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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Co je charakteristické pro èerven 
roku dvoutisícího dvacátého druhého?   
A co pro literární mìsíèník Plž v tom-  
to èase vycházejícím? Je to nejistota 
koncù? Ta nesmlouvavá doèasnost 
lidského pobytu na Zemi? Pøízraky, 
obavy, strachy, volání…? Každý to vidí 
jinak – Jiøí Pejla v Èeøení, Proudìní, 
Vzdouvání i Chvìní – „vždy� i andìlé 
mohou být zmatení“. Zánikem v krát-
kých prozaických epizodách postihují 
obyèejnost koncù Eva Válková a Lída 
Janková, vzpomínka na Josefa Hrubé-
ho je probleskujícím svìtlem lucerny    
v rukou Karly Erbové pøes temné vody 
øeky zapomnìní. Ale i jejím symbolem 
je køíž.

V odkazu Karla Trinkewitze jsme 
nalezli další dobový dokument, který  
je nejen exkursem do jeho autorských 
postupù, ale i konfrontací popisované-
ho se soudobou skuteèností. Zatím-  
co Trinkewitzùv román Láska a smrt     
v Marienbadu nebyl nikdy dokonèen    
a vydán, jeho román života se uzavøel 
pøed osmi lety.

Mementem doby je burcující køik 
reflexivní poezie Jakuba Fišera. Ukáz-
ka z pøipravované rozsáhlé prózy 
Jindøicha Vacka (na stránkách Plže se 
s renomovaným pøekladatelem a re-
daktorem setkáváme poprvé) evokuje 
titulkem také pøedzvìst nezvratné 
zkázy. Mùže jí být i ztráta svobody?      
Svoboda má øadu podob, jak naznaèu-
je Stanislav Bukovský. Úzkost z nena-
dìje, „hrùza ze zázraku života i smrti“ 
se pøipomíná také v poezii ještì mla-
dého básníka Václava Štrunce. Tolik 
otázek kolem bytí, psaní i smyslù…

Milí ètenáøi, a� nadcházející léto 
lehké je, jak v dobách dìtského ra-
dostného oèekávání konce – školního 
roku.
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POEZIE

JIØÍ PEJLA

Vždy� i andìlé mohou být zmatení
Zrcadlení

zlaté lístky
opouštìjí pøístav

Anton Pavloviè
se prochází hájem
drsný pøíbìh
rozhoupá koruny stromù

duhový pstruh
pøekoná dlouhý skluz
vznese se nad vodu
celou svou silou

bøezové vìtve
pokroucené
jak prsty staøenky

hladí modø nebeskou

Babí léto

teplé podzimní paprsky
zahnaly chlad do lesa

baboèky jim slastnì
nastavují svá køídla

velké èerné oèi
zírají nebojácnì k slunci

snad nám ještì poshoví
vzácné léto milostivé

Proudìní

za splavem se vynoøily
protáhlé bílé postavy

jak z Váchalových obrazù

radìji hned mizí

nebo� nebe nad nimi
je pøíliš modré

sklouznu se v proudu
rozpitých vzpomínek

plují si dál oblohou
jíž se nelze dotknout

Vzdouvání

voda jásá
a vyskakuje

jak fotbaloví fanoušci
pøi mexické vlnì
když zpívají chorál

možná se chce už teï
dostat do nebe

vítr si ji tam vezme sám
jak on bude chtít

až se pokojnì rozprostøe
po nekoneèné hladinì

zatím èeká
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jak surfaø
na dobrou vlnu

jak básník
na slovo

jak èlovìk na pointu
svého pøíbìhu

Èeøení

divoce zelená
stìna splavu
jak bujný prales

kde na liánách
prchá Mauglí
pøed dravou zvìøí

depozitáø života
pro všechny

a dole bílé bubliny
se pohupují na hladinì
jak prùhledná slunce
obklopená planetkami

a tam nìkde snad
je ta neuchopitelná
skrytá hmota a energie

pro duši èlovìka

Prùhled

èirá èirá
prùsvitná

mlhu kalù
už odnesl proud

vše se odkrylo

tajemstvím mùžeme
pohlédnout do tváøe

obraz se zjasní

proèistí
jak vzduch po dešti

a my slepí
si promneme oèi
pro všechnu krásu

i pro tu
na dnì sil

Chvìní

je hladina
rozechvìlá mrazem
nebo se tetelí
jarem?

vìtve bez listí
znamenají louèení
nebo probouzení?

jak to tedy je?

je to obojí
jak s koèkou
pana Schrödingera?

okamžik prozøení
je stále pøed námi

kdo z nás umí èíst
znamení èasu?

vždy� i andìlé
mohou být zmatení
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PRÓZA

EVA VÁLKOVÁ

Konce
Protože zdravotní sestry jsou peèlivé, mìla Lenka byt peèlivì uklizený, 

jako klícku. Obèas si v nìm jako v kleci pøipadala. Teï byla sama. Mìla 
kdysi manžela a porodila dítì, jenže to, jak psala kamarádce mailem, 
„nìjak nedopadlo“.

Pøipadala si opuštìná. Zvláštì když její pøítel odjel. Pøed chvílí ještì   
byli nádhernì spolu, jak jen mohli být. Ale vždy potom nasedl do autobusu 
a pár dní se neozval. A potom najednou sms: Jedu.

Na tu chvíli se Lenka tìšila, ale také vždy propadla úzkosti: Bude 
všechno, jak má být? Nezapomnìla jsem proboha nìkde hadr po uklízení, 
natáèku ve vlasech?

A tak si nalila sklenku èerveného. Je to známý recept k uvolnìní.

Postupem doby potøebovala Lenka tu sklenku stále èastìji. Vždy se 
ujistila, je to jen pár deci.

Jednoho dne ji potøebovala i pøed tím, než šla na smìnu. Pak si ji radìji 
odpustila, ale tøásly se jí ruce. A ve zdravotnictví jsou všímavé osoby.      
Tak pøíštì si ji radši zase dala, ale to už se ji rozhodla zkontrolovat vrchní 
sestra.

A následovalo protialkoholní léèení. To byla podmínka jejího dalšího 
setrvání u práce, kterou tak dobøe už léta dìlala.

Takže pak poctivì abstinovala. A objevil se i nový pøítel. Byl to ten 
nejúžasnìjší ze všech mužù, které kdy poznala.

A pak se objevila pandemie. Pøítel pøijíždìl i tak, jenomže teï se objevil 
pozitivní pacient na jejich oddìlení.

„Lenko, nechej se také otestovat,“ žádal ji pøítel.

„Proè, když nemám žádné pøíznaky a kolem toho pacienta jsem jen 
prošla?“

„Nerad bych se od tebe nakazil. Víš, že my muži máme vážnìjší prùbìh 
všech onemocnìní.“

A Lenka, ve které se probudilo to odmítané dítì s nedostatkem rodi-
èovské lásky, zranìná Lenka napsala: Jak èasto a na co všechno se budu 
muset nechat testovat, abych tì nenakazila? Víš, že mám rizikové zamìst-
nání a že na infekèním oddìlení se setkávám skoro se vším. Nebude lepší, 
když mì pøestaneš navštìvovat?

A na rozdíl od romantických pøíbìhù její pøítel skuteènì nepøijel.
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Lenka si znovu koupila lahev vína a stovku práškù na spaní a napsala 
dopis: Proè bych mìla žít, když mì nikdo nemiluje? Zøejmì nemám tako-
vou cenu, aby mì mìl nìkdo opravdu rád.

Potom naposledy uklidila byt a léky zapíjela alkoholem.

Cítila, jak se propadá do šera. Ještì pøed úplnou tmou vidìla nìjakou 
svìtlou postavu, která øíkala:

„A ženská, co takhle milovat sebe sama?“

Ale to já vím, ten návod znám, jenom jsem se to nìjak nemohla nauèit, 
byla její poslední myšlenka.

