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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Všichni pamatujeme ze škol otøe-
panou vìtu „Co tím chtìl básník øíci?“ 
Ve Francii se prý ptají, co autor sku-
teènì øekl. Zamyšlení nad textem ne-
ní jen otázkou interpretace umìlecké-
ho textu, literárnì kritických reflexí, 
recenzí èi kritik. Vždy jsou tu i širší 
souvislosti vnímání – estetiky, význa-
mu, souvztažností i sebe sama. Mezi 
øádky, mezi tvùrci, mezi ètenáøi i pøed 
pomyslným zrcadlem. Možná je tøeba 
hledat vzkazy, jak nabádá básník Jan 
Sojka, možná je tøeba hledat kontakt 
s realitou, jak kontruje Štìpán Špád.

V bøeznovém èísle literárního 
mìsíèníku Plž mùžete najít pøemíta-
vý vnitøní monolog hlavní postavy       
v povídce Štìpána Kuchleie (mající-
ho k místu svých studií i krátkého 
pùsobištì stále vøelý vztah), tradièní 
ironické otázky a podnìty k pøemýš-
lení klade Stanislav Bukovský. A od-
volává se až k antickým koøenùm. 
Pøímo k jádru smyslu básnického 
vyjádøení a subjektivity interpretace 
jde v eseji Nekamenujte proroky Karel 
Trinkewitz.

A šimrá v zátylku i nad texty Karly 
Erbové – jak jinak, jsou to Dopisy 
pøes øeku Styx. Selankou není ani 
pøíbìh vyprávìný mladou autorkou 
Anežkou Langhammerovou.

Nekrolog Iva Fencla (jehož od-
krytou autorskou výpovìï komentuje  
Stanislav Bukovský) dávající ozná-
mení o skonu Stanislava Burachovièe 
(do Plže nepøispíval, ale Plž o nìm 
nìkolikrát psal), vìdomí uzavírání 
kruhu a koneèného úètování nastínì-
né úsudky a pocity jen podtrhuje.

Je tedy paradoxem, že za okny 
zaèíná jaro a nastane nové rašení? 
Ne. Vždycky je nová nadìje – vìøte, 
vìøme.
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POEZIE

JAN SOJKA

 Hledejte vzkazy

                                              uprostøed prázdna

stojí muž

je ztracený
aèkoli se neztratil

           dívá se doleva

odkud pøišel 
dívá se doprava

           za svou ženou

ještì ji nevidí
           teprve vychází
dìti ji zdržely

až všichni tøi pøijdou
bude stránka plná
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èti rovnì a na konci øádku                                                      na mì poèkej

èti dolù
èím
vìtší
h
l
o
u
b
k
a
tím
více
svìtla
                                                                                             
                                                                 kam až se odváží 
                                           jen na tobì záleží
                                to slovo
                  co schod
       nahoru
   èti

--------------------------------------------------------------------------------------------------

a� máme cokoli
poøád nám nìco schází
nikdy nic není
jak by mìlo být

dìtství už je                                             da le ko            za
dnešekpøílišblízko

dù   m   izí

živ t      je

náhle  n   ní

š
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tento vzkaz není možné pøehlédnout 

každý by mìl mít

alespoò         jeden          jediný           jedineèný        dùvod

proè to všechno nevzdat 

každý ten svùj

pokud jej opravdu máte

naleznete o sedm øádkù níže

vepsaný bílým písmem

je urèen jen vašim oèím

proto jej ti ostatní

nikdy nespatøí

hledejte zde:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

icházíš        z v o l n a

                        v e l m i      z  v   o  l  n  a

tady jsem
øíkáš

 nejsem si jistý
zda tì vidím
jak bych chtìl
øíkám já 

aèkoli se nikdo nehýbe
cítím jak má pøedstava o tobì

        
   p o m a l u     o d ch á                                                                                       
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PRÓZA

ŠTÌPÁN KUCHLEI

Blbá
„Je blbá… jistì si to o mì myslí. Možná to dokonce, v mé nepøítomnosti, 

øíkají nahlas,“ pomyslela si. „Je to pravda? Jsem?“

„Hledala hudbu ve všem, ve všech… S úsmìvem pierota,“ složil o ní 
kdysi dávno zamilovaný, pihovatý spolužák vždy rozcuchaných plavých 
vlasù, jehož tvrdošíjnì a bez lítosti odmítala. Známým Tvùrcem se stal až  
o více než ètvrt století pozdìji.

Mlsný jazyk a slabá vùle; opìt si zašla do spíže pro sladkost. Mìla by 
poklízet a vaøit, jistì se každým okamžikem vrátí. Místo toho unavenì 
polehává a tu a tam si pochutnává.

Pøed chvilkou se probudila. Zdálo se jí o jeskyních zaplnìných malbami 
bizonù i jiných pradávných zvíøat. O starodávných pøíhodách uschovaných 
v tajuplných symbolech, vyprávìných na koòských i jeleních kostech u vy-
haslých ohniš�. Všimla si motivù danèích tancù, uch džberù z kanèích klù. 
Zachmuøeným, bruèivým šamanùm, kteøí zanechávali voskové stopy, pøi-
píjela èíší z želvoviny, vyrobenou tajnými postupy obratných, bezejmen-
ných, dávno mrtvých mistrù svého oboru. Za vlèích nocí mìli medicinmani 
sumèí oèi. Naslouchala hlasùm jak polnicím andìlù: „Církev prodává klíèe  
z ledu. Vypadají až skvostnì. Ano, bájeènì. Avšak neroztají-li v horkých 
dlaních lidí vášnivého srdce, jistì se zlomí o tvrdý kov skuteènosti.“            
A nìkdo k ní ještì promluvil: „Jsi sen, nikoli žena.“ 

To jistì ta kniha od toho bláznivého, bùhví proè tak cenìného Tvùrce, 
kterou èetla pøed spaním.

„Skuteèný rozchod nenastává po odøíznutí, odchodu, ale až po vytvo-
øení nových rituálù,“ kdosi kdysi napsal. Jezdila proto se svým chotìm na 
vodu i na hory, na kolo i na lyže; vše, co se svým bývalým druhem, lenivým 
Básníkem alkoholikem, nedìlala. Své èerstvé záliby si nezvolila kvùli 
manželovi, nenutil ji jezdit; ale kvùli sobì; sama to tak chtìla; pro své 
vlastní porozumìní, pro své osvobození, po posunutí se dále v místì           
i èase, pro vývoj, pro inspiraci. A nebyla to jen zmìna prostøedí. Po letech 
zakouøených putyk a vìènì opilých filozofù, poulièních mudrcù, koktavých 
básníøù, zahoøklých dramatikù i podráždìných malíøù a zadýchaných so-
chaøù potkávala nové, docela jiné lidi, docela jiné figurky. 

S mužem se shodla, nechápala však jeho pøátele, a oni nerozumìli jí. 
Samí strojaøi a technici, tu a tam nìjaký ekonom; její umìlecké, køehké      
a vždy zadumané, vždy zašmodrchané duši žádný nerozumí. Dávají jí 
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najevo, že ji nepovažují za rovnou; ne proto, že je žena, ale jelikož 
pochybují o jejích mentálních schopnostech, neberou ji sobì intelektuál-  
nì rovnou. Nechápou, že nemohou srovnávat, že zde jejich rovnice 
pokulhávají.

