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Listopadové svátky zesnulých jsou před
námi nebo je právě prožíváme, v prvé řadě
však v tomto rozjímavém ovzduší roku chce-
me poděkovat všem, kteří se zasloužili o to,
že Plž se ještě nepřipojil k časopiseckým
dušičkám, že i na podzim vychází dál, ač tře-
ba Ivo Fencl v obtýdeníku Tvar svého času
bohorovně prohlašoval pravý opak – a podě-
kovat máme v úmyslu jak soukromým plžomil-
ným osobám, tak podobně plžomilným plzeň-
ským institucím. Díky jim osmý ročník dovydá-
me, tudíž jim oprávněně patří naše vděčnost. 

V rubrice Laudatio pro Plzeň jsou tentokrát
zastoupeni hned tři básníci, dva mladší – a vý-
značná básnířka Karla Erbová, jíž otiskujeme
i několik nových básní – přičemž s uznáním,
že také jí leží osud Plže na srdci a že našemu
časopisu přeje vše nejlepší. Postmoderní
psychologickou prózu reprezentuje v Plži ku-
příkladu s Plzní spjatá Helena Veselá: to není
žádné čteníčko pro případné akademické
staromily, to je současnost literární nejsou-
časnější! A když hovoříme o kulturnosti a ne-
kulturnosti, a často abychom si přitom hla-
vinky v úžasu a v údivu ukroutili, díky plzeňské
historičce Naděždě Morávkové a její objevné
stati o Josefu Chudáčkovi si můžeme připo-
menout, kolik bylo v Plzni před lety ryzího kul-
turního potenciálu! Koneckonců i slovutný

a seriózní literární časopis Pramen kdysi dávno
vycházel právě v Plzni, zatímco v jiných regio-
nálních metropolích po podobném literárním
periodiku jako by ani psiska si nezaštěkala.

Analogické dojmy se nám vybavují i při čet-
bě rozhlasového fejetonu Aleny Zemančíko-
vé, jejž rádi uveřejňujeme, při četbě aforismů
Jana Jelínka – ale i při seznamování se s dáv-
nou korespondencí J. R. Vilímka, určenou
Karlu Klostermannovi, z níž ukázky pro Plže
připravuje Ivan Martinovský. Další dílec svých
kritických Postludií otiskuje Vojtěch Němec,
kritik a prozaik v jedné osobě. Plží rubriku
Mladý Západ pokládáme za svrchovaně
důležitou: kde jinde mají mladší, mnohdy má-
lo tištění autoři získávat první ostruhy a kon-
frontovat své texty s novější produkcí, mj.
s příspěvky z pera literátů starších a zkuše-
nějších? K nim patří rovněž Karel Pexidr, loň-
ský laureát Ceny Bohumila Polana, který se
právě v listopadu dožívá úctyhodného život-
ního jubilea. Zdravici k tomuto výročí sepsal
Viktor Viktora – a redakce se k ní připojuje
s ryze plží gratulací. Ať se jak jemu, tak
i všem dalším našim příznivcům líbí také listo-
padový Plž!

Vladimír Novotný

1Editorial

Moderátor řval na celé náměstí...

Alena Zemančíková



2Laudatio pro Plzeň

Jan Sojka

Plzni
David Brabec

Město p
pradleno věčné špíny
z odřených dlaní ti stéká
patero řek

přes veškerý spěch
stojíš na místě

a jelikož stále rosteš
nikdy nedospěješ

nikdy nespíš
díváš se našima očima

žulové kostky
- vrhcáby cestářů 
sklepy oddechující
upocenou noční sobotou

ukradená souhvězdí
neony v odlesku 
kaluží
naléhání zvonu
podléhání půlnoci
stesky komínů

boží oko v čele domu
boží syn v portále
na vratech
stigmata
...ticho

Karla Erbová  

Mému městu
Kde je to místo míst? Místo, kde se

opřeme – a pootočíme zemskou osou,
budeme-li chtít? A je-li vlastně vůbec?

Řecké báje tvrdí, že tím místem jsou
Delfy se svým kamenem – omfalem –
pupkem světa. Španělé jsou přesvědče-
ni, že jedině úchvatné Toledo, ovinuté ře-
kou Tajo jako zelenou šálou, má nárok na
ten honosný titul, a muslimovi nevymluví-
te, že to není posvátná Kaaba.

Kolik takových míst bychom mohli jme-
novat! Nakonec by se ukázalo, že všech-
na místa na planetě jsou středem světa…
ano, to je ono, všechna, k nimž alespoň
jedna lidská bytost cosi cítí, stýská se jí
po nich, kde zanechala kus sebe sama.

Pro mne je to Plzeň, rodné město. Ná-

městí, jeho historie, příběhy lidí, kteří ji svý-
mi činy poznamenali, dětská recitace bra-
trance Vojty: „Ó, plzeňské ty náměstí…“,
kroky mých předků i mé, archeologické ná-
lezy pod nimi. Jehla kostela svatého Barto-
loměje, viditelná ze všech stran jako maják.

Znovu a znovu jsem ohromována mo-
hutností kostela, jeho gotickou krásou,
vysokým nebem nad ním, hlasem zvonů.
Vším, čím ke mně tento prostor promlou-
vá, čím mne opětně – po kolikáté už? –
oslovuje. Znovu a znovu jsem jím hlazena
po duši, občas trochu zoufalé.

Tady je má kotva, hluboko v zemi za-
klesnutá.

Tady je můj střed světa.
Tady je můj domov. 
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Karla Erbová 

V zákoutí ňader zrají pomlky

To nebe dneska! Nepříčetně chladné

Stromy už mají hřívu Římanek
Vzduch voní žízní

Ani ty
dávno už nejsi podobna
těm veršům
ve kterých nesou pastýři včel
pochodně větru

Ještě jsi cizí
Co se zítra stane

dnes tvojí kůží prosvítá
V závětří ňader zrají pomlky
Ty máš své petlice
Své brány středověké
Nicotné pobřeží
a všechny krásy světa

Navíc máš dveře Stůl Kde spát
a Pánbůh - ukryt ve Frankrajchu -
na tebe občas pohlédne

stačí to? Stačí?
–
Stačí to

Už je mi na odpočet anděli

Ani tam nechoď Odešel bys zdrcen
Hlasy už umlkly Zámky už zrezivěly
Dějiny opět jako zařezané
opětně přemluveny k podlosti
Lokajské duše v předklonu

Loupe se břidla Žula vzdoruje
a úpí barrandienum

Mně je tak akorát
až na to doupě pýchy
až na ty průšvihy 
do nichž nás nadrobili

Ne není moudré být tak pošetilý
Nelze žít podle jedné písně:
že mravní zákon nade mnou
a hvězdné nebe ve mně

Kam jste se mé Držpalečky poděly

Holka celá zpovykaná
hledá v sobě dámu
Figura? Spíš jenom šmíra
K smíchu A nic moc
Stojí tu jak Marjápanna
pobodaná zadupaná
z jízlivosti štít

Tak už ji ty Nactirváčko nech
Ona ví že není moudré
bez přestání klít

Zdálo se to z marcipánu:
narodit se o polednách
o pouti a v neděli

ale byl to pech

V blbý době
v blbý zemi
v blbý posteli
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Helena Veselá

Vzpoura ocásku
Otevřela jsem oči do ticha ložnice.

Displej elektronického budíku ukazoval
necelých třicet minut po čtvrté hodině
ranní, tmu místnosti rozhánělo pouze
světlo pouliční lampy dopadající sem skrz
žaluzie. Chvíli jsem jen tak ležela na sa-
mém kraji příliš širokého lůžka, počáteční
zmatení ale brzo vystřídalo několik zásad-
ních zjištění. 

Za prvé, nebyla jsem v pyžamu, ale
v oblečení, ve kterém jsem před deseti
hodinami přišla z práce. 

Za druhé, bylo mi zle. Vedle postele
stály dvě láhve vína, obě prázdné, a jen
při pohledu na ně se mi žaludek po-
vážlivě rozhoupal. Obě jsem vypila sama. 

Za třetí, ty spreje.
Ani nevím, kdy a kde jsem je koupila,

jestli spolu s alkoholem, v nějakém spe-
ciálním krámě nabízejícím právě to zboží,
které člověk v emocionálním přetlaku
akutně potřebuje – možná ležely mezi
artikly typu vodka, xanax, arsen. Nevím.
Každopádně byly tu, jeden růžový a dru-
hý zelený, čekaly na toaletním stolku
hned vedle postele a proud světla pří-
značně dopadal zrovna na slova perma-
nentní a rychleschnoucí. 

Ty spreje. Půl páté ráno. Myšlenky se
mi v hlavě horečnatě motaly, opilecky na-
rážely jedna do druhé. Za chvíli vyjde
slunce. Jestli skutečně chci jednat, mu-
sím jednat rychle. 

Jako ve snu jsem vstala a dokonce se
mírně bavila vědomím, že jsem si náhlou
smrtí v černém kostýmku ušetřila čas,
jinak strávený ovíněně nekoordinovaným
oblékáním. Že jsem se tak rychle ocitla
před domem, byla další ze záhad; svět
byl trochu rozmazaný a časové intervaly

spolu s ním. Tma rychle řídla a trapně
žluté slunce už se dalo tušit za obzorem.
Zasraný slunce. Zasraná středa dvacátý-
ho. Nesnášela jsem tenhle den, který
ještě ani pořádně nezačal. Který se ani
po vydatné dávce alkoholu nedal zaspat.
Sakra. Já věděla, že si mám vzít pár ro-
hypnolů. 

Žaludek se mi houpal, s každým dalším
krokem víc a víc.

Ještěže nebydlela daleko. Nicméně
ani tak ke mně v minulosti nikdy nechodi-
la pěšky – coby jeden z nejlínějších lidí,
které jsem kdy poznala, vzdálenost tří
bloků vždycky překonávala autem. Na
některé věci ale líná nebyla. 

Ještě pevněji jsem sevřela spreje v dla-
ních.

Čas se měnil v šmouhu za oknem pen-
dolina. Spěchala jsem prázdnými ulicemi
k jejímu domu. Spěchala jsem za svým
úplně prvním graffiti.

Období vyznačující se zvýšeným zá-
jmem o likvidaci majetku ostatních se mi
v pubertě vyhnulo. Vyhnulo se ostatně
i všem mým kamarádkám; vandalismus
je zkrátka doménou hochů, holčičky ra-
ději jiné manifestace. Třeba citový van-
dalismus? Cha. Na podobné intelektuál-
ně užvástané myšlenky nebyl čas ani ná-
lada. 

V naší společné minulosti jsem toho
ostatně nažvástala až dost. Prosím dej, ať
cesty nejsou prašné ani bahnité, ať ka-
meny, po kterých jsem smýkán, nejsou
příliš ostré... recitovala jsem jí v dobách
puberty „modlitbu ocásku“, to když mě
za sebou vláčela po vesnických diskoté-
kách, kde jí pozadí z mých komplexů
umožňovalo nerušeně zářit. Jediný van-



5

dalismus, kterého jsem se tehdy dopou-
štěla, byl ten na mně samé.

Konec řečí, teď byl čas jednat, jakkoli
to bude jen gesto, které nic nezmění. 

Ale přesto jsem doufala, že se přece
jen něco změní – že všechno to po-
hrdání, ta zlost, ten smutek ze mě v je-
diném momentu vytrysknou v podobě
permanentní a rychleschnoucí barvy
a už nikdy se ke mně nevrátí zpět. 

Už jenom představa toho aktu ve mně
několik posledních týdnu budila zvrhlé
potěšení. Plátno pro můj umělecký počin
– její černá vrata do dvora. Pořádně vel-
ké plátno, to aby jím mohla projet velká
auta; ráda si ten kostnatý zadek vozila
v džípech, aby všichni viděli. Předsta-
vovala jsem si, jak podle návodu nejdříve
sprej pořádně protřepu. Poctivě, požit-
kářsky. Zachrastí to v něm, jako ve mně
chrastí má zkamenělá žluč. Následně
s delikátním pocitem sundám víčko, na-
půl provinilá, napůl vzrušená. Vychutnám
si to, každou vteřinu. Pak stisknu rozstři-
kovač. 

