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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Láska má mnoho podob. Z kaž-
dého textu kvìtnového Plže vykukuje, 
snad v každém se schovává – ve 
verších Tamary Kopøivové je vyjádøe-
na vztahem ke krajinì, zemi, kráse,   
v povídce Jitky Prokšové nezastíra-
ným zájmem hrdiny Mladého o dívku 
Lucii, ve fejetonu Karla Trinkewitze 
poetickým vyznáním domovu – to 
luèní trávy a kvítí jsou mu dùvìrnými 
pøáteli. Za hlavní téma i titul svého 
postfejetonu si lásku vzal i Stanislav 
Bukovský.

Jakou lásku mùže vyslovovat Jiøi- 
na Fuchsová ve svých epigramech? 
Možná napoví, že byly psány ještì     
v americkém exilu. Dnes již žije 
autorka opìt v rodné Plzni. Vzpomín-
ka Karly Erbové je také láskyplná – 
vždy� je na mládí (právì v tom roku 
1963 Jiøina Fuchsová emigrovala),  
jež je s každým rokem cennìjší. Jejím 
prostøednictvím je i gratulací k nedo-
žitým devadesátinám Josefa Hrubé-
ho, pøipomínkou literárních druhù 
Františka Fabiana (i on v jednom ver-
ši stvrzuje, že hlavní v životì je láska) 
a Josefa Koenigsmarka.

Na pøechodu stran 19 a 20 obrá-
tíme list (zmìníme téma). Plynnì pøe-
jdeme k vážnosti esejistiky. K dùstoj-
né vzpomínce na plzeòského rodáka 
a èeského spisovatele – v recenzi   
Iva Haráka na knihu o Miloslavu 
Nohejlovi. Ostatnì i on nejen coby 
pøedstavitel vitalismu mìl lásky plnou 
hlavu i romány.

A� je tomu tak i u vás, milí ètenáøi 
všech vìkových kategorií.
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POEZIE

TAMARA KOPØIVOVÁ

Krajinomalby a zvukomalby
Nekoneèná Plzeò

Odnìkud nìkam
køížem krážem
od rána do rána
plyne èas
mìní se
vzdálenost
rychlost
teplota
barvy
Zrychlený puls
odpoledne na Klatovské
a v noci ticho
když posloucháš
zklidnìný dech mìsta
protkaný obèasným výkøikem
ze strachu z vášnì
anebo
ze sna

Plzeò na soutoku øek

Mìsto spí 
ukolébané svými øekami

U Doudlevec Úhlava 
vìènì randí s Radbuzou 
a na další pou� pak pøijímá její jméno

Za chvíli už se nestydatì líbá 
s kráskou Mží 
a nevadí jim pohledy èumilù 
ani èelovky bìžcù – 

svìtlušky bloudící tmou 
u fotbalové arény

Z dlouhého polibku 
odplouvá Berounka 
brzy zamává svému mìstu

A Úslava? 
Té svatý Jiøí ze svého kostelíku 
dává požehnání 
než její voda splyne 
se zadumanou tmavou 
Berounkou

xxx

Napíšu svoje pøání
inkoustovým perem
na kus papíru
složím z nìj loïku
pošlu ji po proudu Radbuzy
mùj sen se rozplyne do temné øeky

Ratiboøická

Je ráno, za rozbøesku
bìžím za Viktorkou
už tady není
Jen splav si zpívá
píseò o ní
Staré bìlidlo ještì døímá
a sbírá síly
na stovky dychtivých
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hledajících
snad tady støípky z minulosti
snad zapomenuté vìty z povinné    
                                                èetby

Vracím se k mlýnu
nalevo rozložitá lípa
pod ní køíž
Najednou proti mnì
babièka a dìti
a Sultán a Tyrl
Zkamenìlí v Gutfreundovì náruèí
Staré bìlidlo nadohled

Cesta se stáèí smìrem k zámku
a rytmus kroku mého bìhu
mìní se náhle v koòský cval
To koèár veze knìžnu domù
rychle mi mizí kdesi v dál
Už zase bìžím
            Opuštìná
Ona dlí dávno na zámku...
A když pak stojím
            Upocená
Pod okny komnat paní knìžny
Zaslechnu náhle její vzdech
„Š�astná to žena... po èertech...“

Ratiboøice èervenec 2021 
èerven 1825

V Marseille

Pøed chvílí se díval
na Notre-Dame de la Garde
Pannu Marii Strážnou
Snad èekal na její souhlas
zda znovu vyplout
Mít zas houpavé moøe pod nohama
a nad hlavou Jižní køíž

Tady mu zhoøkl svìt
jak pelynìk – èlen svaté trojice
ve sklence absintu
dávno vypité
Pøed sebou
laciné èervené víno
v nìm rozpuštìná pravda
Karel Èerný: Námoøník (1949)

Zvuky krajiny

Kolik je zvukù
v tiché horské krajinì
Svist køídel ptákù
Šumìní stromù
Zurèení vody v potoce
Rachot padajícího kamení
Nádech a výdech majestátních hor
A teï i tlukot tvého srdce
Ozvìna zvonù
zvoucích ke mši
dole v údolí
Adolf Josef Chvála: Horská krajina 
(kolem 1860)

Hudební

Posbírej
klapky klarinetu
Pak zahraj
symfonie první vìtu
Zahraj ji pøesnì
podle not
co kocour
na svých èerných tlapkách
zavìsil na obrazu
do osnov
Emil Filla: Zátiší s klarinetem
(Zátiší s flétnou) (1921)
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PRÓZA

JITKA PROKŠOVÁ 

Lucie
„Tak Mladej, jdeme,“ prohodí Luboš k Markovi, který zrovna vkládá 

poslední sousto do úst. Zvedne se od stolku a na odpovìï neèeká.          
Je zvyklý, že ho Mladej následuje, že se øídí tím, co mu øekne. Jako revizor 
pracuje Luboš u dopravních podnikù pøes deset let. Jméno Marek má 
spojené s bývalým zetìm, který závislostí na alkoholu zkazil život jeho 
jediné dceøi, proto tomuhle Markovi øíká Mladej. Pøidìlili mu ho teprve     
pøed dvìma mìsíci. Prý že se po té nehodì ještì poøád necítí ve své    
kùži, ale sedìt doma a brát nemocenskou ho nebaví. 

Marek vyjde z bistra a dobìhne par�áka cestou k zastávce tramvaje. 
Nemùže se zbavit myšlenek na Lucii. Nechce se jich zbavit, pøestože        
se uvnitø rozechvìl, jen co ji uvidìl. Rozporuplné vzpomínky na ten den se 
vrátily v plné síle. Na druhou stranu se díky pokutì koneènì dovìdìl, jak  
se jmenuje a kde bydlí. Vadí mu ale, že ji pøed hodinou zkasírovali, aniž      
by se on k nìèemu odhodlal. 

Luboš se ohlédne, a jako by tušil, o èem Mladej pøemýšlí, poznamená: 
„Takže ty bys ji normálnì pustil, jo… když slíbí, že s tebou veèer nìkam 
zajde? Ty vole, copa sme nìjaká charita?“

Marek jen pokrèí rameny a šlape vedle nìj po chodníku rozpáleném 
letním vedrem. 

„Hele, slibem neurazíš…,“ dodá po chvíli Luboš, „byla by blbá, kdyby       
tì vodpálkovala… ušetøila by pùl litru, ne? Jenže, kde je psaný, že fakt 
pøijde?“

K zastávce pøijíždí dvojka, øidièka tramvaje je pozdraví vztyèeným 
ukazovákem. Nenápadné gesto, na které oni odpoví lehkým kývnutím 
hlavy. Dovnitø nastoupí každý jinými dveømi a vytáhnou odznaky. Neèekají, 
až se z reproduktoru ozve, že právì probíhá kontrola jízdních dokladù, 
zaènou svou práci. Marek postupuje vozem jako automat.

„Rojíte se jako vosy,“ mumlá si na sedaèce pod ním asi padesátiletá 
blondýna, „dneska už potøetí.“ 

Pomalu vytahuje z penìženky Plzeòskou kartu a Marek odevzdanì 
èeká. Pak k ní pøiloží ètecí terminál – zelená ledka potvrdí, že je karta 
nabitá. Prochází øídce obsazeným vozem, u prostøedních dveøí se setká      
s Lubošem. Když na následující zastávce oba vystoupí, par�ák naváže      
na pøedchozí slova.

