


O knize

Jdi a otevři dvěře (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.

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).

Bibliografie:
Beletrie: Denní služba (BB 1958); Achilles a želva (BB 
1960); Slabikář (BB 1961); Jdi a otevři dveře (BB 1961); 
Studie k problémům poezie (B 1962, tisk k 10. výročí Li-
terárních novin); Kam teče krev (BB 1963, s fotografiemi 
J. Paříka); Zcela nesoustavná zoologie (BB 1963, k foto-
grafiím K. Přibyla); Tak zvané srdce (BB 1963); Anděl na 
kolečkách (básnický cestopis, 1963; rozšíř. 1964); Tři kroky 
po zemi (sloupky, EE 1965); Ačkoli (BB 1969); Žít v New 
Yorku (E cestopis., 1969); Beton (BB 1970); Události (BB 
1971); Stručné úvahy (BB 1971, sazba rozmetána); Naopak 
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Souborné výdání: Spisy (vychází od roku 2003 v naklada-
telství Carpe diem, z plánovaných čtyřech svazků vyšly do-
sud tři: Básně, 2003; Cestopisné prózy, 2003; Eseje a sloup-
ky, 2005; ed. M. Huvar).
Výbory: Anamnéza (1964); Sagitální řez (1988); Model člo-
veka (slovensky, Bratislava 1990, ed. J. Kolenič); Lepší role 
už nedostaneme (2000, ed. M. Huvar, obsahuje CD se zá-
znamem recitátorských, hudebních a divadelních interpretací 
Holubovy poezie, k omezenému počtu výtisků přiloženo též 
DVD se záznamem inscenace Holubových básní v divadle 
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…a neříkej bezmocně: Mlha je 
krásná. 
Jindřich Hořejší
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Dveře

Jdi a otevři dveře.
Třeba je tam venku
strom, nebo les,
nebo zahrada,
nebo magické město.

Jdi a otevři dveře.
Třeba tam pes škrabe.
Třeba je tam tvář,
nebo oko,
nebo obraz

obrazu.

Jdi a otevři dveře.
Když je tam mlha,
spadne.

Jdi a otevři dveře.
I kdyby tam byla jen
tíkající tma,
i kdyby tam bylo jen
duté vanutí,
i kdyby tam

nic
nebylo,

jdi a otevři dveře.

Aspoň
průvan
bude.



I
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O vývoji jara

V lístcích ještě neviditelných,
v balonu vzduchu ještě upoutaném,
v pokožce večera

již sametové

prochází svým zárodečným vývojem

jaro,
jaro červ,
jaro rybička,
jaro veverka,
jaro dítě s prvními slovy na jazyku.

A kdejaká omšelá
barabizna
mu říká:

Epigone,
to všechno už tady
bylo!
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Advent

Ledy leží podle řeky
jako nepoužité
obaly
života.

Na návsi bortí se kostel,
kape do sakristie,
svíčičky posmrkávají.

I pánaboha tam zebe.

A tak si vleze
do kurníku naproti
a klímá na hřadě.

Nenese,
nekokrhá.

Ledy leží podle řeky
jako nepoužité
obaly
života.
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Vodník

Je nutno
hned po ránu pouštět bublinky,
dopoledne houpat vlny,
k poledni kapat vodu z šosu po mezi,

až do večera šlapat bahno na čeřiny,
s první tmou kuňkat na měsíc, – 

a sednout si a jen tak strašit
dneska vůbec není čas.
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Čarodějův učeň

Po provedení zakletí
provede se hlášení
na formuláři Zak-1.

Lidi proměněné na sovy,
sovy proměněné na lidi,
Kukulínovy vrby,
Midasovy uši
a dračí krev

inventujeme
separátně.

Černý kocour
se vede pod Netopýry.

A do skladu
run a muřích noh
vstupujeme výhradně
v podobě myšky,
malinké červené myšky
se zelenýma žabíma očima:

pořádek musí být!
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Polednice

Stojí frontu na loktuše,
na jedová jablíčka,

rve se o poslední berli.

Má doma dvěstěosmdesát loktuší,
třistadvanáct berlí
a tři tuny jedových jablíček,
která se zvolna mění
na hady,
na štíry
a na sumýše.

A když na rynku
potká klekánici,
pokyvuje nakřáplou hlavou
a mumlá hodinu za hodinou:

A napřesrok, paní, nám zruší
i to bóží poledne.
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