Barva bude syčivě unikat, bude syčet
jako moje zlost, unikat a měnit se v ba-
revné čáry. Růžovou nakreslím základ:
obrovský kosočtverec. Doprostřed něj
zelenou barvou svislou čáru. Pak znova
růžovou šest dalších krátkých čar kolem
dokola. Dokonáno.

To první, čeho si všimne, až ráno své-
ho Velkého Dne vyjde z domu, bude
obrovská píča.

V kreslení jsem nikdy nebyla dobrá, ale
k tomuhle primitivnímu zobrazení žen-
ského přirození naštěstí není žádného
talentu zapotřebí. Jeho genialita spočívá
v jeho výmluvnosti – už nebude třeba víc
dodávat. Obří vagína na jejích vratech
řekne vše. Co si myslím o její povaze, co
si myslím o ní. Ta zelená barva, upozor-
nění na její pohlavní (ne)zdraví, metony-

micky povypráví o všech, kteří prošli její
ložnicí. Prosté, úderné, jasné.

Cesta utekla, ani nevím jak, a její vrata
se přede mnou najednou vynořila jakoby
odnikud. V tu chvíli mi došlo, že jsem
někde po cestě ztratila zelený sprej. Na-
víc svítalo příliš rychle, příliš neodvratně,
a ulicí za mými zády náhle projížděla
spousta aut, které tu ještě před chvilič-
kou nebyly. Zatnula jsem zuby. Nevadí,
v jejích oknech se ještě nesvítí. Není víc
než pět ráno. Píča bude, a ne že ne. 

Chtěla jsem zatřepat sprejem, ale vážil
snad metrák. A pak se to stalo. Přesně
v ten moment, kdy jsem měla stisknout
spoušť a moje zloba měla opojně za-
syčet, se vrata rozevřela.

Stála přímo přede mnou. Neviděla
jsem ji skoro rok, ale za tu dobu se vů-
bec nezměnila. To jediné, co na ní bylo
atypické, byly bílé šaty.

Ta její tvář. Nedívala se ani trochu pře-
kvapeně. Dívala se posměšně. Stála
jsem tu se sprejem v natažené ruce
a ona přesně věděla, co jsem se právě
chystala udělat. Věděla to – a bylo jí to
jedno.

Vůbec ji to nezajímalo. 
Nic z toho, co se se mnou poslední

měsíce dělo.
Obrovská vagína na vratech, kterou

uvidí všichni, co projdou kolem, náhodní
chodci, pozvaní hosté.

Můj akt znechucení jí nezpůsobí jedi-
nou vrásku na namalované tvářičce.

Bylo jí to jedno. Bylo jí to úplně jedno.
Jednojednojednojednojednojednojedno
jedno.

Otevřela jsem ústa, ale vyšlo z nich jen
nesrozumitelné zamumlání.

Moje vlastní mumlání mě probudilo.
Otevřela jsem oči do ticha ložnice. Pobli-
kávající číslice elektronického budíku
ukazovaly necelých třicet minut po čtvrté
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Rozhovor

Vladimír Stibor  

Mé srdce je vodící pes
Rozhovor s Alenou Vávrovou

Život paradoxy spíše hýří, než aby jimi
úzkostlivě šetřil. Básnířku a recitátorku
poezie Alenu Vávrovou jsem osobně
potkal za posledních třicet let snad
dvakrát, třikrát. Ale její básně četl mno-
hokrát. První setkání se mi vrylo do pa-
měti nejhlouběji. Sešli jsme se na literární
soutěži ve Františkových Lázních, už če-
kala Jonáše. Nevěřila, že jsem saniťák.
Položil jsem ruku na její bříško – a ne-
čekaně uhodl přesný měsíc těhotenství.
Od té doby uplynulo dvaadvacet let. Pak
přišla valná hromada Obce spisovatelů
vloni v Praze a posezení v hospůdce Na
Marjánce. Staří přátelé přece nemohou
mlčet, když se neviděli tolik roků, ač me-
zitím si vyměnili desítky dopisů.

Jak zapadá Tvůj život mezi nevido-
mé a poezii?

Jak piják do kaňky se do mě vpíjel ten
hlas: Příliš mnoho ničeho se valí na člo-
věka ze všech stran. Zhasla jsem rádio,
příliš mnoho ničeho, zhasla jsem televizi,

příliš mnoho ničeho, You Tube, příliš,
zhasla jsem a rozsvítila. Tmu, Nahatmu...
Zahazuji mnoho papírů. Nejradši bych
odpovídala básní, tou jedinou, nepřetrži-
tou, kterou píšeme celým svým životem.

Můj život nikam nezapadá. To jenom
slunce. Žiju svůj originální život. A ten mě
odmalička učil umět se vcítit a soucítit. Od
dětství mě přitahovaly minoritní skupiny lidí
a lidé „okrajoví“, vydělení, jiní. Ač hnána
stádem, vždy jsem vybočovala. Když byl
v módě Apollinaire, natruc jsem ho nečet-
la, abych daleko později napsala báseň,
která jako by z oka vypadla jedné jeho
básni. Půjčila jsem si tehdy celé jeho dílo
a báseň „z oka vypadlou“ vyhledala, abych
tu svoji pojmenovala Za hory za doly
Apollinairovi. Všechno se vším souvisí.
I schopnost porozumět, nejen nevidomým
a jejich poezii. Mezi mým životem a poezií
lze položit rovnítko. Nemohu přehlédnout
nevidomé a jejich poezii.

Kdy Tě poprvé napadlo, že by ses
jim mohla více věnovat?

hodině, tmu místnosti rozhánělo pouze
světlo pouliční lampy dopadající sem
skrze žaluzie. Chvíli jsem jen tak ležela
na samém kraji příliš širokého lůžka,
počáteční zmatení ale brzo vystřídalo
několik zásadních zjištění. 

Za prvé, opravdu jsem nebyla v pyža-
mu, ale v oblečení, ve kterém jsem před
deseti hodinami přišla z práce. 

Za druhé, bylo mi zle. Vedle postele sku-
tečně stály dvě láhve vína, obě prázdné. 

Za třetí, ty spreje. Na toaletním stolku
žádné nebyly; nikdy jsem je nekoupila. 

Za čtvrté, dnes je Velký Den. 
Dnes si moje bývalá kamarádka bere

mého bývalého přítele.
Vyklonila jsem se z postele a zvracela,

jako bych nikdy neměla přestat.
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Delicie Nerková

Dvě drobničky ze tmy
Bystřina

Životu zpívá o životě
Září jak slunce ji vybízí
Vdechuje a vydechuje svobodu
získanou korytem jež vyhloubila
Sama do sebe vstupuje
aby mohla pokračovat v cestě

Chléb

Dlaně ukojené čerstvým zázrakem
Vdechování naplno té vůně
Čím víc se sytíš
tím vroucněji toužíš
po něm
po chlebu

Velikým obloukem se vše vrací do dět-
ství. Asi to začalo pohádkami. Je spous-
ta bájných a pohádkových postav, které
nevidí. Zkoušela jsem už tenkrát, také ve
všelijakých dětských hrách, jaké to je
nevidět, a kdesi za zrakem se mi již tehdy
vyhoupl ten triviální ZÁ – ZRAK. Přímým
popudem pak bylo kamarádství s nevi-
domým ladičem pian, který nám asi pat-
náct let ladil klavír a šokovalo mě, když
se chtěl, ač slepý, „podívat na něco do
koupelny“. Pavel Varmus má velký smysl
pro humor, občas mi zahraje na piáno
a v poslední době se pustil i do podniká-
ní. Své básničky jsem mu musela nejed-
nou předčítat. Nevím, jak ostatní, ale já,
když je mi hodně těžko a cítím se být
zdupána touto dobou, zaměřenou víc na
MÍT než BÝT, mám touhu někomu nezišt-
ně udělat radost, pomoci, a když se mi
hodně peněz nedostává, ještě víc toužím
trochu prodělat na nějaké „básničkové
superakci“, nejen pro nevidomé.

Říká se, že jsou-li lidé ve vnímání
světa nějakým způsobem omezeni,
bývá jim to v jiné rovině vráceno...

To bych takto zjednodušeně netvrdila.
Vše je velice individuální a složité. Záleží
na mnoha faktorech, je-li tomu skutečně

tak. Může se to tak jevit. Je tolik slepých
věštců, kteří vidí dál. Avšak každý slepý
není věštec a nehraje na kytaru. Nevím.
Zkušenost je nepřenositelná. Jazyk věc
ošidná. Už ses někdy zamyslel nad osu-
dy hluchoslepých?

Dalo by se tvrdit, že nevidomí vní-
mají mluvené slovo i poezii mnohem
hlouběji a zřetelněji než ostatní, ne-
boť jim přibližuje svět...

To je zase velmi individuální; někdo má
rád hrušky, jiný jablka. Znám nevidomé
tanečníky, znám divadla nevidomých.
A já jsem dost stará na to, abych takovou
domněnku potvrdila. Někdy to tak ale
opravdu být může. Každý má svůj svět.
Nejen nevidomí [k nimž patří i básnířka
Delicie Nerková; pozn. red.]. Umění
a poezie nám zprostředkovávají tyto
odlišné světy a dokonce ještě i ty jinačej-
ší. Co svět světem trvá. A umění je tak
zázračné, že tímto dočasným a omeze-
ným zrakem vidí přes tisíciletí, přes hory
a doly, prolíná se z různých světů a kul-
tur, sytí nejen naši mysl, ale i srdce a du-
cha. Myslím, že tak jako všechno při-
chází přímo od Boha. I slepota. To, co je
pro někoho prokletím, druhý přijme
a vezme jako dar.
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Naděžda Morávková  

Boží dělník Josef Chudáček 
a školské muzeum v Plzni

Také patříte k těm podivínům, kteří sní o
tom, že aspoň na chvíli usednou opět do
staré školní lavice? Hýčkáte ve vzpomín-
kách starou školní třídu s černou tabulí
popsanou křídovým krasopisem paní uči-
telky, s nástěnnými obrazy ze Živé abece-
dy či s malou násobilkou, s velikým poči-
tadlem s dřevěnými barevnými kuličkami,
s prosklenou skříní na pomůcky a dalšími
„relikviemi“ jako vystřiženými ze Svěráko-
vy Obecné školy? V dnešních školách si
my staromilečtí školofilové již na své ne-
přijdeme, ale jsou tu naštěstí ještě škol-
ská muzea, jakési skanzeny starých časů
pedagogických. Není jich mnoho, za nej-
známějšími musíme do Přerova, Uherské-
ho Brodu či Prahy. Méně už je ovšem zná-
mo, že podobné bylo zřízeno i zde v Plzni
– Školské muzeum Komenského – a vy-
baveno bylo i pedagogickou knihovnou.
Jeho osudy však byly dosti spletité, takže
staromilecký školofil zajásal předčasně,
neboť za svým snem usednout do staro-
žitné škamny bude nakonec muset stejně
odcestovat třeba do zmíněného Přerova.
Pojďme se alespoň projít dějinami plzeň-
ského školského muzea a životem zapo-
menutého skromného a pilného učitele
Josefa Chudáčka, „dělníka božího“, jak
ho nazvaly autorky vzpomínkové publika-
ce, která v roce 1997 vznikla na základě
vyprávění jeho dcery Anny, Marie Proško-
vá a Milena Koulová.

