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EDITORIAL 1

Byl øíjen, mìsíc jako jitrocelový obklad...

Karla Erbová

Neštìstí nechodí po horách, ale po 
lidech. Devatenáctého èervence zemøel 
básník Josef Hrubý – a naprosto výstiž-
nì ve svém obdivném, leè nikoli nekri-
tickém zamyšlení (psaném i pro perio-
dikum Skupiny XXVI) básník a kritik 
Milan Šedivý poznamenává, že jednou 
se bude rozlišovat Plzeò pøed Hrubým    
a Plzeò po Hrubém. K tomu lze podo-
tknout jediné: v tìchto mìsících a dnech 
jsme svìdky kulturní a literární Plznì bez 
Hrubého.

Z hlediska redakce Plže (náš èasopis 
není žádným tištìným nebo internetovým 
deníkem) nezbylo než na toto nevyhnu-
telné neštìstí v rámci možností reago-
vat a složit tvùrci, jenž je považován za 
ikonu plzeòské a západoèeské poezie, 
náležitý hold. O Josefu Hrubém jsme 
ovšem v Plži psali mnohokrát: naposledy 
v nedávném kvìtnovém èísle u pøíleži-
tosti umìlcových pìtaosmdesátých naro-
zenin. Stojí za pøipomenutí, že pøed pìti 
lety, když bylo Hrubému všehovšudy 
osmdesát, jsme uveøejnili blok pøíspìv-
kù na básníkovu poèest, žel mnozí se      
v Plzni k tehdejšímu zámìru povýšenì 
otoèili zády. Pøitom jubilantovi vesmìs 
nesahali ani po paty. Nyní hodláme uctít 
autorovu památku – a zároveò oslovit 
ètenáøe. Do dvou blokù proto spojujeme 
texty urèené k poctì Josefa Hrubého       
s nìkolika kritickými analýzami. Též k je-

ho poctì. Dìkujeme všem, kdo takto do 
Plže pøispìli.

Proto jsme volky nevolky pozmìnili       
i obvyklou strukturu plžích rubrik: øíjno- 
vý Plž je z valné èásti Plžem Josefa 
Hrubého. Nìkteré pøipravované mate-
riály jsme pøesunuli do listopadového 
èísla, oceòme však i ty, které – kromì 
zmínìného tematického pásma v du- 
chu hommage à Josef Hrubý – najdete     
v tomto Plži. Jde o dobrou literaturu –      
o takovou, jíž si cenil i nebožtík. Je tu 
další „pouèný“ text Karla Adamuse,         
z úkrají západních Èech nám své bás-
nické strofy zaslal Stanislav Sedlák, 
konèí cyklus Lumíra Aschenbrennera, 
dál s gustem vzpomíná Milan Èechura.  
V rubrice Navštívenka pøedstavujeme 
mimozápadoèeského básníka Tomáše 
Èadu. V rámci Mladého Západu rádi 
otiskujeme prózu studenta konzervato-   
øe Gleba Korotkého. V podobném vì-   
ku v dávných padesátých letech tak-   
též Josef Hrubý nejprve jako redaktor 
Ústøední rady odborù a pražského mlá-
dežnického èasopisu Smìna, posléze 
coby knihovnický instruktor v Sušici za-
èínal publikovat své verše.

Ponìvadž neštìstí nechodí nikdy sa-
mo, na vìènost odešel i náš kmenový 
autor Vilém Hrach, píšící o pohnuté mi-
nulosti a dramatické historii „oèarované“ 
Šumavy. Mìl tolik tvùrèích plánù...
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Ta úzkost básníkù
když vyzouvají slova

z toho co vèera slibovala
A ke lži ještì blíž
A ona prchají a k pravdì tuze blízko
A navíc – všude  pomstychtivej èas!

Ta druhá postava 
co tobì stále v patách

se tomu smìje
Nese zrcadla

nikoli pro tváø – pouze pro duši
V tìch nejsou vidìt ani staré vrásky
Šedivé vlasy Trpká rýha rtù
neb už jsme zestárli
a s námi naše pamì�

vèera tak oslnivá!

A tak si šeptáme: Osvoboï nás Pane
od sladkých lichotek
Od hoøkých pomluv Od hlouposti vìèné
už se jen stmívá 

Nebudeme smìšní
Vždycky jsme pøece klopýtali
a pøemlouvali nekoneènou zimu
do jarních pøevlekù

Aèkoli – kdoví proè –
chtìli jsme smlèet všechno svoje zlato
èi naše pochyby

jsme-li tu na svém místì

Josefu Hrubému k 10. kvìtnu 2017  

Dneska už vím

Proè sis vedle lùžka
povìsila ten obrázek

     egyptské královny

pøes celou její tváø
se táhne dlouhá jizva
jak by ji zasáhl znenadání blesk

dneska už vím
proè jsi tak posmìvaènì smutná
pøispìl jsem k tomu rovnìž já
tys nikdy nevyèetla slovem
jenom tvé oèi –

Byla jsi u všeho
tam kde jsme putovali
tam kde jsme nemuseli pojmenovat
protože už to bylo

odpus� mi že se uzamykám
že nedokážu naproti –
jaksi se bojím
ty asi budeš vìdìt – èeho

napiš mi nìkdy z ráje
budu poslouchat tvé repliky
ty stále oèividná pøítelkynì má
tvùj stále na dosah
tvùj pøesto nikdy blízko
tvùj
však ty víš kdo

Tak už se tìšíš, Josefe H.?
Budou tam zástupy
kvìtinové dary
rozkošné vzpomínky
tklivá dìkování
Bude tam kdekdo
kdo chce býti vidìn
      zvláštì pak s tebou
Bude tam kdekdo
kdo tì má rád
bude to upøímné
mávátka zùstanou doma

Karla Erbová

Pocta Josefu Hrubému



Také já pøijdu, pøimìju své kosti,
        (Po dobrém to asi nepùjde
         jsou už dost nepoddajné)
aby se srovnaly a seøadily
jak v kraji zvykem
pøimìju hlas, aby se nevysmíval èasu
pøimìju oèi, aby se okouzlily
       jako už tolikrát
Srdce pošlape samo
už se tìší
a s ním i já, mùj milý oslavenèe

K  10. kvìtnu 2012
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Básník

Napil se básník, který nikdy v živo-    
tì ani neèichl k láhvi, na svùj veliký žal     
a zapomnìní. Nejdøíve necítil nic, ba 
zdálo se mu, že se napil nìèeho tak 
odporného, až z toho lze míti jedinì 
smrt. Po chvíli však nabýval dojmu, že 
se jeho tìlo rozepjalo jako svìrací ka-
zajka, že žal odtekl proudem hustým 
jako kolomaz, že on sám je lehký a svì- 
ží a mladý tulák. A tulák? Ten se toulá     
s rozepnutou košilí a nosí boty v ruce.

Byl øíjen, mìsíc jako jitrocelový obklad 
pro nemocné duše, mlha stála celý den 
nad krajinou rybníkù a v ní se ztrácely 
remízky s bažanty a štíty starých chalup 
a krvavé slunce na obzoru. Bylo ticho,    
v nìmž zvonil jen padající list, kapka 
rosy veliká jako broskev, zapomenutý 
plachý ptaèí køik, cinkání øetìzù v chlé-
vech, skøípìní rezavého zámku a ukøik-
nutý hlas kaplièky. Tlumenì šly i kroky. 
Sluneènice otáèely hlavy za tím, kdo 
kráèel kolem, z mlhy se ozývalo buèení 
krav a páchly zatlívající trávy. Hladiny 
rybníkù se vaøily pod náporem mohut-
ných kapøích ploutví a èeøeny, položené 
na hrázi, nenasytnì otevíraly tlamy. Ves-
nice pøipomínaly rozestlaný byt, plný 
dùvìrného lidského pachu, pøed nímž  
se stydíme za svoje èiny.

U posledního, zpola povaleného plo-
tu, se drala ven rùže. I utrhl ji básník,     

tu rùži øíjnovou, která hrozila vytrvat do 
listopadu, ba do prosince, utrhl ji èi 
ukousl bílým zubem a píchl za klobouk, 
aby na té daleké cestì nebyl tak sám, 
sám k hrùze. Pøišel ke staré chalupì na 
samotì, a protože veèer už v protìjší 
stráni dával Adieu!, rozhodl se, že v cha-
lupì pøespí. Avšak pøed chalupou je 
louka, na louce deset ostrých chlapù      
s noži a s láhvemi dosud nedopitými       
a dlouhovlasými žínkami jen tak v ko-
šilích. Deset ostøílených chlapù s bera-
nem, který se pekl na ohni.

„Táhni odtud,“ pravili mírnì básníkovi.
Avšak básník mìl rùži a hlavu plnou 

snù a krev nasáklou alkoholem a pohro-
zil jim, že všechny vyrovná v mrtvé øadì 
pod svýma bolavýma nohama a jejich 
dlouhovlasé že znásilní, neposkytnou-li 
mu bídný nocleh. I pustili na nìj své no-
že a holínky a pohodili ho v krvi.

Druhého dne k poledni se básník 
probral a shledal, že na tváøi zaschla 
krev a z vousù mu trèí pár polozmrzlých 
šípkù a nad hlavou sedí havran a boty 
jsou pryè a ze šatù cár. Oheò už dávno 
dohoøel, rovnìž peèený beran zmizel     
a v trávì jen popelištì hlídalo desítku 
vypitých lahví. I zvedl se básník a pomi-
nuv modøiny a rány a hlad, vykroèil ještì 
jednou do mlh. Na zapomenuté okresce 
ho sebralo mlékárenské auto. Pak jezdil 
s mlékaøi až do veèera a ještì noc a ješ-
tì ráno. Promlouval k dojièkám, maca-
tým a rumìným ženským, nakládal kon-
ve láskyplnì, až zvonily o sebe temnì    
a hluboce jako mléèný alt. A trhal si        
u cesty scvrklé švestky, nebo� nic nejedl 
už druhý den.

Rovnìž mlékaøi  mu povìdìli o vsích, 
kde z vysokých kopøiv prosvítala vytlu-
èená okna zhroucených chalup a o zeml-
jankách v lesích a o tom, kde se dobøe 
pije. Vidìli v jeho oèích nìco zneklidòu-
jícího, co nikoho z nich dosud nepotkalo 
a co v nich odemykalo proti vlastní vùli 
ranìné èlovìèenství. Zpovídali se tìm 
oèím, aniž vìdìli proè, aniž vìdìli, kolik 
žen se jim zpovídalo, aniž vìdìly proè.
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Sedm truchloroušek

David Brabec

V KOLÁŽÍCH SLOV

Musíte mít ostré nùžky nebo nožík. 
Najít si obraz, který je vám blízký, se 
kterým jste spøíznìni. Pak se pomalu 

nechte vést intuicí a pus�te se do vyøe-
závání fragmentù onoho díla. S respek-
tem a úctou, ale bez pøehnaných obav. 
Nechte pracovat tu èást myšlení, kterou 
vìtšinou opomíjíte a která se hlásí o slo-
vo teprve v noci, když rozum usne a pad-
ne bariéra racionálna.

Ano, takhle nìjak vzniká poezie, jed-

no, zda poezie slov nebo poezie obra- 

zù. Rodí se z nutkání, které nejde zadu-

pat, spojením zdánlivì nespojitelného.    

Mùj milý P., 
   ono prý na každého nìkdy „trhne“ – no 
jo, nezbývá než s tím poèítat... Ovšem, 
když na nás kdosi v tu chvíli myslí, pøí-
padnì aspoò na tu dálku drží za ruku, 
pøece jen se to snáz nese. A na Tebe, 
milý oslavenèe, myslí v tyto dny hodnì 
lidí – o tom jsem pøesvìdèena – a všich-
ni v dobrém, ne-li pøímo s láskou. Co bys 
chtìl ještì víc? Mìli jsme štìstí, život 
nás obdaroval, a my si to dokonce i ob-
èas uvìdomili: Díky!  A neskládáme úèty, 
ne ne ne, jen se ohlížíme, chvilenku jen, 

Pozdì odpoledne dojeli koneènì k tra-
ti. Ubohé venkovské nádražíèko, zapo-
menuté ve strništích, s otøískanou lavicí, 
kde MUŽI nemìli dveøe a ŽENY nebyly 
vùbec, kde mezi pražci snášela slepice 
bílé, drobné vejce a kde nikdy nikdo 
nevystupoval a neodjíždìl.

Ale vlak pøesto zastavil, aby nastoupil 
básník bez bot, v rozedøených šatech,  
se zvadlou rùží za kloboukem. Mlékáren-
ské auto zabralo na plný plyn a zmizelo  
v mlze.

