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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Èas hoøí. V øíjnu jsem opomnìla 
pøipomenout, že tomu bylo právì 
dvacet let, kdy vyšlo první èíslo lite-
rárního mìsíèníku Plž. Ano, èas hoøí. 
Dokonce i pod kùží jako v básních 
Vlasty Špinkové. Poprvé se v Plži 
pøedstavuje klatovská copywriterka 
Nina Moravcová – pokud však pøedtím 
nepsala pod jiným jménem jako mla- 
dá básníøka Hana Kohout, která se 
nám ještì v únoru pøedstavovala coby 
Hana Jeøábková.

Druhého prosince vzpomínáme ne-
dožité sedmdesátiny básníka Romana 
Knížete – vzkaz po pomyslné holubici  
a plžím prostøednictvím mu posílá 
Karla Erbová. Ladislava Lederbuchová 
Knížetovì vrstevnici, básníøce Alenì 
Vávrové, zasílá do Františkových Láz-
ní slova symbolizovaná libou hrou na 
šalmaj. Vavøínù se za vydanou bele-
tristickou publikaci roku 2021 dostalo 
Josefu Kejhovi za prózu V maminèi-
ných rùžových bombarïákách – autor  
se stal i novým laureátem Ceny Bohu-
mila Polana. Laudatio napsal pøedse-
da poroty Josef Straka. 

Naposledy se jako publicista pøed-
stavuje pøed více než osmi lety ze-
snulý Karel Trinkewitz, a to formou zá-
pisu z deníku. Podobným symbolem 
„hoøícího“ èasu je také zápis z tajných 
deníkù Antidivadla – o jednom pøe-
chodu z roku na rok. Symboliku vše-
objímajícího èasu završuje ve svém 
fejetonu Od Adama po letadla Stani-
slav Bukovský. 

Vám, laskaví ètenáøi, pøeji i v nepøí-
liš optimistické budoucnosti hodnì 
štìstí, energie a dostatek èasu na 
ètení a výpravy do literatury. PF 2023. 
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POEZIE

VLASTA ŠPINKOVÁ

Èas pod kùží hoøí
Nadìje

Nad váleènými støelami
rozprostøel køídla
èerný andìl
Jdou s kvérem v ruce mìstem
ti, kteøí 
s údivem v oèích dokoøán
navždy
ulehnou v cizích kopøivách

Už nastal èas
do vyhøáté zemì
uložit zrnka nadìje
Miluje svìtlo, chøadne ve stínu
je køehká
jako moje staré kosti
Ohrožený druh
pomalu na vymøení

Pøichází tma ve které není hvìzd
Mìsíc si mrakem
zakryl tváø
Nadìje klíèí
a nosí svatozáø

Nìkdo tu mluví o pravdì
nìkomu slouží lež
Snad budou vlci této noci spát
Kousíèek nadìje
jeden den navíc oveèkám
Nikomu z nás se nechce
umírat v cizích kopøivách

***

Zaprášené
Rozpálené ulice mìsta
Kdekoliv beze jména
Zjevuje se v nich žena
Znám ji
Chybí však oslovení ztracené 
                                           v pamìti
Hej ty, poèkej
Nelze se rouhat
Je v ní cosi
Mimo tento svìt

Rozpršelo se
S roztaženým deštníkem
Spìchám za šlépìjemi na chodníku

Jsem stále dítìtem
V oèích údiv nad svítáním
A všechny divy svìta
Spí v madoninì náruèi

Ona bdí za všechny matky
Kterým ukøižovali syna
Lásku i nadìji

Dìti sbíraly v trávì
Vèerejší hvìzdy
Ona orodovala
Za jejich duše, za spásu
Víc nemùže, i kdyby chtìla
Tak malá je její náruè



3

Blízko zániku

Pøekroè svùj stín
Vejdi do domu Pánì
Jen pár starých žen
A páter nad hrobem
Tady už víra umøela

Dìravou vitráží
Pronikli vrabci bezdomovci
A zahnízdili na oltáøi
Vesele kálí na sochy i na klekátka

Zdejší svatostánek
Není už pod ochranou madony
Došly jí síly
Zbyla jen polychromie
Ostatní sežral èervotoè

Kostelík uprostøed vsi
Odevzdanì oèekává
Vlastní poloèas rozpadu

Schody

nahoøe volnost a nadìje
chybí však síla stoupat
po stupních života
který jsme dávno vzdali

Spáè na mostì

jdìte mi k šípku
se svatou vìèností
na kamenném mostì
dnes ustelu své lenosti

Zrcadlení

jsem tady i tam
dvojjediná bytost
skuteèná v zrcadlení
pomíjivá ve svìtì lidí

V žilách doutná oheò

Èerná maska blesku
èas pod kùží hoøí
Mezi prsty
srdce tluèe o život
na doutnajícím spáleništi

Milostné ostny
v tónech rozladìných klavírù
hlasy zázrakù

Co ještì
koluje v žilách
kde doutná oheò

Návštìvnice závra�

Ještì se tanèí
než pøijde závra�
sucho v ústech

Výkøik 
se rozbil o zámlky

Na skle otisk rtù
s pachutí
vypitých alkoholù

Kolem jen ticho
záchrana v nedohlednu

Ruce

chytni se
pùjdeme za duhou
dvì ruce
jsou víc než jedna na druhou

Na dlažbì

nìkterá místa dláždìní
ozdobí odvážná kopretina
a jinde ruce jako prosba
ševelí o pár šestákù
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PRÓZA

NINA MORAVCOVÁ

Zelená zneklidòuje
Zima probudila Natálii víc než hodinu pøed budíkem. Pøitáhla si peøinu 

až k bradì, studené nohy se snažila zachumlat do duchny z husího peøí. 
Nikdy neusne s prokøehlýma nohama. Dneska by se jí ale nepodaøilo za-
brat ani v trojích ponožkách a beranici. Tìší se. A bojí. A doufá. Že dneska 
koneènì pøijde na to, kdo je ten tajemný kluk nebo pán nebo staøec, který 
tak moc zahýbal životem jejího otce.

Potkává se s ním každou støedu ve tøi odpoledne. V parku na okraji 
rodného mìsta, se staletou lípou za zády. Vytáhnou malíøské stojany, 
plátna a palety. Malují jedno a totéž panorama v prùbìhu ètyø roèních 
období už sedm let. To místo vybral otec. Když se ho Natálie ptala, proè 
nejdou malovat i nìkam jinam, suše odtušil: „Na nìkterou otázku není 
nutné znát odpovìï.“

„No jasnì, proè odpovìdìt normálnì, když to jde i pouèovacím tónem,“ 
vztekala se Natálie v duchu a s jemným cinkáním vytahovala štìtce ze    
své malíøské brašny. Vibrující mobil nechala na jejím dnì a ještì pøed 
zaklapnutím víka razantnì típla pøíchozí hovor od svého nadøízeného. 
Vùbec se jí nechtìlo vysvìtlovat, proè si bere na mìsíc neplacené volno.

„Odjíždím na celé záøí do Skotska, jen s batohem.“ 
Otci se údivem zvedlo levé oboèí a malíøská paleta se mu na palci 

zavrtìla.
„Myslel jsem, že jsi v práci ne-po-stra-da-tel-ná. Ani na Vánoce k nám 

nechodíš kvùli uzávìrkám nebo èemu.“ 
Natálie se každý rok vymlouvala na práci, aby nemusela cítit tu tísnivou 

rádoby vánoèní atmosféru u jednoho stolu s rodièi. Nejvíc ji znervózòovala 
prázdná židle a prostøená štìdroveèerní tabule pro ètyøi, aèkoli se sešli 
vždycky jenom tøi. Nìkde èetla, že se to tak dìlalo døív, kdyby náhodou 
pøišel zbloudilý pocestný. A podle ní rodièe opravdu tajnì doufají, že Nìkdo 
otevøe vchodové dveøe a zbaví je té bolesti, která se jim už kdysi dávno 
vetkala do tváøí.

„Musím si srovnat myšlenky a podzimní Skotsko je nádherný,“ vysvìt-
luje svùj náhlý cestovatelský plán Natálie. Rovnání myšlenek zní mnohem 
víc noblesnì než fakt, že ji to v práci už neuvìøitelnì vytáèí a manažerská 
pozice jí ani za mák nepøináší to, co èekala.