S myšlenkou založit muzeum dějin ško-
ly a vyučování v Plzni jako první přišel uči-
tel měšťanské školy Josef Chudáček
(1883-1944) již počátkem minulého sto-
letí. V létě roku 1904 odjel do Paříže vy-

lepšit svou francouzštinu a při inspirač-
ních aktivitách v rámci své profese zde
navštívil pedagogické muzeum. Byl insti-
tucí doslova nadšen a po návratu o ní ob-
divně informoval kolegy na pedagogické
poradě. Působil tehdy na I. všeobecné
škole chlapecké ve východním obvodu
v Plzni, kterou řídil Antonín Puchta. Právě
Puchtu referát mladého učitele velmi za-
ujal. Podnítil Chudáčka k dalším činnos-
tem, zejména ke korespondenci s paříž-
ským muzeem a několika dalšími obdob-
nými institucemi, např. školskými muzey
v Curychu či Neuchatelu. Odtud pak byly
do Plzně zaslány důležité materiály o pro-
vozu a hospodaření institucí, stanovy
a provozní řád, katalogy exponátů apod.,
které v budoucnu posloužily jako užitečná
pomůcka při zřizování vlastního plzeňské-
ho muzea. K němu však vedla ještě dlou-
há a složitá cesta.

Puchta si připravil velmi působivou před-
nášku o potřebě a užitečnosti školského
muzea a vystoupil s ní 10. března 1906 na
schůzi plzeňského učitelského spolku Ko-
menský. Měla obrovský úspěch. Spolek
se dokonce rozhodl vydat ji na vlastní ná-
klady tiskem, což bylo neprodleně realizo-
váno. Dostala se tak k široké kulturní ve-
řejnosti. Puchta tu konstatuje, že síla uči-
telova umění je v metodice a že je mno-
hem náročnější obor vyučovat, než se vě-
novat přímo oboru. Poukazuje na to, jak
snadno zapadnou skvělé zkušenosti
předchůdců, jak mladý pedagog zbyteč-
ně hledá už dávno objevenou cestu, jak
není, kam se v oblasti metodické a didak-
tické obrátit pro radu či inspiraci.
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Mladý pedagog dále píše: „Proto
chceme míti středisko, proto chceme
míti pedagogickou centrálu, která by
nám ty nové cesty, ty nové směry zavčas
ozařovala žádoucím světlem a jasem,
abychom nikdy neznalostí nových myšlé-
nek, nových proudů ve vyučování, no-
vých prostředků ve vychování překvapeni
nebyli. Chceme míti středisko, z něhož
bychom čerpali sílu a nadšení v těžkém
povolání svém. – Chceme míti středisko,
které by nás pojilo s cizinou a v němž by-
chom nejlépe a nejjistěji poznávali,
v čem cizina jest na poli vychovatelském
před námi a v čem my jsme za cizinou.
A tímto střediskem může nám býti jedině
pedagogické museum.“ (Puchta, Anto-
nín: O potřebě a významu pedagogické-
ho musea pro Plzeň. Učitelský spolek
Komenský: Plzeň, 1906, s. 11) 

Spolek také ustanovil komisi, která
měla připravit projekt muzea. Jeji činnost
se však pozdržela o dva roky, neboť du-
še příprav, Josef Chudáček, odchází do
Prahy doplnit si pedagogické vzdělání.
Teprve roku 1908 se události pohnuly –
19. listopadu byla do Měšťanské besedy
v Plzni svolána ustavující schůze odboru
Společnosti českého musea pedago-
gického pro západní Čechy. Odbor zvolil
dvanáctičlenný výbor v čele s Chudáč-
kem a Aloisem Vaňurou, ředitelem plzeň-
ského dívčího lycea. Počet zakládajících
členů odboru dosáhl čísla 170, převážně
pedagogů z Plzně a blízkého okolí. Aktivity
sdružení se však neomezily pouze na
přípravné práce v projektu muzea. Byly
naopak velmi pestré a vedle přednášek
a výstav pro veřejnost, zřízení čítárny, vše-
možné podpory českého školství apod.
nechyběla ani činnost charitativní. Spolek
zřídil sirotčí radu a provozoval vychova-
telnu pro opuštěnou a zanedbanou mlá-
dež. Přitom pokračoval ve sběru peda-

gogické literatury, učebnic a také expo-
nátů vhodných pro budoucí školské mu-
zeum. I když počáteční nadšení začalo
postupně vyprchávat, sbírky se utěšeně
rozrůstaly. Stále se ale nedařilo najít vhod-
né prostory pro muzeum nebo alespoň
expozici části kolekce. Situaci navíc
zkomplikovala první světová válka, budovy
škol byly zabrány pro válečné potřeby
a také členové spolku, plzeňští učitelé,
měli v těžkých letech poněkud jiné sta-
rosti. Mnozí museli narukovat na frontu. 

Do osudů připravovaného školského
muzea ve válečných letech zasáhla další
významná osobnost plzeňské kulturní
scény: mladý podnikatel Ladislav Lábek
(1882-1970), budoucí významný muzeo-
log, etnograf a historik autodidakt, zakla-
datel a dlouholetý ředitel plzeňského
Národopisného muzea. To bylo otevřeno
roku 1915 a nadšený Lábek pilně shro-
mažďoval všechny dostupné exponáty,
jež mohly jakkoliv pomoci k vytvoření co
nejvěrnějšího obrazu o minulosti města.
Škola v tomto obrazu samozřejmě zaují-
mala jedno z neopominutelných míst
a Národopisné muzeum brzy disponova-
lo další kolekcí školních archiválií a zají-
mavých předmětů z dějin vyučování ve
městě a okolí. Snad nejcennější byly vy-
učovací pomůcky, které používal známý
plzeňský buditel a pedagog německého
gymnázia Josef Vojtěch Sedláček v hodi-
nách fyziky a přírodních věd, a dále pozů-
stalost po další významné osobnosti re-
gionu, řediteli první české školy Janu
Rychtaříkovi. Ani Národopisné muzeum
však nemělo dostatek prostor k vystavení
získaných školních starožitností. Lábkovi
se přesto podařilo získat dvě místnosti
v budově měšťanské školy v Tylově ulici
a spolu s Janem Vavříkem, odborným
učitelem měšťanky v Komenského ulici,
zde otevřeli krátkodobou výstavku o dě-
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jinách české školy v Plzni. Trvala od
15. května do konce června 1921. Po vý-
stavě připadly mnohé exponáty spolku
pro přípravu muzea, ten však stále zápolil
s nemožností nalézt vhodné prostory. 

Teprve v roce 1926 školní rada ko-
nečně přidělila muzeu sídlo, a to jednu
místnost v nové školní budově na Dukel-
ské třídě v Plzni. Nová instituce byla po-
jmenována Školské museum Komenské-
ho v Plzni. Instalaci provedly společně
Národopisné muzeum v Plzni a Pedago-
gická jednota Komenského tamtéž, fy-
zicky se pak realizace zhostili zejména
Ladislav Lábek a Jan Krs, ředitel tamní
školy. Expozice měla dvě části, první se
týkala dějin škol v Plzni, druhá vývoje
organizace a metod výuky. Místa bylo
málo, takže se vystavila jen malá část
předmětů, které byly již tehdy k dispozi-
ci. Otevření muzea 3. dubna 1927 se
nicméně stalo velkou událostí, kterou
s povděkem kvitovalo plzeňské učitel-
stvo i celá kulturní veřejnost města.

Prostory však nebyly k provozu muzea
příliš vhodné. Nejenže byly příliš malé,
zejména neumožňovaly zřídit funkční kni-
hovnu, ale také problém s otevírací do-
bou, úklidem a dozorem omezovaly pro-
voz užitečné instituce. Pomocnou ruku
nakonec podalo opět Národopisné mu-
zeum. Roku 1933 se Ladislavu Lábkovi
povedlo získat další muzejní budovu
v sousedství původní, a tak rozšířit pros-
tory pro expozici i depozitář. V prvním
patře nové budovy byly po vzájemné
dohodě uvolněny celé tři místnosti pro
školské muzeum. V první z nich byly po-
sléze exponáty z původních sbírek Ná-
rodopisného muzea, vztahující se zejmé-
na k počátku české školy a působení
Jana Rychtaříka, do dalších dvou se pře-
místilo muzeum z Doudlevecké třídy. Tam
zůstala pouze pedagogická knihovna. 

V Národopisném muzeu na hlavním ná-
městí v Plzni byly sbírky mnohem pře-
hlednější a zejména přístupnější veřej-
nosti. Školské muzeum tak konečně
získalo důstojné prostory, jež si zaslou-
žilo. Záhy po nacistické okupaci, kdy
Němci obsadili školu na Dukelské třídě,
se Národopisné museum ujalo i pe-
dagogické knihovny, kterou sem pro-
zíravý Lábek nechal rychle převézt a za-
chránil ji tak před zničením. Po válce zde
fungovala knihovna s vice než 13 000
svazky, širokým výběrem odborných pe-
dagogických periodik a učebnic. Vzhle-
dem k tomu, že se po roce 1945 značně
rozrostl v Plzni počet škol a vznikl zde
i Pedagogický institut, byla knihovna hoj-
ně využívána. Mimo jiné poskytovala
prostor pro odborné přednášky a školení
z oborů pedagogiky či metodiky. Mu-
zeum bylo užitečnou institucí až do roku
1986, kdy byla původní expozice z roz-
hodnutí ředitele Západočeského muzea,
jemuž bylo po válce Národopisné mu-
seum podřízeno, zrušena. Rozsáhlý
školský fond však zůstává nadále majet-
kem muzea a čeká na moderní instalaci
exponátů. Přejme mu, ať se brzy dočká.
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Kapky deště

Vojtěch Němec  

Láska
Pracoval hlavně v noci, hnětl těsto,

mačkal, mazlil se s ním a z něho potom
pletl housky, vánočky, válel rohlíky, sázel
chleba do pecí, metal koláče, a někdy
i kozelce, když byl sám a mohl nerušeně
exhibovat před sebou samým, protože
v té pekárně na křížení dvou ulic visela
zrcadla. Hory pečiva se tak leskly na
stěnách, moučné modelky posedlé
opálením žloutly. Venku klopýtali opilci
z hospod domů a blábolili si sami pro
sebe, vůbec všechno v tom městě bylo
jako začarované, nikdo nebyl s nikým,
bylo to město osamocených, ráj samo-
tářů, peklo metařů večírků. A tak se jed-
né propletené, promačkané, uhnětené,
uválené, umetané noci náš Pekař zamilo-
val. Ne že by zachytil při vrážení pekáče
dovnitř na stěně svou tvář, doba jezírka
a rostlinek už pominula, ale při zamyšlení
zabodnutého do stolu si uvědomil, že se
nedívá do neurčitého bodu, nýbrž do zla-
tavě vypečené houstičky připravené k na-
kousnutí. Vzrušil se, protože si byl dobře
vědom toho, že kdyby se s ní pomiloval
jazykem, křupalo by to a bylo to teplé,
voňavé, nadýchané kmínem. Zespodu
upustil stavidla a ozvala se střeva, prově-
tral je. Houska. Zíral na ni a uvnitř se mu
vnitřnosti zmítaly touhou, jeden orgán za
druhým škemraly o propustku ven, draly

se jeden přes druhý, chtěly obalit peče-
nou svým teplem a láskou. A v těch nej-
horších stavech těla si uvědomil, že ne-
smí. Je určena pro zákazníky, brzy ráno
bude se všemi ostatními kráskami na pul-
tech, bude prodána do otroctví chuti, ale
jak je krásná! Nejkrásnější na stole, ve
městě, na celém světě, v celém makro-
kosmu vymyšlených objektů uctívání.
A on chce. Je připraven se jí klanět, oli-
zovat jí spodek, kterým se dotýkala pe-
káče, kterým unikala před žárem pece,
ale neunikla žhavosti plechu, cítit na ja-
zyku prstíky kmínků, cucat kamínky soli,
hladit se celým křupavým povrchem po
břiše, hlasitě achichachat při dotecích
pletených žebírek na nahém boku. Touha
je silnější než ozvěna příkazů, přehlušuje
ji jediným rozhodným pohybem ruky, se-
bráním té Jediné. Udělal to. Pomalu Ji
vzal a vzrušeně, jak se tak cítí malí kluci
při něčem nekalém v domě rodičů, si s ní
sedl do kouta. Dělal Jí dobře. Hnětl jí
měkké závitky, mačkal opálenou spod-
ničku, mazlil se s jejími slanými bradav-
kami, válel se s Ní v mouce a kmínu,
sázel Jí ohnivé polibky na obliny, smetl
moukukmín na hromadu, utvořil piedestal
jen a jen pro Ni, usadil Ji na vrchol a pak
se rozepnul, nahmatal a celou Ji tento.
Snědl.