A øíjnové slunce šlo vìrnì za vlakem 
jako zpráskaný pes. 

jen se sami sebe ptáme, zda jsme byli 
hodni tìch darù.
   Já se neptám, co dìláš, ale jsem pøe-
svìdèena, že se mezi mými pøedchozími 
øádky potkáváme... není nutno to pøi-
znávat, èlovìku je zapotøebí ponechat 
jeho hrdost. A tak Ti, milý P., pøeji hod-  
nì sil, abys ji nesl jako medaili, nebo�    
Ti docela slušela. Vždycky. 
    A taky Ti pøeji, aby Tì tìšil svìt, aby Ti  
to psalo tak, jak to èlovìku letí hlavou ve 
chvíli, kdy neví, je-li ospalý nebo líný, 
protože vzít tužku a papír je v nìkterých 
chvílích tuze namáhavé, jak víš... Pøeji  
Ti k tomu aspoò trochu poslouchající 
zdraví! Potvora, dìlá si obèas, co se 
nám nehodí! A pøeji Ti, aby ses nad tím 
vším kolotáním usmál a øekl si: Mìl jsem 
pøece jen kliku!
   Já Ti ji z celého srdce pøeji i do dalších 
dnù, mìsícù, let. 
   To, žes na tomhle svìtì, mi mnohokrát  
pomohlo se nadechnout – kéž bys tohle 
mohl øíci i Ty o mnì, mùj milý P. Dobré 
dny! A nedej se!

Líbá Tì                                     
 Karla                                                        

V Praze dne 2. kvìtna  2017

Jan Bergmann

Housle a ryby ztichly
Bécaud
rozvlnil pšenièné pole
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Z troufalosti a pokory. Neexistuje špatná 

poezie, pokud není vylhaná. Múzy neo-

balamutíte, poznají, když pøedstíráte – 

možná ne hned, ale èasem urèitì. Se 

slovy  si musíte hrát upøímnì a nezišt- 

nì. A s obrazy vlastnì také. Jedinì pak 

vzniknou koláže ze slov – básnì nebo 

básnì z obrazù – koláže. 

Proè to vlastnì píšu? Protože svìt     

o takového troufale pokorného muže 

jednoho letošního èervencového dne 

roku 2017 pøišel. Budu opovážlivý a bu-

du o Josefovi H. mluvit jako o pøíteli, od-

pus�te mi to. Pøítel Josef H. psal básnì 

tak upøímnì, že to víc nešlo, lepil koláže 

s radostí a èistotou dítìte. A pøiznávám 

se, jeho hlas jsem mu závidìl, víte, ono 

opravdu není moc lidí, kteøí mluví skoro 

tiše, a pøesto jsou slyšet víc než ostatní. 

A to myslím naprosto vážnì, ne jako 

otøepanou frázi. Jako by kdosi tam 

nahoøe (øíkejme mu Bùh, ono mu to vadit 

nebude) vìdìl, že ten hlas má co øíci, 

takže musí být slyšet i mezi tìmi, kdo 

køièí, ale nic neøíkají.

Vidíte, chtìl jsem napsat koláž o tom, 

jak jsem rád, že jsem pøítele Josefa H. 

poznal. Jak mì mrzí, že to bylo jen na 

chvíli, jak moc si vážím toho, že jsem  

mu mohl bývat na blízku. A místo toho 

neumìle popisuji, jak by se mìla skládat 

slova a obrazy – zbyteèný návod, proto-

že každý si musí najít svou cestu. Pøítel 

Josef H. ji našel, poctivì prošel a pro-

zkoumal každou její píï, došel na její ko-

nec a nechal tu o ní po sobì svìdectví.  

My si mùžeme jeho radosti a smutky pro-

hlížet a èíst. A nechat se inspirovat na tu 

naši. Pak tøeba o ní psát, malovat nebo 

jen tak vyprávìt. 

Pøíteli Josefe H., hodnì štìstí na Tvé 

nové cestì.

Milan Èechura

O JOSEFU HRUBÉM A JOSEFU

HRUBÉMU

Co se má napsat o básníkovi, jenž 

nás 19. èervence tohoto roku opustil? 

Když øíkám nás, myslím tím spisovatel-

skou rodinu. O rodinì skuteèné mluviti 

nemohu, neb mi to nepøísluší.

Ona je otázka, zda mi pøísluší psát      

o èlovìku, kterého jsem osobnì tolik ne-

znal. Nemyslím, že bych nevìdìl, o koho 

jde, že bych nevìdìl o jeho životì, po-

psaném, by� struènì, v úvodech èi závì-

rech jeho nespoèetných knih. Nemohu 

øíci, že bychom spolu nemluvili na lite-

rárních poøadech èi schùzích západo-

èeského spisovatelského støediska. Nic-

ménì blízcí jsme si úplnì nebyli. Nebyla 

to jeho vina. On byl rozhodnì pøístupný 

otevøení své náruèe. To spíš já, možná   

z ostychu, možná proto, že opravdu 

nejsem vzletný básník, nýbrž pøízemní 

prozaik, jsem nebyl schopen to otevøení 

akceptovat. Teï   mì to mrzí, protože už 

je pozdì. Mám stejný pocit, jako když 

mnì zemøel táta a já si zpìtnì vyèítal,  

že jsem si s ním o spoustì vìcí nepro-

mluvil a že jsem mu spoustu vìt neøekl.

Proto, Pepíèku, promiò, že jsem byl 

takový blbec a tvou náruè jsem tak nìjak 

pitomì minul. Nebylo to ze zlého úmyslu, 

ale jedinì z mého hòupství.

Z výše popsaných skuteèností zcela 

jasnì vyplývá, co jsem øekl na zaèátku. 

Osobnì blízcí jsme si bohužel nebyli. 

Pøesto jsme se na mnoha èteních setkali. 

Musím øíct, že to byl pro mì vždycky zá-

žitek. Ne že bych úplnì chápal všech- 

no, co se z jeho básní pøelévalo do mì    

a ostatních posluchaèù. To bych musel 

mít v sobì básnické buòky a teprve pak 

si mohl vychutnat ty delikatesy, pøedklá-

dané na literárním talíøi.
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Mne, jelikož tìmito buòkami neoplý-
vám, vždy fascinovalo nìco jiného. To, 
jak své básnì Josef Hrubý pøednášel. 
Bylo to pokaždé stejné. Èetl-li svùj pøí-
spìvek nìkdo jiný, obecenstvo bylo sice 
vždycky pozorné a na závìr zatleska-  
lo, ale po pravdì øeèeno žádná extáze    
v nìm až na øídké výjimky nepropukla. 
Pak pøišel Pepíèek. Atmosféra se rázem 
zmìnila. Dokonce ztichla i paní, která 
pøedtím nepøetržitì dvì minuty pokašlá-
vala. A on zaèal èíst. Jeho hlas byl neza-
mìnitelný a jeho výraz neopakovatelný. 
Mìl v sobì nìco, co se tìžko popisuje. 
Ani já to neumím. Vím jen, že jsem byl 
znovu a znovu tím pøednesem okouzlen.

Samostatného literárního poøadu Jo-
sefa Hrubého, jichž absolvoval za svùj 
dlouhý život nepøeberné množství, jsem 
se zúèastnil pouze jednou. Bylo to v Ro-
kycanech, kde hrál pochopitelnì první 
housle, na druhé pøizvukoval Jan Sojka   
a já jim to kazil hrou na kytaru. To vím 
urèitì, i když Pepíèek byl jako vždy las-
kavý a pochválil mì. Docela mì to tehdy 
potìšilo.

Nevím, Pepíèku, jak bych tì mohl teï 
potìšit já. Asi nijak. Mìl bych k tobì ale 
prosbu. Jestli mùžeš, založ tam nahoøe 
SZSPS (Støedisko západoèeských spiso-
vatelù po smrti). Abych se mìl, až pøijde 
mùj èas, budeš-li mì ovšem chtít, kam 
pøihlásit.

Ivo Fencl 

ÈTENÁØ JOSEF

Josefa Hrubého si budu pamatovat 
jako vášnivého ètenáøe. Pùjèoval jsem 
mu knihy a na rovinu mi párkrát øekl,    
že jej nezaujaly. Proèpak já mu vlastnì 
vnutil i obsáhlé pamìti Salmana Rush-
die? A dokonce i jedny od Vlasty Javo-
øické? Nevím! Ale naštìstí šlo o výjimky 
potvrzující pravidlo. „To jsem si poèetl, 
díky,“ slýchal jsem daleko èastìji.

Josef byl dobrý vypravìè a stejnì po-
zorný, vnímavý posluchaè, jehož oèi se 

umìly krásnì usmát. Nìjaké reference   
o intrikách nìkde na pracovištích jej 
ovšem „velice, velice nudily“ a také to 
vždy pøímo øekl. Nato zmìnil téma. Nu, 
mohu se mýlit, ale domnívám se, že sice 
byl hodný málem ke každému, ale nemìl 
valné iluze o lidech až moc obyèejných, 
nepoetických a primitivních. Také s nimi 
však pøišel v životì do styku. – „Co èteš? 
Co píšeš?“ To ho zajímalo víc než oni.     
I ptal se. Znal jsem jej asi osmnáct let, 
ale blíž jsme se spøátelili teprve ve 
zvláštním momentì, kdy jsem mu nìèím 
rozèilen zaslal dopis a také krátkou 
báseò. O té básnièce mi nikdy neøekl 
slova (a já se neptal), nicménì mì ten-
krát velmi dùraznì pozval na návštìvu 
do svého bytu na Koterovské ulici a ono 
setkání se stalo prvním z mnoha. Sám 
Josef mi ale telefonoval jen výjimeènì     
a víc bylo na mnì, kdy se zastavím. Mìl 
jsem k tomu hned dvì výhody. 1. Èasté 
dopolední volno. 2. Koterovská je na 
trase Starý Plzenec (kde žiji) – centrum 
Plznì. Mockrát jsem se proto u Josefa 
zastavil na kole.

Vše bývalo lepší, když ještì žila je-  
ho paní. Rovnìž na ni rád – i smutnì – 
vzpomínám.

Ani náhodou si nemyslím, že bych se 
chodil k Josefu Hrubému nìco uèit, ale 
rádi jsme si povídali. Hodiny. Když se 
kdysi poprvé setkal s mým synem, syn 
byl ještì dost malý a ponìkud prosto-
øeký. Josefa zaèal automaticky oslovovat 
„pane uèiteli“. Jenže uèitelem v pravém 
smyslu podle mì Josef Hrubý nebyl; mìl 
ponìkud jiný pøístup ke svìtu a nazval 
bych jej spíš kouzelníkem, který se uvol-
nìn vznáší v bodì mezi nádhernou váž-
nou hudbou, dobrým výtvarným umìním 
(sám byl výtvarník) a literaturou, pøièemž 
miloval i dobrou prózu. Dost smutnì se 
mi ovšem jednou svìøil, jak jej mrzí, když 
mu Ivan Klíma èi Ludvík Vaculík øekli, že 
poezii jednoduše neètou. Totéž mu sdì-
lovali i nìkteøí další prozaici.
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Asi hloupé mi dnes pøipadá, že znal 
„každého“. Tedy každého spisovatele      
a skoro každého výtvarníka. Není to 
pravda, znal èi potkal jich nicménì hod-
nì a do mì se tím ostøeji vpálil moment, 
v nìmž náhle podotkl, že již vlastnì teï 
nikoho nemá a takøka všichni jeho staøí 
pøátelé zemøeli. Pøesto byl dál optimis- 
ta, skoro nikdy si pøede mnou na nic ne-
stìžoval a nepochybnì byl souèasnì 
tolerantní i chytrý. Chybìt mi bude, ne-
bo� ve svých mnoha knížkách celý ob-
sažen není.

Kvìta Monhartová

ROZLOUÈENÍ

Všichni se postavili k pøísaze.
I prázdné židle stojí v pozoru.
Øady sedadel køièí prázdnotou.
Jemná kabelka osamìla s hudbou. 
Vykládaná kabelka leží osamìle
na jedné samotou køièící židli.
Kabelka je tichá, jen housle v ní zní.
Kabelka obalila i tvùj hlas, slyším jej.
A slibuji ti pøi zvuku tìch houslí,
které jsi miloval: pojedu do Volynì, 
projdu se po nábøeží Volyòky,
ne, projdeme se spoleènì, poprvé.
Teprve tam se s tebou rozlouèím. 

Jan Sojka 

U JOSEFA HRUBÉHO (tetralogie)

Èást první – pøíchod
Josef Hrubý: Návštìvy moc nemusím, ale 
vás vidím rád.
Fridrich, Kalif, Sojka, Janda, Charvát:    
Ha ha!

Èást druhá – koláže
Josef Hrubý: Ukážu vám je všechny, chci 
vás znièit.
Fridrich, Kalif, Sojka, Janda, Charvát:    
Ha ha ha!

Èást tøetí – poezie

Josef Hrubý: Když básník ète básníkùm,

to je jako když strašidlo

vypráví strašidlùm strašidelný pøíbìhy.

Fridrich, Kalif, Sojka, Janda, Charvát:   

Ha ha ha ha!

Èást ètvrtá – odchod

Josef Hrubý: Ha ha! 

Vhrsti 

BÁSNÌ Z NOCI A MÌSTO NEBES

Odešel Josef Hrubý. Slušný a laskavý 

èlovìk. Podle mì jeden z nejvìtších èes-

kých básníkù. 

Málokdo mìl k Hrubého poezii tak 

intimní vztah jako mùj táta. Tìžko si 

pøedstavit dùvìrnìjší spojení s literární 

tvorbou, než když neuvìøitelnì pracnì 

vyøezáváte každé slovo, každé písmeno 

do lina, pak je tisknete na archy ruèní-  

ho papíru, skládáte stránku ke stránce     

a vytváøíte neopakovatelné knihy, jež  

jsou samy o sobì mimoøádnými umìlec-

kými díly.