„Hm.“ Táta nikdy nepatøil k výøeèným.
„Možná bych se tam ráda srovnala i s naší rodinnou historií…“ 
Natálie sbírá odvahu k pro ni zdrcující otázce. „Tati, kdo to je? Kdo je 

ten, po kterým tobì a mámì zbylo v životì prázdný místo? A prázdná židle 
u stolu?!“ 
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Natálie se skoro zajíká, když koneènì vypustí z úst otázku, která ji trápí 
celý život. Vìtšinou nevìdomì, ale posledních sedm let, kdy s Ludvíkem 
tráví díky malování mnohem víc èasu, naprosto vìdomì a intenzivnì.

„Tak øekni mi to, tati!“ 
Otec ani nezvedne oèi od plátna. Stejnì jako pokaždé, když Natálie 

zabrousí do tajù jejich rodinného pøíbìhu, zaloví Ludvík štìtcem na paletì   
v zelené barvì a zaène malovat lísteèky lípy. Té, kterou mají za zády.

„Jasnì, takže zase nic…“ Natálie tu vìtu procedí mezi zuby se smìsicí 
vzteku, zklamání a smutku. 

Otec dìlá, že to neslyší a dál maluje lípu do panoramatu, kam ale v reá-
lu nepatøí. Natálii pøijde, že sem nepatøí ani ona. Že je všechno na prd.      
Že nic nejde, jak by chtìla. Vždycky byla ke všem milá, vstøícná a sršela 
humorem. Za poslední tøi roky ve vedení firmy se z ní ale pomalu stávala 
protivná troska, která už se nedokázala pøetvaøovat ani sama pøed sebou.

„Pošlu ti pohled.“ 
Natálie pøedèasnì balí svoje malíøská fidlátka a už se vidí v letadle.     

Na cestì za klidem a za úlevou. Aspoò doèasnou.
„Opatruj se,“ louèí se s ní táta a Natálii se skoro zdá, jako by se mu        

v oèích zaleskly slzy.

Kafe a cigáro. Let 32645 z Prahy do Edinburghu se o dvì hodiny opoz-
dí. Po páté dávce nikotinu a kofeinu usedne Natálie do køesílka v bzíkající 
letištní hale. Navzdory pokroèilé noèní hodinì to tu žije jak v poledne na 
Václaváku. Zasmušilý kytarista vybrnkává tklivé tóny na své šestistrun-   
ce, krava�áci buší do laptopù a pøetažené dìti skáèou parkour pøes kufry 
všech cestujících. A tam, úplnì vzadu u prosklené stìny, døímá mladá 
maminka. Ani ne pùlroèní miminko pláèe, zatímco jeho sotva dvouletá 
sestra se ho snaží utišit. Dudlíkem, hraèkou, a nakonec obrovským po-
hlavkem. Pøi tomhle pohledu Natálie vystøelí ze svého køesílka tak rychle, 
až zvuk kovových nožek zaøinèí na celou halu. Popadne kufr a žene se pro 
auto. Ví pøesnì, kam má jet.

Je tam. Vkleèe pláèe pod korunou staleté lípy. Ludvík. Její otec.
„Tati…“ zašeptá do tmy vydìšeným hlasem. Hlasem èlovìka, který už 

ví. Že pravda nemusí být vždycky osvobozující. Natálie obejme Ludvíka 
kolem ramen, trochu nemotornì, ale o to víc pevnìji.

„Tati, promiò…“ Zhroutí se vedle otce na zem. 
Poslední dílek skládaèky zapadá na své místo. Mìsíèní svit odhaluje 

vyrytý køížek na koøeni stromu a datum 14. 9. 1985. Nebyly jí ani dva roky, 
když zemøel. Její malý bráška. Praštila ho tenkrát do hlavy kovovým 
bagrem. Strašnì plakal. Natálka se bála hnìvu rodièù, tak se jeho pláè 
snažila ztišit. Polštáøem. A opravdu, po pár minutách se v dìtském pokoji 
rozhostilo naprosté a vìèné ticho.

Na nìkteré otázky opravdu není nutné znát odpovìï…
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JOSEF STRAKA

Oživlé vzpomínky Josefa Kejhy

CENA BOHUMILA POLANA

Pokaždé, když dorazí zásilka knih v rámci Ceny Bohumila Polana, tak 
se vždy tìším, co v tom skoro pìtikilovém balíku je, jaké knihy, které 
povìtšinou naprosto neznám, netuším, že vyšly… Je to vždy pøekvapení. 
Postupnì se bìhem letních mìsícù k ètení dostávám, provází mne na 
cestách. 

Shodou okolností jsem letos procházel i okolí Hrádku u Rokycan, kde   
se odehrává èást dìje jedné z nich. A také chodívám pøi rùzných pøí-
ležitostech Plzní, a tak se ocitám i v dalších místech a ulicích. Do Plznì 
jsem v dìtství a dospívání èasto jezdil, protože se zde v roce 1942 naro-  
dil mùj otec. V nìkterých knihách jsem cosi z jeho vyprávìní z èasù še-
desátých a sedmdesátých let poznával. Místa a èas, které popisuje ve 
svém èásteèném „bildungsrománu“ Josef Kejha (V maminèiných rùžových 
bombarïákách, Grafia, Plzeò 2021), se mi nìkde matnì vybavují, pøi èetbì 
této knihy jsem obèas utíkal ke svým pøedstavám, jak ta místa vypadala, 
jaká byla doba, kterou autor popisuje. Utíkal jsem tam, protože tato kniha  
to dovoluje, je velmi evokativní, a pøitom to není to hlavní, v èem vidím její 
pøínos, ten je spíše ve zpùsobu vyprávìní – je volné, pøirozené, nikam se 
nehrnoucí, prostì jen popisuje skuteènosti a èas. Právì v tom vidím nej-
vìtší klad této knihy, v její upøímnosti, volnosti zápisu a v pøirozeném plynu-
tí, skoro až odplývání, které popisuje velmi pøirozenì, s naprostou uvìøitel-
ností. A také zaznamenává mizení míst, které už dávno v Plzni nenajdeme: 
„Nostalgie nás oba táhla zpátky k Peklu. Dobrý, Drašar a Džordž se k nám 
pøidali: bloumali jsme po bytech opuštìných domù, po Svojíkovi zùstaly 
flekatý zdi a pach viržinka, u nás doma jsme našli prošlápnutý housle,         
u Raksù na verandì mrtvého racka a mrtvolku zahrabali pod keøem v za-
hradì Èurdy Nováka. Následnì jsme navštívili všechny byty lidí, které jsme 
znali i neznali.“ Toto nostalgické ohlížení se za místy dokládá celkovou 
atmosféru knihy-vzpomínky. Ale èastokrát je to vzpomínka živá, jako by se 
vše stalo nedávno nebo jen pøed pár lety. 

Kniha má silnì evokaèní, podtrhuji toto slovo znovu, ráz a vrací se do 
dob, které mnozí znají jen z vyprávìní, ale jiní, jako generace mého otce 
nebo Josefa Kejhy, vše zažili naplno a vše k nim pøicházelo – jazz, 
rokenrol, bigbít… a s tím je mnoho spojeného: „Když jsme ale sem tam 
stopem, vlakem, autobusem vyrazili za bigbítem na venkov, taky neodolal. 
/jedna z postav knihy, pozn. autora/. Black Stars, Spiders, Exiters, Crazy 
Beat Boys, Transit… – Tøemošná, Plasy, Touškov, Pøeštice, Starý Plze-
nec… – samý náøez! Tyhle spanilé jízdy pokaždé natøískaly sály hospod 
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plzeòskou pøesilou utrženou ze øetìzu, místní se od mánièek z metropole 
èeského západu rádi pøiuèili. Holanïana odsunula novinka šejk, svíjení 
podle svého rytmu a fantazie, klidnì i bez holky.“ A o nich, o sleènách,        
je tam toho též hodnì, ale je tam hlavnì mnoho dobové atmosféry a dìní, 
že vás tato kniha pøesvìdèí svou živostí o tom, že je na co vzpomínat         
a dobøe to popsat, podat. Prostì román o dìtství a hlavnì dospívání.