LIDMILA JANKOVÁ

Obyèejnost
Zdá se mi, že jsem ho zahlédla. Vyšší hubená postava, vyšisovaný 

pláš� za každého poèasí, v rukou nezbytné noviny k aktualizaci klimatic-
kých zmìn i ke komentáøi dalších, mnohdy ohromujících zpráv. „Tato doba 
je nìjaká divná,“ skoro vždy konstatoval starý pán ve tøetí konverzaèní vìtì 
s kolemjdoucími.

Bydlel v malé pøízemní místnosti chránìné zamøížovanými okny – bez-
peènostní ochrana proti nevítaným hostùm. Nikdy netopil, což øešil celo-
roènì zachumláním do vlnìného roláku neurèité barvy. Uživatel pøízemní-
ho království mìl zvuèné jméno: Bon. Byl však znám jako Pan poèasíèko    
– podle zasvìcených pøedpovìdí poèasí, nebo jako Pan pacièka – podle 
malé deformace ruky nejasného pùvodu.

Jednou jsem se pokusila, snad nevtíravì, pøedat panu Bonovi zánovní 
baloòák. S velkými rozpaky a po mnoha výmluvách o nepotøebì dárek 
pøijal. Ale stejnì v nìm nikdy nebyl spatøen. Podobnì empaticky ladìní 
sousedé poskytovali nìkteré pozornosti a pøebytky v podobì knih, novin     
a jídla. Skoro vždy s noblesou a po krátkém zaváhání nabídku pøijal.

Obèas si dával sváteèní pivo v místní hospùdce, nìkdy i s tlaèenkou. 
Krátce pohovoøil s kýmkoliv sdílným. Pak zvolna odcházel do svého azylu.

Patøil k dùstojnému koloritu malé èásti krajského mìsta šíøe vždy las-
kavý a plachý úsmìv. Nìkdy i pøimìøený podiv èi smutek nad denními 
katastrofickými informacemi z tisku. Byl nedílnou souèástí krátké a pestré 
ulice. Pak najednou zmizel. I to patøí k životu. Díky, pane Bone. Vlastnì 
Pane poèasíèko! Za sdílené projevy lidskosti, které si mnozí z nás neu-
vìdomují jsouce zahlceni vlastními starostmi.
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DOPISY PØES ØEKU STYX

KARLA ERBOVÁ – JOSEF HRUBÝ 

Karla Erbová: Køíž u Milejovic
Existuje na svìtì mnohé. Napøíklad jedna ves nedaleko Volynì, zva-   

ná Milejovice. Napøíklad obyèejný døevìný køíž u cesty smìrem k Volyni. 
Prý pod ním leží vojáci z Napoleonova tažení na Rus, kdoví. Vím,             
že tam roste tráva a výhled je široký. Až k Hošticím. Ano, k tìm slav-     
ným Hošticím dohlédneš. A že se mi obèas zasteskne… Ani nedokážu 
pojmenovat, po èem? 

Proti køíži pamatuji pole vojtìšky a pole hrachové, kde se dalo „loupit“     
a mlsat pøi našich dìtských výpravách za dobrodružstvím. Dostala jsem    
se tam vlastnì náhodou. Bylo mi 10 – 11 let, byla válka, zvláštì mìstské 
dìti trpìly podvýživou. Byly vydìšené z náletù. Nevím, kdo tu akci uspo-
øádal: èeští sedláci nabídli tìmto dìtem prázdninový pobyt na venkovì,       
v klidu, s ponìkud lepším jídlem, než jsme mìli doma, se zdravým 
ovzduším a snad i lidskou pohodou. Byla jsem pøihlášena (zøejmì rodièi), 
byla jsem vybrána, poprvé z domova, nenesla jsem to lehce, ale nedalo    
se nic dìlat – ocitla jsem se ve zmínìné vsi. Nevelké, s rybníèkem na 
návsi, z níž se rozbíhalo nìkolik úzkých ulièek s vesnickými domky.            
V jedné byl i ten, který mi mìl být domovem na pár týdnù.

Mìstské dítì se na mìsíc ocitlo v rodinì chalupníèka. Kravka, volek, 
prasátko, pár slepic, husí a králíkù. Mladí lidé s dvouletou dceruškou           
a starší paní (mnì se zdála velice stará), matkou hospodáøe. Nabídli mi 
svùj stùl, støechu, laskavost. Byla jsem poprvé z domova, poprvé v životì 
jsem vidìla, jak se dojí kráva, jak se doma peèe chleba, jak se spí na peci, 
nevìdìla jsem si samozøejmì rady se spoustou vìcí, pøed oèima se mi 
zaèínal teprve otevírat svìt. Díky jejich pochopení jsem se rychle zorien-
tovala. Mìla jsem také jakési „povinnosti“: hrála si s malou Maruškou, 
nosila na pole lidem svaèinu, bìhala do krámkù pro drobné nákupy,    
krmila králíky, veèer jezdila s hospodáøem pro jetel a nazpátek se vezla     
na té voòavé fùøe, nad hlavou celé hvìzdné nebe. A øádila s partou klukù 
kolem rybníèku, na mezích, v hrachovišti. 

S partou klukù, kde mými nejvìtšími kamarády byli Jarda a Vojta 
Hrubých. Josef H. mi po letech tvrdil, že tam v té dobì u pøíbuzných byl      
a že jsme i my dva spolu ta dobrodružství prožívali, já si to nepama-       
tuji. Nemìl to lehké, zemøela mu matka, otec jezdil s cirkusem po svìtì, 
polosirotci Josef a Vladimír byli svìøeni péèi babièky Kristýny. Asi toho 
obèas mìla dost, a tak si kluky aspoò na pár dnù vzali k sobì nìkteøí 
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Karle Erbové

Jak ta fùra zezlátla
V høívì stéblo
a èerný biè Nebe
se zvrhlo s obilím a pabuzou
pod dvouramenný køíž

Pod plachetkou osoba
a níž zlomený sochor

Josef Hrubý: Milejovice

pøíbuzní. Josef byl tenkrát v Milejovicích u pøíbuzných, shodou okolností 
sousedù Homolkových, u nichž jsem zakotvila já.

Byly to krásné prázdniny, na dlouho, dlouho jediné. Já se v té vsi už 
nikdy neobjevila, èas bìžel, pádil, cloumal námi, odnesl vzpomínky do 
hodnì zapomenutého kouta, až... vyrostli jsme, postavili se na vlastní  
nohy, já se od prvních písmenek motala trochu kolem básnièek i lidí, kteøí 
na tom byli podobnì.

Jednoho dne, bezmála po dvaceti letech, mìstská knihovna, Bedøicha 
Smetany 13. Byla jsem kvùli tomu svému psaní pozvána k panu øediteli.     
A hle! – mezi dveømi stál Josef Hrubý. Pøekvapení na obou stranách, ani  
ne šokující – cosi tam mezi námi zacinkalo. Poznali jsme se. Po nìkolika 
prvních vìtách padla ta zásadní: Pamatuješ se na ten køíž na cestì do 
Volynì? Ledy prolomeny. Jak málo staèí!

I stalo se, že dva lidé, každý odjinud, mìli vlastnì spoleèný køíž – ten 
skuteèný, ohoøelý, na cestì z Milejovic do Volynì. Cosi nám pøipomínal…   
A ono to stále ještì høálo. Zanedlouho mi pøinesl starou fotografii „pøed-
mìtu dolièného“, moc jsem si to považovala. Když jsem se mnohem 
pozdìji na té cestì ocitla já, vyfotografovala jsem ta ohoøelá døeva               
a darovala jemu. Vzpomínky mají nìkdy zajímavou podobu i sílu. Nás    
tato vzpomínka provázela doslova do jeho posledních dnù. U mne to 
nebude jiné. Až mi bìhá mráz po zádech: Jaké poselství to vlastnì      
neslo, že nás to tolik oslovilo? Nevím, nevím, nevím. Ale nechám si to    
jako sluneèní kamínek v dlani. 