Bylo to právì setkání s Josefem 

Hrubým, které tátu inspirovalo k tvorbì 

bibliofilií. Všechny byly a jsou neprodej-

né. Pár jich rozdal pøátelùm a sbìrate-

lùm, nepochybnì tak uèinil i pan Hrubý. 

Dvì spoleèná díla Básnì z noci z roku 

1991 a Mìsto nebes z roku 1992 zùstá-

vají vzácnými a skoro nesehnatelnými 

vzpomínkami na pøátelství tìchto dvou 

mimoøádných mužù – Josefa Hrubého      

a Stanislava Juríka. Táta odešel necelý 

rok po dokonèení Mìsta nebes, Josef 

Hrubý uzavøel svùj dlouhý, pozoruhodný 

život o necelých ètyøiadvacet let pozdìji.
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Milan Šedivý

Za Josefem Hrubým
V noci na 19. èervence letošního roku 

dokonal svou pou� po Plzni, jakož i po 
tomto svìtì básník Josef Hrubý. Rána 
jako když spadne most pøes øeku, kte-
rých má mìsto ètvero; ètvero mostù tedy 
dolù...

Aèkoli sám jsem Josefa Hrubého pot-
kal jen nìkolikrát, staèil jsem ho poznat 
jako velmi výmluvného a darem øeèi obla-
žujícího èlovìka. Setkal jsem se s ním 
zejména pøi oficiálních událostech: na re-
dakèní radì Plže, na zasedání Støediska 
západoèeských spisovatelù, jehož jsem 
byl nìkolik let èlenem, aè jsem se úèast-
nil pouhých dvou zasedání; víc jsem jich 
prostì nesnesl. Poslouchat však pana 
Hrubého bylo vždy pøíjemné, a pokud   
se vracel do svých vzpomínek a trakto-
val minulost kraje, odkud pocházel, byl 
lahodný. Tak ho mohli nakonec poznat    
i ètenáøi Tvaru, když byl jeho titulní tváøí   
a poskytl mu rozhovor (Tvar è. 12/2011). 
Tak ho mohli poznat i ètenáøi jeho bás-
nické skladby Volynì, otištìné v knížce 
Volynì a jiné krátké øádky (2007). Mùžu 
litovat, že jsem už chybìl na literárních 
poøadech, které po mém odchodu z mìs-
ta pravidelnì v Knihovnì mìsta Plznì 
moderovával zdejší (dnes již bývalý) 
pedagog Vladimír Novotný. Pokud se 
oba setkali na pódiu, dokážu si pøed-
stavit, že mohlo jít o slovní èarokresbu, 
která v Plzni dlouho nebyla a zas po jis- 
tý èas nebude slyšena. Ostatnì ve svých 
Øádeècích z roku 2015 na to vzpomíná 
sám literárnì historický protagonista: 
„...nyní je ale mým dùstojným partne- 
rem a pøátelským protivníkem básník 
Josef Hrubý. Hned zkraje jsme uzavøe-   
li kolegiální smír a potom již vìru nic 

nebránilo ve vtipném (doufejme) a ne-
konfliktním (doufejme) konverzaèním 
ping-pongu. Hrubý pøedèítal i ze své 
poslední sbírky Dva klíèe, pøesvìdèivìji 
však promlouval o poezii, o životì, o kri-
tice, o memoárech... Obèas jsme sklou-
závali èi se naopak snažili hovory po-
zdvihnout do polohy neironické, málem 
metafyzické, by� jen na okamžik pouhý. 
Právem: dialog o poezii to vyžaduje, ba    
i potøebuje.“

Josef Hrubý se narodil 10. kvìtna 
1932 v Èernìticích u Volynì, o nichž pøí-
znaènì psal jako o „Èernìticích lyriky“.  
V období normalizace, poté, co byl vyho-
zen z øeditelského místa Krajské lidové 
knihovny, uchýlil se k plzeòským pa-
mátkáøùm. Josef Hrubý byl na indexu     
a dobré desetiletí (pravdivìji: zlé dese-
tiletí) mu nevyšla ani knížka. Teprve po-
stupnì od konce 70. let zaèal publiko- 
vat bibliofilsky a tohoto svého privile-   
gia   a záliby se nezbavil, ani když do-
stal posléze možnost oficiálnì vydávat   
a mohl se v roce 1988 do poezie vrátit 
hutnou a krásnou knihou Ve jménu lás- 
ky lodí a ryb. Bìhem let až do letošní 
Hrubého smrti vyšlo nesèetnì biblio-
filských tiskù jeho básní (a nyní sám 
sebe chytám pøi publicistické floskuli, 
nebo� jeho tisky lze seèíst aspoò èás-
teènì podle básníkovy bibliografie do-
vedené do roku 2012: tehdy jich bylo    
na tøicet). Proto poèet Hrubého knih je    
a bude v souètu znaèný. Ovšem i zde 
Hrubý možná doplatil na paradox biblio-
filie: vzdor tomu, že se jí propaguje krás-
ná kniha a krásná kultura, nedostane se 
k vìtšímu okruhu ètenáøù a autor zù-
stává známý jen užší literární scénì.
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Hrubého tvorba byla pøijímána ambi-

valentnì; obecnì lze øíci, že tìmi, kdo 

znali èi znají plzeòský kontext, bývá Hru-

bý oceòován a vyzdvihován, tìmi, kdo 

nahlíželi nepravidelnì a zvenèí, býval 

Hrubý odmítán (Jan Štolba). Pamatuji  

se však na své pøekvapení, když jsem 

coby student nezaujatì vzal do rukou 

svou první knihu Hrubého: dýchla na mì 

svou upøímnou, originální, barvitou i ná-

paditou komunikativností a lapidární 

zkratkou, velmi nenucenou a pøirozenou. 

Dodnes mohu øíci, že vedle Hrubého by 

bylo jen málo soudobých básníkù, k nimž 

bych se dokázal pøihlásit jako jejich ète-

náøský i básnický konsonant. A nehod-

lám pøitom zastírat, že v nìkterých opu-

sech je Hrubého básnická síla nevýraz- 

ná – Topoly (1968), nebo je celek neho-

mogenní, nevyrovnaný – Znamení Býka 

(1999), Klíèe ke mìstu (2011). Oproti 

tomu lze vyzdvihnout namátkou sbírky 

Listy dùvìrné (1962), Ve jménu lásky 

lodí a ryb (1988), Salve (1994), Yorick 

(1995), Osoby (2004), Otylé ach (2010), 

Milost (2013), Dva klíèe (2014). Teprve    

z knih vydávaných Galerií mìsta Plznì 

bylo zøejmé, jak silný má Hrubý smysl     

i pro výtvarné umìní. Tyto knihy si Hrubý 

ilustroval již sám a bylo tak jasné, odkud 

se bere nespoèetné množství barev-

ných obrazù, kterými zpestøoval své ver-

še. Snad se nerouhám, pokud se mi zdá, 

že v nich nejednou výtvarník Hrubý pøe-

výší básníka. A pøesto byl tento kumštýø 

renesanèního zábìru bytostným básní-

kem a tak bude identifikován i v budouc-

nu. A bude-li nìkdy nìkým rozeznána 

kategorie èeského minimalismu, bezpo-

chyby bude do ní patøit znaènou pøeva-

hou svého díla.

Èili shròme skuteènosti: S odchodem 

básníkovým zlomila se nikoli silná vìtev 

plzeòské poezie, pøelomil se kmen. Ro-

man Kníže zemøel zkraje minulého roku. 

Pùldruhého roku po sobì mizí z plzeò-

ské kultury dva nejrespektovanìjší nes-

toøi. Snad byl Kníže typickým regio-

nálním autorem, ovšem Hrubý region 

pøesahoval. Byl sledován a èten mimo 

Plzeò, byl i stále èastìji pøekládán.

Jednou se bude rozeznávat umìlecká 

Plzeò pøed Hrubým a po Hrubém. Z jeho 

generace nám zùstávají dvì výrazné 

plzeòské autorky: Karla Erbová a Kvìta 

Monhartová, první básníøka vracející se 

do Plznì z Prahy, druhá výtvarnice, ale   

i svébytná autorka slovesná. A pak už za 

nimi zeje prùrva a dál jen Robert Janda   

a pøíplzeòský Ivo Hucl, básníci zcela   

jiné generace, a tedy i básníci jiných 

poetických základù, než z kterých vy-

cházela poetika skupiny Èerven, jejímž 

byl Hrubý zakládajícím èlenem. Velký 

básník bude vždycky scházet.

Ilustrace
Miloslav Krist
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lidé? Je však pošetilé hledat úèast od 

tìch, k nimž býval Josef Hrubý zhusta 

neteèný: od lidí moci, rozmáchlých slov  

a gest. Od tìch, kteøí jej kdysi na dvacet 

let vykázali z literatury, od tìch, kteøí 

chtìli být v jeho spoleènosti nyní zahléd-

nuti možná proto, aby se mohli chlubit 

grošem utroušeným žebrákovi poté, co 

jich kopu vysypali na vìtší hromadu 

(øeknìme: celebritám).

Snad se nám sluší vzíti do ruky nì-

kterou z jeho knih: a potichu èísti. Je-

nomže pak už teprve nemohu psát ne-

krolog: jde pøece o dílo živé a živoucí. 

Dotud, dokud se k nìmu budeme vracet, 

abychom se v nìm nikoli ztráceli, ale 

nalezli. Abychom po svém a klopýtavì 

tøebas pokraèovali. Vím pøece, že Hru- 

bý tvoøil do posledních dnù a takoøka 

posledního dechu. 

Vím to od jeho vnuka, také básníka 

Tomáše T. Kùse: na podzim se chystá 

vydání další Hrubého sbírky. Bude tedy 

ještì co objevovat a obdivovat.

Údaje – narozen 10. 5. 1932 v Èer-

nìticích u Volynì, zemøel 19. 7. 2017      

v Plzni – buïtež tedy jenom vnìjší for-

mou, do níž byl pro tento èas odlit lidský 

a posléze básnický profil Josefa Hru-

bého. O nìmž nám mnohem více øekne 

ne mlèení, ale ticho... Ticho, do nìjž pøe-

znívá rytmus veršù. Nesmírnì dlouhé 

ticho; takové, jaké slyšíme po obzvláštì 

vydaøených koncertech: než se ozve 

ještì delší potlesk.

(Psáno též pro Noviny Obce spisovatelù;

kráceno)

Potlesk pro básníka
Pøed nedávnem jsem o poezii tehdy 

èerstvého jubilanta v Plži napsal: „Bás-

níkovi je nejvyšší poctou nikoli institu-

cionalizovaný potlesk, ale konkrétní re- 

alizace halasovského být kýmsi èten       

a pochválen, a to, co je snad možno na-

zvat jistou obtížností Hrubého básní, ne-

ní než výzvou vlastní ètenáøovì kreati-

vitì pøi dotváøení umìleckého díla. 

U ètenáøe tedy hledejme klíè k zámìr-

né torzovitosti Hrubého opusù, ve støíd-

mé jich gestikulaci, neokázalé (pøesto 

funkèní) obraznosti. A také v básníkovì 

zkušenosti se zneužitím tak zvané ten-

denènosti básnického díla v letech pa-

desátých èi za normalizace (takto èase,   

v nìmž bylo našemu tvùrci zapovìzeno 

oficiálnì publikovat). Polyparadigmatiè-

nost Hrubého básnìní vychází z potøeby 

ukázati, že související mùže býti nesros-

tité. Nuže vysvìtleme: …že básníkovým 

textem a naší zkušeností vytvoøené od-

kazuje jak k fikènímu svìtu umìleckého 

díla, tak – sekundárnì – také ku svìtu 

pøedmìtnému (nebo� slova, jimiž je svìt 

umìleckého díla vykreslen, nesou v so-

bì znaky svého užití i za hranicemi li-

teratury). To, co se dìje, se dìje v øeèi, 

básni – ale také v pøíbìhu, jejž nad ní 

spolutvoøíme z básníkova i svého.“ 

Teï pøemýšlím, co k tomu dodat. 

Nebo� s tématem svého obdivu už se   

na tomto svìtì neshledám. Slova jsou 

marná a selhávají, nejvíce snad skuteè-

nì øekne mlèení... Ale byl jsem požá- 

dán o: nekrolog. Do nìjž se mi pøevelice 

nechce.

Øíkám si – což se pøi básníkovì smrti 

svìt ani trochu nezachvìje? Ani jeho 

Ivo Harák 
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Literární kritika i literární esejistika 
mnohdy oplývají skrytými i neskrytými 
emocemi, zvláštì jde-li o nekrology,  
vždy vznikající v okamžiku tvùrèí ztráty. 
To nic neubírá na kvalitì celkového po-
souzení, leè pøece jenom jde o „subjek-
tivní“ žánrovou odnož. V pøípadì hod-
nocení tvorby zesnulého básníka (též 
výtvarníka) Josefa Hrubého je emocio-
nální pøístup naprosto pochopitelný: 
autor je pokládán za mýtus èi legendu 
západoèeského písemnictví a nikoli ná-
hodou kolem nìj vznikl nimbus, jenž pøí-
sluší a náleží renomovaným osobnos-
tem. K nim Hrubý bezesporu patøí, leè 
máme-li bilancovat jeho životní a umì-
leckou dráhu, pøejdìme pozvolna a po 
krùècích k soudnìjší literární historii       
a též k lexikografii.

