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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Snad že zaèíná v záøí opìt škola,  

je i Plž pln autorù pedagogù? Nebude 

to jen tím, kantoøi - psavci nás budou 

provázet jistì po celý školní rok. Øadí 

se k nim básník Martin Šimek s me-

ditativní skladbou Tavba a rubriku 

Poezie drobným pøíspìvkem doplòu-

jící Alena Vávrová (oba spojeni vesmí-

rem), ale i prozaièka Jitka Prokšová 

(která neuèí na Pedagogické fakultì 

literaturu, ale fyziku!) a antidivadel- 

ník Jan Sojka, jenž pøichází s dalším 

pokraèováním Tajných deníkù tohoto 

spoleèenství, by� již Antidivadlo samo 

neexistuje. Pedagogem je pùvodnì      

i poutník po plzeòských dvorcích 

David Rùžièka a pedagogickým vzdì-

láním prošel i všestrannì tvoøící Voj-

tìch Jurík, alias Vhrsti. A k branži se 

øadí také literaturu plzeòského regio-

nu reflektující bohemistka Ladislava 

Lederbuchová. Tím je pøedstavování 

vyuèujících i nevyuèujících uzavøeno, 

pøedstavme další èleny plžího sboru: 

V záøijovém èísle opìt nechybí ani 

vytrvale píšící výtvarník Stanislav 

Bukovský a jeho postpravdy, právniè-

ka Daniela Kováøová a její perostesky, 

terapeut Václav Štrunc hlásící poèasí, 

ba ani fotograf a muž mnoha profesí 

Marek Velebný. Svoji profesi nám 

utajil Štìpán Kuchlei, který tak dlouho 

putoval po svìtì, až se usadil v Brnì. 

Ale podle jeho slov se stále nepøestal 

nikdy cítit Plžanem. A tak to má být. 

Všude dobøe, s Plžem nejlépe. A to 

i v záøí!
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POEZIE

MARTIN ŠIMEK 

Tavba
I.

Mysli si železo
a zakal do odvahy
bøemeno cesty 
které budeš nést

Když ještì rájem
chodil èlovìk nahý
nebylo tøeba
nyní tøeba jest

Do èinù zakleté
do dìjù vtavilo se
ke spárám zemì pøipoutalo nás
øinèíce v krvi
která k nebi volá 
která svým køikem 
ukonèuje èas

Mysli si železo
teï mysli na ty høeby
Probijí tìlo – Duch se nemìní

Mysli si železo
a pøesto zdvihni k nebi
zranìné ruce –
pro den vzkøíšení

II.

Mysli si olovo
do hlubin usebrání
svou tíží vtáhne
co se nechce dát

ve svìtì který
øevem zmaru brání
ze studnì pravdy
vodu naèerpat

Na všechno tíž
a ochromení padá
Zplanìlá myšlenka už neurodí èin
Skomírá mysl
pracuje-li zdola
pøes èerný nános
nesmazaných vin

Mysli si olovo
co tíží dùtky vrahù
Umuèí tìlo – Duch se nemìní

Mysli si olovo
a pøesto zdvihni k nebi
pøetìžkou mysl –
pro den vzkøíšení

III.

Mysli si zlato jen
i skrze oslnìní
ošidné vzácností
jež ryzí nebývá

a ten kdo vìènost
v ryzost nepromìní
nemá gram toho
co mìl zaživa

Pro krásu proklaté 
se èasto rudì barví
a vzácný karát rychle ztrácí lesk 
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Navzdory tomu
beze všeho mùžeš
s korunou lehkou
jít si pro potlesk

Mysli si zlato jen
aè trní zlaté není
když drásá tìlo – Duch se nemìní

Mysli si zlato jen
a pøesto zdvihni k nebi
bolavé èelo –
pro den vzkøíšení

IV.

Mysli si tøeba mìï
Je pøíliš mìkká pluhu
Oblohu veèer
celá pokrývá

a v krutých žilách
mechanických sluhù
divoce tepe
k budoucímu dluhu

Pak oheò skryje
zeleò prašivá
Navìky zapouzdøí, co dnes nám
                                         dosloužilo
do jámy svìta
mysli, svìdomí…
A kde jsi pak
ty uctívaná sílo?

Mysli si tøeba mìï
když ustal tlukot v žilách
Když srdce ztichne – Duch se 
                                          nemìní

Mysli si tøeba mìï
a pøesto zdvihni k nebi
neteèné srdce –
pro den vzkøíšení

V.

Mysli si také cín
co mìdi pevnost dává
a ztratí barvu
ve svùj neprospìch

Ta jeho tvárnost
neodbytnì hravá
až ze hry kruté
úží se ti dech

Kolik jich pøešlo
na obzorech èasu
nebyli z cínu, byli smrtelní
pro koøist, slávu
nebo z vùle vraha
øadili k sobì
pøeukrutné dni

Mysli si také cín
Ve spárech surovosti
kolísá vùle – Duch se nemìní

Mysli si také cín
a pøesto zdvihni k nebi
slabost a strach jen –
pro den vzkøíšení

VI.

Mysli si støíbro
které šalbou svítí
stejnì jak Mìsíc
nemá vlastní záø

Osudy visí
na tenouèké niti
S poslední zradou
zakryl si èas tváø
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a pak se zastavil
ve chvíli obìtní
kdy vesmír trne uprostøed svých  

                                     cest
pro toho který
aè byl dìdic všeho
na strmý vrchol
obì� svedl nést

Mysli si støíbro
které šalbou svítí
zrazeno tìlo – Duch se nemìní

Mysli si støíbro
pøesto zdvihni k nebi
svou zrádnou vùli –
pro den vzkøíšení

VII.

Pomysli, na co chceš
a vytìž z toho slova

kterým se vìènost
bude jenom smát

Vesmírný Tvùrce
slovy svìty ková
a již to první
spasí jejich pád

K èemu je myšlenka
když nepromìní slovo
K èemu je slovo, nezrodí-li èin
Pro zlato, støíbro
mìï, cín èi olovo
nebude nikdo
zbaven vlastních vin

Pomysli, na co chceš
a vytìž z toho slova
ztracené tìlo køísí nový Duch

Pomysli, na co chceš
a pak to vyznej nebi
vzkøíšením zemi s nebem spíná Bùh  

Drželi jsme papírové draky

a spoleènì zpívali

Co chvíli nám z nebe Vìtrníci

po motouzku poslali pozdravy:

podivuhodné nebeské chvìní

do našich dlaní

 

Obèas to neèekanì škublo

až nám zatrnulo

Spojení s vesmírem funguje!

 

ALENA VÁVROVÁ

Lipo na jazyku
Cucali jsme Lipo

a nic netušili o básníkovi

který ještì po smrti

objímal mìsíc ve Žluté øece

Úplnì namol Svìtem opilý

Spojení s vesmírem básní

funguje – dodnes 
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PRÓZA

JITKA PROKŠOVÁ

Pláž
Cestou z vesnice se zastavím na vyhlídce nad pláží. Bøeh moøe pùsobí 

nepøístupnì jako pøed léty, kdy jsme sem poprvé pøijeli spolu. Liduprázdný, 
plný obrovských balvanù, mezi kterými prosvítá bílý písek. Ranní vítr ke 
mnì pøivane vùni moøské vody, chvíli postojím a nastavím tváø sluneè-   
ním paprskùm. Pak znova usednu za volant. Sjedu níž, cesta tady konèí    
a pøechází v jakési provizorní písèité parkovištì pro stìží pìt šest vozù. 
Nikde nikdo. Nechám tu auto, shodím z nohou tenisky a popojdu k vodì. 
Chodidla zalije první vlna, slastnì se propadnou hloubìji do písku. Otoèím 
se zpátky a rozhlédnu se po zdánlivì nehostinném okolí. Filmový pás 
vzpomínek. Támhle jsme stanovali a tam za tím skalním pøevisem jsi 
vyhloubil provizorní sklípek. Vystoupím z vody a opatrnì našlapuju, jdu se 
pøesvìdèit, jestli mì pamì� neklame. 