Mnohdy používají cizí výrazy, v naprosto nesmyslných situacích, jen  
aby ji zmátli, nachytali, dokázali tak svou pøevahu a získali další záminku 
ke zlým žertùm na její pomalost a nevnímavost; aby sami sebe vyvyšovali, 
aby dávali na odiv vzdìlání a seètìlost; nedocházelo jim, jak je to plyt-    
ké, chatrné a kulhavé; nechápali, že jejich faleš a vystavování údajné 
moudrosti má do moudrosti daleko.

„Ti knìží chvatného soudu, mistøi pokleslého vkusu a laciné zábavy,“ 
vybavila si vìtu z právì doètené knihy. Jak moc se na nì hodila.

Je malíøka. To je zaujalo; dokud se ovšem nedozvìdìli, že je samouk, 
nemá výtvarné vzdìlání ani titul. A ještì víc na ni zaèali dorážet, když 
vypátrali, jak neúspìšná, jak vysmívaná její díla jsou; pøed finanènì 
úspìšnými by mìli úctu, jelikož ti by hovoøili, alespoò zèásti, mluvou, jíž 
rozumí, øeèí penìz a èísel.

Jsou jako kluci; celé dny, celé veèery hrají do nekoneèna a zas a znovu 
spoleèenské, deskové hry, s kostkami a políèky a figurkami; jinak se ve 
volném èase bavit neumí; a k tomu pijí. Jedno i druhé ji nudí. Jsou to 
všechno zanícení sportovci; jestliže nehrají hry, sportují. A jelikož je její 
manžel jejich nerozluèným kumpánem, jezdí proto oba pravidelnì s nimi. 
Vtipkovali na její úèet nezralými, hloupými žertíky, pøíznaènými pro spor-
tovce: jestli pozná pramici od kajaku, veslo od pádla, sjezdové lyže od 
bìžek a tak podobnì. Pak se svým šprýmùm smáli; ji mìli za omezenou     
a ona se nepøestávala podivovat takové tuposti.

Nezdravili ji, nepopøáli dobré ráno. Dívali se úkosem, vždy mimo ni, 
nikdy do oèí. Byli chamtiví. Když už nìkomu nìco nabídli, ihned se slovy: 
„Neber si moc. Nech mi!“ Tím vším ji štvali, uráželi, pokoøovali. Zprvu se 
domnívala, že se musí víc snažit, být trpìlivìjší, vstøícnìjší, milejší. Velmi 
záhy se však ukázalo, že to manželovi kamarádi pokládají za její slabiny,    
a uráží ji o to víc, nyní již bez jakýchkoliv rozpakù, bez sebemenšího 
pøetvaøovaní. Zaèala proto spoleènost pøátel svého muže, který byl ka-
marády zcela oslnìn, nenávidìt.

Vzpomnìla si, jak jí její maminka, ještì jako malé holèièce, vypravovala 
o èarodìjném váèku sladkostí – vždy je tam dost pro hodné, nic pro zlobivé 
dìti.

A ona teï má takový kouzelný mìšec, kde není vùbec nic pro tyto 
hrubé, zlé, omezené dospìlé dìti; dívá se na skupinu naprosto opilých 
mužù støedního vìku, kteøí hrají pøibližnì tøísté kolo deskové hry, pøitom 
mluví sprostì, øíhají a pšoukají, jak nahlas to jde, a zároveò se tomu smìjí 



7

a prokládají to urážkami malíøky, která sedí tiše opodál. Ostouzejí ji a po-
nižují jako ženu i coby lidskou bytost; nejednou mají hloupé a sexistické 
vtípky. Kdysi se domnívala, že to dìlají z nespokojenosti, z neštìstí, z hle-
dání, z èekání; hledání smyslu, hledání lepšího, èekání na nìco, èekání na 
lepší. Už si to nemyslí.

„Tady už se neèeká ani na èekání, tady se už jen bohapustì chlastá. 
Rovnice života se rozpouští v alkoholech lidské mysli,“ pomyslela si v ta-
kových okamžicích, jež až pøetékaly promarnìnými myšlenkami, silami, 
nadìjemi i osudy tìchto úspìšných trosek.

Jako tøeba Mikeš, šéf jakési nadnárodní korporace. Jonáš, vedoucí 
okresní poboèky významné banky. Dobeš, majitel velké stavební spo-
leènosti, nechvalnì proslulé z mnoha korupèních kauz. Robejš, finanèní 
øeditel ocelárny, nejvìtší v kraji. A jiní…

Ano, není to pøehnané, nenávidí je. Snažila se s tím vnitønì zápolit, 
obviòovat sama sebe, zpochybòovat své hodnoty; došla však k závìru,    
že chyba rozhodnì není na její stranì. Snažila se, byla trpìlivá. To oni ne.   
A je to èím dál horší… Nenávidí je! Dokonce si leckdy pøedstavuje jejich 
smrt. V autì. Na kole. V saunì. Snad by jim mohla bìhem spoleèných 
víkendù otrávit jídlo (odsoudili ji pøeci do pozice kuchtièky a uklízeèky, ne? 
Jenže ona tyto èinnosti zaèala èasem vykonávat s chutí, jen aby se vyhnula 
jejich spoleènosti, aby s nimi byla co nejménì). Otrávit? Ano, jistì, to by 
šlo. Je tu však velké ale. Znamenalo by to ohrozit i svého manžela. Toho 
stále ještì miluje. I když mu nedokáže prominout, že i on jí jistì opovrhuje, 
že ji nebrání èi alespoò neomlouvá, že ji neutìšuje, že ji nehýèká. Tím ji 
trpce zklamal, ale jemu jedinému všechny ty prohøešky, za které jeho 
kumpány nemùže ani cítit, dokáže odpustit… Jeho by litovala.

„Proè nepovýšit nevalné manželství na dobré pøátelství? To by se mi 
líbilo. Kdyby to bylo tak prosté…,“ povzdychla si. Co by dìlala dál? Kam by 
šla? Co by na to øekly dìti? A okolí? Jak by se dìlil majetek? Stál by o ní 
ještì nìkdo?

Dnes s nimi na vyjížïku nejela, i když zamýšlená trasa nebyla pro kolo 
ani dlouhá ani nároèným terénem; a venku je nadto tak pìknì. Vymluvila 
se na nevolnost. Ve skuteènosti již nemohla vydržet jejich oèividné po-
hrdání. Tìší se, až víkend skonèí, vrátí se domù a celých pìt dní kumpány 
svého chotì neuvidí, jen o nich uslyší; manžel o nich hovoøí takøka bez 
pøestání, avšak na to si již zvykla; tedy pokud je nepøijdou bez ohlášení 
navštívit, jak mají èasto ve zvyku, i bìhem pracovního týdne, bez ohledu  
na to, že její muž musí brzy vstávat a ona s ním, aby mu pøipravila prádlo     
i snídani a svaèinu. Rozvalují se pak po poklizeném bytì, jsou hluèní            
a sprostí a dìlají nepoøádek a chovají se k ní i u ní doma jako k hloupé 
služce. Žena v domácnosti není pøeci služka! Nikdy jim nic neøekne, kvùli 
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manželovi. A také, že se obává, že by se jí cho� ani pøi otevøeném støetu 
nezastal. Bojí se takové pravdy. 

Zarmoucená i nahnìvaná žena právì stojí nad velikým hrncem 
vroucího, voòavého, mastného guláše, a uvažuje, že by do nìj vhodila 
trochu, jen trošku jedu na krysy, který našla ve spížce, až za regály, v ko-
moøe této pronajaté víkendové chaty. Ne k smrti, jen aby je malièko 
potrápila. Ale co dál? Co bude dál?