„Navíc… ne že by to byla nìjaká modelka.“
„Cože? Kdo?“
„No ta zrzka na Slovanech…“ Marek na to nic neøekne, a tak se Luboš 

vzdá pokusu promluvit Mladýmu do duše. Mlèky dojdou na stanici tro-
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lejbusu. Za pár minut pøijede dvanáctka a krátce po nastoupení je èeká 
práce – pokutují dva mladíky, které Luboš zadrží pøi pokusu o útìk. Pozdì 
odpoledne, v posledních minutách své pracovní doby, ještì odhalí chybì-
jící jízdenku u staršího, dobøe obleèeného chlápka. Pùsobí, jako by MHD 
použil poprvé v životì. Má vztek, že si zapomnìl koupit jízdenku, ale 
nakonec se nebrání – na rozdíl od Lucie – zaplatit pokutu na místì.          
Ta tvrdila, že u sebe nemá peníze a jen nerada vytáhla obèanský prùkaz, 
aby mohli vyplnit pokutovou stvrzenku. 

Srpnové vedro umožní Markovi zamaskovat èerveò, která se mu nahr-
ne do tváøe, když si znovu vybaví její tváø s velkýma zelenýma oèima a taky 
to, jak si ho krátce po poledni prohlížela. Jako by jí jejich pøedešlá náhodná 
setkání vùbec neutkvìla v pamìti. 

Poprvé na ni narazil v klubu v Doudlevcích. To mohlo být nìkdy v únoru, 
možná i zaèátkem bøezna, kdy ještì øídil trolejbus na linkách deset a tøi-
náct, které vedly kolem Nekoneèného šumu – tak se ten klub jmenuje. 
Tenkrát mìl zrovna po smìnì a nechal se pøemluvit Boøkem, aby s ním šel 
na jedno. Zùstal na ètyøi – jen kvùli ní. Pomáhala barmanovi, obèas roz-
nesla pití po lokálu, sebrala prázdné sklenice, ale víc se držela za pultem. 
Zrzavé vlasy mìla vysoko vyèesané, kolem uší se jí vlnily dva tøi spadlé 
prameny. Nemohl z ní spustit oèi. Po tøetím pivu se jí zeptal na jméno. 
„Jaký by se ti tak líbilo?“ odpovìdìla a vzápìtí se ztratila nìkde vzadu. 
Chystal se dát si panáka na kuráž, a až se znova objeví, drze se zeptat      
na èíslo jejího mobilu. Mìl smùlu, nedoèkal se. Zašel za barmanem, son-
doval, kam se vypaøila. Prý už jí padla, odešla domù. Za nìkolik dní po 
veèeru v klubu øídil trolejbus Prokopovou ulicí. Dojel k zastávce a na chvíli 
se zadíval na protìjší stranu ulice. Oèi mu pøitáhla zrzavá høíva mladé   
ženy otoèené k nìmu zády. Celou dobu, co lidé vystupovali a nastupovali,    
ji pozoroval. Mohla by to být ona, øíkal si v duchu, jistý si ale nebyl. Poté,   
co vyhodil blinkr a naposled otoèil pohled doleva, uvidìl, jak si neznámá 
pøejela rukou po vlasech – stejným gestem si kontrolovala úèes i zrzka        
v klubu. A tak sám sebe pøesvìdèil, že to byla ona. V dalších týdnech       
po ní trochu pátral, jenže barman v Nekoneèném šumu byl neoblomný: 
„Fakt ti nedám její adresu ani jméno, už tady nedìlá, chodila pozdì, nìkdy 
vùbec… tak jsem místo ní vzal tamhle… Maruš.“ 

„Hele, Mladej, zejtra v osm v Sadech, jo? Zdar!“ pøeruší jeho úvahy 
Luboš. 

Neèeká na odpovìï a vyrazí k zastávce poblíž, aby dobìhl právì 
pøijíždìjící tramvaj. 

Marek do vzdalujících se zad par�áka jen køikne: „Jasnì, èau!“ a vydá 
se na opaènou stranu. Po chvíli dojde k nábøeží. Domù se mu nechce, 
nikdo ho tam neèeká, a tak se loudá podél náplavky u Radbuzy k èinžáku, 
ve kterém má pronajatou garsonku. 

V duchu se vrací k Lucii. Pøekvapuje ho rozpolcenost, kterou cítí. Kvùli 
ní se mu zase vrátil ten hroznej okamžik – myšlenky se otírají o ostré 
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kousky skla, které tupí skuteènost, že mu náhoda pøihrála informace,        
po nichž kdysi pátral. Proto mu zjištìní, že Lucie jezdí naèerno, nevadí. 
Nakonec ani to, že Luboš má teï nabito, když ví, že by ji Marek nechal jít. 
To zas bude kecù, urèitì to dá k lepšímu kdekomu. Sakra, kdyby hned 
nepøibìh jako ohaø, co cejtí koøist, moh jsem to s ní vyøídit sám. Ale to on 
ne, poøád ho mám za zády.

Zastaví se a opøe se o zábradlí. Dívá se na klidnou hladinu øeky. 
Podruhé se s ní støetl koncem dubna. Doslova støetl, protože pøi vstupu     
do polikliniky zamyšlenì vrazil do její kamarádky. Ta jí uvolòovala místo, 
aby Lucie – s rukou obvázanou až k lokti – mohla bezpeènì projít. Marek 
soustøedìný na hledání prùkazu se po letmé omluvì za nimi ohlédl, 
pøièemž si uvìdomil, koho vlastnì propásl. Zastavil se, uvažoval, že by se 
za nimi ještì rozbìhl, pak ten nápad vyhodnotil jako trapnej. Díval se za 
nimi, dokud mu nezmizely za rohem. 

Odlepí se od zábradlí a vydá se dál. Zrychlí krok… že by útìk pøed 
poslední vzpomínkou? Pøivøe oèi – po sté, po tisící èelí v duchu nárazu 
drobného tìlíèka do boku vozu. Dlouhé vteøiny, které nikdo nevezme 
zpátky. Noèní mùry ho pronásledovaly do pùlky èervna. I teï si k nìmu 
ještì obèas najdou cestu. Policie zavinìní z jeho strany sice neshledala, 
nicménì Marek mìl o své nevinì pochyby. Ten slunný kvìtnový den ji totiž 
znovu spatøil. Øídil tøináctku a ona si sedla úplnì dopøedu. Fialové šaty        
s drobným vzorem, závan svìžího parfému. Od zastávky k zastávce ji 
sledoval ve zpìtném zrcátku, až si toho všimla. Usmála se na nìj a on 
kdovíproè získal pocit, že ho poznala. Nekoneèný šum. Pak zrzka 
vystoupila na ulici a po chvíli se ohlédla. Vyslala k jeho kabinì ještì jeden 
úsmìv. Jel dál a opájel se tou zvláštní náhodou. Už na ni skoro zapomnìl     
a ona se zèistajasna objeví – pøipomínka, že své pátrání po ní nikam 
nedotáhl? K další zastávce pøijíždìl jako ve snu. Vtom se na obrubníku 
mihla blonïatá hlavièka. Sotva zaèal brzdit, srazilo se tìlíèko s vozem        
a prudkost nárazu ho odmrštila zpìt na dlažbu. Otøesení svìdkové 
vypovìdìli, že matka holèièky zrovna telefonovala. 

„Vùbec si jí nevšímala, to dítì tam pobíhalo sem a tam…“ 
„Taková rtu�ovitá holèièka, a ta její máma mìla poøád mobil u ucha – 

celou dobu, co jsme tam èekali.“ 
Nebyl to smr�ák, jak mu øekli pozdìji, malá však ochrnula. Dny, které 

nastaly, se mu doteï ztrácejí v mlze. Zhruba po mìsíci mu zabrala 
antidepresiva, noèní mùry ustoupily… jenže mu pøipadalo, že nic necítí,    
nic ho nezajímá. Domluvil se s psychiatrem, že léky zvolna vysadí a zkusí 
se vrátit do práce. To, že ho pøidìlili k Lubošovi, ho nejdøív štvalo. Pùsobil 
namachrovanì, poøád rozdával rozumy, na všechno mìl názor a cpal ho 
Markovi do hlavy. Teï si uvìdomuje, že Luboš se mu snažil pomoct,            
že svou výøeèností odvádìl pozornost od Markova problému.