Zebe u studánky
která uzdravuje oèi
Mezi spánky máš
dvì lampièky
pro nadìji i beznadìj
až zase uvidíš kopyta
høívu moèál a køíž

(P.S. V Milejovicích jsem poprvé potkal Karlu Erbovou. Bylo mi jedenáct      
a jí deset. Tolik k paranoie po sedmdesáti letech. S obdivem nad tím èa-
sem a s díky.)
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PODOBY PANA K.T.

KAREL TRINKEWITZ

Život jako román
High noon. Zleva mi svítí do stránky polední slunce. Protoèil jsem válec 

psacího stroje pohybem, jakým pistolník otáèí bubínek koltu. Také ten lehký 
zvuk kovových zoubkù, tiché zavrèení mechanizmu provázející napìtí 
rozhodující chvíle. Klišé pokleslého žánru? Ne. Archetypální situace, jak ji 
nacházím už v Eposu o Gilgamešovi, když hrdina eposu øíká Enkiduovi:       
„K boji si pøiprav srdce, a� se ti netøesou kolena a a� ti neochabnou paže, 
zažeò od sebe strach!“

Mám takový pocit znovu, jako když jsem zaèínal psát první stránky        
17. èervna 1987 – pøed pìti lety.

Teï se dívám na datum toho dne, kdy jsem rukopis pøerušil. To bylo pøed 
ètyømi lety. Tehdy jsem se pøipravoval na cestu do New Yorku a chystal svou 
velkou výstavu v Domì literatury v Hamburku. Román musel èekat.

Pøišel podzim 1989. 17. listopadu jsem odjel do Luzernu, kde jsem mìl 
hovoøit o své básnické tvorbì v literární vinárnì manželù Kubešových. Veèer 
mých haiku se konal 18. listopadu. Vladimír Škutina ho zahájil zprávou          
o masakru studentù na Národní tøídì. V diskuzi jsem potom øekl: „Pøátelé, na 
Štìdrý den budeme všichni v Praze!“

Já jsem tam odletìl už 5. prosince. A všechno, co pøišlo potom, nadlouho 
pøerušilo práci na románu.

Bude to jiný román, než jsem si pùvodnì pøedstavoval. Ale zùstane si 
vìrný v tom, že stále reflektuje sám sebe a organizuje se jako otevøený 
systém v souladu se zmìnami okolních podmínek. Bude š�astným svìdkem 
toho, jak se hrstka pronásledovaných disidentù dostane do ohniska dìjin-
ných zmìn ve své zemi a ujme se jejího øízní. Mìl jsem to štìstí, že jsem 
obèas byl pøi tom.

Jestliže jsem usedl k dokonèení románu právì dnes, 6. èervna 1992, není 
to náhoda. Dnes veèer budu znát výsledek voleb v Èeskoslovensku, dnes se 
rozhoduje o tom, kolik z našich disidentských snù a plánù se v Èesko-
slovensku uskuteèní.

Je to high noon také pro øadu mých pøátel, kteøí øídili až do tìchto dnù 
zemi v listopadu 89 osvobozenou od diktatury. Je to high noon i pro mého 
pøítele, kterého v románu obèas cituji, a který se stal prezidentem. Už dnes je 
postavou nejen literární historie, ale svìtové politiky. Bylo pro mne vzrušující 
vidìt v Praze, jak se uskuteèòují dìjiny, jak svùj román píše historie.

Nedìlá to o mnoho jinak než spisovatel, øídí ji náhoda, tedy synergické 
zákony sebeorganizace. A také si jen vybírá z toku dìní události, kterým 
pøipíše smysl a význam, èiníc z kontextu náhod urèitý text. Diskurz. Anebo 
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konstrukci. A tu lze opìt dekonstruovat a tento proces uèinit souèástí auto-
reflexe a sebeorganizace za pomoci zpìtné vazby.

Za ètyøi roky, které uplynuly od chvil, kdy jsem psal svùj esej o post-
modernì, se událo mnoho zmìn i ve svìtì literárních mód. Dekonstrukce, 
metaromán, postmoderna a posthistorie jsou oznaèovány za pøežilé. Sama 
moderna je odsuzována jako poslední výstøelek pomýleného osvícenství, 
jako dítì naivního oslnìní technikou a ideami èistì racionální „Machbarkeit“    
a sociálního inženýrství. Moderna je identifikována s pokrokáøskými ideami 
pøebudování spoleènosti a svìta a mnohými obskurantními guru odsuzo-
vána jako spoluvinice na dnešních ekologických katastrofách globálních 
rozmìrù. Jako vždy ve chvílích ideologických kataklysmat vylévají samo-
zvaní proroci „nového vìku“ s vanièkou myšlenkových omylù i samo dítì, 
racionální myšlení.

V takové situaci nemá komplikovaná struktura experimentálního románu 
pøíliš mnoho šancí na široký ètenáøský zájem. Tím spíš jsem vdìèný svému 
pùvodnímu zámìru uèinit jedním z ohnisek textu sexuální a pornografickou 
tématiku.

Domnívám se, že tak èiním právem. Právem románu. Jestli Louis Aragon 
øíká, že tématem každého románu je láska, øekl bych ještì naléhavìji, že 
tématem každého románu jsou sex a smrt. Takže se znovu ocitám v hájem-
ství Sigmunda Freuda, jemuž jsou rovnìž základními tématy eros a thana-
tos. Láska a smrt. A jestliže mì náhoda zavedla na místa, kde se tyto dvì 
osudové síly života mimoøádnì èasto setkávají, nemohl se mùj román 
jmenovat jinak než Láska a smrt v Marienbadu.

Milan Kundera, jeden z nejobratnìjších romanopiscù, také praktikuje po-
znatek Lawrence Durrela, že klíèem k úspìchu románu „je sex, pøi každé 
pøíležitosti: sex!“ A v románu Nesmrtelnost uèinil tématem také smrt. Jejím 
antipodem je pro nìho umìlec, Johann Wolfgang Goethe. Také pro mne byl 
už ve dnech, kdy jsem chodil v Marienbadu po jeho stopách, archetypem 
muže, který možná instinktivnì hledal pøed stárnutím a smrtí únik v dívèím 
klínì. Dávno pøed Kunderovým románem jsem si umínil hledat odpovìï na 
otázku, zda „nesmrtelným“ staèí vìdomí, že pøežijí svou smrt jako postavy 
kulturních èi politických dìjin.

Ale pøed smrtí není úniku. Ani do foliantù análù a lexik, ani do dívèího klína. 
I tam je orgasmus jen „malá smrt“, jen pøedobraz skuteèného konce. 

Naše dílo nás nemùže zachránit pøed smrtí. I román je souèástí všeo-
becné iluze, že slovo je nìèím vìènì živým, že pamì� druhých nás zachová 
pøi životì.

A je-li, jak já se domnívám, mýtus pøedchùdcem románu, potom nevíme 
víc než staøí Asyøané pøed dvaceti stoletími pøed naším letopoètem.

„Život, který jsem hledal, jsem nenašel,“ øekl Gilgameš. „Marnì jsem 
vykonal víc než jiní lidé, marnì jsem také víc vytrpìl. Nemùže najít vìèný 
život, kdo je z lidského plemene!“

„Nemùže najít vìèný život èlovìk,“ ukonèil tuto øeè Uršanabi, „mùže si však 
zachovat vìèné jméno. Svým dílem ses stal nesmrtelným, hrdino Gilgameši.“
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Myslím, že Kunderovi odpovìdìl jeden z nejvýznamnìjších pøedstavitelù 
postmoderny Andy Warhol: Dnes mùže být každý patnáct minut slavný.      
To je rozmìr naší postmoderní nesmrtelnosti. Možná, že i Francis Fukuya-
ma nemá tak docela nepravdu, i když to dnes už mnozí zase vyvracejí, že    
v naší dobì skonèily dìjiny.