V publikaci Josefa Kejhy tak vystupuje, kromì hlavních aktérù, Plzeò 
padesátých a šedesátých let ne jako kulisa, ale jako jeden z hlavních         
a podstatných momentù. Svou upøímností a srdeèností si tato kniha 
získává ètenáøe na každé stránce. Nic nepøedstírá, nefabuluje, prostì tu je. 
A to je, jak už jsem výše zmínil, klíèový klad této knihy. 

DOPISY PØES ØEKU STYX

KARLA ERBOVÁ – ROMAN KNÍŽE:

Ano, pøiznávám, obèas sním. Obèas. Èasto. Ve dne. O mnohém, 
nedostižném, èastìji nedostiženém. Èiní tak každý z nás, málokdo se 
pøizná. Jeden z mých snù: malé, kulaté námìstí v mém rodném mìstì, 
nazvané Námìstí básníkù. Z nìj se rozbíhají ulice se jmény, které známe: 
Josef Hrubý, Roman Kníže. A další, samozøejmì.

Nejèastìji se mi vkrade do mysli právì Roman Kníže. Ten, jehož jsem si 
nesmírnì vážila pro èlovìèinu v nìm. Pro plamínek, který v nìm hoøel, 
kterým zahøíval druhé. Básník, k nìmu bych se bývala ráda chodila uèit –   
a netroufla si to pøiznat. 

Jeho verši jsem se brouzdala èasto, domýšlela, promýšlela, ptala se        
i odpovídala i pøipomínala si nad konkrétními øádky jeho ne pøíliš rozjá- 
saný život. Pral se s ním stateènì, nestìžoval si, ale byly to právì verše, 
svìdkové neúprosní, nesmlouvaví, plné ohnì a utajovaných strastí, které 
dosvìdèovaly všechno, èím procházel. Napøíklad tyhle:

                            Pøed tebou mìsto
                            v nìm lidi
                           Tìmto tvorùm nes èíši po okraj 
                            a tìmto tvorùm vykládej evangelium
                            a tìmto tvorùm sypej teï zrní poezie...

Hoøké, trpké, poznamenané tím, co tak dobøe znal. Nebyl sám, jak jinak.  
Nevzdával to, i když dobøe vìdìl, jak na tom je. Parkinson je neúprosný.  
Neúprosné byly èasy ve zdravotnickém zaøízení Longevita Senio v Køimi-
cích, kde trávil konec svého toulání životem. 

Jednou jsme se setkali na jakémsi kulturním poøadu v plzeòské 
Tøináctce. Troufla jsem si a øíkám: „Romane, jak se ti daøí?“ A on: „Je to 

Nespavost
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tam hrozný, je to hrozný. Jednou Ti to povím…“ Dovedu si pøedstavit,         
o èem mluvil. Už jsem si lízla. 

V roce 2009 koneènì obdržel Polanovu cenu, která mu dávno patøila   
za jeho básnické dílo. Složila jsem tehdy jeho mamince poklonu: „Jistì 
máte radost z takového syna…“ A ona mi øekla: „To není moje zásluha“ –   
já si uvìdomila, že takto promluví jen moudrý èlovìk a že Roman má   
štìstí nejvìtší: moudrou, milující maminku.   

Nìkdy po roce 2012 mu zemøela. Muselo to pro nìj být velice, velice 
hoøké. Ocitl se kvùli zhoršenému zdraví ve zmínìném zaøízení Longevita 
Senio. Za nìjaký èas – nevím jak dlouhý, nevím už pøi jaké pøíležitosti – 
jsem byla svìdkem pøedávání jakéhosi ocenìní na plzeòské radnici. 
Pøivezli ho autem k té slávì. Bylo patrno, že ty hodné sestøièky, které se     
o nìj starají, vùbec nemají tušení, kdo je ten èlovìk. Že se tu v trochu  
jiném odstínu asi opakuje kousek osudu Ivana Blatného… Bylo mi z toho 
tak bolavo.

Protože èas pádí, my nemládneme, Roman už není mezi námi, ale jeho 
verše jsou stále drsné, pøipomínající, tak pravdivé. Sám píše: 

                             Zbyl jen malý ostrùvek snìhu                
                             a obrovský strom ve mnì je poražen...
                              Ale on ne. On ne!

které se nebude drolit v prstech
když tma už splétá do copánkù

svìt plný bytostí
s nimiž se nedá ani mlèet

Každý jsme odjinud!
Auzláková stìna

s tisícem køehkých zbyteèností
Jak nevzpomenout na vysoké nebe

pøedloni v èervenci:
Hrdlièky ve vìtvích
na trávì  pøedvádí se páv -
Ve schránce dopisy s odpudivou 
                                              vìtou…
Už jsem to pøeèetl a odvolal a zapøel

Co mi to stále huèí v žilách?
Že by to dech mùj? Støízlivý?

Možná, že prosil: Aspoò malé slovo 
Má hudba pøece nikdy nelže
proè bych mìl lhát si tedy sám?
Jsme tu co sirotèí Jsme tu jen 
                                          po kolena
Kdeèemu na nás se tak stýská...

Jenom ty verše -
má to být trestem že si pamatujem?
Má to být stìna jíž se pøidržíme
pøi noèním bloudìní abychom 
                                         nezakopli?

Možná že patøí druhým
a my tu omylem
a stále podezøelí…

                   Za Romanem K.
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ŠALMAJ

Básníøka Alena Vávrová je autorkou plodnou a zkušenou – na jejím 
básnickém kontu je víc než deset sbírek, pøesto ne vše, co v prùbìhu èasu 
napsáno, bylo do nich vloženo. Básnì zùstávající v rukopisu patrnì ne-
splòovaly tehdejší básníøèiny poetické nároky, ale ambice je publikovat se 
neztratila a u nìkterých básní dokonce sílila. A tak do poslední obsažné 
sbírky (114 stran) byly autorkou pøizvány k textùm zcela novým, a dokon- 
ce se našlo místo i pro tøi básnì V. V. Kuželky z jeho rukopisné sbírky    
Mým pøátelùm. Knížku vydalo TCF PRINT, s.r.o., ve spolupráci s autorkou   
a Vítìzslavem Kuželkou v roce 2021 (místo vydání neuvedeno), s názvem 
provokujícím jak zvìdavost, tak obavu: Zastøelen na útìku.

Titul sbírky autorka zvolila podle básnì Básník zastøelen na útìku, která 
tím získala nejen zvláštní status formální, ale i akcentovanou hodnotu 
básnicky vyneseného svìdectví o „rudém pekle“ jáchymovského pracov-
ního tábora, èeského gulagu, z nìhož nebylo úniku, z nìhož krutì vysvo-
bozovala jedinì smrt. Bezprostøední zážitek z dokumentu jáchymovského 
muzea byl pøetaven v kratièkou báseò, v níž „zasaženi / ranou do srdce / 
[…] My plakali jsme vèetlí / v rukopisné verše“ vìznìného básníka. Text 
autorka vkomponovala do druhého oddílu sbírky, rozsahem nejkratšího – 
„Oktet básní z hor Krušných“ autorka datovala dnem 18. 12. 2020, však 
urèujícího úhel pohledu i na texty ostatní. Tento cyklus je nazván tajuplnì 
Mahakala (Vávrová zùstala vìrna svému èarodìjnému zaøíkávání – její         
v poøadí druhá sbírka se jmenuje Nahatma), slovem otevírajícím rituál 
autorèiny básnické mše za odhodlání èlovìka pøijmout údìl historické 
zkušenosti a za sílu bránící humánní hodnoty lidské existence. Jsme pod 
stálou kontrolou historické pamìti místa, k nìmuž máme èestné závazky. 
„Malá malá Mahakala / Malý èas a velká èerná bílá rudá skála / Pohltila  
nás když nemohli jsme zpívat / a pøesto zpívali jsme jako skála / mlèky 

1)nepøestává békat, hókat / do oblak […] Vítr bezoèivý   navzdory Všemu-
tomu / Má oèi a vìje vane vidí všechny strany // Bez nohou Bez rukou         
A pøece plují / Jediné jistoty nad horami / v nás zelený konipas / natruc 
nepase marnosti konì“. Básníøèiny pochyby neústí do skepse, pøestože 

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Alena Vávrová bilancující

1)  Autorèin novotvar „bezoèivý“ v èeštinì s významem „bez oèí“ je slovakismus s významem 
    „bezohledný“ èi „drzý“. Oba okruhy významù v prostoupení vytváøejí zcela originální sdìlení 
    o energii vzdoru.
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„Studená hora znova a znova / zahøívá beznadìje“, i když jedinou jistotou, 
na rozdíl od nejistoty spoleèenských pohybù a zvratù, je pohyb oblakù   
nad milovanými horami, symbolu nespoutanosti, svobody, a zároveò bo-
žího øádu. Otázka „Komu jeho kosti?“ se sice odráží od „Kamene tìhotné-
ho všemi tìmi / co do hor studených odešli / a zavøeli se nìmí v kameni“, 
ale je vyøèena s vírou, že najde odpovìï u ètenáøe. Jsou to právì hory 
Krušné, jež navzdory svému jménu jsou schopny autorce nabídnout motivy 
smíøení a odpovìdnosti, ne rezignace, a domovský pøístav. Poslední báseò 
cyklu nese titul Odpuštìní. Básníøka s vìdomím, že „Staré pravdy ožívají / 
Mladé pravdy chøadnou [chce] stát se horskou kvìtinou [a být] za 
rozbøesku rozdrcena / kamzièím kopýtkem [a] v posledku pokropena / 
Božím kropítkem / milostiplného odpuštìní“.  