Za nìkolik minut se vrátím k autu. Nepotøebuju se dlouho rozhodovat, 
jestli z kufru vyzvednu stan a pøíruèní kabelu. Naše místo. Proto jsem sem 
pøece pøijela. Pøed deseti lety jsme tu s Johanem strávili dva týdny bez lidí. 
Dva týdny samoty a štìstí. 

Malý plážový samorozkládací stan, který jsem koupila minulou zimu    
ve výprodeji, se mezi kameny vyjímá jako žluté krovky obøího brouka.       
Po obhlídce vzdálených zákoutí pláže se k nìmu vracím s jistotou, že v do-
hledu není živá duše. V poledne se skrývám v jeho polostínu a pozoruju 
šedomodrý obzor. Myšlenkami se toulám v minulosti, proto se uleknu,   
když šumìní moøe prolomí neèekaný zvuk – klapnutí dveøí od auta. Vstanu 
a otoèím se smìrem, odkud pøišel. Vedle mého peugeota zaparkoval další 
vùz, z nìhož právì vystoupil postarší pár. Zaraženì ty dva pozoruju.

Procházejí kolem mì s nìmým pokývnutím. On – vùdce smeèky s plá-
žovou taškou pøes rameno a se sluneèníkem v ruce – mì nejdøív sjede 
pohledem a potom se zahledí kamsi do dáli. Ona – hlavu na tenkém krku 
jako lízátko na špejli, ramena ohnutá, aèkoli v ruce nese jen slamìný 
klobouk – na chvíli zvedne koutky úst nahoru, pøièemž se stále drží pár 
krokù za ním. Ani jeden nepromluví. Dívám se za nimi a odhaduju, kde      
se uvelebí, jak velkou vzdálenost budou považovat za dostateènou pro 
soukromí nás všech. Pøeju si, aby došli až za ten mohutný do vody vy-
ènívající balvan, který rozdìluje pláž na dvì zhruba stejnì velká pro-
stranství. Pøání zùstane nevyslyšeno. Sotva dvacet metrù ode mì odhodí 
muž do písku nejprve sluneèník, pak tašku a nakonec se do nìj svalí sám. 
Žena se zastaví, pokrèí rameny, svlékne si plážové propínací šaty a spolu 
se slamákem je odloží do písku. Je pod nimi nahá. Aniž se ohlédne, 
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vstoupí do vody. Moøský bøeh je tady pøíkrý, a tak staèí pouhé vteøiny,      
aby její stáøím vysušené tìlo zmizelo pod hladinou a nad ní zùstala trèet 
jen hlava. 

V duchu rozmlouvám s Johanem, zajímalo by mì, co by tomuhle mlèen-
livému páru asi øekl. Od chvíle, co se tu objevili, mezi nimi nepadlo slovo. 
Zatímco se ona šplouchala poblíž bøehu, on upevnil do písku sluneèník       
a skryl pod nìj tašku. Když pak vylezla z vody, stáhl si trièko a šortky          
a pøeskákal po teplém písku do moøe. Zdál se fyzicky mnohem zdatnìjší 
než žena. Vyrazil kraulem k obzoru a dobrou ètvrthodinu se probíjel vlna-
mi. Ona se mezitím usadila na bøehu, rukama pøejíždìla po høbetech 
drobných vlnek, které jí omývaly nohy a boky, nevšímajíc si vzdalující        
se tmavé   teèky na hladinì. Pøestože mìla hlavu sklonìnou dolù, zkuše-
ností èi šestým smyslem poznala, kdy se ta už stìží rozeznatelná teèka 
rozhodla k obratu. Jako by v tom okamžiku pøijala jasný signál k ústupu       
z pozice, pomalu se zvedne a vykroèí po bøehu smìrem ke mnì. 

Míjí mì, zrovna když dojídám ovocný salát, který jsem si koupila ráno 
cestou sem. Zase se tak mírnì usmìje, že mi to nedá a zeptám se:

„Where are you from? Do you speak English?“
Pokrèí rameny, zmatenì pohodí hlavou k modrému nebi. Vypadá, že se 

dovolává pomoci shùry, naèež øekne:
„Já… nerozumim.“
Pobaví mì, že jsem neodhadla naše spoleèné koøeny, náš rodný jazyk. 

Zjiš�ujeme, jak jsme u pobøeží dlouho, odkud a kam jedeme a kdy se 
vracíme zpátky do Èech. Nechci se zbyteènì zaplétat do lží, proè jsem 
vyhledala zdejší osamìlou pláž, a tak jsem ráda, že ona se po nièem         
z mého soukromí nepídí. Snad by naopak uvítala, kdybych se já víc 
vyptávala jí. Jenže to nemám v úmyslu, proto se po chvíli odloudá ke 
sluneèníku. Její muž mezitím vylezl z vody a zahnízdil se v písku, který      
si nahrnul na tìlo až po hrudník. Ruce si založil pod hlavu, tìlo utopil pod 
nánosem bílých zrnek. 

Jdu se ochladit – zanechám je za sebou v tichu rušeném jen šumem      
a nárazy vln a obèasným køikem zbloudilého racka.

Bìhem odpoledne se za mnou ta žena ještì dvakrát zastaví, kromì 
jiného se dozvím, proè s mužem za nìkolik hodin neprohodila ani slovo.

„Von u vody nikdy nemluví… je tak zvyklej… to víte, rybáø, voda je pro 
nìj posvátná. A moøe,“ rozhodí povislé paže k obzoru, „moøe je pro nìj 
nejvíc. Kvùli tomu jezdíme jenom na vodlehlý pláže.“

„Aha,“ pokývnu chápavì, vždy� i my tu tenkrát hledali hlavnì samotu,      
i když z jiného dùvodu.    

Blíží se podveèer a vùdce smeèky stahuje sluneèník a navléká šortky. 
Také jeho žena si na sebe bere pomaèkané plážové šaty a v opaèném 
poøadí se vydávají na cestu k autu. Nyní jde první ona, on nìkolik krokù   
za ní. 
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„Ještì zùstáváte? Nechcete taky zajet tam nahoru za kopec na veèeøi?“ 
ptá se ona, jakmile se støetneme pohledem. „Je tam taverna pøímo u sil-
nice, dá se sedìt venku.“

Mé zaváhání si vysvìtlí po svém.
„Teda… jestli byste se s náma moc nenudila…“
Vtom k nám dochází on a pokraèuje dál k autu, jako by tušil, že ona mi 

už jeho podivné chování objasnila.
„Kdyžtak se stavte pozdìjc,“ prohodí žena, „my tam vydržíme dlouho.“
Otevøu víko urny a vstoupím s ní do vody. Všude kolem je klid. Èekala 

jsem na tenhle okamžik celý den. Jsem pøipravená? A ty? Kdo ví. Pomalu 
nechávám vstupovat vodu dovnitø nádoby a vzít, co z tebe zbylo. Moøe plní 
tvé pøání, odnáší si tì k sobì, do hlubin. 

Než sbalím stan a naposled pohlédnu k obzoru, zešeøí se. Motor auta 
naskoèí a já se rozjedu nahoru do kopce. Po nìkolika kilometrech vjedu do 
vesnièky. Spíš mezi nìkolik osamìlých domkù s tavernou uprostøed – 
kousek pøed ní sundám nohu z plynu. Pomalu projíždím kolem, když tu se 
za nízkou kamennou zídkou u poloprázdných stolù vymrští nahoru èísi  
ruka a mává na mì. Stoèím pohled doprava a zahlédnu smìjící se tváøe 
onoho mlèenlivého páru. Pøibrzdím. Rozmýšlím se? Nebo jsem zpoma-   
lila schválnì, protože jsem se rozhodla už tam dole, na pláži? Zastavím      
a vystoupím z auta.

S mírnými rozpaky dorazím ke stolu, kde mì oba srdeènì vítají. Ona po 
zbytek veèera jen záøí a s jistým uspokojením pozoruje mé pøekvapení,    
že se z jejího muže klube tak skvìlý spoleèník.

