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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Listopad zaèíná v kalendáøi svátkem 
Všech svatých, listopadový Plž básnic-
kou skladbou Sv. Barbora od Miroslava 
Sosoie, motivy s památkou na zesnulé 
nalézt lze. Vlastnì se témìø celou první 
polovinou jedenáctého èísla proplétají    
a do mysli dorážejí existenciální otáz- 
ky – životních voleb, stáøí, vzpomínek… 
Jednu klade i Milan Èechura. Vzpo-
mínka Karla Hrubého je sice na léta 
mládí a studií na filosofické fakultì, ale 
bylo to v nelehké dobì let padesátých, 
tudíž existenèní nejistoty. My vìnujeme 
vzpomínku Karlu Hrubému, jenž k nám 
promlouvá již také z jiného svìta.

Ke zlomu dochází jako vždy v polo-
vinì – jedenáctá stránka patøí zcela 
souèasnému a nadèasovému Vhrstimu. 
A k úsmìvu vás mùže pøivést již tra-
diènì Tereza Herzogová.

Pøes ponìkud brakem zaujatého Iva 
Fencla se pøeneseme k Postpravdám. 
Kouzlem nechtìného je metaúvaha 
Stanislava Bukovského nad vývojem 
druhù, paradoxem pøíèin a následkù       
v rostlinné a živoèišné øíši jako mùstek 
(oslí?) ke kritické interpretaci Ladislavy 
Lederbuchové dílka Karoliny Plánièkové 
Teorie pøirozeného výbìru.

Také literární reflexe ve Zpìtném 
zrcátku mají obraz temný a jasuplný: 
Stanislav Polauf snímá výlet postapo-
kalyptickou krajinou Václava Englera 
(Cesta) a Jana Rùžièková podbízí hu-
mor kratochvilného ètení na každý 
mìsíc Vlasty Špinkové Poøád je èemu 
se smát.

Tak je to – s dvojí maskou tragédie    
a komedie kráèí umìní a umìlci, proèež 
i regionální spisovatelé, svìtem od vìkù 
k vìkùm. 
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POEZIE

MIROSLAV SOSOI

Sv. Barbora
1) 
když nablejskaný dlaždice z koèièích hlav v konviktský ulici plný bartolomìjù 
zase jednou rozpálí nefalšovanej èerven
ten èerven na Perštýnì - kterej odpovídá svýmu jménu a významu
– a a� je to kdekoliv!...ach bože kdekoliv…
…lidi skrze srdce a lopatky propotí svý sváteèní, bílý košile 
a vypadaj docela jako vánoèní andìlíèci plný radostnýho oèekávání 
…ženám a ostatním vyrovnanejm bytostem naší otèiny bezdìènì splihnou 
vlasy když èekaj, až odzvoní pátá odpolední
…

bìhem nefalšovanýho èervna, když už je nám pøáno
vybìlený letní slunce pálí a oslòuje nejsilnìji okolo tøetí…ètvrtý odpoledne…
pøi pøímým pohledu do nìj bez ochranejch brejlí by jeden riskoval, že spatøí 
v tý sytý bìli paprskù 
nìmeckýho nebo øeckýho boha
snad nìco dál pøes horizont
nejasný poselství pošeptaný hlohùm, Martine
…

stejnì tak jako loni a pøedloni je to na vlas stejný
vedro mi opìt zatemòuje rozum a já se opìt pøesvìdèuju
že na útìk z metropole pomalu nezbývá èas a ani zodpovìdnost vyzrálýho 
jedince ztracená v potlaèný modlitbì u sv.Jiljí
…horký noci uprostøed vztahu v prùseèíku kozoroha…
procházet se horkým mìdìným èervnem po praze 6 je jako procházet se 
bosej mìsíèní krajinou 
ty prostý dny, který nešediví soumrakem 
jsou jeden jako druhej plný cigaret
zvadlejch pugetù
maïarskejch klobás z ne pøíliš kvalitního masa
hádek 
a rozèarování 
že jejich dùvody byly nezøídka na úplnì jiným místì
…

prostý dny jsou v tom rezavým plechovým èervnu „na šestce“ 
sežehnutý do ruda jsou díkybohu plný tvý konejšivý klasiky 
která už druhým rokem èiní náš spoleènej podnájem o nìco útulnìjším
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jen škoda, že musíme platit 
platit zas o nìco víc
prostý dny 
plný tvý klasiky 
kterou si musím pøipomínat
a neustále pøiznávat, že se mùže ztratit tam nìkde v tajných poselstvích hlohu
když èasto zapomínám…
…nakolik dobøe jsem se to nauèil?
Pane, já zùstávám
a bude li tøeba 
už nebudem šeptat
pùjdem si smoèit naše èerný nohy do vltavy
aby dostala svùj poplatnej odstín
proplést si prsty
když z kampy k nám dolíhá píseò 
od Ivana Krále: v srdci mám prach a nádraží

2)
roztroušený hejna hladovejch vrabcù zaznamenávaly trajektorie svejch 
životù mezi mraky
a køižovaly skrz na skrz zatahující se oblohu pøed západem žhnoucího kolosu 
nejbližší hvìzdy
když pøicházel po zadní cestì - k parkovišti nemocnice 
vypadal jako èerná semišová stuha…
bledej k nepoznání…
u vrátnice pokynul sekuri�ákovi a na informacích se vyptal na èíslo pokoje 
pacientky
skrz halu došel k výtahu a pøekroèil práh plechovýho stroje 
kterej bezpochyby pamatoval sedmdesátý léta
zmáèkl ohmataný tlaèítko tøetího patra 
…

byl na místì
…

topornì stál v nemocnièním pokoji nad postelí 
na který ležela sedmdesátiletá žena udržovaná morfinem 
aby finální stádium plicního karcinomu bylo alespoò o trochu snesitelnìjší
bylo vidìt, že se už tolik netrápí tak jako pøed týdnem
kdy ještì byla zcela pøi vìdomí a kdy vytahovali vodu 
a kdy vytahovali vodu
kdy 
vytahovali 
vodu 
…
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pøemístil vázu ze stolku u postele na lakovanou polièku vedle žlutýho 
igelitovýho závìsu s kvìtovaným vzorem
kterej oddìloval soukromí pokoje od druhýho ležáka 
jehož nádor se zatím neprojevil jako zhoubnej
sedl si na stolek bokem a nìžnì pohladil mìkkou vrásèitou dlaò ženy
která pøipomínala køupající bukový listí…
jako padající èernobílá páska konfety paralyzoval jejich vzájemnej 
èervencovej veèer 
políbil ji tedy na èelo a pro jistotu i na klouby prstù pravý ruky 
a usilovnì myslel na tvary listù všech možných opadavých stromù 
rozpaèitì se poškrábal na èerným zpoceným zátylku vnuka – zátylku èlovìka
…
odešla, Januško
...
na vrátnici onkologie muž poslouchal rozhlas rádia Vltava
a pod bzuèícíma záøivkama rozezníval nemocnièní oddìlení svatej Schubert 
tiše dojímal modlitbou za Marii, za Marii 
a za Marii
a za dny ve zmatenejch spirálách a logickejch bezpeènejch pøímkách 
vzájemnosti
který mìly nastat…
…dny, kdy se rozpouští kùže èernejm temnejm a citlivejm zøízencùm 
s perle�ovýma køídlama…
…ty pøece urèitì taky stoupaj a klesaj jako vystøelený konfety na kolonádách 
s pùlnocí
než orchestr spustí poslední píseò
a snad
dnes není nutnost se rozplynout nad lustry
šlágry jsou s pamìtí š�astné i bolavé
pøichází pùlnoc a déš� jemnì zašustí
v trávì a v okapech 
…ach…Maria Ave…
Co bylo složeno, nesmí se rozložit
konfety klesají, kdy z rozhlasu rádia
do kaluží po dešti chmíøí se ponoøí
s upøímnou nìžností 
zní sladce, ach sladce
Ave Maria

3)
Jestli vážnì víš kdy 
Jestli vážnì víš kdy
Kurva udìlej první krok smìrem ke mnì
Jestli chceš bejt mùj pøítel
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Budeš obìtí 
Padat a vstávat
Nezažít mezistav
Andìlé nepadaj
To ti øíkam
Jestli vážnì chceš bejt mùj pøítel
Jestli vážnì chceš bejt mùj pøítel
Nemam podmínky ani pøedstavy…
Vem mì za ruku a vytáhni petrolej, èuráku, z poklopce, když už tak nìco
Víš, že tì miluju, když už tak jedinì v hlavì
Páè si bytostí
Nic víc vìdìt nepotøebuju
Na sebe z vodky a dobrejch sraèek nemam prostor
Udìlej první krok, èuráku
Tichá a jemná modlitba, kterou šeptam 
Je miluju 
Pod závojem oblakù doèista jasnýho nebe na kristových bedrech
Abych se nauèil lítat s tebou, mùj bratøe
Když mám opaèný dilema se rèením
Že pohár mi pøeteèe (to bych si pøál)
To chce snad každej od radosti života, když hledaj boha
Jestli vážnì víš kdy
Udìlej ty ten první krok 
já bratra nemam a sestry jsou v páru nade mnou tak jako Jehova

