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V okamžiku, kdy dostáváte do rukou ledno-
vé číslo Plže, měly by zaznít velké ponovoroč-
ní fanfáry, poněvadž náš i váš časopis vstupu-
je do jubilejního desátého ročníku. Už je na
tom z historického hlediska líp než Pramen,
který v Plzni vycházel v letech 1920-1928 –
a po něm až právě Plž. Než neradujeme se
předčasně, kdeže, pouze to konstatujeme
s vědomím, že od fanfár bývá někdy jen kra-
pítek ke klinkání. Přesto pomalu abychom
začínali oslovovat pamětníky, jak to vlastně
bylo, že Plž přišel na svět – i s meziotázkou,
k čemu na světě stále ještě a doposud je.

Nyní již v Rabí trvale žijící Karel Trinkewitz
obdržel v soutěži o Cenu Bohumila Polana
čestné uznání – a můžeme se pyšnit tím, že
jde o našeho kmenového autora, který již
získal i Cenu Plže (za poezii, to se ještě Ceny
Plže vyhlašovaly v jednotlivých žánrových ka-
tegoriích) a který nás laskavě zásobuje četný-
mi příspěvky nejrozmanitějšího ražení. I v Plz-
ni ho mnozí literáti tipovali na vítěze letošní
Ceny, nestalo se tak, poněvadž však máme
z autorových textů pořád co vybírat, věnujme
mu pozornost o něco větší než obvykle: vždyť
je to umělecká persona jaksepatří! Proto
nechť je lednové číslo tak trochu trinkewi-
tzovské: náš všestranný tvůrce si tento malý
plží hold (prostřednictvím uveřejnění jeho
haiku, vzpomínky i minidramatu) jistěže za-
slouží. Zvláště když neochvějně a neúnavně
píše dál a pořád výtečně, jak potvrzují kupří-
kladu i jeho nejnovější Mnichovská haiku.

Delší či drahný čas jsme chtěli poskytnout
větší prostor pro poezii Josefa Hrubého, její
čas však přišel až v nynějším Plži – čili v do-
bě, kdy náš plzeňský poeta laureatus má za
sebou už i několik dalších hodnotných
knižních nebo bibliofilských publikací. Už po-
několikáté zahajujeme cyklus prozaických
příspěvků ročníku komorní povídkou básníka
a divadelníka Jana Sojky a můžeme se snad
těšit i na jeho další podobně vyhraněné psy-
chologické texty. Dlouho jsme odkládali uve-
řejnění některých minipovídek Bohumila Ji-
ráska, až nás autor zaskočil: v lednu se do-
žívá osmdesátin. Gratulujeme mu i jako jed-
nomu z tří prvních laureátů Cen Plže! V tomto
čísle nenajdete žádnou novou autorskou tvář,
ani píšícího výtvarníka a fejetonistu Stanislava
Bukovského dávno netřeba představovat! Co
je však nepochybně nové, to jsou autorské
rubriky nahrazující ty, které měly donedávna
v Plži zelenou: písničkář Oldřich Janota se
představí v rubrice Sova bez not, prozaik
Milan Čechura bude psát o svých „životních“
knihách a všešťoural Evžen Pěnkava o ně-
kterých záhadách a polozáhadách dřívější
literární Plzně. Především ale chceme být
i nadále tribunou plzeňské literární součas-
nosti. I když nám to někteří nekulturní půjčmi-
dráti vůbec nepřejí.

Vladimír Novotný

1Editorial

Ještě jsem to nevzdal.

Bohumil Jirásek



2Poezie

Josef Hrubý

Malá jsi moje Volyně

* * *
(Zeno Kaprálovi)

Jak veliká jsi Plzni
tak malá jsi moje Volyně

Do stříbra sahá voda
k břehům Volyňky
zatímco
slova stárnou osychají
větrají a plesniví

Vedle v truhlářství
jsou připravena prkna
na kolébky
a krucánky na truhly

Šlágry zelené a tmavé
se kloní
k úzkému korytu řeky

* * *

Maminka voní vanilkou
Babička: upečený chléb
a samo jaro: pampelišky
Kropené prádlo u Volyňky
Tér na novostavbě
Kalafuna na smyčci

Okolo nemocnice raději
nechodit

Velké dobrodružství
je o pouti
na malém rynečku

* * *

Loď s turisty se sune
ke břehu jezera
Je to teď
a čas to nikdy nezopakuje
S tím co bylo nejde bojovat
Loď odtroubila poledne
Poledne se zhroutilo
Curych
Jsi Curych

Nalevo cirkus Knie
Napravo nezvedené děti
a pánové na penzi
Hotely polykají hosty
Rybáři a ryby
mlčí

