


O knize

Slabikář (1961), třetí básníkova sbírka, rovněž spoluvytvářela 
koncept tzv. poezie všedního dne, jež měla být srozumitelná 
širokým vrstvám. Přinesla opět civilní témata, ale jako 
novum zde autor odsuzuje zabraňování poznání v zájmu 
„pořádku“. Stálé poznávání je pro něj klíčovou otázkou 
mravní. 

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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Nemocný slabikář

Sešit bez kaňky!  
To je heslo dobrého žáka.  
Slabikář 1959
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Třída večer

Hrdinové
jako švábi
vylézají z dějepravy,
několik písmen
rejdí po stupínku,

duch kaněk stoupá z kalamáře,
neopravené pravopisné chyby
pošťuchují se v lavicích,

ticho kreslí svůj černý obraz
na tabuli,

gypsové oko dává pozor,
gypsové ucho naslouchá.

Venku
chvěje se zem
pod krokem
dětí,
nebo ptáků,
nebo faty morgány.
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Abeceda

Deset miliónů let
od miocénu
ke škole v Ječné ulici.

Známe všechno
od a do zet.

Ale prst se položí někdy
na to místo mezi a a b,
prázdné jako prérie v noci,

mezi g a h,
hluboké jako oči moře,

mezi m a n,
dlouhé jako zrození člověka,

někdy se položí
na galaktický chlad
za písmenem zet,
na začátek a konec,

a trochu se chvěje
jako cizí pták.

Nikoli z beznaděje.

Spíš jenom tak.