Nejprve však pøipomeòme i jeden zá-
kladní rozpor, totiž mezi soudy v regionu 
a mezi soudy mimo region. Jednoznaèné 
verdikty vynášet nelze, nièím nepodlože-
ná slova pohøíchu pronáší kdekdo. Prý je 
plzeòský „Pepíèek“ jedním z nejvìtších 
èeských básníkù, bohorovnì tvrdí èlo-
vìk, který pro své tvrzení nemá sebe-
menší kvalifikaci. Možná opravdu je, 
pozor, nehaníme básníkovu aureolu ani 
v nejmenším, jenže – jenže nejednou   
se mimo region pøihodilo, že jeho verše 
nechtìli uveøejnit ani èasopisecky: prý 
nestojí za otištìní. Stále se zdùrazòuje, 
kolik desítek knižních publikací má autor 
na tvùrèím kontì, leè je záhadou, proè    
v Praze nebo v Brnì nevydal skoro nic. 
Ba málem pranic! (Namátkou na rozdíl 
od Roberta Jandy èi Jana Sojky.) Obdr-
žel sice Literu za poezii, tou se ale 
ovìnèili i mnozí veršotepci zjevnì jepi-
èího významu. V Plzni by Hrubému žád-
ný kritik nezkøivil ani vlásek, též mimo 
Plzeò našel zasvìceného vykladaèe 

zvláštì v Ivu Harákovi, leè neplzeòské 
recenze pøevážnì (aèkoli i výjimky se 
najdou, zpravidla nikoli z per vykladaèù 
poezie) nebývaly nadšené, ba naopak. 
Když slyšíme výroky typu, že „Pepíèek 
proslavil Plzeò“, ptejme se, zda to má 
váhu ještì v Ejpovicích! Jistìže byl Jo-
sef Hrubý básník s velkým B, co však 
soudí jako obvykle zdrženlivé literární 
dìjepisectví?

Zaènìme polistopadovými Dìjinami 
èeské literatury 1945 až 1989, v jejichž 
tøetím, bezmála sedmisetstránkovém 
svazku, referujícím i o èeské poezii         
v údobí od 1958 do 1969, kdy Hrubý 
vydal nìkolikero sbírek, je plzeòský tvùr-
ce uveden jen jednou, a to ještì v zá-
vorce: je pøitom jmenován jako pøíklad 
„kultivace tradièní lyriky“. Ve svazku 
následujícím nefiguruje vùbec: jeho ná-
vrat do literárního života (Ve jménu lás-
ky lodí a ryb) nepovažovali badatelé za 
potøebné zmínit. Posléze nahlédnìme   
do nedávno vydané akademické publi-
kace V souøadnicích volnosti, rekapitu-
lující èeskou literaturu 90. let minulého 
milénia, kdy Josef Hrubý vydával (žel 
mimo Prahu!) jednu knihu za druhou. 
Èítá témìø sedm set padesát stran, po-
jednává se v ní o celé legii veršotvùrcù, 
leè zesnulý „Pepíèek“ je v ní co autor 
zmínìn toliko na jediném místì (!), a to si 
zde ještì o nìm pøeèteme tuze trapné 
klišé, že jde o básníka tichých ponorù  
do hlubin dìjinného èasu a prožívané 
lidské vzájemnosti. Uf. Zato je tu pøipo-
menuto jeho neš�astné kritické selhání, 
když jednu z vrcholných básnických sbí-
rek té doby nadmíru necitlivì a více než 
nepøípadnì odsoudil jako cosi "dívèím 
zpùsobem rozèmárané". Ouvej, pouze 
takto, pøímo hanopisnì je Hrubý za-
stoupen v základním literárnìvìdném 

Vladimír Novotný

Portrét bez „pepíèkování“
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kompendiu! Kopyta, kopyta bylo mu 
záhodno se držet! 

Co však analogická pøíruèka V sou-
øadnicích mnohosti, hodnotící èeskou 
literaturu v období 2000 – 2010, v ob-
dobí, v nìmž plzeòský klasik pøišel         
s øadou sbírek? Nespoèetnì básníkù je 
tu rozebíráno, leè též v tomto osmiset-
stránkovém konvolutu je Josef Hrubý 
opìt zmínìn jen jednou jedinkrát (!),        
a to spíše jako apendix k dùkladnìjší 
charakteristice mladších poetù Jakuba 
Èermáka, Terezy Riedlbauchové a On-
døeje Macury. Schválnì, kdopak z Plze-
òanù jejich sbírky zná, aby mohl se-
rióznì srovnávat? Seèteno a zváženo:  
a� se v Plzni žoviálnì „pepíèkuje“, jak     
je libo, v nejnovìjších èeských literár-
ních pøíruèkách žel Plzeòan Hrubý ja-   
ko kdyby nebyl. Na rozdíl od literátù       
z rùzných jiných regionù. Jak se to 
mohlo stát? Urèitì je to køivda a záro- 
veò i výzva k polemice, nicménì je to 
tak. Nic si proto nenalhávejme a hlavnì 
„nepepíèkujme“.

Co literární lexikografie? Co Slovník 
èeských spisovatelù, vydaný v roce 
2005, neboli v dobì, kdy již hojné, 
možná až neúmìrnì hojné básníkovo 
literární dílo bylo na svìtì? Neèiòme si 
iluze: jak už jsme svého èasu i v Plži 
konstatovali, v daném slovníku heslo      
o Josefu Hrubém nenajdeme. Kuriózní 
je, že zde je zmínìn jiný tvùrce spjatý      
s autorovou rodnou Volyní, totiž dávno 
tvoøící Josef Hùrka – a celá øada sou-
èasných literátù. Jenže až na Hrubého.  
V tomto smìru se zdá být „objektiv-
nìjší“, ovšem i ménì striktnì výbìrový 
Slovník èeských spisovatelù od roku 
1945 (první svazek vyšel roku 1995):    
to je dosud jediná literární lexikografic- 
ká pøíruèka (nepoèítáme-li regionální 
prùvodce), kde se o zesnulé západoèes-
ké ikonì „vìdecky“ referuje. Jinými slovy 
vskutku odbornì, nikoli rádobyodbornì! 

S touto neodborností žel máme ne-
mastnou neslanou zkušenost. Vždy� 

jsme si bohužel, arciže nikoli v erudo-
vaných literárnìhistorických pojedná-
ních, leè pohøíchu v nikým nezredigova-
ném plzeòském knižním výtvoru mohli 
pøeèíst i takové hlubokomyslnosti èi spí-
še nemotorné prostomyslnosti, podle 
nichž u Hrubého jde o cosi „vlastnì ta-  
ké jaksi“ konceptuálnì artikulovaného, 
že „to umí shrnout do nejstruènìjší re-
petitivní skladby“, že jeho báseò je 
„vlastnì jakýmsi“, že autor je s kýmsi  
„asi trochu spøíznìn“, že si „dokáže 
pohrát i s nìjakou tou metaforou“, navíc 
„ovšem skuteènì velice“ a že svou vìc-
nou syntaxí „je asi trochu...“ atp. Vele-
moudrý závìr této pseudouèenecké 
pseudoøeèi stojí za zopakování: „Tak 
nìjak to myslel ten Josef Hrubý.“ Ba, 
takhle („tak nìjak to“) se v Plzni obèas 
blábolí èi blábolilo o básníkovi. Zasloužil 
si podobné žvanìní?

V akademickém slovníku však díky-
bohu najdeme i velice pregnantní cha-
rakteristiku autorova tvùrèího vývoje a je-
ho bytostné poetiky, by� vychází pouze        
z knih veršù vydaných po roce 1989. 
Praví se zde, že „první sbírky H. formál-
nì nevýbojné lyriky navazují na dobo-
vou poetiku pøelomu 50. a 60. let, dych-
tivou dùvìru ve skuteènost, nazíranou 
jako kaleidoskop ‚všedních zázrakù’ /.../ 
a pøimknutím k øádu nejobyèejnìjších 
vìcí. /.../ Po dvacetileté publikaèní 
pøestávce pøichází H. na sklonku 80. let  
s poezií, která hledá životní jistoty v rod-
né pošumavské pøírodì a ve vztahu       
k blízkým. /.../ Tìžištì lyrického výrazu    
v H. volném verši kolísá mezi snahou      
o pøiblížení a poetizaci detailu a popis-
ným zaznamenáváním dojmù a prožit-
kù.“ Toto konstatování v obecné rovinì 
platí taktéž pro autorovy následující, 
zralé sbírky – a tyto výstižné formulace 
pocházejí nikoli z pera polodiletantù, 
nýbrž jsou dílem vynikajícího znalce no-
vodobé èeské poezie Jiøího Zizlera.

Je tudíž „Pepíèek“ opravdu jedním     

z nejlepších èeských básníkù, což bylo 
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nedávno pateticky øeèeno s ouèelem 

obloudit veøejnosti? Zachovejme rozva-

hu a nasaïme si uvážlivé literárnìhis-

torické brýle nemámení. Pomineme-li 

raná léta padesátá, Josef Hrubý se svý-

mi estetickými parametry výraznì pøimy-

ká ke skupinì mladších „básníkù Kvìt-

na“ s jejich ideály všedního dne v poezii, 

jež tehdy pøedstavovaly kýženou kultiva-

ci zejména ztvárnìní citových prožitkù    

ve verších. Pøedevším si však  mùžeme 

tuto interpretaci usnadnit, když plzeòské-

ho tvùrce zaøadíme do generaèní vlny 

èeských spisovatelù, k níž pøísluší, ne-

boli mezi autory narozené v letech 1928 

až 1932. Všichni prožili váleèné dìtství,   

v únoru 1948 jim bylo šestnáct až dvacet 

let, leè jejich literární osudy se v nìèem 

velice podobaly, v nìèem byly naopak 

témìø nesoumìøitelné. 

Nuže: v dramatu tuto ranì pováleè-

nou generaci doposud reprezentuje   

Ivan Vyskoèil (též prozaik) a plzeòský 

rodák Ladislav Smoèek, z prozaikù pøi-

pomeòme Alexandra Klimenta, Ivana 

Klímu, Evu Kantùrkovou, Vladimíra Pára-

la a Karla Michala (v jiné žánrové odno-

ži napøíklad i Miroslava Švandrlíka) –     

a z poezie? Nìkteøí psali rovnìž prózu    

a též v ní se proslavili, jménem si však 

být vyvoláno zaslouží pøinejmenším 

tìchto sedm stateèných mluvèích dané-

ho pokolení: od nejstaršího k nejmladší-

mu. Nuže: Karel Šiktanc, Milan Kundera 

(pøelomový význam mìla jeho sbírka mi-

lostné poezie Monology), Egon Bondy, 

Zbynìk Hejda, Miroslav Florian, Jan Zá-

brana a Miroslav Èervenka. Dva z nich 

ještì žijí. A i další, nìkoho jsme urèitì 

neprávem opomnìli. To jsou nezpochyb-

nitelné pojmy èeského pováleèného 

básnictví, by� je každý jiný a každý jinak 

svùj. Jinak žil Florian, jinak žil Bondy.  

Leè co Hrubý? Je „lepší“ než tato ge-

neraèní ekipa? Je „lepší“ než básniètí 

tvùrci z jiných generaèních vln? Má 

vùbec smysl se tázat, zda je opravdu 

„lepší“ èi na jistý pád „nejlepší“, ku-

pøíkladu jako Jan Skácel nebo Ivan 

Wernisch? Nemá. Právì tak nemá se-

bemenší smysl pou�ovì na pohøbu vykøi-

kovat, že jde o „jednoho z nejlepších 

èeských básníkù“. 

Øekli jsme, že Josef Hrubý je básník   
s velkým B. Leè nelze brát na lehkou 
váhu uvedenou skuteènost, že literární 
dìjepisectví o nìm až transparentnì 
témìø nic „neví“ a vìdìt zjevnì nehodlá, 
skoro se k nìmu staví zády, jak doka- 
zují zmínìná akademická kompendia.   
To není ani náhoda, ani zlovùle: pouze  
to „trochu“, „jaksi“ a „nìjak“ o nìèem 
podstatném vypovídá. Dále že mimopl-
zeòská literární kritika je vùèi umìlcovì 
tvorbì až na výjimky dosti odmìøená      
a posléze že – což pokládáme za uèi-
nìné neštìstí, pøímo tragický životní 
omyl – autor bìhem dlouhých desetiletí 
publikoval skoro výhradnì jen v regionu. 
Jeho sbírky ke škodì všech ètenáøù       
(i plzeòských) neprocházely nároèným 
redakèním a editorským filtrem praž-
ských èi brnìnských knižních domù. Žel 
setrvával v prostoru, jenž mu byl naklo-
nìn, leè nekriticky naklonìn. Zrovna je-
mu by ale mohly být i jiné nakladatelské 
brány (snad) dokoøán otevøené! 

