


O knize

Tak zvané srdce (1964): poslední, v pořadí sedmá, z básnických 
sbírek, jež přinesly témata z lékařského či vědeckého prostředí, 
napsaná střízlivou formou, nesentimentálně a se značným inte-
lektuálním espritem.

O autorovi

MIROSLAV HOLUB
(13. září 1923, Plzeň–14. července 1998, Praha)

byl český básník, prozaik, esejista, překladatel.
Narodil se v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance pl-
zeňského ředitelství státních drah; rozhodující intelektuální 
vliv na Holuba měla ovšem matka, středoškolská učitelka ja-
zyků. Jeho první manželkou byla herečka Věra Koktová. Syn 
Radovan Holub (* 1949) je filmový žurnalista. – Obecnou 
školu a klasické gymnázium Holub vychodil v rodišti. Ma-
turoval v roce 1942 a do konce války pracoval jako pomoc-
ný dělník ve skladu řeziva a na překladovém nádraží. (Od 



roku 1944 se datují jeho první pokusy o básnickou tvorbu, 
inspirované francouzskou poezií v překladech Karla Čapka 
a surrealismem Vítězslava Nezvala.) Roku 1945 se v Praze 
zapsal na Přírodovědeckou fakultu, 1946 však přestoupil na 
Lékařskou fakultu UK (MUDr. 1953). Při studiích byl zá-
roveň (1945–1952) pomocnou vědeckou silou v Ústavu pro 
filozofii a historii přírodních věd řízeného prof. Otakarem 
Matouškem, jehož semináře také navštěvoval. Docházel i na 
přednášky z logiky, filozofie a literární historie. Působil ve 
vysokoškolské organizaci Mladá generace československých 
přírodovědců. V letech 1953–1954 pracoval jako patolog 
v pražské nemocnici na Bulovce, odtud přešel do Biologic-
kého (později Mikrobiologického) ústavu ČSAV, kde se vě-
noval především imunologii. V roce 1970 byl z politických 
důvodů propuštěn, po krátké době však přijat do nově zalo-
ženého Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) 
v Praze-Krči. Výsledky svých výzkumů z oblasti imunologie 
publikoval od roku 1958 doma i v zahraničí v řadě vědec-
kých studií i rozsáhlejších knižních publikací. Dosáhl hod-
nosti CSc. (1958), DrSc. (1991) a doktorátu honoris causa na 
univerzitě v Oberlinu (USA, 1985). V 60. letech a znovu od 
konce 70. let hojně cestoval či hostoval v zahraničí, povětši-
ně s cíli vědeckými, též však literárními (mj. navštívil Ang-
lii, SRN, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Indii, Izrael, Austrálii, 
Mexiko). Jako vědec i literát často a dlouhodoběji pobýval 
v USA (1962, 1963, 1965–1967, od konce 70. let pravidelně 
každý třetí rok).
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Nikdo se nemůže cítit zároveň 
odpovědným a zoufalým.
A. de Saint-Exupéry

A  pak bude nutno se zadaptovat 
na studené vrstvy stratosféry, 
stát se chladnokrevnou rybou 
vzduchu.
Henry Miller
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Vyučování 

Vstupuje strom a uklání se, řka:
Já jsem strom.

Kane sem černá slza nebe a praví:
Jsem pták.

Blíží se
po pavučinovém vláknu

něco jako láska
a říká:

Jsem ticho.

Ale pak se rozvalí u tabule
národně demokratický
kůň ve vestě
a opakuje,
stříhaje ušima na všecky strany,
opakuje a opakuje

Jsem motor dějin
a
my všichni
milujeme
pokrok
a
odvahu
a
hněv bojovníků.

A tu zpod dveří třídy
tenkým praménkem
vytéká krev.

Neboť se započíná
čtvrcení
neviňátek.
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Okrskový vedoucí NSDAP

Zazvonil
a zařval:
Vaše zatemnění je špatné,
vidím světlo!

Zhasli jsme,
seděli jsme potmě.

Za chvíli
zazvonil
a zařval:
Vaše zatemnění je špatné,
vidím světlo!

Jsou jisté meze člověka.