Alena Zemančíková 

Nastal advent
Nastal advent. Na náměstí Republiky

loni zdobili vánoční strom a k němu učitel
z Uměleckoprůmyslové školy na Zámeč-
ku Petr Novák stavěl betlémské figury,
které stejně jako rok předtím vyrobili jeho
studenti. Učitelovo jméno a povolání je
důležité.

Ve stejnou dobu a na stejném místě
stavěli zvukaři aparaturu, na pódiu se
chystala reklamní akce mobilního operá-
tora. Jeho jméno na rozdíl od jména uči-
tele neuvedu.

Kampaň měla drze puberťácké heslo
Pusť si pusu na špacír a přesně to mode-
rátor té reklamní revue dělal. Žvanil na-
prosto nepředstavitelně. Na pódiu zpě-
vačky starých hitů napodobovala dívka,
které říkal Lucka, a neustále zdůrazňoval,
že Lucka je nejlepší. Učitel zalitoval
všechny dívky jménem Lucie, že jim tak
veřejně przní jméno. Pak kdosi na pódiu
začal napodobovat zpěváka Petra
Nováka, hvězdu končících 60. let, a mo-
derátor vykřikoval, že Petr Novák je ze
všech nejlepší. To přimělo učitele instalu-
jícího betlém k pozornosti. Jenže vzápětí
moderátor prohlásil, že kdo něco umí,
ten to dělá, a kdo nic neumí, ten učí: to
zase zvedlo hlavu učitelovým žákům. 

Moderátor řval na celé náměstí, do to-
ho se pitvořily, na pódiu poskakovaly
a mezi lidmi lezly obludy namaskované
jako „pusy na špacíru“, moderátor vřískal,
nebylo slyšet vlastního slova, lidé, kteří
chtěli nakupovat u stánků předvánočního
trhu, se neslyšeli s prodavači. Učitel Petr
Novák pustil žáky domů, protože se pro
samý hluk nedalo spolupracovat. A taky
proto, že mu bylo před studenty, s nimiž
po dvě sezony vyráběl dřevěný betlém

podle vzoru renesančních italských mis-
trů, nepříjemné moderátorovo řvaní, že
největší blbec ze všech je učitel. Proto asi
je možné, ba doporučené si při hodinách
psát esemesky a třeba i telefonovat.
V tom případě může učitel práci, při které
se s žáky nedomluví, klidně udělat za ně,
aspoň k tomu je dobrý.

Pusy se vydaly na špacír směrem k bu-
dově biskupství a učitel si pomyslel, co
tomu pan biskup a jeho lidé uvnitř říkají –
adventu ve znamení volání zdarma. Uči-
tele napadne, že tu reklamní akci na ná-
městí musel někdo povolit, a zvedne hla-
vu a zrak přes střechu svatého Bartolo-
měje směrem k magistrátu. Kolik tisíc
přišlo do městské kasy, nebo milión?
A co konkrétně za ty peníze bude? Vlast-
ně by ty plyšové pusy na špacíru měly mít
na sobě napsáno „za tohle kvákání bude
postaráno o bezdomovce“. Nebo „nech-
te nás žvanit a my zaplatíme hudební
školu pro romské děti“. Možná za ně bu-
de reprezentační bál anebo nové kober-
ce, tak ať to řeknou!

Okna magistrátu byla po pracovní době
temná, trhovci balili své krámky, protože
v tom kraválu se prodávat nedá, a okna
Bartoloměje se rozsvítila před mší. Ten,
kvůli němuž tu učitel Petr Novák staví na
náměstí betlém, se má teprve narodit, a už
se na jeho příchodu přiživují v šíleném glo-
balizačním závodu nadnárodní firmy, hledí
udělat ještě poslední velké kšefty v městě,
kam už pomalu vkročila krize a s ní stovky
případů bezradnosti a bezmoci.

Učitel si připomene, jak ten, jehož pří-
chod očekáváme, vyhnal kramáře z chrá-
mu. Ale z náměstí je vyhnat nemůže ani
pan biskup, trh na náměstí je patřičný,

12O všem možném
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i když se projevuje odpudivě, jen by se
mu smáli. Ale stěžovat byste si mohl,
pane biskupe, pomyslí si učitel. A mohl
byste taky chtít vědět, na co jsou použity
peníze z téhle reklamy, jež vám řve pod
okny. V této době stojí magistrát o vaši
přízeň, tak toho využijte. 

Učitel Petr Novák složil nářadí do bato-
hu, vešel do svatého Bartoloměje a sedl
si do lavice. Plzeňská Madona se usmí-
vala na oltáři, Ježíška v náručí, a jako by
říkala: Já vím, učiteli, že si připadáš jako
poslední na celém světě. Ale cožpak jsi
zapomněl, že poslední budou prvními? 

Aforismy

p

pamflet
Může říznout
ale podříznout?

perioda
To není degenerace
to nová jde generace

perpetuum mobile
Není vyhnutí
v každé době
obracejí se mrtví v hrobě

pour félicitér
Když už můj šíp srdce mine
ať jí aspoň trčí v klíně

perspektivní kádr
Alibi bez chyby
nikdy mu nechybí

poezie všedního dne
Zázraky přeměny
vínečka ve vodu
zevšednět mohou snad
nanejvýš záchodu

pokrok
Dávno moh být mistrem sportu
věčný mladík pokrok
při rozběhu přešlapuje 
žel vždy nejmíň o krok

polovičatost
Nebýt dostatečně podlý
Tahle hyne pod troskami
jí zrazené modly

pozice
Dobré uši
a jsou hluší

práh slyšitelnosti
Nedovolali se
volali příliš zdola
nahoře je neslyšeli
ani zpola

priorita
Dovolej se pomoci
proti první pomoci

produktivita v administrativě
Když tři sídli
dvěma zadky v jedné židli

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov (9)
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profesionalismus
Soutěžit podle

podle pravidel

prognostika
Při každém snění 
(zapomínají mnozí)
nebezpečí z prodlení
hrozí...

Prométheus
Ze štafety pokroku
mrazí ho dnes po těle
Neohřeje plamínek
ve vymrzlém kostele

provázanost
Oddělte zrno a plevy
na cestě střevy

prvovýstup
Podle stop rozhodně
kdosi už šplhal tu!
Rychle a úspěšně
pomocí přehmatů

r

rafinovanost
Pod psí hlavou
čubčí skrývat pravou

recept
K tomuhle nemám důvěru:
lišit se jen v rámci průměru

resistence
Předposlední štace?
Aktivní rezignace

res publica alchymiae 
Kámen mudrců je
dnes už dávno pasé
Hledají se vůně, které
přesmrdí i prase

restaurace
Když jim došla slova, argumenty, důkazy
vytáhli služební průkazy

revoluční proces
Když tu budou pořadatelé
nepůjde o revoluci, přátelé

reziduum
Z krve ideálů Marxe
zbývá mnohde
razítková barva praxe

s

samonosná konstrukce
Pokryt vrstvou parazitů
majestátní platan hnije
Vlastně lze už stěží tvrdit
to, že vůbec existuje

sériový prototyp
Navzdory své iniciativě
aktivitě, píli
upřímně a poctivě
se pravidelně 
mýlí

simultánní kontrast
Vojenská rovnováha ráda
tajně na závaží sahá -
v tom je zrada!

skeptik
Fantazie septik
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Jan Sojka  

Smlouva s ďáblem
Už nemohu dál. Nelze mlčet doneko-

nečna. Svědomí mám obtěžkané, spá-
nek červivý, dokonce i mléčná čokoláda
mi na jazyku hořkne. Musím se vyzpoví-
dat, zbavit se břemene, osvobodit duši
od plíživého strachu, musím vyřknout dě-
sivé tajemství podepsané čtyřmi bohatý-
ry. Pochopitelně jsem jedním ze signa-
tářů. Inu slyšte!

Hřaduji se svými druhy v oblíbené hos-
podě, pijeme šesté pivo, prokládáme jej
šestou zelenou a David Brabec právě
inkasuje šestý pohlavek od barmanky za
své chlípné pohledy, o nichž tvrdí, že je
nedělá, neboť se prý takto tváří po vše-
chen svůj čas. Přesně v ten okamžik se
u baru zle začoudilo a v sirném odéru se
zjevil Milan Čechura. Celý v koženém,
jen bradka pravá. V jedné ruce držel la-
hev šnapsu, v druhé satanskou bibli. Je-
ho řeřavá očiska šla přímo po nás. Zko-
prněli jsme.

„Pánové, jestli mě nevezmete do Anti-
divadla, tak všem vyklopím, co jste zač.“

První se probral Zdeněk Němeček.
Pokusil se prchnout větracím okénkem,
leč nevešel se. David Brabec se začal
vymlouvat, že se jedná o krutou mýlku,
neb on ve skutečnosti není Brabec, vždyť
Brabec jsem já, nebo Charvát, teď sa-
mým rozčílením neví, ale jeden z nás je
Brabec určitě. Šťouchal do nás popel-
níkem, abychom jeho výpověď potvrdili.
My však nebyli schopni ničeho. Čechu-
rův mefistotelský pohled nás proklál jako
kdysi svatého Tomáše kopí.

To už nezvaný host seděl u našeho sto-
lu. Z holínky vytáhl lejstro a brk, omočil

ho v pepermintce a dupl kopytem: „Po-
depište!“ Jako poslušné stroje jsme je-
den po druhém vryli zelenkavý podpis na
předloženou listinu. Čechura se čerch-
mantsky zařehtal, sroloval úpis, vyzunkl
mi pivo a vypařil se. Předtím ještě stihl
zavolat: „Kopii najdete v mailu!“

Spěchali jsme do nejbližší internetové
kavárny a jako v mrákotách četli: „Bere-
me na vědomí, že od této chvíle je mistr
Čechura Milán, fanda AC Milán, členem
souboru Antidivadlo. Zaručujeme se, že
s námi vystoupí na jevišti minimálně tři-
kráte do roka. Tato smlouva vyprší, až
uschne.“

A je to venku, všechno víte. Toť božská
úleva. Z obav, aby nás svět neprokoukl,
plníme smlouvu nad plán. Po loňském
čtení v Polanově síni, únorovém literárním
večeru v divadle Dialog a jarním hraní
v Plasích nás s Milanem čeká čtvrtá spo-
lečná akce. Na konci listopadu opět used-
neme v Polanově síni. Přijďte se podívat,
dokud nás je ještě pět. Uslyšíte písně,
ukázky z prózy, dále pak pomluvy, drby,
urážky, fotbalové výsledky, rovněž nebude
chybět nějaká čechurovská čertovina. 

Na závěr ještě poznámku. Dali jsme si
inzerát: „Kdo nás zbaví páně Čechury,
nastoupí místo něj.“ Dosud se přihlásili
dva zájemci, oba Vladimírové. Novotný
a Gardavský. Nechali se slyšet, že buď
spolu, nebo vůbec. Fajn, hoši, než se
nechat umělecky vydírat, ponecháme si
raději Čechuru. A nejen proto, že příští
měsíc oslaví významné životní jubileum. 

