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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Øíká se, že je nìco nestálé jako dub-
nové poèasí. Ne tak Plž. Tøebaže ne-
oèkován, ba ani nenaoèkován, vychází 
stále pravidelnì.

V nejnovìjším èísle nabízí Eva Vál-
ková poetický katalog obrazù západo-
èeských malíøù. Aè ve verších, i ten má 
ostré rysy v reflexi doby. Nadèasovost 
znovu prokazují texty Karla Adamuse, 
staèí jen opìtovnì sáhnout do pomysl-
ného šuplíku pøíbìhù putujících po Dnì. 
I my tam putujeme? Také Karel Hrubý 
má ve ètvrtém zastavení životních vzpo-
mínek a v osobním svìdectví èasù 
první republiky pro ètenáøe mravní po-
nauèení. Zdùrazòuje „rozdíl mezi povr-
chem a podstatou.“ Ale z hlediska svých 
zkušeností vsouvá i povzbuzení. Potøe-
bujeme ho. Otázkou lokální pøíslušnosti 
se ve svém fejetonu zabývá Radovan 
Lovèí. Je èi není Plž také „lokálním 
patriotem“? S rodáctvím koresponduje        
i kniha povídek Filipa Koryty, již hodnotí 
v rubrice (Ne)kriticky dlouholetý šéfre-
daktor Plže Vladimír Novotný.

S humorným nadhledem komentují 
soudobou realitu Dušan Kuèera (v roce 
1999 køtil v Polanovì síni svoji bás-
nickou prvotinu) i Vhrsti, stejnì jako 
Tereza Herzogová reflektuje svou ma-
teøskou „dovolenou“. Vzpomínkou na 
vlastní dìtská ètenáøská léta je pøí-  
spìvek Iva Fencla v rubrice Plzeòan 
ète. A v souladu se smyslem Postpravd 
všemu s ironií sobì vlastní oponuje 
Stanislav Bukovský. Jen aby nedostal 
„nabanèíno“ – dùslednì korektnì, de-
mokraticky i genderovì. Ještìže své 
myšlenky odkazuje do dnes již neexis-
tujících zakouøených hospod. 

A o èem že ten dubnový Plž vlast-   
nì je? Pøece o vztazích a hodnotách     
a vazbách. Držme se jich!
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POEZIE

EVA VÁLKOVÁ

Portréty obrazù
Elen Kudrová 
xxx 
V køehkých sklenicích
Vyprchalo víno
Balet zklamání 
Pøehluší
Jen opakovaná
Trpìlivost èar
Nìžní motýli
Co se líhnou
Po dlouhém zakuklení
Pøedtím byli housenkami
Krmili se trpkým listím

Karel Syka
Vzlínání
Alespoò
Jedním tahem štìtce
Každý pøíbìh
Musí mít
Krinolínu a šnìrovaèku
Pierota
A mlhy na blatech

Vzlínání
Bílé
Po duze
Most
O kterém tušíme
O kterém sníme
Kam vede

Jiøí Poslední
I.
Motýl
V úvozech rozkoše
Jako by nevìdìl

Kde je nahoøe
Kde dole
Ale pøesnì ví
Kde kvetou stromy
Stromy dotykù

II.
Vìtve
Nebo køídla
Jak se rozhodnout
Stvol duše
Ve stvolu tìla
Se tøepotá
I obrazy se rozhodují
Pnou a chvìjí

Vladimír Blažek
xxx
Mezi tmou a svìtlem
Krabatí se
Šedá
A úzkost
Se bojí
Kolikrát
Už se stalo
A na co všechno
Èíhá
Prázdný rukáv èasu
 
Kvìta Monhartová
xxx
S odvahou se vrhne
Èervená a modrá
Žádné památníèky
Stavby cesty jako domu
Stavby letištì
K pøistávání krásy
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Ivo Sokol
xxx
S lehkostí vytvoøit
Obraz erupce
Obraz deštì
Co zmìní
Bílého páva
V hrdlièku
V trávì malby

Petr Chalabala
xxx
Výkøiky òader
Výkøiky duše
Køik útoku
Køik odevzdání

Erupce barev
V tanci
Trýznivé slasti

Václav Malina
xxx
Poezii slov
S poezií obrazù
Umí málokdo

Abstrakce svìtla
Abstrakce tmy
Geometrie barev
Tvoøí
Geometrii krásy

Milan Bauer
xxx
Kouzlo sítì èar
Køídla èerné a bílé
Ozubená kola knih
Fantazie plechù
Dinosauøi strojù
V mistrovství mistra

Jan Samec 
Nemysleme na to
Vìtve myšlenek
A úponky strachu
A bubliny úzkosti
Nemysleme na to

Nad námi
Oblaka nadìje
 
Pandemie
Ve vzduchu
Rychlejší než èervánky
Jedovatá
Cukrová vata

Nejnebezpeènìjší nákaza
Strach

Ferdinand Kukal
xxx
1979
Umìt tak
Povznésti
Svoji duši
A oèistit ji
Pokropit
Varhanovými
Tóny
Pod buclatými prdelkami
Honzíkù Anièek Marií
S køidélky

2020
Dùvìrnì známá
Stavení
Na zelené dlani
Na køižovatkách cest

Zrcadla rybníkù
Pro krásu stromù
A šperky kaplièek
Na køižovatkách cest

Bydlela jsem
Ve všech jeho obrazech
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PRÓZA

KAREL ADAMUS

Z cyklu Pøíbìhù
Velký tøesk

„Jak si pøedstavit konec?“ zaèal svoji pravidelnou øeè o konci nejstarší 
žák. „Když ne a ne skonèit, chtìl bych si konec aspoò pøedstavovat.“ 
„Pøíbìhy smìrù, cest, škol, žákù a mistrù putující spolu s námi po Dnì 
nekonèí,“ øekl mistr, „jejich konec si proto nelze ani pøedstavovat. Pøíbìhy 
putující po svìtì, to, èemu øíkáme vycpaniny, však konèí. Jejich konce 
bývají obvykle slavnostní a hluèné, rozuzlení bývají dùmyslná a okázalá. 
Zlo zaútoèí na dobro a poøádnì je pocuchá. Dobro se vzpamatuje, 
shromáždí se nìkde a provede rozhodující výpad, všechno se objasní       
a všichni si oddechnou. Myslí si, dobro zvítìzilo, zlo bylo poraženo, ale 
není tomu tak. Vycpávání jaksi samosebou pokraèuje. Dál se vycpává, 
vycpává, vycpává, vycpává. Vycpává se neviditelnou vatou,“ pokraèoval 
mistr, „zaèínalo se vycpáváním støelené zvìøe a ulovených ptákù, teï        
se vycpávají pøíbìhy. Vycpávání je tak oblíbené, že se vycpává všechno      
a všichni, èlovìk, svìt, vesmír. Vycpává se jedinými pravdami, nesmrtelný-
mi myšlenkami, vìdìním, myšlením, umìním, jednáním, vzdìláním, uèe-
ním, osvícením, probuzením, dosahováním, až se nakonec všichni stávají 
vycpaninami svých pøíbìhù, svých pøání, svých snù, vidin, názorù. Všichni 
vycpaní jsou vleèeni svìtem, aniž vidìli, jen vìdí, vìdí to, èím jsou vycpá- 
ni a pokraèují ve vycpávání. Slupky životù a smrtí, panáci znázoròující  
život a smrt, stíny života a smrti. Èas od èasu, když už toho mají všichni    
po krk, když už se do nikoho nic víc nevejde, dochází k výbuchu! Nastává 
tak zvaný Velký tøesk,“ øekl mistr nejstaršímu žákovi, „tak si pøedstav 
konec.“ 

„Proè nás znova a znova zrazujete od vìdìní, umìní, myšlení, jednání, 
vzdìlání, uèení, osvícení, probuzení, dosahování, završení,“ øekl nejmladší 
žák, když pøíbìh skonèil. „Ve svìtì se za tím všichni štvou, pro nìkoho je 
osvícení metou všeho snažení a vy nás pøed tím poøád varujete. Co když 
nám to pomùže najít smìr, cestu, školu, žáky a mistry?“ „Za èím se štvou 
ve svìtì,“ øekl mistr, „nechme svìtu. Ještì jednou,“ zvedl mistr ukazová-
èek, „budete-li pozornì naslouchat pøíbìhùm putujícím po Dnì, uvidíte,     
že to, po èem se ve svìtì tak pachtí, je pro nì jen nástrojem, to zna-     
mená nìèím, co jim slouží jako prostøedek k dobývání nìèeho èi nìkoho,      
k opracování nìèeho èi nìkoho, ke zpracování nìèeho èi nìkoho, k do-
sahování nìèeho èi nìkoho, k útoku, napadení a uchvácení obyèejnì   
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toho, co je považováno za žrádlo. S takovým bøemenem lze sice vytušit 
správný smìr, cestu, školu, vìdìt o žácích a mistrech, ne však spøátelit      
se s nimi a spolu s nimi putovat po Dnì k navštívení, tedy k oproštìní         
a uvolnìní od všech zámìrù, nástrojù, cílù, žrádla, smìrù, cest, škol, žákù 
a mistrù.“