Kousek od pøechodu se ještì jednou zastaví a opøe se o zábradlí.      
Klid línì se pohupující hladiny na nìj dnes nezabírá. Pak ho nìco zašimrá 
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na høbetu ruky. Leze mu po nìm drobný pavouèek, doputuje až ke konci 
malíèku a chvíli otálí, než se zaène spouštìt dolù. Vzápìtí – jako by si to 
rozmyslel – se zase šplhá po vláknu nahoru. Marek ho pozoruje. Když se 
pavouèkùv sestup a výstup ponìkolikáté opakuje, opatrnì ho zanechá na 
zábradlí. 

Taky neví, co chce… jako já. Taky váhá… Mám nebo nemám? Mám 
využít výhodu, že po dnešku vím, kde bydlí, že ji díky tomu tøeba najdu i na 
fejsu nebo jinde? Nebo nemám riskovat? Budu jí pøipadat vlezlej? 

Nechce se mu domù. Sebìhne schody k náplavce a sedne si na lavièku 
poblíž vody. Vytáhne z kapsy mobil a zkusí vyhledat na sítích Lucèin profil. 
Netrvá dlouho a má ji. Lucií je sice hodnì, ale pøíjmení rozhodne. 
Prohlédne si její profil a nabídne jí pøátelství, pak – jako by ho mobil pálil        
v ruce – odloží telefon vedle sebe. 

Pod nedalekým jezem pìní voda, šum splavu pøehlušuje hluk projíždì-
jících aut. Dlouho se dívá po proudu øeky, zjitøený pøedchozím hledáním. 
Dlouho pozoruje procházející se dvojice. Cítí, že ze sebe potøebuje dostat 
chaos, kterého se stále nezbavil a který mu nabízí otázky bez odpovìdí. 
Pøesto na okamžik strne, než se znovu skloní k displeji a napíše Boøkovi. 
Našel jsem ji. Nezajdem na jedno?

PODOBY PANA K.T.

KAREL TRINKEWITZ

Moji staøí pøátelé
Na panské louce kvítí až strakato; uprostøed louky mez, na mezi mate-

øídoušky, jak by nastlal.                                     (Božena Nìmcová, Babièka)

Mateøídouško, nevidím tì, tolik jsi se ztratila ve svém okolí, ale jako bys 
jenom ty vonìla ze šatù léta – moje myšlenka není o nic ménì ztracená      
a já nevìdìl, že tì budu nìkdy zváti Sestrou!      (Jakub Deml, Moji pøátelé)

Mateøídouška roste na vrších a na polích a jest známá všem. Po zemi 
se rozkládá a má proutky okrouhlé a hebké a na nich lístièko obdloužné, 
menší než polej. Kvìt pøi vrchu vyskakuje, okrouhlý jako koule, brunátný, 
maje sobì pøimíšené èástky bílé. Koøení má rozdìlené a vláseènièko-    
vaté. Všecka bylina jest vonná a kousavá. Když kvete, má se trhati i sušiti   
v chladu.           (Tadeáš Hájek z Hájku, Herbáø, jinak bylináø velmi užiteèný)

Když mi bylo tolik jako Adélce, Vilémovi a Janovi, vonìla na Vysoèinì 
mateøídouška nejen „ze šatù léta“, nýbrž i ze šatù mé babièky, která pásala 
své dvì kravky na letní louce a pøihlížela, jak její dcera, moje maminka, 
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loupe pro mne a mého bratra kulatý koøen pupavy, abychom ho okusili: tuto 
pochoutku pasáèkù z dìtství obou drahých žen.

Ani jedna neèetla Matthioliho a Hájkovu knihu, ale v léèivých bylinách se 
vyznaly. Z jejich znalostí jsem nic nepochytil, ale dodnes si pamatuji jména 
rostlin, jak mi je jmenovala maminka. Mateøídouškou je mi jazyk, kterým se 
mnou mluvily a v nìmž mi vyprávìly pohádky. U babièky na pùdì, kde jsem 
spával ve vùni sena, jsem poprvé èetl Pohádky Boženy Nìmcové: bylo     
mi deset (a ta kniha byla slovenská!). V chudièké knihovnì babièèiny rodiny 
jsem toho léta našel i pohádky hanácké – tak jsem toho léta zaèal vnímat 
fonetickou barvitost èeštinì pøíbuzných jazykù a dialektù. A protože Morava 
tak vonìla létem a tolika novými rostlinami, zachytila se mi nezapome-
nutelnì v mysli i krásou pojmenování, která mìla pro rostlinstvo. Když dnes 
chodím loukami Holštýnska nebo po alpských stráních nad Locarnem, voní 
mi nejen omamnými silicemi, nýbrž i krásnou èeštinou.

Už v Nezvalovì podání jsem si zamiloval Demlovy texty o kvìtinách, ale 
teprve v exilu jsem si uvìdomil, že mi jsou pøáteli z vlasti, že jsou to moji 
staøí èeští pøátelé, které mohu vyhledat kdekoli. Nauèil jsem se je oslovovat 
v duchu Františka z Assisi, jako to èinil Deml. Rozmlouvám s nimi a je mi 
zdrojem radosti oslovovat je jmény.

Hej, kokoško pastuší tobolko! Kdysi jsme se potkali na louce u Labe        
v Podìbradech, kde se vlévá do labských vod Cidlina. A tebe, š�ovíku, jsem 
chutnal a vídal na mnoha místech Èech a Moravy. Ty, modrý kvítku, tobì 
jsem zpíval u Kropáèovy Vrutice na louce s dìtmi: „Modrají se pomnì-
neèky, èervená se klokoèí, kdo se se mnou, má panenko, kdo se se mnou 
zatoèí!“ – Èekanko, jak jsem miloval tvou modø v polích u høbitova za 
rodnou Meèeøíží – a pod podìbradským hradem jsem ti napsal haiku.     
Buï zdráv, pelyòku! Jak èasto mì maminka kurýrovala tvým odvarem. 
Dìkuji ti, kopøivo, ty bojovnice, když jsem byl zvìdem pøi skautských hrách, 
proplazil jsem se k Jizeøe za Semily tvým porostem tak, že jsem ještì po 
veèerce musel sebìhnout k øece a chladit tvé žehavé pozdravy.

Vlèí máku, tebe jsem spojil se slovem láska. Má milá mi tì poslala v do-
pisu s pøáním, abych za ní pøijel: trhali jsme tì pak cestou na Øíp a mnì jsi 
pak navždy splynul s verši Karla Tomana

            Na její lože nastelu
            mák divoký, mák divoký.

Také ty, pampeliško, mi pøipomínáš básníka, jednoho z nejmilejších, 
nebo�

            víš proè zachumelilo se   
            bìlostným pozdravem v kadidelnicích?

Ano, víš to, a víš, že básník, který popsal tolik kvìtù své vlasti, obdivo-
val i kvìty Lucemburské zahrady. Kolem Seiny tam chodívá také básník, 
Jiøí Koláø, který mì nauèil znát Whitmanova Stébla trávy – nemohu na  
nìho nevzpomínat, když na ostrovì Syltu vítr od moøe ohýbá stvoly trav –  
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a všechny ty trávy mají krásná èeská jména: ptávám se, která z nich je 
tøeslice, kostøava, lipnice, metlice. Poznávám jen rákos v tichých zátokách. 
Ale v klíèi rostlin vychutnávám jména svìøep èi osladiè, lipnice, ježatka        
a psárka, bojínek a rukev. Chodím po louce a volám jména tolice, vikev, 
lomikámen, rdesno èi hvozdík. Ten seznam kvìtin si ètu jako báseò, 
obracím ta jména na jazyku, roztírám je na patøe, voním k nim, mnu je         
v prstech – v duchu i ve skuteènosti: poklekám do trav, uléhám naznak do 
jejich spleti, dívám se, jak se houpají proti modru nebe: moji staøí pøátelé. 
Jsou tady.

Vyslovte si jména nìkterých kvìtin: bojínek, lomikámen, mochna, øeøi-
cha, bršlice, rezeda, koukol, lebeda, svízel a lopuch. Slova básnì. Staèí mi 
je potkávat a jsem doma.