„Tøi duše bych ïáblu upsal za jedinou noc s tebou!“ zaslal jí kdysi onen 
bláznivì zamilovaný hoch (teprve pozdìji, mnohem pozdìji, se z jeho knih 
dozvìdìla, že byl – a stále je – bláznivì zamilován jen do svých pøedstav, 
do každé a žádné ženy zároveò). Odepsala mu: „Mrháš tu dušemi, 
rozdáváš, ale nemáš pøitom ani tu svou!“ Byla by na to zapomnìla, kdyby    
si svá pøesná slova, jedno za druhým, nepøeèetla v jakési Tvùrcovì knize     
o nìkolik dekád pozdìji.

„A co já? Hrdost již nemám. A duši? Duši mám? Kde? A kde jsem já? 
Kde se cítím být, právì teï, v tomto okamžiku, na ose svého života?“ 
zasmušila se. „Inu, já doufám, že pod vrcholem, tìsnì pod vrcholem, vždy 
tìsnì pod vrcholem,“ napadlo ji, a držela pøitom tøi velké, sírovì žluté 
tablety nad bublavým zvìøinovým gulášem jak sopeèným chøtánem, jak 
paprikovým sluncem. Svùj pomyslný váèek pro zlobivé dìti. Cítila jejich 
hrubý povrch, jemnì je tøela mezi ukazováèkem a palcem.

Slyšela, že existuje jed, jenž spéká orgány obìtí, pomalu, zaživa,         
za plného vìdomí, za neuvìøitelných bolestí. Jak vlastnì pùsobí tento?    
Co by mìla èekat?

Opravdu to chce udìlat? Ublížit manželovi? I sobì? Øekla by, že již 
jedla, a odmítla proto svou porci? Jestli se nechce prozradit, musí trpìt       
s nimi, snad i zemøít. Chce to všechno? Nebylo by jednoduší øíct man-
želovi, že je zbabìlec? A tøeba jej i opustit? A jeho kámošùm, že jsou 
pokrytecká, nafoukaná, sexistická prasata? Vybouchnout, ztropit scénu, 
jaké by se jistì vysmáli coby klasickému hysterickému výlevu? „Proè       
tak vyvádí? Co ta nevolnost? Že by to nedostala? A není náhodou již           
v menopauze?“ Jako by je slyšela. Ne, to ví urèitì: bolest spojuje. Muži 
musí za vše, co na ní napáchali, trpìt. A jelikož ona je pupeèní šòùrou 
propojená s manželem a odmítá se odstøihnout, musí za to zaplatit, musí 
se také otrávit… Tedy, pokud… „Je blbá,“ øíkali si jistì kumpáni jejího  
muže. Øíkali by si to i nadále? Jistì, nic by to nezmìnilo.

„Ta horká, lepkavá láva pode mnou by je slupla jak malinu,“ pousmála 
se zlomyslnì nad drolivými tabletami. „Když blbá, tak blbá!“

A co ten sen? Co znamenal? Znamenal nìco? Co by jejímu rozhodnutí 
øekli šamani sumèích oèí a voskových stop?

Každou chvílí se manžel a jeho spoleèníci vrátí. Musí se rozhodnout.
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Božínku, to je let! Skonèila druhá svìtová válka, mnì bylo 12 let, od 
prvních písmenek, která jsem se nauèila, jsem psala básnièky – pokoušela 
se, tak je to pravdivìjší. V Plzni vycházela PRAVDA, noviny, které naše 
rodina pár let dokonce kolportovala, abychom mìli k tátovì výdìlku             
v Autramu na Prioru ještì nìjakou tu korunku navíc. Otec pøed tím, než 
odjel ráno do práce, je prodával u stanice autobusu Námìstí Èeòka 
Ullricha (pøedtím i potom zmìnilo nìkolikrát jméno, ani nevím, jak se 
jmenuje teï, ale je to námìstí proti škole na rohu Školní ulice), matka a já 
jsme noviny roznášely po domech, já vždycky pøed nástupem do školy –      
v nedìli pak o nìco pozdìji, vždycky ráno, za jakéhokoli poèasí. Mìla jsem 
pøidìlen svùj úsek a zodpovídala za splnìní úkolu. A mìla jsem dokonce 
právo nechat si nìjaké to spropitné, které jsem obèas dostala. 

Pøedevším jsem si s radostí schovávala pochvaly od tìch, jimž jsem 
noviny nosila: nejen za to, že jsem šikovná holka, ale pøedevším za to,      
co si v tìch novinách pøeèetli – já tam obèas mìla nìjaký svùj pokus           
o literaturu. Dìlaly mi ty pochvaly vìru dobøe – od táty ani mámy jsem se 
jich nedoèkala – nevím, jestli nepøikládali mým pokusùm žádnou hodnotu 
nebo se ostýchali… už se to nedozvím. 

Jak øíkám, psala jsem. Nosila to do Pravdy, redakce byla v Hankovì 
ulici, v redakci mj. sedìl Josef Brand. Asi byl pøekvapen, když jsem se tam 
poprvé ocitla: nohatá vykulená holka. Žádná autorka, vyžle, dítì. Možná se 
mu mne zželelo, možná – kdoví co. Prostì nade mnou držel „ochrannou 
ruku“. Nìkdy to bylo asi hodnì zapotøebí, bylo to neumìtelské, básnièky 
jsem psala silnì ovlivnìná Vladimírem Majakovským, dovedu si pøedstavit, 
jak to nìkterým jiným redaktorùm „lezlo krkem“. Josef Brand mne chránil, 
aniž mi to kdykoli øekl. Josef Brand mne podporoval, Josef Brand mne 
vlastnì pøivedl k psaní. Díky, Pepo. 

I když èas taky trochu pocuchal naše dlouholeté kontakty, skoro pøá-
telské. To bylo v roce asi tak 1967–69. V roce 1966 mi vyšla v Západo-
èeském nakladatelství prvotina Neklid (Karla Papežová).

Muselo to být nìkdy po srpnu 1968 – už tam nebyl Josef Koenigsmark, 
který mìl na stole cedulku: „Tah 30.dubna“ – týkalo se to sice loterie, ale on 
si ji tam dal z recese, protože dostal vyhazov, nespolehlivý, reakcionáøský 
Joe Koe – øeditelem už byl oddaný soudruh Brašna. Josef Brand v té dobì 
nesedìl už v Pravdì, ale právì v tomto nakladatelství. Já, namlsaná 
prvním úspìchem, jsem do nakladatelství donesla své Bagately – drobné 
povídky… Jedna z nich vyprávìla o tom, že malé dítì dostalo krásné 
jablíèko, které si schovalo, protože si ani netrouflo do té krásy kousnout. 

KARLA ERBOVÁ

Josef Brand

DOPISY PØES ØEKU STYX
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Jednoho dne však neodolalo, matka mu je rozøízla – a ejhle, hvìzdièka       
v jablku byla èervivá… dítì se rozplakalo. Otec je chlácholil, že pøece mají 
ve sklepì mnoho podobných jablíèek, o co jde? A matka øekla: Nepláèe   
pro to jablko, ale pro ty znièené sny…

Tahle povídka rozzuøila pana øeditele Brašnu, pøimìl Josefa Branda        
k tomu, aby mi napsal dopis, v nìmž jsem byla oznaèena za element, 
„zasévající morbidní pesimismus mezi pracující“ a hodil mi rukopis na 
hlavu. Josef Brand tak uèinil. Asi mu nebylo dobøe, protože za mnou do 
práce poslal svého syna s lístkem, v nìmž mne na to, že onen dopis 
dostanu, upozoròoval, omlouval se, že nemohl jinak…

Mne to urazilo. Na Josefa Branda jsem hluboce zanevøela, nechtìla 
jsem s ním nic mít, považovala jsem to za zradu! Øadu let jsem s ním 
nemluvila, vyhýbala jsem se jakémukoli náhodnému potkání tøeba na ulici, 
nemohla jsem mu to odpustit, i když jsem se snažila pochopit jeho lid-   
skou situaci: rodina, dìti… (Sama jsem provìrky s událostmi roku 1968       
a pozdìjšími odnesla ztrátou zamìstnání, nemožností najít jakékoli jiné,   
ani manuální, nemožností publikovat celých 25 let, taky jsem mìla dìti...) 
Panu øediteli Brašnovi jsem každoroènì k Vánocùm posílala pohled            
s rozkrojeným jablkem, jen s adresou, bez textu, bez podpisu. Malá pomsta 
– pøedpokládám, že si z toho vìru nic nedìlal.