Motivy horských kvìtin, kamene, skály a potoka jsou v poezii A. Vávrové 
èasté, ale ona je pøedevším spoleèenský èlovìk, a tak pøírodní obrazy 
zatìžuje svou reflexí sociálního bytí. Je rozrušena úrovní mezilidských 
vztahù podléhající tlaku znemravnìných pravidel. V básni Brtník jako „Starý 
rozèilený medvìd“ svou poezii nekompromisnì vrhá proti „televizní obra-
zovce se zprávami“, v básni Lucie! oslavuje svìtlo v jeho nejrùznìjších 
podobách (text je etudou obrazotvornosti s širokým významovým spek-
trem), ale neopomene uvést „svìtlo / stálehoøících / louèí meinkampfis-
tických / svìtlo fascinující / svìtlo krvavé / svìtlo / mrazivé […] líbivé / 
prolhané“.  A s tìžkým srdcem (v pøíznaèné stylizaci koèky) hledá pro    
svùj postoj sympatické souznìní v básni Ohlížení a volá: „Bogane! Kde jsi? 
[…] právì teï je / Velká vleklá Krize […] a nùžky rozevøené / ty nejsou 
jenom na koláže // Buï rád, že tu nejsi / Zùstaò blažen tam“. A jinde 
autorka klade øeènickou otázku, poté co do „protrženého osidla […] 
Doborovolnì Lezeme Zpátky // UNIKLI JSME…?“ 

Bohumil Hrabal, resp. jeho poetický odkaz je pøítomen i textech jiných,   
v obrazech pøipomínajících pábení jeho postav. V básni Vrstvami èasu „jde 
moudrý / staøec kejklíø hrdina panna božské dítì / […] Bojovník léèitel uèitel 
vizionáø […] staøec / poezie zlobí se a hází po mnì / sprostá slova a já ty 
drahokamy sbírám“. Kolik poezie je v „krájení tabáku TarasBulba / na 

2)prkýnku / malým støíbrným nožíkem“, to ví jen „moudrý staøec poezie“ , 
Bohumil Hrabal a Alena Vávrová. Troufáme si vidìt vliv Hrabalova 
pábitelství v básních s drobnou epickou linkou (napø. v Triptychu o lásce 
pro Láïu N.), nìžnì krouženou od radosti ke smutku a tragickému vy- 
znìní textu (Kobyla ze Švejcarovy Lhoty), i jinde (Barák se menuje…),    
ale pøedevším v básni Chtìlo by to nìjakou Radost dneska, v níž autorka 
tvrdí, že nechce radost závislou na momentálních zážitcích z vnímané 

2)  Kurzívou zvýraznila básníøka.
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krásy svìta, ale „Radost! / Tu se zavøenejma voèima / s ušima zalitýma 
voskem / s mozkem v korunách / štíhlých jarních topolù […] Hladit, Èichat   
a trochu / Ochutnávat […] pustit ze øetìzù zlatého øetízku / ten Šestý“,        
tj. šestý smysl intuice a fantazie, vnitøní smysl pro radost a krásu svìta        
i básnì (není náhodné, že pøedchozí sbírku pojmenovala Vnitøní úsmìv). 

Po takové bytostné radosti autorka touží, ale èiré pábení jí stále kazí 
smysl pro sociální problémy a nemoci spoleènosti, jako v básni Umrlèí 

3)prkno / 2016: „Naše nesoucitná už se uvítìzila / maluje si a rychlými tagy   
podepisuje / své vlastní umrlèí prkno“. Zjitøený smysl pro aktuální dìní ji 
však nìkdy zavede na scestí popisnosti (napø. v básních o covidu nebo       
s tématem ekologickým).

Nejen reflexe okolí a okolností, ale pøedevším básnická sebereflexe 
vlastní existence v nich tvoøí téma umìlecky nejsilnìjších textù. „Vystupuju 
na Horu / každý den / a ještì týž den sestupuju / obezøetnì dolù […] konám 
tu cestu / èasto i nìkolikrát za den // Hora je vždycky se mnou / Dokonce    
i ve snu / Ze svìta Hora zmizí /až oèi zavøu“. Bytostnou souèástí exis-
tenciální lyriky je u Vávrové téma vlastní básnické tvorby a poezie vùbec: 
„Poetické teroristické komando / Stojím na hlavì / Na vlastní kùži Koláže / 
Boláže Vitráže, Asambláže / aj. Kerky / Ta jemnost kozorohù / pro radost 
králíkùm“. Ale i v této tematice je symbolicky spjata jak se svou „Horou“,  
tak horami Krušnými: „V kamzièí kùži s modrým batohem […] vypravila 
jsem se na vrcholky hor / Krušných / abych vykopala zakázané rostlinky /       
i s koøeny […] tøi Penízky alpské / Dva Vstavaèe  a dva Hoøce […] Ještì     
tu noc jsem všechny uloupené / rostliny sobecky / vysadila do zahrady 
básnì“. 

S úctou a poetickým vidìním volá jménem kromì Velkého pábitele      
též Mirka Kovaøíka, který „dostane Øád Vìènì zeleného peøí“, Vojtu 
Náprstka, Ernesta Hemingwaye a Sašu Berkovou, tu „In the Mood“ èili        
v dobrém rozmaru básnì, v níž o sobì øíká: „Støedovìká já stále ještì 
vìøím / v pápìøí andìlù co padá na zem / já Kejklíø Blázen Sama Panna 
Smrt / Voda se dívá nejtajnìjší rybou a znamená to / IN THE MOOD […]     
A znamená to Nezoufejte“.  

Mìlo by se ještì psát o autorèinì smyslu pro zvukový konstrukt bás-    
nì (bez závislosti na rytmu a rýmu verše), o její významové høe s hlás-
kovou výstavbou, o funkèních neologismech, ale omezený rozsah recen-  
ze je neúprosný. Závìrem tedy ocitujme finále básnì v próze, v nìmž             
A. Vávrová charakterizuje vlastní tvorbu a jejž považujeme za výraz jejího 
básnického kréda: „slova barevní ptáèci Clarion Tvrdohlaví Nepøestávají 
klovat Do olova Lhostejnosti“.   

3) Germanismus má pro dané téma velmi nosný mnohovýznamový potenciál.
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DEKAMERON ÈESKÝCH KLASIKÙ
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Fráòa Šrámek: 
Kdybych byl pastevcem koní
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PODOBY PANA K.T.

KAREL TRINKEWITZ

Zápis z deníku
2. èervna 1981 v poledne na kopci Schüberg u Hamburku

Horce jsem nasál
            vùni sen.
Š�astný tak sám
s koni sluním se…

Kdysi jsem pøi vyjížïce na kole našel tenhle kout s lavièkou a stolkem 
na kopci, který je vidìt z celé okolní holštýnské roviny. Po levé ruce mám 
houštinu kopøiv a keøe oøeší. A dívám se na poseèené pole, kde vítr kývá 
stvoly zelené pšenice, která zbyla na mezi, kam už nedosáhla kosa 
sekaèky. Roztroušena po loukách se sluní stáda krav a koní. A v horkém 
poledním vzduchu voní schnoucí sena.