„Neni bájeènej?“ pohodí hlavou a napodobí gestikulaci vùdce smeèky, 
který si právì odskoèil dovnitø taverny. „Jsme spolu skoro ètyøicet let,“ dodá, 
„a já tomu nahoøe každej den dìkuju, že mì s nim sved dohromady.“

„Je,“ hledám slova, „vy oba jste… mi dneska moc pomohli.“
Podívá se na mì zkoumavì, chvíli se zdá, že nìco øekne, ale pak si to 

zøejmì rozmyslí. Jen natáhne prsty, poklepe mì po høbetu ruky a jakoby 
sama pro sebe pronese:

„Víte, neradovat se ze života je høích.“
Na okamžik strnu, protože použila tvoje slova. Mám pøed oèima tvou 

tváø, když jsi tuhle vìtu vyslovil naposled. Bìžná fráze. Pøesto se mi po 
zbytek veèera znovu a znovu vynoøuje v hlavì. 

Ve slabém svìtle pøed tavernou se pozdì veèer louèíme. Èekají, než 
nasednu do auta a rozjedu se. Zamáváme si. Cítím, že tenhle veèer mì 
zmìnil. 

Projíždím ztemnìlou krajinou… Po pár minutách zalovím v boxu vedle 
øadicí páky a nahmatám umìlohmotný kvádøík pøenosné pamìti. Pomalu 
zasunu pamì� do zdíøky na palubní desce a stisknu tlaèítko. 

Pohyb, který jsem si zakazovala udìlat víc než ètvrt roku. 
Prostor auta zaplní tóny Kingova legendárního hitu. Stand By Me.
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Všechna zvíøátka lesa se jednoho dne (druhého mìsíce lunárního 
kalendáøe kaj bo) setkala u horského potùèku, aby vybrala svého vùdce. 
Zvíøátka zvolila do svého èela tygra, jelikož byl nejsilnìjší a nejobávanìjší 
ze všech lesních obyvatel.

„Nyní jsem vaším králem. Nesluší se, aby se král plížil pralesním 
houštím v honbì za potravou. Odedneška mi vy všichni budete pøinášet 
jídlo, každý ve svùj den, každý v urèený èas. Kdo tak neuèiní a nechá krále 
hladovìt, probudí tím jeho hnìv. Potrestám vás! Proto nezapomeòte, abych 
vám nemusel ublížit!“ øekl tygr lesním zvíøátkùm.

Všechna zvíøátka byla vydìšená a mìla z tygra opravdu strach. Proto 
každý den jedno z nich pøineslo potravu pro tygra, každý co mohl – ryby, 
langusty, hady, žáby… Ale když pøišla øada na želvu, ta byla zoufalá, jelikož 
nemohla najít pro tygra žádné jídlo.

Smutnou želvu potkal moudrý králík a želva mu povìdìla vše o svém 
trápení.

„Nièeho se neboj, sestro,“ utìšoval králík želvu, „pomohu ti, poradím ti.“
Tygr zatím sedìl na kmeni padlého stromu uprostøed lesa a èekal na 

svùj obìd. S hladem vzrùstal jeho vztek. Pak uvidìl želvu. Ale… želva nic 
nenese!

„Jak se to jen mohlo stát? Kde je mùj obìd? Chceš, abych tì ztrestal? 
Chceš TY být mým obìdem?“ rozèiloval se tygr.

„Promiò, vzácný pane,“ øekla želva tak pomalu, jak chodila (jistì víte,    
že Kmajové neradi jedí želvy, jelikož vìøí, že by je to uèinilo ještì poma-
lejšími), „ale potravu pro tebe opravdu nemám. Mìla jsem, ano, ano, ale   
na cestì sem mì zastavilo neznámé velké a statné zvíøe. Vzalo mi jídlo   
pro tebe a øeklo, že je silnìjší a stateènìjší než ty!“

Tygr øval vzteky (ale nejvíce køièela jeho pýcha): „Kde žije ono zvíøe? 
Kde jsi jej potkala? Kde tì okradlo o mùj obìd? Nyní pùjdu a zabiji to zvíøe. 
Nikdo není silnìjší než já! Já, vždy pøipravený dokázat svá slova!“

„Neznámé zvíøe žije v jezeru, nedaleko odsud,“ odpovìdìla želva.
Tygr se k jezeru neprodlenì vypravil. Želva jej následovala.
„Kde je mùj nepøítel?“ zeptal se tygr želvy.
„Podívej se do jezera a uvidíš jej. Zaleklo se tì a schovalo do hloubek,“ 

øekla želva, jak jí králík poradil.
Tygr nahlédl do jezera… a nepøítel se náhle objevil. Tygrùv vlastní odraz 

na hladinì… Ale tygr to nevìdìl, nikdy pøedtím svou podobu nevidìl. 
Zaøval a vrhl se na soka. Tygr v hlubokém jezírku zmizel a zvíøátka jej už 
neuzøela. Potom již nikdy žádného vùdce nezvolila.

POHÁDKY

ŠTÌPÁN KUCHLEI 

Tygr, želva a králík
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Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

Deníky Antidivadla
JAN SOJKA 

Èást 8  

Téma: Literárnìteatrální akce na Vitince (2018 - 2019)

Støeda, 1. srpen 2018: 
15.45: Vitinka slaví 8. roèník! Pøijíždí první dvojice vitinských rekreantù, 

montypythonovské legendy Laciní-Fórovi aneb Zdenda (Zdenìk Nìmeèek, 
èlen Antidivadla a první houslista souboru) a Kòour (Jan Paur, èlen 
Antidivadla a žijící slamer). Kòour bude až napoosmý pít alkohol. Sedm let 
jsem si to tady o�ukával, poudá.

20.41: Zdenda má vypitou polovinu zásob, které si pøivezl až do soboty, 
a zaèíná své filozofické okénko.

21.10: Zdenda: Ženskej element je pro mì dùležitej.
21.18: Zdenda: Ženy to mají složitý.
21.55: Zdenda: Mám z toho teplotu, co dáme za muziku?
Socha: (Jan Sojka, èlen Antidivadla a majoritní autor deníkù): Pus� De-

pešáky.
Zdenda: Cože? Fešáky?
Logicky øíkáme Zdendovi, že je Ždìnìk – OpoŽdìnek.

Ètvrtek, 2. srpen 2018:
8.30: Ostrý budíèek, u kávy hodnotíme, co se vypilo.
Zdenda: Proè jste mi v tom nezabránili?
12.30: Obìd v Ósace (antidivadelní výraz pro hospodu Na Rozcestí     

ve vsi Osek), k triu Socha – Zdenda – Kòour pøibyl temný duet literátù        
v podobì básníka Josefa Straky a Vojty Germána (Vojtìch Nìmec, prozaik 
a redaktor Tvaru).

18.00: Pøijeli další hosté, napø. Jana VejH2O (Jana Vejvodová, peda-
gožka a lingvistka), a jelikož jsme se loni navzájem vidlemi nerozehnali,  
tak mùže vypuknout 2. vitinské ètení. Své fláky do divákù snesli Socha, 
Kòour, Vojta Nìmec a Pepa Straka.

21.10: Zdenda: Houslisti mají všeobecnì krátkej život.
22.00: Zdenda odpadl.
22.33: Zdenda se probral hudbou Deža Ursinyho.
23.25: Zdenda opìt odpadl, asi definitivnì, je mu úøednì pøidìlen letitý 

gauè v kuchyni, samotka a místo pro zuøivì chrápající vyvrhele, kde           
v minulosti úspìšnì spávali napø. David Brabec (èlen Antidivadla a první 
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kytarista souboru) nebo Bebleb (Marek Velebný, lidový fotograf a pøírodní 
herec).

Pátek, 3. srpen 2018:
14.30: Kòour už dvì hodiny pøipravuje okurkový salát k obìdu. Nejprve 

hledal okurky, které pøivezl, pak hledal misku, kterou odložil, když šel hledat 
okurky, sùl si popletl s cukrem a nakonec pronesl posmutnìle, že tomu asi 
nìco chybí. Socha: Co tam koneènì nasypat tu nakrouhanou okurku?

