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Zcela nesoustavná zoologie (1963) – prostředí a terminologii 
Holubova vědeckého oboru imunologie básník povýšil na 
programově nesentimentální, střízlivé a o to působivější 
básnické vyjadřovací prostředky. 

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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Skutečnost je slovník k vytváření 
poezie 
Vítězslav Nezval

Poezie, ve které neobstojí slovo 
česnek,  
je trochu odlehlá člověku 
Vítězslav Nezval
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Počátek světa

Toto je nebe
a toto je země,
nebe jako mrazení v týle,
země jako kůže na dlaních.

Toto je strom,
ruka podaná vzhůru,
toto je kámen,
slza horizontu.

Toto je krev
a toto je vítr,
nesmírné vanutí osudu
na sever, na východ,
na západ, na jih,

toto uchovej,
toto zlom,
sem zavěš ptáka,
zde rozviň cestu,
tudy do hloubky,
tudy ke hvězdám,

jen nezakopni,
nezastuď se –

a utři si nos!
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Konec světa

Pták už byl úplně na konci písně
a strom se mu rozpouštěl pod nohama.

A na nebi se svinovala oblaka
a tma tekla všemi trhlinami
do klesajícího korábu krajiny.

Jenom v telegrafních drátech
pořád
jiskřilo poselství:

P .––. ř .–. i .. j .––– e . ď –..
m –– á .– š ...
k –.– l .–.. u ..– k –.– a .–
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Země večer

Jednou večer jsem pohladil Zemi 
po hřbetě.

Bylo cítit kamennou páteř
nesoucí hlavu hvězd.

Z hloubky bylo cítit
bezmocné chvění
šedivých pokusných králíčků
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Vrabčí smrt

Vrabčí smrt je
docela malá,
šedivá,
s pařátky
z drátu.

A prach
u konce hopkování
zrovna

volá
A prázdný vzduch
zavírá oči a

volá.
Maminka přebírá
nejtenčí cvrlikání na noc a

volá.
Stín odlétá a

volá,
přece tady nezůstaneme,
zapadající slunce

řve,
honem, jde hnití,
všechna hebkost světa
usedavě prosí

pryč!

A ono to
zrovna ten moment
nejde.



Carpe diem vydává kompletní básnické dílo Miroslava Holuba 
elektronicky v exkluzivní licenci. Patnáct sbírek v ucelené řadě.

Denní služba (1958) je sbírka, kterou Miroslav Holub po 
odmlčení knižně debutoval. Řadí se mezi ta básnická díla, která 
spoluvytvářela koncept tzv. poezie všedního dne. V profesně 
blízkém prostředí, v nemocnicích a výzkumných laboratořích, ve 
vědě a vědecké terminologii autor nalézá civilní linku básnické 
promluvy i opodstatnění své vůle po uplatnění intelektu v poezii.

Achilles a želva (1960) je druhá sbírka básníka, která spoluvytvářela 
s debutem Denní služba a následnými sbírkami koncept tzv. poezie 
všedního dne, jež měla být srozumitelná širokým vrstvám. Vybírala 
si civilní témata. Vznikla v Čechách a na Moravě v legendárních 
60. letech 20. století. Vedle Holuba byli a dodnes jsou jejími 
představiteli Miroslav Florian, Jiří Šotola, Karel Šiktanc a Jan 
Skácel. Achilles a želva vnáší oproti debutu do poezie nový prvek. 
A tím jsou antické metafory.

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. 

Jdi a otevři dveře (1961), čtvrtá básnická sbírka Miroslava Holuba 
přináší do poezie, stejně jako sbírky předchozí, „nepoetické jevy“, 
i když nenápadná tvořivost autorových hrdinů se snaží zlidšťovat 
okolní svět.

Kam teče krev (1963), pátá básnická sbírka Miroslava Holuba 
je ze stejného rodu jako sbírky předchozí: Denní služba (1958), 
Achilles a želva (1960), Slabikář (1961), Jdi a otevří dveře (1961). 
Jsou to stále verše střízlivé, aniž by byly nudné, intelektuální, aniž 
by byly intelektuálské. Odehrávají se v nemocnicích, výzkumných 
laboratořích, v autorovi profesně blízkém okolí.



