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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Milí ètenáøi, literáti a plží souputníci, 
literární mìsíèník Plzeòský literární 
život vstupuje do tøetí dekády – do    
21. roèníku, Své jubileum završí až     
v øíjnu – na rozdíl od „mužù ledna“, 
jubilantù Viktora Viktory, bohemisty, 
literárního historika, funerologa (vzpo-
meòme na jeho rubriku Z èeských 
rovù a hájù) a uctívaného pedagoga,   
a jen o pár dní mladšího Petra Švá-
chy, básníka a nìkdejšího redaktora.   
S gratulací a pøáním dalšího aktivního 
a pracovnì plodného života se vedle 
pøispìvatelù tohoto èísla Anny Èeèi-
lové, Blanky Hejtmánkové, Jiøího Hlo-
bila, Vladimíra Pavlíka, Vladimíra 
Novotného, Heleny Ježkové, Ladisla-
vy Lederbuchové a Ilony Gruberové 
pøipojuje i redakce.

Z autorských rubrik loòského roèní-
ku pokraèují v roce 2022 Postpravdy 
Stanislava Bukovského, nevyèerpatel-
ná studnice úvah, polemik a názorù. 
Novou rubrikou jsou Podoby Pana K.T. 
– inspirací k názvu rubriky byla vzpo-
mínka Jitky Vodòanské v knize Voda, 
která hoøí (doporuèuji k pøeètení). Jde 
o poslední rùznorodé texty z odkazu 
Karla Trinkewitze, které dal Plži plnì    
k dispozici. Vystøídali se i autoøi na 
dvanácté stranì literárnì výtvarné. 
Dekameron èeských klasikù ztváròuje 
po svém ilustrátor Antonín Lnìnièka. 

Tradièní literární žánry zastupují     
v tomto èísle tøi autoøi – plzeòský ro-
dák, prozaik Vlastislav Toman, pøed-
èasnì odešlý básník Luboš Vinš         
a mladá básníøka Markéta Zvolánková 
s lyrickou poezí.

Pøeji spisovatelùm všech generací    
i vám ètenáøùm pevné zdraví, dostatek 
energie, nadìji, toleranci a tvùrèí in-
venci, tedy lásku múz.  
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POEZIE

PETR ŠVÁCHA

Umøel ve mnì smích
Mezi topoly
natažený oblak –
zas prádlo prala jsi?
A vìšíš podél slunce?
Tak
že myšlenky
jedna vedle druhé
okorávají v žáru léta...

Vyslovila jsi je
když pradleny po žebøíku vystoupaly
mimo dosah vody

A mnì se je teï snažíš podstrèit
do skøínì mezi vzpomínky
a sny

Najez se
aspoò jednou
když slunce za obzor se zaklonilo
a den se pøestal dívat skrze cizí oèi
do tvé zahrádky
a tvého zapomnìní

najez se
ještì jednu lžíci
sousto
chléb a mléka lok...

Vždy� tvá nemoc
bez báznì a bez zábran

je jako krysa hladová...

Až zdi se tøásly –
povídalo se to
v hospodì
pøed konzumem
vzadu za døevníkem

Køièel i vìšák v pøedsíni
židle u sporáku
klíè v zámku od ložnice

Pak náhle ticho…

(Žalují už jenom
žabky u rybníka)

V zrcadle jsem tì potkal
stejnì jak kdysi –
stála jsi køehká

pøed oltáøem

Podzim ti vyèuhuje
mokøe
za límcem
jak déš� tenkrát v Tatrách
skrytý za Krivánìm

Psùm se srst zježila
když na záda lehl nám
batoh mlhy a výèitek
do skály vykøièených…

Proè mé vojsko beze ztrát
a vojsko tvé plné zrádcù
mrtvých a popravených?
. . .
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PRÓZA

VLASTISLAV TOMAN

Pøíliš hluèná planeta

Pøi pohledu do svìtových stran
nejen barvy
nám v plenéru zplesnivìly

Labutì padají
z oblakù nikým nepozvaných –
s mrtvými køídly
zplihle podél tìla

Andìlé
zlým slovem sestøelení...

Kdo že to vyøkl?
Kdo vlastní bídu
vyplivl všem mezi oèi?

Na nás si stesk jednou vzpomene
Ale na Jidáše?

Obìma rukama
stíráme si špínu z èela
. . .

Snad nikde hloubìji
mezitím neulpìla...

Delga-bus se vynoøil z èasoprostoru na samém okraji planetárního 
systému s jedním sluncem, ètyømi vnitøními a pìti vnìjšími planetami.   
Mezi tøetí a ètvrtou planetou je pásmo asteroidù, zøejmì pozùstatky bývalé 
planety. Vnìjší obøí planety jsou bohaté na mìsíce, šestá má mohutné 
prstence… 

Informaèní systémy chrlily na velitelské stanovištì spousty informací      
a urovnávaly je do použitelných poznatkù. Na stereoploše se postupnì 
vytváøel živý obraz planetárního sytému, a soubìžnì se jako obvykle pro-
línala základní data. Nic nevzbuzovalo mimoøádnou pozornost velitele         
a jeho posádky.

Až teï! Ze stereoplochy vyplouvají jeden za druhým zábìry podivných 
miniaturních tìles, tu kroužící okolo nìkterých planet, jiné se zase pohy-
bují mezi planetami. Všechny vysílají signály smìøující k tøetí planetì! Sem 
se teï soustøeïuje pozornost všech prùzkumných systémù Delga-busu. 
Okamžitì odtud jedna za druhou startují sondy a míøí do centra 
planetárního systému.

Øeditel planetária Vašíèek zvedl oèi od složky potištìných papírù, mraèil 
se. „Co to má znamenat, Horáku?! Jsem tu snad od toho, abych èetl nìjaké 
pitomé scifi pøíbìhy? Tohle si pošlete do nìjakého toho scifiplátku – jak se 
to jmenuje…?“

„Myslíte snad Ikarii, pane øediteli?“ troufl si asistent Horák napovìdìt. 
„To je ale seriózní èasopis.“
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„To je fuk!“ vypadl z tempa Vašíèek. Podrbal se za uchem. „Jo, co to 
tedy znamená?“

„No, jak bych vám to øekl, pane øediteli,“ zaváhal asistent. „Vzpomínáte 
si, jak pøed rokem pronikla na internet tajná zpráva z NASA o záhadném 
balíku vesmírných signálù, které zachytila sonda na Ganymedu?“

„Nìco bylo, jo, vzpomínám si. My jsme s tím nìco dìlali?“
„Kolega Cílek tu zprávu odnìkud na síti vydoloval a trochu jsme si s tím 

hráli – tedy po pracovní dobì, že ano!“ uklonil se mírnì Horák a zatváøil    
se výmluvnì.

„Aha! Pane kolego, planetárium není žádný výzkumák, ale vzdìlávací 
instituce!“

„Jak si pøejete, pane øediteli,“ uklonil se opìt Horák a shrábl papíry 
rozhozené po stole. „Tohle je totiž pøeklad – tedy, jak bych to øekl, jakýsi 
pokus o hrubý pøeklad oné zprávy, nebo pokus o její pøevedení do lidem 
srozumitelné podoby, vyslané cizím hvìzdoletem, který zavítal do naší 
sluneèní soustavy.“

Bum!!!
Øeditel Vašíèek to ustál, ale bylo mu, jako by do nìj udeøil hrom! 
„Vy si dìláte legraci, Horáku! Jste známý srandista, ale na mì to ne-

platí! Zmizte!“
Asistent se napøímil a bouchl pìstí do stolu. „Žádná sranda, pane øe-

diteli, jen holá fakta. Døeli jsme na tom s Cílkem jako otroci a povedlo se 
nám to, jo! Po-ve-dlo!“ 

„Chacha! Zrovna dva Èecháèci dokážou to, s èím si NASA a kdoví kdo 
ještì neví dodnes rady! To jste mì tedy, Horáku, rozesmál! Tak už dost –    
a do práce! Za chvíli jsou tu školy na pøednášku o možnostech existence 
mimozemských civilizací.“

„Fajn, pane øediteli! To jim mùžeme rovnou ten náš objev naservírovat!“
„Horáku!!!“ zaøval Vašíèek a zbrunátnìl. Pak zhluboka vydechl a znena-

dání obrátil. „Když tedy nedáte, pane kolego, tak zatím jen struènì. Cože 
se mìlo vlastnì stát, že se ta – cizí civilizace s námi nekontaktovala?         
A jak to, že se pozemským systémùm nepodaøilo jejich pøítomnost odhalit? 
A jak vy jste pøišli na to, co ta jejich zpráva – pokud to vùbec nìjaká zpráva 
byla – obsahuje?"