Ale samozøejmì nekonèí „malé dìjiny“, jako nekonèí život èlovìka „malá 
smrt“. (I když i takové pøípady dìjiny znají. Skonèil tak jeden z francouzských 
presidentù – ostatnì také spisovatel – a skonèil tak i slavný Charles Dickens. 
Oficiální „dìjiny“ o tom mlèí, ale zapsané vzpomínky pøímých úèastníkù se 
nakonec zmìnily v literaturu a èiní nás nepøímými svìdky sexuálních dìjin.    
V horkém èervencovém veèeru roku 1870 navštívil slavný spisovatel svou 
milenku, hereèku Nelly Ternanovou v londýnské ètvrti Peckhamu. V jejím 
mladistvém tìle – byla o 27 let mladší než osmapadesátiletý Dickens – prožil 
zároveò malou i velkou smrt. A završil román svého života dobrodružnou 
kapitolou. Nebo� jeho milenka musela odvléci jeho mrtvé tìlo do blízkého 
kostela a pod pláštíkem noci ho s tamním kostelníkem odvézt v najatém 
koèáøe do spisovatelova venkovského sídla ètyøicet kilometrù od Londýna. 
Kostelník se po èase z toho èinu vyzpovídal svému faráøi, který o tom zpravil 
svého pøítele v dopisech. O dvì století pozdìji se ta událost stala souèástí 
literárních dìjin. Do mého románu tak Dickens vstupuje proto, že jsem si 
umínil vystopovat nìkolik milostných avantýr starých mužù s mladièkými 
dívkami.)

Kundera si ve svém románu Goethova slova i èiny fiktivnì uzpùsobuje. 
Stejnì tak jako Thomas Mann jeho setkání s Lottou ve Výmaru. Mou vášní 
jsou fakta. Hledám je v deníkových zápisech, v dopisech, memoárech, novi-
nových zprávách. Odpovídá to mému pojetí románu, mé románové teorii. Ale 
ve skuteènosti je to proto, že mùj život i má tvorba byly vždy poplatny mému 
shromažïování písemností, mé posedlosti èetbou. Správnì o tom øíká Paul 
Valéry: „Ve skuteènosti není jediné teorie, která by nebyla peèlivì preparo-
vaným zlomkem nìèí autobiografie.“

Nesbírám ovšem jen písemnosti. Sbírám nejrùznìjší objekty, èinì je sou-
èástmi svých objektù a obrazù. Ale sbírám také události, sbírám své zážitky, 
které prostøednictvím svých deníkù èiním souèástmi svých románù.

Zatímco píši tento text, dívám se pøes stùl na obraz, kaligrafii, kterou  jsem 
napsal za mìsíèní noci 1. srpna 1990. Inspiroval mì k ní koncert, který tehdy 
rozhlas pøenášel z Berlína. Za úèasti Johna Cage tam hráli jeho kompozice. 
A mnì to pøipomnìlo setkání s Johnem Cagem v Praze, v Divadle hudby.     
Za pøítomnosti Roberta Rauschenberga a Merce Cunninghama tam Cage 
pražským novináøùm pøednášel o svém pojetí hudby jako každého zvuku, 
který mùžeme kolem sebe slyšet.

To mì pozdìji inspirovalo k pojetí všeho psaného jako literatury. Té noci 
jsem vytvoøil svou kaligrafii SUMMA TEXTOLOGIAE. Mysle na dílo Tomáše 
Akvinského Summa theologiae a knihu Stanislava Lema Summa techno-
logiae formuloval jsem svou tézi: VŠECHNO PSANÉ JE LITERATURA.
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Mé koláže a objekty má na svìdomí Kurt Schwitters. Ale je za nimi i vliv 
Jiøího Koláøe a jeho teorie vizuální poezie. Já jsem však už v šedesátých 
letech chtìl jít dál. A posléze se mi stal sbìratelem všech psaných svìdec- 
tví román. Za což vdìèím jednak Paøížskému venkovanu Louise Aragona      
a románu Berlin Alexanderplatz Alfreda Döblina. Moje románová teorie je 
zlomkem mé autobiografie. Tak jako jsou mým románem zlomky mého živo-
ta, jejich písemná fixace.

Jestliže se jiní autoøi snaží konstruovat své texty, snažím se já kon-
struovat svùj život: život, pojatý jako román. Takže je v nìm silnì estétská 
komponenta. Tak komponovali svùj život Japonci pod vlivem estetických 
teorií tokugawské éry. Ale také nìkteøí romantici (Puškin, Lermontov, Byron 
se tak stylizovali až k smrti) a pozdìji umìlci dekadence. Ostatnì literáti beat 
generation to èinili také a po nich postavy undergroundu. Nade všemi patrnì 
vyniká postava Yukia Mishimy, který inscenoval svou smrt pro tisk a televizi.

Z výtvarníkù tak inscenovali a inscenují svùj život jako umìlecké dílo 
Joseph Beuys, Wolf Vostell nebo Timm Ulrichs. Nejnovìji jsem takovou 
dùslednost života jako permanentního happeningu zažíval po návratu do 
Prahy pøi setkáních s Milanem Knížákem. Myslím, že jeho vrcholem bylo 
Knížákovo vystoupení na pražském hradì, když se dostavil k prezidentovi      
v rektorské róbì vlastní kreace, aby pøijal jmenování do funkce rektora 
Akademie výtvarných umìní. Happening jako státní akt. V tom ho pøetrumfl 
jen císaø Caligula, když jmenoval konzulem svého konì!

Myslím teï také na pražský hrad, protože v tìchto chvílích se možná 
rozhoduje, zda tam Václav Havel bude øídit osudy zemì další ètyøi léta.

Kdyby Václav Havel mìl èas tak jako já, aby dennì psal svùj deník          
(a sice kdyby psal všechno!), byl by to román daleko pøedstihující bestseller 
Trumana Capota Chladnokrevnì nebo kterýkoli román souèasných autorù  
od Gárcii Márqueze, Llosy èi Rushdieho. Nikdy jsem se ho vlastnì nezeptal, 
zda si píše deník, mám však za to, že tak neèiní. Možná, že máme ale svì-
dectví o tom, jak by jeho deník mohl vypadat, v jeho dopisech Olze. Tady je 
to vlastnì jeho postoj k zápisùm toho druhu, který nás pøipravil o Havla jako 
romanopisce. Tato literární technika ho nezajímá.

Kdysi dávno, dlouho pøed rokem 1989, jsem ho pøesvìdèoval, že se musí 
stát prezidentem. Jedním z mých argumentù proti jeho námitkám, že ztratil 
ètyøi roky ve vìzení, byl mùj názor, že ètyøi roky prezidentování nemohou být 
horší než stejnì dlouhá doba ve vìzení. Ale nemìl jsem žádnou pøedstavu    
o tom, jak málo èasu má prezident na své soukromí, že mu na psaní lite-
rárních textù nevybude ani chvilka. Literatura ho tak ztratila na nìkolik let.

Dnes, kdy se možná rozhoduje o tom, zda ho Vladimír Meèiar z jeho funk-
ce federálního prezidenta doslova vyboxuje svým nacionalismem a osobní 
animozitou, myslím na Václava Havla jako na spisovatele.

V tìchto chvílích ho možná literatura získává jako spisovatele zpátky.