                            (psáno v roce 1987 pro exilovou Národní politiku)

STANISLAV BUKOVSKÝ

Láska

POSTPRAVDY

Èlovìk, stejnì jako každý jiný živoèich, má rád pøedevším sebe. A po-
nìvadž lidé, jako všichni ostatní živoucí tvorové, nejsou nesmrtelní, snaží 
se alespoò trochu nastavit své trvání pøedáním svých genù potomkùm. 
Takže z lásky k sobì mají všechna stvoøení zapotøebí provádìt úkony lásky 
k jedincùm opaèného pohlaví, aby jejich geny i po jejich skonu na svìtì 
nadále zùstaly. A to i za cenu sebeznièení, jako je tomu napøíklad u pavou-
kù a samcù kudlanky nábožné. Pavouk bývá samièkou po dokonaném aktu 
lásky zkonzumován. Samce kudlanky nábožné samièka dokonce konzu-
muje již bìhem milování. Naopak medvìd, potká-li medvìdici s mláïaty, 
tak potomky její a jiného samce sežere a tu neš�astnou matku urychlenì 
oplodní, aby mohl pøedat své geny do dalšího obìhu, a spokojenì si jde 
pak po svých. Obdobnì to dìlá i lev. V minulosti se tak chovali také 
kupøíkladu Vikingové, ale i mnozí další. 

Jiné zvyklosti mají jeleni. Alfa samec kolem sebe nejdøíve za hrozivého 
øevu shromáždí poèetný harém laní. Jiní jeleni mu však závidí, pokoušejí 
se ho pøemoci a zmocnit se jeho stáda. Pán harému musí svou pozici uhájit 
za cenu øady soubojù. Podaøí-li se mu to, má pak nárok obskoèit všechny 
lanì. Bìhem soubojù nejedl a vydával pøitom velké množství energie, spadl 
se proto o tøetinu své pùvodní váhy a utrpìl také øadu zranìní. Odmìny   
za sebeznièující vypìtí a neskonalé trápení se tak doèkal zcela vyèerpán    
a na pokraji sil. Dal do toho všechno, však se mu také napøesrok již ne-
musí podaøit postavení vládce stáda obhájit, nìkým mladším bude možná 
pøemožen a žádná z jeho letošních milenek se ho nezastane, natož aby mu 
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byla po vùli. Teï si ale, když už je po všem, líže nìkde v mlází rány s bla-
hým vìdomím, že své geny v nejvyšší možné míøe mnohaèetnì rozšíøil.

Všichni samci i samice do dalšího kola plození však svým potom-     
kùm pøedávají své geny jen z poloviny, druhá polovina je od partnera. 
Samozøejmì lepší by bylo, kdyby to šlo, množit se klonováním, pak by        
k žádnému úbytku genù v následných generacích nedocházelo. Alespoò 
èásteènì se nad postupným vytrácením genù pokusili vyzrát egyptští 
faraóni. Brali si za manželky své sestry, èili geneticky nejpøíbuznìjší part-
nerky. Habsburkové zas po mnoho generací uzavírali sòatky mezi bratran-
ci a sestøenicemi, což po nìkolikerém opakování bylo takøka stejné, jako 
kdyby se mezi sebou brali rovnou sourozenci. 

Ale ani faraónové ani knížata ani císaøi a králové tuto metodu udržo-
vání genù v rodinì v neztenèené míøe nedokázali praktikovat napoøád. 
Bude to možná tím, že i když si jsou sourozenci ze všech lidí nejpøí-
buznìjší, neznamená to, že by si byli i nejbližší. Místo nevyššího vládce    
je pøedurèeno jen pro jednoho. Proto v rodinách knížat a králù odjakživa 
docházelo k tøenicím, ba mnohdy i k vraždám. U ostatních lidí, a� uroze-
ných èi neurozených, se vztahy mezi pøíbuznými také èasto vyhrocují, 
obzvláštì pøi vyøizování dìdictví. Proto mnohdy dochází k tomu, že namísto 
toho, aby si pøíbuzní navzájem pomáhali pøi šíøení pøíbuzných genù, usilu- 
jí o šíøení pouze svých vlastních a o udržení genù podobných tìm  jejich  
se nejen nestarají, ale èasto tím, že svým pøíbuzným škodí, je pøi šíøení 
genù znevýhodòují. 

Láska však ve všech pøípadech není pouhou snahou o plození, nìkdy 
doprovázenou násilím. Láska má naštìstí více podob. Mezi lidmi se 
provozuje i jen tak pro radost. Nìkdy má poèátek v zalíbení, v souznìní 
duší, pokraèování má v pøátelství, a pokud není jenom na dobu urèitou       
a neskonèí rozchodem, mùže ji v nìjaké podobì na dobu neurèitou udr-  
žet zvyk. Je tomu tak jak u lidí, tak i u nìkterých druhù zvíøat. Všichni        
se nechovají jako umìlci, pavouci, kudlanky, medvìdi èi jeleni. 

Ilustrace
Stanislav Bukovský



11

EPIGRAM: RODNÝM LÁNÙM

Ty lány,
co nám patøily,
Lux do ciziny prodá.
Prach otcù
z dávné mohyly
pryè žene
jarní voda...

(Bøezen 1996)

EPIGRAM KRYLOVSKÝ

Byl smutný tento stát,
když musel jsi se dívat,
jak dál
kázali lhát
a krást
a na
nás... plivat.
(1996)

EPIGRAM
PRE MATICU SLOVENSKÚ

Slovenská Matica
ta zlá macochica
nechce knížky moje
belasá lasica…

Já sa dozajisto
zhojím z teho pádu
Slovenská Matico
nositel‘ko riadu!

(20. X. 1990)

EPIGRAM PRO JÁRU KOHOUTA

Motto: „Neznámých intelektuálù
si nevšímejte, natloukli by vám!“

Kohout (v kostýmu hada):
„Mùj ty svìte!
Proè, stonožko,
své botky šnìrujete?“
Fuchsová (v kostýmu stonožky):
„Až botky své ustanu šnìrovat,
já jaøe jimi vám pøijdu nakopat!“

EPIGRAM PRO LVY ÈESKÉ

Ó lvové èeští!
V naší dobì líté,
já tady dìlám jako šroub…
a vy si klidnì... spíte.

EPIGRAM ÈESKÝM 
POLITIKÙM ROKU 2002

Hlavy vám umyje 
Evropská unie

EPIGRAM O POMNÍKU 
KARLU KRYLOVI

V ústraní nìkde?
Ale kde!
Pøec tam, kde lidé chodí,
se jednou v Praze
z národa
ten Krylùv pomník
zrodí.

EPIGRAMY

JIØINA FUCHSOVÁ

 Nebojácnì
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DEKAMERON ÈESKÝCH KLASIKÙ

ANTONÍN LNÌNIÈKA

Karel Èapek: Válka s mloky

NA DÙKAZ SVÉHO OBDIVU

TI POSÍLAJÍ

TADY TY TØI PERLY
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KARLA ERBOVÁ

Vzpomínka na Onen svìt

STOPY

Petr Švácha oslavil osmdesátiny. Vydal si k výroèí knížku tìch nejlep-
ších veršù, které má na svém kontì. A doplnil ji fotografií: Skupina Èerven 
63 pod rozcestníkem: Onen svìt.

Petr Švácha, Zeno Kaprál, Miroslav Mrazík, Vladimír Klevis, Bohumil 
Nohejl, Honza Kynèl, František Fabian, Josef Hrubý a já. Psal se listo-   
pad 1963.

Skupina Èerven 63 mìla i další èleny: byli jimi Josef Koenigsmark, Petr 
Kabeš, Karel Milota, Karel Fleissig, Alena Vrbová, Ivan Wernisch, Ludìk 
Šnepp, Vladimír Pøibský – snad jsem na nìkoho nezapomnìla. Obèas 
pøicházeli i další: výtvarníci Rostislav Michal, Vladimír Suchánek, hudebníci 
František Rezek, Jaroslav Krèek, Zdenìk Lukáš…

Scházeli jsme se v plzeòském rozhlase v malé kanceláøi Franty Fa-
biana. Posedali jsme po zemi mezi hromadami knížek a rukopisù, Franta 
nepatøil mezi kdovíjaké „poøádníèky“, nám to nevadilo. Byli jsme plni elánu, 
nápadù, chuti nìco kloudného dìlat – a uspìt. Samozøejmì. Jednoho    
dne Franta pøišel s nápadem, že bychom mohli jen tak, v nìkolika lidech, 
vyrazit na pár dnù nìkam do kraje a pøipravit pár reportáží. Kluci se 
odebrali scénáø øádnì prodiskutovat v nejbližší útulnì s dobrým mokem,      
já bìžela domù. Vedle øádného zamìstnání jsem mìla dvì dìti, ne pøíliš 
spolehlivého manžela a bylo tøeba se o nì øádnì postarat poèínaje veèeøí    
a konèe školními úkoly a zaštupovanými ponožkami.