Takže Milane, jménem Antidivadla,
všechno nejlepší!
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Ivan Martinovský  

Poměr naprosto důvěrný 
a přátelský (3)
Z dopisů nakladatele Josefa Richarda Vilímka
spisovateli Karlu Klostermannovi
14. Konečně hotovo 

„Zaplať Pánbůh,“ zvolal jsem, když mi
předložili první, ještě teplý, z trouby zrov-
na vytažený výtisk Vašich „Snímek“ [!]1)

a spěchám, abych Vám ho honem
poslal, abyste se podíval, jak jsme Vás
krásně na obálce „vybleskli“ – ani na to
příslovečné profesorské paraple jsme
nezapomněli. Jsem žádostiv, jak budete
spokojen – trefený jste výborně – jen
Vám schází, ať v ruce či v ústech, dobrá
bohémská cigareta – na tu malíř zapo-
mněl, ač jsem mu to nakázal. „Zaplať
Pánbůh“ zvolal jsem proto, poněvadž
nám žádný svazek Vašich spisů nena-
dělal tolik trampot2) jako tento; a myslím,
že ještě udělá, neboť jste si tam zle „za-
rajtoval“ do všelikých těch Velikánů
Velikánovičů, kteří Vám to neodpustí a zle
Vám asi odpovědí.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
10. srpna 1910

1) Kniha povídek se jmenovala Snímky
lidí a věcí.

2) Vilímek a jeho redaktoři, jež měli
z obchodních důvodů zájem na kontinui-
tě ve vydávání Klostermannových spisů,
museli kvůli Snímkům spisovatele sedm-
krát urgovat: o pokračování rukopisu,
který již byl vysázen, o včasné odevzdá-
vání korektur, dokonce i o podepsání na-
kladatelské smlouvy apod. Horší časy
měly pro ně však teprve přijít… 

15. Však Vy zahálet nebudete
Roku 1910 Vilímek pochopil, že tem-

pu, s jakým od něj vymáhal pokračování
sebraných spisů, Klostermann prostě ne-
stačí, a sám mu navrhl zvolnění. Nemoc-
ný spisovatel (trpěl asi žaludeční neuró-
zou) rychle souhlasil a nakladatel byl rád,
vina za nemoc nebude na něm. 

Díky za Váš milý list. S odkladem vy-
dávání Vašich spisů taky souhlasíte; mys-
lím opravdu, že bude lépe, když nějakou
dobu přerušíme, abyste nabyl času ku
klidné práci, jednak abyste si mohl tro-
chu odpočinouti, hodně dle rady lékař-
ské pohybovati se a méně u psacího stol-
ku seděti. Však Vy zaháleti nebudete
a jakmile budete myslet, že bychom
mohli vydávání znovu zahájiti (a to nejlépe
novým netištěným románem, abychom
mohli učiniti trochu rámusu), tož mi to
oznámíte a začneme znovu mleti . […]

Přeji Vám ze srdce, abyste byl vbrzce
zase zcela zdráv a čil na těle i na duchu,
aby Vás ten šlakovitý žaludek více netrá-
pil. Jsem s přátelským pozdravem a slad-
kou pusou Váš upřímně oddaný […]

J. R. Vilímek K. Klostermannovi  
3. října 1910

16. Nespolehlivý Francouz
Konečně Vás prosím o laskavé pro-

střednictví mezi mnou a tím panem Fran-
couzem,1) který mi v létě nabízel tu kon-
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verzační knihu. Hned po Vašem odjezdu2)

– kdy jsem se Vás ptal na kvalifikaci
zmíněného autora – napsal jsem mu
dlouhý črajbebríf,3) na němž jsem se
vlastnoručně hodně zapotil, poněvadž
jsem psal francouzsky a tu viděl jsem, jak
mnoho jsem již zapomněl – a on do
dnešního dne nedal mi odpovědi!!  Urgo-
val bych ho přímo, ale založili mi v létě,
když jsem byl na cestách, jeho dopis a já
teď nemám adresy. Rád bych s ním uza-
vřel smlouvu a o všem se dohodl. Ne-
mohl by ten pán přijet do Prahy aneb
podrobně mi vše vypsat znova?

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
17. listopadu 1911

1) Jméno neumím určit.
2) Míněna návštěva manželů Kloster-

mannových u Vilímkových začátkem září
1911.

3) Správně šrajbebríf z něm. Schrei-
benbrief = psaný list, dopis.

Samozřejmě, že „ten pán“ do „rakous-
ké provincie“ v Čechách nepřijel a zřejmě
neodpověděl Vilímkovi, ale ani Kloster-
mannovi, o jehož dobré francouzštině
nebylo pochyb. Vilímek tedy francouz-
skou konverzaci, pokud vím, nikdy nevy-
dal. 

Osobně mám ve svém oboru s Fran-
couzi podobné zkušenosti jako Vilímek.
Dere se mi proto na jazyk srovnání s po-
měry v EU (Union Européen); to je však
nepřípustná aktualizace, ba politizování
věci, a tak už mlčím…   

17. Nějak stárnu a zlenošuji
Jak vidím z adresy dnešních listů, ne-

vím ani, kde je Vás letos konec1), a zasí-
lám proto psaní do Plzně rekomando,
aby se snad poštou neztratilo. Já letos,
bohužel, nebyl ani na krok z domu –

nehledě arci k 1-2denním výletům au-
tem. Nějak stárnu a zlenošuji. A v závodě
mám stále tolik co dělat, že se mi oprav-
du z domova nechce. Vždyť když si ně-
kam na 14 dní vyjedu, mám při návratu
tolik „restů“ a tolik co dohánět, že pak na
svoji cestičku měsíc nadávám a zaříká-
vám se, že příště nikam více nepojedu.

Oč Vy, drahý příteli, máte šťastnější
a spokojenější život!! Co uděláte, udělá-
te a nebýt těch dotěrných a neodbytných
nakladatelů, kteří Vás svými urgencemi
znepokojují, ani byste snad nevěděl, že
už je srpen!!

Nehněvejte se už, prosím Vás na mne,
ale spíše mne umlčte zasláním velikého
balíku svého rukopisu.2)

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
19. srpna 1912

1) V létě 1912 pobýval Klostermann ve
Štěkni, ale občas se odtud na pár dní vra-
cel do Plzně. Vilímkovi poslal krátce po
sobě dva dopisy, jeden z Plzně, druhý ze
Štěkně. Uvedl ho tím v nejistotu o místě
svého pobytu.

2) Kýžený balík měl obsahovat alespoň
část „školského“ románu Suplent. Klos-
termann jej psal od roku 1911 a přes na-
kladatelovo naléhání nechtěl ani část ru-
kopisu dát z ruky, aby neztratil souvislost
děje. Navíc mu sliboval vzhledem k roz-
sahu díla zcela nesplnitelné termíny do-
končení, např. květen 1912.

18. První „porce“ došla!
Spisovatel opravdu chtěl nakladatele

umlčet, a proto mu poslal žádaný balík
s první částí rukopisu Suplenta. „Nabu-
zený“ Vilímek hned začal organizovat
a žádat další pokračování: 

Zadaných 203 stran rukopisu jsem
ihned poslal do tiskárny, odepřev si potě-
šení čísti ho první, nechtěje, aby mým



slabikováním práce byla zdržena. Chci to
hnát plnou parou, abychom mohli s kom-
pletním dílem vyjít ještě před Vánocemi.
A to máme co dělat vzhledem k Vašemu
sdělení, že je toho skoro 1000 stran Va-
šeho hustého rukopisu! Drahý příteli, to
budou silné dva svazky – ne-li tři!! Tiskár-
na se zavázala těch prvních 203 stran
dodati nám vysazených a zlomených do
23. září – budou-li mít do té doby zase
větší porci rukopisu, aby vazač, jemuž to
je přiděleno, mohl přitom zůstati?? Velmi
bych o to prosil!

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
4. září 1912

Tentokrát měl nesplnitelné požadavky
nakladatel. Jakkoli Klostermann pracoval
na novém románu, který měl nakonec
čtyři díly, velmi intenzivně, nestačil ho
dokončit dříve než v roce 1913.

19. Starosti na všech stranách
(hospodářství, nemoci, politika)

Teprve dnes se dostávám k dopisu; byl
jsem asi tři dny churav influenzí. Dnes jsem
zase narukoval, ačkoliv jsem už 52 let.1)

Vidíte, že je to u mne horší než u militér.
Sdělení Vaše stran Vašeho syna bolně

se mne dotklo. Jsem sám otcem a vím,
co to znamená, když dítě, dosáhnuvší
skoro již cíle životního, postihnuto je
takou nebezpečnou chorobou.2) Dá Bůh,
že se Vám z toho vykřeše a bude ještě
zdatným junákem. Ty peníze, jež to stojí,
čert vzal, ty jsou na světě beztoho jen
pro zlost. Ti, kteří je mají, strachují se,
aby v těchto pohnutých dobách o ně ne-
přišli, a ti, kteří je nemají, nemohou si je
nikde vypůjčit […]. Ba ani v bohatých
pražských bankách nelze groše dostat,
poněvadž se následkem všeobecné ne-
důvěry a ochromení obchodu a průmys-
lu neukládá a spíše každý vypovídá. Vy

nemáte ani tušení, drahý příteli, jaká
musí mezi lidem panovat tíseň finanční;
za to my, čeští nakladatelé, to cítíme mě-
rou dvoj-, ba trojnásobnou. To víte: kni-
ha, to je luxus a toho se každý nejsnad-
něji zřekne. Každý [by] hltal jenom no-
viny, chtěje se dočísti o válce a věcech
příštích3), jež pokryty jsou rouškou tajem-
nou, a novinek knižních ani si nevšiml.
Nepamatujeme tak bídné sezóny jako je
ta letošní!! Abonenti na vše houfně
odpadají a vánoční trh bude dle všeho
také prabídný.

Nebudete se na mne proto hněvati,
pakliže v této málo růžové náladě proza-
tím Vás poprositi musím, byste posečkal
s vyřízením své žádosti o zvýšení hono-
ráře4). Až jak vše dopadne. Uděláme
s novým Vaším románem pořádný rá-
mus, inzerovat budu, rozesílat a agitovat
co nejusilovněji. Podaří-li se mi získati
jen trochu slušnější počet odběratelů,
rád dám; nepodaří-li se kšeft, omluvíte
mne jistě, pakli nebudu moci zvýšiti.

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
4. prosince 1912

1) Důvodem povolávání i starších roč-
níků záložních důstojníků na byť pouze
jednodenní vojenské cvičení bylo rostou-
cí mezinárodní napětí v souvislosti se zá-
vody v námořním zbrojení mezi Velkou
Británií a Německem, tzv. agadirskou kri-
zí mezi Francií a Německem a zejména
s první balkánskou válkou od října 1912.
Vyvolávalo silné obavy veřejnosti umoc-
něné hospodářskou krizí. 

2) Šlo o nemoc Jana (Hanuše) Juránka
(1888-1913), nejmladšího syna Betty
Klostermannové, který onemocněl tu-
berkulózou. Hanuš byl nadaný chemik
na počátku slibné kariéry. 

3) Kvůli mezinárodněpolitickým krizím
roku 1912 (balkánské války, marocká kri-
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ze ad.) panovaly velké obavy z příštího
vývoje ve světě rozděleném na dva mo-
censké bloky – Trojspolek a Trojdohodu.

4) Na románu Suplent si autor velmi
zakládal. Proto také žádal Vilímka o vyšší
honorář, ale nakladatel mu pro recesi
nemohl vyhovět. 

20. Odvezte nemocného z Hvaru! 
Na milý Váš dopis sděluji Vám, že jsem

ihned poslal balík Vašemu synu na Hvar1)

– můžete mu to psát, že mu ze srdce
přeji, by ho knihy ty trochu povyrazily ze
smutné nálady. Účet neposílám žádný
a prosím, byste je ode mne přijal co nepa-
trňoučký důkaz mé velké lásky k Vám.
A proč neodpovídáte na moji jistě dobrou
radu, byste syna vzal ze Hvaru, kde panu-
je přece jen ostrý mořský vzduch, pro ne-
moce plicní ne dvakrát prospěšný a proč
ho nechcete dát do Arca2) nebo do Mera-

nu, jež jsou tak osvědčené pro plicní ne-
duhy? Věřte mi, příteli, je to veliká chyba,
kterou děláte a může mít neblahý vliv na
průběh nemoci. Pakli tak činíte z důvodů
finančních, rád Vám vypomožu (!) a pošlu
vám další a conto, jen abyste syna mohli
přestěhovat. Pište!