Jak danou rozpravu o Hrubém uza-
vøít? Netøeba vyvracet emocionální plaè-
ky, podle nichž „tolik vynikajících básní 
napsal!“ Nebyl sám a nikterak z toho ješ-
tì nevyplývá s neochvìjnou jistotou, že 
by „Pepíèek“ mìl být tím pádem a nato-
tata jedním z nejvìtších èeských básní-
kù. Zvláštì pokud o naší poezii „ovšem 
skuteènì velice“ cosi víme. Proè to ne-
povìdìt lépe a z duše: Josef Hrubý byl 
velký plzeòský poeta. Netlaème ho však 
do kmocháèkovského pepíèkovství.
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Lumír Aschenbrenner

Rozpráuka – Galileo

LEMOVINY

Grafická spolupráce Helena Jarolímková

Rozpráuka
Bola? Nebola?
Zabila ju ebola

Galileo
Galileo Galilei
tady už Ti nenalejí
Toho, kdo Ti naleje
èekají totiž galeje
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Karel Adamus

Starší pøíbìhy II.
11. Jak zaèít

„Rád bych stvoøil nìjaký neuvìøitelný 
pøíbìh,“ øekl nejmladší žák mistrovi, 
„øeknìte mi, jak na to, jak zaèít, na èem 
jej založit.“ „Nejlepší by bylo,“ øekl mistr, 
„vymyslet si nìco, o èem se pøesnì ne-
ví, co to je ani jak to vzniklo, ani jak to 
vypadá, a na tom založit takový neuvì-
øitelný pøíbìh.“ „Co by to mìlo být?“ 
zamyslel se nejmladší žák. „Tøeba svìt,“ 
napovìdìl mistr. „Ale o svìtì všichni 
vìdí, každý, kdo žije ve svìtì, kolem 
sebe svìt vidí,“ váhal nejmladší žák. „Tak 
tøeba vesmír,“ napovídal mistr. „Vesmír, 
vesmír… I o vesmíru všichni vìdí. Ob-
klopuje nás, všichni to vìdí. Chtìlo by   
to nìco, nìco…“ váhal nejmladší žák. 
„Mìlo by to být nìco zavesmírného, 
nìco, na èem spoèívá vesmír,“ usoudil 
nakonec nejmladší žák. „To tajemno       
a neznámo, na nìmž spoèívá vesmír,     
z toho by mìl vycházet i neuvìøitelný 
pøíbìh, na tom by se mìl neuvìøitelný 
pøíbìh zakládat, od toho by se mìl 
neuvìøitelný pøíbìh odvíjet; jenže tady  
mi asi nikdo neporadí. Víte, na èem 
spoèívá vesmír?“ zeptal se nejmladší 
žák mistra. „Vesmírù je víc,“ øekl mistr,   
„a každý mùže spoèívat na nìèem ji-
ném. Vesmír, který znám, vesmír, který 
nás obklopuje, spoèívá na bdìlosti, na 
pozornosti, na poznání, na radosti, klidu, 
vyrovnanosti a porozumìní. Spoèívá na 
otevøenosti, na mìkkosti, na poddajnosti 
a na ústupnosti; jen proto mùže být 
hostitelem všech svìtù. Nebýt toho, na 
èem spoèívá vesmír, nebylo by všech 
svìtù, nebylo by ani všech bytostí, ne-
bylo by ani smìrù, cest, škol, žákù, mis-
trù, nebylo by ani pøíbìhù putujících spo-
lu s námi po Dnì, nebyl by ani zaèátek, 

ani konec putování.“ „Neuvìøitelné,“ vy-
dechl nejmladší žák. „Vidíš,“ usmál se 
mistr, „právì jsi to našel.“ 

„Neuvìøitelný pøíbìh mùže být i o tom, 
co všichni dobøe znají,“ øekl mistr Prù-
žer, když pøíbìh skonèil. „Ve svìtì se 
dìje všelicos a nemusí se ani moc vy-
mýšlet. Takové titìrnosti jako tøeba to,  
na èem je založen svìt nebo na èem 
spoèívá vesmír, ve svìtì nikoho neza-
jímají. Neuvìøitelnost pøíbìhu netkví        
v nìèem neznámém, v nìèem, co nikdo 
nikdy nevidìl, ale spíš v tom, co se s nì-
èím úplnì obyèejným dìje, neuvìøi-
telnost pøíbìhu tkví v události. Vzpomí-
nám si na jednu takovou pøíhodu, která 
se mi stala ve dvacátém století,“ pokra-
èoval mistr. „Nìkam jsem tenkrát šel       
a o nìco jsem zakopl. Podíval jsem se 
na to blíž a na zemi jsem uvidìl ležet 
pohozené pouzdro na housle. Otevøel 
jsem je, v pouzdøe byly housle. Podíval 
jsem se na nì lépe a vidìl jsem na kaž-
dé strunì krásný, vzrostlý strom. Podíval 
jsem se blíž, a hle, ostrov! Kolem stro- 
mù vlnilo se široširé moøe, dálky, èerstvý  
vítr, hluboká modø nekoneèné oblohy.  
Pøi bližším zkoumání vidìl jsem ještì,   
že u každého stromu kotví loï. Brnknul 
jsem o strunu; zaznìl zvuk; a hle, na 
jedné z lodí vyrostl stìžeò. Podíval  jsem 
se blíž a vidìl, že to není stìžeò, ale    
že to je nesmírnì vysoká pozorovatel- 
na. Nahoøe na té pozorovatelnì jsem 
vidìl stát èlovìka. Jasnì jsem vidìl, jak 
se rozhlíží kolem dokola a pozoruje svìt. 
Zdálo se mi, že se dívá skrze nìjaký da-
lekohled èi co to mìl na oèích, ale když 
jsem se podíval lépe, vidìl jsem, že ten 
èlovìk se nedívá, ale jen tak stojí; jen tak 
stojí a oèi si dlanìmi zakrývá.“ 
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Všechno je jinak

Za politiky na zdi visí
tatíèkùv obraz grafický.
Tváø morální autority kdysi,
dnes doplnìk jen praktický.

Tváø jeho dozajista znají,
proè jinak by za nimi stál?
S tìmi si ruku však podávají,
s nimiž by on si ruku nepodal.

Tak to je

Podvodník tváøí se jako andìl. 
Je samozøejmì nevinný!
Z rozèílení se jenom zardìl:
Zase už na nìj kálej noviny!

Tisk a televize, rozhlas i web,
v jednom nepøátelském šiku
poulí na nìj nenávistný škleb.
Nactiutrhaèi mají zatím kliku,

že je nestrèili do žaláøní klece.
Jednou zacvakají mastný pokuty!
On ctí jenom zákon pøece.
I když možná trochu cinknutý.

Piky, piky na hlavu

Vlítli tam
a dali jim do držky, 
ale ne všem.
Ti, co zbyli, chtìli si
dál hrát na vojáky.
Co jim zbejvalo?

Tìm, co tam vlítli,
už se dál hrát nechtìlo.
U nich doma byli proti.

Chlápek, co to tam šéfoval,
zahrát si chtìl na schovku.
– Když jste mì vèera objímali,
tak si mì teï hledejte.

– Piky, piky na hlavu,
øekli, když jej našli,
teï vo ni pøijdeš!
Sotva jej na špagátu zhoupli,
zaèali se mezi sebou rvát.

Vlítnout nìkam není tìžký,
ale nenápadnì zmizet,
to není jen tak.
Babo raï,
jak z toho ven?

Stanislav Sedlák

Tak to je

12. Mìsto

Muž zvaný Horský Høbet zavítal na 
pozvání pøítele poprvé do velkomìsta. 
Každý den se od rána do veèera spolu 
procházeli. Pøítel mu ukázal všechny pa-
mìtihodnosti, všechny mìstské zvlášt-
nosti jako parky, mosty, rozhledny, pod-
zemní chodby, studny, øeku, pøístav, 
hrady, zámky, obchodní domy, hospody, 

vládní budovy… Prolezli úplnì všechno. 
Pøítel mu ukázal dokonce i nezajímavé, 
obyèejné domy v nezajímavých, oby-
èejných ètvrtích, v ulièkách na okraji 
mìsta. Horský Høbet byl ohromen. Když 
odjíždìl, vyjádøil svùj dojem slovy: 
„Ohromné! Obdivuhodné! Kdyby to 
všechno, co jsem tu vidìl, bylo na jedné 
hromadì, urèitì by mi chvíli trvalo, než 
bych se vyškrábal až nahoru.“
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Baba neví, hvìzdy mlèí.
Lógr není, kafe je rozpustný.
Vnitønostem ptákù není co vìøit.

Pøekroèili jsme Rubikon? 

Brzy to skonèí (jaro 1945)

Kašlu vám na pøepych!
Zasnìnì vzpomínám
na bramborové placky,
peèené na rozpálených
plátech kamen. Potøené
rozpuštìným sádlem.

Pak hurá ven!
Borovice nad srázem.
Vyènìlý koøen – knipl
v kabinì letadla.
Za mnou pìt indiánù
na váleèné stezce.
Nabíráme výšku.
Dvacet metrù nad zemí.
Koruny akátù se vlní.

Slyšet je bzukot èmelákù.
Støíbrná bøíška bombardérù
vysoko nad námi.
Za dvacet minut
jsou nad Brnem.
Bude to rachot!
Naplno zazní tympány.
Svatební košile. Umrlci
vzbudí se i ve dne.

Hitlerova košile
shoøí s ním v ohni.
Do mìsíce a do dne.
Hin se ukáže!

Karel (rébus)

Helénský bìžec
se srostlým oboèím.
V cíli maluje nohama.
Blindrámy praskají,
tøísky na zátop.

Otisky barev na podrážkách.
Øíká se tomu tvùrèí krize.

Diskobolos? Houslobolos.
V pravé ruce struník jako hùl.
Housle pokoušejí se hrát
duo s køivákovou hlavou.
V dur, nebo v moll?
Vychrtlé užovky strun
snaží se vplést do jeho vlasù.
Skoro se jim to daøí.

– To si odneseš! Poletíš 
ze školy. Teï hned!

A letìl. Až do Ostravy,
k Bezruèùm. Se štìtcem
na plátnì kulis.
Potlesk pro šampióna. 
Vzpurný básník palety.
Machar, èi chachar? 
Chovanec ústavu Svìt.
Jako my všichni.

Jak býti básníøkou

Musíš na to mít
vysokou kuchyòskou.
S nástavbou alchymie.
A tvrdou hlavu, jež odolá
náporu všech trendù a mód.
Nejlépe vyøezanou
z bukového døeva.
Vyøezanou tenkou nití
fantazie. Laserovým 
paprskem vøelé krve.

Musíš mít deš�ové oèi,
shlížející se v zrcadlech
vody pod nohama.
Horký dech, jenž na asfaltu
vysuší soustøedné kruhy,
zužující se do støedu
Støedozemì, kde 
všechno je, jak nemá být.
Ale jak být mùže.

Musíš na to mít hlavu
se vším všudy jinudy.

Ilustrace
Miloslav Krist
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Meze dokonalosti 

Dotknu-li se tì 

svou biotickou paží a

setøu smyšlené smítko 

køemíkovým pohybem 

mùžeme stále hovoøit 

o lásce?

Vždy� mé gesto i

pocit na tvé tváøi 

jsou jejím vyústìním Ovšem 

pokud bych tì pohladil prknem a

i je vedla touha po blízkosti tehdy

by i ono bylo protézou mého citu

A tak tu pøekáží 

má paže

Nedostateèná 

Jako každá náhražka 

Aktuální 

Když je radost radostná jak Hoøesedly

i útulný byt v centru mìsta 

mùže nabobtnat do bezletové zóny

Mezi kontinenty duše a tìla pendluje

osamocený humanitární konvoj 

Pøiváží už jen reklamní pøedmìty citu

Aspoò ještì zkusit vyvrátit hoaxy 

svých myšlenek Pokøižovat se tím 

co jsem mìl dávno vyslovit

Pod jazyk vložit konstantu ticha 

a možná Možná proscrollovat k

nadìji 

Tomáš Èada

Radostná jako Hoøesedly
Uninstallovat pøedstavu 
že post truth infikovala 
jaro

Køehká báseò

Je to lehounké 
jak ranní mlhy
zneklidòující 
jak dotek 

Heømánku!

Upít se
Omýt bìsy
Ústa Svlažit svìdomí 
Alkoholy do poezie dávno nepatøí 

Jenže toto je milostná báseò
kterou jsem nikdy nechtìl psát 

Resuscitace

Nejvìtší ticho vydává špatnì propnutá
                                             blána vztahu
Mám ústa Znají slova A používají je 
                                       k ozvìnì nièeho
Udìláme si dítì aby tu aspoò køíslo
                                              Tøeba v nás
Koupím ti radost Sobì klid Když na to
                                                   budu mít
Krypta rodiny je nejsamozøejmìjší trezor
Uschová cokoli a vyloupit ji nedáme
Budeme hlídat všechny posraný pleny
                                        Plané ejakulace 
A snad i tu lásku
Mla� s ní do ozvuènice Tøeba zazní
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Die Rache

Nikdy jsem netoužil 
mít tetování
rodinu dìti 
stálý pøíjem 
trochu toho pohodlí
ale tetování?