Za nìkolik dnù, v nichž mi pøišla velmi vhod nabídka mé maminky,        
že  se o dìti postará, jsme pod patronací plzeòského rozhlasu podnikli 
nìkolikadenní výjezd na Šumavu, konkrétnì na Onen svìt. Spali jsme         
v hospodì v Èachrovì proti kostelu, vzpomínám na prošlapané tépichy, 
které se vìtraly na zídce kolem kostela. Byl listopad, mìsíc ne pøíliš na-
klonìný výletùm, v haluznách, které nám k obývání pøidìlili, se netopilo,      
v USA právì zavraždili Kennedyho.

Rozdìlili jsme se na nìkolik skupin, každá šla za svým cílem. Já byla      
v partì s Honzou Kynèlem a Frantou Fabianem. Vyrazili jsme do Strážova 
pøes moèálové louky, boty se smekaly v blátì, mnì se podaøilo jednu z nich 
nìkolikrát ztratit. Kluci, kavalíøi, mne v tom nechali lopotit. Šli napøed, samá 
švandièka, z mých trablù mìli vánoce. Ne, že by dámì v tom marastu 
aspoò podali ruku, kdepak. A dáma? Hrdì pohodila hlavou a neprosila se!
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Ve Strážovì si Franta vzpomnìl, že v tamním kostele je prý vzácný 
Brandlùv obraz. Vyhledali jsme kostelníka, skoro hluchého, pøemluvili ho, 
aby nám odemkl kostel, obraz nikde. Jak jinak. Honza usedl aspoò za var-
hany. Franta kostelníkovi namluvil, že ten pán hraje u sv. Víta v Praze, 
Honza se tváøil, my s Frantou obdivnì obraceli oèi v sloup, kostelník byl       
u vytržení nad tou vzácnou návštìvou! Po tomhle entrée jsme šli do 
hospody. Ohøát se a nìco pojíst. Právì tam byla tancovaèka – pohøbili 
nebožtíka a teï ho zapíjeli.

Nìco kolem desáté veèer jsme se mìli vracet do Èachrova, ale byla 
zima, tma, neznámý terén a pìkný kousek cesty. Franta pøišel na geniál-    
ní nápad: najdeme místního lékaøe, ten má urèitì auto a necháme se 
odvézt. Zazvonili jsme. Franta nasadil ten správný kukuè, omluvil se,         
že pøicházíme ponìkud opoždìnì, ale než odejdeme do Èachrova, rádi 
bychom zhlédli vzácné obrazy, o nichž jsme se doslechli, že vlastní pan 
doktor. Byli jsme pozváni dovnitø, pan doktor polichocený, my pohoštìni, 
povídalo se, Franta jiskøil. Pan doktor byl inteligentní, brzy se dovtípil,        
že se nemáme k odchodu a nabídl se, že nás odveze.

Po návratu do Plznì jsme sepsali své zážitky, Franta Fabian pøipravil     
z tìchto prací pro vysílání plzeòského rozhlasu poøad. Já se podílela 
povídeèkou Básník. Není to originální, jen jsem si upravila to, o èem se 
klábosilo nad pivem pøi koneèném hodnocení výsledkù našeho výletu.

A teï se dívám, dojata, na tu fotografii. Jak výmluvné: smìrovka Onen 
svìt. A z pamìtníkù už jen Petr Švácha a já. Zdravím vás, kamarádi, na tu 
dálku. Ne, nevìøím v posmrtný život, pøesto nemohu pøipustit myšlenku,    
že všechno je vniveè obráceno. Byli jste a zùstane to tak, dokud jediný 
èlovìk na kohokoli z vás vzpomene – doufám, že to bude trvat hodnì 
dlouho. Díváme se všichni do slunce a jsme tak mladí… 

Co z toho výletu zbylo:

JOSEF HRUBÝ

Zaèátek øíjna
Tomáš a Ruprecht jedou pøát básníøce
Je to umìlkynì a vìdátorka
Vrátila se právì z Nového Yorku
A pøedvádìla obìma nejnovìjší
Model nìco jako námoønické šateèky
Však s velikými kvìty
Oni dva ještì nejedli
Zato obdrželi skotskou whisky
A k zakousnutí pokroutky

Básníøka vypravuje
A dva gratulanti
S lahvinkou velice brzy hotovi
Ruprecht poté žadoní o jakési pilulky
Dostane Belaspon
A okamžitì sní nìkolik pilulek
Nìco i Tomáš který vyplivuje
Básníøka musí odejít
Na shromáždìní spolupraovníkù
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Vìdátorù pomocných vìdátorù
Laborantù vedoucích provozù
A provozních zamìstnancù
Kde se bude spoleènì slaviti
Øeè pøípitky zdravice telegram
Dopisy dekorování stuhami kvìtinami
Upomínkovými pøedmìty 
                                      bonboniérami
Káva a zákusek

Ruprecht a Tomáš za zpìvu
A žlutého tøpytu posledního 
                              podzimního slunce
Odcházejí k lékaøi Janu K. pøíteli
Jan K. sám doma a pøekvapen
Usmaží èerstvé houby
A odlévá mysliveckou
Zatímco Ruprecht
Spouští Polyphon
S písní Bývali Èechové statní junáci
A Karneval v Benátkách
Ruprechte Ruprechte
Který vniká do dalšího pokoje
A hledá v psacím stole Jana K.
Cosi
Jakési pilulky opìt pilulky
Zelené a rùžové cpe si je do úst
Ruprechte Ruprechte
Houby a myslivecká
Velice zajímavé chutné 
                             a takové pøehledné

Pøichází žena Jana K.
Velmi naštvaná královna 
                                se zrzavými vlasy
Vzteklá z toho zmatku ještì víc
Jan øíká Smutno je jí 
                            holubièce samotinké
Zatímco poslední žluté svìtlo podzimu
Pokoje jsou zelené modré
A dvacet petrolejových lamp
A obraz Tøi abatyše
A Polyphon skonává a na obrazech 
                                             Polyphon
Rozlouèení rádoby dojemné louèení

Ve druhém patøe
A pak ještì dolù až na schody
Na chodníku též takové neobøadné
Ruprecht – dovede

Obèas usíná bdí-li
Pojídá jakousi kvìtinu
Trhanou v lázeòském parku
Tomáš též obèas bdí
Zatímco lesy údolí louky 
                                    a prázdná pole
Zda-li zda-li pøítel František
Na svém letním sidle
A Tomáš s Ruprechtem pøímo z cesty
A pøes pole na letní sídlo pøítele
Též lopuchami a køovím

Na letním sídle živo a rušno
Oheò praská beran opékán
A pivo teèe též popíjen rum
Letní hosté až na podzim
A zpívají objímají a družnì mluví
Zatímco beran opékán a poléván
Ruprecht povídá s podlesním Karlem
Naštve ho a letní hosté na podzim
Hájí podlesního Karla Tomáš opìt
Rum a opìt usíná
Ruprecht se chce bít a staví si
Letní hosty na podzim do øady
Chce se bít s jedním po druhém
Ale je zmatek a rychle se na to 
                                            zapomene
Ruprecht chce domù domù domù
A škrábe se do stránì a padá do køoví
Kde chvíli usíná a pak s haluzkou
V hubì kyne letním hostùm 
                                a je tma pojednou
Rùžový oheò z nebe hvìzda v potoce
Beran ètvrcen krájen žvýkán a pojídán
Každou chvíli se nìkdo naštve
A písnì sbohem trampe kamaráde

Kolují rùžové láhve a zelené láhve
A pivo ze sudu teèe
Tomáš hledá klíèe a klíèe a klíèe
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Ale už je pozdì
Dìti jdou spat a Tomáš každou chvíli 
                                                    usíná

Je to – s prominutím – všechno
Krásnì prohnané
Ruprecht prchá na vlak
A Tomáš osamocen vším ohnìm 
                                                lahvemi
Trampy letními hosty
Tu chvíli potmì usíná probouzí
Až po pùlnoci jakési lùžko
Ale opilý letní host tam padá
A chrápe Tomáš s ním tøese