J. R. Vilímek K. Klostermannovi 
19. ledna 1913

1) Hanuši Juránkovi, který s matkou
pobýval v Chorvatsku ve městě Hvaru
v hotelu Kaiserin Elizabeth (Carica Jeli-
zaveta, před rokem 1895 a od roku
1918 dodnes Palace) v marné snaze
vyléčit si tuberkulózu. 

2) Skepsi k Hvaru a naopak chválu ital-
ského Arca, podloženou vlastní zkuše-
ností, vyjádřil Vilímek již v dopise z 23.
prosince 1912.

(Pokračování příště)
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Mladý Západ

Vladimír Svoboda  

Nájemníci vteřin
V pokoji byla tma. Černá, oslepující,

všechno pohlcovala, všechno se v ní ztrá-
celo a vším prostupovala. Bylo tu ticho,
do kterého se jen slabě ozývaly tikající
hodiny. Tikaly slabě, ale vytrvale, snad už
celou věčnost. Z pokoje vedly jedny dve-
ře s blýskající se klikou. Vedly do další
místnosti. Byla stejná jako předchozí,
prázdná, plná černé tmy, v níž se všechno
ztrácelo. Ve tmě se blýskala klika od dveří
do další místnosti. I zde byla tma a ticho,
ve kterém se leskla pouze klika od dveří.
Od dveří vedoucích pryč, pryč do dalšího
pokoje s dalšími dveřmi. V posledním po-

koji byly dveře do světa, který byl podob-
ný všem ostatním pokojům.

V jednom z pokojů spí ve tmě nájem-
ník. Od měsíce k měsíci si pronajímá byt
v činžovním domě a každý měsíc myslí na
to, že se odstěhuje. Nakonec vždy znovu
zaplatí nájem a zůstane o měsíc déle. Tak
jako dnes, v první den pátého roku. 

Měsíce a roky se prodlužují a něco ja-
ko by se v nich nenávratně ztrácelo, zvol-
na a potichu. Prázdný byt se pomalu stá-
vá jeho domovem, avšak nábytek v něm
spolu se vším, co tu je, je mu doposud
cizí. Tak jako jeho budoucnost, která
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snad ani nepatří jemu. Je nejistá, plná
spěchu a chvilkami se ztrácí v hloubce
nekonečné samoty.

Leží na posteli, pravidelně oddychuje
a před očima se mu právě během několi-
ka pár minut promítá celý jeho život.
Kdesi ve tmě visí hodiny, které pravidelně
potichu tikají a rytmicky ukrajují kousky
noci. Jinak je v pokoji ticho a tma, jenom
v jediném místě se blýská kovová klika od
dveří. Člověk na posteli spí a jeho víčka
se lehce chvějí.

Probouzí se. Oknem do pokoje dopa-
dají paprsky ranního slunce a prosvětlují
celou místnost. Po dlouhé době otvírá
oči zase s dobrým pocitem. Obléká si žu-
pan a bere do ruky těžkou mosaznou
kliku od dveří. Vezme za ni a otvírá je.
Chvilku stojí ve dveřích a užasle pohlíží na
to, co vidí, jako by tomu nemohl uvěřit.
Dívá se na malé dítě, jak pobíhá po ku-
chyni, a na ženu, která stojí zády k němu
a sklání se k dítěti. Nevěří tomu, nemůže
to pochopit, ale je šťastný. Všechno je
jiné, lepší. Z ničeho už nemá strach,
všechny obavy jsou pryč. Chvíli se na ně
díval a pak šel pomalu k nim. 

Byla to jedna z těch chvil, kdy člověk
všechno plně prožívá a uvědomuje si
sám sebe. Později o takovém okamžiku
sní a doufá, že se zase vrátí. Po dlouhé
době se to stane, ale člověk se zrovna
v té chvíli slepě žene dopředu svým tem-
pem, neohlíží se a uvědomí si jeho jedi-
nečnost, až když je pryč.

Snad byl až příliš šťastný, snad o ta-
kové chvíli snil až příliš často, už nemohl
déle čekat a všechno pozorovat jen
zpovzdálí. Šel pomalu blíž a blíž, a jak se
přibližoval, všechno to, co viděl před se-
bou, se pomalu ztrácelo. Chtěl to zachrá-
nit, rozběhl se. Všechno se mu ale vzda-
lovalo mnohem rychleji a mizelo ve tmě.
Běžel, padal, zoufale vztahoval ruce k to-

mu, co mu mizelo před očima. Ale čím
rychleji běžel, čím více natahoval ruce,
tím rychleji se všechno vzdalovalo a mi-
zelo ve tmě. Až nakonec nezůstalo vůbec
nic a on byl zase sám.

To všechno se událo během několika
minut, a přece se zdálo, jako by to všech-
no byl kus jeho života. Kus života, který
neprožil.

V tichém pokoji tikaly hodiny a skryté
v černé noci ukrajovaly kousky z jejích
nadějí na přežití a další kousky života,
který probíhal nájemníkovi před očima.

Jde tmou, nic nevidí, bloudí v ní očima
a něco hledá, sám neví co. Jde dál ne-
jistými kroky, má strach. Slyší tikat ho-
diny. Tikají pomalu a každý úder se ještě
dlouho ozývá v černém tichu. Očima po-
hlíží do tmy, otáčí se, ale nikde nic nevidí,
všude je jen tma. Hodiny pomalu tikají.
Tikají pomaleji, než by měly tikat, pomys-
lí si. Čas najednou utíká mnohem poma-
leji, všechno se zpomaluje, všechno trvá
najednou tak dlouho.

Příliš dlouho na to, aby to mohl vydržet
a nepomyslel, jak rychle mu uteklo
všechno ostatní. Všechno bylo natěsna-
né v minulé vteřině. A teď další vteřina
trvá tak dlouho. Ví, že něco musí udělat,
rychle, než bude zase konec. Běží tmou.
Nikde nic není. Všude je prázdno a tma.
Nekonečný prázdný pustý prostor. Je
sám. Hledá někoho, kdo by mu pomohl.
Hledá život. 

Rozhlíží se kolem sebe, jde dva kroky
na jednu stranu, potom popoběhne zase
na druhou. Všude jen prázdná tma.
Naplňuje celý prostor, vším prostupuje
a všechno se v ní ztrácí. Všechno pohl-
cuje do nekonečného prázdného pros-
toru, prostupuje i jím, naplňuje ho a po-
malu zatracuje. Otáčí se kolem sebe
a marně hledá. Pobíhá tam a zase zpát-
ky. Všude je prázdno.



Nemůže to snést a zoufale se rozběh-
ne. Běží, rozšířené chřípí se snaží poj-
mout co nejvíce vzduchu, ale stejně se
dusí. Vytřeštěnýma očima plnýma stra-
chu se snaží ve tmě marně zachytit ně-
jaké známky života, pomoc. Prázdno ho
ale stále víc a víc pohlcuje, prostupuje
jím, naplňuje ho, až s ním nakonec sply-
ne a nezůstane po něm vůbec nic.

Sedí na posteli, oči má plné strachu
a je mu zima. Nic nevidí, všude je tma,
z níž tikají hodiny. Myslí na to, jakou sílu
má myšlenka a jak málo času má člověk
na její uskutečnění. Takhle to nemělo
být, všechno mělo být jinak.

Zvedne se a jde rozsvítit světlo. Dívá se
na hodiny, pozoruje vteřinovku, která za-
číná opisovat další kolo, a touží ji zastavit.
Oči vyděšeně těkají po prázdné místnos-
ti, ale nenalézají žádnou útěchu. Stůl,
dvě židle, skříň, čtyři stěny, okno a dveře
vedoucí do další místnosti.

Potom se jeho oči nadlouho zastavily
u těžké mosazné blýskající se kliky od
dveří, které vedou do dalšího pokoje,
s další klikou a s dalšími dveřmi od stej-
ného pokoje. Dále na chodbu. Je dlouhá
a velmi podobná pokojům. Dojdete jí
k dalším dveřím vedoucím na ulici, kde je
spousta lidí. Jsou cizí, nic neříkající, vypl-
ňují prázdnou ulici. Nikdo z nich nero-

zumí, nic netuší, vůči životu jsou slepí
a hluší. Chodí rychlým krokem se stej-
ným výrazem ve tváři a občas kývnou na
pozdrav a prohodí pár slov, kterými si nic
neřeknou.

Rozhlíží se kolem sebe. Vidí davy lidí,
každý někam jde, každý má ve tváři stej-
ný výraz. Pohlíží lidem do obličejů a dou-
fá, že jeho pohled někdo opětuje, po-
rozumí a pomůže mu. Všechny tváře jsou
kamenné, jako by byly jen maskou.

Ulice vede ven z města, vybíhá do ne-
konečného světa, který je cizí, pustý,
prázdný, jen vyplňuje nekonečný prostor,
v němž tikají jedny hodiny. Rytmicky od-
počítávají čas a nelze je přetočit nako-
nec, neboť se pohybují věčným pohy-
bem stále dokola a odměřují věčnost
bytí, nespočetné životy a jejich nespo-
četné konce, z nichž některé odměřují
rychle a některé nekonečně pomalu, ale
navzdory všemu lidskému počínání, sna-
žení, všem životům jdou dál.

Dívá se do kamenných tváří a v duchu
volá: „Lidi, zastavte se, prosím, na chvíli!“

Jde ke dveřím. Touží po změně, po
lepším životě. Bere do ruky těžkou kliku
a otvírá dveře. Vchází a jde dál. Vchází do
dalšího pokoje. Je tu ticho, jen hodiny
tikají. V šeru se blýská klika od dveří, kte-
ré vedou do dalšího podobného pokoje.
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Ráj neinkarnovaný
Nová kniha Davida Charváta (a kupodivu se

nejedná o poezii) zvaná Svatý porcelán je pro
světovou literaturu velkou událostí a pro ostat-
ní autory také velkou výzvou, neb napsat ná-
ročný román s takovou lehkostí je výkon hod-
ný vskutku zralého umělce, kýmž Charvát be-
zesporu je. Autor psal román v časovém hori-
zontu jednoho roku, přičemž zanechal svého
dosavadního zaměstnání a přijal práci noční-
ho hlídače v továrně na oplatky: tam po no-
cích psal své dozajista životní dílo. Tato epi-
zoda není bez významu: společníkem a opo-
rou v této netopolovské (spíše nadtopolov-
ské, neboť vytříbeným jazykem a formou sra-
zil Jáchyma Topola do prachu) noční práci
mu byl kocour Ferda, jediný tvor (kromě
Charváta a možných zlodějů oplatek), který
obýval tehdejší prostory skladišť a hal. 

Tyto zdánlivě irelevantní reálie (počítejme
také se značnou stylisací tvůrcovskou – pro-
měna v nevinného nočního hlídače) jsou
však klíčové k interpretaci celého díla:
Postmoderní hrdinský epos Svatý porcelán
totiž vypráví o osudech hraběte Kočky,
šlechtice-renegáta, jenž cestuje časem, aby
zachránil svou milovanou čajovou soupravu
ze spárů zlotřilého Viktora IV. Prostor eposu
je tedy oním komplexem regálů, jejichž
plochy byly vyčištěny od nepotřebné maté-
rie. Rek – model Nadčlověka – tak prochází
vylidněným světem směrem k cíli: k eliminaci
hostilní vůle a získání duševního klidu (sed-
nout si k čaji v 17.00). Dá se tedy i uvažovat
o vyrovnání Davida Charváta s Miltonem –
nejedná se však o ztrátu a znovuzískání Ráje,
nýbrž o harmonisaci Vesmíru, což však není
vyrovnání, ale vpravdě překonání díla Milto-
nova. 