Hamburk, 6. èervna 1992 v poledne (zápis v deníku)
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JAKUB FIŠER

Doba je zlá

OTISKY

VODOPÁD LŽÍ

Když se probudíš
protéká ti mezi prsty
Vodopád lží

krvavé chuchvalce munice
atomová mediální
neobomba
minometmé vìty
diverze slov
když se ráno probudíš
protéká to všechno
jedno po druhém

DONEKONEÈNA

Donekoneèna
dokola
do zblbnutí
tak dlouho opakují nepravdu
až nelze opak tvrzení nalézt
donekoneèna
jako myši v kleci
poøád dokola
do zblbnutí
do absurdního absolutna

PROPAGANDA

Bubliny øeèí
splašená deziluze
polomrtvé rty
hýbáš jimi
ustøelené prsty 
ukazují na tebe
propagandou smrti 
fetišem vražd

VEJCE

Rada bezpeènosti snesla vejce
humanitární katastrofu
kobercový nálet
genocidní ponožku
pukavec od smradu
váleènou rezoluci
v kurníku pro embargo

PRAVDA

Cosi šeptá
ukøižovaná pravda
na ostatcích lidskosti
co asi šeptá
když není slyšet
pøes výbuchy kazetových bomb
pøes signální sirény
pøes hudbu kalašnikovù
jaderné høiby
trhaných hlav

co mùže chtít
co ještì mùže chtít
takhle zlomená

ZASTAVTE TO!

Zastavte to!
Ještì je èas
ještì se list zelená
ještì strach z nebe neprší
zastavte to
to ještì krev proudí žilami
ještì je èas
ještì se dá rozpoznat
zlo od èlovìka
Zastavte to proboha
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Svoboda

POSTPRAVDY

„Svoboda je, když si mohu myslet, co chci. Myslet si neustále, co chce, 
mùže èlovìk ve vìzení. Ten, kdo je na svobodì, tak moc zas v myšlení 
svobodný není, musí taky obèas myslet na to, jak si opatøit jídlo a za-
bezpeèit teplé živobytí.

Svoboda je øíkat, co si myslím. Ale Jan Hus mìl za to, že kdo mluví 
pravdu, hlavu si rozbije. Taky došlo na jeho slova. Èingischán se vyjádøil 
obdobnì: Kdo øíká pravdu, nezemøe na nemoc. A tak kdo mlèí, stane         
se filosofem. Když se ani filosof neudrží a nemlèí, mùže se mu dostat         
k uhašení žíznì houba s octem nebo taky èíše bolehlavu. Naštìstí ty, co na 
srdci to na jazyku mají, i v jejich zájmu chrání v rùzných dobách v rùzné 
intenzitì: cenzura, autocenzura a náhubkový zákon. Protože slovo jednou 
vyøèené zpìt nevezmeš a co je psáno, to je dáno, pozdì pak bycha honit    
a vymlouvat se na vytržení textu z kontextu. I když dobrý právník dokáže 
dìlat doslova zázraky, ale taky to nìco stojí. Rozhodnì je lépe se v zájmu 
vlastní svobody držet zásady: Mluviti støíbro, mlèeti zlato.

Svoboda je dìlat si, co chci. Dìlat si, co chce, mùže ze všech nejvíce 
blázen v místnosti s vypolštáøovanými stìnami. Dìlat si, co chce, mùže 
taky bezdomovec. Když nemá bydlištì, peníze, ani obèanku, mùže si tøeba 
klidnì jezdit tramvají naèerno. Èasto má ale hlad a je mu zima. To takový 
vojín dostává najíst a má kde spát, ale zato nemá vùbec žádnou svo-  
bodu, musí ustaviènì poslouchat. Nìjakou svobodu nabude, až když se        
z nìj stane svobodník, ale lepší je být generálem. Nejsvobodnìjší je  
ovšem generál, který je zároveò císaøem, tøeba francouzským. Ale ani ten 
nemá patent na to, aby si mohl svobody až nadosmrti užívat.

Èlovìk se rodí, èi mìl by se narodit, v jisté míøe v mezích možností        
a s ohledem na okolnosti svobodný. Co si novorozenec myslí, nevíme,      
nic neøíká a dìlat si, co chce a kdy chce, mùže tak leda do kalhot. Jakž  
takž svobodný je každý dotud, než se ožení èi vdá, a pak opìt až když      
se rozvede. Svobodní se dožívají, stejnì jako alkoholici a kuøáci, kratšího 
vìku, než ti, co dali svobodì vale. Svobodný život není zdravý.

Poté, co bylo zrušeno nevolnictví, otroctví a taky právo na práci, jakož      
i pracovní povinnost, jsou všichni natolik svobodní, že pracovat mohou,         
ale nemusí. Dávno už neplatí: Kdo nepracuje, a� nejí! Napøíklad dùchod-  
ci, tøebaže nepracují, rádi jedí a zpravidla se i vyznaèují znaènou chutí           
k jídlu. Ale i když nikdo nikoho do práce nenutí, nutí se do ní mnozí sami.     
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A pracují víc, než kdy kdo pracoval, byl-li do práce honìn násilím. Pracují, 
až se udøou a vyhoøí.

Ti, co mají co jíst a kde bydlet, jsou ochotni za vybojování èi zachování 
svobody držet i hladovku. Na rozdíl od nich ti, jimž je hladovka každo-
denním údìlem, jsou mnohdy ochotni svobody se zøíci a není jim proti 
mysli odpoènout si od ní na nìjaký èas ve vìzení.

Výdobytkem demokracie a zárukou jisté formy svobody jsou volby.       
Ve volbách si obèané volí ze svého støedu za své pøedstavitele ty nejlepší 
ze všech. Ti pak, jen co byli zvoleni, ví lépe než jejich volièi, co je pro nì 
nejlepší. Oni na rozdíl od tìch dole znají všechny, i utajované, skuteènosti    
a neskuteèné souvislosti. Vìtšinou ani nemohou nezasvìceným vysvìtlit, 
proè dìlají to, co dìlají, protože je to státní tajemství. Za jeho vyzrazení    
by mohli být i trestnì postihováni.      

Ale i kdyby to nedìlali dobøe a i kdyby to tøeba ani nebyli ti nejlepší         
z nejlepších, nedá se s tím nic dìlat, protože nìkdo to tak jako tak dìlat 
musí. Jak víme, každá vrchnost je od Boha. Tak to odjakživa bylo, tak to     
je a tak to i bude, s tím se nedá nic dìlat. Kdybychom to nerespektovali, 
nastal by chaos. A bylo by po všem, i po svobodì. 

Ilustrace
Stanislav 
Bukovský
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(ukázka z pøipravovaného románu)

Když se loï otøela bokem o ledovec, stál Sanders na úpatí schodištì 
pod èlunovou palubou a èekal na svého muže. V tu chvíli nikdo netušil,     
že došlo k neštìstí. Pravda, na palubì D vypadli topièi z lùžek, ale na 
palubì A Thomas Andrews, stavitel Titaniku, zabraný do práce nad plány 
lodi, náraz vùbec nepocítil. Slabý otøes, provázený skøípavým zvukem, 
probudil leckterého spáèe, ale teprve když kapitán pøikázal parník zasta- 
vit, rozespalí zvìdavci zaèali vykukovat z kajut na chodbu a nìkteøí se 
dokonce pustili až na èlunovou palubu. Když se loï otøela bokem o le-
dovec, na stolech v jídelnì druhé tøídy zacinkalo nádobí a v kuøárnì první 
tøídy opozdilci, rozmlouvající o politice èi hrající bridž, si sotva povšimli,     
že se nìco stalo, zato v kuchyni se rozsypal plech s èerstvým peèivem. 
Když Titanic stanul na místì, pøevládlo mínìní, že ztratil list lodního šrou- 
bu. Posádka i cestující brali vše na lehkou váhu. Plukovníku Graciemu 
pøedložil pøítel Clinch Smith kousek ledu a žertem se ho zeptal, jestli si ho 
nechce odvézt jako suvenýr, a Elmer Taylor kousek ledu odnesl svému 
známému, který si v posteli èetl, kouøil a popíjel whisky, a podal mu ho se 
slovy „Pøinesl jsem vám trošku ledu do drinku“. Èást paluby C pokryla 
spousta ledové tøíštì a cestující tøetí tøídy hráli s kusy ledu fotbal.