„Když dovolíte, pane øediteli, zaènu tou vaší poslední otázkou. Když 
jsme se poøád nemohli dostat k jádru vìci, napadlo nás zvolit úplnì jedno-
duchou metodu. Co udìláte, když nìkam pøijedete – tøeba na výlet nebo   
na dovolenou?“

„No co? Okouknu ubytování, jídelníèek, hotel, okolí, koukám, co vidím 
tøeba z okna pokoje…“

„Co tedy udìlali mimozemš�ani, když dorazili k naší sluneèní soustavì?“
„Asi se rozhlédli, tak to myslíte?“
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„Správnì! Tak jsme si to nahodili do poèítaèe a hledali možnost srovnání 
s naším planetárním systémem – a ono to zaèalo vycházet!“ trumfoval 
asistent. 

Øeditel se ponìkud pøihlouple usmíval a pokyvoval hlavou. „Tak to jo, 
takhle vy jste na to šli…“

„Jo, my na to pøišli! Oni se vlastnì vykecávali jako lidi na vejletì a lifro-
vali svý poznatky domù. Pohlednice z výletu ve velkým formátu.“

„Ale poøád mi neøíkáte, proè nenavázali kontakt! Naše planeta vzbudila 
jejich pozornost, zøejmì objevili naše kosmické sondy, zachytili signály, 
které od nich smìøovaly k Zemi, a vyslali sem své prùzkumníky. Odhadli,   
že je tady nìjaká civilizace… Je to tak?“

„Jo, je to tak,“ povzdechl si Horák a pokýval hlavou. „A v tom je ten 
malér.“

„Když pominu, že mi poøád nevysvìtlujete, proè jsme jejich pøítomnost 
naší technikou nezjistili, tak co v blízkosti Zemì dìlali?“

„Úplnì to, co každý zvìdavý návštìvník: Dívali se a poslouchali!“
„No a?“
„Vidìli ten náš bláznivej, rozhádanej svìt, namìøili spousty emisí, zare-

gistrovali ty naše malé i velké války, rakety, atomové exploze, vyvalila se na 
nì kakofonie kecù a toho, èemu øíkáme hudba…“

„Ale to je pøece naše civilizace, jedineènost…,“ vyhrkl øeditel Vašíèek. 
Horák pokýval hlavou. „Ba právì.“ Pak pøehrábl hromádku papírù na 

stole a vytáhl jeden list. „Tohle si pøeètìte, tady úplnì na konci,“ pobídl 
Vašíèka. 

„Tady stojí… Sakra, jak se to ète?“
„Jak je to napsáno, pane øediteli.“
„Fosimo lenga netapla... Co to znamená, Horáku? Proè jste to nepøe-

ložili?“
„Ále pøeložili,“ protahoval slova asistent. Bavilo ho øeditele napínat.
„Sakra, mluvte už!“
„Asi hledají nìjakou klidnìjší konèinu. Ta tøi slova totiž znamenají 

PØÍLIŠ HLUÈNÁ PLANETA!“
Øeditel Vašíèek si otøel kapky potu, které mu vyrazily na èele. Zhluboka 

nadechl a vydechl. „Už jste to dali Amerièanùm?“
Horák jen zavrtìl hlavou, že ne. „Víte co, kamaráde?“ usmál se Vašíèek. 

„Tak jim to ještì nedávejte. Kdoví, co by z toho vyvodili. A jdìte na tu pøed-
nášku, tøeba tam nìjak šikovnì naznaèíte, že bysme mìli tu naši Zemi 
trochu zklidnit.“

Poznámka: Pracovníkùm NASA ani jiným výzkumným pracovištím na 
celém svìtì se dosud nepodaøilo rozluštit signály, které byly pøed èasem 
zcela náhodnì zachyceny pozemskou sondou umístìnou na Ganymedu.  
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JUBILEUM

ANNA ÈEÈILOVÁ
Ví�o, všem milý a všemi vážený... Dovoluji si oslovit Tì takto, protože se 

již dlouhou øadu let potkáváme. Je mi ctí napsat Ti pár slov k životnímu 
jubileu. Tobì, který s respektem k zemi, k èlovìku a k rodnému jazyku 
rozdával desítky let své vìdìní studentùm èeštiny na Pedagogické fakul-  
tì v Plzni. Jsou uèitelé, na nìž po pár letech zapomeneme, a jsou tací, 
kteøí se nám zavrtají do DNA a vnesou do našich životních a profesních 
osudù zásadní informaci. Poselství, které každý z nás vnímavých jednou 
rozklíèuje a pochopí, že je dobrým uèitelem mimo jiné proto, že se mu 
dostalo té cti býti Tvým studentem. Milý Ví�o, jsi výjimeèný pedagog           
a skvìlý èlovìk. Rozdávals plnými hrstmi, nezištnì, s humorem a láskou. 
Vždy jsi byl ke studentùm vstøícný a laskavý. A já za to jako mnozí jiní 
dìkuji. Pøeji, aby Tì na všech budoucích cestách Tvého života provázela 
vstøícnost a laskavost osudu a také pocit jistoty, že si Tì v sobì nosíme      
a vše, cos do nás vložil, posíláme dál...

BLANKA HEJTMÁNKOVÁ
„Už jde“. Tahle vìta znamenala jediné – naskákat do lavic, pøipravit štos 

papírù a propisku, protože to, co následovalo, byla smrš�. Smrš� ucele-
ných, perfektnì utøídìných informací, z nichž vynechat jen jednu by byla 
velká škoda; po lekci pak vyèerpaná pozornost, bolavá ruka, poznámky 
mnohdy šifrované. Tak nìjak konèily pøednášky profesora Viktory. A pøece 
jsme ho milovali, na pokraèování pøíbìhù z èeské i cizí literatury se tìšili     
a vyhledávali je i po ukonèení studií. My, studenti katedry èeského jazyka 
tehdy ještì samostatné Pedagogické fakulty. Jenže kouzlo trvá, pøíležitost 
vyslechnout alespoò nìkterou z fundovaných pøednášek profesora Viktory 
vyhledávají pøi jakékoli pøíležitosti posluchaèi všech vìkových kategorií.      
A co že je èeká? Smrš� ucelených a perfektnì utøídìných informací na pøi-
pravené téma. Inu, jak pravila jedna úèastnice Šrámkovy Sobotky: „Zajíma-
vých pøednášek tu bylo víc, ale Viktora je jen jeden.“ Tak všecko nejlepší, 
strýèku Viktore, pane profesore, a pevné zdraví! 

JIØÍ HLOBIL
V úžasném literárním kruhu/ moudrá slova Viktorova/ vždy a všem jdou   

k duhu/ pro èeštináøe velký vzor/ nám drahý pan profesor

Viktor Viktora (80)
Studentské slavobrány
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Co se má v prvé øadì vyzdvihnout, když se literát, v daném pøípadì 
básník každým coulem, dožívá úctyhodného životního jubilea? Kromì 
patøièné a náležité úcty, jíž jsme povinováni jeho vìku a dlouhé tvùrèí 
pouti?

VLADIMÍR NOVOTNÝ 

Básníkovo (do)básnìvzetí a (do)básnìvstoupení

Petr Švácha (80)

Ano, opìt jsem si to pøipomenul na nedávné dokonale pøipravené 
pøednášce Viktora Viktory o Bohuslavu Balbínovi v galerii Pražská 13. 
Koncert slova, vìdomostí, èasových i mezioborových souvislostí. Známe  
se již mnoho let – z dob mých studií na západoèeské Pedagogické fakultì, 
organizování akcí Kruhu pøátel knižní kultury, z literárních výletù, pátrání  
po hrobech obrozencù, ze spoleèných poøadù v Knihovnì mìsta Plznì èi 
Západoèeské galerii. A jak se vždy tìšíme na jeho humorné vypravo-    
vání z dob uèitelování na Domažlicku! Nechce se vìøit, že èas tak letí.   
Vìk je ale opravdu, mùj drahý pane profesore, jen èíslo. Lidé si v poslední  
dobì nìjak málo vyjadøují úctu a zapomínají podìkovat. Chci to napravit  
za všechny, které jsi nasmìroval do svìta literatury. Moc za vše dìkuji       
a vždy v úctì pøeji hodnì zdraví, pracovního elánu, pohody a optimismu.   
A „postøižiny“ už jenom v literatuøe. 