4)

takovej poslední položivej frontschwein mezilidský interakce a milostnejch 
vztahù
na bitevním poli Praga caput res publicae
nìkde pøed piavou posílá psaníèka po vodì šrámkovi a vylhává sobì a 
druhejm do kapes emoèní záplaty
soustøedí se na dopisy v lahvích 
se skrytým poselstvím a otevøenou omluvou
všem sraženým a zmrzaèeným - nebohým zvíøatùm 
(srnám, ježkùm, ko�atùm a cyklistùm bez reflexních sraèek)
který potkával bìhem zbìsilých jízd pøes zalesnìnej šumavskej kopec 
doubrava
bylo by hezký se pousmát a mávnout rukou smìrem k Hohenbogenu na 
bavorský stranì
ale na to je tøeba i toho druhýho
ale ukažte mu jedinou srnu s pìti prstama, bez kopyt – s morálkou, ha háá
je to prakticky jenom zvìø
škodná
v revíru, kterej lesáci momentálnì zanedbávaj
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PRÓZA

MILAN ÈECHURA

Otázka

páè maj zrovna plnou hlavu s kùrovcovou kalamitou – tenhle rok kurvìj stromy 
jak vzteklý
zkrátka 
frontschwein svejch milostnejch vztahù 
snad ne, jedinej faktor ovlivòující natalitu a mortalitu doubravský obory
by rád vystoupil z noèní jízdy s falešnou nadìjí
do stanice
náruè
…rum a zuby jsou jedinej doklad lidskejch pøíbytkù
od šumavy
po prahu
a nìkam dál za sluncem pøes horizont
kde køtìjí dìti
a s pokorou šeptají zádušní mše

Dagmar se vzbudila. Noc probìhla celkem klidnì a ani Arnošt, který 
spal na vedlejší posteli, nechrápal tak nesnesitelnì jako obvykle. Pøesto    
se necítila nijak komfortnì. Píchalo jí v zádech a levá ruka brnìla od     
toho, jak si ji pøeležela. Pøi pøedstavì, jak dlouho bude trvat, než se do-
stane do stavu, který bude trochu sluèitelný s normálním fungováním,      
se zaškaredila.

Jó, pøed tøiceti lety, pomyslela si. To bych z tý postele vyskoèila jako 
srnka. Co ale mùžu chtít, když mnì pøed mìsícem bylo pìtašedesát. 
Pìtašedesát, zopakovala a píchání v zádech zesílilo. Po nìjaké chvíli se     
jí podaøilo opustit myšlenku o hnusném a nespravedlivém vìku, odhrnula 
ze sebe deku a posadila se. Arnošt nìco nesrozumitelného zamumlal, 
otoèil se na bok a jeho pøikrývka se zaèala rytmicky pohybovat nahoru        
a dolù.

Jak to dìlá, že mùže poøád spát, povzdechla si Dagmar. Prakticky 
kdykoliv, dodala v duchu a vzápìtí doplnila svou myšlenku o ‚a také 
kdekoliv'. Pak se pokusila vklouznout zlehka do pantoflí, což se jí pøíliš 
nepovedlo, protože veèer zakopla jednu z trepek pod postel. S námahou   
se ohnula, vylovila papuèi, udìlala nìkolik nepøíliš jistých krokù a chvíli 
pøedtím, než zavøela dveøe od ložnice, se ohlédla. Arnošt spokojenì 
odfukoval a nezdálo se, že by ho zajímalo nìco jiného než spánek.
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Dagmar pøešla do koupelny a rozsvítila. Udìlala ještì dva kroky a oto-
èila se k zrcadlu zavìšenému vlevo ve výšce její hlavy. To, co uvidìla,         
ji naplnilo zdìšením. Ne že by se v minulosti v tom snìhurkovském pro-
kletí nepozorovala, ale ta dnešní skuteènost v kombinaci s jejím stavem 
byla ještì hroznìjší než jindy. Povislé koutky úst, nadmìrnì baculaté tváøe, 
celková zmuchlanost oblièeje, rozježené vlasy, zuby jako noty na buben.     
A když se zamìøila na své ostatní tìlesné partie, prsa, nohy a zadek, cítila, 
že jí zaèínají vlhnout oèi. Za malou chvíli už bulela jako stará želva.

„To jsem to dopracovala,“ škytla polohlasnì smìrem ke svému obrazu. 
„Vypadám jako, jako…“ Nenašla odpovídající pøímìr. Bylo jí ovšem jasné, 
že takhle to dál nejde. „Nìco s tou svojí vizáží musím udìlat,“ oznámila 
zrcadlu už nahlas a zøetelnì.

Jak øekla, tak udìlala. Zacloumala v prùbìhu následujícího pùl roku se 
spoleèným bankovním kontem. Èást nákladù spotøebovalo fitness centrum, 
kam se hned další den po svém koupelnovém extempore pøihlásila, èást 
uzmul špièkový kosmetický salon a o zbytek se podìlil zubaø s kadeøníkem. 
Výsledek ovšem stál za to.

„Teda Dášo, musím øíct, že vypadáš jako zachovalá ètyøicítka,“ øekl 
Arnošt už potøetí bìhem jednoho odpoledne, ke konci toho ozdravného 
pùlroèního období, i když si pøi nìm párkrát, samozøejmì tajnì, �ukal na 
èelo. Nyní to ale myslel vážnì, jelikož promìna jeho ženy byla skuteènì 
ohromující. Také, pravda, trochu doufal, že se po jeho neskrývaném nad-
šení nad vzhledem své manželky vrátí Dagmar chu� k vaøení, která bìhem 
té zlepšovací kùry ponìkud ustrnula. Jeho myšlenky na budoucí gastro-
nomické orgasmy pøerval hlasitý zvonek.

„Mami, já tì nepoznávám,“ vyhrkla obdivnì Maruška, o pìtatøicet let 
mladší Dášina dcera, jež pøišla s pìtiletým synkem Honzíkem po pomìrnì 
dlouhé dobì na návštìvu. I její vyjádøení bylo vedeno jednak úžasem nad 
promìnou své matky, ale jednak také nadìjí, že se ta, co ji pøivedla na svìt, 
po èase alespoò obèas vrátí k plnìní babièkovských povinností. Po dobu 
tìlesných zmìn se od nich totiž zcela distancovala.

Dagmar se usmála snìhobílými zuby, pøece jen se jí uznání potomka 
zamlouvalo. Byla opravdu spokojená. Tìch patnáct shozených kilogramù     
z ní udìlalo jiného èlovìka. A jakákoli zmínka od kamarádek a sousedek     
o tom, že jí to neskuteènì sluší, pùsobila na její duši jako balzám.

„No, trošku jsem na sobì zapracovala,“ øekla naoko skromnì, lehce se 
usmála a pohodila èerstvì sestøiženými vlasy, které zdobil jemnì fialový 
nádech. „Teï už to budu jenom udržovat,“ podotkla a protáhla se jako 
koèka. „Já vím, že jsem vás všechny tak trochu zanedbávala,“ obrátila se 
na èleny své rodiny Dagmar. „Ale nebojte, já to napravím. Co kdybys, 
Maruško, zavolala velkému Honzovi, že tu dneska s Honzíkem pøespíte? 
Já nìco dobrého uvaøím a veèer, až Honzík pùjde spát, tak mùžeme 
posedìt, popovídat si a dát si nìjaké dobré vínko. A my si tu od zítra 
malého necháme, a� si taky trochu odpoèineš.“
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„Dík, mami, to budu moc ráda,“ souhlasila bez váhání Maruška. Její hlas 
ale témìø zanikl v hlasitém Arnoštovì polykání, který si okamžitì zaèal 
pøedstavovat lukulské hody.

Veèeøe pøekonala Arnoštovo oèekávání. Byla naprosto skvìlá a vídeò-
ské knedlíèky nepøipomínaly ani v nejmenším noky. Stùl, prostøený v obý-
vacím pokoji, vypadal velkolepì. Když dojedli, padl na krajinu venku sou-
mrak, který se brzy promìnil ve tmu.