Sanders si nebyl jist, jestli je Arthur Brayton jeho muž, ale byl o tom 
pevnì pøesvìdèen. Zpráva policejního informátora byla pøíliš struè-          
ná. Sandersovi pevnì utkvìlo v pamìti ono ráno, kdy si ho pøedvolal 
McShaugnessy. Mohutnì se vztyèil nad svým masivním psacím stolem       
a øekl mu: „Sandersi, mám tu pro vás pøípad, který vám mùže velmi pomoct 
v kariéøe.“

„Ano, pane?“ opáèil Sanders a pomyslel si, že velitelova ryšavá kštice      
i jeho jméno se dobøe hodí k názvu Scotland Yard. Zmínka o možném 
povýšení ho ihned zaujala, hodlal totiž uzavøít sòatek se sleènou Heat-   
her Kellyovou a vyšší plat by mladé dvojici jistì usnadnil život.

„Samozøejmì to spadá do kompetence Královského irského policejního 
sboru, ale v zájmu objektivity to pøipadlo nám. Podívejte se na tohle,“ vybídl 
ho Skot a podal mu jakési lejstro. Sanders se ho chopil a se zájmem se    
na nìj zadíval. Bylo to policejní hlášení, kterýsi úøedník peèlivì pøepsal      

JINDØICH VACEK 

Tøi muži na Titaniku

PØEDZVÌSTI
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na list papíru informátorovu zprávu: „Vrah z Long Meadows odplouvá na 
Titaniku do Ameriky. Cestuje sám první tøídou.“

Sandersovi se zrychlil tep. Vrah z Long Meadows! Muž, jehož nená-
vidìli policisté v celé Británii. Zabiják, který mìl na svìdomí tøi muže zá-
kona a který od oné osudné noci úspìšnì unikal spravedlnosti. Kdo toho 
dostane, ten si vìru vyslouží ostruhy. Pøíbìh vraždy v Long Meadows       
byl pomìrnì jednoduchý. Pøestože Británie vedla v Irsku smíølivou poli-   
tiku home rule, takže zchladila horké hlavy, pokraèovali irští nacionalisté      
v pašování zbraní, a to pøes Anglii. Dovážený arzenál ukrývali porùznu, 
zejména na venkovských høbitovech, a to byl právì pøíbìh Long Mea- 
dows. Když jedné noci ukrývali Irové zbranì na tamním høbitovì, pøekva-
pila je tøíèlenná policejní hlídka. Zdálo se, že provinilci neuniknou zat-    
èení, když tu se ze tmy vynoøil další muž a policisty ze zálohy postøílel.    
Dva byli mrtví na místì, tøetí zemøel nazítøí v nemocnici. Policejní aparát    
se okamžitì pustil do práce, ale totožnost neznámého støelce se odhalit 
nepodaøilo.

„Je to hodnì neurèité, pane,“ mínil Sanders.

„Pro schopného muže jako vy je to velká pøíležitost,“ prohlásil McShaug-
nessy. „Máte sedm dní na to, abyste se mezi cestujícími pokusil iden-
tifikovat pachatele. Tady máte,“ zašátral v zásuvce stolu, „lodní lístek první 
tøídy a nìjaké peníze. Budete si ovšem muset... ehm... opatøit vhodnìjší 
obleèení, první tøídou samozøejmì cestuje spoleèenská smetánka. Už jste 
byl nìkdy na moøi, Sandersi?“

„Ještì ne, pane.“

„Nevadí, zvyknete si. Tyhle velké zaoceánské parníky jsou plovoucí 
paláce, na tìch moøskou nemoc nedostanete.“

„Máte pøedstavu, pane, kolik osamìlých cestujících první tøídy mùže na 
lodi být?“

„Netuším, Sandersi, ale vyžádejte si od kapitána seznam cestujících. 
Pošleme mu telegram se žádostí, aby vám všemožnì vycházel vstøíc.“        
A velitel vítìzoslavnì dodal: „Bude to pro vás po všech stránkách velký 
zážitek. Loï, na které se poplavíte, není nic menšího než slavný Titanic.“

Když Sanders odešel, zazvonil na stole telefon. Jakmile McShaug-
nessy uslyšel hlas na druhém konci drátu, rázem ztuhl v uctivém pozoru. 
„Ano, pane, vzal jsem si ho osobnì na starost, pane. Posílám na Titanic 
spolehlivého muže. Jistì, pane, je to všechno na mou osobní zodpo-
vìdnost, pane. Mùžete být klidný, pane.“
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xxx

Ètverce mají ostré rohy
rovnají nás do prken
zadržený dech
odklonìných stìn
jsem úzký z tìch rovin
jenom vlas pocitu
vytažený do nesmyslné jednotlivosti
argumentu
ulámané vìtve z korun pøíbìhù
ruce u tìla 
a míza nemá kam stoupat
hrne se do nadìje
úzké jako nùž
hlavou sklonìni k zemi
øíkáme už
mlè
tomu jednosmìrnému rùstu

vyslovit se
bez modøin
jde snad jen venku
zezelenáním

a uvnitø ètvercù?
Snad láskou k nim
k tìm smutným stìnám 
naší zdánlivé velikosti
ètverce a roviny zamrzlých map
vítìzství vùle nad životem
lesy panelákù
stohy pravd 
krychle pocitù
a úzkých reakcí

VÁCLAV ŠTRUNC

Nejostøejší špièka pocitu

MLADÝ ZÁPAD

neustále se vzpøimujeme 
zalíbila se nám ta výška popisu
oblékáme si ho v té høe na bohy
kde je vztah vlastnictvím 
                          a obraz uskuteènìním
nenávidíme krásu smrtelnosti
a proto jsme fascinováni 
                                     bezdùvodností
a pleteme si ji s nekoneènem
mrakodrapy betonových názorù
chrámù nadìje zabodnutých 
                                  do srdce božství
ten šílený hlad argumentù 
                            má zdroj v té úzkosti 
vysokého hranatého rùstu
lešení do nebe pro pozemské tvory 
závra� z pøedstav o vlastní velikosti

ale kam teï s výhonkem tohohle textu
vyostøeným postupnì na pokraj
                                         svéhlavosti?
Zpìt po stopách slov na køižovatky
                                            rozhodnutí
zkoumat, co mì tak nalákalo 
                                     k ohnivé kritice 
a proè se do textu ne a ne vejít 
                                             nic jiného 
než rovina a vzdálenost
obrazu bolavého prázdna 
zpátky sem, do obývacího pokoje
do ètyø stìn s výhledem skrze 
ètvercové brýle oken 
na polom sídlištì
zpátky ke mnì a k místu, 
                     kde se mì dotkly ètverce
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jsem tu znovu
znovu to vidím
a mùžu se dotknout té úzkosti 
která mì vyžene na špièku radikála
do záøe souzení a odsuzování
neposlechnu to svùdné zoufalství
tu iluzi vlády 
všech kritikù
poèkám 
na celistvost
nìco se dotkne mého srdce
ne mì
ne srdce
ale mého srdce
možná svìtlé kruhy lustru
možná horizont
a vzpomenu si na náhodnì 
vyslechnutou vìtu od jednoho táty 
ke svému synovi
když spolu na bøehu jezírka 
házeli do vody kameny 
Øekl: „To je zvláštní viï... A� má ten 
kámen jakýkoliv tvar, stejnì se na 
vodì vždycky udìlají kruhy“