VLADIMÍR PAVLÍK
Vážený pane profesore, milý Viktore, Ví�o, dovol mi, abych se i já pøi-

pojil k tomu nepochybnì velkému zástupu všech gratulantù pøejících ti          
k tvému jubileu. Vedle osobností z akademického prostøedí, ale i kama-
rádù, pøátel a blízkých, se kterými se potkáváš na své životní cestì, bych ti 
chtìl i já popøát k tvým osmdesátinám. Dovolím si trošku neskromnì tvrdit, 
že snad tak mohu uèinit i za celou naši komunitu tvých bývalých studentù, 
kteøí jsme mìli to štìstí i tu èest být vdìènými posluchaèi poznatkù z naší 
pøebohaté literární historie. Nebylo toho málo, co jsme si mohli díky tobì 
objevit. Pøednášky s pøekvapivou pointou podávané zvukomalebnou a uchu 
lahodící èeštinou, ale i literární výlety, toulky po høbitovech za velikány 
èeské literatury, nebo spíše hledání prapodstaty literatury i prapodstaty 
èlovìka – vlastnì hledání smyslu života nás všech. Dìkuji za tyto vzácné   
a velmi obohacující chvíle s pøesahem z literatury do jakéhosi èlovìèenství 
a lidské sounáležitosti. Chtìl bych ti popøát, aby sis i nadále zachoval tu 
noblesu, tu lehkost, tu pøesvìdèivost, jazykovou èistotu, velkou míru empa-
tie i svùj povìstný humor. Také bych ti chtìl popøát mnoho radosti z nových 
poznání v tvém nikdy nekonèícím lingvistickém bádání. Pane profesore,      
s velkou úctou a radostí ještì jednou dìkuji, že jsem mohl být takøíkajíc pøi 
tom, a pøeji vše nejlepší do dalších let.
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Dalo by se dojít k závìru, že pøi takovém vinšování je záhodno se 
vyhnout nejménì jedné Skylle a jedné Charybdì. Zaènìme tou suchopár-
nou, nevìda, která ze starovìkých strašidelných lokalit se k tomu pøihlásí. 
To znamená – a teï již prozraïme, že jde u roduvìrného plzeòského 
básníka Petra Šváchu, drahný èas již žijícího v Kladnì a na Kladensku –, 
že se pøièinlivì vypoèítají všechny autorovy básnické sbírky, poèínaje pra-
starou prvotinou Horké flétny, kterou uveøejnil ještì v Plzni, roku 1970         
v Západoèeském nakladatelství. Tìch by nebylo vùbec málo, ponìvadž  
jich není ani sedmero, ani ètrnáctero, nýbrž nejménì jedenadvacatero        
a další možná pøichází na svìt, kdo ví! 

Z valné èásti ponejvíce kráèí o nízkonákladové sbírky, což platí i pro tøi 
útlé knížky vydané v edici Ulita v rámci Pro libris (Vypøahám básnì, 2010; 
Po lásce nožem 2015; V zahradì èasu, 2018), které nedávno doplnila další 
plzeòská sbírka Otisky deštì (Miloslav Krist-ARTKRIST, 2021). Bibliogra-
fové mají tudíž v pøípadì tohoto poety o práci postaráno a nic jim neulehèí 
truchlivé konstatování, že Petr Švácha (prozatím) nefiguruje ve skoro 
žádné informativní pøíruèce. Dokonce i do Plže zaèal pohøíchu pøispívat    
až po dokonèení Slovníèku autorù Plže! V pøedstihnu podotknìme, že dvé 
desítek sbírek vydal autor v rozmezí pouhých patnácti let. Snad jejich 
požehnaný poèet ještì rozhojní.

Ménì suchopárná varianta spoèívá v kadidelnickém chvalozpívání, jímž 
se snad má autorovi uèinit náramná libost. To se potom mnohomluvnì 
klábosí o všem možném, o básnictví, o oudìlu lidském, o hlubokosti èlo-
vìèiny, o neviditelné ruce, o cloumajícím slovu, o neokoralém srdci, o lidské 
stopì, o zatažené obloze, o osudu na krku nebo o tom, že je kolem hlucho. 
Nejvìtší hlucho pøitom hømí z nicneøíkajících tirád, které by se daly pro-
nášet nad každou obstojnou knížkou veršù: nenajdeme v nich totiž ni 
slùvka, které by se konkrétnì týkalo básníkova díla. Bohužel to èasto bývá 
kýèovitá slovoøeè, která by se dala pøilípnout ke kdekteré jiné, ba i zcela 
nesoumìøitelné sbírce. Jako kdyby se pokaždé do naditého verbálního 
rance bezmyšlenkovitì vysypávaly všechny básníkovy knížky od první po 
poslední a poté se proneslo nìco náramnì gnómického o svìtélku na 
protìjší stráni.

Proto radìji vyrukujme s nìèím na rozmezí pokušení stát se obìtí uve-
dené Skylly nebo (i) zmínìné Charybdy. Pøedevším tváøí v tváø básníkovì 
jubileu kvitujme, že v prvních letech nynìjšího milénia se odehrál návrat 
Petra Šváchy do života básnického, že v relativnì zralém vìku se poznovu 
odhodlal k psaní a vydávání poezie. Došlo tedy ve vývoji pováleèného 
èeského básnictví k ojedinìlému pozdnímu (do)básnìvstoupení a v hájem-
ství verše již autor setrval èi setrvává natrvalo: prokázal tím to nejpod-
statnìjší, totiž vìrnost poezii. Není divu, že v rámci jeho tvorby z prvních 
dekád tohoto tisíciletí jsme svìdky též rudimentárního a mnohotvárného 
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(do)básnìvzetí: a� již Švácha ve svých verších pøíznaènì levituje „na ná-
vìtrné stranì pelyòku“, pokládá svou poezii za vyznavaèské, ne-li pøímo 
zpovìdní „mimobìžky“, nebo v niterném souzvuku s básnìním tráví své 
dny v neslitovnì uplývající „zahradì èasu“. To vše s tklivým pøesvìdèením, 
že mezitím „minulost ujíždí / po staré melodii“.

Jenže z literárnìhistorického faktu, že se jubilující plzeòský i kladen-  
ský poeta náruživì znovuponoøil do slastí i trýzní seifertovského „býti 
básníkem“ po víceleté prodlevì, nevyplývá, že mùžeme opomenout dávné 
èasy, za nichž se „v andìlském skladu / rozdávají køídla“. Petr Švácha 
debutoval jako osmadvacetiletý, ergo jeho tvùrèí zrání se odehrávalo          
v dobì, kdy v èeské poezii poøád ještì dominantnì doznívala druhá gene-
raèní vlna „básníkù kvìtòákù“ neboli poetických pokraèovatelù tzv. autorù 
Kvìtna, rozumìj pøedstavitelù „poezie všedního dne“. Koncepce básnické 
všednodennosti sice podstoupila u nástupcù a následovníkù tohoto za 
protektorátu narozeného pokolení rozmanitì závažnou promìnu, jinými 
vývojovými cestami se ubíralo básnictví Šváchových vrstevníkù (zejména 
Ivana Wernische nebo namátkou Pavla Rejchrta), leè základní impuls 
vytryskávající z každodenního tvùrèího potýkání se životními i umìlecký- 
mi reáliemi pøedstavuje spoleèného jmenovatele jejich generaèního 
zacílení a smìøování.