„Tak, Honzíku,“ øekla Dagmar láskyplnì svému vnukovi, který se celé 
odpoledne pøíliš neprojevoval, což bylo trochu divné. „Je èas jít spinkat. 
Dneska tì ještì uloží maminka a zítra tì doprovodím do postýlky já.        
Tak dobrou noc, brouèku,“ naklonila se ke svému štìstíèku a dala mu pusu 
na tváø. Také Arnošt se pøidal, pøedtím ještì došel pro lahev vína a skle-
nièky, a pak se oba dívali, jak jejich dcerka odvádí synka do vedlejšího 
pokoje, kde už mìl rozestlaný pelíšek. Dveøe zùstaly pootevøené. Hovoru, 
jenž za nimi zapoèal, bylo dobøe rozumìt.

„Maminko, dáš mi pusinku na dobrou noc?“

„To víš, že dám, Honzíèku.“ Nìkolik mlasknutí potvrdilo, že Maruška 
svùj slib dodržela. „Víš, miláèku, takovou pusinku, jakou jsem ti dala já, tak 
takovou mi dávala maminka, když jsem byla malá. Zrovna takovou.“

Dagmar, sedící v obýváku, zvlhly oèi. Podívala se na Arnošta, chytla ho 
za ruku a zašeptala. „Je to naše zlatíèko.“ Arnošt pøikyvoval, protože ještì 
pøed vínem oèekával dezert.

Zvuky v pokoji, kde uléhalo do peøinek pìtileté sluníèko, utichly. V Hon-
zíkovì hlavì vyvstal problém se slovním spojením ‚maminka maminky‘. Pro 
pìtileté tvory tohle bývá oøíšek. Po chvíli jej však rozlouskl, a to objevením 
Ameriky.

„To jako babièka, jo?“

„Ano, babièka,“ potvrdila jeho domnìnku maminka Maruška.

Dagmar za dveømi už tekly slzy dvìma potoky. Tak dojemná ta chvíle 
byla. Arnošt nic neøíkal, i když veèeøe už pøestávala pùsobit. V takových 
chvílích se prostì sluší mlèet.

„To jsem ale,“ zafrkala Dagmar. „To budu vypadat,“ øekla a sáhla po 
malém zrcátku, ležícím na spodní desce konferenèního stolku. Všechno 
však bylo v poøádku. Staèilo osušit slzy a byla z ní opìt, jak bystøe poznal 
její muž, zachovalá ètyøicítka. Usmála se bìloskvoucími zuby, pohodila 
èerstvì sestøiženými vlasy a nastražila uši, aby jí z dialogu za dveømi 
neuniklo ani slùvko.

Honzíka se, po utvrzení toho, že vyluštil hádanku, kdo je maminka 
maminky, zmocnila euforie. Ovinul ruèky pevnì okolo krku té, již miloval 
nadevše a položil jí otázku, která se v jeho malé hlavì vylíhla právì teï.

„Mami, a jak se z ní stala taková stará paní?“



9

ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení IX. 
KAREL HRUBÝ

Mùj první dotyk s filosofickou fakultou

Mùj první dotyk s filosofickou fakultou byl dost neš�astný. Do letního 
semestru, který bìžel mimoøádnì v prázdninových mìsících, jsem se 
zapsat ještì nestaèil. Ale jezdil jsem do Prahy ze zvìdavosti a z ne-
doèkavosti vždy na jeden den (jako dítì železnièáøe jsem mìl tzv. režijní 
jízdné, což bylo i s rychlíkovým pøíplatkem za pár korun). Nakukoval jsem 
nesmìle do poslucháren, nìkdy jsem i na chvíli zasedl a poslouchal.        
Ve velké posluchárnì, kam jsem nakoukl, bylo nápadné prázdno. Jen dole 
u katedry stál kolem Jana Patoèky hlouèek posluchaèù, kterým vykládal      
o pøedsokratovské filosofii. S hrùzou jsem zjiš�oval, že tomu vùbec nero-
zumím. Ale ti chlapci kolem pana profesora mu kladli otázky a diskutovali! 
Spadlo mnì srdce do kalhot, na tohle asi staèit nebudu. Možná, že bych si 
radìji mìl zapsat dìjepis... Ale pøi tìch dalších pøednáškách už mi bylo 
leccos srozumitelnìjší – a tak zùstala mou volbou filosofie. Chtìl jsem pøe-
ce filozofii studovat, abych lépe rozumìl smyslu života, to rozhodovalo.

Univerzitní život po válce byl nesmírnì živý, posluchaèù bylo na všech 
fakultách tolik, že napø. medici mìli pøednášky ve velkém sále Lucerny. 
Nosili si s sebou malé rozkládací sedaèky a dalekohledy, aby z posledních 
øad vidìli, jak pan profesor maluje „svìží jarní zelení“ nìjaký graf. I my jsme 
chodili nìkdy mimo fakultu, vìtšinou do pøednáškového sálu Mìstské 
knihovny na Mariánském námìstí. Muselo se hodnì improvizovat. Scripta 
ani uèebnice ještì žádné nebyly, psaly se pilnì poznámky. Mùj problém byl 
navíc v tom, že jsem musel jezdit do Plznì na tréninky, abych si udržel 
status placeného hráèe. Ale dalo se to zvládat, kolegové mi nechali opi-
sovat zameškané pøednášky.

Špatné to bylo s bydlením. Koleje ještì nebyly všechny v provozu, 
zaèínal jsem na Uhelném trhu za Karolinem, kde v jedné budovì byly 
postaveny vojenské postele – ale bez matrací, spalo se natvrdo. To se 
dlouho nedalo vydržet. Po èase jsem se uchytil ve Švehlovì koleji na 
Vinohradech, kde na pùdì byl otevøený prostor, do nìhož z nouze postavili 
asi 40 postelí s malými noèními stolky, soukromí žádné nebylo. Ale pøivezl 
jsem si z domova peøinu a bylo alespoò v posteli teplo. Naštìstí mùj 
spolužák a dobrý kamarád z uèiteláku, Míla Šimák, se uchytil jako redaktor 
v Právu lidu a po èase získal garsoniéru ve Vršovicích, kde jsme pak celá 
léta spolu bydleli. (A kde jsme se pozdìji za diktatury dostali do maléru: 
Míla dostal 17 let a já „jenom“ 10.) 
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Celá generace, která zaèala studovat po roce 1945, se zrodila do 
atmosféry prosycené optimismem, u mnohých s nelíèeným obdivem k So-
vìtskému svazu a k jeho ideologii. Pokud se proti tomu nekomunisti 
pokoušeli postavit kritickou hráz, tak to dìlali a s ohledem na tehdejšího 
našeho hlavního spojence, SSSR, velice zdrženlivì. Také politické strany 
byly ve vztahu k SSSR v podstatì pozitivnì naladìny, byly loajální k spo-
jenecké politice prezidenta Beneše. Takže komunistické názory a ideologie 
mìly volnou cestu k získávání duší. 

Musím øíct, že mi tehdy k imunitì vùèi komunistické ideologii pomohli 
anglosaští filosofové se svým liberálním myšlením, na které jsem byl upo-
zornìn èetbou Masaryka. Rovnìž pomohl Kant svou morální filosofií. Ale 
nejvíce zabrala èetba reformního nìmeckého socialisty Eduarda Bernstei-
na Pøedpoklady socialismu, kterou mi „podstrèil“ otec, sám dlouholetý so-
ciální demokrat, ze své neèetné knihovnièky, která se vešla do starého 
døevìného vojenského kufru zastrèeného pod postelí. Pochopitelnì jsme 
se  na fakultì záhy dostávali do støetù s komunistickými kolegy. Ale byly    
to støety názorové, vedené sice nìkdy vášnivì, ale vždy v mezích korekt-
ního dialogu. 