V ústech máš
rodinu dìti 
stálý pøíjem 
trochu toho pohodlí
– patøièné nástroje –
a zcela nevìdomky 
do mne tetuješ 
pomstu

nìmecky
tady jsou 
Sudety 

xxx

Chtìl bych vrátit
vìci do pùvodního stavu
stavy k pùvodním vìcem
na místì kde stával v Mlýnské
dùm který má dìtská ruka
èrtala do skicáøe prohánìjí se
ještìrky zaskladòují europalety
pan øídící se nade mnou sklání
Tomši a ten strom vidíš opravdu
takový Vidím vás pane Macek
køivici vìtví prorùstající stropem
a na mì všechno padá první
dìtská zrada nohy rychlejší 
než hlava utíkají k mámì pryè
od slibù hlava rychlejší než nohy
v životì mi chybìl pohyb a teï
nevím jak ho zastavit Pane 
Macek ale ten strom je fialový
nebe záøí rudì ne není nevinné
jak èapka Jacques-Yves Cousteaua

chtìl bych na lodi Calypso najít
smìr ve tøiceti stále na mùstku 
zpitomìlý jako v osmnácti stále
jsem se neodhodlal mùj problém
je neodhodlávání písmena na
stránce mizí ve snìhu papíru
každý ètenáø je trochu lovec
nasadit snìžnice a vydat se po
barvì a když psaní chybí krev
ztratíš se Pane Macek vím
dìtská kresba jedním tahem je
v neohrabanosti èistá já už dávno
hledám cestu z místa a k linkám 
musím èrtat linky další jedna
láska dvì dìti stavební spoøení 
leasing na auto dùm byt a zahradu 
kecy kecy kecy Pane Macek chtìl 
bych vrátit vìci do pùvodního stavu
stavy k pùvodním vìcem ale
rozemnul jsem v prstech 
Heømánku a teï mi tu voní

Nechci aby cokoli pøišlo po ní 

xxx

Vodiè se nechává vést je slepý 
Objímá tyèe u cest nìmé znaèky 
Jeho temnota prochází kolem 
temnoty Nic za Nic uvnitø Tma

V ústech mu rostou šupiny
vyvrhuje je spolu se slovy
dáví do vìt Pøíbìhy hebké 
jak hadí kùže Jak uštknutí 

Svazuje slovem svìt
Ústa oèi ruce òadra
usmìvavé vagíny
Lexikální bondage

Vodiè je veden svým jazykem
neohrabanost svalu mu urèuje
smìr Dívèí úsmìvy ulpí na pùnebí
Láska je svátek 
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše VIII.

Šumava: Šumava je krásná. Nejradìji 
bych ji zaøadil do výètu mých míst jako 
celek. Ale Šumava je také velká. Èástí, 
které by si zasloužily moji a vaši pozor-
nost, je v ní mnoho. Nemohu se pøe-    
ce zastavit u všech. Nechci je uvádìt  
zvláš� jako ty pøedešlé, ale pouze ve 
spojitosti s územím poblíž našich zá-
padních hranic.

Vyïobnu tedy pár rozinek z šumavské-
ho koláèe a pøedložím vám je k ochut-
nání. Zaèneme hned. Tøeba s jedním zá-
hadným zvukem.

***
Tøi, dva, jedna – tss, tss, tss, tss. 

Špatnì, znovu. Tøi, dva jedna – tss, tss. 
Špatnì, ještì jednou. Tøi, dva, jedna –- 
tsssssssss!

Jsme ètyøi. Jako ti tøi mušketýøi. Právì 
vedeme souboj. Souboj s plechovkami 
piva. Pøed tím, než zaène odpoèítávání, 
zasuneme jeden z prstù ruky, lhostejno 
jaký, pod takové to oèko na vrchní stranì 
plechovky. Lehce ho pøitáhneme k sobì 
a èekáme. Pak zaène Šimon poèítat. Tøi, 
dva, jedna. Jako jeden muž (jeden za 
všechny, všichni za jednoho) zatáhneme 
za oèka a v horních èástech hliníkových 
obalù se objeví otvor. Výsledkem má být 
jednolitý, nádherný zvuk, který vyjde ze 
všech plechovek najednou. Trvá nám 
dlouho, než v tom duelu zvítìzíme. Pivo 
ze zkažených pokusù samozøejmì nevy-
léváme. A pak, asi po hodinì, to pøijde.

Tsssssss.
Tato nádhera se odehrála v malé chat-

ce, stojící mezi sjezdovkou na Špièáku  
a hotelem Rixi. Slavil jsem tam svoje 
padesátiny. Dodnes na nì všichni, kteøí 

se té krásné blázniviny zúèastnili, vzpo-
mínají. A já také. Tssssssss.

***

Jdeme se ženou do pomìrnì pøíkrého 
kopce. Celý je dlouhý asi tøi kilometry. 
Vyšli jsme pøibližnì pøed hodinou od Prá-
šilského jezera a nacházíme se v polo-
vinì strmého stoupání. Máme toho už 
dost, ale kupøedu nás pohání vìdomí, že 
jsme pøedešli už nejmíò pìt cyklistù, jimž 
jsou pøevody na nic, a z kola se stává 
pøítìž. To máte za ty vaše bezhlavé sjez-
dy, koleèkáøi.

Kopec se zaène pøeklápìt do roviny    
a nám se najednou šlape lehce. Ještì 
asi dvì stì metrù a budeme u cíle. A už 
jsme u nìj. Pøed námi se tyèí Poledník. 
Vyhlídková vìž s ochozem je vysoká     
37 metrù a nabízí nádherný výhled na 
blízké i vzdálené okolí. Vysupíme po  
227 schodech na vrchol a námaha stojí 
za to. Jako na dlani jsou vidìt nejvyšší 
šumavské vrcholy, napøíklad Velký Ja-
vor, Malý a Velký Roklan nebo Boubín,    
a v dálce probleskují Alpy. Chytnu ženu 
za ruku, oba jsme dojatí z té krásy a já 
se snažím nemyslet na podlahu ochozu, 
která je z dìrovaného plechu a je skrz ni 
vidìt až na zem.

Zpìt do Prášil se nám šlape dobøe,  
je to poøád z kopce, náladu nám kazí 
pouze cyklisti, kterým už otrnulo a sviš-  
tí kolem nás v plné rychlosti. Trochu 
jsme podcenili pitný režim, takže máme 
hroznou žízeò a zásoby tekutin už dáv-
no došly. Ještìže je otevøena hospoda 
na návsi. První pùllitr jenom zasyèí. 
Ááááááách!
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Prášily jsem si oblíbil natolik, že jsem 
odtud výstup na Poledník podnikl ještì 
dvakrát. Líbilo se mi v nich. Líbili se mi    
i bizoni, kteøí se pásli ve velké døevìné 
ohradì. Kolem té jsem vždy musel jít, 
než jsem odboèil na stezku k jezeru. Bi-
zoni už tam (prý) nejsou a já v Prášilech 
taky dlouho nebyl. Budu to muset na-
pravit. Jen Poledník nejspíš vynechám. 
To víte, léta pøibývají a cyklisti také.

***

Mám rád mlhy. Obzvláš� ty šumavské. 
Jsou narozdíl od plzeòských, smogo-
vých, takové èisté. Zbytek rodiny mì 
kvùli tomu nesnáší, ale já si nemùžu po-
moct. Jak padne na kraj mlha, vyrážím 
do pøírody a se š�astným úsmìvem se 
prodírám bílošedými chuchvalci.

Na Šumavì jsem si mlh užil až až. 
Proto mohu za „moje“ místo oznaèit kaž-
dé takové, kde jsem se s mlhou setkal.   
O jednom bych se ale pøece jen rád 
zmínil podrobnìji.

Vyjíždím za Skelné, což je až na 
jedno stavení zaniklá osada asi šest 
kilometrù od Prášil. Motor mého auta 
pøede jako spokojená koèka. Je konec 
kvìtna, ráno nás pøivítalo záplavou slu-
neèních paprskù. Kdyby tak byla mlha, 
mumlám si pod vousy, ovšem ostatní    
to slyší a tváøí se, že mì v nejbližších 
okamžicích zlynèují. No co, pro jednou 
se musím spokojit se sluncem a lehouè-
kým vánkem.

Do Velhartic je to necelých dvacet 
kilometrù. Sluníèko se bìhem cesty 
rozzáøí ještì o nìkolik stupòù. Pøedjíž-
díme èi potkáváme nìkolik valníkù taže-
ných koòmi. Vozy jsou obsazeny turisty, 
nejspíš nìmeckými. Jedou poznávat krá-
sy naší vlasti. Proè ne? Vlast máme nád-
hernou a poèasí také.

U hradu, kde král Karel s Buškem       
z Velhartic sedávali u dubového stolu, 
jsme za slabou pùlhodinku. Do míst, kde 
kromì Buška pobýval ještì Jan Werich, 

vede jedna jediná cesta. A zpátky jak-
bysmet.

Samotná prohlídka probíhá skvìle, 
rodina je spokojena. Po dvou hodinách 
se rozhodujeme pro návrat. Už když na-
stupuji do auta, zdá se mi, že je nìco ji-
nak. A taky ano. Vyjedeme z parkovištì, 
vykroužíme první zatáèku a druhá ná- 
hle zmizí. Na Velhartice se snáší mlha.    
I možná díky ní minu jedinou cestu ve-
doucí do Skelné a odboèím nìkam ji-
nam. Obklopen mlžným oparem kroužím 
po krajinì a hledám vhodný smìr. V tu 
chvíli moje náklonnost k mlze nepatrnì 
poklesne, ale po nalezení správné cesty 
opìt vylétne do výšin. Potkáváme totiž 
valníky s nìmeckými turisty. Jsou zaba-
leni do dek a tváøí se mrzutì. V mém au-
tì je na rozdíl od valníkù teplo a žádné 
deky nepotøebujeme. Nemyslete si, já se 
tìm lidem na valnících neposmívám. Já 
jim závidím.

Jak jsem už øekl, mlh jsem si na 
Šumavì užil dosytosti. Tøeba pøi výšla-
pech na Èerné a Èertovo jezero. Mlhy 
mì obš�astnily i u jezera Prášilského    
a jezera Laka, nebo pøi pìší túøe na 
Javor. Rád na nì myslím a rád myslím 
na místa, kde jsem byl jimi obklopen.

Ilustrace Miloslav Krist

omloufame se,

ale pro šumavska

ml ha neni fidìtc

ani na krok –

ani  i lu strace...

himlhergot...
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***

Konstantinovy Láznì: Stojím v kru- 

hu na okraji høištì o rozmìrech zhruba 

dva a pùl krát osm metrù. Høištì je vy-

sypané pískem a leží na prostranství za 

lázeòským domem Jirásek. V pravé ru-

ce držím kovovou kouli. Mám poslední 

pokus. Jestli se mi nepovede, moje 

družstvo, sestávající ze mì a mé ženy, 

prohraje. Ostatní už své maèe na sou-

sedních pláccích dokonèili, a tak stojí       

a dívají se. Pokrèím kolena, rozhoupu 

se, rukou s koulí máchnu dozadu, do-

pøedu, dozadu, dopøedu, a když je paže 

ve vodorovné poloze, kouli vypustím.    

Ta letí, letí a pøi dopadu naráží na kouli 

soupeøù. Tlaèím ji oèima, aby se odrazila 

správným smìrem a dopadla co nejblíže 

malé kulièce, takzvanému košonku. To je 

totiž cíl té hry. Kdo bude košonku nejblíž, 

vyhrává. Moje koule se skuteènì odráží, 

ale špatnì, a konèí daleko, pøedaleko.

To, co jsem vám právì popsal, je hra, 

kterou s mými pøáteli pravidelnì hraji pøi 

každoroèní návštìvì Konstantinových 

Lázní. Jmenuje se pétanque a je jednou 

z aktivit, které provozujeme. Také chodí-

me na výlety po okolí. Byli jsme napøí-

klad na Krasíkovì, v jehož podhradí je 

neuvìøitelnì pøíjemné venkovní pose-

zení, kde jsme si pochutnali na domácím 

chlebu se škvarky, navštívili jsme Polžice 

i Bezdružice a marnì jsme hledali stopy 

po Kryštofu Harantovi, nebo jsme jen tak 

courali po okolí. Je pøekrásné.

U Konstantinek, jak jim familiárnì øí-

kám, se mi však nejvíc líbí mìsto samot-

né. Je zde neuvìøitelný klid. Pro akènìj-

ší lidi, jako je napøíklad moje žena, se 

mohou zdát krapánek nudné, ale já jsem 

jimi nadšen. Klidnì se mohu procházet 

parkem, který lze pøejít rychlou chùzí za 

tøi minuty, tøeba dvì hodiny. Tu se posa-

dím na lavièku, tu jen tak postojím pøed 

sochou, tu se uchýlím k obèerstvení na 

venkovní terasu sanatoria Prusík.

Jasnì, jako pacient bych také do Kon-
stantinových Lázní nechtìl. Znamenalo 
by to, že mám bolavé srdce, a to nikdy 
není dobré. Ale jsem-li pouhý návštìvník, 
to je jiná.