Je to úleva, nechat své pocity
                                             zakulatit
když se nejostøejší špièka pocitu
                     dotkne základu ve mnì
cesta nahoru a dolù
cesta kruhu
pravda kruhu
umožòuje vstoupit
do skuteèného rozhovoru

xxx

Všichni tak pøísní pravdomilové
vydáváme strach za lásku k pravdì
uèesat své zmatené myšlenky
uctívat své zranìné pocity
èím tvrdší, tím køehèí

èím køehèí, tím tvrdší
bojujeme zuøivì a vášnivì
za lásku, mír a štìstí
v nepravých bitvách
které se nedají vyhrát

xxx

Úzkost 
napnutý most
pøes øeku pocitù
úzkost
snažím se vejít 
do jediné správné 
podoby 
nekoneèna 
vždy o krok pøed èasem
ještì døív, než se to stane
tušení katastrofy
katastrofa mých tušení
tolik koncù svìta už bylo odžito v lidech
a slunce vždy znovu vyjde
jako za trest bere nám beznadìj
a my musíme žít 
tak nepravdìpodobný život
hrùza ze zázraku
života i smrti

xxx

Nadìje mì ujídají
ukusují obzor
mléèná slepota
slasti možného

kdo se dotkne jen tak
prohrál

kdo se schválnì nedotýká
prohrál také
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STANISLAV POLAUF 

Kratochvilné ètení Marka Velebného
Pøi vyslovení názvu Jak jsem... automaticky naskoèí slavný Ota Pavel    

a jeho Jak jsem potkal ryby. Pøijít s tímto názvem je proto tak trochu    
aktem odvahy. O to víc malý svazeèek vydaný jako Kalendáø plzeòský 
2022 Knihovnou mìsta Plznì pøíjemnì pøekvapí.

Svazek zaujme hned od prvního textu „Jak jsem...,“ v nìmž nás autor 
seznámí s tím, jak se dostal na prkna Velkého divadla a jaké mìl jako 

(NE)KRITICKY

VLADIMÍR GARDAVSKÝ

Sbírka Válkové a Bauera okouzluje
Básníøka Eva Válková patøí bezesporu k nejvýraznìjším slovesným 

tvùrcùm nejen našeho regionu. Po absolvování Lékaøské fakulty UK v Plzni 
nastoupila do zamìstnání jako psychiatr do nemocnice v Dobøanech,      
kde se seznámila s arteterapeutem profesorem Ferdinandem Kukalem,     
se kterým zaèala spolupracovat a psát „slovní ilustrace“ k jeho obrazùm. 

Na tento zpùsob práce navazuje svojí nejnovìjší sbírkou Orbis poeti- 
cus (nakladatelství Koniáš – Ing. Miroslav Morávek, Plzeò 2021) vydanou 
ve spolupráci s plzeòským grafikem Milanem Bauerem. A to pøedevším 
jejím prvním oddílem Orbis imaginum Bauerii, ve kterém zaznamenává  
své dojmy z leptù zmínìného výtvarníka. Souznìní veršù s výtvarným 
doprovodem pøibližujícím uplynulou dobu pøekotných vynálezù a techniky    
s jejich fantaskností je dokonalé. 

Ve druhém oddíle Orbis crisis básníøka zachycuje stavy našich duší        
v èase koronaviru, bohužel se zdá, že se èasovost tìchto strof hned tak 
nevytratí. 

Ve tøetím oddílu Orbis amoris pokraèuje autorka v takøka terapeutickém 
rozkrývání svých niterných tužeb a pøání, èasto nenaplnìných, které po-
dobnì léèebnì pùsobí i na ètenáøe. 

V posledním oddílu sbírky Orbis regionis básníøka putuje po nej-
rùznìjších místech Plzeòského kraje, vnímá jejich bohatou historii, která 
koresponduje s jejím souèasným citovým rozpoložením. Vzornì pøiprave-
ná publikace s reprodukcemi tøiceti pìti leptù Milana Bauera by mohla 
aspirovat na titul Nejkrásnìjší kniha roku. 
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komparzista pocity. A také hned poznáte, jaký styl Marek Velebný zvolil.     
Je to vyprávìní – vyprávìní v první osobì o zcela obyèejných vìcech         
a událostech v jeho životì, o lidech jemu blízkých a o jeho pocitech.      
Tìch vyprávìní je dvanáct jako mìsícù v roce a autor dovede udržet 
ètenáøovu pozornost ve všech èástech.

Možná si øeknete, kdo je Marek Velebný. V pøedmluvì vám to osvìtlí 
jeho kolega, staroplzenecký spisovatel Ivo Fencl. Vlastní seznámení si  
však ordinuje Marek Velebný sám – ve svých vyprávìních se dostateènì 
odhaluje a spolu s jeho zážitky prozrazuje i svoji osobnost. Že jde o èlo-
vìka kulturního a kultivovaného je zøejmé od zaèátku, dozvíte se o jeho 
aktivitách v divadle Dialog, jeho slabosti k fotografování (zvláštì hez-    
kých dívek) i o jeho zamìstnání u bezpeènostní agentury. Mezi jeho osobní 
vlastnosti podle Iva Fencla patøí pøedevším jeho smysl pro „dodržování 
vztahù i pøátelství“ a to, že je to „chlap, který svùj názor vysloví bez okolkù, 
upøímnì“. Mnoho dalšího už na sebe (a� vìdomì èi podvìdomì) prozradí 
autor sám ve svých textech.

Už názvy øíkají mnohé. Jak jsem... se stal otužilcem, jaký má vztah        
k domácím mazlíèkùm, jak toèil s Hynkem Èermákem, jak jako nezkušený    
øidiè pøevážel pøítelovo velké auto, jak hraje petanqueové turnaje, jak    
zùstal uvìznìn mezi dveømi hlídaného objektu a podobnì. Každé vy-
právìní je pøíbìhem samo o sobì, ale nejde o povídku. Velebný opravdu 
„jen“ vypráví bez toho, že by se pokoušel o dramatické vystupòování, 
snahu o humor za každou cenu (jako u zjevnì milovaných autorù Šimka     
a Grossmanna) èi o zakonèení vtipnou pointou. Pøesto jeho vyprávìní prá-
vì tyto vlastnosti nepostrádá, ale jsou skryté a pozorný ètenáø si je najde. 

Když se zamyslíte nad tím, co byste byli schopni vyprávìt o situaci,   
kdy máte dvanáct hodin hlídat odstavenou tramvaj v centru mìsta, pak by 
vám po pìti minutách došel zjevnì dech. Marek Velebný dovede všední, 
obyèejnou až banální situaci rozvést tak, že vás zaujme a pøeètete ji se 
zájmem. A humor? Pobaví vás tøeba hned v bøeznovém textu tím, do jaké 
trapné situace ho dostal jeho domácí køeèek usilovnì v noci bìhající           
v koleèku v kleci. I žertovné hlášky jako „To bylo dávno, to i Mrtvé moøe 
bylo živé,“ vám v pamìti dlouho zùstanou.

Chtìlo by to citovat více, ale je už na ètenáøích, aby si zajímavosti    
našli v knížce sami. Pro malý náklad (200 výtiskù) se mùže stát sbìra-
telskou kuriozitou, kterou si budete mezi sebou pùjèovat. Marek Velebný 
dokazuje, že není velké a malé literatury, že není malých a velkých témat    
a že lze vyprávìt i o zcela obyèejných záležitostech tak, že ze všednosti, 
obyèejnosti a banality se vyloupne skrytá krása a z té krásy pak umìní        
s velkým U. Musí k tomu být ale autor, který to dokáže. A Marek Velebný 
takovým autorem je. 
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Je tomu dávno, ale taky se to stalo, že mnì bylo jednou dvanáct. Téhož 
roku (1976) vyšla kniha Tisíc let Starého Plzence: ó, jak mi pøipadala 
krásná. Uhranut jsem obracel list za listem. V Plzni jsem se narodil, ale ve 
Starém Plzenci (nìkdejší Plzni) žil – a nic podobného o nìm do té doby 
nevyšlo.