18.08: Dorazili básníci – potížisté Charvy (David Charvát, èlen Anti-
divadla) a Robert Janda, bylo okamžitì nastoleno divoké tempo hovorù, 
výpadù, podpásovek a (proti)argumentù.

20.13: Charvy: Já už musim jenom vydat tu sbírku a natáhnout baèkory.
Kòour: Hlavnì si nepople� poøadí.
22.30: Charvy: Roberte, máš radši Araby nebo Židy? (a místo do popel-

níku klepe popel do okurkového salátu).

Støeda, 14. srpen 2019: 
13.15: Vitinka è. 9!!! Vstupní prohlídka v Ósace, ètyøi pacienti Socha, 

Kòour, Šipiè (Martin Šíp, bohemista a lit. kritik) a Malý Jelen (Jan Jelínek, 
výtvarník a básník) zaèínají pivní infuzí.

19.12: Jsme na baráku, svùj první zápis provádí Kòour:
Socha na mì: Nemáchej tìma blbýma rukama, nemusíš ukazovat,       

co øíkáš, slyšíme tì bohužel dobøe.
Malý Jelen na Sochu: Nech ho, ty se zase blbì ksichtíš.
19.20: Dorazil Vojta Germán neboli Germanicus, kterýho nechal utratit 

císaø Tiberius.
0.35: Zapisuje Kòour. Dám si veèer na Charouze (veèer na Charouze = 

sedìt sám až do rána, když ostatní odpadli).
2.20. Zapsal Kòour, neèitelné…

Ètvrtek, 15. srpen 2019:
9.30: Snídáme na zápraží, Kòour se marnì pokouší rozluštit své noèní 

zápisky, vzdává to.
Socha: Tobì nevadí, že neumíš èíst svoje vlastní písmo?
Kòour: Je mi to jedno.
20.00: Po celém dni v Ósace jsme zpìt na baráku.
Vojta Germán: Socha, udìláme to obrácenì, zmìna je život. Já se za 

tebe pùjdu koukat na fotbal a ty za mì napíšeš ty recenze.

Pátek, 16. srpen 2019:
9.00: Snídáme a vyprávíme si, co se nám v noci zdálo. Peklo, zmar, 

nicota. Je nám krásnì!
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12.00: S úderem poledne vpadli do Ósaky dva básniètí matadoøi Josef 
Straka a Radek Fridrich.

Radek F: Doufám, že zaplatíš cestu a dáš honoráø za ètení.
Socha: Poslals správnì vyplnìný formuláø na mobilitu?
Radek F: To jsem prováhal…
Socha: To je pech.
Pepa S: Aspoò ty diety kdyby tøeba…
Socha: Ano, mùžeš tady držet dietu.
13.30: Do Ósaky vpadl Bebleb: Chci èíst tu nejlepší poezii. Po po dejte 

mi jídelní lístek!
20.00: Jsme komplet, bìhem podveèera pøijeli Kra�as (Martin Krátký, 

èlen Antidivadla), Jana VejH20, vašnosta Maroviè (Marek Maroviè, architekt 
a scénograf), který se prohlásil za restituenta vitinského panství, v tichém 
autì plném køiku se pøivalili David Charvát, Robert Janda a Patkin (Jiøí Bro-
žík, kameraman Antidivadla a správec panství), kdo z nich ale øídil, neví.

20.05: Zaèíná 3. vitinské ètení v poøadí Straka – Fridrich – Janda – 
Nìmec – Sojka.

21.00: Robert Janda osoèuje Bebleba, že fotí, osoèuje Sojku a Fridricha 
skrze paøížskou anabázi, že jsou to ti svìtoví autoøi teï, osoèuje Charvyho, 
že si pomalu nalévá, osoèuje Pepu Straku a Vojtu Nìmce, proè takhle 
píšou.

21.10: Jana VejH20 dává do placu pár flašek: Je to špatný víno pro 
dobrý lidi. O pùlnoci to už bude naopak. 

21.30: M. Maroviè pøipomíná své restituentské nároky: Prosím klid! 
Ráno vše ukliïte a spoøádanì vykliïte objekt, zapeèetím to tu, dìkuji. Nyní 
pokraèujte v zábavì.

23.00: Debatuje se na téma „kulový blesk“.
M. Maroviè: Nikdy jsem nevidìl Eliášùv oheò.
Socha: Spíš v pokoji s Pepou a Vojtou.
M. Maroviè: No a?
Socha: Tak ho uvidíš dvakrát.
23.30: Socha na Vojtu: Napiš nìco vtipnýho.
Vojta Germán: Já nejsem vtipnej.
Socha: A to je vtipný.
2.30: M. Maroviè jde spát a louèí se slovy: Za bolševika bych psal 

boøitelský romány.
3.00 – 6.00: Trio Charvy – Socha – R. Janda výbornì a kvalitnì dopíjí 

zbytky.

Sobota, 17. srpen 2019:
10.00: Dùm se probouzí, Charvy jde spát.
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Sci-fi – Robot
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17° C, mírný vítr, polojasno, frontální systém od jihozápadu

mírný 
sladký švestkový smutek 
spokojené
kyselé jableèné zlato 
teskná
tøpytivá oøechová jádra 
a nekoneèné houby s výhledem 
                                        do vesmíru

po dlouhé dobì u stolu 

POÈASÍ

Záøí
VÁCLAV ŠTRUNC 

jsme fascinovaní svojí vlastní 
                                      nepøesností

zato holubí pápìøí zná správný èas

zralé je plné
plné je prázdné
prázdné je živé

plody jsou úsmìv smrti

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Je a není, bylo – nebylo
Domníváme se, že zvíøata se øídí spíše instinkty než rozumem. Ale kdo 

ví, do hlavy jim nevidíme. O sobì si naopak myslíme, že se více øídíme 
rozumem nežli emocemi a instinkty. Každopádnì my lidé pøemýšlíme          
a nejenže myslíme, my ani nedokážeme nemyslet.

Protože se svìt našim dávným pøedkùm jevil nepochopitelný, tak aby    
si to trochu zjednodušili, nalezli ve svém pøemítání Boha. Atheista by øekl, 
že si ho vymyslili, vìøící vìøí, že se lidem zjevil. Že jim zhùry vnukl, jak       
se mají na svìt dívat a èemu mají vìøit, jaká je podstata všehomíra, co je 
hybnou silou veškerenstva. 

Zatímco zvíøata jsou puzena hájit svoji existenci, a je-li k tomu pøíleži-
tost, usilovat i o rozmnožování, tak lidé dìlají totéž a navíc o tom mudrují            
a píšou verše. A mnozí k tomu mají ještì toho Boha.

A tak když už se v lidských pøedstavách objevil Bùh, dal se do práce      
a stvoøil svìt. Nakonec stvoøil èlovìka a úplnì naposled pak ženu. Pøi tvor-
bì živoèichù postupoval podle Darwinovy teorie, od tìch jednoduchých ke 
stále dokonalejším, až nakonec dal korunu všemu právì stvoøením ženy.
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Klidnì bychom mohli øíct, že žena je bezmála cosi jako božská bytost. 
Její výjimeènost spoèívá již v tom, že zatímco všechno živé pod sluncem 
bylo stvoøeno z prachu a hlíny, ji udìlal Bùh z žebra èlovìka, jehož pøedtím 
vytvoøil k obrazu svému, k obrazu božímu stvoøil jej. Èili èlovìka, neboli 
muže, udìlal jako všechno ostatní z hlíny, na ženu ale použil ušlechtilejší 
materiál. 