Uklízet
„Co vám ty barvy udìlaly, že je poøád rozmazáváte?“ pozorovala Pozo-

rovatelna mistra, který maloval nìjaký obraz. „Maluji. Barvy nerozmazá-
vám, ale nanáším je dùmyslnì, umnì. Vytváøím jimi dojmy. Co máte proti 
barvám? Všechno kolem je barevné, i vy jste barevná,“ øekl mistr, „kdy- 
bych maloval vás, také použiji barev.“ „Já že jsem barevná?“ zasmála       
se Pozorná. „Jak jste na to pøišel? Nepøehánìjte! To byste mì musel 
napøed nabarvit.“ „Pøiblížím vám trochu, o co tu jde,“ øekl mistr, „tedy o co     
jde v umìní. Olej! Kdybych napøíklad maloval vás,“ øekl mistr, „nepùjde mi    
v první øadì, tedy pøedevším, o vás,“ vysvìtloval malíø, „ale o vztahy,           
o Podstatu. Chápete to? Kdybych vás namaloval, nejednalo by se vlastnì   
o vás, ale o vaši Podstatu. Podstatu vytvoøenou mnou, tedy umìlcem.         
A tu bych znázornil pomocí barev jako skladbu; složitý vztah barevných 
ploch. Celek by pùsobivì vyjadøoval vaši Podstatu a budil neurèitý dojem, 
že se asi jedná o nìjakou osobu ženského rodu, která stála umìlci 
vzorem.“ „Vztahy?“ øekla Pozorovaná. „Z toho, co øíkáte, mám dojem, že      
o vztazích nemáte ani ponìtí. Jaký mùže být napøíklad vztah mezi mnou, 
plátnem, tolika barvami, olejem, kdoví èím ještì, a ještì k tomu mezi mnou 
a vámi, když v první øadì a pøedevším nejde o mì?!“ rozkøikla se Pozorová. 
„No budiž. Budiž. Mìjte si vztahy, tøeba s tou Podstatou, když si tak dobøe 
rozumíte, ale mì do toho netahejte. Co si o mnì myslíte? Kolik takový 
obraz vùbec váží?“ zeptala se Pozorovaná. „A ještì, zajímalo by mì, kdo to 
tu bude uklízet? Jak si to pøedstavujete? To je samé umìní, umìní, umìlec, 
vztahy, Podstata, všechno se pøitom pokecá a podìlá olejem, poèmárá, 
zaneøádí a umìlec se nakonec potichu ztratí.“  

Tajemná vlastnost
Mistr Prùžer sedìl u šamana a stìžoval si, „hned po návratu z dva-

cátého století postihlo mì nìco neobvyklého, nìco divného, nìco se se 
mnou dìje, musím o sebe poøád dbát, nìjak se tváøit, pìstovat vzhled, 
uhlazenì se chovat, výraznì vyslovovat, vkusnì se oblékat, nìkoho zvát, 
nìkoho navštìvovat, nìco oslavovat…, trpím nìjakou chorobnou posun-
èinou, nìèím jsem se ve svìtì asi nakazil, co by to jen mohlo být?“      
„Trpíš spoleèenským chováním, zásadami slušnosti a ještì nìèím, co vy-
niká nad to a jeví se jako výjimeèný spoleèenský úspìch, trpíš jakousi 
tajemnou, nehledanou vybraností, pùvabným, neodolatelným kouzlem; 
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takzvaný šarm je slabé slovo, øekl bych spíš charisma…, charisma, ano 
charisma, to je ono!“ øekl mu šaman poté, co ho prohlédl a zhodnotil jeho 
zevnìjšek, chování, øeè, tón, posunky, tváønost, spoleèenské úkony, 
spoleèenskou pohotovost, chùzi, stoj, sed, úpravu zevnìjšku a nedbalou 
nenucenost, budící dojem pøátelské opravdovosti, vnitøní vyrovnanosti         
a jisté, jemnì nafouklé obìtavé vytrvalosti. „Ach,“ vydechl mistr Prùžer, 
„kde se ve mnì ta tajemná vlastnost vzala? O nic takového jsem se ve 
svìtì nikdy nepokoušel, do spoleènosti jsem nechodil, slavnosti nena-
vštìvoval…, držel jsem se zpátky, vždycky jsem se vyhýbal všem spole-
èenským událostem, a to i prùvodùm, pøehlídkám, shromáždìním,“ tvrdil 
mistr Prùžer. „To je stejné jako s ostatními chorobami,“ øekl šaman, „ani o ty 
se nepokoušíš, nenavštìvuješ je, nevyhledáváš je, snažíš se jim vyhnout    
a stejnì jim neunikneš. Nakonec tì dostihnou, napadnou, uchvátí a nìkdy 
jim i podlehneš.“ „Dá se to léèit?“ zeptal se mistr. „Hleï se toho co nejdøív 
zbavit,“ øekl šaman, „charisma je choulostivé, velmi snadno zastydne          
a takové zastydlé charisma je horší než zastydlé kulatiny. Zastydlé charis-
ma vede k domýšlivosti, ješitnosti, neklidu, rozrušenosti, posléze k upadání 
mysli, celkovému chátrání, útoènosti, násilí, napadání a ubližování druhým, 
zatímco zastydlé kulatiny jen k pošetilosti. Doporuèuji ti uchýlit se do 
samoty a nìjaký èas pobývat v odlouèenosti,“ øekl šaman. „Co nejpoma-
lejším putováním po Dnì se vše brzy upraví, charisma vyprchá a ty se 
vrátíš svému pùvodnímu smìru, cestì, škole, žákùm a mistrùm.“

Pøátelé
Mistr si vyhlédl pìkné místeèko u stromu, posadil se tam a opøel se        

o strom. Kmen stromu pøíjemnì høál do zad, na chvilièku si zdøímnul. Jak 
tak podøimoval, uslyšel dva tenké hlásky nìjakých tvoreèkù. Domlouvali     
si spolu setkání, chvíli se spolu dohadovali a nakonec se shodli a setkání si 
domluvili. Mistra udivilo to, že si spolu setkání domluvili v minulosti; nedalo 
mu to a vmísil se do øeèi, „setkání,“ øekl tvoreèkùm, „se domlouvají vždy    
do budoucnosti, to znamená, sejdete se zítra, pozítøí, popozítøí, za týden, 
za mìsíc, za rok, za deset, dvacet, padesát, sto, pìt set, tisíc let a ne          
v minulosti, tak jako jste si to sjednali vy.“ „My dva,“ øekl jeden z tvoreèkù, 
„jsme pøátelé; poslední pøátelé svého druhu a dnes vyhyneme. Kdybychom 
se domluvili do daleké budoucnosti, tak tam bychom se možná nenašli.       
A kdybychom se tøeba i našli, asi bychom se tam, v té daleké budoucnosti, 
nepoznali. Proto si setkání domlouváme do minulosti. Totiž tam, odkud se 
dobøe známe; tam se urèitì najdeme a snadno se i poznáme.“ 

„Co to vlastnì je pøíbìh?“ zeptal se jeden z ostatních žákù, když pøíbìh 
skonèil. „Pøíbìh,“ øekl mistr, „pøíbìh není nic jiného než povídání. Vyprávìní 
o tom, co se nìkomu stalo, vyprávìní o tom, co se pøihodilo, povídání         
o tom, že se nìco s nìkým nebo s nìèím dìje, anebo že se nìco dìje 
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jenom tak. Nìkteré pøíbìhy povídají, jiné pøíbìhy jim naslouchají a øíkají si 
‚Ach!! Och! Jej! Oj! Jéje! Co bychom asi dìlaly my, kdyby se totéž nebo 
nìco podobného pøihodilo nám! Poèínaly bychom si stejnì, nebo bychom 
se vydìsily, utekly a nìkde se schovaly!‘ Nìkteré pøíbìhy,“ pokraèoval 
mistr, „putují po svìtì, jiné pøíbìhy putují po Dnì. Pøíbìhy putující po svìtì 
se pokoušejí setkat s pøíbìhy putujícími po Dnì a spøátelit se s nimi kvùli 
pouèení, ale nedaøí se jim to. Umìlci jim v tom setkání brání. Umìlci zkro-
tili pøíbìhy putující po svìtì, navlékli je do postrojù – sedla, øemeny, po-
pruhy, ohlavce, uzdy, ostruhy, bièíky…, sedí na nich, ženou se svìtem, 
popohánìjí je, štvou, rychleji, rychleji, ještì rychleji, kopou je do slabin, 
øežou do nich bièem, øvou po nich, vøískají, hulákají, nadávají, svírají otìže, 
øítí se vpøed a neohlížejí se…“