Ale houby platné
Vìtšina vytrvale bdí hašteøí se pøou
Posílají se do háje a fialová mlha
Studí beran snìden sud prázdný 
                                                od piva
Tomáš stojí v èerných sváteèních 
                                                  šatech
V mlze noc se pøevrhla šero 
                                            ranní šero
Letní sídlo chrápe a jde se 
Tomáši Tomáši úvozem v køoví
A pøes role do kopce k tøešním
Hodnì rosy a promoèené boty
Tomáši Tomáši podrážka se utrhla
A rosa studí první platinové svìtlo
Les prozaøuje za èelem rmut
Cesta až kam
Kopec a hájem háj pøekrásnej
A pak údolí až kam 
A bylo to støíbrné jezero
Celé støíbrné jezero
A vlevo a vpravo tisíc støíbrných jezer
Mìsíèní krajina
Na jezeru plavaly zlaté èinely 
                                             sluneènic
Kostelní vìž a platinová vìž vodárny
Vlevo plavaly v jezeru krávy
Na kopci jabloò jablko do trávy
Mìkké pøistání na planetì Zem

Tomáš jednu botu bez podrážky
A studené vlhko v levé noze
Ale krajina plave
Ubírá se až ke bøehu vìdomí
A je to smutné
Daleká cesta Viléme
Daleká cesta Tomáši
Který se tìšíš oèima
Kterému je chladno
Kterému podivnì
Støíbrné krajiny plavou
A protínají ple�
Už tam zùstanou
Zbývá osm kilometrù na vlak
Vlak na Mìsíci který odplouvá
Tomáši Tomáši

Je nedìle ráno Mlha stoupá
A nasazuje støíbrný prsten kopcùm
Jede mlékaøský vùz A vezme Tomáše
Tomáš zmrzlý a vdìèný
Mlékaøský vùz co chvíli
Zastavuje u kravínù
Odebírá mléko
Desítky stovky tisíce krav
A bílé mléko nedìlní ráno
V mléèné podzimní krajinì
První paprsky protínají nedìli
Ráno Tomáš a smutný
Dvì hodiny: mléko krávy
A pak tuzér šoférovi
Z mlékaøského vozu
Pak hodinu èekání na vlak
Jediný lék: neèekat
pak teprve vlak pøijíždí
Je nedìlní ráno
Vlak jede na Plzeò
V rohu kupé sedí jeden jediný
Flamendr Vlak rozdírá mìsíèní krajinu
A pak jakési mìsto
Snad je to Carnac
Ještì jednou a naposledy Carnac
Tak se skonèilo gratulování básníøce
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Trochu je sníh a trochu není sníh
Na úzkém høbetu mezi úvozem a potokem kde za tøicetileté války
Švédové poráželi stromy a poráželi ovce
Ze stáda pasoucího se pod horou Vlèák
(sto metrù nad nimi èekala posádka císaøských
Až se Švéd nají a zahájí útok)
Na úzkém høbetu mezi potokem a úvozem znovu
A øídce rostou smrky
(sto metrù pod hradem dosud nedobytým planuly
Ohnì Švédù a pekli se skopci)
Mezi potokem a úvozem na úzkém høbetu znovu
Plane osamìlý ale vysoký oheò pod øídce ale
Vysoko vzrostlými smrky
(Švédové se tenkrát dobøe najedli a hrad padl
A nepovstal dodnes)

Mezi dvìma øídce ale vysoko rostoucími stromy
Je napjata plachta aby chránila osamìlý oheò
Na nìmž se peèe skopec
(od stáda k jednotlivci co skopcù se asi
Snìdlo za války tøicetileté)
V otáèení rožnìm se støídají vlasatí a hrùzu
Vzbuzující mladíci velmi podobní švédským
Žoldnéøùm ale nepøepluli moøe ani žádné moøe
Nevidìli pøijeli z vesnice jménem Vejprnice
padesát kilometrù vzdálené pøijeli na strojích
Vyrobených v Bavorsku pøed druhou svìtovu
Válkou a tedy velmi starých jsou na to pyšní
Že tak staré stroje ještì udržují v chodu

Tak staré stroje ale øídce rostoucí smrky a
Vysoko šlehající plamen a opékaný skopec a 
Úzký høbet mezi úvozem a potokem to vše je jim
Nové
(když odtáhli švédští a bavorští žoldnéøi
Zaèali zase jezdit sedláci úvozem který vede
Dolù k mlýnu kola selských vozù vyryla úvoz
Až na skálu ještì dnes mùžeš zmìøit rozchod
Kol)

FRANTIŠEK FABIAN

Opékání skopce trampy 
na mojí chalupì pod horou Vlèák
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(ostatnì ještì za mého dìtství stávaly mlýny
Na potocích a k nim vedly úvozy kudy vozily
Selské vozy zrno kosené kosou a mlácené cepem
Takže to nemùže být stopa tak stará i když už 
Zkamenìla)

Abych na tebe nezapomnìl má lásko protože to
Hlavní v životì je láska a bojování trochu je
A trochu není Sníh
A nekryt plachtou která chrání oheò na zlomu
Høbetu nad spádem stránì do potoka u paty
Smrku který roste øídce a možná nejvýš ze všech
Sedí si žlutovlasý mládeneèek a hraje na kytaru
Staré trampské písnì
Jenom tak pro sebe

A teï se scéna zase trochu zmìní
Ne snad že chci
Pøicházejí sem Tomáš a Ruprecht kterým není
To vše než atrakcí
Jsou to mí pøátelé z okruhu literátù
Náhodou jeli kolem vìdí že tu mám chatu
Možná už ani není sníh a už je po jaru
Není ten chlapec a nemá kytaru
Tomáš a Ruprecht se sem dostali
Bùhvíjak ale totálnì ožralí
Ale to nic je dobøe že jsou tady
Sto metrù nad námi
Na hradu který drží císaøští (já vím že nejsou Hrady)
Se poplach vyzvání
Vysoký oheò plane v øídkém lese
A� švédské vojsko pøed útokem dobøe nažere se
Jenomže Tomáš s Ruprechtem jsou chlapci
Pøemýšliví
Trochu je sníh a trochu není sníh
Pøed útokem mi náhle vystøízliví
No mnì to nevadí vždy� já vím co je v nich
Jenomže moje zdivoèelá soldateska
Tomášem povrhne Ruprechta všude pleská
Skopec je opeèen a na hrubý stùl vržen
Vlasatí mladíci se ohánìjí nožem
A Tomáš s Ruprechtem – mí pøátelé – ti
Zapomnìli sloku
Nechtìjí se žoldnéøi pøejít do útoku
Jen moje autorita to je co teï Švédùm brání
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Nìkdy se èlovìku stane, že je zachvácen jakýmsi vírem, toèí se, toèí, 
marnì kolem sebe lapá, marnì se snaží zachytit, øítí se, øítí, neovladatelný 
maelstrom jej vsává a manipuluje jím, a èlovìk se neubrání. Pocit øícení je 
hrozný. Už ta neklamná pøedtucha, že se budu øítit. Obvykle vypluje jako 
bublinka ze dna nìjaké lahve. Bublinka pukne èlovìku na jazyku... A z ní 
vyvøe puzení k øícení. Lze se øítiti buï mravnì nebo fyzicky. Obyèejnì dojde 
k obìma druhùm øícení soubìžnì.