Pozdìji pak, jako nejpøednìjší ze všech tvorù, žena, se samotným 
Stvoøitelem pøivedla na svìt jejich syna. Jestliže všemocný Bùh dokázal 
udìlat èlovìka, ba i ženu, jistì si mohl sám stvoøit i syna. Ale neuèinil tak. 
Za svého nepatrného pøièinìní, stejnì jako je tomu i ve všech ostatních 
pøípadech poèetí, nechal Božího syna zkompletovat a na svìt pøivést  
ženou. Ani si ji pøedtím nevzal za ženu, už proto ne, že v té dobì již byla 
provdána za nìkoho jiného. Tím, že nebyla svobodná, nýbrž øádnì pro-
vdaná, se vyhnuli naøèení, že dítì nepochází z lože manželského. 

Je-li manželství obohaceno o nìkoho tøetího, jedná se o manželský 
trojúhelník. Na pøipomínku toho, jak pøišel na svìt Boží syn, se proto od 
tìch dob na nás høíšníky odevšad dívá Boží oko v trojúhelníku.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? VII. 
Obálka, co klame tìlem

Když spisovatel tvoøí své dílo, døíve èi pozdìji si zaène pøedstavovat,   
jak bude vypadat vydané a vytištìné. Slova vytvoøí celek a celek vìc, 
malièké umìlecké dílo, jež se za dlouhých osamìlých veèerù plných 
muèivé tvorby zhmotní v jeho hlavì. Každý spisovatel chce pøece své dílo 
vidìt vytištìné. Žádný z mých kolegù pøedem nepøemýšlí, že bude 
navždycky existovat pouze ve virtuální podobì a že si je ètenáøi pøeètou 
výluènì na poèítaèi. Jistì, s verzí do èteèky už se dnes automaticky také 
poèítá, ale spisovatel potøebuje své knihy držet v ruce, øádnì je ohmatat, 
potìžkat a pøivonìt k nim. Teprve pak se jeho sen stane realitou, teprve 
když kniha vyjede z tiskárny, mùže ji otevøít, strèit do ní nos a ucítit nena-
podobitelnou vùni tištìné knihy.

Jenomže papírová podoba knihy pøedpokládá, že nakladatel rozhodne   
o obálce. A v tuto chvíli se objeví další pøísloveèný zakopaný pes. Pøedsta-
va nakladatele o tom, jak má kniha vypadat, a pøedstava autora se totiž   
jen málokdy vzájemnì sobì podobají. Autor si tøeba pøedstavuje køídový 
papír, mnohobarevný tisk s ilustracemi a rozmìr velikosti školního sešitu. 
Avšak nakladatel umí poèítat a ví, že takový materiál by se nezaplatil.        
A tak má odlišný pohled na použitý materiál, na vazbu pevnou èi bro-
žovanou a dobøe si uvìdomuje, že nejlepší barvy jsou èerná a bílá, proto 
se k ilustracím a vùbec barvám uvnitø uchyluje jen naprosto výjimeènì.

Dalším sporným bodem bývá, co dát na obálku. Obálka, a zejména její 
první strana, jsou totiž tím, co prodává knihu. Výrazné barvy, velká pís-
mena, krásné obrázky, fotky èi koláže, zlato, krev, pot a slzy. Na druhé 
stranì ani promyšlené a mnohými léty ovìøené marketingové strategie 
nezajistí vždy jednoznaèný úspìch, protože i ostatní nakladatelství se 
snaží zaujmou oèi svého zákazníka. Prodejny jsou tak plné barev a ètenáø 
neví, po které má sáhnout døív. Kdekterý autor se zuøivì pøe se svým 
nakladatelem, aby ho pøesvìdèil, že právì jeho pøedstava je tou nej-
správnìjší. Ke všemu obálku tvoøí grafik, který text knihy nikdy nevidìl.       
K pøíbìhu obèas dodá protikladný návrh, prostì proto, že mìl zrovna 
kritický den a titul mu právì takovou pøedstavu vyvolal v hlavì.

Ale ani náhodou to není všem trampotám konec. Kniha má totiž ještì 
zadní èást obálky, na niž se umis�ují úryvky z textu, kousky recenze,       
pár vìt o autorovi anebo cokoliv, co pøinutí ke koupi nepouèeného zá-
kazníka. „Nejlepší bestseller mezi všemi!“, „Vtipný pøíbìh plný pouèení“ 
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nebo „Tahle kniha vám doma v žádném pøípadì nesmí chybìt.“ Otázkou   
je míra objektivity a pravdivosti a vùbec soulad lákadel s realitou, kterou 
najdete uvnitø knihy. Lákadla na obalu totiž nìkdy klamou a pøání je otcem 
myšlenky mnohem víc, než si lze upøímnì pøiznat. Jenomže kdo by ne-
chtìl, aby se bestseller stal právì z jeho knihy?

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Slovany, vnitrobloky s intimitou dvorkù
Sídlištì se zdá být typickým místem bez dvorkù. Panelové domy lemují 

chodníky, které pøetínají rozhlehlé travnaté plochy. Sem tam se objeví 
dìtské høištì, školka, kulturní zaøízení, nákupní støedisko. Intimní prostøedí 
„zahrady uzavøené“, soukromého ráje, jaký poskytne duši introverta pou-  
ze dvorek. Znakem sídlištì je masovost, anonymita, odcizení. I když oby-
vatelstvo sídliš� stárne a usazuje se, i mìsta v posledních letech udìlala 
mnohé pro zlidštìní tváøe sídliš�, lidé se tu mezi sebou znají výraznì  
ménì, než tomu bylo v èinžovních domech mého dìtství. Také na sídlištích 
musely být vymezeny plochy, které úlohy dvorkù braly na svá bedra: rámy  
k natahování prádelních šòùr, klepadla na koberce. Avšak i tyto funkce 
spoleèné všem obyvatelùm blízkých domù postupnì vymizely, alespoò ve 
vìtších mìstech. Prádlo sušené na balkónì panelové domu by mohl ukrást 
možná maximálnì Batman. Nebo Superman. Ale proè by to dìlali?

Oproti sídlištím ze 70. a 80. let 20. století ty pøedcházející v sobì 
dokázaly uchovat i ledacos z intimity starých èinžákù. Pøíkladem je staré 
sídlištì v Plzni na Slovanech, zejména tzv. superblok nìkdejší tøídy Budo-
vatelù, dnes Francouzské ulice. Domy s výzdobou ve stylu takzvané 
SORELY, èili socialistického realismu, vznikaly na rýsovacím prknì archi-
tekta Františka Sammera. Výstavba pak probíhala mezi lety 1953 – 1959. 
Plzeòský rodák František Sammer patøil ještì ke staré škole prvo-
republikových architektù. Bývalí kolegové z pováleèného období hovoøili       
o noblesním pánovi, který byl zamlada „salonním levièákem“. V letech   
1931 – 1933 absolvoval praxi u slovutného Charlese Édouarda Jeannereta 
známého jako Le Corbusier. Architekt Sammer se v nìkdejším Sovìtském 
svazu dostal k projektování nedokonèeného Paláce sovìtù Centrosojuz, 
stanice metra Mjasnickaja – Kirova a také k plánùm rekreaèního støediska 
na pobøeží Èerného moøe. Od roku 1937 spolupracoval s vynikajícím èes-
kým architektem židovského pùvodu Antonínem Raymondem v Japonsku   
a Indii. Po vypuknutí druhé svìtové války byl mezi lety 1942 – 1947 dùstoj-
níkem britské armády a bojoval v jihovýchodní Asii. Když se po válce vrátil 
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do Plznì, provádìl s architektem Jindøichem Krisem urbanistický prùzkum 
mìsta a spolu také vytváøeli urèovací a smìrné plány.

Bylo to Sammerùv architektonický cit, který vtiskl vnitroblokùm plzeò-
ského sídlištì z 50. let intimitu dvorkù. Dokázal dobøe oddìlit ulice od 
prostor uzavøených domovními bloky, pøístupných prùchody a prùjezdy.  
Zde se nacházely místa urèená k odpoèinku, dìtská høištì, pískovištì           
i plácky na klepání kobercù a místa urèená k sušení prádla. Na rozdíl        
od velkých sídliš� vše v pøijatelném mìøítku atmosféry starých èinžovních 
domù a na dohled tøeba z kuchyòského okna. Tøebaže byty zde byly ve 
srovnání s pozdìjšími panelovými domy menší, pøinášely na svou dobu     
ne právì samozøejmý komfort. Lidé zde rádi bydlí dodnes.