Knižní 
Muž zvaný Banka byl už tak starý, že zaèal, jak už to u starcù bývá, 

chodit pozpátku. „Jsem už tak starý, chodím pozpátku,“ napadlo ho jednou, 
když narazil do zdi a utrpìl otøes hlavy. „Co kdybych zaèal psát pamìti. 
Není co váhat, není na co èekat, dám se do toho,“ øekl si, odešel domù, 
usedl a zaèal vzpomínat. Hned na zaèátku svého vzpomínání však narazil. 
Nemohl si vùbec vybavit své rodièe, nevzpomnìl si ani na maminku ani na 
tatínka. Jinak si dokázal vybavit všelijaké i naprosto bezvýznamné 
podrobnosti, ale na rodièe si nepamatoval vùbec. Bankovi se to jaksi 
nezdálo, navštívil tedy šamana a popsal mu svoje potíže. Vyprávìl mu 
všechno, co si pamatoval, a aby mu dokázal, jak skvìlou pamì� má, zašel     
i do tìch nejjemnìjších podrobností. „Není divu, že si na rodièe nevzpo-
mínáš,“ øekl mu šaman poté, co jej prohlédl. „Pøišel jsi na svìt ve svém 
støedním vìku. Jsi plodem spisovatele, výmyslem pro kratochvíli, proto si 
na rodièe nepamatuješ.“ „Cože? Jsem spoøádaný obèan, vážnì založený 
èlovìk,“ øekl bezdìènì pøekvapený Banka. „Sem tam mì sice potkalo 
nìjaké to dobrodružství, ale jinak jsem celý život tvrdì pracoval, døel jako 
bankovní úøedník. Byl jsem èestný, spolehlivý, pracovitý, byl jsem vždy        
k práci pøipraven.“ „Právì takoví èestní a spoøádaní obèané, vážní muži 
jsou ve svìtì zdrojem zábavy,“ øekl šaman. „Napøíklad potká-li bankov- 
ního úøedníka jen tak, znièehožnic, tøeba když jde do práce, nìjaké 
dobrodružství, to lidi baví, lidi to pøekvapí a zaujme. Takové kratochvilné 
pøíhody jsou ve svìtì nejoblíbenìjší, tady jim øíkáme vycpaniny. Nic si         
z toho nedìlej,“ utìšoval šaman Banku. „Buï rád! Jsi!“ povzbuzoval ho. 
„Jsou tací, lépe øeèeno, nejsou tací, kteøí by rádi byli, i kdyby mìli být 
vymyšleni, ale být nemohou; nikdo si je nevybaví, nikdo si je nepøipomene, 
nikomu nepøijdou na mysl, nikdo na nì nepøijde, spisovatel je tøeba zavrhne 
jako osoby nevhodné, a tak vùbec nevzniknou. Je možné, že i svìt byl 
nìkým vymyšlen.“
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ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení IV. 
KAREL HRUBÝ

Vyrùstal jsem ještì v první republice 
Vyrùstal jsem ještì v první republice, to ve mnì zanechalo zøetelné 

stopy. Tady jsem – hlavnì od rodièù – dostával mìøítka toho, co je dobré     
a co ne, co se nemá dìlat. Škola na mne pùsobila svou prvorepublikovou 
ideologií, která spoèívala na dvou osách. Jednak historicky se zdùrazòo- 
val význam osvobození od „tøistaleté poroby pod Habsburky“, jednak se 
propagovalo Masarykovo pojetí humanity, které nabádalo k ohledùm na 
druhé, k rovnosti a pluralitní demokracii. 

Bylo v tom hodnì zjitøené národní vìdomí. Škola pìstovala „tatíèkovský 
kult“ Tomáše Masaryka, ale rodièe byli nacionálnì osvícení, oba v mládí 
pracovali ve Vídni, mìli jiná mìøítka. Odtud jsem si odnesl jistou rezer-
vovanost k tìm „huránárodovcùm“, k nimž tatínek rád citoval Havlíèkova 
slova: „Kéž by vám Pánbùh dal, aby to vlastenèení se vám z huby do ru-
kou vraziti ráèilo“. A maminka, která jako mladé dìvèe byla pomocnicí         
v domácnosti židovského profesora medicíny ve Vídni, nám kladla na 
srdce: není Nìmec jako Nìmec a není Èech jako Èech. Jsou dobøí lidé      
a špatní lidé, a� mluví jakýmkoli jazykem. 

Když Hitler obsadil Porúøí, bylo mi asi deset let. Ale chápal jsem, že se 
chystá nìco hrozného. Pøiletìl jsem z ulice, kde o tom dospìlí rozèilenì 
mluvili a vyhrkl jsem: „Tatínku, bude válka!“ Otec, který mìl za sebou 
prožitek ètyø let první svìtové války, se na mne nezvykle utrhl. Nemluv 
hlouposti. Vìdìl, co je to válka, a nevìøil, že ještì jednou pøijde. 

Následující léta už jsem vnímal napìtí, které bylo mezi nìmeckou 
menšinou a námi. A pøestože z domova jsem byl nabádán k toleranci, 
podlehl jsem tomu vlasteneckému zápalu tehdejších let. Noviny jsem èetl 
tehdy ještì odzadu, kde byla sportovní stránka, ale o velkých událostech   
už jsem se také leccos dozvídal. A když to v záøí 1938 pøišlo, Mnichov        
a co po nìm následovalo, byl jsem více pod vlivem té školské výchovy   
než maminèina napomenutí. Silná atmosféra okolí vás prostì strhne. 

Že bylo množství stran a stranièek, to nìjak štvalo už každého.           
Ale pluralitní demokracie se rychle vžila, nikdo kromì krajních komunistù     
a pozdìjších henleinovcù netoužil po tom žít zas pod jedním žezlem 
(Stalinovým èi Hitlerovým), které by øídilo stát. Ze sporù stran si lidé dìlali 
spíš legraci. Ale v podstatì se dobøe cítilo to hlavní napìtí, které pøinášela 
národnostní otázka a také hluboký rozdíl mezi radikalismem krajní levice      
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i krajní pravice a umìøeností velkých politických stran. Agrárníci tehdy 
dominovali, sociální demokrati a národní socialisté s nimi však dokázali 
vytváøet koalice, a tak prosazovat sociální aspekty. Obdivuhodnì si vedli 
lidovci pod vedením Šrámka – daøilo se jim být v témìø všech vládách první 
republiky. Silná byla ještì hlavnì mezi vyššími vrstvami národní 
demokracie, ale pod vedením Kramáøe se èasem ztrapnila. 

Agrárníci své pøevahy využívali k materiálním výhodám. Chránili si napø. 
ceny cukru, který u nás stál nìkolikanásobek toho, zaè se vyvážel. Vytvá-
øeli monopoly agrární výroby, všude prosazovali své lidi. Na vesnicích byli 
starostové pøevážnì z jejich øad. Ale tìm chamtivým nectnostem podléhaly 
i jiné strany. Pøi pozemkové reformì dvacátých let se mnohým politikùm 
zadrhly pod nehty tzv. „zbytkové velkostatky“, které z nìjakého dùvodu do 
reformy nespadaly. Masaryk o nich øíkávál s odporem: když už jsou u koryt, 
tak aspoò kdyby tak nemlaskali. Ale klientismus a korupce politikù byla 
všude a vždy. I za komunistù byli privilegovaní soudruzi, kteøí mìli pøístup   
k lecèemus, èeho se øadovým obèanùm nedostávalo. A obávám se, že         
i dnes se tomu zcela nevyhneme, jak ukazují obèasné aféry.

Ale vcelku byl život v první republice opravdu svobodný, sociálnì 
ohleduplnìjší než za Rakouska, vybudovaly se instituce zdravotního i so-
ciálního pojištìní, pracovní podmínky se prudce zlepšily – za krize ovšem 
se zas leccos odbouralo – a spravedlnost fungovala vcelku nezávisle,          
i když bohatí se dovedli ze svých pøestupkù lépe vymotat než chudák.