Kdo se obeznámil aspoò s nìkterými z dlouhého poètu sbírek jubilu-
jícího plzeòského rodáka, mùže se opakovanì pøesvìdèit, že cílevìdomé 
vnímání poetického podloží spoleèenské i psychologické každodennosti    
se u jubilanta v prùbìhu let obohatilo o filosofický podtext básnického 
výraziva. Støedobodem zejména zralého èi pozdního Šváchova básnìní se 
stává nikoli monolog, nýbrž nepøestajný dialog s vlastním básnickým 
subjektem a ještì více s vezdejším svìtem. Vedený s ponìkud depri-
mujícím vìdomím, že všichni básníci „po celá dlouhá staletí / øíkají lidstvu 
totéž / a totéž a totéž…“ Pravda, zdánlivì øíkají vskutku totéž, nic lidského 
jim není cizí, jenže každý mluví jinak a po svém a napoøád jinak a po svém.

Arciže básní zcela po svém i básnící jubilant básník Petr Švácha. 
Ohlédne-li se za svým padesátiletým zaníceným i zapáleným, pøedevším 
tolik vìrným a oddaným obcováním s poezií, nebude to žádné ohlédnutí 
neskromné ani namyšlené. Možná vše, co básnicky napsal a sepsal, 
vznikalo jednou jako ustavièné „èekání na nekoneèno“, podruhé jako 
výsledné poznání „hoøkých nevinností“. Dokonce i se zastøenou pohrùžkou, 
že pokud „pamì� vystydne / rozkrájím myšlenku“. Mimochodem: snad 
právì navzdory hrozbì myšlenkového rozkrájení svou nedávnou sbírku 
vìnoval Švácha jednak „souèasníkùm“, jednak a „pøedevším pak pamìt-
níkùm z mìsta ètyø øek“. Žijí ještì? Dovedou ještì „položit kytici kopretin / 
mezi vzpomínky a snìní“? Potom se nepochybnì s dobrým zdáním pøipojí 
rovnìž k této plží gratulaci.
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Èas letí jako spøežení, nad kterým práská biè… Ale od té doby, co se mi 
blíží osmdesátiny, mám pocit, že spøežení øídí nìjaký po�ouchlý, bláznivý 
koèí.

Asi pøed ètyøiceti lety jsem se seznámila s jedním plzeòským redak-
torem. Pøi své práci v domì dìtí a mládeže (tehdy Krajský dùm pionýrù       
a mládeže) jsem èásto potøebovala, aby ve Veèerní Plzni vyšla anotace       
k poøadu, inzerát, zprávy o èinnosti atp. Seznámila jsem se s redaktorem 
tìchto novin a naše spolupráce byla – pro mne – velmi výhodná, výborná! 
Èasem totiž staèilo jen krátce øíct, tøeba po telefonu, základní údaje a pan 
redaktor všechno ostatní zaøídil. Pøi našich osobních setkáních jsme zjis- 
tili, že si v mnoha vìcech rozumíme i že máme na svìt stejný pohled.        
A hlavnì, že oba máme rádi básnì, básnièky – Poezii. Dostala jsem od 
nìho jeho první sbírku Horké flétny. Musím se pøiznat, že jsem byla velice 
pøekvapená. Byla to poezie moudrá, hluboká i hloubavá, ale i plná nìhy, 
každé slovo jako by básník vážil, pøevažoval. Jsme stejnì staøí a já se 
musím pøiznat, že na ni jsem ještì nebyla pøipravena. Nebyla jsem dost 
chytrá, dost vzdìlaná, dost dospìlá, nevím. Neøekla jsem mu to, protože 
jsem se snad stydìla, snad nebyla pøíležitost – nevím.

A pak se naše cesty rozdìlily. On se odstìhoval do Kladna a mnì se 
narodila dcera. Všechno bylo hned jinak. Øíká se: Sejde z oka, sejde          
z mysli. Ale mezi námi to bylo jednostranné. Já jsem nevìdìla, co dìlá,    
jak žije, ale vìdìla jsem, že píše! Mìla jsem štìstí, že jsem obèas dosta-   
la jeho sbírku. A já si básnì èetla, potichu recitovala a mìla radost, pro-  
tože každá nová sbírka dokazovala, že Petr Švácha je opravdový básník. 
Už ty jeho verše ke mnì jasnì promlouvaly.

Po ètyøiceti letech jsem mu napsala dopis. Asi byl rád, nebo� si již tøi 
roky píšeme. Mám takový bájeèný pocit, že ten „splašený“ èas jako by 
nebyl. Máme si poøád co øíct. A kdyby to bylo možné, sešli bychom se         
v Moravské vinárnì a povídali si, povídali a jen pozdní hodiny by nás 
pøerušily.

Milý kamaráde Petøe, pøeji Ti (ale i sobì), abychom byli zdrávi pøimì-
øenì našemu vìku, aby nás neopouštìla zvìdavost, abychom se dovedli 
radovat z malièkostí, abychom stále vìøili, že pravda a láska zvítìzí, a je-li 
nadìje, tak ještì není zle.

A prosím: Piš. Piš. Piš.

HELENA JEŽKOVÁ

 Dopis Petru Šváchovi
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Za úplòku té noci

za úplòku té noci
znìlo rekviem
a vlci se stáhli

Bùh nechal znít døevo
a rozeznìl by i kámen

aby svatí
jati zbožnou bázní
opustili svá hnízda
v bøehu øeky

a vyletìli ne do náruèe 
tøeskutì krásných hor

ale usadili se v dolinách

Pøimrzá

pøimrzá
kaluž v lese
chvìje se bázní

sklenìné høbety rybích 
kontinentù
nìžnì o sebe skøípou

vzniká nový život
na dlani vycházejí
ledová souhvìzdí

veèer však 
pod tíhou vìkù
zkamení 

a jen bìlostné kapøí dušièky 
dovolí dýchat

na hladinì rybníka
jež unese sotva kámen
zimní volavky tanèí

tanèí bosy 
ten tvrdohlavý 
zásnubní tanec
života proti smrti

a dubový list
po vìtru bruslí
za ním druhý, tøetí

každý za svým štìstím

Èínský drak                         

listí se za svým chvostem
toèí dokola
a v èínském nebi
zubí se èínský drak

viselci køièí
zachraò se kdo mùžeš!
osychá jim hlas

jen co pøižene se vítr
nasednou na první vlak
do stanice závra�

zatím na dubech
zkormoucení pozùstalí
slzy ukládají do koèièího zlata 

chrastí kostièkama v nadìji
že tentokrát los urèitì vyjde

eunušské váèky u pasu
a možná až Morana 
pùjde s nimi do ohnì

LUBOŠ VINŠ

A rozeznìl by i kámen

Z ODKAZU
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DEKAMERON ÈESKÝCH KLASIKÙ

ANTONÍN LNÌNIÈKA

Vítìzslav Nezval: Manon Lescaut

MANON JE DÍTÌ

MANON JE PLAVOVLÁSKA

MANON JE PRVNÍ

A POSLEDNÍ MÁ LÁSKA

MANON ACH MANON

MANON Z ARASSU

MANON JE MOJE

           UMØÍT PRO KRÁSU
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Bùh dal Šalamounovi moudrost, pøevelikou moudrost a takovou hojnost 
myšlenek, jako je písku v moøi. Byl moudøejší než všichni lidé. Vyslovil tøi 
tisíce pøísloví a jeho písní bylo tisíc a pìt. Však se také o tom, kdo se, by� 
vzdálenì, svou moudrostí kazateli pøiblížil, øíká, že snìdl Šalamounovo 
lejno. Obvykle se to øíká ponìkud jadrnìji.

Protože byl Šalamoun tak moudrý, pøevýšil svým bohatstvím všechny 
okolní krále. Váha zlata, které mu bylo pøiváženo za jeden rok, èinila šest 
set šedesát šest (666 – to èíslo je mi odnìkud povìdomé) talentù, mimo 
zlato od kupcù a ze zisku obchodníkù i od všech králù západu a místo-
držitelù zemì. Vliv Šalamounùv se projevil i množstvím jeho žen. Mìl sedm 
set knìžen a tøi sta ženin. Pøilnul k nim velkou láskou. (Snad jedinì kupec 
Sámo se mu mohl v tom vyrovnat, nikdo jiný mì už nenapadá.)

Královnì ze Sáby, jež Šalamouna s okázalým doprovodem v Jeruza-
lému navštívila a obdarovala jej sto dvaceti talenty zlata, velkým množstvím 
balzámu a drahokamy, splnil každé pøání, jež vyslovila. Dalo by se øíct, že    
i z dnešního pohledu se k ní zachoval korektnì. Jinak by jí je, aè nerad, 
radìji nesplnil, protože by to pak pozdìji mohlo být právníky kvalifikováno 
jako znásilnìní.