Na fakultì v té dobì se nekonaly jenom normální pøednášky, byla tam 
také celá øada veøejných diskusí. Nejostøejší byla vystoupení profesora 
Arnošta Kolmana, který po dlouholetém pobytu v Sovìtském svazu pøišel 
po válce do Prahy dìlat KSÈ hlavního ideologa. Pozdì po pøednáškách se 
ve velké posluchárnì tlaèily vždy stovky posluchaèù, když Kolmana vyzval 
nìkterý z demokratických oponentù. To byla palba! Kolman byl øeèník 
zapálený, vìøící a vìdoucí. Jeho slova byla impozantní, žádný odvar, vše 
pùvodní. Kolman byl fyzik, matematik a ovládal pøírodní vìdy. Byl velice 
vzdìlaný a tím imponoval. Jeho protipólem byl Jan Blahoslav Kozák, 
národní socialista pøicházející z váleèného exilu v USA. Ti dva, Kolman        
a Kozák, stáli proti sobì a pod jejich egidou se vytváøely dva tábory 
studentù. My jsme byli jako ti Buridanovi osli, kteøí se neumìli rozhod-   
nout mezi dvìma hromadami sena, obì byly stejnì pøitažlivé, co bude zítra, 
jsme nevìdìli. Kozák ale popravdì øeèeno byl jistým zpùsobem povrchní. 
Moc hezky vykládal dìjiny politických filosofií, ale nešel tak do hloubky jako 
tøeba už Josef Král nebo Jan Patoèka. Vedle Kolmana byl na komunistické 
stranì Ladislav Rieger, vnuk kdysi vùdèího mladoèeského politika, ale to 
byl takový tatíèek hodný, laskavý, který byl sice pøesvìdèený komunista, 
ale slušnì vychovaný èlovìk, to se mu nedalo upøít. 

Nejbojovnìjší utkání snad bylo, když Kolman vyzval k veøejnému klání 
docenta Bohumila Seklu, genetika z lékaøské fakulty, který byl asisten-   
tem tehdejšího rektora univerzity, sociálního demokrata Jana Bìlehrádka. 
To byla obrovská událost. Sekla a Kolman se nìkolikrát utkali veèer a velká 
posluchárna Filosofické fakulty praskala ve švech. Tehdy se v Sovìtském 
svazu propagovala lysenkovská teorie, Lysenkùv pøedchùdce upadl v ne-
milost a dokonce byl poslán na Sibiø. A Sekla Kolmanovi, který vše na 
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Východì obhajoval a mluvil o ohromné svobodì bádání v Sovìtském 
svazu, toto pøipomnìl a øekl: Proto Vavilova poslali na Sibiø na galeje?        
A Kolman na to: Omyl, omyl, pane kolego, on žije v malém mìstì na Sibiøi, 
kde mùže dále svobodnì pracovat. – Zanedlouho byl sám Kolman v malém 
mìstì na Sibiøi jako vyhnanec, když se Gottwald a spol. nabažili jeho 
poruèníkování a nechali ho sovìty odvolat. Pracoval tam sice v nìjakém 
institutu, ale pøece jen byl vyhnán „daleko od Moskvy“. 

Takže atmosféra bìhem prvních pováleèných let studií byla bojovná, 
øeknìme spíše ostøe diskusní. Stáli proti sobì lidé, kteøí vìdìli, dovedli 
diskutovat, neuráželi se, ale bojovali. A bojovnost oné atmosféry se na nás 
všechny pøenášela. Václav Èerný pøišel se svými Sešity o existencialismu, 
to jsme všichni se zájmem studovali. Ale hlavními smìry myšlení byl tehdy 
na jedné stranì leninismus, perverze marxismu, a na druhé stranì takový 
rádoby masarykismus, který tu byl pøes Kozáka nebo Krále. I když jsme 
spolu polemizovali, tak navzájem jsme se nìjak ctili až do února osma-
ètyøicátého roku. Pak se rázem všechno zmìnilo.

Únor tuto atmosféru totálnì zmìnil. Ti nejagilnìjší komunisté mezi stu-
denty se najednou chovali nadutì, cítili pøevahu, kterou jim dávala „vedoucí 
role strany“ ve státì a ve všem životì – i na fakultì. Diskuse ustaly. Nìkteøí 
profesoøi z fakulty odešli, tón pøednášek byl zdrženlivý. Ale nejhorší to snad 
bylo zaèátkem roku 1949, kdy na vysokých školách probíhaly tzv. provìrky. 
Byly vytvoøeny komise, v nichž sedìli komunistiètí svazáci a ti soudili. 
Doslova. Vyhazovali ze studia ty, kteøí se jim kádrovì nezdáli. Zažil jsem to, 
když jsem na chodbì èekal na svùj výslech. Kolegynì pøede mnou, po-
sluchaèka už v osmém semestru, vyšla plaèící ven. Ptal jsem se jí, co se 
stalo. Odpovìdìla, že jí vzali index a zakázali další studium, protože tatí-
nek byl na vesnici pekaø a mìl jednoho zamìstnance a uèedníka. Sou-
družka pøedsedající ho oznaèila za vykoøis�ovatele. A byl konec. 

Ke mnì, který jsem mìl v papírech svou dìlnickou minulost škodováka, 
byla smíølivá. Pøesedající kolegynì-soudružka mi položila jen jednu otázku: 
soudruhu, jak se díváš na profesionalitu v našem sportu – a patrnì èekala, 
že ji jako nevhodnou odmítnu. Ale já odpovìdìl: kolegynì, mùj táta byl 
pomocný dìlník a je teï v penzi s malým pøíjmem, z toho by mne na studiu 
podporovat nemohl. A tak hraju fotbal, a dostávám za to pár penìz, to mnì 
dovoluje studovat na vysoké škole. Tím jsem ji zaskoèil. Prošel jsem. Ale ta 
hrùza ze zvùle tìch privilegovaných ve mnì zùstala. Sám už jsem v té 
dobì byl napojen na ilegální vedení sociální demokracie, které se snažilo 
po likvidaci strany udržet základní struktury v podzemí. Dokonce jsem na 
vyzvání vypracoval analýzu komunistické diktatury a náèrt programu sociál-
ní demokracie pro dobu po diktatuøe, v jejíž pád se poøád silnì vìøilo. To se 
mnì stalo po letech osudným, když po náhlé smrti èlovìka, kterému jsem 
to odevzdal, to StB náhodou našla ukryté v jeho garáži. Ale to už je zase 
jiná historie. 
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Král Lávra – Opice
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BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ

Výtvarné období
Øíká se, že ve vnímání barev panuje mezi muži a ženami diametrální 

rozdíl. Zatímco muž není schopen rozpoznat více než šest základních 
barev a pøi rozlišování odstínù si vystaèí s pøívlastky „svìtlá“ a „tmavá“, 
žena disponuje jejich daleko citlivìjší a sofistikovanìjší diagnostikou vèet-
nì odstínù a pododstínù. K detailnímu popsání spektra používá taková 
rafinovaná pojmenování jako smaragdová, tyrkysová, petrolejová nebo 
dokonce lagunová. Muž je z takových slov absolutnì zmatený, protože pro 
nìj je to prostì a jednoduše modrá. Vnímavìjší jedinci možná oznaèí barvu 
jako zelenomodrou, ale tím jsou jejich rozlišovací schopnosti u konce.

U nás doma je to pøesnì naopak. Já jsem chlap a mùj muž je ženská. 
Co se týèe barev samozøejmì. Hrùzou se mi ježí chloupky na rukou, když 
poslouchám své kamarádky, jak jedna druhé vykládá, že si vymalovaly 
obývák krásnou sytì meruòkovou barvou. V tu chvíli mám totiž pøed sebou 
pomìrnì bolestivý proces, kdy si nejprve musím vybavit, jak vypadá sytì 
zbarvená meruòka, a posléze si tohoto ovoce musím pøedstavit takové 
množství, aby dokázalo pokrýt stìny vìtší místnosti. A to není vùbec 
jednoduchý úkol. Takže co se týèe mì, preferuji malování pouze jedinou 
barvou a tou je èistì bílá.

Nikoliv však mùj muž Michal. Ten je malováním a zejména výbìrem 
barev doslova posedlý. Ve skøíni má obrovský vzorník asi milionu barev, 
kde každý odstín má své èíslo a název. Vždy se bojím chvíle, kdy za mnou 
pøijde, ukáže na tøi podle mì naprosto totožné rùžové barvy a se 
zoufalstvím v oèích se mì zeptá, která barva by se do dìtského pokoje 
hodila nejvíc. Nakonec se mi ho pokaždé zželí a namátkou ukážu na jeden 
odstín. Muž se následnì odplíží i se vzorníkem pryè a zhruba po týdnu 
pøemýšlení vyleze s tím, že nakonec vybral úplnì jinou barvu. A pak mi 
ukáže – budete se tomu asi divit – rùžovou.