Svoboda slova a rozkvìt kultury doznaly ohromného pokroku. To se pak 
v desetiletích, která pøišla s protektorátem nacistù i s jednostrannou vlá- 
dou komunistù nedá srovnávat. Proto mi podnes zùstal v kostech ten  
odpor k jakékoli autoritativní vládì, a� je bílá, èerná nebo rudá. I dnes     
mne zneklidòují ty výboje autoritativních politikù proti pravidlùm demo-
kracie. Co bylo tehdy impozantní, to byla pøístupnost vzdìlání a hojnost 
organizací, které tomu napomáhaly. Ocenil jsem napø. práci tzv. Husovy 
veèerní školy, kde jsem mohl za velice mírný pøíspìvek navštìvovat rùzné 
kurzy. Když už jsem pracoval jako soustružník ve Škdovce a rozhodl se       
jít studovat, mohl jsem si tam zopakovat èeštinu a matematiku, z kterých   
se dìlaly pøijímací zkoušky na støední školy. A také se dozvìdìt nìco         
o dìjinách, i když už to bylo za protektorátu sešnìrované. A málokdo     
dnes ví, co znamenala práce ochotnických divadel, jejichž repertoár byl 
ménì hlídán, nebo práce obìtavých knihovníkù, kteøí pùjèovali i za pro-
tektorátu „pod pultem“ knihy už režimem zakázané. Zápal a svìdomitost 
dobrovolné práce, to je sùl naší kultury, ta tradice už se táhne od obrození. 

Mám na první republiku dobré vzpomínky. Nejen proto, že jsem v ní 
prožil š�astné dìtství, ale pøedevším pro tu otevøenost projevu, která 
nikomu nesvazovala jazyk zákazy nebo strachem jako pozdìji. Bylo tam 
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hodnì ještì nedostateèného, na co bylo možno nadávat, rozdíly majet-
kové, chudoba ještì nevymizela, pøebujelé stranictví, klientismus a korupce 
– ale svoboda, spravedlnost a solidarita už mìly ve státì i v životì velkou 
váhu. 

Filozofie mne zasáhla ještì v chlapeckém vìku. Jednou o prázdninách, 
bylo mi asi tøináct nebo ètrnáct, jsem se toulal podél øeky Mže a najednou 
mne napadlo: mluví se poøád o dobru a zlu, ale co je vlastnì za tìmi slovy? 
Je to nìco pevnì daného, z èeho se uèíme, anebo jsou to jen zvykem         
a zkušeností ustálená slova? To byl ten klíè k pozdìjšímu zájmu. Rozdíl 
mezi povrchem a podstatou. Potom hodnì pozdìji jsem si na univerzitì 
uvìdomoval oprávnìnost této klukovské otázky pøi setkání se sporem 
støedovìkých scholastikù, kteøí o to vedli vášnivé hádky.

Ale rozhodující bylo setkání s názory Masarykovými, k nimž jsem pøišel 
ve vìku asi šestnácti let. Jako uèedník jsem chodil odpoledne po práci      
do vìdecké knihovny a tam jsem narazil na jeho knihu o vztahu èlovìka       
k náboženství, v protektorátu už zakázanou, ale tady v pøíruèní knihovnì 
poøád pøístupnou díky stateènému øediteli Dr. Bayerovi, pozdìji nacisty 
zlikvidovanému. A otevøela se mi jména myslitelù a velkých literárních 
autorù, kde se uvažovalo o smyslu života. Žízeò po poznání, kterou ve mnì 
budilo i to, že studium na støední škole mi bylo odepøeno, a perspektiva, 
kterou filozofie nabízela, ve mnì probudily touhu poznat to všechno 
dùkladnìji, žít vìdomìji, dobrat se toho podstatného, co je pod povrchem 
dojmù všedních dnù.

O VŠEM MOŽNÉM

RADOVAN LOVÈÍ 

Rodáci, významní obyvatelé
a poporodáci 

V moderní dobì kvùli rození dìtí v porodnicích výraznì zmìnil svùj 
význam starý pojem rodák, pøípadnì rodaèka. Dávno tomu, kdy dìti pøi-
vádìla na svìt místní porodní bába. Pravda, dnes se tento trend v podobì 
domácích porodù místy navrací, avšak jen v zanedbatelném množství. 
Bìžnì si matka odbyde porod v nemocnici v nìkteré z metropolí èi ve 
vìtším okresním mìstì. Pobude až na výjimky pár dní v pøíslušném 
zaøízení a pak se pøemístí i s novorozeným potomkem nazpìt domù, èasto 
do zcela jiné vesnice èi mìsta, kde pak její milovaný zrozenec dále vyrùstá. 
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Když se kdysi sepisovaly dìjiny pøíslušné obce, obvyklou kapitolou díla 
byl také seznam místních rodákù. Jenže v dobì moderní a postmoderní se 
situace ponìkud zašmodrchala a kolonku rodákù obèas nahradilo nové 
oznaèení: Významní obyvatelé. A do ní se vejdou bez potíží slavný rodák     
i známý nerodák, který zde ovšem prožil vìtšinu života, tak i významná 
osoba, jež v obci strávila tøebas jen jediný rok. 

Také se nìkterým z vás, kdož jste byli povinnì zrozeni jinde, obèas 
stává, že když vzpomínáte na své domovské místo, kde jste prožili dìtství 
a mládí, mluvíte zcela automaticky o „své rodné obci“? A pak vás náhle 
nìkdo opraví se slovy: „Ale kušuj, vždy� ses narodil v Plzni, nebo v Kra-
lovicích èi v Rokycanech! Jak mùžeš bájit o Kaznìjovu coby své rodné 
vsi?“ A vy se zarazíte, omluvíte, pøiznáte svùj omyl, ale pak stejnou chybu 
beztak udìláte ještì bezpoètukrát v životì...

Též jsem takto mnohokráte tu èi onde básnil o „svých rodných Plasech“, 
až se mi coby falešné spisovatelské rodištì dostaly i do nìkolika knižních 
katalogù. Mylnì. Jsem rodákem z Plznì, což mi naštìstí nevadí, neb kvùli 
pozdìji prožitým létùm v Plzni se pokládám rovnìž za Plzeòáka. Ale jsou 
tací, které krom narození s naší krajskou metropolí vùbec nic jiného nepojí. 
A na své skuteèné rodištì koukají v rodném listì jen s velkými rozpaky. 

Ale co tedy s naším druhým místem, oním nerodištìm, kde jsme vyrostli 
nebo i prožili celý život a k nìmuž máme svoji citovou vazbu nejsilnìjší? 
Jak ho tedy správnì nazvat, neøku-li odbornì klasifikovat? Což nám naše 
libá a milovaná èeština nenabízí vhodné možnosti? Ale jistìže! Ona druhá 
obec je totiž naše místo poporodní, respektive poporodné. Teï už jen staèí, 
aby si dané oznaèení osvojilo a užívalo co nejvíce lidí, protože jedinì      
tak vejde v obecnou známost. Takže až vás pøíštì napadne rozplývat se 
znovu nad svým nepravým „rodným mìstem“, zbystøete a podobnì jako já 
všude uvádìjte: „Plasy, to jest mé milované mìsto poporodné. V nìm jsem 
po mém porodu dlouze žil, vyrùstal, zrál, ba i pøezrával, a právì k nìmu 
jsem hlubokou vazbou nejvíce poután…“ A vy ostatní už si jen namísto 
Plas dosadíte svou poporodnou srdcovou záležitost: Tøemošnou, Chvá-
lenice, Starý Plzenec, Hodovíz èi tøeba Dolní Lhotu. A drobný praktický 
problém máme vyøešen! Když vás tedy nìkdy náhodou zaøadí na seznam 
slávy vaší obce, aè nejste jejím rodákem èi rodaèkou, a oznaèení význam-
ný obyvatel vám bude pøipadat málo výstižné, protože spadnete do stejné 
kategorie jako osoba zde strávivší jen drobný zlomek svého žití èi zde 
bydlící až „na stará kolena“, nuž staèí dodat jen struèné a všeobjasòující 
vysvìtlení: „Jsem známý poporodák této obce a do dané kategorie si mne, 
pøátelé historici, laskavì a dùslednì zaevidujte do svých dìjepravných dìl 
a seznamù!“ 
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

 Tenkrát poprvé – Hluchá místa
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DUŠAN KUÈERA 

Jednohubky

PLŽ SMAJLÍK

Knoflíková válka

Od jara až do zimy
knoflíky u peøiny
musím míti u nohou.
Drhnu-li o nì svou bradou,
hrùzné sny se nocí kradou.
U nohou mi pomohou.

Nešlo o nic

Spolu colu,
pak zvláš� tonic,
takže asi
nešlo o nic.

Vánoèní 2020 
aneb Starý kapr apeluje 
na ryby svého roèníku
pøed strašením potìru

Buïte zticha pøede všemi,
nestrašte je Vánocemi.
Kdo tøeba jen cekne,
ten do rána lekne!