Šalamoun také udivil všechen lid jako soudce. Když se dvì nevìstky 
pøely o matkovství dítìte (staøí Øímané øíkali, že toliko matka je jistá, a hle, 
nejen otcovství lze zpochybnit), takto je rozsoudil. Kázal rozetnout sporné 
dítì ve dví a obìma pak dát jednu polovinu. Døíve, než bylo dítì rozpùleno, 
se však pravá matka své poloviny zøekla ve prospìch té lháøky. Celý Izrael 
tak vidìl, že je Šalamoun nadán Boží milostí k vykonávání soudu.

Navzdory tomu však Šalamoun, pravzor moudrosti, coby kazatel sepsal 
mudroslovnou knihu, jež se jeví být velepísní skepse. Kazatelovo srdce 
dosáhlo množství moudrosti a umìní. I pøiložil mysl svou, aby poznal 
moudrost a umìní, nemoudrost i bláznovství, ale shledal, že jest to trápení 
ducha. Nebo� kde je mnoho moudrosti, tu mnoho hnìvu; a kdož rozmno-
žuje umìní, rozmnožuje bolest. Dìlání knih mnohých žádného konce nemá 
a èísti mnoho jest ku zemdlení tìla.

Vanitas vanitatum et vanitas. Marnost nad marnostmi, øekl kazatel,         
a všechno je marnost. Aneb jaký užitek má èlovìk ze všeliké práce své, 
kterouž vede pod sluncem? Kupodivu obdobnì se vyjádøil i starý mistr   
Lao-c‘: Èím více chytrosti a obratnosti má èlovìk, tím více vzniká výmyslù  
a výstøedností. Kdo ví, nepotøebuje vìdomosti, kdo potøebuje vìdomosti, 
neví. Postupným oproš�ováním dospíváme nakonec k nejednání. Nejed-
náme-li, nezùstává nic, co by nebylo vykonáno.

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Nejchytøejší z lidí 
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PODOBY PANA K.T.

KAREL TRINKEWITZ

Epizody z doby normalizace
Pondìlí, 16. dubna 1973. Den jako stvoøený pro banánové rybièky!

Musím zaèít vèerejším dnem: odpoledne jsme na procházce potkali 
Marii S. a Knížáka. Když nás uvidìli, zaboèili na postranní cestièku a utekli 
pøed námi. Takže jsme chvíli kombinovali dohady, proè se s námi nechtìli 
setkat.

Asi za pùl hodiny, když už jsme byli doma, nìkdo u domovního vchodu 
zazvonil. Vyhlédli jsme oba z okna: Marie S. a Knížák vzhlíželi k nám 
nahoru. Pøišli na návštìvu a hlavnì omluvit se, že pøed námi utekli. Marie 
že má nìkdy nechu� potkat známé. Momentální fobie. Ale že jí to za chvíli 
pøešlo a pøišla se omluvit.

Já jsem byl hlavnì zvìdavý na Knížáka, kterého jsem vidìl naposled 
snad v roce 1967. Zdálo se mi, že se zklidnil. Asi nabyl sebedùvìry, ven-   
ku se stýkal s elitou undergroundu a cítí se pøedstavitelem hnutí tady.       
Ani jsme moc o situaci venku nehovoøili, protože Knížáka pálil mnohem 
bližší problém: byl odsouzen na dva roky – právì vèera o tom hovoøil 
Husák v televizi. Chceme-li vìdìt víc, a� pøijdeme veèer na návštìvu.

Mariin byt upravil Knížák do stylu undergroundu: je to køíženec pop-artu 
a provokativního non-artu. Hlavní nápisy o milování: Miluju Maøenu atd.

Prohlíželi jsme i zbytek ulízaných obrazù po Mariinu bývalém muži. 
Snad to maloval podle fotografií (a myslel to vážnì). Pøesnì to musí Kní-
žák smrtelnì nenávidìt.

Mne zajímal pøedevším rozsudek a kniha, za kterou ho soudili. Byl jsem 
sice pøipraven – ale nìco tak ubožácky sprostého jsem neèekal. Že se ti 
blbci nepouèili z minulých dob! Ten rozsudek byl nefalšovaný produkt 
padesátých let. Pan soudce, patrnì jeden z tìch, co se k absolvování 
fakulty prohajlovali a proudávali, vyprodukoval nesmírný paskvil (na èí 
pøíkaz?).

Ten dokument mi nešel celý veèer z hlavy. Už v noci jsem se rozhodl, že 
poruším své rozhodnutí neozývat se tìm bývalým kamarádùm, kteøí se dali 
do služeb režimu: zavolám do Rudého práva Mocovi a zkusím upozornit  
na nehoráznost deformace, která se obráží v pøípadu Knížák.
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Tak jsem asi v 10 hodin volal sekretariát šéfredaktora. Obvyklou námitku 
o nedostatku èasu atd. jsem likvidoval tvrzením, že jde o soukromý roz-
hovor a že jsem bývalý kolega. Sekretáøka si napsala moje èíslo – a že mì 
na pár minut spojí.

Za chvíli mi skuteènì dala šéfa. Zaèal samozøejmì stroze. Upozornil 
jsem ho, že nevolám z osobních dùvodù, nýbrž kvùli Knížákovi. Vypálil 
jsem hned všechny stížnosti a oznaèil pøípad jako hanebnost.

Moc pøiznal, že sám se pøípadem nezabýval, ale dal si o nìm referovat. 
Svým spolupracovníkùm prý vìøí, že referovali objektivnì.

Dali jsme se tedy do debaty o novináøské objektivitì, etice atd.

Pomalu pøestal být rezervovaný a ukázal ledví. Docela nestoudnì lhal.

Tak jsem si pøestal ukládat zdrženlivost a øekl jsem mu všechno, co si 
myslím o režimu, o návratu do padesátých let atd.

Nezùstal mi nic dlužen a vyèetl mi mou vlastní novináøskou a karika-
turistickou práci po okupaci. Øekl mi pøi té pøíležitosti, že mám být rád,       
že mì nezavøeli a že patøím k tìm, kteøí už nikdy nebudou smìt pracovat.

Naèež jsem ho upozornil, že odsouzení a rehabilitace se dosti pravi-
delnì støídají a že si poèkám.

Ironicky mì upozornil, že èekám marnì.

Na mùj dotaz, zda uvažuje o tom, co bude zítra, øekl, že žije dnes, a co 
bude zítra, že je ještì daleko.

Hádali jsme se témìø hodinu a rozlouèili jsme se s tím, že on mi øekl,   
že se nedoèkám, a já jsem ho upozornil na to, že až se doèkám, mùže  
zase zavolat on mnì.

Na výtku o padesátých létech odpovìdìl, že kdyby byla, dopadlo by to 
se mnou jinak. Naèež jsem ho upozornil, že pøece jen rok 68 se hlásí o svá 
práva – takže už to nelze sekat jako døív. A že jisté zlepšení tu vidím i já: 
døív se za nic dávalo pìt let – dnes jen dva roky.

On se naopak pokoušel ironizovat náš odpor: v rámci standardizované 
ironie a vtípkù vyrábìných pro dnešní øeèníky.

Ptal se, proè se tak poøád staráme. Odpovìï: nauèili jste nás to, dali 
jste nám vzory: komunisty z okupace apod.

Tváøil se nasranì, že nemáme právo se jich dovolávat. Upozornil jsem 
ho, že oni ještì ménì. Nikdo není tak daleko od Marxe jako oni.

Atd. Atd.

Odpoledne jsem v antikvariátu potkal Jiøího Koláøe. Pøišel, když jsem 
právì místním doktorùm vyprávìl o svém dopoledním telefonátu s Mocem.

Na chvíli bylo téma pøerušeno – Koláø vyprávìl, že vèera koupil za       
27 tisíc nìjakou Myslbekovu plastiku a že shání nìjakého Zrzavého.        
Ale za chvíli jsme se vrátili k pøípadu Knížák. Koláø se zaèal rozèilovat –    
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že nemá smysl se Knížáka zastávat, že si všechno zpùsobil vlastní hlou-
postí a celý pøípad s mezinárodním protestem prý nejvíc poškodil ostatní 
výtvarníky: byly pozastaveny nákupy ciziny pøes Art-centrum. Koláø uvá-  
dìl hlavnì své obchody se Schwarzem a pøímo naøíkal, že ho to stojí velké 
sumy.