Abych nastínila, jak vypadá náš byt po zásahu mého muže stiženého 
malíøskou vášní, prozradím alespoò názvy barev jednotlivých místností. 
Zaènu chodbou a kuchyní, pro které mùj nejdražší vybral odstín s názvem 
„Vody Nilu“. (Jen se mì, proboha, neptejte, jak ta barva vypadá. Stejnì 
bych vám odpovìdìla, že je zelenomodrá.) V ložnici záøí na zdech „Polární 
noc“, v kluèièím dìtském pokojíku se skví „Svìtlá kachní vejce“ a na cen-
trální zdi obývacího pokoje nepøehlédnutelnì vyniká barva s názvem 
„Èerstvì vyloupané kaštany“.
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Na výmalbu èekala už jen poslední místnost – pokojíèek naší malé 
holèièky. A právì do nìj se jednu krásnou sobotu s váleèkem v ruce a entu-
ziasmem v oèích Michal pustil. Otevøel plechovku s dìsivì romantickým 
oznaèením „Nachový bramboøík“ a dal se do malování. Výsledek nebyl 
kupodivu vùbec špatný – zdi dostaly svìtlounký fialovorùžový nádech.

Druhý den v nedìli jsme vyrazili za známými do Kozojed, kde se na 
místním fotbalovém høišti konalo tradièní Myslivecké odpoledne. Všude 
panovala sváteèní atmosféra a na pódiu stálo nìkolik èlenù mysliveckého 
hudebního tìlesa v typických zelených úborech.

„Teï zahrajeme halali na poèest padlé zvìøi,“ prohlásil jeden z lovcù       
a høištìm se rozlehla kakofonní symfonie dechových nástrojù.

„Vždycky jsem si myslela, že halali je zelenina na svíèkovou,“ špitla 
jsem Michalovi a odtáhla malého Míšu od vycpaných hlav jelenù, protože 
se právì jednomu z nich pokoušel amputovat paroží.

Vzápìtí se prostranstvím rozlehlo troubení, které spíše než jelena v øíji 
pøipomínalo tygra v posledním tažení.

„Urèitì jste poznali signalizaci na lišku,“ zazubil se do mikrofonu mladší 
myslivec. „A teï si dáme divoèáka – sólo pro Pepu.“

„Ani se nedivím, že obèas nìkoho zastøelej,“ zhodnotil celé vystoupení 
Michal.

Po chvíli se nebe zatáhlo a z šedivých mrakù se spustil vydatný lijavec. 
Pøesunuli jsme se pod velký stan, kde naše kamarádka organizovala 
výtvarné kratochvíle pro dìti. A právì na tomto místì se poprvé projevila 
malíøská vášeò naší holèièky. Oèi jí zasvítily vzrušením, když uvidìla 
obrovské množství rozlièných pastelek, voskovek, fixù, temper, vodovek, 
štìtcù, razítek a dalších výtvarných vymožeností. Zatímco si Míša prohlížel 
štiky v kádi a lítal s místními kluky po høišti, Anièka sedìla jako pøikovaná    
a soustøedìnì matlala štìteèkem barvy na sádrové výlisky zvíøátek. Když 
jsme pak veèer odjíždìli domù, stìží by nìkdo poznal, že to malé zma-
lované strašidlo je naše krásná culíkatá holèièka. Tváøe mìla pomalované 
jako indián na váleèné stezce, ruèièky zèernalé od temper a na bundièce 
barevné cákance, které jsme už nikdy nevyprali.

Neubìhlo ani pár dní a v jednom poklidném odpoledni se naším bytem 
rozlehl údìsný øev. Výjimeènì však za nìj nemohly dìti. Jeho pùvodcem 
byl mùj muž. Když totiž vstoupil do dìtského pokojíku, ze kterého se delší 
dobu ozývalo jen krajnì podezøelé ticho, vykøikl hrùzou. Rychle jsem se 
rozbìhla na místo èinu, a když jsem mu poskytla první pomoc, rozhlédla 
jsem se po místnosti. V rohu pokoje jsem spatøila naši malou Anièku, jak 
tøímá v každé ruce pastelku a na èerstvì vymalovanou stìnu v barvì 
nachového bramboøíku sází jeden kostrbatý bramboøík za druhým. Svého 
tatínka rozhodnì nezapøela – za dobu zlovìstného ticha stihla namalovat 
celý záhon kytièek v pùvabných odstínech fuchsiové, èervánkové a lila. 
Tedy – alespoò si to myslím. 
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PLZEÒAN ÈTE

IVO FENCL

Ponìkud brakový Zdenìk Peukert
Zdenìk Vojtìch Peukert bývá celkem po právu ignorován historiky té 

ryzí literatury. Úplnì zapomenut by ale nemìl být, tvrdím jako stále ještì 
ètoucí Plzeòák.

Narodil se 26. èervna 1907 v Šumburku nad Desnou a není jednoduché 
se dnes zorientovat v jeho duševním dìdictví, anžto chrabøe mìnil 
pseudonymy, ba i tituly vlastních dìl. Tak napøíklad Podzemí hrùzy vyšlo 
rovnìž pod názvem Hedvábný oblièej, a jak mi dotvrdil a spoèítal sbìratel 
knih z pražské Malé Strany, sochaø Jiøí Pošva, publikoval Peukert mini-
málnì pod šestnácti jmény. Takže i jako A. W. White, Robin Watson,      
Tom Mix, Jules Taffin, James Parker, Michael Kellermann, Sydney Hoogan, 
Garry Graham, Johny Glasse, William Archibald Forbes, A. Connan,           
J. S. Condor, Juans Camillo a Lionel Frank Bush. Jen jeden ten pseu-
donym se nicménì zapsal do èeských dìjin: Edgar Collins.

A naštìstí tam byl zapsán i odborníky, dodejme, nebo� ho takøíkajíc 
kanonizovali sami slovutní badatelé Michal Jareš a Pavel Janáèek (bratr 
nedávno bohužel zesnulé autorky a organizátorky poøadù Zory Šimùn-
kové) ve své knize Svìt rodokapsu (Karolinum, 2003), odkud citujme      
(str. 371–372): „Novináø, plodný spisovatel westernù a dobrodružné a krimi-
nální èetby. Redaktor nakladatelství Zápotoèný a spol., kde vydával se-
šitkové edice krátkých povídek Kavalíøi Západu, Korunovka mladých aj.“ 
Nìkolika vydání se dostalo jeho fantasmagorickému thrilleru o zloèinném 
dítìti s vodnatelnou hlavou Sahir (poprvé 1933), silnì ovlivnìnému poe-
tikou wallaceových detektivek. V devadesátých letech znovu vyšla též jeho 
kovbojka Èerný kaplan (1938, 1991) se zvláštní postavou pistolníka-knìze. 
Závodnì provozoval sportovní støelbu a s pseudonymem Edgar Collins se 
sžil natolik, že jej užíval jako vlastní jméno.

Zmiòovaný román Sahir (The Green Twilight) imituje už titulem pøeklad  
z angliètiny, jak to bývalo ve své dobì zvykem, a vydal ho Karel Voleský 
(naposled vyšlo roku 1992), pøièemž tehdy Peukerta na letácích lživì 
oznaèoval za „rodilého Brita“. Fiktivní Anglièan zatím plodil román za ro-
mánem, uveïme aspoò pár titulù: Hadí bratrstvo, Gázové oèi, Mìsto 
vyschlých tváøí, Azbestová závì�, Bílé temno, Dutý schod, Pastýø, Smutek 
inspektora Petra, Olovìní muži, Ukradený mozek, Železný šerif, Zlatý 
kaòon, Tajemný jezdec prérie, Tajemství ètyøiceti stupòù, Troseèníci èer-
ného ostrova, Špioni v letadlech, Dostihoví gangsteøi, Dvanáct jaspisù.

„Biblí“ milovníkù terèù se stali Mrtví støelci (1934), avšak na nejvyšším 
piedestalu dìsu navždy vytesáno jméno kreatury, co svému zákonnému 
pronásledovateli s drzým úsmìškem zasílá i následující radu: Zamìòte své 
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povolání za chovatele drùbeže! Jedna levná slepièí farma je na prodej        
v Chertsey. V Hodderovì knihkupectví pak naleznete potøebnou literaturu 
pro chov Wyandotek i popis umìlé líhnì pávù.