Lodě na vodě

* * *

Kaštan
z varhan odehrán
Rozsvěcen
Svícen pod svící
obestavěn
venkovským kostelem
Poli obehnán
Kohouty okřičen

Poutníci kolem rotundy
a vlci
Akord křovin mlází
a zvířátek
jim vlezl do cesty
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* * *

Slovo na tvém rtu
klepá na dveře
a listuje v růži
s horečkou

V srdci pobíhají
tabletky
Na tvých rukách plavená křída

Za oknem
jako rys
našlapuje sníh
Tys dala přednost
pravdě:
usmála ses

Jitřní slavík

Toužíš po jitřním slavíkovi
Od narození
jsi ze spálené touhy

Tam přece musí být:
v zákoutích Persie
v ruinách Théb
proč ho neslyšíš
jitřního slavíka

Slunce vrhá třpyt
na štíhlá řečiště
Všechny věci a předměty
předstírají neděli

Mezi tím
na samém začátku
jitřní slavík
za onoho času
Bílá spřežení na nebi
i na zemi

* * *

Celé včera
bloudili jsme

Polekané barvy
znenadání ztrácely se
Kolorovaly krajinu s lesem
osud s osudem
nestvůrné krátery
tíže

Linie vzpomínky
se opíjely
Tam stál otec u olší
Z kopců švihnutím
zaleskly se pruty potoků

Nahoře mrak
a dole mokré louky
se mísily
a vznášely se
mezi nebem a stopami dobytka

Už žádné prázdno
Ani skulina

* * *

Čerstvě tavené stříbro
Rozkvetlé japonské třešně
Řezaná jádra granátových jablek
abys dobře viděla
macešky stín hrušky
a příval povodně

Na horním toku
už vynášejí nábytek
peřiny psy kočky
obrázek po mamince



Obličej

Tvůj ret
v něm
neuvěřitelná váha stébla
Za očima
slza na pobřeží

Ticho plné překážek
Ty spíš
Tvá ctnost: utichnout
jak mléčná hvězda 
zavěšená na Ničem 

Stále učíš svou pleť
každou chvíli se ti narodí
rty
růžově putují na krůpěj
Jablka se blíží
z ráje

* * *

Ty zarudlá touhou
uvnitř
kde schráníš
třas chvění tři výkřiky
opojné
v tvém hvozdu
nad soutokem
v tvém chmýří
a hořkých záhybech
s úderem
který se rozlehl
od mozku po malíček
do pórů
co jich je

* * *

Od stěny ke stěně proužky ticha
Slova odumřela
za obrazy
Obnošené obrazy
Vybydlené proužky ticha
od stěny ke stěně

Odposlouchávací služba
nezaznamenala
nečas s transcedencí
Pohořel
i vytloukač věhlasu

* * *

Jako sochař
to ví déšť
když mu stojíš
modelem
Celá

Jako sochař
déšť tě umí
jedním tahem
Pak se zblázní
a ty nevidíš psy
pro slzy

* * *

Varhany
Jak ohony koní
tekly z kruchty
na kamennou podlahu
kde ležel plát
odpoledního slunce

Teprve potom
Soumrak
rozevlátý jak koňská hříva
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* * *

Nač vzpomeneš
ty
šlehaný jalovcem
a bitý řepou

Nač vzpomeneš
ty
ve světle máslově žlutém
v lahodném létě

Nač vzpomeneš
ty
který maluješ havrana
a odletíš

* * *

Ty? Jsi průsvitný
a neumřeš celý

Jsi obydlená úzkost
Ta tu zůstane

Najdou ji
ti kteří půjdou
osm hodin pěšky
a nikdo jim
nepřijde naproti
Ani ti kteří to slíbili
ani ti kteří dostali zaplaceno
ani ti za které se modlila
celá ves

* * *

Ucpán konec vřesoviště
na pokraji děje dějin

Pár stop po bohyni
se ztratilo na žule

Sosny si odhazovaly
bronzovou pleť
tu pradávnou

Místo tambora
bouřka mlátí na buben
Oheň v jeskyni doskomíral
Pár kostí po psech

Skřipky couvaly zpět
k nahému dřevu
rezonančního stromu
který se dotýkal země
jako flažolet

* * *

Stůl podobný stolu
okno oknu
a želva šípkovým keřům

Den modrý
den Špála
Anebo chrpa

Na konci byla
skalní stěna
Kámen pohřben
pochován
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Karel Trinkewitz

Mnichovská haiku
Vlaštovko v letu,

bystřem!
Já slova pletu

Už nejsem mistrem

Chmel se v oříšcích
pnul v plot

Báseň tvoříš si,
chtěje v nic uplout

Davů řevem jsi
rušen

Den v červenci
Květ ztrácí hrušeň

Ptáčku, letíš kam
v své černi?