Zatím poslední útlá knížka básníøky Karly Erbové má název Žena žena 
žena (Plzeò: ArtKrist, 2019, 28 s.). Na první pohled zaujme kresbou na 
obálce (figurálními „pérovkami“ do knihy pøispìla Jiøina Michálková) – 
postava ženy pøedsazená pøed siluetu muže má rozevláté vlasy, erotický 
symbol nespoutanosti, a neúmìrnì velké ruce (tuto zajímavou anato-
mickou anomálii, významovì dùležitou, mají všechny kresby žen v textu). 
Ilustrátorka napovídá, že Erbové Ženy jsou pøipraveny uchopit osud do 
vlastních rukou.

To je pìkné a sympatické, ale vìzme, že první ženou je Klytaimnéstra, 
manželka mytického krále Agamemnóna, váleèníka od Tróje, druhou 
èarodìjka Médea, manželka argonauta Iásona a vražedkynì jejich dìtí,      
a tou tøetí je krásná Helena, žena Meneláova a milenka Paridova, pro niž 
byla rozpoutána desetiletá trójská válka. Všechny tøi jsou spøíznìny nejen 
tématem této války a rodinnými vztahy, ale pøedevším úradkem bohù.      
Jak tedy mohou vzít život do svých rukou?! V autorském konceptu Karly 
Erbové se o to snaží. Tøi drobouèké povídky (s aspiracemi na básnì           
v próze) parafrázují antická témata a pøedstavují hrdinky v úradku autorky 
jako ženy svéprávného cítìní, myšlení a konání. Pro ètenáøe znalého øecké 
mytologie tak estetické napìtí vzniklé transformací postav a situací pøi-  
náší øadu pøíležitostí pohlédnout jejich prostøednictvím na známé mýty        
v Homérových eposech nebo Ovidiových Promìnách, ale i v dalších 
umìleckých ztvárnìních této látky, a� výtvarném, a� literárním. Staroøecká, 
renesanèní a klasicistní dramata, rozsáhlé básnické skladby vymezují 
prostor, do nìhož odvážnì vkroèila èeská básníøka.

(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ 

Moderní antické Ženy Karly Erbové
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Soubor, respektive cyklus povídek je otevøen básní Právì se narodilo 
dìvèátko, v níž je nastoleno autorèino základní, genderovì pojaté téma – 
a� se jmenuje Iokasté, Glauké nebo Klytaimnéstra, anebo jinak, rodí se 
dìvèe do mužského svìta, to je mu osudovì dáno, ve starém Øecku,          
i ve svìtì moderním. Hned v úvodu cyklu se k osudovosti postav dané 
bohy pøidává osudovost žen daná maskulinním statusem svìta. Zbavit se 
této dvojí zátìže je pro Erbové hrdinky lákavou výzvou. Nabádány svou 
autorkou chovají se v mytickém kontextu feministicky vzdornì. Staèí to,   
aby se vymanily z osudových smyèek? Ve finále básnì Klytaimnéstra ète-
me: „Osud se nedá ošálit / Vždycky ví o nás / Vždycky ví ještì o postranní 
brance / vedoucí pouze k zoufalství“. 

Každá z mikropovídek je uvozena stejnojmennou básní: Klytaimnéstra, 
Médea, Helena. Básnická intermezza nejenom dobøe korespondují s lyric-
kými pasážemi povídek, ale nabízejí významy, jež pøispívají k postižení 
smyslu pøíslušné povídky, respektive vedou ètenáøe ke srovnávání mytické 
pøedurèenosti a moderní snahy ji paralyzovat.

V první povídce dává autorèina vyprávìcí strategie nahlédnout do psý-
chy postav, díky vnitøním monologùm se vyjevuje jejich prožívání a hod-
nocení situací. Narace je pod stálým tlakem autorèiny genderové optiky – 
pøesvìdèivì utváøí postavu Klytaimnéstry jako moderní ženy ponížené 
nevìrou manžela a postavu krále Agamemnóna jako sexistického macha, 
jenž s novou manželkou Kassandrou a dìtmi se vítìznì vrací od Tróje       
a Klytaimnéstøe pøisuzuje místo „u vøetena“. Ona shromáždí k pomstì dost 
dùvodù (vèetnì vzpomínky na královu obì� bohùm – jejich dceru Ifigenii,     
z aspektu dìje mýtu zcela náležitou a nakonec ošetøenou zásahem 
Artemidy), aby manžela chtìla zabít. V kontextu pøedešlého vyznívá roz-
hodnutí jako planá výhrùžka moderní souèasné ženy, jejímž prostøed-
nictvím se zbavuje citového pøetlaku (ta naše úlevná nadsázka: nejradši 
bych ho zabila!). Ale pozor! Mytická i Erbové Klytaimnéstra je postava 
stvoøená ne z citu, ale z rozumu a vùle. Mytická z vùle bohù (s vražednými 
sklony a výkony se poèítá a jsou pøedem omluveny, vše se dìje správnì), 
Erbové z vùle vlastní. Ve finále povídky èteme poslední vìty: „Pøemýšlela. 
Úpornì pøemýšlela: jak jej rychle a doèista nadobro zabít.“ Hrdost Erbové 
hrdinky má racionální jádro, nekoná afektovanì, ale s rozmyslem. Povídka 
nekonèí obrazem dokonané vraždy (snad po vzoru antických dramat,   
která vraždy na scénì zapovídala), na bázi zkušenosti s mýtem se ètenáø 
mùže jen dohadovat, co asi následuje. Autorka radìji volí komicky gro-
tesknì vyznívající závìr povídky, než aby se svou moderní hrdinkou øešila 
právní dùsledky dokonané úmyslné vraždy hlavy státu, kterou manželka 
chladnokrevnì naplánovala se svým milencem. Poslání povídky odpo-
vìdnost hrdinky nevyžaduje, je jasné: Žena vždy trpí mužskou arogancí      
a je jí jako nespravedlivì snižované bytosti v obhajobì vlastní dùstojnosti 
povoleno užít i jinak odsouzeníhodné postupy a èiny. 
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Také Médea je v Erbové obrazu moderní žena. Do povídky však vstu-
puje jako hrdinka úvodní básní osudovì limitovaná: „Všechno by dala / 
kdyby mohla zvrátit / ten kámen osudu / který má / už dávno podepsaný“. 
Ani autorka nemá sílu zvrátit Médeiny vražedné èiny – vraždu jejích           
a Iásonových dvou dìtí, ale ani vraždy pøedchozí – upálení nevìsty Glauké 
a svatebních hostù – , jimiž se mstí nevìrnému manželu Iásonovi, ani vraž-
dy následné (zde však neuvedené). Balancování mezi osudovou mytickou 
hrdinkou a autorsky emancipovanou ženou, jež by mìla nést odpovìdnost 
za své èiny, pøimìlo autorku omluvit Médein èin zešílením: „…šílená Médea 
poèítala kosteèky svých ubitých synù“. Je vytržena nejen z kontextu mýtu 
(tam vše probíhá iniciováno bohyní Hérou, tam Médea pro svého miláèka 
argonauta Iásona sebeobìtavì vykonala mnoho prospìšného, tam vraždí 
vedena božskou vùlí), ale i z kontextu antických sociálních pomìrù, z eko-
nomických zájmù královských rodin. Erbové hrdinka je pøedstavena jen 
jako podvedená manželka („…Iáson je pøece ostøílený chlapík, který ví,     
že milostné sliby platí pouze do rána“) i v souèasnosti podobná všem 
takovým, sžíraná žárlivostí, a na rozdíl od mýtu (který dopøává Médei další 
život v beztrestné pohodì) je v závìru povídky vybavena mravní sebe-
reflexí („Sebe pøedávám fúriím, hodinám zlým, zoufalým dnùm, bezesným 
nocím.“) a už køes�anským svìdomím (ne nadarmo se v  Korintu pøipomí- 
ná sv. Pavel). Finále povídky vyznívá bezbøehým zoufalstvím hrdinky,       
jež ètenáøi umožòuje pozdvihnout ji z nemytického mravního dna, kam 
klesla jako vražedkynì vlastních synù.  