Až po letech, èirou náhodou jsme se s Josefem Brandem potkali na ulici 
(už nebylo vyhnutí), øekli si, co bylo tøeba – a pokraèovali v tom pøátelství, 
by� už trochu pøipomínalo sdrátovaný hrnec… Bylo to køehké, ale mìli jsme 
to rádi… Pepík nade mnou tu ruku držel vlastnì poøád. Dokonce mi daroval 
dvì skašovské døevìné hraèky, které sám vyrábìl – panenku v èerných 
šatech (ptal se mne, co má mít na hlavì, já trvala na klobouku, takže má 
tralaláèek) – já jí øíkala „žena Josefa“ po babièce Fremrové a miminko 
Pepíèka – schovávám to nejen jako pøipomínku našeho pøátelství, ale i jako 
jednu z posledních možností mít pravou skašovskou døevìnou hraèku.     
Co s tím udìlají mí potomci? Nebudou mít tušení, o co se jedná…

Nebudou mít tušení o tolika pøíbìzích z mého života, které by jim moh-  
ly mnohé napovìdìt – mládí má oèi oslnìné nìèím zcela jiným, než je    
život tìch druhých... Nìkolikrát jsem mìla chu� hlasitì vzkøiknout: Což     
vás nezajímá ani máma? Vèas jsem si uvìdomila, že by to byla vìta do 
vìtru – že tohle mùže napravit jen èas, dlouhý èas – a kdoví zda pøijde – 
My nebyli jiní – nevidìli, neslyšeli, nevnímali, nerozumìli – a pak už bylo 
pozdì –

Josef Brand píše kamarádce

Hele holka s ementálovým dvoupøedsíòovým svalem
Vážená pìstitelko veršù kytièek a trav
Dìkuju za tvou zpovìï
jak jsi rostla po meèi i po pøeslici
Je to moc veliké vyprávìní
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a zaslouží si aby bylo zachováno
Lidé by mìli znát
jak roste básníøka v našem vìku mimoøádná
citlivá šlechtièna lidských myslí a srdcí

A já
ponìkud opoždìnì usedám k psacímu stroji
abych ti blahopøál k té slávì
kterou ti uspoøádalo konšelstvo plzeòské

Je to náplast na rány
ale nemám jistotu
zda má schopnost hojivou

A co já? Byl jsem zasejc ve špitálu
Vono se mi zakopávalo srce
Jak vidíš – už píšu po skašovsku
Vracim se do dìtských let
Chce se mi emigrovat
           (tak se to øíká mezi zdìlanci)
Já øikam utéct
ale vono nyní kam Svìt roztìrendìnej
Hajzlové mají pré a Všemohoucí už nemá tu moc
aby jim nepravosti zatrh

Tak vo tom raèi nebudu psát
protože nemam dost velkej papír
a velkou obálku
aby se tám vešly všechny slova
nadané hrubiánstvím a doznávám 
i zlolajnou sprostotou
bez níž se na starý kolena neumim vyslovovat
vo souèasnym životì

Aj� tì v novym domovì netrápí žádnej neøád
Aj� tì tìlo nebolí
Do Novýho roku se má vykroèit levou nohou
ale vona ta levá strana je níèkont v nemilosti
tak raèi do tý vosmièky skoè vobouma nohama
Jsem s tebou aspoò v duchu

Neblbni a dejchej Tvý verše nelžou
Ty doubraveckej Kadlíku
                                                     Pepík Vojtíškojc z toho Skašova
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DEKAMERON ÈESKÝCH KLASIKÙ

ANTONÍN LNÌNIÈKA

František Kožík: Nejvìtší z pierotù

MÁM PRO VÁS LÉK

BÌŽTE SE PODÍVAT 

         DO DIVADLA

         NA DEBURAUA

                JÁ JSEM DEBURAU

                PANE DOKTORE
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PODOBY PANA K.T.

KAREL TRINKEWITZ

Nekamenujte proroky…
Motto: Hledám lidi, mém jak ve snu žili; –
           bez srdce však larvy najdu jen.
           (Karel Hynek Mácha: V svìt jsem vstoupil)

Žijeme v dobì ohrožení existence lidstva jako celku a mnozí se ptají, 
proè se náš druh – homo sapiens – sám žene do zkázy. Nejèastìjší pøíèina, 
kterou myslitelé všech oborù nacházejí, je ta, že lidstvo se nedokáže pou-
èit ze své minulosti. Nejnovìji jsem musel na tuto pøíèinu myslet, když  
jsem v èeském tisku èetl necitlivé odsouzení nové sbírky básníka Ivana 
Diviše Obra� konì!

Napadla mì øada reminiscencí z obrozenecké doby naší literatury. 
Pøípad Máchùv. Nejvìtší èeský básník všech dob si vydal soukromým 
nákladem báseò Máj. A jaká byla reakce nìkterých jeho souèasníkù? 
Vzpomeòme jen odsudku z pera Èelakovského nebo reakci Tylovu. Nazvali 
ho „rozervancem“, nápodobcem cizích mód, køiklounem, maniakem, pro-
vokatérem (však chodil po Praze v plášti s rudou podšívkou, toulal se po 
nocích, mìl perverzní vztah k erotice…). A to ještì tehdy neznali jeho 
intimní deník, jeho vztah k ženì. Byl pro èeské pomìry, pro hnidopichy      
na poli literatury, pro staromilce pøíliš velký, aby ho mohli pochopit.           
Ale omluvme je, tehdy èeská literatura byla v poèátcích.

Ale my žijeme o sto padesát let pozdìji, ve vìku informaèní exploze. 
Dnes známe literaturu celého svìta, mùžeme si nalistovat, nebo dokonce 
na obrazovce vizualizovat jakýkoli potøebný text (se závistí pozoruji v ham-
burské univerzitní knihovnì mladé lidi, jak sedí nad klávesnicí computeru    
a mohou si vyvolat jakoukoli kulturní informaci bìhem nìkolika vteøin).

Pouèili jsme se však z celého toho vesmíru vìdomostí? Umíme dnes 
lépe pochopit básníka, který je v mnohém ohledu dùstojným nástupcem 
Máchovým? Nikoli. Nìkteøí se nepouèili.

V každé uèebnici se mùžeme doèíst, že „Máchovi – poprvé v dìjinách 
èeské literatury – život a poezie splývaly“. (Dìjiny èeské literatury II)

To je dnes pro literaturu samozøejmostí (jako vùbec pro moderní umìní). 
Patrnì to obecnì uznává i autor útoku na Diviše, ale zároveò ho alogicky 
obviòuje, že pouze „šustí papírem“ literátštiny. Zatímco Divišova poezie      
je naopak nejintimnìjším výkøikem zraòovaného vìdomí, oprávnìného 
zoufalství nad svìtem. A také zoufalstvím nad jeho tvùrcem. Jako by to 
nebyl dávný archetyp zoufání zbožného èlovìka nad nepochopitelným 
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sadismem svìtového dìní. Vzpomeòme jen, jak toto zoufalství líèí I. B. 
Singer v pøíbìhu rabbiho, který odsoudil Boha. Jak si zoufali mnozí nad 
Bohem proto, že dopustil Osvìtim.