Víte, co se mi na Konstantinkách ještì 
líbí, a to moc? Posezení na venkovní za-
hrádce penzionu V pohodì. To si nene-
chám ujít nikdy a vždycky si tam ob-
jednám vynikajícího lososa, kterého mi 
pøinese na stùl vìènì usmìvavá a ne-
smírnì sympatická servírka Denisa. A já 
si lebedím a nechám na sebe pùsobit    
pohodu, která je všude kolem.

Mezikapitola ètvrtá

Pøedložil jsem k nahlédnutí seznam 
míst, která jsou mému srdci blízká, a na-
lézám-li se v nich, rozhodnì nepíšu. 
Urèitì bych ještì nìjaká vylovil z hlubin 
chatrné pamìti. Ale aniž bych se chtìl 
opakovat, musím konstatovat, že jich by-
lo tak akorát a že mohu pøistoupit k dal-
šímu tématu. Jaké bude? Rozeètìte si 
kapitolu pátou a uvidíte.

Kapitola pátá – Zvíøata a zvíøátka

U této kapitoly je naprosto zøejmé, že 
název rubriky sedí. Jestliže se o zvíøata 
èi zvíøátka starám, nebo ocitnu-li se, 
tøeba nìjakým nedopatøením, v jejich 
blízkosti, psát nemùžu. Buï mi to sama 
nedovolí, nebo na to není èas. Pøi posle-
chu hudby mì mohou napadnout krás- 
ná slùvka, která jsem schopen vzápìtí 
pøenést na papír, sedím-li na kraji útesu 
a hledím do krajiny, plují dozajista mou 
hlavou ušlechtilé myšlenky, jež je možno 
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zachytit pro pøíští generace. Co však 
mohu zachytit, visím-li na plotu, na který 
skáèe rozzuøený dobrman? Zhola nic.

To byl ovšem extrémní pøíklad, existují 

i jiné, mírnìjší. S jedním mùžu hned za-

èít.

***

První pøíbìh se zvíøátkem znám z do-

slechu, respektive z vyprávìní maminky. 

I když si z té doby nic nepamatuji, psát 

jsem prý už èásteènì umìl. Alespoò to 

tvrdila. Protože maminka má vždycky 

pravdu, ta událost do této kapitoly patøí. 

O tom nemùže nikdo pochybovat.

Jsou mi asi ètyøi roky. Krásný vìk. No-

hy mì od neustálého pobíhání bolí, a tak 

sebou kecnu na podlahu kuchynì. Ma-

minka nìco míchá u plotny a já ji po-

zoruji. Se stejným zaujetím ji pozoruje        

i Mufík. Je to malá bílá chlupatá koule      

s vìènì vyplazeným jazykem. Vím to, 

protože mi jako vzpomínka na nìj zbyla 

èernobílá fotografie. Sedím na dece, 

nejspíš nìkde v létì u vody, na hlavì 

mám slušivý klobouèek, abych nedostal 

úpal. Mufík sedí vedle mì, jazyk až na 

pomyslné psí vestì, a oddanì na mì 

kouká. Tak mi to pøipadá, když se na tu 

fotku dívám. Také je možné, že jsem 

pøed chvílí jedl a on zírá, jestli nìco ne-

zbylo. Pravdu už asi nikdy nezjistím.

Ale zpátky do té kuchynì. V ní vládne 

idyla. To se v brzké dobì zmìní. Ma-

mince padá na zem kus masa. Mufíku, 

ne!!! volá zoufale. Je pozdì. I malý pes 

dokáže v neuvìøitelnì krátké dobì zhlt-

nout velký kus flákoty. Když jsem byl ma-

lý, masa u nás nebylo nazbyt. Ty… ty… 

vyráží ze sebe maminka a po tváøi jí te-

èou slzy. Vím, z pohledu dnešního po-

mìrného blahobytu to vypadá divnì, ale 

s ohledem na tehdejší zásobování se jí 

nelze divit. Mufík má vykulené oèi a vrtí 

ocáskem. Asi oèekává další kousek.

Poèkej, já ti ukážu… Vím, co bude ná-
sledovat. Mufíka stihne trest. A to takový, 
že dostane nabacáno. Starými novinami, 
které leží na botníku v pøedsíni. Vidím 
maminku, jak jde do pøedsínì. Mufík už 
asi pochopil, že nìco špatného provedl, 
ocáskem už nevrtí a kòuèí. V té chvíli se 
rozhodnu. Vstanu z podlahy a dojdu ke 
dveøím. Mufík nesmí dostat nabacáno. 
Zabouchnu dveøe a… otoèím klíèem.

Když po nìkolika minutách marného 
pøemlouvání a vyhrožování maminka 
rozbije sklo ve dveøích a odemkne, 
sedím s Mufíkem v koutì, objímám ho    
a svornì se tøeseme.

Dostaneme tìmi novinami nabacáno 
oba.

***

Po desce stolu, stojícím uprostøed 
obývacího pokoje, rejdí neuvìøitelnou 
rychlostí malý, rozježený tvoreèek. Se-
dím u delší strany a soustøedìnì ho po-
zoruji. Bavím se tím, jak majtoší z jed-  
né strany na druhou, a když se pøiblíží    
k okraji, prudce zabrzdí. Vždycky mu to 
vyjde, takže pøes okraj pøepadne pouze 
èumáèek, který strašnì rychle krèí.

Pojï sem, ty pako, øíkám mu s láskou, 
jemnì ho uchopím a neménì jemnì 
vsunu tam, kde už je zvyklý. Do kapsièky 
své košile. Chvíli se vrtí, dìlá kotrmelce 
a pak se rozhodne zjistit, jak vypadá po-
hled na svìt z jeho nového pùsobištì. 
Aby mu ten pohled pøipadal lepší, sáhnu 
do kapsy kalhot a vytáhnu zrníèko. Tìch 
mám u sebe nepoèítanì a jsou smíchá-
na s nejrùznìjšími drobky. Pako uchopí 
zrníèko a zaène pøežvykovat. Je to dob-
ré. Na misi je pøipraven.

(Pokraèování pøíštì)
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Knìz sedìl ve zpovìdnici. Byl už una-
ven, ale pracoval dále. Proti nìmu se 
otevøela dvíøka a za okénko nìkdo usedl. 
Byla to žena.

„Mluvte, moje milá,“ øekl, ale žádnou 
odpovìï nedostal. Vzlyky a slzy byly 
odpovìdí samy za sebe.

Chvilku bylo ticho. „No, nebojte se      
a mluvte,“ øekl knìz. Ticho se prohlubo-
valo. „Vìøte, Bùh vám odpustí,“ Odpo-
vìdí se staly pouze spìšné kroky. Žena 
odešla. 

Lidé ztrácejí víru, pomyslel si. Zhøeší, 
pak mají pocit viny a pøijdou, ale ta tíha 
je tak velká, že se nedokážou vyzpoví-
dat. Takové situace se poslední dobou 
stávají bìžnì. Bohužel.

Knìz vyšel z opatství. Když otvíral 
masivní dveøe, upoutala ho fádní barva 
budovy splývající s lehkou mlhou pokrý-
vající pole na úpatí kopce. Trochu de-
presivní pohled. Nadýchl se èerstvého 
vzduchu a pokraèoval cestou dál, blíž     
k hustému lesu. Když si byl jistý, že ne-
potká žádného èlovìka, zastavil se, vy-
táhl z kapsy cigaretu, zapálil si a díval se 
do kraje. Potøeboval být sám. Ta žena 
mu nìco pøipomínala. Nìco, co nedávno 
slyšel. Vydal se zpìt. Kolem nìj prošel 
pár sester. Pozdravili se.

„Slyšela jsi? Prý tu byla Filomena!“

„Filomena?“

„Ano, ona tady byla! Já jsem ji vidìla!“

Filomena. To jméno mu nìco øíkalo… 
Zrychlil. Otevøel dveøe svého kabinetu    
a usedl k poèítaèi. Tady pøece musí být 
její složka… Jo, je tu. Jasnì, ta jeptiš-
ka… Zaèal horeènì èíst: Byla tady, by-
dlela tu… porodila dítì, které pak bylo 
adoptováno. Michael Lee. Dál ve slož- 
ce nic nebylo. 

Pøece nìkde musíme mít informace    
o adoptovaných dìtech… zamyslel se. 
Tady. Vytáhl papíry ze šuplíku. 

„Michael Hess!“ pøekvapenì zvolal. 
Samozøejmì, toho chlapce znal, stal se  
z nìj významný pracovník v kanceláøi 
George Bushe. „Ale poèkat…“ øekl za-
myšlenì rychle toèiv stránky. Vida, tak 
pøece tady byl… Opravdu, hodnì èasto 
náš klášter navštìvoval. Listoval dál. 
Léèil se tady, chtìl najít svoji matku, 
hodnì se mu po ní stýskalo, ale umøel 
neuspokojen, nikdy ji nenašel. Pohøben 
je v areálu našeho kláštera. 

Ale jak je to možné, že ji nikdy 
nenašel? Vždy� tady bývala èasto… 
Myšlenky skákaly v jeho hlavì jedna 
pøes druhou. Znìlo to jako moc divné 
tajemství.

Uplynulo nìkolik mìsícù. Napadlo 
hodnì snìhu. Opatství vypadalo klidnì   
a spokojenì, skoro nikdo ho nenavštì-
voval. 

Knìze vyrušil zvuk motoru. Podíval se 
z okna – to je pøece… ale to je ta žena, 
která tehdy pøišla ke zpovìdi! Co asi 
mùže chtít? napadlo ho. Ale usedl zpìt 
ke stolu a vìnoval se dál své práci.  

Poklid tohoto opatství proøízlo hluèné 
zaklapnutí dveøí auta, hlasitý hovor nešlo 
ignorovat. Nechal vìci rozložené na stole 
a vydal se zjistit, co se dìje. 

„Vy sem ale nemùžete!“ zaslechl.

Zrychlil krok a po schodišti skoro 
bìžel: „Co je? Co se dìje?“ 

„Otèe Jamesi, je se sestrou Hildegar-
dou!“ zvolala jedna z jeptišek. „Vletìl 
dovnitø!“

„Kdo?“

Gleb Korotkij

Pøíbìh kláštera
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„Ten žurnalista!“

Opat otevøel dveøe návštìvní míst-
nosti – tam sedìl novináø Martin Smith.

„Promiòte, pane, co vás opravòuje      
k takovému vstupu?“ pravil James. 
„Vletíte sem jako neøízená støela a…“

„To je odporné,“ pøizvukovala sestra.

„Já vám øeknu, co je odporné!“ rozkatil 
se novináø. „Odporné je to, že kvùli va-
šemu náboženství, vašim hloupým pøed-
pisùm jste znièili život dvou lidí!“

„Tohle nemusíme poslouchat. Pojïte, 
sestro Hildegardo,“ øekl James, pevnì 
uchopil madlo invalidního vozíku a chtìl 
ji odvézt pryè.

„Vy jste lhali synovi i matce a oni se 
sobì navzájem ztratili! Proè jste tìm dvì-
ma nemohli dát pár krásných momen- 
tù? Vždy� ji hledal! Byl nemocný! To není 
moc køes�anské, co?“

„Tak já vám nìco øeknu,“ vzbouøila se 
sestra a málem se sesula z invalidního 
vozíku. „Sestry, které zhøešily, si za ná-
sledky svého høíchu mohou samy. Já 
jsem dodržela svou pøísahu celý život.“

Otec James zahlédl koutkem oka že-
nu, která zrovna teï pøišla. Byla to ta, co 
ho pøed èasem navštívila. 

„Myslíte sex?“ zeptal se novináø jízli-
vì.

„Co se stalo, stalo se,“ opáèila sestra.

„Co po nás chcete?“ zeptal se otec 
James

„Nic,“ øekla najednou pøíchozí žena.

James nevìdìl, co si má myslet, ale 
vìdìl, že se dìje nìco zlého.

„Omluvu! Alespoò omluvu…“ øekl 
žurnalista už smíølivìji.

„Bùh bude mým soudcem, ne vy!“ 
zašeptala sestra.

„Jo?! Opravdu?!“ novináø se znovu 
dostal do obrátek. „Tak jestli je Bùh, mìl 
by vás shodit z toho podìlanýho vozíku.“

„Martine!“ okøikla ho žena.

Jamesovi se rozsvítilo: tak tohle je 
Filomena.

„Omlouvám se, otèe Jamesi, nechtìla 
jsem, aby z toho byla taková scéna.“ 
Obrátila se k jeptišce. „Jen jsem chtìla, 
sestro Hildegardo…“ odmlèela se, „chtì-
la bych, abyste vìdìla, že vám odpouš-
tím.“

„Jen tak?“ vykulil oèi Martin.