Na prknech stolku je vyryto jediné písmeno – verzálka „K“. Samozøejmì 
okamžitì asociuji Proces. Toto je román o románu, žádná markýza v nìm 
nevyjde v pìt hodin z domu, aniž by bylo zøejmé, že žije ve „vìku pode-
zøívání“ a aniž by pod èarou nebylo uvedeno, odkud ji tento text cituje.

Cestou sem jsem vhazoval do schránky dopis Pavlu Kohoutovi. Když   
mi vèera volal, že je na pár hodin v Hamburku, zapomnìl jsem mu øíci,      
že jsem právì zaèal psát fragment o Praze. „Zaèínám ti dìlat konkurenci,“ 
napsal jsem mu v postskriptu. 

A ještì jedna spisovatelka dostala vyrozumìní, že zaèínám psát popis 
ulice Na Pøíkopì. Ginka Steinwachs, která je autorkou románu Marilyn 
Paris a jejíž technika popisu mì nadchla. V dopisu, který mi v tìchto dnech 
poslala, byl pøiložen korekturní obtah jejího textu pro Manuskripte. Jeho 
souèástí je Abgesang auf die Herrengasse. Ginka ráda cituje ve svých 
textech jména pøátel, teï ji tedy vpisuji mezi všechny chodce, kteøí prošli 
ulicí Na Pøíkopì a jednou ji pošlu do Prahy, aby dodateènì realizovala   
mou pøedstavu a demonstrovala tak, že literatura je skuteènìjší než život. 
Liebe Ginka, dies ist mein Abgesang/ue/ auf die Strasse Am Graben.

A také teï oslovuji tebe, ètenáøi, tak, jak to dìlali moji miláèkové Ra-
belais a Laurence Sterne, jimiž pro mne zaèíná moderní román. Ty budeš 
patøit mezi vyvolené, kteøí budou „zasvìceni“ do mého textu, nebo� já 
vìdomì píši pro tebe a úzkou vrstvu znalcù literatury. Otevøenì zde øíkám, 
že seru na mínìní manipulátorù veøejného mínìní, kteøí to nazývají 
zpupným elitáøstvím.

Všimni si, že nikdo neodsuzuje fanoušky boxu, když sepisují èi ètou 
knihy o tom, co udìlal èi øekl v jedenáctém kole Carnera, Jack Dempsey, 
Joe Louis nebo Muhammad Ali, a kteøí do detailù znají výsledky zápasù 
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STANISLAV BUKOVSKÝ

POSTPRAVDY

Od Adama po letadla

nebo životopisy slavných hvìzd ringu. Že jim nikdo nespílá elitáøù èi 
nafoukancù, aè jejich znalosti jsou ještì efemernìjší a zbyteènìjší než 
dìjiny literatury. A navíc se celý jejich zájem upíná k èinnosti, která vede      
k tomu, že si zdraví muži navzájem vytloukají mozky z hlav. Kašlu na jejich 
proklamované hrdinství stejnì jako na øeznièinu toreadorù nebo sebe-
vražedné souboje automobilových závodníkù. Co na tom, že právì tìmto 
hlupákùm, stejnì jako zpìvákùm šlágrù, jásají vstøíc davy? Tím hùø pro nì.

Nenech se mýlit tím, že romány o tomto prostøedí mohou mít vysokou 
úroveò. To, co je v tìchto románech velké, je literatura, ne její hrdinové.

Nikdy jsem se nemohl nadchnout Hemingwayovým obdivem k torea-
dorùm. Proboha, co je na tom tak velkého, že se lidé mrzaèí jen proto, aby 
dokázali usmýkat, muèit a nakonec zabít ubohé dobytèe?

Ten zdivoèelý dav na tribunách nebude mým ètenáøem. Ani bych si to 
nepøál. Tahle masa lidí dokáže stejnì jásat vstøíc diktátorùm, populárním 
zpìvákùm i gladiátorùm. „Masa je vùl,“ øíkal Jiøí Voskovec.

Poèítám s tebou, ètenáøi, který se nedáš odradit absencí obvyklého 
hrdiny a prùbìžného pøíbìhu. Nebo� hrdinou tohoto textu je sám proces 
psaní. A jeho teorie. A rozbor nìkterých technik psaní. A jejich historie.

Ale také (last but not least) Praha – mé milované mìsto. Praha, jak jsem 
ji mìl pøed oèima v nìkolika týdnech roku 1979, než mì policie Husákova 
režimu vyhnala z Prahy a pøerušila mou práci na pùvodním textu.

Jestliže Bùh stvoøil Adama k obrazu svému, lze z toho odvodit, že je 
Bùh muž a má všechno, co má Adam. Ten, jako každý muž, od svého 
stvoøení potažmo zrození jí, pije a má, jako skoro každý muž, schopnost se 
rozmnožovat. Za tím úèelem, aby mohl tuto schopnost uplatnit v praxi, 
stvoøil Bùh pro Adama ještì ženu – Evu.

Když chtìl Bùh pøivést na svìt potomka, provedl to na zpùsob staro-
øeckého boha Dia olympského se smrtelnicí, v níž našel zalíbení. Následnì 
z ní uèinil nanebevzetím bytost nesmrtelnou. Zatímco Zeus tak ale èinil 
opakovanì, Jahve se spokojil s jedináèkem.

Bùh však stvoøil nejen èlovìka, ale vùbec všechno. Napøed asi nebylo 
nikde nic, a tak Bùh stvoøil nebe a zemi. Stvoøil-li nebe, stvoøil tím asi naši     
i všechny ostatní galaxie se všemi jejich hvìzdami a planetami a kdo ví co 
všechno ještì, co se a� už v nekoneèných nebo koneèných prostorách 
vesmíru nalézá. Bylo tedy napøed všude prázdno a jediné, co bylo, byl Bùh. 
O tom, zda byl Bùh na svìtì odjakživa, se nepíše.
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Je možné, že by mohlo z nièeho vzniknout nìco? Nìco je hmota. A co je 
hmota? Vlastnì nic. Nic prostoupené energií. Spíše nehmotné nežli 
hmotné èástice krouží kolem jiných èástic a vyvážený pomìr mezi od-
støedivou a pøitažlivou silou èástic, hvìzd a planet udržuje všechno pohro-
madì. Kdyby se veškerý pohyb zastavil, všechno by se zhroutilo tøeba     
až do nièeho, èi nìèeho nepøedstavitelnì malého, jakéhosi semene, jež by 
si Bùh mohl dát do kapsy. A kdyby se pak pro to rozhodl, mohl by z toho 
semene nechat vzklíèit celý svìt. Aby vzklíèilo obyèejné semeno, potøebuje 
vláhu. Božské semeno potøebuje dodat energii, aby s velkým tøeskem 
vzklíèilo a zaplnilo svìt.

To znamená, že bez energie by žádná hmota nebyla a bez inteligence 
by nebyla ani energie. Èili vesmír se dle všeho skládá z inteligence, 
energie a hmoty. Kdyby zde nebyla všudypøítomná inteligence, nemìla by 
neživá hmota, když už by tady byla, potøebu mìnit se ve hmotu živou         
a nakonec tøeba i v èlovìka. Protože bez inteligence by byla hmota tupá      
a na nìco takového by nepøišla. 

Není nakonec Bùh ta inteligence? A neznamená to, že když Bùh stvoøil 
Adama k obrazu svému, že ve skuteènosti jej stvoøil podle své pøedstavy, 
aniž by mu dával svou podobu, protože všeprostupující inteligence žád- 
nou podobu ani nemá? 

Také je psáno, že Bùh nesmí být zobrazován. Tøeba je tomu tak i proto, 
že když žádnou podobu nemá, bylo by jakékoliv jeho zpodobení falešné. 
Ale když se pøesto zobrazí, jako tak napøíklad uèinil na slavné fresce 
Michelangelo, kde dotykem oživuje Adama, nic se taky nestane. Žádný 
høích, a� si ikonoklasti myslí o tom cokoliv, to asi není. 

Zobrazování Boha lze pøirovnat k výrobì letadel ze slámy domorodci na 
ostrovech odtržených od civilizace (ta informace i s pøíslušnou ilustrací  
pøed èasem probìhla tiskem), na nichž byla za války letištì, ale letadla      
se tam od té doby už neobjevila, zbyla na nì jen vzpomínka a spojení         
s civilizovaným svìtem bylo pak opìt nadlouho pøerušeno. Z letadel se  
tam èasem staly mytické stvùry, jako jsou tøeba v jiných kulturách draci. 
Takže letadlo ze slámy je tak málo skuteèným letadlem, jako Bùh mající 
podobu èlovìka vesmírnou inteligencí.