Diviš toto zoufalství vyjadøuje v tak fascinující formì, tak mistrovsky, že    
i tak otrlému všežravci literatury, jako jsem já, který ètu tisíce stran za jediný 
mìsíc, zùstane nesmazatelnì v mysli jeho báseò Archandìl Gabriel stojí    
u pípy a toèí, kde se øíká:

Tak prosím, vece Gabriel,
tady bychom mìli jedno pivínko,
jeden Osvìtim, jeden Kábul, jednu konkistu,
ráèíte konkistu více propéci?
A tady bychom mìli jedno stvoøeníèko, to vaše.
A bùh žere a žere. Žere lidi,
s oblibou ale dìti…

Zeptá-li se filosof jako Th. W. Adorno, zda je po Osvìtimi možná poezie, 
proè by se nesmìl básník zeptat, zda je po Osvìtimi možný bùh? A proè   
by pøitom nemìl køièet? Køièet zoufalstvím jako prorok. Samozøejmì že 
proroci jsou køiklouni – hlasy volajících na poušti, na poušti nepochopení.

Ale Diviš jen nekøièí, Diviš také evokuje tichým hlasem obrazy v našich 
vzpomínkách. Jen ten, kdo žil jako kluk pod vršovickými kasárnami          
28. pluku jako já, mùže být náhle zasažen Divišovou básní V Praze na 
Edenu pouštívali jsme draky. Jestli nìkomu ty verše šustí papírem (tím hùø, 
je-li Pražák), pak je ranìn duchovní slepotou pøímo biblických rozmìrù.

Se vší rozhodností, za níž stojí má láska k èeské poezii, zde øíkám,      
že jsem se vzdal pokusu Divišovu sbírku recenzovat, protože jsem zjistil, 
že bych ji nejradìji citoval báseò za básní, verš za veršem. Jestli má ta 
sbírka jednu vadu, pak je to ta, že vyšla jen ve 333 výtiscích! Básník ji 
musel vydat soukromì – jako kdysi Mácha. Bída poezie, bída našeho 
exilového života.

CO POEZIE, CO VÍC? V BEZBOŽECKÉM DNES?
Co horšího, kdo básník, jak si jej myslel B.?
Hrst po svìtì, to dlaní rozhozené proso,
snaží se ještì vzklíèit výživì… Ale tady, a komu?
Vydáš knihu krve, bezesných nocí,
krutì skuteèných snù, knihu oslovení,
jediného možného ještì dohovoru…
Kudla do zad, pomluva, smlèení, mlèení,
pøišeptnutí, po�uk na èelo…
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Jak básník „své pappenheimské“ zná!

Jako je znal dávno pøed ním Hálek: Nekamenujte proroky, neb pìvci 
jsou jak ptáci, hodíš-li po nìm kamenem, on víc se nenavrací. Básník Diviš 
evokuje tuto situaci v setkání malíøe Caspara Davida Friedricha (který 
skuteènì v Èechách maloval) a Karla Hynka Máchy na Milešovce. David 
øíká Máchovi:

bratøe, mùj bratøe, ale vždy� ten tvùj zázrak

se doèkal ode tvojí smrti tak sto dvaceti vydání!

Založils nejen poezii, ale i tuhle zemi!

Pøízrak se ráèil otoèit: na to se ti vyfláknu,

drzante, na to se vám všem vyseru –-

mìli jste za života, za života,

právì jak s Nìmcovou a chudákem Nerudou!

A pak jim vydáváte spisy na koni?

Jste banda všivákù, svìtnièka v Litomìøicích,

hrobeèek na Slavínì? Kytky na hrobì?

Pøece víš, co sami øíkáte: kvìtiny na hrobì

jsou na hovno… máchnul rukou –

a zmizel…

Zdvíhám hlas proti tomu, kdo hodil kámen. Házím snítku vavøínu.         
Já vím, že i s ní by mì Diviš poslal kamsi. Ale v srdci by se mu zvedla vlna 
pøátelství. Ještì je poezie!

STANISLAV BUKOVSKÝ

 Øecký kulturní jemnocit 
V Øecku byly ženy tak nemravné, že kyperskému sochaøi Pygmaliónovi 

nezbylo nic jiného, když se chtìl oženit s krásnou a slušnou ženou, než 
aby si ji sám stvoøil jako sochu ze slonoviny. Afrodíta mu ji pak na jeho 
prosbu oživila a stala se z ní Krásná Galathea. Teprve pak se mohl ke své 
plné spokojenosti oženit, jinak by byl zùstal starým mládencem. Manželùm 
se z jejich vztahu narodila krásná dívka Pafos.

POSTPRAVDY
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To Narkissos, podle nìhož dostala jméno voòavá žlutá kvìtinka 
narciska, nechtìl také mít nic spoleèného s proradnými ženami, jakož          
i nymfami, a radìji se jako do zrcadla díval sám na sebe, pozoroval, jak se 
jeho podoba odráží na hladinì prùzraèné lesní studánky. Až se v ní 
nakonec utopil. Z toho lze vyvodit závìr, že není lehké žít ani s ženami ani 
bez nich.

Zuøivé váleènice Amazonky naopak byly po dobu vojenské služby        
již všechny po amputaci prsu, který by jim pøi støelbì lukem pøekážel, 
povinovány zùstat pannami. Až když zestárly, mohly se provdat za 
nìjakého muže. Asi moc nezáleželo na tom jakého. Ten pak zùstal             
v domácnosti a ony se vìnovaly øízení spoleènosti, mezinárodní politice      
a plánování dalších válek a misí.

Hrdina ze všech hrdinù nejvìtší, neohrožený Héraklés, se na èas 
øízením osudu stal otrokem královny Omfalé. Ta nacházela zalíbení v po-
nižování tohoto mužného hrdiny a nutila ho nosit ženské šaty a pøíst se 
služkami. Hroznì pøi tom trpìl, ale jako otrok musel poslouchat. Nakonec 
mu ještì naøídila, aby s ní zplodil syna, zakladatele pøíští královské 
dynastie. Chudák Héraklés všechno pøetrpìl a po propuštìní z otroctví se 
opìt vydal na cestu hrdinství, až ho nakonec olympští bohové pøijali mezi 
sebe. Po požití nektaru a ambrózie se stal jako oni nesmrtelným.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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Nejvìtšího hrdinu trojské války Achillea se pokusila uchránit jeho matka, 

moøská bohynì Thetis, pøed váleènou vøavou ukrytého na ostrovì Skyru 

mezi dcerami krále Lykoméda v ženském rouchu. Lstivý Odysseus však 

odhalil jeho totožnost, když jedna z dcer, ve skuteènosti Achilleus, v umìle 

vyvolaném poplachu uchopila meè, zatímco ostatní dívky se rozutekly. 

Ženské šaty ochotnì vymìnil Achilleus za váleènou zbroj a mìl pak 

nejvìtší zásluhu na vítìzství Achajcù v deset let trvající trojské válce.     