Patrnì mì provokovalo v téhle situaci to stálé zdùrazòování škody –      
v souvislosti se zmínkou o jeho vlastních nákupech (topí se v penìzích)      
a mou situací (sháním nutné sumy témìø po desetikorunách): a tak jsem 
upozornil na to, že mì jeho postoj pøekvapuje zvláš� proto, že sám byl 
zavøen, a mìl by tedy chápat Knížákovu situaci. A vùbec chápat celou vìc 
solidárnì jako vìc všech tvùrèích pracovníkù.

Jenže Koláø Knížáka jako výtvarníka nebo tvùrèího pracovníka neu-
znává. Já sice také nemám žádný vztah k tomu, co Knížák dìlá, ale šlo   
mi obecnì o tvùrèí svobodu. A také jsem v tom smyslu uvádìl pøíkla-       
dy. Øekl jsem, že takhle by to mohlo postihnout tøeba i Picassa, protože  
ten taky dnešnímu kurzu nehoví a jeho nìkteré kresby na téma umìlec            
a model by mohly být oznaèeny za pornografii spíš než Knížákovy pro-
dukty.

Naèež se Koláø rozèílil, že pøece nelze srovnávat Picassa a Knížáka.    
To že je vrchol nehoráznosti a že to už bych mohl srovnávat tøeba sebe       
a Maxe Ernsta.

Když jsem opáèil, že v nároku na svobodu projevu se s ním mohu 
srovnávat – dostoupilo Koláøovo rozèilení vrcholu.

To už prý pøestává všechno. Vyrazil ze dveøí – a jak nám øekla udivená 
vedoucí, která ho potkala, když utíkal ven, celou cestu prý vykøikoval, že je 
to skandál, že ten Trinkewitz je blázen atd. Mìla vztek, že jsem zahnal 
zákazníka. Ale doktoøi mì hájili, byli i ve sporu na mé stranì a vlastnì nej-
víc ho dopálil svými pøipomínkami dr. Hejda.

Bylo nám to potom líto, že jsme Koláøe rozèílili – protože víme, že má za 
sebou záchvat mrtvice. Jenže jsme netušili, že se tak sám uvede do varu.

Ale kdo ho zná, ví, že se mu to stává. Øekl jsem si, že se mu pøi 
nejbližší pøíležitosti omluvím – mám ho rád za to, jak se choval døív. Teï  
mu trochu stoupla do hlavy sláva, že je nejvìtší souèasný èeský výtvarník. 
Což je jednak dost blízko pravdì a jednak si po tom, co si prožil a jak se 
choval, takové uznání zaslouží.

Ale pøesto jsem si øekl, že je to signifikantní pro mou situaci, že zase 
dostávám pøes hubu z obou protilehlých stran: pro souèasné dogmatiky 
jsem ten nejhorší revizionista a pro druhou stranu zase nepolepšitelný 
komunista a revolucionáø. Což jen dokazuje, že si zachovávám takovou 
míru svobody, jakou nechce tolerovat žádná jednostranná ideologie: 
dogmatici zleva i zprava.

No – co co – tak si trhnìte nohama na obì strany!
To byl zas den – jako stvoøenej pro banánový rybièky!
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MARKÉTA ZVOLÁNKOVÁ

Nálady

MLADÝ ZÁPAD

6. leden
Pinie kdesi v dálavách
snad lesknou se vám šaty.
A s korunkami na hlavách
zdobíte kraj ten pahorkatý.

Vodu ve kmenech skrýváte,
parfémem je vám smola.
Na zem se z výšky díváte,
nejste však pyšné zhola.

Pøístøeškem ptákù, veverek,
matkami šišek, jehlic.
Mnoho stvoøil bùh nádherek,
však vám se klaním nejvíc.

13. únor
By� sílu vìtšinou
mnì osud odøíká,
pøec každou vteøinou
mùj život utíká.

Utíká poctivì,
dìlá to zadarmo.
O øádné obživì
mluvím mu nadarmo.

Utíká o sto šest,
pøekážky poráží.
Jen míjí vìže mìst.
S raneèkem v podpaží

utíká o závod.
Tam kamsi za obzor

za pravdou trav a vod,
pùvabem mraèných hor.

Utíká bez ptaní,
nelapá po dechu,
by� v pasti svítání
žádám o útìchu.

Mùj život utíká.
Snad dráha vystaèí,
než jeho taktika
mé oèi zatlaèí.

13. duben
Až budou všechny hvìzdy spát,
mùže se mnì o tobì zdát.
Medovým hlasem slavíka
sen mi náš pøíbìh odøíká.

Až hvìzdy oèi otevøou,
mé sny na tebe zanevøou.
Medová zbude vidina,
s níž to, co není, konèívá.

15. kvìten
Neustává. V hlavì pálí,
v mysli škube, zraky šálí.
Stopy po ní pamì� halí,
pøesto málokdy je spálí.

V noci mrazí, pøes den záøí.
Tìsnopisem znaèí v tváøi
poznámky si. Plány maøí.
Svléká mládí, halí stáøí.
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Nikdy se nám nepodaøí,
abychom jí sbohem dali,
na kraj srázu nalákali,
a na to, že zpanikaøí,

klopýtne a slítne dolù,
pøipili si slivovicí.

Nepøemùžem starou školu –
bolest, ta má pod èepicí.

21. èerven
Polykej sladkost tenké chvíle,
již po kapièkách zarputile
z kvìteny èasu pro sebe sis
nakradla – vzpomeò na Nemesis.

Udeøí, jen se ohlédneš
tam nazpìt k rajským prahùm.
Udeøí a ty podlehneš!
Bùh žehnej dnešním darùm.

8. srpen
Soumraèné laskonky
s náplní z èervánkù
do výloh dala nebesa. 

Duhové makronky
s polevou sluneènou
z kapek a mlžných par.

Koláèe z paprskù,
snìhové kremrole,
oblaènou pìnu espressa.

Azuro strouhá na zmrzku,
vìtrník na ozdobu.
Tohle je lahodný bar.

12. srpen
Na kraji útesu –
hrst kuráže staèí,

aby to, co nutí mì teï k pláèi,
zítra bych se smíchem hodila 
                                           za hlavu.

Bezduchá, ve stresu
závidím spáèi,
jenž k dálavám snù zraky své stáèí.
Já? Zmírám v polštáøích kašlajíc
                                               únavu.

Na kraji propasti –
a ještì o krùèek,
aby to, co užírá mé zbytky,
pozdì k ránu na vrakovišti èasu
shoøelo ve slasti.

Tak našpul lalùèek
a na rohu kup mi drahý kytky!
Èekám tu na tebe, jak každý 
                                  na svou spásu.

13. srpen
Ve sklence šampusu
Pravda se utápí.
S vrcholem nevkusu
Teoloopy skáèe
po skle i ubrusu.
Vùbec se netrápí.
První z mých pokusù,
milenka pláèe.

Ohøej mì, ohøej a dosyta se smìj.
Uškr� už smutek, ubodej žaly.
Spal všechen splín, jediná rozumìj
tomu, co oni nechápali!

Ve sklence šampíèka
si hovíš na dnì zas.
Posloucháš slovíèka
všech zatracencù.
Jsi vrchol meníèka.
Po tobì tuèní pas.
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Jsi balzám srdíèka
zpod levných kredencù.

Ohøej mì, ohøej a dosyta se mraè.
Uškr� už touhu, ubodej šance.
Spal všech chtíè a pøiznej, 
                                        že jsi hráè,
co nehraje nikdy na garance.

Ve sklence bublinek
jak v teplé koupeli,
Pravdo, máš veèírek.
Èapnu po škrabošce!
Bez masky, bez šminek? 
Hned bychom vidìli!
Utíká nám náš vìk
jako pás v sámošce.

Ohøej mì, ohøej a dosyta mì bol.
Uškr� už cit, ubodej krásno.
Spal všechen sen a ke svleèení
                                                  svol
Až poznám tì – nahou – bude
                                               jasno!

24. srpen
Bojíš se tmy, však za svìtla
horší stíny se rodí.
Sotva nám svoboda rozkvetla,
osud už s oprátkou za dveømi
                                               chodí.