Ilustrace
Stanislav Bukovský
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JAN SOJKA

Deníky Antidivadla – èást 15.
Téma: Silvestr 2021/22

Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

Ze ètvrtka 30. 12. 2021 na pátek 31. 12. 2021

Když Doubravice, tak jedinì neÈeská! Zde krátce, již od 17. století, sídlí 
šlechtický rod pastýøù von Zenisek. Do Èech hladovì pøihnali po Bílé    
hoøe, aby si hrubì ukousli z protestantského koláèe, jenž se pøerozdì-  
loval katolíkùm. Nevlastenci každým coulem, jak hrdì hlásá jejich erb          
s vyobrazením svatého Neviditelného. Pokraèovatel rodu, vikomt Ondrej 
von Zenisek neboli Ondra Ženitba, svolal na své latifundie poddané, by mu 
zpøíjemnili oslavy konce roku 2021. Tož tak na vysvìtlenou…

18.00: Baron Ondrej von Zenisek bièem popohání ètyøspøeží mul, které 
na rozkymáceném povozu pøiváží potulné herecké trio Irena Velichová 
(soubor Amceth) – Sonja Kratochvílová (soubor JakoHost) – inžinýr Maro-
viè neboli Baroviè (za skývu chleba èlen èehokoli). Zásoby lihovin táhne      
v husitském váleèném voze pár volù Sojka alias Socha – Brabec alias 
Brabèák (neprokoukli Ženitbùv panský žertík, že si coby Antidivadelníci 
první veèer zahrají v rozverné bajce…). A se zpoždìním s pecny chleba   
na høbetu a špekáèky kol hrdel pøicházejí podkoní a žákynì, èili manželé 
Škardovi. Veèírek s názvem „Pán a sedm sluhù“ mùže zaèít!

18.59: Slavnostním pokøikem „Bavte mì, holoto!“ zahájil hrabì von Zeni-
sek dvoudenní veselici.

19.00 – 20.00: Herecké trio je, zdá se, mazanìjší, než sám velkokníže 
Ženitba. Drama, ke kterému si vyžádali èerstvé rekvizity na jedno použití,    
se jmenuje „Jak se láduje chudina“. Hráli, až se zbytku sliny zelenaly…       
Po potlesku jsme pozøeli zbytky mexické polévky s kousky živého kuøete.

20.33: Kamna hoøí, inžinýr Baroviè praská a povídá: „Byl jsem na výletì 
na kopci Vladaø.“

Ritter von Zenisek: „Und weiter?“
Baroviè: „Jsou tam speèený kameny, to musíte vidìt.“
Socha: „To už jsme vidìli.“
Ritter von Zenisek: „Wirklich?“
Brabèák: „U Zdendy v gatích.“
(pozn.: První a jediný houslista Antidivadla, nunváø Zdenìk Nìmeèek, 

nebyl vrchností pozván, domáhal se složení slibu neèistoty… Odmítnut byl     
i vìèný novic souboru, Jan Paur èili Kòour, pán jeho absenci zdùvodnil 
tvrzením, že by „zaneøádil celou stáj“.)
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21.13: Brabèák: „Chci se nechat pokøtít.“
Zeman von Zenisek: „Pùjdu ti za fotra.“
Baroviè: „Taky se chci nechat pokøtít.“
Socha: „A já pohøbít.“
Brabèák: „Budu tam.“

22.40: Héreèka Sonja Kratochvílová se chlubí: „Od pøíštího roku budu 
prodávat protézy.“

Socha: „Vlasový?“
Vévoda Zenisek: „Kde je to zvíøe?“
Socha: „Brabèák?“
Vévoda Zenisek: „Ano, ten.“
Socha: „Poslal jste ho nakrmit ovce, Jasnosti.“
Vévoda Zenisek: „To je ještì poøád krmí?“
Socha: „Nakrejvá.“

23.50: Kníže von Zenisek: „Den pomalu konèí.“
Brabèák: „Zaènem být poetiètí.“
Socha: „Máš mì rád?“
Brabèák: „Ne.“
Baroviè: „To je poezie.“
Kníže von Zenisek: „Dobrá, nebo špatná?“
Socha: „Ta nejlepší.“

0.33: (zapsal Brabèák): Øešíme poslední vìci èlovìka.
Socha: „Ty musíš mluvit na mým pohøbu.“
Já: „Jasnì. Budu mít proslov – Miloval ženy, ony jeho ne.“
Socha: „Tak to bylo dycky…“
Já: „My víme.“

Následovala vášnivá debata o tom, co si kdo nechá zahrát na funuse. 
Spravedlivì se dohodlo, že si všechny skladby postupnì pustíme a bude-
me pøedstírat noèní tance na oslavu vìèného života.

Z pátku 31. 12. 2021 na sobotu 1. 1. 2022

Bìhem rána se vypaøilo celé herecké trio a s nimi zmizelo i nìkolik 
peøin, dvì hrabla, nìco tuøínu z kompostu a legendární pemza z raných 
dob Antidivadla, kterou Socha s Brabèákem všude vozili coby amulet. 
Trojici zbylých tak s pøíchodem tmy doplnil neskuteèný duet. Jazykovìdma 
Jana Vejvodová aneb Jana VejH O, která se tu bude starat o lingvistic-    ký 2

poøádek, pøivezla dalšího èlena Antidivadla, Davida Charváta vulgo 
Charvyho, aniž by o tom dotyèný vìdìl. Ten se chvíli domníval, že je stále 
na inspekci zásob whisky u básníka Roberta Jandy.
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Jana VejH O: „Nemohli jsme ten váš zámek najít, ale Charvy nás za-2

chránil.“

Charvy: „Pustil jsem Visací zámek.“

Hidalgo von Zenisek: „Co jsi nám pøivezl?“

Charvy: „Konec roku.“

19.10: Charvy pouští slavnou skladbu „Relax“ od FGTH.

„To jsem složil já,“ øíká.

20.30: Charvy stojí ve veøejích a chystá se ven na cigáro.

Socha: „Víte, kterou hodnì známou kreslenou postavu mi Charvy pøi-
pomíná?“

Brabèák: „Vlka z Jen poèkej.“

20.55: Charvy: „Jste tu samý brejláèi. Umìní je brejle nemít.“

21.44: Jana Vej H O: „Jsem alergická…“2

Socha: „Na co?“

Jana VejH O: „Když nìkdo øíká: Budu se soustøedit. To je lingvisticky 2

špatnì.“

Socha: „Hlavnì se soustøeï na pití.“

Jana VejH O: „To je lingvisticky správnì.“2

22.37: Charvy vymýšlí scénky pro budoucí Antidivadlo, Brabèák se chi-
chotavì pøipojuje.

Charvy: „Bude to o udavaèi, kterej všechny udal.“

Brabèák: „A nakonec udá sám sebe.“

Charvy: „Bude ho hrát Socha.“

Socha: „Proè já?“

Charvy: „Máš udavaèskou hlavu.“

Socha: „Cože?“

Brabèák: „Ten její tvar je udavaèskej."

23.50: Charvy se mìní v kosmonauta, jenž se vrátil z vesmíru, zapo-
mnìl chodit. Brabèák jej transportoval na otoman, na takovej otománek 
parádní. Charvy není váleènej, ale silvestrovskej invalida.

0.00: Markýz von Zenisek odšpuntoval šampaòské, pøipíjíme si a vy-
cházíme na pole. V dálce se nad zemí rozlévají svìtelné vlny rùzné 
intenzity. Spíše než ohòostroje to pøipomíná válku… Vracíme se do zám- 
ku a otevíráme první novoroèní lahev. Pak jdeme zkontrolovat kotel, zda 
nevyhasl, následnì Charvyho, zda dýchá. Chci mu dát pøed mordu zrcátko.