Proè je dobré býti Rusem

Kdyby Kolumbus byl Rus,
ušetøil by námoøníky
a vše, co je tøeba,
protože do Ameriky
je to kratší zleva.

Mezinárodní spolupráce 
proti globálnímu oteplování

Pospolu jsou na pólu
a úspìšnì pikle kují,
takže Zemi ochlazují
Santa Klaus a Dìda Mráz.
Ve dvou se to táhne snáz!

Víme to všichni

V politice platí
pouze jedna norma -
Naè nìjaký obsah?
Zas vítìzí forma!

Vnitropodniková kontrola 
potvrdila podezøení

Pekaø peèe housky,
uždibuje kousky.
Copak to má za lubem?
Pøivést firmu na buben?
Je na èase, pomálu,
aby šel už od válu!

Mužská øíkaèka

Stálé denní menu?
To nám nevadí.
Pivo, fotbal, ženu,
v tomhle poøadí!
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BABY BOOM

Nìco vám na sebe prásknu, i když bych to jako správná ženská dìlat 
nemìla. Jenže jsem taky spisoška, jak se teï s oblibou na Plzeòsku øíká,    
a ty na sebe obèas musí nìco bonznout. Pomalu a jistì se totiž pøiblí-     
žila chvíle, kdy se první cifra èísla udávajícího mùj vìk promìní z dvojky   
na trojku.

„Tøicítka je ten nejlepší vìk,“ chlácholil mì mùj muž, když vidìl, jak se 
zamraèenì prohlížím v zrcadle. „V tomhle vìku si ženská všechno nejvíc 
užívá,“ dodal a mrknul na mì. Radìji už jsem se neptala, co si mám pod 
pojmem „všechno“ pøedstavit. Tak jsem se jen rozhlédla po bytì, který      
po revizi našich dvou dìtí vypadal jako Vrbìtice po výbuchu, a šla si uží- 
vat uklízení.

Jedinou výhodou paradoxnì bylo, že mì moje jubileum zastihlo zrovna 
bìhem pandemie koronaviru. Pocity frustrace a deprivace z pøibývajících 
let jsem tak mohla bezpeènì zamaskovat rouškou. A protože hospody     
byly ještì zavøené a organizovat nìjaké vìtší sešlosti se také pøíliš 
nedoporuèovalo, mohla jsem oslavy mých kulatin vesele sabotovat.

Dùvod bojkotu byl nasnadì. Èíslo tøicet mi nikdy nebylo sympatické. 
Vždycky mnì pøipadalo, že tøicátníci jsou strašní suchaøi, kteøí berou život 
pøíliš vážnì. S tìmi, kteøí mají ètyøi, pìt a více køížkù na hrbu je vìtší 
sranda, protože ti už pochopili, že život nakonec stejnì nikdo z nás 
nevyhraje, takže ho mají takøíkajíc „na háku“. (Dobøe, existují jedinci, kteøí 
zùstanou morousy nadosmrti, ale to jsou výjimky a ty potvrzují pravidlo.)     
S tøicátníky je to jiné. Ti mají pocit, že oni jediní dokážou spasit svìt.           
A tak jsem i já zaèala mít neodbytný pocit, že bych mìla sama se sebou 
nìco dìlat. Zmìnit se, prozøít, vyèistit si karmu – jednoduše zmoudøet.

Takže jsem si vzala do hlavy, že by se ze mì na prahu tøicítky mìla    
stát vyrovnaná, laskavá a milující žena/matka, která levou zadní zvládne 
uvaøit svíèkovou, jít s dìtmi do ZOO, postavit vláèkodráhu z kuchynì až    
do obýváku a ve volných chvílích ještì napsat román. A to všechno 
samozøejmì s ledovým klidem a nervy pevnými jak horolezecká lana.       
No uznejte, že lepší dárek, než je tohle absurdní pøedsevzetí, jsem si ne-
mohla nadìlit.

A jak asi správnì tušíte, velice rychle mì z toho probraly moje dìti.    
Kdo má doma nìjakou tu drobotinu, tak jistì ví, že život s ní pøipomíná 
nevyzpytatelné, rychle se mìnící poèasí. Tìžko øíct, jestli za to mohou 

TEREZA HERZOGOVÁ

Palaèinky
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erupce na slunci, éèka ve stravì nebo naše momentální blbé rozpoložení, 
o kterém sami nevíme, ale ti malí trpaslíci na nìj mají extrémnì citlivý nos. 
Každopádnì platí, že nìkteré dny jsou lepší, jiné horší a sem tam se 
zatáhne a pøijde doslova horor. Den, o kterém vám chci vyprávìt, spadá  
do té poslední kategorie.

Stála jsem u plotny a smažila palaèinky. To je takové to jídlo, které vám 
doslova utíká pod rukama. Po deseti upeèených a namazaných kouskách 
zjiš�ujete, že máte stále prázdný talíø. A z úrovnì pasu vás laènì sledují 
hladová oèka èekající na další pøídìl. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Zatímco jsem lila husté tìsto na pánev, pod nohama se mi motala 
mladší Anièka a s nadšením vysypávala pytlík s moukou. Starší Míša se-
dìl u otevøené kuchyòské skøíòky a právì se pokoušel ze sklenìných 
poklic od hrncù zkonstruovat bicí soupravu.

„Òamy, òamy,“ vztáhla ke mnì prosebnì ruèièky Anièka. Zvedla jsem 
zamouènìné batole z podlahy, oklepala ho, umístila ho do jídelní židlièky    
a dala mu do ruky kus vychladlé palaèinky.

Než jsem však staèila provést tyto ètyøi úkony, Míša se rozhodl pøe-
sedlat z kariéry bubeníka na profesi kuchaøe, bleskurychle se pøesunul       
k míse s tìstem a se švihem graduovaného gastronoma do ní rozklepnul 
dvì vajíèka. Bohužel vèetnì skoøápek

Zaúpìla jsem a zaèala je lovit v tìstu vidlièkou. V tu chvíli se však 
palaèinka na pánvi zaèala nebezpeènì pøipalovat a Anièka se s kusem 
žvance v puse rozhodla, že po vzoru svého dìdy horolezce sešplhá            
z židlièky na zem. A cestou to vezme pøes jídelní stùl. Zaèínala jsem mít 
pocit, že mi chybí minimálnì dvoje ruce.

„Mamí, já cí taky èínku!“ ozval se do toho chlapeèek a vjel si ruèièkama 
umazanýma od žloutkù do vlasù.

Nervy mi zaèínaly téct jako palaèinkové tìsto zøedìné dvìma vejci 
navíc.

„Dìti, nechcete si jít vaøit palaèinky do kuchyòky v pokojíèku?“ nadhodila 
jsem, ale byla to spíš zoufalá øeènická otázka, protože jsem nepoèítala        
s tím, že by se mohla setkat s ohlasem. O to vìtší pøekvapení bylo, když se 
na mì obì dìti vdìènì podívaly a umouènìné a zapatlané od marmelády 
odcapkaly do svého brlohu. 

Oddychla jsem si a nalila na pánev další nabìraèku tìsta. V bytì se 
rozhostil klid rušený jen obèasným tøísknutím dìtského nádobíèka. Uchlá-
cholená dojmem, jaké mám hodné dìtièky, jsem se zabrala do smažení       
a do svých vlastních myšlenek.

Po chvíli jsem si však uvìdomila, že bouchání lžièek do plastových 
hrncù ustalo a bytem se rozléhá ticho. Tak podezøelé, až to tahalo za uši.
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S neblahou pøedtuchou jsem vykoukla do chodby. Pøed dveømi do 
dìtského pokojíèku stál na zemi modrý noèník, do kterého se Míša právì 
vyèùral. To by ještì nebyla špatná zpráva, ba naopak. U noèníku však 
sedìla na bobku Anièka, nabírala jeho tekutý obsah do ruèièek a s velkou 
chutí si je strkala do pusinky. Hystericky jsem zakøièela a rozbìhla se k ní. 

Když jsem poøádnì vypucovala dítì i noèník, zhroutila jsem se polo-
mrtvá na gauè a pustila v televizi pohádku. Pak jsem vzala telefon a vyto-
èila svého muže. Chmurnì jsem mu vylíèila celý zážitek a vyslovila obavu, 
aby z toho holèièka neutrpìla zdravotní újmu.

A v téhle chvíli se ukázalo, že na té mojí teorii opravdu nìco bude.      
Mùj chlap totiž má, na rozdíl ode mne, tu suchoprdskou tøicátnickou dekádu 
už dávno za sebou a dokáže tak brát vìci s daleko vìtším nadhledem.