„Neøíkejte jen tak, Martine, ani nevíte, 
jak je to pro mì tìžké. Ale já nechci 
nenávidìt lidi, nechci být jako vy, Mar-
tine.“

Martin se nadechl, ale Filomena ho 
zastavila: „Už toho nechte, je to únavné.“

„Sestro Kláro, zavedete mì ke hrobu 
mého syna?“

Ženy odešly. I Martin se pomalu zvedl 
a šel ke dveøím. Otoèil se: „Ale já bych 
vám to neodpustil…“

Byla už noc a u dveøí kláštera stál 
osamocený knìz. Kouøil. Podle nedo-
palkù a hromádky popela už dlouho. 
Pøemýšlel nad právì odhaleným tajem-
stvím – nad vnitøním utrpením ženy, kte-
rá se musela zøíci svého syna. Padesát 
let  o nìm nevìdìla, nikomu o svém trá-
pení neøekla, odešla z kláštera a tiše 
doufala, že se se synem jednou setká. 
Ani nevìdìla, jak se jmenuje. A ani nevì-
dìla, co je vìtší høích – jestli porodit, 
nebo novému životu zabránit, aby se na-
rodil. Ona byla vlastnì neskuteènì sta-
teèná… on by to nedokázal… A utrpení 
syna? Jak mu asi bylo, když se dozvì-
dìl, že jeho matka byla øádovou sestrou. 
A když se ji vydal do kláštera hledat, 
nenašel. Našel tu alespoò útìchu? Pøe-
ce se sem stále vracel… 

V Jamesovì hlavì poøád znìla otáz-
ka: mohou lidé znièit život jiného kvùli 
Bohu? Mají na to právo? Odpovìï 
nevìdìl. Jen poøád slyšel žurnalistovu 
vìtu: „Já bych vám to neodpustil.“
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S tebou a bez tebe 

podle moderního muže

„Jsem / provazochodec / a / balancuju nad 

propastí // ten /provaz / – / to jsi ty // a // ta / 

propast / – / to jsou oni // nenech mì spad-

nout“. (Artista)

Sbírka veršù  Filipa Koryty S tebou a bez 

tebe nese velmi pøiléhavý název, ostatnì 

stejnì jako názvy jeho jednotlivých básnic-

kých èísel také nesou podstatnou informaci    

k obsahu dalšího textu. Jde o lyrickou sbírku, 

která velmi aktuálnì – vzhledem  k èasopros-

toru – a velmi obecnì platným zpùsobem 

jazykového vyjádøení zachycuje pocity, které 

kdekoho z nás už v životì „napadly“. Slova 

veršù mapují lidská snažení a jejich rozporu-

plné výsledky, a to pøedevším pøi støetávání  

se s druhými lidmi (a� nepoužijeme v básnic-

kém kontextu ne zrovna odpovídajícího vý-

razu interakce), nìkdy ve chvílích bytí se 

sebou samým, ale pøedevším v soužití se 

ženou, respektive ženami, jež vstupují do 

života muže – básníka. Tato oblast je sa-

mozøejmì ètenáøsky zajímavá zvláštì pro 

ženy. „Ano / já vím/ – / bude / mì to mrzet // 

bude / mì to mrzet / – / ale copak mùžu jinak? 

// ano! / ano ano! // víš to ty / vím to já / víme 

to oba // ano / bude to mrzet tebe / bude to 

mrzet mì / bude nás to mrzet / – / ale copak 

mùžeme jinak? // øekni – mùžeme? // nemù-

žeme / nemùžeme! // tak / vidíš“. (Bezvý-

chodnì)

Jistý humor a lehounká sebeironie dopro-

vází také pohled na životní „štrapáce“, které 

známe všichni moc dobøe (snad až na ne-

kontrolovatelné optimisty). V tomto ohledu má 

knížka naopak „mužský“ aspekt èili pohled 

vždy schopný nadhledu.

„Ptáš se / „jak tohle dopadne?“ / a / já/ se 

ptám / „jak chceš, aby to dopadlo?“ // a / oba 

víme / že to dopadne špatnì". (Lžeme)

Sbírka je velmi konzistentní formálnì i ob-

sahovì. Proto není zbyteènì dìlena na žád-

né oddíly, koneckoncù je tematicky zcela 

jednotná. A této jednotì skvìle odpovídá i jed-

nota formy – sporý volný verš, slova moder-

ního jazyka, v celém svazku jednoznaènì 

spisovného, jen místy se naklánìjící tu k ho-

vorové, tu zase k odborné jazykové vrstvì,     

a to zcela pøirozenì podle komunikaèní si-

tuace („pokoušel jsem se /…/ – proniknout / 

do tajù kvantové mechaniky“). Název básnì   

je „plnou“ souèástí myšlenek dalších veršù, 

nelze øíct, že je vždy pøímo incipitem; zá-

vìreèný verš obsahuje když ne pøímo bás-

nickou pointu, tak tedy výraznou akcentaci 

závìru textu.

Autor používá hromadìní souøadných 

výrazù, a� již ve formì nìkolikanásobných 

vìtných èlenù nebo opakujících se celých 

vìtných konstrukcí. Ovšem na rozdíl od pri-

márního užití podobné figury v èeském sur-

realismu zde nejde o  vytváøení kaleidosko-

piènosti jednoho básnického obrazu, ale spíše 

o výèet naplnìní aktivit èi pocitù  lyrického 

subjektu, který vede ètenáøe k vytvoøení kon-

krétnìjší pøedstavy o emocionálním, ale i ra-

cionálním naladìní  tvùrce textu („..louèím se 

se slovy / že už nechci otravovat / že už ne-

chci prudit / že už musím beztak jít / aèkoliv / 

bych otravoval a prudil rád / a / nikam jít 

nemusím…").

Jiným charakteristickým prvkem je opako-

vání motivu – výrazu v urèité spirále básnic-

kých obrazù. Nìkdy se tato figura blíží refrénu 

(„stále jsem si nezvykl øíkat pravdu“), nìkdy 

slouží k jisté gradaci vyjádøení (Skøíòová ro-

mance – „chtìl bych“), nìkdy – redukovaná 

na opakování napø. spojky A, ALE, TØEBA 

slouží k oddìlení jednotlivých obrazù a jaké-

musi navození hovorového prostøedí výpo-

vìdi (napø. v básních Interference, Dualismus    

a Smùla). „Tøeba / toho jednou / budeš litovat 

// tøeba / toho jednou / budeš litovat/ a / tøeba / 

taky ne // dùležité je / že teï to dává smysl / 

že to potøebuješ / že kvùli tomu vstáváš z pos-

tele / že kvùli tomu dýcháš / že se bez toho 

neobejdeš // tøeba / toho jednou / budeš lito-

vat / a / tøeba / taky ne // tøeba ano / tøeba ne / 

tøeba.“  (I kdyby jen na chvíli)

Neotøelým prvkem v souèasné tvorbì je 

použití pomlèek, a to nejen na místì jednotli-

vých slov, ale daleko èastìji celých „vyne-

chaných“ veršù – obrazù. Je jisté, že poskytují 

volné konotaèní prostory pro ètenáøovu 

fantazii, poskytují i èas na rozprostøení bás-
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Šumava bez Viléma Hracha 

Øeklo by se, že jde o po�ouchlé skotaèinky 

života, kdyby nešlo o natolik truchlivou záleži-

tost. Plzeòský rodák Vilém Hrach, jenž ovšem 

vyrostl a posléze maturoval v šumavské 

Sušici a pokládal ji za svùj druhý domov, po 

svém  penzionování se zaèal intenzivnì za-

bývat pováleènými historickými osudy milova-

né Šumavy. Øadu let pracoval na knize, která 

letos na jaøe vyšla v pražském nakladatel-  

ství Cattacan a která se tìší velké ètenáøské 

pøízni: na publikaci s názvem Šumava... hra-

nici pøecházejte po pùlnoci. Zdaleka to nemìl 

být autorùv poslední titul: systematické stu-

dium v archivech pøinášelo netušené plody     

a k tomu mìl Hrach i nesporný literární talent. 

Nebylo mu však shùry pøáno: na zaèátku léta 

Vilém Hrach vydechl naposledy. Bylo mu se-

dmdesát devìt let. Kdo ví, možná mu shùry 

pøáno i bylo: pøece jen se dožil vydání titulu, 

jejž mohl považovat za svou „životní“ knihu. 

Mohlo jich ale urèitì být víc.

Nepíšeme recenzi zmínìné publikace. 

Pouze pøipomínáme, že zèásti jde o sérii do-

kumentárních pøíbìhù týkajících se zejména 

tragických událostí v pohranièí po roce 1948, 

zèásti o „pravdivý pøíbìh“ tzv. Krále Šumavy. 

Autorovi se totiž podaøilo objevit doposud 

neprobádané archivní materiály (zejména       

v Archivu bezpeènostních složek), které èirou 

náhodou unikly skartaci. Díky tomu shro-

máždil neznámé a nové poznatky týkající se 

nického obrazu a myslím, že poskytují i vìtší 

emocionalitu (tak odsuzovanou, když je ve 

svých pøekladech Homéra používal O. Va-

òorný). „Pøijdu / – / – / vezmu si / co potøebuju/ 

– / – / – / a / odejdu.“ (Rutina)

Knížka Filipa Koryty je velmi sdìlná, zvláš-

tì pro souèasného mladého èlovìka. A to je 

moc dobøe s ohledem na to, kolik básnických 

knížek je jakoby duchovnì odtrženo od reality 

kolem nás spìchajícího života. „Neudìlal jsi to 

// neudìlal jsi to/ i / když / jsi mohl a chtìl // 

chtìl jsi / mohl jsi /a / nic jsi neudìlal // tak / 

teï pla� / za blbost, chlapeèku“. (Pozdì)

Ilona Gruberová

uvedeného „Krále Šumavy“, vlastním jménem 

Kiliana Nowotného, nìmeckého rodáka ze 

Šumavských plání. Seèteno a zváženo, Hrach 

se zamìøil na svého druhu literaturu faktu, 

kterou zasazoval do kulturnìpolitických a kul-

turnìhistorických souvislostí a využíval k tomu 

i spisovatelského nadání.

Zmínku si zaslouží rovnìž Hrachovo hod-

nocení Kachyòova filmu Král Šumavy, nato-

èeného podle stejnojmenné prózy Rudolfa 

Kalèíka. Autor píše o skvìlé filmové režii, 

konstatuje však, že šlo o „vylhaný scénáø“. 

Ten byl dílem i zkušeného scenáristy Fran-

tiška A. Dvoøáka (1908 –1972), který se po-

dílel na výrazných dílech naší kinematografie 

(Pan Habìtín odchází, Ves v pohranièí, po-

sléze Ïáblova past), také ale pøipravil adap-

taci románu Vstanou noví bojovníci, pøipiso-

vaného Antonínu Zápotockému. V roce 1959, 

kdy vznikl Kachyòùv snímek, byl Dvoøák 

dìkanem FAMU. Vilému Hrachovi musela 

vyrazit dech Ès. bibliografická databáze, po-

dle níž akèní film vypráví o „životì pohraniè-

níkù, kteøí se snaží pøekazit protizákonnou 

èinnost Krále Šumavy, vyplývající z nenávisti   

k novému politickému a státnímu zøízení“.   

Líp by to ani prokurátor Urválek neøekl!

Vilém Hrach – pùvodní profesí právník (pù-

sobil v Sokolovì), jenž po politickém vyha-

zovu v roce 1970 až do odchodu do penze 

pracoval v pražské pojiš�ovnì – pøispíval do 

plzeòského ètvrtletníku Vítaný host nebo do 

Sušických novin (nikoli náhodou zrovna v Su-

šici také nalezl místo posledního odpoèinku). 

Našemu mìsíèníku slouží ke cti, že se Hrach 

stal kmenovým autorem Plže. Škoda, že slib-

nì zapoèatá spolupráce netrvala dlouho.       

V jeho osobì odešel velký šumavský vlaste-

nec a milovník tohoto kraje. V knize Šuma-

va... hranici pøecházejte po pùlnoci najdeme    

i závìreèné konstatování, jež výstižnì cha-

rakterizuje autorovo nazírání souèasných 

dìjin: „Svoboda nám byla v listopadu 1989 

opìt darována a ironií osudu za pøispìní 

právì tìch, kdo nás døíve svobody zbavili.“ 

Což se ostatnì potvrzovalo zvláštì na Šu-

mavì. O to víc pøejme autorovi, nech� odpo-

èívá v pokoji.

Vladimír Novotný
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VARIACE NA DANÉ TÉMA
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Karel Adamus (1943 Plzeò) 
- výtvarník a literát, žije v Tøinci

Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
- starosta a politik

Jan Bergmann (1958 Plzeò)
- pseudonymní publicista

David Brabec (1980 Plzeò) 
- kulturní organizátor, básník

Tomáš Èada (1985 Jihlava) 
- pedagog, básník, žije v Praze

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) 
- prozaik a publicista, žije v Plzni

Karla Erbová (1933 Plzeò) 
- básníøka, žije v Praze

Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Ilona Gruberová (1970 Plzeò)
- pedagožka a kulturní publicistka

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

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

Gleb Korotkij (1999 Moskva)
- student konzervatoøe v Plzni, žije v Praze

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

Kvìta Monhartová (1938 Volynì)
- výtvarnice, básníøka, žije v Plzni

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

Stanislav Sedlák (1941 Oslavany) 
- básník, žije ve Velké Hleïsebi

Jan Sojka (1973 Plzeò) 
- pedagog, básník, prozaik a dramatik

Milan Šedivý (1977 Teplice) 
- básník, žije v Praze

Vhrsti (1975 Rokycany) 
- pseudonymní výtvarník, 
  prozaik a publicista, žije ve Strašicích
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