Brabèák: „To je zbyteèný.“

Nevím, jak to chápat. Snad že to bude nejistý rok… 
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Znièehonoc

noc, co nepøichází každou noc
vpadla mi do zad
znièehonic
znièehonoc

„mìsíc je jako krvavé železo“
chladné železo, horká krev
zvrácená hlava mrtvé milenky
noc zahryzená v tìlo èervenky
a báseò neunese vinu
noc jako zaprodaný mnich
noc møíží, noc prstù kolem nich

noc svítiplynu
noc, kdy i svìt chce ze svìta
noc, jež se nepøežívá
noc, která nemá kam utéci
a krutì zvíøecí se dívá
a nikdy, nikdy neuvidí

noc prázdných oèních dùlkù
buïto tì miluji anebo nenávidím
noc, která touží netoužit
a svádí bitvu o pøespoèetnou kulku
noc, z níž se ráno nevyklube
a jestli ano, pak tebou smutné bude

a vyprázdnìné prázdno
a prázdno bez sebe
na dnì tìla, tìlo na dno
duše na hladinu
napjata k roztrhání
køièela bez pøestání, køièela do nebe
noc, jež se tolik podobá mi

Nevìøte básníkùm

pod nohama zem a nad hlavou nebe
a co když ne? svoboda je moct dìlat
z lidí blázny z bláznù herce
a kdo je víc než herec, snad jen 
                                              banalita
jež zbyde po všech slovech
až znesvìtí se vyslovením

tváø bez masky je k smíchu
srdce bez lásky k pláèi
já jsem oboje

absurdní drama sbírka paradoxù
vìènì hledat, ptát se, zapomínat roli
je vinou vina døív, než vyvine se v èin?
kde pøirozenost svléká sebe sama?
a jaký úèel v sobì obì� nese?

absurdní drama, jež smysl vìcí mìní
a pøec hledat, ptát se, zapomínat roli
neb stagnace je smrt, jen místo èervù
žere tì strach z nevìdìní

je nebezpeèné být si jistý
je pøíjemné a nebezpeèné držet se 
                                                pravdy
pravdy omamné a pomíjivé jako moc
nakonec jediné, co máš, je pocit
a jediné, co znamená, je pocit
a jediné nezpochybnitelné je pocit

pod nohama nebe a nad hlavou zem
pak uvidíte svìt naopak
a nebude tøeba chápat

tváø bez masky je k pláèi
srdce s láskou k smíchu
já jsem oboje

MLADÝ ZÁPAD

HANA KOHOUT 

Znièehonoc – Nevìøte básníkùm
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(NE)KRITICKY

IVO FENCL

Gruberùv test ozdravnou pouští
Václav Gruber je lékaø a spisovatel. Roku 2011 vyšel Slovník èeských 

lékaøù-spisovatelù, má 540 hesel. Jsou tu Ludvík Souèek, Josef Nesvadba, 
Miroslav Holub, Vladimír Vondráèek, Vladislav Vanèura, Jaroslav Durych, 
František Langer (stejnì jako Souèek byl lékaøem vojenským a navíc 
brigádním generálem), Ladislav Pecháèek (mimo jiné autor pøedloh k fil-
mùm o Básnících), Valja Stýblová, Alena Vrbová, Milada Souèková, Jana 
Reèková. Zmínil jsem se o nìm Václavu Gruberovi, jen mávl rukou – a je 
fakt, že vìtšina spisovatelù má druhé povolání; proè by se to mìlo 
vypichovat zrovna u lékaøù? Že pomáhají ostatním víc? Bývá tomu tak,          
složili známou pøísahu, ale na druhou stranu tato specializace z nich    
sama o sobì talentovanìjší autory neudìlá. Nìkdy je zajistí a dá jim èas   
na psaní, jindy ale právì naopak. Nìkteøí ani nemìli praxi, anebo se dos-
tali do rozlièných trablù (David Rath, Jan Cimický). Zkrátka a dobøe, toto je 
ošemetné.

Za posledních deset let jsem si nicménì všiml, že se Václav Gruber ke 
svému povolání hrdì hlásí, proè by taky ne. A souèasnì napsal a vydal 
zatrolený poèet nových próz, které navíc jsou rùznorodé. Žánrovì. Je auto-
rem èi spoluautorem takøka ètyøiceti knih, èlenem Obce spisovatelù Èeské 
republiky. Nìkteré z jeho pøíbìhù z medicínského prostøedí se obírají 
závažnou problematikou eutanazie (Zastøelte toho chromého konì, Druhý 
dech chromého konì). Malý tygr ve vlastní š�ávì je humoristický román       
s autobiografickými prvky – o první lásce a netypické rekonstrukci jedné 
chalupy. Noc s ïáblem je detektivka a zároveò pøíbìh o vztahu mladé ženy 
s alternativním léèitelem. Své romány „pro ženy“ nazval Miluj mì nebo støe-
lím, Z tebe peklo ráj èi Hlavnì a� ti udìlá dítì. Ale možná nejvìtší pozornost 
vyvolaly knižnì zveøejnìné fantazy novely Øeka, Moøe a Pouš�, zrovna  
jako dystopická science fiction Žena.exe ze svìta pod neomezenou vládou 
exekutorù, kde už je medicína úplnì zakázaná a léèení trestné.

Spíše thrillery než detektivkami bych nazval knihy Domino a Poslední 
zhasne, což je souèasnì další „dystopo“ ze svìta potýkajícího se s ilegální 
migrací extrémních parametrù. A Václav Gruber napsal i více povídek 
situovaných kdesi na pomezí science fiction, hororu a èerného humoru. 
Jeho trilogii o øece, moøi a poušti bych možná stroze oznaèil jako „básnì      
v próze“, ale pøesné by to nebylo – knihy se vybarvují teprve po nasazení 
pák více nebo i ménì hlubinné psychologie. To pak jaksi uslyšíme jejich 
hlasy, ony zazvuèí a my si uvìdomíme, že se jedná o testy.
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K nejzajímavìjším náleží Pouš�. A je to novela tøetí a sama v sobì má   
v sobì tøi probuzení. Vyšla v nakladatelství Sursum 2021. Václav Gruber     
z ní pøedèítal na Svìtì knihy.

Dá se namítnout, že testem je takøka kterékoli dílo, nicménì u Pouštì  
to funguje víc než zøetelnì. V nejniternìjší rovinì. Abych ale nemluvil     
moc vznosnì. Taky znáte nìkoho, kdo má pøehnané ambice, které je s to 
vyhrotit na samotný práh vysílení, ne-li smrti? Petr chce až ke dnu Jadra-
nu, zkolabuje. Pavel je opatrnìjší, ale aspoò musí udolat Everest. A sám    
sobì dokázat zdánlivì nemožné, takže s manželkou pøejdou i Saharu. 
Pøesto se hrdina nové Gruberovy prózy od podobných otužilcù života liší,     
a sledujeme-li jeho „test“, velice brzy nám dojde, že se nejedná ani tak        
o rekord (ba to vùbec ne), ani o zkoušku onoho partnerského vztahu.       
Oè tedy?

Postava to zprvu neví, pouze intuitivnì cítí, že nastala chvíle se po-
sunout. Nejde pøitom o sebebièování a nejedná se ani o jakýkoli super-
výkon. Posunutí pùsobí spíše jako zjevení a je jiné. Urèitì nìèím, o co si 
øekl dost bìžnì a nenásilnì trávený život, pøièemž je správné, že se 
dopøedu neví, èeho má být dosaženo. Asi jako by se laboratornì testoval 
zbrusu nový lék a... kdopak ví, nebude tøeba dosaženo nièeho.

Nebo taky ano – a dojde na jakýsi akord, ba píseò, ba prozøení; a když 
to pøeženu, tak na existenciální a magicky uhranèivé znovuzrození. Je tu 
pouš�, pouští vede horká cesta, na konci cesty snad bude cíl a ten 
poutníka – asi – oprostí od zátìže.

Nikoli nadarmo se pøitom vylíèení putování za obyvateli vyprahlých    
míst neustále støídá s proudem vzpomínek, které brzy pochopíme coby 
stupòovanou iniciaci. Výprava pak silnì pøipomíná situaci, kdy hlavní 
postava fakticky sní a vzpomíná kdesi na analytikovì køesle. Nebylo by      
to ale dost plodné, kdyby nezabrousila ve druhém proudu vnímání taky     
do titulní pouštì – žízní téhož prostoru se stane iniciace jaksi definitivní.  
Co víc, aè si to hrdina vykraèuje ven, vlastnì sestupuje hluboko dovnitø;    
až to skoro pøipomíná (do èeštiny kdysi pøeložený) Hubbardùv román Dìs.