Zcela nesoustavná zoologie (1963) – prostředí a terminologii 
Holubova vědeckého oboru imunologie básník povýšil na 
programově nesentimentální, střízlivé a o to působivější básnické 
vyjadřovací prostředky. 

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 
intelektuálním espritem.

Ačkoli (1969), osmá sbírka Miroslava Holuba je pokládána za 
vrchol jeho tvorby. Kromě klasické formy básní se tu objevuje 
i útvar lyrické prózy, jakýsi mini-esej. Dosud poměrně optimistický 
tvůrce tu odhaluje prázdnotu pod povrchem věcí, často s krajní 
ironií, zvláště v částech reagujících drastickými, až boschovsky 
temnými metaforami na realitu po srpnu 1968.

Beton (1970), poslední Holubova sbírka před nuceným odmlčením, 
které trvalo až do roku 1981. Obrazy děsu z odlidštění světa se 
vyznačují také básně ze Spojených států amerických právě 
v této sbírce, která svědčí i o postupné univerzalizaci Holubova 
tvůrčího vědomí. Ztemňující se horizont jeho poezie se projevuje 
významovou zašifrovaností a drásavostí pohledu na konfliktnost 
i paradoxnost situace člověka a společnosti.

Naopak (1982), jubilejní desátá autorova sbírka začíná „stručnými 
úvahami“, pokračuje velkým tématem Minotaura a končí oddílem 
filozofických básní „o původu věcí“.

Interferon čili O divadle (1986); ve sbírce z druhé poloviny 80., 
obsahující i oddíl scénických básní, Miroslav Holub s patrným 
vlivem Vladimíra Holana, T. S. Eliota a Samuela Becketta dochází 
k dalšímu popření někdejší významové transparentnosti verše 
nebývalým zvrstvením výrazu a mnohoznačností. Proti dřívějšímu 
Holubovu pojetí světa jako řádu hodnot se zde prosazuje theatrum 
mundi zasahované chorobnými procesy, zlem, zmatečností 
i absurditou. Typicky holubovské ovšem zůstává osvícenské 
chápání umění jako účinné obrany před nepřízní reality.

Ne patrně Ne (1989), aforistické texty, někdy řazené mezi 
Holubovy prozaické tituly, vyšly v Klubu přátel poezie jako „malá 



knížka nadávek, zákazů, odkazů apod.“, jako snaha „udělat knížku, 
která šetří oči a je o něčem jiném“. Je tedy souhrnem kratších próz, 
satirických básniček i sesbíraných nápisů z různých exotických 
míst světa. 

Syndrom mizející plíce (1990), ponorná sbírka s oddíly Synkopy, 
Symptomy, Syndromy, Synapse. Autor rozvíjí filozofující esej, 
sytící i hlas jeho poezie. Začíná období skepse ke vědě a stálé 
nevůle přijímat to, co „existuje“ mimo poznatelnou realitu.

Ono se letělo (1994). Kniha je autorovou životní bilancí, knihou 
vzpomínek na dětství a mládí. Podobně jako v Ne patrně ne 
(1989) se i zde jedná o mozaiku krátkých próz a básní, tematicky 
sjednocených Plzní, rodištěm Miroslava Holuba.

Narození Sisyfovo (1998), čteme zde verše Zmrtvýchvstání 
a Cokoli o Bohu, v nichž je připuštěna existence Boha. Poezie 
oscilující mezi člověkem s vědomím historické tradice a kontinuity 
a bytostí fascinovanou přítomným časem, „moderní“ racionalitou.

***

Stáhněte si naši aplikaci Carpe Diem Online. Budete tak mít 
k dispozici deluxe verze našich titulů, mnohdy doplněných 
o unikátní koncertní záznamy, dokumentární filmy, interview, 
klipy a další exkulzivní materiály, to vše v plné grafické úpravě. 
Děkujeme.
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