„Buï v klidu, prosím tì,“ smál se do telefonu. „Taky to mohlo dopadnout 
daleko hùø.“

„Hùø?“ zopakovala jsem nevìøícnì a podívala se po okolní spoušti, 
uprostøed níž sedìla dvì nevinná zlatíèka a zaujatì sledovala Kaèera 
Donalda.

„No jasnì,“ uchechtnul se. „Taky se mohl Míša do toho noèníku vydìlat!“

A tak jsem to svoje pøedsevzetí u pøíležitosti mých tøicátin trochu upra-
vila. Pøíštì místo palaèinek upeèu pizzu a v ušetøeném èase si se skøítky 
zabubnujeme na hrnce nebo si zahrajeme polštáøovou válku. Aby se ze mì 
náhodou nestal suchar.

PLZEÒAN ÈTE

Nìmou tváø milující Hugh Lofting
Pøíbìh doktora Dolittla (1920) z pera Hugha Loftinga (1886–1947) vyšel 

poprvé èesky roku 1925 v pøekladu Žofie Pohorecké pod sáhodlouhým 
titulem Pøíbìh doktora Málodìlala, jenž jest kronikou neobyèejného života 
doma a pøekvapujících dobrodružství v cizích zemích. „Všem dìtem léty     
i dìtem srdcem pøipisuji,“ dodává autor na stranì sedm. Pøedmluvu na- 
psal jeho vrstevník Hugh Walpole (1884–1941) a kritizuje v ní tehdejší 
„pøepsychologizované“ psaní o dìtech. Loftinga naopak považuje za jedi-
ného dùstojného nástupce Lewise Carrolla (1832–1898). „Dospìlí se do-
mnívají, že staèí, když užijí pøi psaní dìtem dìtskou øeè, ale není vìtšího 
omylu,“ ví. „Celá autorova obrazotvornost musí být obrazotvorností dítìte.“

IVO FENCL
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První svìtovou válku prodìlal Lofting u irské gardy a ze zákopù psal       
a kreslil svým dìtem. Právì o Dolittleovi. Když nastal mír, odstìhovali se   
do Spojených státù a stýskalo se jim, takže se jim Loftingovo dílo stalo 
projevem sentimentální anglofilie. Nakolik i xenofobie? To už posuïme 
radìji každý sám. Ale je fakt, že Dolittle bez uzardìní upustil od pomá-  
hání lidem, a to ve prospìch zvíøat. „Tìch mìl na starost stále víc. Lidí 
stále ménì, až zbyl jen prodavaè masa pro koèky, ale ten byl chudý            
a rozstonal se vždycky jen o Vánocích,“ doèítáme se.

Dolittle je i ponìkud infantilní, a pokud je kupøíkladu náhodou políben 
ženou, poène se „chechtat a rdít jako dìvèátko“. Zato si dokáže pro po-
tøeby brilantní komunikace s „nìmou tváøí“ osvojit 498 øeèí, a to velmi 
vzletnì. Prý v nich umí napsat celé knihy.

Lofting tedy pábí, avšak své zvíøecí pacienty vylíèil velmi vìrohodnì.     
A nepolidš�oval. Walpole jeho pøístup staví do kontrastu s pojetím klasické 
knihy Kennetha Grahama (1859–1932) Žabákova dobrodružství (1908).       
Tvùrce doktora Dolittlea sice odmítal antropomorfizovat, ale neodepøel 
svým zvíøátkùm charakteristické rysy. A co víc, ani je neochoèoval. A tak 
papoušice Polynésie doktorovi pere a peèuje o nìj jako o své holátko.       
Ale existují meze a ona má místeèko, kam vždy potom poodletí. Ve spíži 
doktor schovává králíky, v piánu bílé myši (v sekretáøi by totiž nastydly),      
v komoøe veverku a ve sklepì ježka. Každé ze zvíøat pøitom disponuje 
vlastním vchodem a „dokonce i myši mìly malinký prùkop do sklepa            
a v øadách trpìlivì èekaly, až je pøijde uzdravit“.

Dolittle pøišel. A chodil dál a dál. Stal se proslulý mezi zvíøaty celého 
svìta, jak zvíme, známìjší jim byl než obyvatelstvu západní Anglie. „A byl 
š�asten,“ dodává optimisticky Lofting. „Žil rád.“

Na poèátku mìl doktor také sestru Sáru. Jenže to nevydrželo. Radìji se 
vdala, než by sdílela dùm s krokodýlem, s kachnou Kvakva (která doktorovi 
stele), se psem Jupíkem, s opièákem Zizim (vaøí a vše opravuje), se sovou 
Huhú (vede úèty) a se seletem Chrochro, které zahradnièí, má poetické 
sklony a plodí verše tohoto typu: Sejdeme se na hnojišti, až se mìsíc 
spustí níž.

Na Loftingovu první knihu navázalo tucet pokraèování: Cesty doktora 
Dolittla (1922), Pošta doktora Dolittla (1923), Cirkus doktora Dolittla (1924), 
ZOO doktora Dolittla (1925), Karavana doktora Dolittla (1926), Zahrada 
doktora Dolittla (1927), Doktor Dolittle na Mìsíci (1928), Kniha prasátka 
Chrochro (1932), Návrat doktora Dolittla (1933), Doktor Dolittle a Utajené 
jezero (1948), Doktor Dolittle a zelený kanárek (1950) a Pøíhody doktora 
Dolittla z Loužovic nad Moèálem (1952). Roku 1930 vydal rovnìž román 
Pøítmí magie. U podobných sérií èasto jejich kvality rapidnì upadají, ale 
tady ne a kritika má za nejlepší díly prostøední.
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Roku 1925 se první èást neobjevila jen v Èechách, nýbrž taky v Rusku. 
Jako plagiát od Kornìje Ivanovièe Èukovského (1882–1969). Král èernochù 
je zhnìten s vùdcem pirátù Ben Alim v loupežníka Barmaleje a jméno 
Èukovskij za války pøiøkl ještì Hitlerovi, a to v knížce Udoláme Barmaleje 
(1943). Srovnáním adaptace s pøedlohou se u nás v disertaèní práci zao-
bírala Iva Vopálenská (2001).

Roku 1946 ilustroval Èukovského verzi také Josef Lada, nový pøeklad 
Raisy Novotné vyšel i podruhé (1949). Znova Bolíta pøeložila Ludmila 
Dušková (1969), a právì kresby Evy Šalamounové (tehdy ještì nikoli 
Natus-Šalamounové) z tohoto vydání mì v dìtství pøímo uhranuly. Ne již 
však kresby Jaroslava Nìmeèka z další reedice Doktor zvíøátek (1974).     
V Rusku vznikla taktéž Èukovského veršovaná verze, ta vše redukuje        
a transformuje až dìsivì. Vlastnì jenom na chrabrou doktorovu pou� do 
Afriky, kde pak „Ajbolit“ zbaví chorob snad veškerou faunu. 

Veršíky mi kdysi pøekládala matka, žili jsme v dnes dìtem už 
nevysvìtlitelné éøe diapozitivù. O co šlo? Vždy se zatemnilo, ale nevy-
volávaly se fotky. Ani duchové ne. Na stìnu se promítaly obrázky z celu-
loidových pásù. Nám to staèilo. Právì tou formou byl Bolíto vydán u nás 
roku 1961, ale vypadá jako pracovník Èerveného køíže a léèí kdesi pod 
pyramidami. Jenže ve tøech letech vám to staèí. Další zážitek mi zpro-
støedkovala televize. Šlo o vánoèní uvedení Attenborouhgova muzikálu 
Doktor Dolittle (1967).

„Dva tisíce zvíøat,“ lákal tenkrát do kin èasopis Ohníèek. „1500 hercù! 
Ètrnáct písní.“ Obzvláš� mì dojala jedna scéna. Tøi hrdinové (mladík,  
dívka, hoch) opustí doktora, protože se rozhodl zùstat se zvíøaty, a plují do 
Anglie uvnitø ulity obøího hlemýždì, ale steskem „se snad utopíme v moøi 
slz“. Než jsem veèer usnul, taky jsem se choulil v pomyslné ulitì, jako   
bych byl Dolittle. Ale tehdy šedesátiletý herec Rex Harrison (1908–1990) 
nebulil a pøedvedl ne poprvé (viz My Fair Lady), že lze být hvìzdou 
muzikálu a neumìt vlastnì zpívat. A co víc? Dokonce za píseò Mluvte na 
zvíøata pøevzal Oscara.