Vystupuje z auta na letním sídle Františka F. vìdìl Josef K., že se bude 
øítit. Marnì se chtìl držet Josefa H. za ruku. Náhle seznal, že i Josef H.     
se bude øítit. Pøíliš mnoho lahví kolovalo. Pøíroda se zmìnila v kolovadla. 
Všichni se toèili, létali vysoko a výskali. Slunce se zøítilo za obzor, polena 
se øítila do popela. Ruce byly mastné od masa, dech páchl míšeninou 
nápojù, Zdenìk R. odolal pudu øícení a utekl. Zbabìle. Tím pøispìl ke 
zhuštìní atmosféry morálního zøícení. Zatímco Josef H. se øítil osamìle      
a pokornì, Josef K. chtìl završit zkázu a protivenství neslýchanými, inicia-

By Ruprecht s Tomášem a skopcem nebyli
Vjedno vykucháni

A teï se scéna zase trochu mìní
Ne snad že chci
Já vím že tohle všechno dávno není
Nièím než atrakcí

To jenom abych nezapomnìl na tebe lásko protože
Urèitì nejsi daleko když došlo na nože

Na úzkém høbetu mezi potokem a úvozem
Trochu je sníh a trochu není sníh
Pod øídce a vysoko rostlými smrky oheò je
Vysoký a osamìlý
Mám rád tu plachtu která chrání oheò
Vlasaté mladíky co otáèejí rožnìm na nìmž se
Peèe skopec
A nepøepluli moøe

Ruprechta s Tomášem co jenom naènou sloku
A tebe moje lásko abych nezapomnìl
A nekryt plachtou která chrání oheò
Sedí si mládeneèek tam u paty smrku
A hraje na kytaru staré trampské písnì
Jenom tak pro sebe

JOSEF KOENIGSMARK 

Nìkdy se èlovìku stane…
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(NE)KRITICKY

IVO HARÁK

Dùstojná vzpomínka na plzeòského 
rodáka a èeského spisovatele

Procházeje knihovnami, antikvariáty, knihkupectvími pøemýšlím èasto    
o mrtvých autorech. Tedy tìch dále už nevydávaných, takových, kolem 
nichž mlèí internet, televize, rozhlas, literární historiografie i kritika. Dávné 
èasy jejich nìkdejší slávy se odstìhovaly do bedýnky pøed vchodem, v níž 
najdete cosi na otop èi na podložení o nìco kratší nohy stolu. Vždy� už 
sama cena jako by øíkala, jako by køièela – zanechte veškeré nadìje!

Pokud se tedy k osobnosti plzeòského spisovatele Miloslava Nohejla 
(1896–1974) opakovanì vrací respektovaný literární kritik a historik pøesto, 
že tomuto žádné nové knihy už od poèátku tzv. normalizace nevycházejí, 
mùže za tím být jednak jeho vztah k západoèeskému úkrají (o èemž by 
mohl svìdèit název knihy Z plzeòské literární vlasti/ne/vìdy: eristické me-
dailonky) – anebo mùže jít napøíklad o literární pietu: velící položit kvìtiny 
právì na hroby nenavštìvované (námi zmiòovaný vìdec je pøece auto-   
rem – Nohejla tolikéž zmiòující – práce Spisovatelé známí i ménì známí:           
z èeského literárního muzea). 

Vladimír Novotný se ovšem podjal též edièní pøípravy v Nohejlovì 
pozùstalosti dochovaných a dosud netištìných textù a je také autorem ob-

tivními øítivými èiny. Zatouživ po zoufalém znechucení a sebetrýznivé slasti 
slídil po nestoudnosti. Leè pøítomné ženy byly odìny do znešvaøených 
teplákù a jejich mravní úroveò nedosahovala výšin zámìrného sebe-
ponížení. Josef K. se tedy øítil ještì hloubìji a odhodlanìji. Na dnì své 
morální kaluže polykal horlivì blátivou trpkost nesmyslnosti a bloudil po 
místech i lidech, vyhledávaje kontakt aspoò v záporném smyslu. Domní-
vaje se, že skolil nìkolik protivníkù, zøítil se do rokle a se smutnou radostí 
bìdoval nad svou poškrábanou tváøí.

Bylo doøíceno. Pod studenými hvìzdami, pod nechápanou klenbou. 
Jaký to poklop! Jak pod krystalovým sklem páchneme jako syreèky v krá-
mì cynického hokynáøe!

Lidé jsou komíhající se vøeš�anové na kolovadlech vìtví, provazù a pito-
mých nápadù. Oè vlídnìjší jsou stroje. Samy od sebe se neøítí. Stroje  
chtìjí stát. Jen vøeš�an je postrkuje. Stroj poklidnì ševelí. V jeho teple spí 
Josef K . V náruèi stroje je mu dobøe. Aj, proè mne budíš, bledý úøedníku? 
Josef K. se bojí úøedníkù. Mají na rtech bublinky, naplnìné jedovatým 
øítícím plynem. Øítí se jim rovnou z øitì. Všechno je øi�. Proto se tak èasto 
øítíme. Neøi�me se! Ale èím se máme øídit?
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sáhlého kritického aparátu obsaženého v knize Miloslav Nohejl (vydané      
v roce 2021 v péèi Knihovny mìsta Plznì nakladatelstvím ARTKRIST). 
Povšimnìme si zejména obsáhlé stejnì jako ètivé Novotného pøedmluvy; 
snoubící obé výše zmínìné pisatelovo zamìøení v materiálovì podlo-
žených, k autorovi i jeho nìkdejším (a pozdìjším) posuzovatelùm kritic-
kých soudech. Nu ano, øíkám si, na tohle z posthumních edic pøíliš zvyk-   
lý nejsem. Jich poøadatelé jako by už dopøedu rezignovali na zaujaté 
ètenáøe takovýchto poèinù. Jako by se obávali, že jíti za a nad povšech-           
né fráze naplòující stanovisko o mrtvých jen dobré usvìdèí je z toho,        
že mrtvolou je a bude také novotou vonící èerstvì vydaná kniha.

Tady by se slušelo rozvinouti úvodní myšlenku o odcházejících tvùr-
cích. Soudím totiž (nakonec), že tìmi nepøítomnými nejsou tací, jejichž 
fyzická existence se zde na zemi už skonèila, ale takoví, kteøí – lhostejno, 
zda ještì žijící – už nejsou èteni (a upøesním to ještì: …a jsou-li, pak leda  
z povinnosti nebo co zpùsob spoleèensky konformního zabíjení èasu). 
Snad bych tedy radìji mìl mluvit o mrtvých knihách…?

Dokonce i o tìch z piety nyní vydávaných (pøipomínám tedy ještì, že   
M. Nohejl nepatøil mezi autory za totality privilegované; doèkal se totiž 
vyhazovu z práce, krátkého vìznìní – a nakonec dlouhého normalizaèního 
– až za hrob jdoucího – mlèení), jimiž takøíkajíc splácíme dluh (o Nohejlovì 
sepìtí s Plzní bylo by jistì možné vykládat velmi dlouho). Pokud byste        
si jako první pøeèetli jeden z nyní poprvé širšímu ètenáøskému okruhu 
zpøístupnìných Nohejlových textù, mohli byste si pomyslet cosi o pùl-
kulatém výroèí (narození i úmrtí), povinnosti jeho mìsta k tvùrci, finanèní 
podpoøe Plzeòského kraje, snaze splatit dluh knihovny vùèi nìkdejšímu 
øediteli… Zjevnì do døevních prvorepublikových èasù situovaná povídka     
(o velkém otøesu a ještì vìtším prozøení) Klára zkrátka trpí vítìzstvím 
pisatelovy vùle nad vìrojatností, šroubovaností zápletky i øeèi – jako by 
dávala za pravdu nìkdejším Šaldovým kritickým slovùm (o našem 
autorovi).

Jenomže hned následující reportážní Tynda svojí úsporností a vìcností 
(namísto ornamentu slouží symbolná platnost mezi zuby vysloveného) 
pøipomíná (jak správnì poznamenal Vladimír Novotný) Demlovo nìkdejší 
rozžehnávání se s Pavlou Kytlicovou: v ego-dokumentární próze zde 
Nohejl toliko skrytì – øazením faktù a rytmováním øeèi – prozrazuje lite-
rární aspekt svého snažení; zatímco v prvním plánu dominují rysy pros-
tého svìdectví. A to mnohem více, než v textu tvoøícím nejrozsáhlejší           
a nejzávažnìjší èást novì vydané knihy, v textu, který se k tomuto své-   
mu rozmìru otevøenì hlásí, totiž v torzu vzpomínek nazvaném Dùvìrné 
pamìti plzeòské.

Tyto pamìti jsou ovšem dùvìrné; a pravme hned, že intimita sdìlení     
s sebou pøináší také poselství umìlecké. Ale popoøádku. Torzo posledního 
velkého Nohejlova díla vznikalo zøejmì v autorovì poslední tvùrèí fázi, 
tehdy, když už je fakticky pøipraven o možnost oficiálního publikování svých 
textù. Nemožnost uplatnìní a postupující nemoc jsou patrnì na vinì tomu, 



22

že Nohejl své vzpomínání konèí ve vzrušených èasech pøed druhou svì-
tovou válkou – v dobì, kdy spolu s chotí (tou, o jejímž umírání èteme v po-
vídce Tynda) opouští (ne)milovanou Dìlovou ulici (dnes zaniklou), která 
byla svìdkem jeho významných tvùrèích úspìchù v èasech prvorepubli-
kových.