Tady se nicménì jedná pøedevším o nepatetický, výteènì sepsaný     
text magického realismu, který se každým odstavcem umnì oproš�uje       
od balastu detailù a pøemíry slov. Není to kupodivu na škodu. Jde jen          
o vlastní døeò této cesty a dva soubìžné toky vyprávìní.

Jeden tok by pøitom mohl být až pøízemnì archaickým cestopisem. 
Není. Druhý tok je pak niterný a opravdu vzpomínkový. Nebrání si oba 
navzájem v existenci, ale sehrály se. Jako dobøí partneøi. Neškrtají o se- 
be, neprahnou se vzájemnì zadávit, ale oba si navzájem odpovídají. Jsou 
si ozvìnami.
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Zprvu souzní proudy jenom nenápadnì a málo, ke konci knihy ale  
spolu komunikují silnì a hovoøí plynule. Zdejší kooperace lékárnicky 
navažovaných složek je efektivní a funguje, pøekvapení obou smìrù cesty 
zùstávají v rovnováze. Navzdory vyprahlému prostøedí pouštì je zde 
všecièko koupelí. Odysseus ještì nedošel a již mu služebná omývá nohy. 
Nevím, zda ho tentokrát identifikuje ona, ale on se pozná v pravém svìtle. 
Koupel omyje rány a zbyteènou špínu a objeví klíèe k životu, i zkušený 
cestovatel se uèí novì vidìt a je celkem vzato fascinující, že se tohle 
odehraje na pouhém stu stran. Z každé zahrady, z lesa, z každého pole 
mùže být èasem pouš�. Ale co obrácenì? Taky to jde. Na to ale jen èas 
nestaèí (a Jan potøásl hlavou). – Jako by – odnìkud z dálky – zaslechl 
povìdomý zvuk. Ale snad mu jen zvoní v uších.

Pozorný ètenáø ovšem pochopil, že tady v uších pouze nezvoní. Pøi-
chází koneèný paradox, jenž má i silnì zlidš�ující efekt, „pouš� našich 
životù“ se takøka pokaždé dá svlažit. Lze ji obrábìt. Osud si navzdory 
udržíte. V rukou, v duši, jen krapet píseèných zrn proteèe skrz prsty. Sice  
je to život jako každý jiný, nikoli pøes všecky klíèové momenty tedy jede 
vlak, ale tam na zaèátku pouštní cesty ještì rozhodnuto nebylo. Což  
neplatí jenom pro našeho hrdinu. Tam na poèátku není nikdy rozhodnuto.         
Gruberova kniha se rovná prameni sil. Není pøitom ani trochu fatalistic-    
ká. Není ani pozlátkové optimistická. Jen dá nadìji, to však mimocho-  
dem. V symbolické rovinì pøedvádí, co dìlat, abychom se nedobrali jen       
a jen prázdnoty, abychom nemuseli sami sebe obelhávat, abychom co 
nejlépe hráli kartami, se kterými se dalo hrát i daleko, daleko hùø… A umøít 
žízní.

Kdyby chtìl nìjaký pošetilec na písku rozložit v molekuly starého 
osvìdèeného Malého prince – a opìt jej dát dohromady, ale s tím, že si      
tu sám pro sebe poví nìco hodnì svého, tak by psal právì Pouš�.            
Je docela dobøe možné, že Václav Gruber vygeneroval ještì o kus více, 
než sám na zaèátku chtìl a než zamýšlel, než pùvodnì plánoval. Že ho 
kniha pøerostla. Mluví asi sama, autor za ni nese v druhé polovinì 
odpovìdnost již leda èásteènì. Rozhovoøila se navzdory prachu jako 
bystøina a jede si po svém. V tom, ale nejen tom smyslu a smìru, je kniha 
zdárným završením trilogie Øeka – Moøe – Pouš� a možná i nejryzejší její 
fazetou Co vše ta fazeta ukazuje, nelze ètenáøi jen banálnì odvyprávìt. 
Jedná se o terapeutickou zkoušku horkem, která mu sice sedøe trochu 
kùže, než to pøelouská, ale odere jej jenom proto, aby se zøetelnìji vidìl.
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Kultivovaná parodie na brak
Hrdina, Jakub Pašek, èi vlastnì on, autor Ivo Fencl, si nespoutané 

fantazii žádné meze neklade a pøehání jako baron Prášil. Onen baron    
však ve svých kouscích a dobrodružstvích byl neustále v pohodì, zatímco 
dìní vylíèené v románu V nitru Kamerunu (Periskop, Pøíbram, 2022) 
žádnou pohodu ani na malou chvíli ani trošku nepøipomíná. Jakub a jeho 
pøátelé jsou høíèkou nelítostného osudu, jemuž však jdou vstøíc jako mùry    
k ohni svíèky. Všechno jejich úsilí se pokaždé zvrtne a Jakub a pár vy-
volených vždy jen zázrakem unikají takøka jisté smrti. A tak to jde stále 
dokola, což svìdèí o rezignaci na aspoò nìjakou vìrohodnost, ale záro- 
veò jsme opakovanì pøesvìdèováni, že to všechno je pravda pravdoucí. 
Nebo sen, obèas zazní pochybnost. Ne, je to pravda, býváme s koneènou 
platností ujiš�ováni.

Zuøivá šelma a nesèetní nepøátelé té partì sebevrahù bez ustání usilují  
o život. Oni však monstrózní, mysteriózní bytost mgvu chtìjí také ulovit, 
nejen ona je. Nebo ještì lépe polapit. Nìkdo polapit, nìkdo zastøelit            
a získat cennou trofej, její kožich. Dlouho však není jisté, zda mgva vùbec 
existuje, zda ta šelma není tak trochu žena, hebká, krásná, ale záludná       
a krvežíznivá, èi dokonce nemá-li cosi spoleèného s jejich spoleènicí Jori-
kou, èi zhovadilým zloèincem Gegem. A� tak èi onak, pøi jejich safari se 
kupí haldy mrtvol.

Tak takhle by to vypadalo jako krvavý román, s nímž by klidnì mohl    
být spokojen Josef Váchal. Ale autor líèí dìj tak pøehnanì hororový, že nám 
ty hrùzy nakonec zevšední a my se pak mùžeme soustøedit na jiné kva-   
lity, jež nám èetba mùže skýtat. Jako Shakespeare a Karel Hynek Mácha,     
tak i Ivo Fencl vpašovává do dìsuplných pøíbìhù rùzná filosofická posel-     
ství, hlubokomyslné úvahy a šperkuje to slovními høíèkami a nejrùznìj-  
šími odkazy. Když se pøestaneme dìsit, pokud jsme vùbec zaèali, zjistíme, 
že i taková èetba nás mùže obohacovat.

No, u Shakespeara a Máchy jsme o tom nikdy nepochybovali, ale 
nauèíme-li se Fenclova díla èíst jinak než prvoplánovì, poznáme, že má        
s tìmi velikány nìco spoleèného. Rozdíl je pøedevším v tom, že oni psali     
s vìdomím, že tvoøí velkou literaturu, zatímco Ivo skrze parodii na brak 
kvalitu pøedestírá jaksi mimochodem. On zkrátka pokleslou literaturu psát 
pokleslým stylem neumí. Nemùže za to a nedá se s tím nic dìlat. A v tom   
je svým zpùsobem moderní, i když absurdita zase nic tak nového není. 
Svìt je plný absurdit odjakživa. Realismus je pohádka a surrealismus 
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Nové básnì Václava Touchy

Dvì krátké povídky Marka Velebného

Úvodní text nové rubriky autorù z trampského okruhu

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

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

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

Hana Kohout (2002 Plzeò) - absolventka konzervatoøe, básníøka, žije v Milínovì 

u Nezvìstic

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

Antonín Lnìnièka (1934 Praha) - výtvarník, keramik, ilustrátor, žije v Plzni

Nina Moravcová (1984 Plzeò), copywriter, reklamní textaø, žije v Klatovech

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

Josef Straka (1972 Jablonec nad Nisou) - edukátor, dramaturg, básník, žije v Praze

Vlasta Špinková (1950 Doudleby nad Orlicí) - básníøka, prozaièka, žije v Plzni

Karel Trinkewitz (1934 Meèeøíž – 2014 Deggendorf) - výtvarník, básník a esejista