A který z Loftingem líèených živoèichù zùstane nejpodivuhodnìjším? 
Jistìže živoucí odmìna opic doktorovi. Tou je jednorožcùv prapravnuk.       
A jelikož v èase prvního vydání knihy byl aktuální objev okapie, je také 
inspirován touto kouzelnou gazelou, i když vypadá jinak. V pùvodním pøe-
kladu se jmenuje Šupsem-huptam, disponuje hlavami na obou koncích tìla 
a minimálnì jedna ta hlava vždy bdí. „Ale jsem tak plachý, že nesnesu, aby 
se na mne kdokoli díval,“ øíká ona potvora, což koresponduje s doktoro- 
vou svébytnou povahou. A aè ještì pøedtím toho dvouhlavce nikdy nikdo 
nepolapil, tvor kupodivu bezelstnì svolí, že bude sdílet s Dolittlem 
domácnost.
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Mìlo èi nemìlo by se
V hospodì by mìlo být nakouøeno. To znamená, že by se v ní nejen 

mìly hrdlem prolévat alkoholické nápoje, ale také by se tam mìlo kouøit. 
Nekuøácká hospoda nemá tu správnou atmosféru. Má-li být toto zaøíze-    
ní pøíhodnì restaurací také zvané schopno restaurovat, regenerovat, 
restartovat, obèerstvit, znovu na nohy postavit uondaný organismus 
lidského jedince, ukonejšit jeho znavenou mysl, oblažit štvance hnaného     
k podávání výkonu jak v práci, tak èasto i doma, všude vystaveného 
všemožným zákazùm, pøíkazùm a naøízením, není pøece možné nedopøát 
mu alespoò zde poklidného spoèinutí, nièím neomezované relaxace.

Kuøákù by si mìla spoleènost vážit. Kdo pøispívá na nepøímých daních 
do státní kasy nejvíc? Pøece vedle alkoholikù právì kuøáci. Kdo èerpá 
nejmíò prostøedkù z penzijního fondu? Opìt jsou to kuøáci a po nich snad 
zas alkoholici. Vždy� žijí o 15 let kratší dobu než zbytek populace. Takže 
kdyby byli všichni kuøáci, nemusely by se vymýšlet a ani pøipravovat žádné 
dùchodové reformy. Dokud žijí, tak pracují, a když už nepracují, tak ani nejí 
ani už nic nepotøebují.

Dìti, když zlobí, by se mìly vèas umravnit. Stromek se má ohýbat (spíš 
asi rovnat), dokud je mladý. Však ne nadarmo se øíká, že metla vyhání dìti 
z pekla. A dobrá a dùsledná výchova vyhání dìti z nápravných zaøízení. 
Ženy by se ale  bezdùvodnì rozhodnì bít nemìly. Nejsme pøeci Èíòani, 
abychom hned, jak pøijdeme domù, ženu zmlátili, aniž bychom vlastnì  
vìdìli proè, s odùvodnìním, že ona, za co dostala, dozajista dobøe ví. Jako     
v jiných pøípadech by zde mìla platit presumpce neviny. Buïme však 
tolerantní a Èíòanùm, stejnì jako moslimùm a hinduistùm, jejich zvyklosti 
pøejme. Nakonec jsou to jejich ženy.

Mìlo by se stále dùslednìji dbát na dodržování lidských práv. Tøeba        
i trochu za použití násilí by se mìla všude po svìtì šíøit demokracie            
a humanita. Boj za emancipaci žen a menšin by nemìl nikdy skonèit. 
Stejnì, jako se v minulosti neustále zostøoval tøídní boj, mìl by se i boj      
za práva žen a menšin bez ustání zostøovat. A také zvíøatùm by se nemìlo 
za žádných okolností ubližovat. Rozhodnì by se zvíøata nemìla zabíjet. 
Možná, že prozatím by se ještì mohly bezbolestnì sprovozovat ze svìta 
klíš�ata, blechy a vši. Ale v žádném pøípadì ne savci, ptáci, ryby a chobot-
nice, protože, jak vìdci zjistili, právì ony jsou velmi chytré a šikovné.

Nemìlo by se krást. Nepokradeš! Známe to i z bible. Zvláštì ne 
drobnosti. Když vás pøi takové krádeži chytí, je z toho zbyteèná ostuda. 
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Když už krást, tak jedinì ve velkém. Opravdu velké zpronevìry se vìtšinou 
tolerují, a pokud se pøeci jen dostanou k soudu, tak se obvykle vyšetøování 
tak dlouho vleèe, až skonèí do ztracena. A lidé si pak takového èlovìka 
váží, protože to není žádný pøíštipkáø, ale nìkdo, kdo má schopnosti a vliv.

Nemìla by se nièit pøíroda s neblahým výhledem na vybydlení celé 
zemìkoule. Nemìlo by se zamoøovat zplodinami ovzduší, chemikáliemi 
pùda, škodlivinami a odpadem vodní toky a oceány. Nemìly by se nièit lesy 
a pralesy, stavìt nové a nové dálnice, mìsta, továrny, sklady, letištì a gol-
fová høištì. Nemìlo by se zbyteènì cestovat, zvláštì ne letadly. Nemìly   
by se vyrábìt zbranì a nemìlo by se válèit. Pøedevším by se však mìl na 
naší planetì, která není nafukovací, zastavit nekontrolovaný nárùst poètu 
obyvatel.

Mìl by ve všech zemích, aby prosperovaly, neustále rùst hrubý domácí 
produkt. Mìlo by se všude vyrábìt èím dále tím více zboží a lidé by mìli 
èím dále tím více toho zboží nakupovat. A pak vyhazovat, aby nové mohli 
kupovat. Móda a reklama by mìly nákupy usmìròovat a nakupující k náku-
pùm motivovat. K prosperitì také neodmyslitelnì patøí podpora a rozvoj 
cestovního ruchu. Proto je tøeba vyrábìt víc a víc aut, lodí a letadel. Rùst 
by mìl být nejen na vìèné èasy zachován, ale samotný rùst by mìl 
neustále rùst. Rùst rùstu je náš cíl.

Tak takovéhle myšlenky se èlovìku honí v hlavì v dobøe zakouøené 
hospodì.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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VLADIMÍR NOVOTNÝ

Sbohem, mìsto F. 

(NE)KRITICKY

Hned na záložce prozaické prvotiny kraslického rodáka a nyní obèana 
plzeòského Filipa Koryty – ergo dvìstìstránkové knížky vyznavaèských 
miniatur s názvem Falknov Calling (Druhé mìsto, Brno 2020) – se pøed-
kládá ke zvážení hned nìkolikero žánrových variant, které by mohly 
pøedstavovat žádoucí klíè k interpretaci autorových textù èi v nejlepším 
slova smyslu minitextíkù. Z tvrzení, že jde o „intenzivní bedekr“, si mnoho 
neodneseme, vždy� se tu o Falkenau-Falknovì-Sokolovì nedovíme sko-   
ro nic – a jaképak „rodné mìsto“, copak se autor narodil v Sokolovì? 
Pøínosnìjší se v tomto posuzování zdají hodnocení, že máme co dìlat        
s „literárním selfie“ nebo se „statusovým deníkem“, pøièemž prý psaným 
„zpìtnì“ èili s deníkem retrospektivním nebo reminiscenèním. To vše      
tvrdí Bohdan Bláhovec, nìkdejší mistr Èeské republiky ve slam poetry –     
a následují lichotivé hlášky typu, že jde o „pøední hlas tuzemské slam 
poetry“, jakož i, což je smìrodatnìjší, o knižní výtvor „jednoho z nejza-
jímavìjších hlasù mileniálské generace“. Tìch hlasù se tu pak ozývá 
opravdu pøespøíliš, aèkoli i Johanka z Arku napoøád slyšela hlasy a nevy-
znìlo to v její prospìch.

Sám Filip Koryta se (doufejme!) rozumnì nedomnívá ani v nejmenším, 
že by šlo o nìjaký deníèek: vždy� bez váhání konstatuje, že všechny    
texty zaøazené do uvedené knihy nejsou nic jiného než „mikropovídky“, 
nejednou nabízející i precizní mikropøíbìh, jindy nikoli. Aèkoli se ve      
svých fragmentárních vyprávìních vrací pøedevším k období pøedstøe-
doškolskému, všechny je podle vlastního pøiznání sepsal bìhem roku 
2019, a to i na falknovských lavièkách nebo též v kavárnách po celé 
republice. Ach, ty sladké až rajské èasy, kdy byly ještì otevøené! Kavár-    
ny, nikoli lavièky: ty zùstávají. V roce 2019 bylo Korytovi už tøicet rokù,       
do Kristových let mu tudíž urèitý èasový úsek zbýval, mìl však už za sebou 
– kdo nevìøí, a� je pøepoèítá – už patero knižních publikací, vesmìs ovšem 
básnických sbírek a souborù slamových textù. Ve svých falknovských èili 
sokolovských rozpomínkách tudíž debutuje jako prozaik, pravdìpodobnì 
pøesnìji øeèeno jako mikro(mini)prozaik.