Samotný čas je v románu sevřen: veškeré
dění probíhá po spirále 11 hodin. Zde román
popírá jednu ze svých základních charakteris-
tik, a je proto nutno počítat nejen se sakrál-
ností opusu, ale i s experimentální rovinou.
Avantgardní prvky jsou tak umně skryty, že při
nekritickém (rozuměj: nepozorném) čtení
máme dojem, že sedíme tváří v tvář textu

z 18. století (ne však z pera Laurence Sterna)
po Kristu. 

Kočka prahne po míru, avšak svatý Grál
v postmoderní podobě porcelánového servi-
su je opět nedostižitelný. Ve vnitřních promlu-
vách hraběte se zjevují filosofické sentence
popírající existenci baronského zloducha –
vskutku se zde píše o smyslu románu a smys-
lu literární tvorby jako takové. Tato „esejistič-
nost“ je však rozmělňována autorovým exalto-
vaným projevem. Je to právě Charvát, kdo
zručně maskuje sám sebe transfigurací vy-
pravěčských já. Rozmanitost žánrová, stylová
a formální je zde hrou, nebo raději pastí na
čtenářovy smysly. Charvátovská vize světa je
pouštní plochou, kde jediní obyvatelé jsou
beduín a pronásledovaný zločinec. Jakási
oáza životní empirie je šálek čaje, podaný ve
stanovenou dobu. Nekráčí, či neběží tu
o pouhé vytyčení mantinelů literárního díla,
jde o ritualisaci artificielně odduševnělého
světa, kde Bůh svou Velkou hru již prohrál.

Narativními ústy Davida Charváta tak
„skončil věk Šelmy, je čas účtování s člově-
kem“. Zde je však třeba se pozastavit. Kdo je
oním „člověkem“? Hledačská bytost Kočko-
va, nebo snad zlořádská duše baronova?
V této souvislosti není Svatý porcelán lidským
románem (tragédií-komedií), ale románem
kočičím, resp. kocouřím. Tato grandiosní pa-
rodie (resp. travestie) heroického a duchov-
ního eposu ale není pouhým úšklebkem.
S gustem jsem si v textu vyhledal například
pasáž, kdy dochází ke střetu obou entit, kdy
se čas Kočkův protne s časem Viktorovým:
„Tys zrůdnost nad ošklivosti všecky, zanech
zbraně své a poklad můj mi vydej! Sic kru-
tovláda tvá má pojíti zde, na těchto místech
bezčasých, kde vichry skučí o milost a matka
Zem se stáčí do klubíčka! Ó, soku, ó, soku!
Slyš, ó, slyš mou poslední výzvu!“ 

Autorova majestátní replika je k nalezení
přesně uprostřed románu – zde je třeba se
uklonit nad úctyhodnou charvátovskou tech-
nikou, jelikož takto perfekcionisticky vykon-
struovaný vrchol skladby nemá v historii (svě-
tové) literatury obdoby. Je zde soustředěna
veškerá tíha textu – těžiště tvůrčí (božské) prá-
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ce, a my, žasnoucí čtenáři, stoupáme na
Olymp, abychom posléze sestoupili. Druhá po-
lovina textu jsou nadčasové eseje (proud vě-
domí Kočky) reflektující i rekapitulující celé
20. století, apokalypticky gradující do dimenzí
postapollinaireovského pásma, které vrcholí klí-
movským „čajové sušenky, v ústa mi vskočte!“ 

Tedy: Svatý porcelán se svou (archi)tekto-
nickou povahou podobá extázi Ducha – lze
se jenom domýšlet, jakých blažených výšin
Charvát dosahoval v období svého „tovární-
ho“ úsilí, kdy, konejšený středoevropskou
nocí v průběhu 365 dní, psal svůj ve virtuální
fikci jsoucí opus. Sedmisetstránkový moloch
není pro českého čtenáře, navyklého na
navoněné oslavy profánního „žití“, lehká čet-
ba. Samotná rozsáhlost díla je jakýmsi
zlověstným proroctvím Charvátovým, že lid-
ská společnost dosáhla jistého stupně vyčer-
panosti, že totiž filosofie, tedy duševní zrání
lidského pokolení, je v troskách, u konce
s dechem. Možná bude Charvátův Svatý por-
celán nepochopen, ale jsem si jist, že čas
(neměnný, nenarušovaný Kočkou-cestovate-
lem-vykupitelem) ukáže, jak velký duch je za-
klet v „dobrodružství krátkém jako kočičí
krok“.

Vojtěch Němec

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Rokycany II

Rokycanský hřbitov je součástí chráněné
krajinné oblasti Rokycanská stráň, kde zase-
dají jak biologové, tak paleontologové k bo-
hatě prostřené tabuli. Minulost i současnost
nabízejí jejich zájmům a studiu množství i vý-
běr – obrazně by se dalo říci nejen zážitků,
ale také vzpomínek. Hřbitov vyvolává jen ty
vzpomínky. Ony se však stále rozrůstají o ně-
co, co bylo nedávným zážitkem. 

Tak se zde do vzpomínek řadí Jan Beneš
(1936-2007), spisovatel nejsoučasnější, kte-
rý dovedl budit rozruch při tání šedesátých
let, při utažených a pozvolna rezivějících

šroubech následujícího dvacetiletí a také ve
dvacetiletí polistopadovém. První věznění za-
kusil v roce 1958, kdy se v závěru vojenské
služby provinil „podlamováním bojové morál-
ky“ (mimo jiné v diskusi o sovětském vpádu
do Maďarska v roce 1956 reagoval na argu-
ment, že Sovětská armáda byla pozvána, re-
plikou: „Já tedy pozvu americkou armádu.“).
A pak spisovatelské úspěchy střídaly střety
s StB.

Druhé uvěznění v letech 1966-1968 bylo
ukončeno amnestií, kterou Antonín Novotný
podepsal jako vůbec poslední akt své prezi-
dentské funkce. Jedním z klíčových svědků
tohoto procesu byl Václav Havel. Ten svědčil
také v roce 1966 při Benešově sňatku. Muž-
ně se za souzeného postavili i Václav Černý
a Ladislav Hejdánek, zato Ivo Fleischmann
mu řádně přitížil. Je málo známo, že Jan
Beneš, absolvent střední umělecko-prů-
myslové školy, obor tvorba hraček, byl auto-
rem kolekce hraček na výstavě Expo 68. Re-
publika za tuto sadu dostala dvě zlaté me-
daile. Po celý svůj aktivní život i při tvorbě se
umělec řídil předsevzetím „štvát bolševika“
(formuloval to vulgárněji). Jeho otec Bohumil
byl ruským legionářem a důstojníkem v me-
ziválečném období. Od něho syn získal úctu
k ruské kultuře a nenávist k bolševikům. Pro-
tokoly z vyšetřování, Benešovy repliky k soud-
cům i vyšetřovatelům by zdárně využili Ja-
roslav Hašek i Jára Cimrman… 

Exil v USA je další kapitolou hrdého, kon-
fliktního a neúchylného života osobnosti, pro
niž polemika, ironie, zápas byly živnou pů-
dou. Zápas pokračoval i po návratu z emigra-
ce. Skepse, která glosovala Benešův pohled
na současnost, vedla k volbě dobrovolného
odchodu ze života. Ukončil jej výstřel z ma-
lorážky v Obořišti u Příbrami, kde se umělec
usídlil. Poslední přání – rozsypat popel nad
Tichým oceánem – se mu nesplnilo. A tak
věčný klid poskytl rokycanský hřbitov. Zde se
spisovatel sešel navěky i s rodiči.

Další bouřlivák působil o století dříve. Sta-
ročeský novinář Adolf Srb (1850-1933) za-
nechal svědectví svých zápasů i svědectví
o zákulisí politických bojů a kulturního dění ve
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faktograficky cenných vzpomínkách Z půl
století. Rovněž Politické dějiny národa čes-
kého od počátku doby konstituční, biografie
papeže Lva XIII., Karla Havlíčka Borovského
a staročeského politika Jana Stanislava
Skrejšovského si podržují hodnotu cenných
a zajímavých informací.

Josefu Širokému (1903-1972), učiteli měš-
ťanských škol na Kralovicku a Rokycansku,
posléze řediteli ZDŠ na náměstí Míru v Roky-
canech, předurčily jeho obory – český jazyk,
dějepis, zeměpis – regionální zájem. Zaujal
ho především protinacistický odboj na Kralo-
vicku, Rokycansku a Zbirožsku. Publikoval
o něm řadu studií. Ale výsledkem zaujetí pro
dějiny byly i dva historické romány – Vězeň na
Angerbachu (hrad stával u Kožlan, 1933)
a Bratří z Kolovrat (1934), první z období
vlády Jiřího z Poděbrad, druhý z dob husitství.

Miloš Sedmidubský (původně M. Gruber,
1924-1995) prošel většinu profesí hudeb-
ního divadla – korepetitor, sbormistr, dirigent.
Také působil jako hudební redaktor Česko-
slovenského rozhlasu v Plzni, učil zde na Hu-
dební škole Bedřicha Smetany. Značný po-
čet skladeb komorních i orchestrálních
vrcholí třemi operami (literární náměty zpra-
covávají Chytrá horákyně podle Boženy
Němcové a oceňovaná Madona podle novely
Sergeje Machonina) a baletem (rollandovské
téma Petr a Lucie).

Připomeňme ještě dva výtvarné umělce –
krajináře a tvůrce květinových zátiší Václava
Vodáka (1914-1976), docenta plzeňské Pe-
dagogické fakulty, jehož zájem o dějiny zápa-
dočeského výtvarného umění důsažně při-
spěl k poznání v této oblasti, a Bohuslava
Wűnsche (1900-1968), jenž se také nechal
inspirovat západočeskými krajinnými zákoutí-
mi, hlavně Chodskem a Rokycanskem –
v Domažlicích a Rokycanech působil na gym-
náziích. 

Viktor Viktora

Tristium Rabí 
se odvíjí v moll

Galerie města Plzně vydala jako 7. svazek
edice Imago et verbum autorskou knihu Karla
Trinkewitze Tristium Rabí. Výbor ze svých nej-
novějších „šumavských haiku“ nestor a le-
genda české kultury zveřejňuje spolu s repro-
dukcemi koláží a kolážových objektů, které
letos v plzeňské městské galerii vystavoval. 

Trinkewitz, rodák z Mečeříže (1931), půso-
bící převážnou část svého života v Praze jako
redaktor kulturních časopisů, po podpisu
Charty 77 donucený k emigraci a od roku
2005 trvale žijící v Rabí, nejen jako básník
a literát, ale i jako výtvarný umělec propojuje
slovy či písmeny téměř všechny oblasti,
kterých se takto dotýká. Cestu výtvarníka od
počátečního zaujetí surrealismem, přes nej-
různější způsoby estetického zhodnocování
písma, přepestré zužitkovávání metody kolá-
že i ryze geometrických struktur, přes rozma-
nitou škálu výtvarných činností přehodnocu-
jících nejrozličnější nalezené materiály až po
uplatňování konceptuálního myšlení při práci
s textem přibližuje v zasvěceném doslovu Jiří
Valoch. U řady artefaktů je navíc zřejmý auto-
rův důvěrný vztah k východním kulturám –
k taoistickému myšlení a zenovým východis-
kům. A tak není divu, že si umělec oblíbil pů-
vodem japonský žánr haiku.