Svìtlu se musí tanèit vstøíc
a stíny lovit do sítí,
nežít jen v rámech pohlednic…

A žal? 
Posílat do ø..i

7. záøí
Ve skulinách makovic
skrytý, zasutý

jak ztracený dopis milenci,
jako poslední drobek v kredenci.
Nic víc.

Vesele smutný
jak teèka za neupøímným vzkazem
                                       z pohlednic,
jak nevinnost všech tìch mladých
                                            pobìhlic.
Ne zbytnì nutný.

Jak lehké by bylo zmizet za ním –
opít se lživým zasníváním.
A pøesto bezmaková káva žití
drží mì bdìním v tìžce volné síti.

9. listopad
Mìsíc dal hvìzdy 
obloze na tiáru.
V bezpeèí peøin
sním život náš.

V oblaèných šatech
noc hraje na kytaru.
V zajetí vteøin
mì objímáš.

28. listopad
Na samém konci sil
sílu jsi objevil.
V plenkách a trochu stydlivá
pot z èela dnes ti umývá,
polévku vaøí, poklízí,
k budoucím èinùm vybízí.

Nìkdy, když èlovìk nadìje
vyžene z hlavy, vzdá se,
roztrhne slunce závìje –
život zas svìtlý zdá se.
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(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Šváchùv lyrický déš� 
Déš� v umìní dávno zdomácnìl – je texty písní toužebnì volán, mezi 

jeho kapkami se ve filmu sní a miluje a v divadle se s ním dá dokonce ob-
chodovat… Šváchùv „déš�“ je však ponejvíce tou pøísloveènou kapkou, jež 
dokáže dík své vytrvalosti zanechat i v kameni svùj otisk – jamku plnou 
èisté vody, a nabízet ho poutníkùm po cestách poezie („sbírám dnes otisky 
/ vèerejšího deštì“). Déš� je v nové Šváchovì sbírce sycen i živou vodou 
obrazù Evy Hubatové. Desítkou svých barevných fotoinformelù podpoøila 
atmosféru textù. Ke knížce (ŠVÁCHA, Petr; HUBATOVÁ, Eva. Otisky deš-
tì. Plzeò: ARTKRIST, 2021.) napsala chápavý a jímavý, vpravdì básnivý 
doslov Karla Erbová.

Ètenáøi nebudou ve svém oèekávání zklamáni – básník zùstává vìrný 
svým kultovním tématùm (slovo, èas, láska) a etickým postojùm: je to bì-
žec dlouhých tratí, vytrvalec, jemuž se cíl vzdaluje rychlostí, jakou je dosti-
hován, akcelerace básnického motoru zde neplatí, je nežádoucí, nebo� 
cílem je cesta. Nelehká, kamenitá, za poezií a s poezií („Lyrika je pak jako 
štìrk / a jako písek / do pamìti se zasekává“) a trnitá („Vlastní duši / […] 
vytahuji z trní“), je to cesta už známá, její vìtší èást už autor prošel 
(„Hodiny tikají po zdech / a všichni víme / že rychleji“), ale poøád do ne-
známa. Mottem sbírky, které jako silná tres� pøedznamenává její obsah, 
jsou verše Josefa Hrubého: „Dal bych ti útoèištì / ale nemám“. 

Kde hledat? Lze vìøit slovu? Je lékaøem nejistot èas? Celou sbírkou 
prochází pochybnost o síle básnického gesta, ne však o nutnosti znova ho 
èinit, znova podstupovat sisyfovský úkol pokusnictví: „Jsou slova / ze kte-
rých obraz nevytvoøím // Pøesto je zkouším / prát se starými plátny – / 
vyvaøit ze zažraného hnisu“. Básník ví, že slovo mùže zradit, víc než jiné 
lidské úhyby ublížit ( Broky slov štípou / jak zasáhly jabloòová lýtka  nebo: 
„U dna tvých slov / […] Opaøený stojím / vprostøed jedovaté vìty“), mùže se 
zákeønì vymknout – nést i to, co manì ïáblem našeptáno („Pod knihou 
vždycky je podpis // A nìkdy je to podpis ïábla“), ale odpovìdnosti se 
básník vymknout nesmí, pøes veškerá rizika je to on, kdo i ve svých oba-
vách ruèí za svá slova („Vzduch nabitý elektøinou // Dole podpis: / Strach“), 
kdo je vystaven jejich sebevìdomému bytí i v jejich souèasné prázdnotì     
– „slova omrzelá“ jsou jako „nepotøebné vìci“, propadnou se do „prorad-
nosti èasu“, ale ani na ty „Nezapomeò [stejnì jako] na starý gramofon /       
a na desky po strýèkovi / A taky na babièèin fén […] Rozhodnì na nic 
nezapomeò". 

„ “
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Básníkùv mluvèí se wir-formou stylizuje do varovného apelu, i když jde 
o smutné konstatování o jazyku postiženém praxí všednodenní služeb-
nosti, o souèasné rezignaci veøejnosti zachovat kulturu jeho „slov“: „Vyklou-
bené slovo /spadlo na chodník // […] Šlapeme kolem mrtvou vodu / labutì 
vyháníme / maják už jsme zhasli / parník potopili". I slova „vykloubená“       
a „omrzelá“ umí básník pøes své pochyby léèit, nebo� je to on, kdo umí 
„Malovat déš� / a nosit vodu zpátky do potoka“, tedy dávat básnickou peèetí 
slovùm nový život, rozsvítit maják i za cenu vlastní bolesti („A pláèe se tiše 
// jen tak do rukávu“). Básník nese tíhu odpovìdnosti za svá slova, i za ta, 
jichž se nedostává: „Jsem dopis / v zákopu naškrábaný… // V hrdle / nikdy 
tak úzko / jako dnes // Tou úžlabinou neprojde /ani slovo / ani vøes // Všech-
no co vím / nikdy už nikdo // nepøeète si“. Rezignuje snad na možnosti 
poezie? Na sdìlnost slova? Nìkteré citové prožitky musejí slova dlouho 
hledat… 

Šváchova existenciální lyrika skrze nejintimnìjší zážitky vyslovuje lid-
skou touhu – po srozumìní, po lásce („Potkali jsme se na nábøeží / poèítala 
vodu / a mìla pøitom moje oèi […] Bylo to nejlepší divadlo / letošního 
zakázaného léta“), a tím vìtší bolest z jejich ztráty, zoufalství a trvalý smu-
tek z nemožnosti jí zabránit, nebo� èas je nesmlouvavým protihráèem 
(„Slibuješ více / než dovoleno ti slibovat // Stopky jsou zapnuty… // Èas 
odvaluje se / pod radlicí štìstí“. Ano, èas klame, „èas je šarlatán“ (J. Orten) 
nebo jako „otylý ranhojiè / èistá prostìradla natøepává“ (P. Švácha). Neléèí. 
Milostná intimní lyrika je zde svými city ve skoøepinì už pøijaté kruté prav-
dy – „ty jsi Nemoc / a já Dálka // Mùžem se jen podezírat / z neobvyklých 
dimenzí“. Ale poøád „…stojíme vzpøímeni… / Minulost ujíždí / po staré me-
lodii // Do bloku zapisuji / tvé neš�astné bledé oèi / a schoulená ramena /  
co se ještì chvìjí // Vìøím na nì“, pøestože „Loï vyplouvá z pøístavu… 
Dalekohledem / snažím se pøeèíst litery na pøídi: // T – i – t – a – n –“          
A jinde: „Pøed oèima / za oèima / nikdo není – / ani vina“. Stoické èi dokon-
ce cynické? „Vìøím“, øíká básník vìøící v lásku citovì neochabující a pøe-
sahující v milostné vzpomínce i zákeønou nemoc. 

Ve své poslední sbírce autor potvrzuje svùj styl, svou poetiku málo-
mluvného, až strohého volného nerýmovaného verše, významovì hutné 
obrazy v kompozici kontrastnì vystavìné na malé ploše završuje èasto 
pointou. Nicménì i toto v sebereflexi podrobuje úvaze vyslovující pochyb-
nost o sobì samém coby básníku: „Chci být Ivan Wernisch! // Tak s tím 
nìco udìlejte!“. Že je to smìšné? Jen smìšné? Ne, èteme toto zvolání jako 
satirické finále sbírky regionálního, plzeòského básníka závažných 
existenciálních témat a vyhranìného stylu, kterému kritika kulturního centra 
nevìnuje patøièný zájem a odbornou pozornost.