…ulici tedy. Nebo� Nohejlovy pamìti jsou vlastnì jakýmsi neúplným 
bedekrem, plzeòským ulièníkem: kdyžtì se jednotlivé reminiscence upínají 
k prostøedí / ulicím, v nichž bylo v té èi oné etapì života pisateli, vypravìèi   
i protagonistovi dáno žíti: Františkánské raného dìtství, Hálkovì (za první-
ho intenzivního „setkání s vìcmi svìta“), Veleslavínovì èasu zrání, zmoud-
øení a tvùrèích poèátkù a koneènì i k oné názvu tak zvuèného, že se pøí-
mo dožaduje, aby v ní pobývaly osobnosti nezapomenutelné. I když obèas 
až pøíliš snadno (s lehkou myslí; protože s tìžkým svìdomím) zapomína- 
né. V ulici Dìlové „èíslo deset“ bydlí totiž svého èasu dva kolegové úøed-
níci (pozdìji knihovníci; stojící po sobì ve vedení plzeòské knihovny) –- 
spisovatelé Bohumil Èuøín / Polan a Miloslav Nohejl: „Nezapadly hned 
hrbolky jednoho do ochotných jamek druhého.“

Ona trojice pisatel, vypravìè a protagonista zde parátuje proto, že se 
Nohejl na jedné stranì pokouší o objektivizující odstup od pojednávaného: 
o svém hrdinovi / mladším alter-egu hovoøí ve tøetí osobì, ohnisko kamery 
je zároveò nastaveno ve zraku a mysli dítìte – mládence – jinocha – 
mladého úspìšného (žel v oèích nìkterých také regionálního) spisovatele, 
leè tolikéž prochází èivami i vìdomím zmoudøelého posuzovatele nìkdej-
ších vrtochù, vrcholù a pádù. Je v tom (vitální) síla setkání s vìcmi poprvé 
okoušenými, je zde však pøítomen i pozdìjší širší rozhled a rozlet (øek-
nìme, že pùjde o vìdomí souvislostí). Naivita pohledu (arci stylizovaná)     
se ovšem na druhé stranì snoubí s rafinovanou výstavbou obrazností 
nadaných, pøesnì a pøesvìdèivì rytmovaných vìtných celkù. Stává-li se 
jedinec obèas zdánlivì strnulým objektem pozorování a výkladu, vìci – ba    
i ony ulice – kolem nìj kontrastnì dìjí se a ožívají: „Natahovala se stále 
plíživì od jednoho svého konce ke druhému, ale chvílemi se pøece jen 
zdálo, že je trochu rozpaèitá ve své jasné opuštìnosti.“ Subjektivní pohled 
(patrný z hodnocení) je objektivnì pøiznáván v prùhledech onoho zralého     
a vìdoucího komentátora: „Mladá spisovatelská vášeò vytváøí kolem     
sebe odluèující vrstvu odcizenosti, skrz kterou píšící zaujatec vidí všechno 
v jiných než skuteèných pomìrech.“

Bylo-li by co vytknouti (pøed závorku), tedy pak taková místa, v nichž je 
originalita podání (které se tak po svém dobývá k výrazu co možná 
nejpøiléhavìjšímu) zamìnìna za povšechné a frázovité konstatování:     
„Dál se v hlubokém zázemí na šedém pozadí odvíjel citovì vzrušený a doj-
movì pestrý pøíbìh lásky.“ Samozøejmì je mi líto také to, že se Miloslav 
Nohejl více nevìnoval svému postupnému lidskému a umìleckému zrání 
(na støední škole). 

Velmi zajímavé jsou Nohejlovy portrétní studie jednotlivých osobností,     
s nimiž se setkal zejména v umìleckém prostøedí plzeòském (èímž neøí-
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NÌCO SE STALO

Když mají ženy narozeniny, psává se místo toho, kolik jim je, že oslavují 
významné životní jubileum. Tamara Kopøivová a Jitka Hošková Prokšová 
mají narozeniny v kvìtnu. Bude jim sto dvacet. Dohromady. Kromì toho 
kvìtna mají spoleèné i další. Tamara uèí angliètinu a èeštinu na Karlovì 
univerzitì, Jitka uèí fyziku na Západoèeské univerzitì. Obì jsou už øadu     
let nepøehlédnutelnými èlenkami Støediska západoèeských spisovatelù. 
Tamara organizuje Letnice umìlcù, podílí se na Ženském hlasu, Jitka mìla 
na starosti Cenu Bohumila Polana nebo poøady Øeknu ti, co ètu. Obì píší. 
Jitka je autorkou øady novel a románù. Z jejích knih se mi poøád nejvíc líbí 
ta první – Zbytky iluzí. Tamara je autorsky úspornìjší, píše poezii a obèas   
i prózu. Mì nejvíc oslovila její krátká povídka O Anežce, letišti a letad-  
lech. Publikuje sice ménì, ale zase je jednou z mála a možná v Èechách     
i jedinou básníøkou, která umí zabìhnout maraton.

Já vím, že není podstatné, kolik slov èlovìk øekne, ale co sdìlí. Upøímnì 
obìma dámám pøeju, aby toho ještì mìly hodnì co øíct, aby jim vyšly další 
knihy a taky aby mìly v životì štìstí. A aby se jednou o tu stodvacítku 
nemusely dìlit.

VÁCLAV GRUBER

Narozeniny dvou dam 
západoèeské literatury

kám, že tyto nutnì a hlavnì z Plznì pocházejí). K pøedmìtu svého podání 
pøistupují vìtšinou z nìkolika rozlièných stran (ba nìkde i v odlišném roz-
pìtí èasovém). Nové nìkdy staré zdánlivì pøekrývá èi dokonce popírá, ve 
skuteènosti ovšem daleko spíše pøesnìji vymezuje a rozšiøuje. Ne pokaždé 
se to zdaøí: Jako by si obèas cudnost a pøesnost vzájemnì odporovaly, 
takže se nezasvìcený ètenáø clonou slov dobírá jen neurèitých obrysù: 
Napøíklad u A. Nováka nebo J. Durycha. Kdežto u takového R. Medka jde 
pøi postupném odlupování slupek vlastnì o zpøesòování podoby – pøi po-
tøebì zachytit (a ne jen zde a ne jen u nìj): „život všem nejdražší, hlubinný 
život vnitøní.“

V pøípadì torza Nohejlových vzpomínek bych navíc ještì rád dodal, že 
torzovitost je tu dána jen èasem, do nìjž je vzpomínání dovedeno. Ale to, 
co je øeèeno, je pak už umìlecky pùsobivé, úplné a definitivní. Snad se 
tedy jejich vydáním Plzeò alespoò ponìkud zbavila oné provinènosti, jež 
byla samým Nohejlem tak èasto shledávána a kritizována (napøíklad pøi 
srovnání Plznì s Prahou) a jež jako by byla doložena nejen osudem tìchto 
pamìtí (vydaných pøedlouho po autorovì smrti a dlouho po listopadu 
1989), ale vùbec celého Nohejlova díla (od normalizace do souèasnosti).
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Nové básnì Jiøího Pejly

Dvì prozaické miniatury Evy Válkové a Lidmily Jankové

Ohlédnutí Karly Erbové za Josefem Hrubým

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

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

František Fabian (1929 Plzeò – 2000 Plzeò) - rozhlasový redaktor, básník, prozaik

Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) - básníøka, prozaièka a publicistka, øadu let žila 

v exilu v USA

Václav Gruber (1953 Plzeò) - lékaø, prozaik, žije ve Stodì

Ivo Harák (1964 Brno) - bohemista, básník a kritik, žije v Pardubicích

Josef Hrubý (1932 Èernetice u Volynì – 2017 Plzeò) - básník

Josef Koenigsmark (1916 Plzeò – 1993 Plzeò) - básník, prozaik, dramatik, libretista

Tamara Kopøivová (1962 Plzeò) - VŠ pedagožka, básníøka, prozaièka

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

Jitka Prokšová (1962 Plzeò) - VŠ pedagožka, prozaièka

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




