-

kovì umìleckém usilování hraje rozfázování 

osobních èi nadosobních dìjin, èasu a rituál-

ních promìn. V autorovì taktice se toto ubírá-

ní již navenek realizuje konceptuálním pojetím 

jednotlivých sbírek a celá stavba literárního 

díla se tak stává metaforou, vlastnì metaforou 

metafory jednoho života, respektive estetic-

kým kryptogramem pro ètenáøe. Nech� tedy 

zùstanou šifry šifer Jana Sojky v organickém, 

živelném tvaru i v jeho dalších básnických 

sbírkách!
Vojtìch Nìmec

Ovšem toto srovnání budiž pro nás 

pouhým kontextem – klíèové je tíhnutí k nap-

jatému, dramatickému vršení dílèích témat, 

rekurentní zpochybòování jakékoliv „nosné” 

myšlenky, neutuchající skepse k sobì sama,   

k samotnému tvùrèímu aktu: „je lepší psát      

o životì/ který nežijeme/ nebo žít život/           

o nìmž nemá cenu psát?” Není snad moment 

tvoøení umìleckého díla metaforou té které 

životní fáze každého z nás? V tu chvíli, kdy 

dle Sojkova tvùrèího já „konèí tøináctý mìsíc”, 

tedy období moru, sucha (oné existenciální 

„žíznì” z posledního autorova prozaického 

textu), jsme teprve schopni vžít se do našich 

civilních životù, jež, ano, mùžeme zvát naší 

„poezií života”, avšak nemùžeme se o nich 

doèíst na stránkách žádné básnické sbírky – 

vše toto jest nenapsané, pøesto vìènì mož-

né, všudypøítomné v nás samých i vnì nás, 

mimo vìdomí. Tento „slepý” mìsíc je sice 

destruktivní, muèivá síla, nebo� se vymyká 

našemu archetypálnímu imperativu rozdìl  

èas a panuj (temporální fázování v instan- 

cích vteøin, minut, hodin atd.), pøesto se však 

v jeho bezèasém „suchu” rodí právì ona 

pronikavá imaginace, v jejímž multiverzu napø. 

„podivný muž nabízí/ tišící lék na nemoc/ 

kterou dosud nikdo nezná”.

Harmonie fází lidského vnímání èasu je 

zde – v komparaci s „havraními” texty – rozbi-

ta, rituální podstata kolektivního (snad chime-

rického, pøeludného!) a individuálního (snad 

jedinì pravého, božského!) prožitku bytí zpo-

chybnìna, vše zahaleno metafyzickým chao-

sem èi chaotickou metafyzikou, protože bás-

nický vesmír byl tu poznamenán již popsanou 

zmìnou taktiky, perspektivy. Dokonce je Soj-

kùv mikrokosmos konfrontován s pojetím 

výtvarným: komplementární (èi alespoò na 

komplement aspirující) ilustrace Václava Ma-

liny zde kontrastují zdánlivým klidem paste-

lových barev a kontradikcí jazyka barev jako 

takových (èervená-modrá, žlutá-zelená atd.).   

I tímto chaosem, støetáváním a antitezí (v ro-

vinì text-výtvarná reprodukce) se Sojkovy 

Krypty paradoxnì oddalují od Oèí krále 

Havrana a pøibližují k jeho prozaickému cyklu.

V souvislosti s pøedchozí básnickou tvor-

bou nalezneme pouhé relikty (a zde slouží 
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