Proè ti dva nejmužnìjší z mužù museli své mužství halit do ženských šatù, 

proè Thetis neukryla nìkde syna lépe a jinak, se už nedozvíme. V ménì 

civilizované zemi by hrdinové urèitì ženské šaty nenosili.

Krásný mládenec jménem Hermafrodítos, syn bohynì lásky Afrodíty, 

mìl tu smùlu nebo štìstí, že se do nìj zamilovala nymfa Salmakis. Když   

se koupal v prameni, kde žila, objala ho a požádala bohy, aby jejich tìla 

navždy spojili. Ti jí vyhovìli a Hermafrodítos od té doby nebyl, èi nebyla,   

ani žena ani muž. Nymfin prùzraèný pramen výborné chuti nacházející se       

v civilizovaném svìtì od té doby lákal pøicházející barbary, aby se z nìj 

napili. Když tak uèinili, pøestali být barbary, jejich kulturní úroveò se zvý-   

šila a stali se zženštilými pøíslušníky civilizovaného svìta.

Ke zmìnì pohlaví se naopak sama rozhodla dívka Kainis, syn èi dcera 

lapitského krále Elata. Na její pøání ji bùh moøe Poseidón promìnil v mu- 

že. Ten se pak pod jménem Kaineus vypravil do boje proti zdivoèelým 

Kentaurùm. Ve válce s nimi sice Lapitové  zvítìzili, ale Kaineus v lítém boji 

padl.

Zeus jako nejvyšší bùh si mohl dovolit takøka všechno, a že mìl zalí- 

bení v milostných pletkách, mìl navzdory nepøejícnosti své manželky Héry 

spoustu milenek a nemanželských potomkù. Také se zamiloval do podle 

názoru bohù i lidí nejkrásnìjšího mladíka na svìtì Ganyméda. Orel mu jej 

musel pøinést na Olymp, aby ho mìl neustále vedle sebe. Ganymédés 

potom Diovi jako božský èíšník naléval do poháru božský nektar. Ve sta-

rém Øecku se dìly, jako všude jinde v každé dobì, rùzné ukrutnosti            

a nepøístojnosti, ale rozhodnì nemùžeme Øekùm vyèítat, že by nebyli 

tolerantní. Ani z pohledu souèasného moderního èlovìka, který má již za 

sebou pøítìž nejrùznìjších pøedsudkù, jimiž byli v minulosti jeho pøedci 

svazováni, nelze u nich najít žádné pochybení. Naopak, mùžeme si z nich 

brát v lecèems pøíklad. Jako pøíslušníci vysoce kulturního národa nemìli 

tudíž starovìcí Øekové, stejnì jako jejich bohové, žádné výhrady proti 

projevùm pohlavní nevyhranìnosti. A tak to taky má v civilizovaném a kul-

turním svìtì být.
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ANEŽKA LANGHAMMEROVÁ

Jak jsem byla pøepadena

MLADÝ ZÁPAD

Pracovala jsem v kavárnì, která se novì rozjíždìla. Majitel nemìl do-
statek penìz, aby nám mohl dávat pravidelné výplaty. Vše jsme dostávali     
v hotovosti v nepravidelných intervalech. V kavárnì byla super parta, práce 
mì bavila, takže mi nepravidelné výplaty nijak nevadily.

Jednoho dne jsem zrovna dostala výplatu za celý týden. Mìla jsem 
radost, že si budu moct koneènì nìco koupit. Cestou z práce jsem 
plánovala, jak si koupím nové kopaèky na frisbee a permanentku do 
bazénu. Také mì napadlo, že doma nemám vùbec nic k jídlu. Bylo pár 
minut pøed desátou veèer. Proto jsem zrychlila krok a doufala, že stihnu 
nákup v Kauflandu.

Dorazila jsem tìsnì pøed zavíraèkou. Prodavaèky ze mì vùbec nemìly 
radost. Bezmyšlenkovitì jsem popadla pár vìcí, které jsem potøebovala    
na veèeøi, dobìhla k pokladnì, zaplatila a s doprovodem ochranky odešla   
z obchodu. Ochranka ihned po mém odchodu zamkla.

„Uff, stihla jsem to! Mám takový hlad! Teï rychle dojít domù, uvaøit          
a budu spokojená,“ øíkám si v duchu, zatímco procházím ulicí smìrem       
k našemu bytu. Na protìjším chodníku vidím chlapa, který se divnì motá. 
Vypadal divnì. „Nebudu se nì nìj koukat. Když si ho nebudu všímat já, tak 
on si mì taky nevšimne,“ øíkám si v duchu. 

Tato myšlenka nebyla nejchytøejší. Chlápek se ke mnì po pár krocích 
rozbìhl a chytil mì za tašku. Tøese se mnou a lehce mì škrtí. 

„Naval prachy! Dìlej!“
„Nnnnnnnic nemám,“ odpovídám tøesoucím se hlasem. 
V hlavì mi vyskoèilo, že jsem se pøece nedøela celý týden jen proto,  

aby mìl tenhle podivín na chlast a cigarety.
„Nekecej! Dej to sem!“ zaøval mi pøímo pøed oblièejem. 
Pøemýšlela jsem, jestli se pozvracím nebo omdlím. Strašnì mu smrdìl  

z pusy alkohol, cigarety a èesnek. Pøitáhl mi tašku u krku. Zaèalo se mi 
špatnì dýchat. Žádné peníze nestojí za cenu života. Radši mu to dám, 
tøeba mi dá pokoj.

„Povol mi trošku, dám ti ty peníze!“ vykøikuju z posledních sil.
Opravdu se mi hodnì tìžce dýchá. Nechci mu omdlít v náruèí. Kdo ví, 

co by se mnou dìlal. Nic dobrého by to nebylo.
Povoluje! „Tak dìlej! Bude to? Dej mi peníze nebo tì opravdu uškrtím!“
Jeho hlas je plný zloby a nenávisti. Rychle hledám penìženku v tašce.
„Mám tam moc vìcí. Nemùžu ji nahmatat.“
„Tak tu tašku vysyp,“ zahømí mi do ucha.
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Hurá, nahmatala jsem nìco. Není to penìženka, je to nìco lepšího! 
Zmražený špenát! Nepøemýšlím. Napøahuju se. Borec nestihne ani mrk-
nout a už na nìj letí zelená zmrzlá zbraò. Zavrávorá, nestihne ani nadávat 
a klátí se k zemi.

Neotáèím se, skoro ani nedýchám. Bìžím ze všech sil ke dveøím 
našeho domu. Rychle vytáhnout klíèe. Otáèím se. Nikdo mì neproná-
sleduje. Zamykám nadvakrát vchodové dveøe. Jedu výtahem do bytu. 
Lehám si na postel a chce se mi breèet. Až teï mi dochází, co všechno se 
mohlo stát.

Usínám. Zdá se mi noèní mùra. Ve snu vidím toho chlapa, jak leží na 
zemi. Všude kolem jsou roztažené pásky. Blikají policejní auta… 

„Ne, to nemùže být pravda!!!!“ 
Probouzím se svým výkøikem. V hlavì nevím, jestli je to sen, nebo se to 

vážnì dìje. Koukám na hodinky, které ukazují pùl šesté ráno. Pøemýšlím, 
jestli se pùjdu podívat ke Kauflandu nebo radìji ne. Není to nejlepší nápad, 
ale jsem zvìdavá. Pùjdu!