Jako slovesný tvůrce není však Karel Trin-
kewitz pouze básník, píše i prózu a eseje.
Knížku Tristium Rabí opatřil také úvodním
pojednáním Nesnesitelná lehkost haiku.
Vzpomíná v něm, jak se s formou haiku setkal
poprvé začátkem 60. let při poslechu Ne-
dělní chvilky poezie, přibližuje její historii od
vzniku v 17. století i její recepci v českých
zemích po prvním překladu Alfonse Bresky
z roku 1937. Vysvětluje i „pravidla“ této formy
trvající od dob hlavního tvůrce její slávy
Matsuo Bašóa v nezměněné podobě. Každá
tříveršová báseň o pěti, sedmi a opět pěti sla-
bikách musí napovědět roční období – a im-
presionistické vyjádření okamžité atmosféry
by mělo mít i další smysl a hlubší, filozofický
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význam. Trinkewitz klasickou formu originálně
inovuje, druhý verš štěpí na dvě části a obo-
hacuje haiku o vnitřní rým: „Jarně vstal z říčky
/ opar/ V břeh pes stařičký / vtiskl stop pár.“

Básník pozoruje svět v jeho rozporuplnosti:
„Kaštan už rozžal / svícny / Zda cítí chroust
žal, / že kos ho sníst smí?“ a sám sebe vidí
leckdy značně sebeironicky: „V notesu sta-
rém / jaro vzpřim se / Můj harém / je staro-
bincem.“ Satirická nota někdy připomene
jeho Senryú o české politice (viz Příloha Plže
2/2007): „Zas pách mi z novin / louh lží /
Květ jasmínový / dál kráse slouží.“ Převažují
však strofy nesentimentálně posmutnělé:
„Vánku, jenž kýv jsi / břízkou, / stesk šumav-
ských vsí / je srdci blízko.“ Z mnoha tisíc za-
psaných haiku vydal autor už dříve výbory
Haiku (Londýn, 1984), Praha v sedmnácti
slabikách (Baden-Baden, 1995) a Chvála hai-
ku (Praha, Akropolis 2004). Zmoudřelé šu-
mavské verše z knížky Tristium Rabí se zde
rozezněly ve zřetelně mollovějších tóninách.

Vladimír Gardavský
(psáno též pro Plzeňský deník)

Něco se stalo

Vskutku osmdesát?

Jako spisovatel by měl JUDr. Karel Pexidr
vlastně nabývat na své dospělosti. Co je to
třináct let? Jeho prvotinu, vzpomínkovou
meditaci Vícov, totiž vydal Karel Veselý v roce
1996. Také adresář Obce spisovatelů zazna-
menává členství Pexidrovo poprvé v roce
2003. Do západočeského literárního kontex-
tu ho zařazuje Bohumil Jirásek v Dějinách lite-
ratury v západních Čechách (1890-2006),
které vyšly vloni. Nutno však podotknout, že
verše psal jubilant již v padesátých letech. 

To skladatelé mají více důvodů slavit osm-
desátiny svého dlouholetého člena. Slovník
Čeští skladatelé současnosti (1985, ta sou-
časnost ale zestárla) uvádí jako první Pexidro-
vu závažnější skladbu Klavírní svitu, jíž je letos
dvaačtyřicet let. Kulatiny – čtyřicátiny – slaví

Fuga a toccata pro klavír.
Veškerá uvedená data se dají vysvětlit i do-

ložit, neuvěřitelný zůstává výsledek – ta osm-
desátka. Klišé, že někdo slaví významné ži-
votní jubileum ve zdraví a svěžesti, už se při
čtení opomíjí a použít je by znamenalo přejít
k frázi. Ale jak to napsat, když se s jubilantem
potkáte na každém koncertu, když při návratu
domů debatujete v tramvaji o právě proběh-
nuvším večeru a programu a navíc se třebas
zarmoutíte, když skladatel označí vašeho za-
milovaného Franze Petra Schuberta za pra-
jednoduchého tónůtvůrce? To si pak ani ne-
všimnete, že v tramvaji stojíte a skladatele ani
nenapadne hledat místo k sezení. Ráno nato
pak vyrazí na Vícov. V hubertusu a slušivém
mysliveckém kloboučku tam nestřílí po všem,
co je povoleno a co včas neprchlo, ale na-
opak – pěstuje tam třebas bažantí kuřata
a zvelebuje a udržuje toto rozkošné tusku-
lum. Tam „samostatně vládnu já“ jako ta Sme-
tanova vdova Karolina.

Karel Pexidr málokdy pauzíruje na schů-
zích Střediska západočeských spisovatelů,
protože skladatelé jsou dobou nějak unaveni
a snad jen v tichu soukromí skládají. A přitom
se jubilant činně účastnil jejich života ve vý-
boru krajské odbočky Svazu skladatelů,
v tvůrčí komisi… Při setkání nesrší vtipem
a bonmoty, naslouchá, poznamená – to se
často blíží aforismu, a když se rozhovoří,
pocítíte nejen jiskru uvažování kotvící ve filo-
zofickém či psychologickém postřehu, ale
také střet dvou zásadních světů, jež charak-
terizují jeho tvorbu hudební i slovesnou: totiž
meditační, někdy skeptické vymezení stano-
viska nebo problému, směřující k racionální
úvaze a pak groteskní, fantaskní, ironické
i vtipné připodotknutí. To z opačného zorné-
ho úhlu vrhne paprsek na ono vážné, tíživé.

Jubilant Pexidr má své mínění, má svůj
zorný úhel. Nevnucuje je, ale nevzdává se
jich. Jsou podloženy životními zkušenostmi,
přesvědčením i formulací vnitřní úvahovosti.
Taková osobnost nemůže (a nemohla) pů-
sobit rozjásanou mladickostí, ale také ne-
stárne. Bude mu vskutku v listopadu osm-
desát let?
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A jaké přání? Ponechme přátelům obligátní
a velmi důležité přání zdraví a přízně Múz.
Buďme přízemnější: ať jeho dvojtvorba vyvr-
cholí románem a operou nebo syntézou –
vlastním libretem k vlastní opeře. Síly na to má.
Ryze osobní přání si ponechám pro stisk ruky.

Viktor Viktora

Nekrolog i jako politování

Zásluhou Gustava Erharta jsme se mohli ve
Zprávách Spolku českých bibliofilů dočíst, že
19. března zemřela rakouská spisovatelka
Gertrud Fusseneggerová. Zemřela v Linci,
kde žila od roku 1961, nebyla však lineckou
rodačkou, kdeže: narodila se 8. května 1912
v Plzni, v níž vyrostla a v osmnácti maturovala;
poté odešla do Innsbrucku a Mnichova stu-
dovat dějiny umění a historii, získala i doktorát
filozofie. Roku 1943 se usadila v Rakousku;
vyhnula se tudíž poválečnému „odsunu“.
S rodnou Plzní se nadlouho rozžehnala, na-
víc se pro své politické názory octla v zemích
Varšavské smlouvy na indexu: v jejím případě
ovšem šlo o „stěží přehlédnutelnou osob-
nost“ tzv. sudetoněmecké literatury.

V autorčině díle, čítajícím přes šedesát ti-
tulů, z nichž mnohé byly překládány (u nás
pohříchu vyšla před deseti lety pouze kniha
Vladařky), se vyskytují i české motivy, týkající
se života německého obyvatelstva v našich
zemích na počátku 20. století – čili obzvláště
v Plzni a v západních Čechách. V odeonském
Slovníku spisovatelů německého jazyka a spi-
sovatelů lužickosrbských (vydaném v roce
1987) se ale o Fusseneggerové dočteme mi-
nimum informací: pisatel hesla Václav Bok
stroze praví, že její prózy se vyznačují mj.
„reakčně konzervativním a náboženským po-
hledem na svět“, a zdůrazňuje, že za své
knihy o německé menšině v Čechách (Dům
temných džbánů, Zasutý obličej) spisovatelka
obdržela „ceny revanšistických svazů“. Gus-
tav Erhart poznamenává, že jde o hodnocení
„poněkud schematické“. Aby ne!

Přitom právě román Dům temných džbánů
si zaslouží alespoň zmínku: celý se totiž ode-
hrává v Plzni, počíná se rokem 1870 a subtil-
ně popisuje dobové mravy a zejména morální
ideje závazné ve městě, které již za života
autorčiných rodičů mohutnělo a získávalo na
významu. Tento román byl nedlouho po roce
1989 v Plzni přeložen (!), pro chystané vydání
vznikl i doslov, nakonec však překlad zůstal
v rukopise – a kdoví, zda kdy vyjde, ač jde
o přesvědčivou románovou scenérii Plzně mj.
na přelomu 19. a 20. století (s mírným příde-
chem pozdního biedermeieru). Těžiště knihy
spočívá v psychologickém portrétování pro-
tagonistů, utvářejících skupinovou podobiznu
světa, jenž už vzal za své. K tomu jde o rela-
tivně rané dílo spisovatelčino: poprvé vyšlo
v Rakousku již v roce 1951, čili skoro před
šedesáti lety – a v tomto nanejvýš umělecky
závažném „plzeňském“ románu jen stěží
najdeme politické aluze nebo něco podobně
krátkozrakého: vždyť Fusseneggerová ve své
retro-próze vroucně a s dojetím vzpomíná na
dávné časy – a na „svou“ Plzeň, do níž se
sotva kdy měla naději vrátit.

Napsat, že je něco „reakčně konzerva-
tivní“, to věru zavání až prokurátorským šma-
kem, leč pro posouzení literárního artefaktu
to neznamená zhola nic. Ano, autorka v mládí
horovala pro nacismus, jako jiní, ti „pokro-
kově revoluční“, pro stalinismus, hodnotíme
však její umělecký odkaz! A můžeme se tázat:
objevilo se v Čechách v roce 1951 jediné dílo
„nereakčně nekonzervativní“ a s „nenábožen-
ským pohledem na svět“, které by dosahova-
lo svými kvalitami aspoň po kotníky Domu
temných džbánů Gertrud Fusseneggerové?
Bohužel u nás doposud nevyšel ani tento její
erbovní román, po stránce estetické nejzda-
řilejší svědectví o Plzni českých i rakouských
prababiček. Nicméně: v novější evropské
próze, slovník neslovník, reakční nereakční,
náboženský nenáboženský, významnější
plzeňskou literární rodačku nenajdeme. Po-
kud ještě existuje její rodný dům, měla by ho
záhy zdobit pamětní deska.

Vladimír Novotný
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Listopad 2009Kruh přátel knižní kultury

Na pořady KPKK je vstup volný. Do Polanovy síně je bezbariérový přístup.
Programy KPKK jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně.

Kruh přátel knižní kultury
vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13 – 2. patro)
na své pravidelné večerní pořady

4. 11. – 19.00 – Den Irska: Haloween 
a křest publikace Kateřina Sachrová: Keltská sinusoida
hudební doprovod Milan B. Karpíšek a Petra Brabcová

uvádí Jan Brabec

11. 11. – 19.00 – křest publikace Kalendář plzeňský 2010 
Milan Čechura: Pane vrchní, ještě jednou!
autora a ilustrátora Vladimíra Líbala uvádí a hrají členové Antidivadla

18. 11. – 18. 00 – Výroční shromáždění 
Kruhu přátel knižní kultury

18. 11. – 19.00 – „Tu mi nechte, tu mám rád!“
oblíbená poezie interpretů Kruhu přátel knižní kultury

25. 11. – 19.00 – Literární večer Antidivadla a Milana Čechury

Pozvání Knihovny města Plzně:

3. 11. – 17.00 – Milan Friedl In memoriam 
vzpomínají Jiří Zapletal, Bohumil Švarc, Vladimír Janovic a další

Připravujeme na prosinec:

2. 12. – 19.00 – Představuje se Literárněvědná společnost
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Noví autoři Plže:

Delicie Nerková (vl. jm. Jaroslava Novotná) –
narozena 1949 v Praze, kde žije a pracuje jako
speciální pedagog a psychoterapeut, jako prakticky
nevidomá vydala doposud pět básnických sbírek
a knihu povídek Darmojedi

Vladimír Svoboda – narozen 1987 v Domažlicích,
kde maturoval, na FPE ZČU v Plzni studuje obory
tělesná výchova a sport v aprobaci s geografií,
dosud nepublikoval; žije v Kdyni

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Verše Zuzany Dorogiové a Milana Šedivého

Prózy Milana Čechury

Příspěvky do rubriky Mladý Západ