Vtip to je, uznejme, bohužel ale podezøele asociuje typický humor 
románù Edgara Wallace, které mìly, pravda, vyšší úroveò a nikdy by se 
nedopustily textu následujícího kalibru (cituji): „Když se inspektorovy oèi 
zavøely a jeho tváøe pokryly smrtelnou zsinalostí, vyrostla ze zemì ohavná 
figurka, nachýlila se nad tìlo a vpálila mu do prsou náboj z tìsné blízkosti. 
Pak se okolí roztøáslo pøíšernými steny. Zanikaly až v tichých vodách do-  
kù a pár lidí pøekvapených oním bìsnícím vytím (jako od pominutého psa) 
zalezlo do nejbližších dveøí.“

Peukert však ještì pokraèuje: „Zbledl a vrhl se k pohovce, za níž leželo 
mrtvé Sheepyho tìlo...“ Zde autor konèí kapitolu, aby další úplnì poklidnì 
zaèal takto: „Myslím, že se Sheepy už co nejdøív probere. Rána není zlá.“ 
Sahir ovšem nadále likviduje všechny, kdo by vyzradili jeho identitu.        
Zvíme: „Nejménì dvanáctkrát za den si Garrison øíkal, jak nadmíru hlou-
pým je nechávat si pøed oèima vraždit lidi potøebné k objasnìní pøípadu,   
ale dvanáctkrát zrovna tak uznal, že vraždìní nedokáže zabránit.“ 

Spìchejme radši k pointì. Vìru bude bizarní. Janáèek a Jareš se 
vlastnì ve své knize vyjádøili chybnì. Sahirem nebylo dítì, nýbrž dospìlý, 
jenž tìžil z dìtského vzezøení. Svìdci sice obèas vypovídali o jakési „vod-
natelné hlavì“, ale policie nedokázala podezírat její mozek, i když mìla 
øešení pøímo u nosu: „Garrison spatøil dìtský koèárek. Sedìlo v nìm dítì, 
plakalo, naøíkalo a bylo ohavnì znetvoøené. Na slabouèkém tìlíèku a ještì 
tenèím krèku se klátilo ze strany na stranu a do taktu vzlykù nìco oškli-
vého a ohromného. Po oblièejíku se øinuly slzy. Vlivem strašlivé choroby 
byly tahy tváøe staré a strhané. Nad nosem se klenulo vyboulené, prùsvit-
nì zažloutlé èelo.“

Och, kdo by jen tušil, že kreatura umí mistrnì vrhat noži. Navíc vylu-
zovala skøeky, díky kterým se na stránkách Peukertova výtvoru zrodila 
jakási obdoba baskervillské legendy. „Náhle se zachvìli. Nocí se nesly 
podivné zvuky, naøíkavé a dìsné. Bylo to jako pøíšerné vytí vzteklého psa – 
a k tomu žalostný náøek vraždìného. Chvílemi se vytí stupòovalo v zuøivý 
chechtot bìsnícího šílence. ‚Bože, to je Sahir. Sahir! Nìco se stane, nìco 
hrozného.‘ “

Kniha se místy podobá legendárnímu Fantomasovi, jehož prvních deset 
dílù èesky vyšlo v letech 1929–1930. Zdenìk Peukert je znal a jen pár let 
nato vepsal ve své knize do hrdinovy mysli: „Povìst, jež obklopuje Sahira, 
je výplodem novináøù, kteøí hledali senzaci. Hlas lidu, hlas boží. I policie na 
Sahira uvìøila! A on? Je výmluvou pro mou vlastní neschopnost.“

Inspektor Garrison je jasnou obdobou komisaøe Juva a opakovanì se 
jako Juve kaje, zatímco „Sahir stále uniká a unikat mùže jen proto, že        
in natura neexistuje. Je jen slovem zastírajícím obyèejného zloèince, jehož 
nemohu chytit.“
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I Fantomas byl, vzpomeòme, za „vším nejhorším“, ale navíc nejde ani 
vylouèit (a to je mùj drobný objev) vliv Seamarkovy knihy Záhada zá-      
had (èesky 1928), kde je ke krádežím využíván trpaslík. Ten by ovšem 
Peukertovi nestaèil, a tak èteme: „Garrison byl pøipraven sestoupit do 
londýnského podzemí. Sám. Jen kdyby hlídky zpozorovaly vystupovat        
z kanálových krytù kouø ve stejnomìrných intervalech, mìly také vnik-   
nout dovnitø.“

V kapitole Zelené šero zabíjí koneènì dojde na onen Garrisonùv skok 
pod metropoli a autor následnì ponìkud nadsazuje pøi høe s èasem. Píše: 
„Sestoupil už pøede dvìma dny do podzemí Londýna, aniž o sobì dával 
zpráv.“

A Sahir?
Bloudícímu inspektorovi napøíklad pøedhazuje extrémnì pøesolenou 

šunku, aby „tam dole“ zešílel. Znáte-li román Fantom opery, pøipomene 
vám to zase sekvence odsud. A pak?

„Garrisonovy strhané rysy byly špínou dávno zaèernalé. Oèi mìl rudé 
horeèkou a jejich zvláštní lesk by upoutal psychopatologa.“ Proè? Honba    
za Sahirem, který jej vodil po všech stokách, už trvala ètyøi dny! I šel a šel 
už jen v roztrhaných spodcích a špinavé košili bez rukávù. „Sahire, volám 
tì!“

A neøízená støela Zdenìk Peukert se neudrží a místy píše o Sahirovi 
obdivnì. Tento postavou vùbec nejmenší zloèinec byl nejvìtším tím, co 
vykonal, doèteme se dokonce.

Zdenìk Peukert zemøel 4. èervna 1982 v Praze. Bude mì do smrti 
mrzet, že jsem se s ním v sedmdesátých letech neseznámil. Nejspíš ani vy 
ne. Ale co? Padesátka peukertovek nám zùstala (by� ne v univerzitních 
knihovnách); kdo má chu� a dobrý žaludek, nech� je louská. Proè ne?      
Ale ctiteli Marcela Prousta tito ètenáøi patrnì nebudou. 

Jde vždycky vývoj druhù podle Darwinovy teorie? Nìkdy to vypadá, jako 
kdyby to bylo i ponìkud jinak. Jako kdyby v nìèem to šlo i podle Lamarcka. 
Jako kdyby k pokroku nevedla jen selekce, ale i chtìní. Nìkdy se dokonce 
zdá, jako kdyby bylo všechno úplnì jinak. Vždy� vývoj vedoucí k vìtší slo-
žitosti a dokonalosti se èasto dìje na úkor životaschopnosti. Nejživota-
schopnìjší organismy bývají ty nejprimitivnìjší. Èím je cokoliv složitìjší, tím 
je to i zranitelnìjší. Takže vývoj mùže být i kontraproduktivní.

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Inteligence nebo mechanika?
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Dejme tomu, že napøed byli èervi a až pak se objevil køídly vybavený 
hmyz. To znamená, že se všichni èervi zprvu také jako èervi rozmnožovali. 
Pak nìkteøí z nich nastoupili cestu k tomu, aby se bìhem svého života 
promìnili na mouchy nebo motýly a rozmnožovali se až pak, až se z èervù 
stanou létajícím hmyzem. To znamená, že èervi nebo housenky se v urèi-
tém vìku zaèali zakuklovat a jejich dosavadní tìlesné orgány se pak          
v kukle zaèaly rozpouštìt na bunìènou kaši. Z té se za nìjaký èas vytvoøil 
zcela jiný tvor, imago, neboli dospìlec, který po vysoukání z kukly odletìl 
za splnìním svého poslání rozmnožit se.

Podle Darwina se tedy, jak již bylo uvedeno, vývoj druhù odehrává tím, 
že pøežívají, a tudíž se i rozmnožují rostliny a živoèichové nejživota-
schopnìjší. Èervi si ale zaèali vyvíjet svou promìnu na hmyz, co létá, aniž 
by jim to po mnoho generací k nìèemu bylo. Dokud ten vývoj nezavršili, 
museli se poøád rozmnožovat jako èervi. Vývoj nebyl podøízen pøírodní 
selekci, ale jako by šlo o zámìrné úsilí dlouhodobì nepøinášející nìjaké 
výhody. Ty pøišly až v daleké budoucnosti. Tìžko si lze pøedstavit, že k na-
startování metamorfózy housenky v motýla došlo nìjakou mutací z jedné 
generace na druhou. To by se asi Darwinovi také nelíbilo.

Jiný pøíklad: Napøed na svìtì byly rostliny, které se rozmnožovaly vý-
hradnì vìtrosnubnì, protože ve vzduchu ještì nelétal žádný hmyz. Když 
pak rostliny uvidìly hmyz, rozhodly se nìkteré, že již nebudou plýtvat 

Ilustrace Stanislav Bukovský
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Knihovna mìsta Plznì vydala letos v Pro libris v edici Ulita knížeèku 
Karoliny Plánièkové Teorie pøirozeného výbìru vypadající jako zápisník, 
který však má všechny náležitosti peèlivì pøipravené publikace. Má doslov 
Vladimíra Novotného a významovì korespondující výtvarný doprovod 
Kamily Ullmannové. Poutavou ilustraci na pøebalu tvoøí stínové portréty 
øady mužù a jediný portrét ženy, odvrácený v protismìru. Aha, øekne si 
ètenáø èi ètenáøka, ilustrátorka mnì tak napovídá, že žena, o níž mùže     
být v knížce øeè, nemá ráda muže, a motivovanì pøistoupí k hloubìji 
koncipovanému bádání èetbou. Ètenáø neblaze naoèkován myšlenkou,     
že hrdinkou asi bude nìjaká feministka nebo nedejbože frigidka èi lesba, 
obì bez zájmu o sex s muži, ètenáøka emancipaènì postižená kritickým 
postojem k mužùm naopak natìšenì, nebo� tuší souznìní s obdobnì zalo-
ženým autorským postojem. 