Co když se vážnì nìco stalo? Dobré je, že otisky prstù ze špenátu 
roztály. Na druhou stranu, jsem poslední èlovìk, který si vèera kupoval 
špenát. Špenát moc lidí po kapsách nenosí. Škoda… Mám to! Kousek od 
obchoïáku je plavecký bazén. Otevírají v šest ráno. Vezmu si plavky, 
ruèník, brejlièky a pùjdu plavat. Cestou zjistím, co se dìje, a budu mít klid. 
Balím si vìci, jedu dolù výtahem a vycházím z domu. Všude je ticho.         
Po silnici jede jedno auto. Procházím kolem Kauflandu. Nikde nic. Žádná 
policie, žádná mrtvola, žádná krev. Uff, je to dobré. Obejdu celou stavbu. 
Nikde nic. Odcházím na bazén. Skáèu šipku do bazénu. Ledová voda        
je všude kolem mojí hlavy. Tak nádherný pocit jsem dlouho nezažila. Padá 
mi obrovský kámen ze srdce. Nic se mi nestalo a nikoho jsem nezabila. 
Snad už se to nikdy nebude opakovat. 

(NE)KRITICKY

ŠTÌPÁN ŠPÁD

Pøímý kontakt s realitou
Se sbírkou Emilie Uldmannové Naboso (Artkrist 2021) se ètenáøi 

dostává øady rùzných témat (jak je pro autorku obvyklé, tvoøí v cyklech 
rùzného zamìøení – Ozvìny, Øeèi, Tichá pošta) a èasto protichùdných 
emocí. Mezi nimi peèlivý ètenáø najde zasnìné bloumání i palèivé vzpo-
mínky, pøelétavý pocit zamilovanosti i smutek nad ztrátou dávné lásky, 
rozkoše tìlesné i radost duchovního rázu, úzkost z pøicházejících novot       
i nostalgii po zmizelém. Pojïme si tento zdánlivì nesourodý, ve skuteè-
nosti však peèlivì uspoøádaný celek prohlédnout blíž.
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Název slibuje bezprostøední, pøímý kontakt s realitou, ale znamená          
i urèitou bezbrannost a odvahu k neznámému. Sbírka není právì výkladní 
skøíní avantgardy, ale mùže se obrátit k dost širokému publiku ètenáøù 
poezie, napøíklad i prostøednictvím rùzných odkazù a citací lidové poezie, 
barokních textù J. J. Ryby nebo koled èi aluzí na botaniku (Mezi kameny 
zámkové dlažby, Travní semeno).

Obsažená intimní lyrika se také mùže v zásadì setkat s dvìma typy 
ètenáøù – tìmi, kteøí jsou na takové osobní prožitky a detaily zvìdaví,          
a tìmi, kteøí touží nahlížet svìt z širší perspektivy; tìm druhým budou 
naopak bližší básnì reflexivní, nejèastìji v poloze úvahy nebo vzpomínky, 
nezøídka s metaforickou pointou. Autorka se ráda stylizuje do osoby, které 
chybí uplynulá období a nostalgicky na nì myslí, napø. v poetické minieseji 
Generaèní: „Stejnì jako øíkám / prosím a dìkuji / s dovolením a promiòte // 
Nedovolují a nepromíjejí / Není to tím že / nevìdí co to znamená / položit      
a zavìsit?“ V nìkterých básních se pomìrnì racionálnì øeší axiologické 
otázky – napø. dìti x láska (b. Miláèku) nebo stát x vlast (b. Obèanská 
výchova). Tato Kolumbova vejce budou patrnì také bližší spíše ètenáøùm 
racionálnìjší povahy.

Oddíl Øeèi se vesmìs skládá z menších textù aforistické povahy s ty-
pickou jazykovou hrou, dedikace Pavlu Eisnerovi u jednoho z nich vypoví-
dá za všechny o jejich orientaci. Jednotlivá pìtiverší jsou vìnována šesti 
múzám (proè právì šesti nevíme, když bájných múz starých Øekù bylo       
o 50 % víc). Tyto jsou ovšem spíše všednodenní – pracovitá, seètìlá, pilná, 
nezodpovìdná, pošetilá a zákeøná. I naše snažení docela vystihuje právì 
Múza pilná: „Vede øeèi o psaní / a psaní o øeèi / A žvaní a žvaní / o øeèi        
a psaní / Paní nesu vám.“

V oddíle Tichá pošta klepou na dveøe zmizelí lidé a vzpomínky na nì: 
„Pamatuji tedy jsem“ (b. Za zavøenými víèky). V básních bývá užito 
apostrofy – básnického oslovení nejen neživé vìci èi zvíøete, ale také 
osoby nepøítomné èi neživé (Chodíte za mnou dennì, Nìkdy pošleš 
navštívenku). Kdyby to šlo, doporuèil bych ètenáøùm stejné naèasování, 
jakého se dostalo mnì – obdržel jsem knihu o letošních Dušièkách.

Nìkdy se mùže stát, že autorka (nebo její lyrická mluvèí) spadne do 
pasti vlastní ironie – což je ale vždy riziko lyrického podnikání. V básni 
Pane Ježíši se rozvíjí úvaha o kletbách, která je pointována cizími výrazy 
(zde nelze nevzpomenout, jak Jan Werich ète Horníèkovi ze Švejka a hledá 
ve vysvìtlivkách nìmeckou kletbu): 

„O. K.! Super!! Waw!!! / Shit“

Anglické citoslovce se píše wow, takže zde pùsobí spíš nechtìnì 
komicky. Ale není to dùležité – víme od Jaroslava Seiferta, co je údìlem 
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Jorika mu uniká a Jorinda nedá. Cyklistka? Pekla lobistka.

Fenclova pøedstavivost osciluje mezi nesmírným vesmírem a okolím 
kolem dokola jeho domova. Nespoutanou fantazii mírnì usmìròuje nej-
rùznìjšími ohledy. Dbá na to, aby se to jako celek nerozpadlo a drželo to 
aspoò do urèité míry nìjak pohromadì. Rozum, srdce a fantazii však, zdá 
se, a možná, že zámìrnì, nemá zcela pod kontrolou. Myšlenky, city a slova 
se øinou jako láva, jako bystøina, jako krev z proøíznuté tepny, èemuž se 
jakoby nedá zabránit a lze se tomu jenom divit. 

Hbitost myšlenek plodí neèekanou skladbu slov a vìt. Velké se snoubí   
s malým, kruté s nìžným, hlubokomyslné s plytkým. Co vychází z jeho  
nitra je prošpikováno odkazy a citacemi, protože nežije jenom život zcela 
svùj, svobodnì podle svého, ale je determinován vším tím, co jako horli-   
vý ètenáø od nejútlejšího dìtství pøeèetl. Všichni, o nichž èetl, žijí v nìm       
a s ním. Mnohé je spíš než tak, jen jako, jako snad. Columbo je však sotva 
zmínìn, i když možná jeho zpùsob pohrávání si s obìtí vyšetøování je        
v textech všudypøítomný. Obìtí je pohøíchu vždy sám autor, nevinný stejnì 
jako Kafkùv K.

Tím, že je upøímný, je i originální. Nesnaží se dìlat lepší, než jak sám 
sebe sebekriticky vidí. Dùslednì se tak v této do urèité míry autobiografii 
bez protekce vùèi sobì líèí. Vzpomínky jsou mu odrazovým mùstkem na 
cestì do tajemného a nepochopitelnì zašmodrchaného svìta. Obèas i hrù-
zostrašného. Ovšem text je vylehèen hravostí a slovní a stylistickou ekvi-
libristikou. Je takøka nerozlišitelné, kdy se dìj dìje ve svìtì reálném èi 
snovém. Tím se dokoøán otevírají dveøe, èi spíše stavidla, záplavì nad-
reálné fantazie.