A tìch tisíc let? Ehm, støelba od boku. Z roku 976 pochází jen první 
zmínka o mém bydlišti a pøedpokládám plným právem, že tu „nìco“ po-
stávalo již dlouhou øadu rokù pøedtím.

Letos se nicménì píše rok 2022 a situace se v nìkterých smìrech 
opakuje, i když není žádné kulaté výroèí. Není, ale držím opìt vázanou 
knihu. Je v ní ovšem daleko, daleko víc obrázkù a taky textovì je to v mno-
hém úžasnìjší knížka, než ta stará. Kdyby mi bylo znovu tìch dvanáct, 
jásal bych. Takhle listuji, znovu a znovu, a smekám pøed Petrem Vrobelem, 
jinak pùvodcem spousty hudebních nosièù a mezinárodnì uznávaným 
mandolinistou. To on dal publikaci se svým týmem dohromady.

Vìtšinu textù napsala Anna Velichová, avšak autorù je víc. Martin Lang, 
Martin Èechura, Zlata Gersdorfová, Petr Mazný, Jitka Sutnarová, Josef 
Sutnar, Karel Kilbergr, Svatopluk Mareš, František Ulè, právì Petr Vrobel, 
Petr Kraft, Kateøina Peroutková, Josef Švéda, Václav Vajshajtl, Luboš Lenc, 
Josef Šístek, Vítìzslav Køížek, Petr Liška, Marek Vávra, Zdenìk Voves… 

Prvých pìt kapitol vypráví o dìjinách mìsteèka, pøièemž Anna Veli-
chová v tomto oddíle zpracovala finální kapitolu O znaku a peèetích. 
Následuje ètrnáct stránek zábìrù na mìsto. Tøetí díl Historické a pøírodní 
pamìtihodnosti má nejvìtší poèet kapitol, dvaadvacet. Autorkou nebo 
spoluautorkou vìtšiny opìt zùstala Anna Velichová. Probírají se zdejší 
kostely (jichž bylo pùvodnì osm, èímž dosahujeme jistého rekordu; 
pøièítáme k nim ovšem známou románskou rotundu Petra a Pavla na 
Hùrce), oba dva høbitovy, hrad Radynì (který nechal budovat Karel IV.        
a jemuž Anna Velichová vìnovala samostatný pøíspìvek), radnice, kašna, 
morový sloup a sokolovna (to vše na hlavním námìstí), èetné pomníky, 
mosty a lávky, skála zvaná Ostrá hùrka (zhruba mezi Plzní a Plzencem), 
tzv. Èerná stráò, rybníky…

Ètvrtá èást knihy se jmenuje Civilní stavby Starého Plzence a skrze 
fotografie a text analyzuje mìstské domy od èísla jedna (fara) až po èíslo 
popisné 225; by� s nìjakými nutnými vynechávkami. 

Taktéž na pátém dílu Podniky, firmy se asi z poloviny podílela           
Anna Velichová, která nadále uèí a pøednáší. Svého èasu byla i mou 

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

IVO FENCL 

Navštivte Starý Plzenec
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profesorkou na gymnáziu. Pátý díl zahrnuje Valdštejnské strojírny a žele-
zárny, pivovar, podnik Pronap, fascinující lom, železnici, kampelièku, èetné 
hospody, nákupní støedisko i další obchody. Poslední z kapitol je vìno- 
vána zemìdìlství. Kapitolku o nejznámìjší plzenecké firmì Bohemia Sekt 
napsali Kateøina Peroutková a Josef Švéda. 

Knihu o Starém Plzenci uzavírá èást Instituce, organizace, objekty alias 
zajímavosti a fakta o zdejších školách a školkách, lékaøích i èetnících, 
policii, požárnících i hasièích, pionýrské železnici, Sokolu i jeho sletech, 
fotbalu, hokeji, házenkáøích, oddílu kanoistiky, o tenisovém klubu, stolních 
tenistech, kynolozích…

Poslední kapitolu svazku vìnovala Anna Velichová pøírodnímu divadlu 
na tzv. Výrovnì, které dnes bohužel je leda kuriozitou. A ne snad?      
Zatímco v èase mého dìtství tu ještì vystupoval Semafor, dnes už žád-   
ný neinstruovaný cizinec toto divadlo nenajde. Prostor totálnì zarostl  
lesem a musíte se jím chvíli prodírat jako v hororu, abyste aspoò narazili   
na zbytek lavièky, kus pódia, lebku lanì èi nefunkèní lampu. V Narnii,      
oné fantastické zemi C. S. Lewise, taky podobná lampa hoøela, to je 
pravda. V knize Lev, èarodìjnice a skøíò.

Petr Vrobel (s kterým jsem pár let navštìvoval zdejší „lidovou školu 
umìní“, kde jsem do nìj hustil místo dávání pozor pøíbìhy) zaèíná naši 
slovutnou knihu tìmito slovy: „Do Starého Plzence jsem se v roce 1970 
pøistìhoval s maminkou Marií a sestrou Alicí z Kunèièek u Bašky u Frýdku-
Místku, a to k rodièùm maminky – Hildì a Jindøichovi Kozákovým. Žil jsem 
tady do roku 1988, abych se vrátil v roce 2004, postavil dùm a asi už za-
koøenil natrvalo. Mìsto mi pøirostlo k srdci. I pøes delší pøestávku, kdy jsem 
stejnì jezdil za babièkou a maminkou, jsem mìl poøád pocit, že sem 
patøím. Že patøím do mìsta, které bývalo královské, s mystickou historií 
dvou hradù a vlivem, který vydržel mnoho staletí. Že patøím do mìsta,  
které leží v údolí dobrodružné øeky Úslavy pod skálou stvoøenou sopkou         
s pravìkými potvorami vynoøujícími se ze zemì, do mìsta s úchvatnými 
zákoutími starého lomu, kde na nás èekali indiáni za každým kamenem      
a hlídali poklad dvou sedleckých ‚støíbrných jezer‘, do mìsta, kde jsem 
chodil do školy, nauèil se hrát na housle, namaloval první obraz… Je to 
mìsto, kde mám kamarády, známé, kde mám prošlapaný kdejaký kout. 
Mám to tady rád.“    

Starý Plzenec – støípky z historie a souèasnosti. Vedení projektu Petr 
Vrobel. Napsala Anna Velichová a kol. Snímky Jaroslav Vogeltanz, Anna 
Velichová, Petr Mazný a spol. Pøedmluva starostky Vlasty Dolákové. Úvody 
Petra Vrobela a Anny Velichové. Podìkování rovnìž kronikáøce Vìøe 
Fenclové, Františku Chrastilovi, Hanì Stýblové, Miloslavu Esterlovi, Radce 
Kreuzmannové, Miroslavu Hejzkovi. Redakce Petr Mazný a Petr Flachs. 
Vydalo nakladatelství Starý most, Plzeò 2021. 
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Letní ètení „ze šuplíku“

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

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

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

Jakub Fišer (1981 Stod) - právník, básník

Vladimír Gardavský (1943 Plzeò) - publicista

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì – 2017 Plzeò) - básník, tvùrce koláží

Lidmila Janková (1945 Beroun) - sociální pracovnice, žije v Plzni

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

Jiøí Pejla (1958 Plzeò) konstruktér, laický kazatel, básník, žije ve Zlínì

Stanislav Polauf (1941 Plzeò) - filmový publicista a redaktor

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník

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

Jindøich Vacek (1955 Plzeò) - spisovatel, pøekladatel, redaktor

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, prozaièka, žije v Dobøanech