A Helena? I ta je modelována sice na mytickém pùdorysu, ale zcela       
v intencích autorèiny genderové poetiky. Autorský vypravìè støídán pasá-
žemi vnitøních monologù postav zavádí ètenáøe na loï, jíž si Meneláos 
odváží domù do Sparty svou ženu, zestárlou, zklamanou a po letech 
schopnou vidìt minulost i souèasnost realisticky. Cítí se ponížena, nebo�     
s ní nakládají jako s majetkem, jako se zbožím, teï navíc použitým.  
Erbové Helena není rozmarnì egoistická (jak ji vidí jako pøíèinu války    
napø. Aischylos a jiní), ale vystoupivší ze své mytické role je schopna         
z odstupu reflektovat (ne však sebekriticky) svùj život jako deformovaný 
muži: „…zradili jste mne všichni, i ty otèe Die, byla jsem jen vaším ná-
strojem, ale co teï?“ Jak dál, když se o èest manžela pøíliš stará jeho bratr 
Agamemnón. „Ten se má tak akorát co starat, jako by svého nemìl dost 
[…] že to Klytaimnéstra vydrží, já bych ho asi nechala zabít (to se to vtipnì 
zacykluje, že? L.L.). Jsou to pokrytci, zvedá se mi z nich žaludek, z celé- 
ho svìta se mi zvedá žaludek.“ Ètenáø však mùže nejen soucítit a pøát 
Helenì nápoj zapomnìní, ale i zažívat pocit spravedlivého zadostiuèinìní    
– pád z výšky je bolestivý.

Tøi obrazy mytických hrdinek jsou vlastnì tøemi portréty souèasných 
žen, pøestože je autorka vykreslila v antických kostýmech a na mytické 
scénì. Silná feministická tendenènost v tvorbì témat nakládá s antickou 
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ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

STANISLAV BUKOVSKÝ 

Veøejný nepøítel Iva Fencla
Motto: Jednou kousnutý, dvojnásob plachý.

Stojí za zamyšlení, o èem ta kniha vlastnì je. Snad to hlavní, o co v ní 
jde, jsou vzpomínky na dìtské a mladistvé emoce. I když samozøejmì 
nechybí zážitky, vìtšinou však zážitky plné skrytých emocí. 

Jak dùležité jsou emoce? Rozum je služebníkem emocí. Neboli emoce 
rozhodují, naè se má rozum napøít. A emoce mají koøeny v dìtství. V do-
spìlosti pak èlovìku pomáhá rozum realizovat sny, èili emoce z dìtství. 
Mezi nejpùvabnìjší a nejpùsobivìjší literární díla patøí ta, která postihují 
podstatu dìtských a mladistvých emocí. Namátkou si pøipomeòme 
Babièku, Toma Sawyera a Huckleberryho Fina, èi Bylo nás pìt. Ale netøeba 
psát jen o dìtství a o dìtech. Avšak spisovateli, má-li vidìt, nesmí svìt 
zevšednìt. Pro dítì je všechno nové, všechno zajímavé a pouze spiso-
vatel, který se nepøestal divit, nepøestal sám sobì klást otázky, mùže 
zajímavì psát. Nakonec proè psát, když by to nebylo na zadání emocí.    
Na zadání nakladatelství snad? Samozøejmì spisovatel mùže napsat 
knihu, aniž k tomu cítí nutkání, aniž ho ponoukají emoce. Ale rozhodnì 
nenapíše Babièku nebo Saturnina.

Ivo Fencl se tøeba ani k dìtství a ranému mládí nechce plánovitì vra-
cet, ale ono to jaksi pøichází samo. Když už si myslel, že niternou potøe-   
bu zaznamenat vzpomínky na dìtství sepsáním knihy Obèan Starého 
Plzence naplnil, pøihlásily se ještì a o sepsání žadonily vzpomínky na léta 

látkou sice ne agresivnì militantnì v prosazování ženského pohledu,       
ale øeknìme bezostyšnì neústupnì, omluvnì pro ženské mravní selhání. 
Lze bájnou berlièku „bohové smìjí vše“ nahradit souèasným genderovým 
gestem „žena smí vše“? V transformaci mytické látky do hodnotových 
souøadnic doby moderní pak mùže leccos zaskøípat. Antický kolorit je jako 
dekor ne nezajímavý, ale zbytný, pokud nevstoupí do hry s ambicí støetu 
estetických a mravních norem tehdejších a moderních (jako v povídce 
Médea). 

Závìreèná báseò uzavírající cyklus povídek se provokativnì ptá, zda   
za vše špatné v životì nesou odpovìdnost ženy. V ironicky kladených 
otázkách zní, že nikoliv, ony nejsou pùvodci bolestí mužského svìta,        
ale jsou to ony, kdo jimi trpí. Autorka tak básnicky završuje své umìlecké 
sdìlení o ženském údìlu jako protest proti mužské sexistické aroganci, 
historické, a pøedevším souèasné. 
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dospívání a mladosti. I ta ještì pøinášejí mladému lidskému jedinci vjemy, 
zážitky a myšlenky, jež záøí novotou. Èlovìk je v onom èase amatér, což 
znamená milovník. Pozdìji se èasto stane profesionálem, to znamená,     
že už má emoce pod kontrolou. Život se mu stane rutinou. A Ivo Fencl? 
Sám sebe v nadsázce oznaèil za pøerostlé dítì. Není to spíš než sebe-
kritika sebechvála? Nemìlo by se, je-li tomu tak, mu to závidìt?

V knize Veøejný nepøítel se Ivo nešetøí, nestylizuje se do podoby lepší, 
spíš možná horší, než jakým ve skuteènosti byl a je. A to mu umožòuje 
pojímat celé toto období se specifickým humorem. Fantaskními fiktivní-    
mi zážitky koøení všednodenní realitu. A také ještì sny, v nichž hlavní roli     
a èasto v bizarních scénách hrají jeho platonické lásky.

Zaèíná léty strávenými na gymnáziu. Zde mu byla pøi vzpomínání 
oporou jím tehdy psaná kronika. Jak na tu dobu vzpomíná, napovídá         
už název první kapitoly: Støedoškolská studia pana roš�áka. Kromì toho, 
jak se co událo, se dozvídáme, že Ivo tehdy napsal napøíklad parodický 
komiks, rùzné básnì, tøeba o autoškole, a texty pro tøídní kapelu Infarkt. 
Samozøejmì všude okolo, jako kdykoliv jindy, byly pøitažlivé dívky, sleèny    
a ženy. Kdyby byl život film, bez nich by byl jen èernobílý, s nimi je však 
krásnì barevný.

Další životní etapu uvádí opìt název první kapitoly: Nezdárník na ÈVUT 
a Univerzitì Karlovì. Po nedokonèených studiích stavaøiny nìjaký èas uèil, 
od pá�ákù po osmáky. Díky této praxi ho následnì vzali na Univerzitu 
Karlovu. Po jejím nedokonèení zaèal pracovat jako kartograf. Manì mì 
napadá, co vynikajících osobností, vèetnì spisovatelù, svá studia nedo-
konèilo. Pak pøišla, jak bylo tehdy obvyklé, dvouletá základní vojenská 
služba. A jak jinak, i tady psal své, jak sám øíká, oblíbené krváky a dokonce 
i erotické povídky. O jejich kvalitì svìdèí to, že mu byly zcizeny. Jak víme, 
co za nic nestojí, se nekrade. Po vojnì se vrátil ke geodézii. O této životní 
etapì plné pøátelství vypovídají opìt názvy kapitol, jako napøíklad: Chlast?  
I èetba!, Smutky mládí, Podivný mezièas.