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

STANISLAV BUKOVSKÝ

Columbo a já

básníka, a sice Venuši miloské klást hlavu do dlaní – pokoušet se o ne-
možné slovním vyjádøením neverbální skuteènosti. A tento pokus Emilie 
Uldmannové je opìt pøíjemnì zdaøilý.

Nakonec je tøeba ocenit grafické provedení sbírky, pøedvším èernobílé 
abstraktní ilustrace Evy Hubatové, plzeòské výtvarnice a fotografky. Tato 
útlá knížka nejen má co sdìlit, ale také se dobøe drží v ruce a dobøe se na 
ni „kouká“, a za to je potøeba podìkovat všem zúèastnìným.
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IVO FENCL 

Zemøel Stanislav Burachoviè

NÌCO SE STALO

Ex-èlen Støediska západoèeských spisovatelù, autor takøka šedesáti 
publikací Stanislav Burachoviè zemøel v nedìli 2. ledna. Bylo mu 71 let. 
Narodil se 13. øíjna 1950 v Karlových Varech, kterým osudovì zùstal vìren 
až do smrti. V Praze – na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy – nejprve 
studoval informatiku a knihovnictví (1971–1976). Jako pracovník Karlovar-
ského muzea, kde pùsobil témìø pìt dekád, se specializoval na dìjiny 
„svých“ lázní. Doplòovali se v lásce k nim se Zdeòkem Šmídem, který 
Varùm vìnoval knihu Mé staré dobré Vary aneb Váš žoviální prùvodce 
pitím i žitím (Praha, 1999).

Stanislav Burachoviè nepsal tak žoviálnì. Jako historik ani nemohl.    
Má na kontì také práci Karlovy Vary secesní (1982), anebo zdaøilé prù-
vodce. Jeho Zlatý vìk Karlových Varù (1993) ukazuje mìsto v lepším 
svìtle, než jak vypadá dnes. 

Zdejší povìsti shromáždil Burachoviè v knihách Kouzelná harfa (1982)    
a Bájné bytosti Karlovarska (2009). Vìdeètìjší ráz mají Výroèní obyèeje    
na Karlovarsku (1985), charakter prùvodce má kniha Krajem léèivých vod 
(1989). Výraznì obrazovou publikací se stal Svìt kolonád. Stanislav 
Burachoviè nezastíral, že jeho lásku ke kraji umocnil v mládí i (dlouho 
zapovìzený) Dietlùv seriál Píseò pro Rudolfa III. Možná si vybavíte, jak 
zdaøile jsou právì v nìm Vary zachyceny.

Burachovièovi nebyla cizí ani oblast Lázní Františkových a Marián- 
ských a chválil i mou knihu o Lázních Kynžvart. Posléze zpracoval histo-   
rii lázeòství v našich zemích: se Stanislavem Wieserem dali dohromady 
Encyklopedii lázní a léèivých pramenù v Èechách, na Moravì a ve Slezsku 
(2001). 

Ve svých textech se obsadil do role zamilovaného køena pøejícího lás-
ce, jež se i jeho týká, ale až na výjimky nedotýká. Jen tak, nebo právì     
tak, dokáže krásu naplno vychutnat a docenit. A protrpìt. Jorika èi Jorinda   
je jako koèka a autor skrývající svou identitu za rùznými pseudonymy     
zdá se být myší. A cyklistka je rovnou jak pavouèice èi kudlanka, které poté, 
co sameèka obalamutí, ho sní, než staèí utéct. Nebo je cosi jako Klímo-     
va Daemona, èi dokonce sama Kmotøièka smrt. To ale ani autor neví, jak to 
doopravdy je. Protože v ženských se nevyzná nikdo, natož ten, kdo je 
miluje.
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Pøíliš se nezúèastòoval plzeòských schùzí spolku a pozdìji, jistì  hlavnì 
pro nedostatek èasu, øady èlenù Støediska západoèeských spisovatelù 
opustil. 

Není bez zajímavosti, že pùvodnì studoval na Støední hotelové škole     
v Mariánských Lázních. Burachoviè si vždy zachoval talent „být i èíšník“          
a mìl i rád film Vrchní, prchni, avšak zájem o národopis u nìj vyhrál.   
Zcela mu dal pro zbytek života zelenou. Nepochybnì uèinil dobøe. Pøed-
nášel také v nìmecky mluvících zemích a anglicky – v letech 1992–1998    
v Japonsku. Poøádal mezinárodní symposia, roku 2018 se jím realizovaná  
stálá výstava v Karlovarském muzeu stala Nejlepší muzejní expozicí  
Èeské republiky. Téhož roku se on stal Osobností Karlovarského kraje.      
Už dvacet let pøedtím pøebral i Cenu mìsta Karlovy Vary. Nejrùznìjších 
výstav realizoval desítky, na nejrozliènìjší témata. Tvoøil katalogy a ex-
pozicím kongeniální knihy. Sepsal také populárnìji zamìøené Záhady          
a mystéria Karlovarska (2002) nebo Magická místa Karlovarského kraje 
(2013). Jeho kniha Slavní návštìvníci Karlovarska (2003) inspirovala Vla-
dimíra Párala k sérii kratších vyprávìní o jeho význaèných kolezích, jak 
bìhem staletí procházeli (pro zmìnu) historií nedalekých Mariánek. Toto 
Páralovo dílo, mimochodem stále neexistuje v knižním vydání, ale pouze 
na stránkách Salonù Práva.

Velice poutavá je Burachovièova kniha Genius loci západoèeských lázní 
(2008), již psal ve spolupráci s Marií Holeèkovou, jeho dílem se stal také 
Lexikon osobností Karlovarska (2009). Fascinoval mì Pøíbìh grandhote-   
le Pupp (2010): ve svìtì non-fiction i Burachovièovì pøedstavuje totéž,      
co ve svìtì Hrabalovì román Obsluhoval jsem anglického krále, což byla        
i Burachovièova nejmilovanìjší knížka.

Takøíkajíc „k nezaplacení“ je jeho Karlovarské kalendárium 1325–2010 
(2010). Zkrátka a dobøe, badatel Stanislav Burachoviè bìhem života „pro-
pral“ milovaná témata na døeò. Zanechává tak za sebou dílo, které je          
a bude v mnoha smìrech dál doceòováno. Vlastivìdné písemnictví kraje 
systematicky sbíral už od roku 1960, kdy mu bylo teprve deset let!     
Pøesto pøed sebou ještì i nedávno vidìl tolik témat, že by to jiného lekalo; 
jeho paní ve skuteènosti „lekaly“ pouze stále nepøehlednìjší nánosy            
u nich doma. Jak se svìøil v jednom z posledních rozhovorù, vìøil postøehu 
Otokara Bøeziny, že „stejnì jako kvìtina i èlovìk pùsobí nejlépe tam, kde 
vyrostl“. Což nejspíš neplatí pro každého, pro Stanislava Burachovièe se  
to však stalo právem mantrou.

Skromný autor a milovník blues se prý nepovažoval za spisovatele,     
ale podle svých slov jen za pozorovatele, zapisovatele a písmáka. V jeho 
pozùstalosti jsou mimo jiného nejménì dvì nedokonèené autobiografie       
a taktéž verše. 
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Básnì Evy Válkové

Cestopisnou prózu Karly Erbové

Dodatek ke Slovníku cizích slov od Jana Jelínka

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

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

Anežka Langhammerová (1994 Plzeò) - lékárnice, žije v Brnì, v Plži debutuje

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

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

Štìpán Špád (1975 Klatovy) - pedagog, básník, prozaik, libretista

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