Jeho Falknov Calling sice nepøímo, zejména volbou názvu, odkazuje      

k hudební kreaci London Calling a posléze k cestopisným mikroesejùm 
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Patrika Linharta Vienna Calling, má ale naprosto odlišné ladìní. Sice jde      

o zmínìné mikro- nebo minipovídky a není vìdecky legitimní je srovnávat     

s novelistickým vyprávìním nebo s variantou tzv. malého románu, pøesto 

mají tyto texty do urèité míry podobnou narativní filosofii jako kupøíkladu ve 

svìtovém mìøítku novela Sbohem, mìsto C. (rozumìj Columbus) z pera 

Philipa Rotha nebo v nesvìtovém mìøítku lyrizující vzpomínání v knize 

Alžbìty Šerberové Sbohem, mìsto M. (rozumìj Most). Nikoli náhodou         

v Korytovì zážitkové mozaice ze všeho nejvíc nalézáme pøedevším 

nostalgické (nejednou však i drsné až drastické) pozdní vzpomínky na 

dávné dìtství a poèáteèní dospívání (to post-poèáteèní není v knížce     

pøíliš pøesvìdèivì zastoupeno), ale také do urèité míry i „vyrovnávání         

se s minulostí“. Ovšemže s osobní, autobiografickou, nikoli s kulturnì-

historickou. Ostatnì za konstatování, že ve Falknovì „politickou garnituru   

z velké èásti tvoøí Ionescovi nosorožci“, by mohla autora natotata žalo-     

vat skoro všechna podobnì potrefená mìsta i malomìsta v republice.

Ke vstupnímu Prologu pøipojil Filip Koryta do závorky ještì poznatek,    

že mùže jít o „nekoneènou knihu“ a nepochybujme o tom, že analogické 

minipovídkové rozžehnávání se s psychickou krajinou dìtství nepochybnì 

nekonèí kupøíkladu ani v pìtasedmdesáti. Ne všechny výjevy z raných let 

vyznívají stejnì pøesvìdèivì a prùkaznì, což nìkdy bývá kámen úrazu 

podobných nekoneèných a jistìže i nekonèících knižních louèení se všemi 

pamì�ovými ozvìnami zaznívajícími v nepotlaèovaném subtilním povì-

domí. Banální pravda, že ménì bývá více, nicménì platí i pro Falknov 

Calling: svìžest prožitkù je poèínaje oddílem Pryè èím dál víc pryè, a kdyby 

se s ním Koryta sebekriticky rozžehnal, bylo by vše nostalgicky falknovské    

i ještì nostagiètìjší postfalknovské nejspíše o poznání niternìjší a zejména 

sevøenìjší. Právì tak by bylo pøíhodné, kdyby i závìreèný oddíl Jinde se 

octl nìkde „jinde“. Tøeba na zaèátku pøíštího souboru povídkových miniatur.

S výjimkou rozsahové redukce kompozièního uspoøádání textù se          

s nadsázkou øeèeno dá Falknovu Calling vytknout nejspíše pouze tolik,     

že se mu více ani ménì nedá témìø nic vytknout. Jak se totiž má nebo 

mùže psát o zašlém dìtství, které se najednou zjevuje pøed oèima jako 

dùvìrnì známý sled pøítomných okamžikù a jejich prostøednictvím vstu-

puje do naší životní filosofie do slova a do písmene jako „tady a teï“? 

Pomùžeme-li si novodobìjší terminologií, Korytovy minipovídky èi mikro-

povídky by se daly pojmenovat také coby svého druhu „klipové“, pøípadnì 

jako nemálo osobitá „instastories“. Nejde však o kolikrát jalové žonglo-  

vání s termíny: postaru povìzme, že se mladý slamopoeta srdnatì pustil 

do pøedèasné bilance v prozaickém tvaru sui generis. Ti, kdo mu budou mít 



23

za zlé, že jeho falknovské momentky jsou pøespøíliš osobní, se zøejmì 

vlastním vzpomínkám zapeklitì vyhýbají.

Pøipus�me však, že jde o zmínìnou „nekoneènou knihu“ a že tyto texty 

mohou žít dál a pøirozenì pokraèovat nebo se rozvíjet v rozmanitých dal-

ších podobách, že Filip Koryta mùže døív nebo pozdìji vyrukovat též          

s nìjakou jinou „poslední knížkou o dìtství“, s generaènì temperovaným 

falknovsko-sokolovským románem èi s cyklem próz s falknovskou tema-

tikou a podobnì. V tuto chvíli a v rámci tohoto èasového vymezení však 

autor pøichází s knížkou, v níž vyslovuje neúprosné sbohem ve vztahu      

ke svému dìtství a dospívání a pøedevším i živé adieu týkající se lokalit      

a lokality, v nìmž se to „všechno“ odehrávalo. Opravdu tu neprožíváme   

nic jiného než Korytovo sbohem dávané jednou provždy onomu mìstu F. 

Možná v tìchto konèinách i nadále bude na auta padat uhelný prach,       

leè na pisatelova školní léta strávená zejména v množinì pestrých 

pøíbuzenských a rodinných vazeb už nikdy nebude tak neúprosnì dopadat 

prach zapomnìní. 

Svoji poslední básnickou sbírku Neopouštìj se, èlovìèe vydala básníøka 
a nìkdejší pøedsedkynì Støediska západoèeských spisovatelù Jaroslava 
Málková v plzeòském nakladatelství NAVA v roce 2018. V reflexi na ni bo-
hemista Bohumil Jirásek napsal: „…rozpìtí poezie pøedznamenává apely 
na necitelný svìt a z tohoto svìta hledá východisko dvìma cestami: cestou 
za vzpomínkami, tedy do minulosti, a cestou za nadìjí, tedy do budouc-
nosti (Sbírka je rozdìlena do dvou cyklù: Reality show a Zpìtný chod) /…/ 
Autorka /…/ vychází ze soucitu i vzdorovitosti, z lásky k bližnímu. Aktivnì 
chce obhajovat jeho místo v složitostech souèasného svìta. Není to už    
jen zahledìní do vlastního nitra, naopak jde o apel, aby èlovìk neopouštìl 
své humanitní ideály, svou lásku k èlovìku...“

Jaroslavu Málkovou hodnotí recenzent slovy: „…není jen okouzlenou 
pozorovatelkou pøírodních krás, ani jen vnitøních rozporù lidské osob-  
nosti, ale je i citlivou básníøkou sociální, sledující složitý pohyb osudù 
lidských. Chce být aktivnì úèastná na složitostech svìta a vyslovuje své 
citlivé postoje.“

Autorka je laureátkou Ceny Bohumila Polana z roku 2012.             (red.)

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

Neopouštìt se



V PØÍŠTÍM ÈÍSLE ÈTÌTE:

TIRÁŽ

Nové básnì Aleny Vávrové

Povídku Jitky Prokšové

Reflexi poezie Romany Schuldové

Plž – Plzeòský literární život

Roèník XX. è. 4, duben 2021

Náklad: 280 ks. ISSN 1213-9890

Vydává Knihovna mìsta Plznì, p.o.
Redakce: Jana Horáková, 
e-mail: horakovaj@plzen.eu, tel.: 378 038 206

Listy Ason-klubu: Helena Šlesingerová, 
e-mail: slesingerova@plzen.eu, 
tel.: 378 038 200

Knihovna mìsta Plznì, B. Smetany 13, 
301 00 Plzeò, www.knihovna.plzen.eu

PRO LIBRIS

AUTOØI PLŽE

Èíslo 4 sestavila Jana Horáková
Korektury: Vladimír Gardavský

Obálka, grafická úprava a typografie: 
Miloslav Krist  ArtKrist-

Tisk: MK-tisk, Miroslav Kratochvíl, 
Cukrovarská 8, 301 00 Plzeò

Vydávání je povoleno 
Ministerstvem kultury ÈR

Evidenèní èíslo periodického tisku: 
MK ÈR E 13766

Vychází za pøispìní MK ÈR 

24

Karel Adamus (1943 Plzeò) - výtvarník a literát, žije v Tøinci

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

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

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

Karel Hrubý (1923 Plzeò) - politolog, publicista, žije v Basileji

Dušan Kuèera (1966, Klatovy) - pedagog, básník

Radovan Lovèí (1977 Plzeò) - historik, redaktor, prozaik a básník, žije v Plasích

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

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech

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

žije ve Strašicích
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