Èeská literatura nepotøebuje dva Ivany Wernische, je moc dobøe, že má 
i Petra Šváchu. 



22

Hodiny tikají po zdech

a všichni víme

že rychleji (Jaro už na krách plave) 

Úhledná knížka Petra Šváchy Otisky deštì (ArtKrist, Plzeò 2021) upoutá na 
první pohled ilustrací Evy Hubatové na obalu, malým umìleckým veledíl-
kem, které ètenáøi otevøenì slibuje, že nebude v záhybech lyrických textù 
bloudit osamìle.

Ilustrace – jak známo – mají za cíl jednak prohloubit umìleckou hodnotu 
knížky, jednak mohou dokreslit text samotný. Nejen že obojí døíve øeèené 
díla Evy Hubatové více než splòují. Její práce z hlediska citlivého ètenáøe 
poezie až geniálnì doplòují, objímají lyrické verše, pøenášejí je do svìta 
uchopitelného opravdu jen umìním výtvarným, a èiní je tedy pro mnohého 
èlovìka vizuálnì èili i reálnìji uchopitelnými.

Celá sbírka tvoøená 42 básnìmi tvoøícími jediný celek, jež je uveden 
veršem Josefa Hrubého – Dal bych ti útoèištì/ ale nemám – je formálnì      
a obsahovì velmi konsistentní. To jistì dobøe vypovídá o vyspìlosti bás-
níkovy tvorby. Nerozsáhlé básnì nepravidelné strofické stavby jsou ztvár-
nìny volným veršem, v každém verši se skrývá nejèastìji jeden básnický 
obraz, autor tedy využívá tuto formu klasicky pro zarámování jednotlivé 
asociace, ponechávající ètenáøi dostatek èasu, než aby byl honìn vpøed se 
valícími rýmy, pøesahy èi jiným podobným básnickým harampádím. Úvodní 
verše èísla jsou vždy skuteèným vstupem do pohledu lyrického subjektu na 
téma, dostateènì zøetelnì vymezené incipitem, který – graficky zvýraznìný 
– drží i úlohu názvu básnì.

Stop!// Dále jen/ s ústy myrtou zavøenými// Mezihvìzdný prostor/ huèí 
napìtím/ a slina na obojku hvìzd/ leskne se prolhaností// Slibuješ více/  
než dovoleno ti slibovat// Stopky jsou zapnuty...// Èas odvaluje se/ pod 
radlicí štìstí //

Vidíme, že básník se nebojí použít velmi neotøelou metaforu (slina na 
obojku hvìzd; v botì ještì malý støípek sloky; sbírám dnes otisky/ vèe-
rejšího deštì; jeden mrak jsem podržel/ a druhý spadl pøímo na námìstí) – 
a� uvedeme jen ty, co urèitì nepøejdeme bez povšimnutí. Na druhou stranu 
volba sloves a slovesných tvarù (viz i výše uvedená báseò) by ještì mohla 
doznat ponìkud básniètìjší podoby. Nemám na mysli slovesné poetismy   
èi nìco podobného, ale pøece jen se zøetelem na ostatní zvolené výrazy 
jsou ty slovesné velmi prosté všech konotací, a tedy málo obrazuschopné. 

ILONA GRUBEROVÁ

Jeden pohled na Otisky
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(Kde zaèíná obraz?/ Na hranì rámu?/ Anebo až nìkde u výèitek/ že barvou 
plýtval jsem/ a proto nevybyla na tvé oèi?// Pøesto na vernisáži jsi uvidìla/ 
všechny závistivé tváøe/ i slova barevná/ i pøiškrcené zdi//...) Pokud je to 
básnický zámìr, pak by ale došlo k velké disproporci s ostatními výrazo-
vými prostøedky, a to jak básnickými figurami, tak volbou slovní zásoby,    
jež je veskrze intelektuální. Inu, struènost básnického výrazu, jaký autor 
volí, je znaènì obtížná disciplína.

Vím dobøe, že ètenáø tohoto textu stále èeká na informaci, o èem tyhle 
básnické texty vlastnì jsou. Jak už jsme poznamenali, jde o intimní lyriku, 
osobité básnické uchopení svìta kolem a støípkù z životního pøíbìhu. Jde   
o vidìní velmi mužské, pokud si v dnešní vykastrované dobì mùžeme  
ještì dovolit alespoò v básnictví vidìt tento genderový rozdíl. Jde totiž         
o vidìní velmi intelektuální, a tedy o trochu chladné na mùj ženský vkus. 
Najdeme tu tuny výrazù z oboru hudby, z okruhu výtvarného umìní,            
z akademické roviny studia historie, autor nezapomene ani na køes�an-    
ský biblický pøesah (v slzách svatého Vavøince) a pro jistotu ani na aspekt 
astronomicko-astrologický (hned ve stejné básni najdeme i Perseidy) –      
a� mi Jupiter i Saturn prominou (s odkazem na s. 44). Tìžko tedy øíct,        
co je skuteènou „srdeèní záležitostí“ básníka, èi alespoò lyrického subjektu. 
Je to škoda, básnì jsou opravdu vydaøené. Po stránce formální velmi,       
po stránce obsahové – co takhle vyzkoušet hlubší stylizaci lyrického 
subjektu, tedy myslím ku prospìchu sdìlnosti básnického prožitku, jež je    
v lyrice jaksi alfou i omegou, abychom se vyjádøili dosti intelektuálnì.

A pøece snad – najdeme mezi texty cosi skuteènì subjektivního. Ve sbír-
ce je øada veršù vìnovaných psaní, tedy procesu tvorby. A jsou velmi neo-
tøelé a proplétají se snad všemi obrazy, v nichž se setkáváme se stínem 
druhé bytosti, jež je objektem citu.

Svlékáš mi duši – / mám do trávy lehnout/ a pøikrýt se mlhou/ co tu zbyla 
po vzpomínkách?// Pøestaò tedy/ pøiznám se ti k èemukoli...// Hlavnì         
že øádky do sebe zaklapnou/ a knížka se bude prodávat/ ve stáncích se 
sny/ a možná i s kornouty se zmrzlinou//

Chtìl bych Tì pøece jen uèit/ zpívat/// (Stromy poházely listí). Tuhle vìtu 
jsem sice hrubì vytrhla z kontextu (tvoøí úplný závìr básnì), ale podle  
mne dobøe vyjadøuje básníkovo vidìní svìta, tedy, jak nám je sám 
pøedkládá, èi alespoò svìta poezie, upøímnì nevím pøesnì. Je to nejdøíve   
o Já, a pak pøece jen o Ty – dívko, ètenáøi, kdokoli. Není to škoda, ptám se. 
A odpovídám, záleží na úhlu pohledu. 

Hlídám tì/ pøed bodnutím rána/ a pøed všemi hady nežádoucími.../       
Až oèi ti slunce otevøe/ zblázní se z toho/ všechny vlaštovky/ i kosi...//     
(Tvùj dech)
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Nové básnì Aleny Vávrové a Jiøího Posledního

Povídku Terezy Herzogové

Reflexi západoèeské literární tvorby

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

Anna Èeèilová (1960 Svitavy) - pedagožka, výtvarnice, žije v Plzni - Liticích

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka, literární recenzentka a publicistka

Blanka Hejtmánková (1957 Klatovy) - pedagožka, žije v Plzni

Jiøí Hlobil (1956 Pøíbram) - pedagog a kulturní organizátor, žije v Plzni

Helena Ježková (1942 Jarov) - pedagožka, kulturní organizátorka, žije v Plzni

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka

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

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

Vladimír Pavlík (1957 Plzeò) - pedagog

Petr Švácha (1942 Plzeò) - básník, žije v Kladnì

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 Deggendorf) - výtvarník, básník, esejista

Vlastislav Toman (1929 Plzeò) - prozaik, scenárista komiksù, žije v Praze

Luboš Vinš (1959 Blatná – 2014 Blatná) - básník a pøekladatel

Markéta Zvolánková (1991 Plzeò) - pedagožka, básníøka