Když odcházel,
ulice se svíjela
a psům se ježila srst,
neboť cítili, že skrze
jeho slovo
mohou se stát
štěnicemi
nebo rytíři svatého Grálu
s ratolestmi a meči.

Jsou jisté meze světa.

Dá se i tma zhasínat
nějaký čas.

Ale pak už
ani to ne.
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Závěť dokonalého dědečka

Otevřeli jsme modrou obálku
se zlatým lemováním,
se znakem lva a holubice.

Četli jsme Odkaz:
Oblékejte se teple leč vzdušně!

Otevřeli jsme růžovou obálku
se stříbrným okrajem,
se znakem včely.

Četli jsme Odkaz:
Zamykejte na dva západy!

Otevřeli jsme bílou obálku
s kraječkami,
se znakem sovy.

A četli jsme Odkaz:
Nepalte si prsty!

Šli jsme se podívat
do rakve.

Byl to docela malý, scvrklý
hošík
v dlouhých černých kalhotkách.

Do ruky jsme mu položili
dřevěného koníčka
a do noh
maketu
atomové bomby.
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Jezdci

Po laskavé zemi upravené do vánoček,
po bílé zemi popsané pravopisně

garmondem, petitem, kolonelem,
po moudré zemi dunící
jako lebka svatého Augustina,
po hladké zemi, která jako satén
halí prsty tajemství,

projíždějí čtyři jezdci
na bílých baculatých koních,
čtyři růžolící jezdci s poměnkovýma očima,
se sametovýma rukama,
s loutnami, cukřenkami
a spisy klasiků,

jeden přednáší,
druhý miluje,
třetí opěvuje,
čtvrtý hledí do dálky.

Země se trochu vlní za nimi,
jako kůže vodního hada,
a v otiscích kopyt bují
šedivé plané neštovičky.

Budou to asi
čtyři jezdci
Apokalypsy.
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Diskobolos

Ale
před poslední otočkou
mu kdosi šeptnul
za zády

– Moment,
ještě to projednáváme,
čistě formálně,

– Neznáte situaci,
soudruhu,

– V zásadě vítáme
Vaši iniciatívu,
ale musíte pochopit,

– Je třeba trvat
na zásadním
odsouhlasení
každého vrhu,

cítil, jak mu
jemná sudánská třtina
ovíjí zápěstí,
chtěl vykřiknout,
ale

v ústech
měl pojednou
sladkou vatu červánků,
jeho svaly nabíhaly
jako thesalská žula,
ale
nebylo vlastně proč,

– Kupředu, 
řekl kdosi,
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poodejděte prosím,
nyní vrhne
Demosthenes,

a Demosthenes
vyňal zrnko písku zpod jazyka
a obratně
mu je
cvrnknul do oka,

– Hurá, opět
jeden světový rekord,
volali kolem,

zoufalý zuřivý bezejmenný
Diskobolos
znovu napřáhl
hluboko od kolen,
ale to už
byl kamenný
a neviděl nic
než jedno jediné
obrovské zrnko písku
od obzoru po obzor.

Tak stál.

A za rohem už
vystupovaly
první školní výpravy
vedené
nejlepšími pedagogy,
kteří poukazovali zejména
na tu práci ramen,
na odvážné lidské srdce
a hrdé nakročení
směrem 
na věčnost.
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Reportáž z novostavby ubytovny

V tratolištích hlíny,
v řetězovém rozpadu cihel,
mezi vykotlanými mléčnými zuby tvárnic

zrovna se vylíhla
šedivá, dvoustupňová
rakev.

(Očistěte obuv)

Vstupte
do důstojného muzea
žlučových kamenů
prázdnoty.

(Zachovávejte ticho)

Hnáty potrubí hmatají v dutinách
a všudy bloudí
vytí pondělního rána.

(Neplivejte na podlahu)

Nad kavalcem zuří
jediná bílá žárovka,
zavěšená
z betonového nebe.

A na skobě
do masa zaražené
suší se trosečnické
fusekle a podprsenky.

(Klouzání po chodbách zakázáno)

Potkali jsme
vytřeštěné dívčí oči,
bloudící jako zákožky po omítce
a zeptali jsme se,
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