Pak byl z tohoto zamìstnání vyhozen pro nadbyteènost a pøešel k vla-
kové poštì. Názvy kapitol z tohoto období: Putuji svìtem a Ženy, které 
pøišly potom. Také byl skladníkem ve skladu v Božkovì, o této epoše 
vypovídá vše podstatné název kapitoly Skladníkem mezi jogurty a dorty. 
Knihu uzavírá kapitola Psát? A co rodina.

Jak vidno, vystøídal Fencl sdostatek škol a inspirativních zamìstnání. 
Mnoho právì tìch nejlepších spisovatelù na tom nebylo jinak. Jeho ro-  
zum pojímá zamìstnání prozatím za nìco sice nezbytného, ale ne 
nejdùležitìjšího. Jeho emoce totiž zadaly jeho rozumu usilovat o nelehkou 
dráhu spisovatele. Není to zadání zrovna snadné. Ne nadarmo Fráòa 
Šrámek jednou øekl, že problém není psát básnì, ale vydržet psát básnì. 
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Poslední dobou pøichází duchem nestárnoucí plzeòský písmák a diva-
delník Jiøí Ulrich každoroènì nejménì s jednou novou knihou. Jinak tomu 
není ani letos. Na psaní knih se zamìøil poté, co svou divadelní lásku ze 
zdravotních dùvodù povìsil na høebík. 

Dle slov autora je Balada o písaøi (vlastním nákladem, Plzeò 2020) 
psychothriller o lidské samotì a sbližování dvou lidí pøi spoleèném èekání. 
Pøed oficiálním uvedením na trh se mi dostalo cti pøeèíst si krátkou ukázku, 
která mne zaujala popisem velké staré budovy, snad továrny plné opuš-
tìných kanceláøí. To mne jako milovníka tzv. urbexu upoutalo.

Ve skuteènosti se jednalo o budovu tajné policie, kde po spoleèenském 
pøevratu zùstává jeden èlovìk, písaø Josef. Do jeho kanceláøe pøichází 
dívka Marie, která s sebou pøináší dívèí hravost, svùdnost, ale i závan 
tajemství a zla. Oba osamìlci témìø jako na Godota èekají na rozuzlení 
svých osudù v ponorkovém prostøedí kanceláøe. Jejich vztah nejdøíve 
charakterizuje tápání a nejistota, která se ale mìní v sympatii a poèínající 
lásku. 

Spoleèné je jim zaujetí krásným písmem. Protagonisté se zaøazují mezi 
smutné hrdiny, klauny. V závìru do jejich sbližování brutálnì vstoupí 
vzpomínka z minulosti, která mezi nì vnese témìø nepøekroèitelné barié-  
ry a otázky podobné hamletovskému být èi nebýt. 

Zprvu jsem po pøeètení ukázky oèekával nìco jiného, ale vzhledem        
k tomu, že autor napsal knihu na motivy svého nìkdejšího monodramatu, 
pochopil jsem, že rozehrává i nyní dialog na pomyslném jevišti, kterým je 
právì kanceláø v budovì tajné policie. Popis budovy pøipomíná témìø 
postapokalyptickou situaci, v níž je malý èlovìk ztracen, ale zároveò          
je chránìn pøed vlivem zvenèí. Co se dìje venku, vlastnì nevíme, jisté 
pøedstavy evokují poznámky o støílení. Vnìjší svìt se asi mìní, je dyna-
mický, ale svìt uvnitø je nemìnný, opírající se o principy, pøedpisy, 
úøednickou rutinu. Písaø Josef postupnì ètenáøi objasòuje, co v budovì 
vykonával a co mu dává jeho záliba v písmu. Vztahy hlavních hrdinù se 
postupnì pøemìòují z nejistoty k porozumìní a sbližování. Tady bych 
kladnì hodnotil mladickou dívèinu lehkost a její zvídavost. Dívka se sice 
chová trochu vyzývavì, ale vše se odehrává v poloze cudnosti. Mladá  
žena pøináší do zkostnatìlé atmosféry kanceláøe život, a� už je to 
prostøednictvím cvikù èi výrazového tance. Mile pùsobí lehce eroticky 
ladìné popisy Mariina tìla: rukou, nohou, prsou…, kdy dìvèe si z písaøe 

MAREK VELEBNÝ

Balada o písaøi napodruhé jako próza
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vlastnì dìlá legraci. Ale zde mùže ètenáø zapojit svou fantazii a dovolit 
hrdinùm více èi ménì ve vzájemném o�ukávání a svádìní.

Co bych autorovi vytkl, je pro mne dost nepøijatelné sklouzávání            

k zbyteèné hravosti textu pomocí zdrobnìlin, jazykových hrátek se slovy     

a výrazy, které se k tomuto druhu textu nehodí. Nesedí mi ani charakte-

ristika dvou skupin nazvaných žlu�áci a modráci. Má to být symbolika      

pro rozdìlení spoleènosti na dvì protichùdné skupiny lidí. Je to symbolika 

dobra a zla. Také mi v textu vadí slova v pejorativním tvaru. Text sice ubíhá, 

jevištì pomyslné hry získává na konturách oné kanceláøe, kde se pøíbìh 

odehrává, ale možná právì díky scénickému divadelnímu vidìní je text 

zdlouhavý. Je to opravdu hra, divadlo. 

Než ale dojde k opravdovému fyzickému sblížení, nastane v textu zlom, 

kdy se z mladé hrdinky stává soudkynì žalující písaøe Josefa z viny za 

utrpení jejího otce i dalších lidí, kterým mìl Josef ublížit napsáním 

usvìdèujících materiálù. Josef však ve své obhajobì dokáže, že do spisù 

vkládal jistá znamení, což z nìho uèinilo dvojitého agenta. Marie se po-

zvolna promìòuje z køehké koketující dívky v tvrdou trestající žalobkyni       

a ètenáø si mùže domýšlet, že trest za Josefovu vinu dotáhne až do konce. 

Ale opìt se ocitáme na scénì života, který si s námi hraje. Místo smrti        

je zde jen rekvizita. 

Závìr knihy není pro každého  pøijatelný – pøicházejí policisté, ale vše    

je nepøehledné – mrtví po odchodu hlavních hrdinù odhazují pláštì a oží-

vají. Je to skuteènì jen hra, groteska. Opìt je v popisu policistù použito 

slovních høíèek a zdrobnìlin. Není to nejš�astnìjší, ale pokud si situaci 

pøevedeme do absurdní roviny, lépe se orientujeme a pøehrávky už tolik 

vadit nemusí. 

Autor se chtìl vypoøádat s tématy dobra a zla, zloèinu a trestu, mani-

pulace, zneužívání, špiclování, lásky a zrady, a to na pozadí godotovského 

èekání hlavních hrdinù se symbolickými jmény Marie a Josef. Nebyl           

to lehký úkol. Osobnì považuji za autorovo nejlepší dílo román Stíny pod 

jevištìm, ale Balada o písaøi je do urèité míry povedenìjší než knihy 

Flétnistka nebo Tøi dívky v ohrožení. Pokud se ètenáø znalý Ulrichovy 

absurdní divadelní tvorby nenechá odradit zbyteènì dlouhým popisným 

textem a odmyslí si nadbyteèné slovní høíèky a zdrobnìliny, mùže si v textu 

najít svá pozitiva a symboliku. Vždy� je to vlastnì jen taková hra. Není 

lehké pochopit Ulrichovy texty. Ulrich se po ukonèení své ochotnické 

divadelní kariéry snaží i pøes zdravotní komplikace zùstat spjatý s kulturním 

životem právì prostøednictvím knih, v nichž ukazuje, že život je jako 

divadlo. 
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) - básník a prozaik, žije v Brnì

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka

Jitka Prokšová (1962 Plzeò) - VŠ pedagožka, prozaièka

David Rùžièka (1969 Plzeò) - pedagog, publicista a básník

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

Martin Šimek (1975 Plzeò) - pedagog, básník

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) - pedagožka, básníøka, 

žije ve Františkových Lázních

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

Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, spisovatel, grafik a ilustrátor, 

žije ve Strašicích
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