Autor doslovu povídku Karoliny Plánièkové (døíve publikující pod jmé-
nem Tetzeli) staví do odlesku kunderovské záøe (i díky hrdince pojme-

(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Darwin by se divil

pylem a nechají své kvìty opylovat létajícím hmyzem. Zaèaly si vyvíjet 
kvìty, jež by svým vzhledem, vùní a chutnou návnadou pøilákaly hmyz,    
aby jím mohly být opylovány. Ale dokud takové kvìty nemìly plnì vyvinuté, 
musely se ještì dlouho nechat opylovat vìtrem. Takže jim kvìty ve vývinu 
dlouho nebyly k nièemu. Èili žádnou výhodu jim nepøinášely hned, ale 
mohly poèítat s tím, že to zafunguje až nìkdy ve vzdálené budoucnosti       
a pøinese to pak užitek jejich potomkùm.

Anebo: Nìkteøí dinosauøi zaèali mít duté kosti a zaèalo jim rùst peøí. 
Pozdìji se z nich vyvinuli ptáci. Duté kosti a peøí se jim pak hodily. Kostní 
dutiny mají pro let ptákù dvojí význam. Jednak snižují celkovou váhu ptákù 
a èásteènì i nastavují kapacitu plic, což obojí je pro namáhavý a ener-
geticky nároèný let výhodné. Peøí pak ptáci využili nejen pro udržování 
tìlesné teploty, ale i pøi konstrukci køídel, a to nejen pro let máváním, ale      
i pro úsporné plachtìní. Poèítali dinosauøi s tím, nebo nìkdo za nì, èi nìco 
mimo nì, že se jejich potomci jednou pøemìní na ptáky?

Samozøejmì takových pøíkladù pøedjímání najdeme jak v živé, tak i v tak 
zvanì neživé pøírodì mnohem víc. Skoro se zdá, že hmota je pohyb          
a inteligence, èi ještì spíše inteligence a pohyb. Jistìže Darwinova teorie    
o vývoji druhù leccos ozøejmila, ale pøesto je jako každá jiná teorie šedá, 
zatímco vìènì zelený je strom života. 
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nované „O.“), odvolává se k Dantovi a Sókratovi a vynáší kritický soud, 
nebo� je k nìmu témìø povinován klíèovou postavou „literárního kritika 
Vladimíra N.“; na s. 10 je totiž vypravìèem vyzván: „A teï, Vladimíre, raï.“ 
Nevím, zda tehdy ke skutku došlo, ale jisté je, že teï kritik radí ètenáøi, aby 
vìdìl, oè jde, vlastnì nejde: „Vždy� tu nejde jenom o polofeministicky za-
vrhované alfa-sameèky, nýbrž o scenérii svìta tuze zapleveleného demen-
ty a debily všech možných pohlaví a jejich ubohouèkého rádobymozeèku, 
jakož i rozumbradovými figurínami, jejichž údajné volnomyšlenkáøství tvoøí 
pouze nebederní roušku na bezútìšnì nabubøelé duševní indolenci“. Kritik 
není vulgární, to jen cituje autorèina vypravìèe („dementi“ a „debilové“ fi-
gurují v textu v „hitparádì dementù“ jako soutìživé typy mající „velký zá-
bavní potenciál“), zato jako vždy je nemilosrdnì pøísný. Pozor – ne vùèi 
autorce, tu naopak výsmìšnou kritikou jejích mužských (i jiných) postav 
chválí, nebo� jí samé pøièítá umìní zobrazit nejen tyto „dementy“ a „debily“, 
ale „scenérii svìta“ jimi „zaplevelenou“. Taková interpretace budí respekt     
a dojem, že Karolina P. napsala v postmoderní epoše velký sociální román. 

Významové pøesahy do spoleèenského kontextu má i intimní lyrika, 
natož pak reminiscenèní reflexe hodnotící relativní úspìšnost/neúspìš- 
nost milostného/partnerského soužití/nesoužití stylizované jako zápisky       
v deníku/nedeníku emancipované ženy hledající uspokojivý erotický vztah 
s mužem jako nejen sexuálním partnerem. Aby nedošlo k mýlce – v kra-
tièkých kapitolách nezapisuje své vzpomínky hrdinka, ale vypravìè er-
formy, který je nejen vypravìèem vševìdoucím (není místa v hlavì, srdci     
a ještì v jiných místech tìla „O.“, které by pøed ním dokázala utajit), ale 
navíc je velkým hrdinèiným sympatizantem (což mu brání v kritickém 
komentáøi), takže ètenáø brzy podlehne kouzlu chtìného: Vypravìè je alter 
egem protagonistky, resp. egem jejím.

Zkušenost „O.“ s muži, kteøí chápou sex jako pøíjemné nasycení své 
primární potøeby, „nìco jako dobrou veèeøi“, a s jinými, kteøí ji nepodvádìjí, 
nebo� sex s bývalou manželkou èi milenkou pøece není nevìra, vede 
hrdinku k pokusu zhostit se problému mužským zpùsobem ve stylu „nìco 
jako dobrá veèeøe“. O její zjevnì promìnlivé, leè tristnì konstantní milostné 
a vùbec životní situaci bez pevného vztahu a lásky výstižnì promlouvají 
názvy jednotlivých zápisù-kapitolek: Unavená feministka zhovadilá, Lži, sex 
a palubní lístek, Promiskuita jí (ne)sluší – ano, jde o aluze na starší filmy    
s erotickými motivy, které sice ne vždy tvoøí téma dominantní, ale zážitky 
jejich protagonistù dobøe korespondují s pocity hrdinky. 

Darwinova teorie pøirozeného výbìru, jíž vìdec vykládá vývoj, 
promìnlivost a stabilizaci živoèišných druhù, akcentuje schopnost živoèicha 
pøizpùsobit se promìnám životního prostøedí – pøežívají ti nejpøizpù-
sobivìjší. Také „O.“ se velmi aktivnì pøizpùsobuje: „Na základì mnoha 
zkušeností dospìla k užiteènému závìru, že muže je pøedevším tøeba 
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nechat mluvit. A naslouchat jim tak dlouho, dokud chtìjí,[…] a hlavnì pøíliš 
nemluvit o sobì a svých pocitech, to muži vìtšinou tuze neradi. […] Má-li 
tedy žena být objektem mužské touhy, musí mlèet a být krásná. A tak 
mlèela, byla krásná a snažila se pøedstírat zájem“. Ona však nechce být 
Levinovou stepfordskou panièkou! Její hektická aktivita sexuálních výkonù  
i bobøíkù mlèení se však míjí vytèeným cílem, není efektivní, je pokleslá. 
Kdeže jsme to už èetli? Pøece v Páralovì Veletrhu splnìných pøání jako 
Pøíbìhu pokleslé aktivity, a ještì v Katapultu a ještì v Soukromé vichøici 
neboli  Laboratorní zprávì ze života hmyzu. Ano, tam i zde jsme v živoèiš-
né øíši pøizpùsobování se a ukájení sexuálních potøeb povýšených na lék 
proti nudì, na lék iluze lásky, lék proti stereotypu žití v kruhu, do nìhož      
se však sex organicky zapojil a v nìmž lidský živoèich bìhá jako veverka.    
A nepomùže ani zdánlivý pocit sbìratelské extravagance pøinášející smysl 
pro výjimeènou kvalitu sbíraných „pøedmìtù“ a rozkoš z dotýkání se (ve 
vzpomínce) nìkterých excelentních kouskù sbírky.

„O.“ je taková Páralova „profesionální žena“ z erotického románu, která 
však v sebereflexi dospìje k poznání, jež nabídne ètenáøi katarzi: „Není 
nakonec právì ona sama guru všech dementù? Její hitparáda mužského 
egocentrismu a arogance se zaèala obracet proti ní.“ V interpretaci men-
torsky moralistní je možné hrdinku odsoudit, v interpretaci kýèovitì roman-
tické mùžeme nad ní soucitnì zaplakat. Interpretace ve stylu gender study 
prokleje mužskou ješitnost, bezcitnost, nezodpovìdnost ve vìcech lásky     
a odhalí tragický moment „teorie pøirozeného výbìru“ – postupnou re-
zignaci ženy na eroticky plnohodnotnou lásku muže. Ukazuje, že post-
modernisticky aktualizované rozdvojení tìla a duše („O.“ kromì sexuálních 
vztahù s „dementy“ udržuje záchranný vztah s gayem Sharonem, jenž jí 
poskytuje spolehlivou lásku pøítele), není výbìrem lidsky pøirozeným. 

Karolinou P. je to vyjádøeno vtipnì a ètivì, literárnì pøitažlivì. 

Necháte-li se pozvat na krátkou cestu postapokalyptickou krajinou          
s trojicí zvláštních postav, dostane se vám neobvyklého a neèekaného 
zážitku. Plzeòský básník, prozaik a výtvarník Václav Engler se po nìkolika 
básnických sbírkách pokouší o básnì v próze v knize Cesta (NAVA, Plzeò 
2021) – o zajímavé, èasto až bizarní útvary odehrávající se v nereálné 

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

STANISLAV POLAUF

Road trip Václava Englera
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krajinì zalidnìné postavami našeho svìta, ale i mluvícími zvíøaty èi mý-
tickými tvory, z èehož plynou neobvyklé vztahy a vazby.

Postapokalyptický svìt po nièivé Velké bouøi autor nijak nerozvádí, 
uvádí jen skuteènost, že jen hrstka pøeživších je povìøena provozními úkoly 
a zbytek lidí, aby se nenudili, je rozdìlen na kumštýøe a profesionální 
konzumenty umìní. Tahle myšlenka vám bude dlouho vrtat hlavou a na-
startuje úvahy o tom, kdo je to umìlec (kumštýø, nebo ten, co se za nìho 
vydává), kdo konzument (navíc placený), pøípadnì jakou roli v tom hraje 
umìlecký kritik (ten, který neumí, ale kritizuje). Podobnì na vás Engler 
zaútoèí i na jiných stránkách knihy a doporuèuji ji po pøeètení každé kapi-
toly odložit a nechat si vše projít hlavou a rovnat si vyvolané emoce.

Hned v úvodu poznáte hlavní dvojici – sympatického muže støedního 
vìku Paula, návštìvníka divadel obletovaného plejádou umìlkyò a drzou    
a pøisprostlou divadelní hereèku Michiko. Brzy se k nim pøidá i tøetí postava 
putování – chlupatý králík velikosti èlovìka – snad jakési alter ego Paula 
(„každý máme svou druhou tváø“). Po poznání, že je Michiko v jiném stavu 
se Paul zhroutí a trvá mu „sedm dní a sedm lahví rumu“ než se vzpamatuje 
a chystá se utéci od odpovìdnosti. Michiko ho však dostihne, takže Paulovi 
nezbude než ji vzít s sebou. Králík se pøidá automaticky.

Cesta krajinou „sotva rozlišitelných noèních stínù“ je protkána bizarními 
pøíhodami a neobvyklými setkáními. Každá kapitola je v podstatì osobitým 
a uceleným pøíbìhem. Je v nich kousek lidské pravdy, životních zkušeností, 
fantastiky, ale i poezie a „nezvyklostí“, jako je tøeba králíkovo hledání lé-
kárny, kdy øíká, že „každej lék je dobrej akorát na nìco. Když chceš bejt 
zdravej celkovì, to aby pak našinec vykradl lékárnu.“

Nebylo by asi dobré popsat podrobnìji všechna zastavení a pøipravovat 
tak ètenáøe o zážitek. Nìkdy je pøítomen humor (nudící se policajti, tuèòáci 
jako pinglové), jindy jde o úvahu nad roboty, kteøí jsou bez lidí bezradní. 
Výše uvedené urèitì postaèí k pochopení, do jakého svìta a mezi jaké 
vztahy vás Václav Engler zavede. 

Zvláštní je pak zakonèení. Paul na pokraji sil je v poslední chvíli za-
chránìn neznámou dívkou „neobyèejnì krásnou bosou rusovláskou“, v níž 
si mùžete pøedstavit tøeba vílu èi Múzu dodávající energii a sílu nebo         
si celou postavu mùžete vyložit jako ztìlesnìní tzv. psychospirituálního 
zážitku, iniciovaného šokem hlavního hrdiny po neúspìšném pokusu o se-
bevraždu. Jiným poznáním projde zdrcená Michiko: Potká se s bájným 
tvorem – jednorožcem (symbolem síly, života a štìstí), který v ní vyèaruje 
„takøka nadpozemský klid“. Obì setkání mají kladný vliv na jejich vztah, 
zatímco králíèek pokojnì odhopkal, promìnìní Paul a Michiko se „vroucnì 
objali a políbili“ a vydali se do „nového svìta, který tu na nì vždy èekal        
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Doba podivná, která omezila naše aktivity. Oproti tomu každoroènì 
Knihovnou mìsta Plznì vydávaný Kalendáø plzeòský – s vroèením 2021 
nese titul Poøád je èemu se smát. Jeho autorka Vlasta Špinková uvádí ve 
dvanácti textech ètenáøe do dvanácti úsmìvných pøíbìhù, které v minulos- 
ti s rodinou prožila. A tím dává i návod, jak pøekonat utrápené živoøení. 
Ètenáø se proto spíše usmívá, nežli smìje, ale ty tabletky plné humoru 
zabírají. Dozví se, jak se autorka snažila spøátelit s Mozartovou hudbou      
(a on jí na oplátku hrává pøed spaním noèní dostaveníèko), jak praktikuje 
pøi práci na zahradì nebo s tajuplnou kopretinou Einsteinovu teorii, 
upøímnì se vyznává z velké lásky k Francii, která je pro ni úžasnou básní      
a do pøíbìhu svìøí i své veršované krédo. Jinde filosofuje o mládí v porov-
nání k seniorskému vìku nebo o tom, jak navázat seniorskou komuni-  
kaci. Nebojí se zesmìšnìní povídáním o instalaci nového WC, jež nazývá 
domácnostním velínem, popisuje svoje zážitky s kloboukem na hlavì. 
Závìreèný – prosincový pøíbìh podtrhuje vlídné pøipomenutí, že neztrácet 
nadìji prý pomáhají andìlé – nejen ony éterické bytosti, ale hlavnì ti sku-
teèní mezi námi. Tato autorèina rada mezi øádky mùže pøipomenout dávné 
památníèky, v nichž bylo nejèastìji citováno: „Vzpomínky jsou rájem, z nì-
hož nemùžeme být vyhnáni.“ Vezmete-li tedy do ruky fotografie, dopisy        
i rùzné rodinné relikvie nebo Kalendáø plzeòský 2021 Vlasty Špinkové, 
usmíváte se. Protože humor je solí života, objevujme tuto sùl v sobì stejnì 
jako Vlasta Špinková. 

JANA RÙŽIÈKOVÁ

Humor solí života

a sám jim spìchal vstøíc.“ Jestli si místo výrazu „nový“ svìt dosadíte tøeba 
cizí, nadpozemský èi snad božský nebo na cestu popatøíte jako na pou�      
z trosek civilizace do „ráje“, artikulovaného jako návrat k pøírodì èi do 
pøírody je už jen na ètenáøi...

Englerovo putování zaujme støídmostí výrazù, umìním zkratky a rych-
lým vystižením podstaty. Je doprovázeno autorovými ilustracemi, údajnì 
vycházejícími z umìní japonského komiksu manga. K poetickému svìtu 
prózy stojí tak trochu jako protipól, stejnì tak jako zbyteèná sprostá mluva 
a nadužité sexuální akty. Poetické obrazy v ètenáøovì fantazii i myšlenko-
vé pochody v jeho mysli to možná trochu brzdí. Pøesto jde o knihu, kdy po 
pøeètení byste rádi èetli pokraèování a urèitì by vás zajímaly další osudy 
nesourodé (a sblížené) dvojice. Snad nám ji autor èasem poskytne. Škoda 
také, že ke knize nepøipojilo nakladatelství NAVA profil autora a jeho 
dosavadní tvorby.
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Malou exkurzi do nové poezie Karly Erbové

„Vánoèní“ povídku Ivana Vièara

Závìreènou epizodu z cyklu Terezy Herzogové

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

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

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

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

Karel Hrubý (1923 Plzeò – 2021 Basilej) - politolog, publicista

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka, literární a divadelní kritièka

Stanislav Polauf (1941 Plzeò) - redaktor a publicista

Jana Rùžièková (1943 Plzeò) - korektorka, publicistka

Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) - barman, básník a prozaik, žije v Poleni u Klatov

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

žije ve Strašicích