Tak jeptiškám
jsou letci věrni

Smrt, hrůzo nudy
pusté!

Též jsem šel tudy:
nic - hořko v ústech

Jak potu v letní
vyrážce

v lebce setni,
čemu vzpíráš se

Tvých slz nach vozím,
jeřabino

Však podzim
už přepřáh jinou

Seppuku zmeškav
hloupě,

v depresi z dneška
zalézám v doupě

Chandrou utýrán
zmlknu

Svět je smrti chrám
Zní prázdnem zvuk nul

Bůh krutý vesmír
v hru vzal

Smrt, mne si vezmi,
z žití jde hrůza!

Zas jeřáb rudne
v mezi

Chandro, v dny trudné,
ach, nechej mě žít

V zapadlém koutě 
vesmíru

v smrt se hroutě,
trpíš přes míru

Dvě tři vteřiny
po Big Bangu

dceřiný
vesmír je venku

S tebou mne hrát nech
podzime, jsi tu!

V drátech
pojďme hrát suitu
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Vlaštovek řad milí
se v modři

V rýmech kradmých
se v haiku vnoř mi

Jako Záhoř sklem
zřím svět

V žalu zahořklém
vidím ho přísně

Bůh znaven uleh,
svět mu zdivočel

V úlech
vosk je zdivo včel

Hle - dub šroub trávy
ovinul

Děd šouravý
jde dnem nových nul

Hořce chutná mi
žití:

chandry tsunami
na mne se řítí

Ztěžkly růžence
jeřábů

S chandrou sdružen jsem
Žalmy přehrát jdu

Dnům sejít z očí
a spát!

Ať dál se točí
svět – zblblý kastrát

V podzimním žalu šel
jsem sám…

V modři kaluže
podzim má seznam

Sisyfe, bratře,
ksakru!

Balvan ti patře,
věčnost má za kruh

Vrabčí zlá váda
v střeše

Jeřáb zavadá
Ty, světe, mřeš jen

Zvesela z hub lid
jde z lesa

Stařec zhublý
pod chandrou klesá

Chandra své trny
vbodla

V podzim větrný
rvát zle mě hodlá

Mře šneček, že lez
s auty

Pod šípy nebes
Bastian svatý

Dějinám u pat
v boj vzpřim se

Mramor upad
v paláců římse
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Jan Sojka

Ultimátum
Lukáš seděl na svém místě, které mu

už nějaký ten pátek patří. Vidí odtud jak
na okno bez záclon, tak na vchod a vý-
čep, což mu naprosto vyhovuje. Zákla-
dem všeho je mít přehled a pro hospodu
to platí dvojnásob. Objednal si pivo a od-
ložil noviny. Dnes na ně neměl náladu,
a tak vyčkával Josefa. Mrkl na hodinky,
šestnáct dvacet. 

Dnes má delší zpoždění. Pokaždé při-
chází tak o deset minut pozdě, takže stej-
ný čas už měl vysedávat naproti němu.
Lukáš je pravý opak. Na jakoukoli schůz-
ku, tedy i hospodskou, chodí o pár minut
dříve. V klidu si popřemýšlí, vychutná ká-
vu, projde denní tisk a tak nějak celkově
si odfrkne. Vůbec měl podobné chvilky
pro sebe velmi rád. 

Protáhl se a pozdravil jednoho ze
štamgastů, který právě přišel. Ten kývnu-
tím odpověděl a výčepní mu ihned roz-
točil pivo. Štamgast si na něj počkal, vy-
pil ho na ex a teprve s druhým pivem,
které výčepní mezitím natočil, se posadil
ke svým kumpánům.

„Hrozný počasí,“ spustil bez pozdravu
Josef, „zuří tam jaro, na to nemám nervy.“ 

„Jdeš pozdě,“ začal Lukáš, ačkoli mu
pozdní příchod kamaráda nijak zvlášť ne-
vadil. „Jak to dopadlo?“

„Dala mi ultimátum.“
„Ultimátum?“
„Jo. Chápeš, co si ta ženská o sobě

myslí? Nechá mi v kuchyni vzkaz a v klíd-
ku si odejde na ranní.“

Josef vylovil z kapsy pomuchlaný papír.
„Jestli si prej do půl roku nenajdu prá-

ci, vystěhuje mě. A podívej, co napsala
na konec,“ podal list Lukášovi.

„P. S. Nasyp korelám a vyčisti akvárium.“
„Rozumíš tomu?“
„Budeš se divit, ale rozumím. Chodí do

práce ráno, odpoledne na brigádu. A už
jí to asi nebaví. Navíc šest měsíců je
dlouhá doba.“

„Jak na co,“ odpověděl podrážděně
Josef.

„Když už ti tohle ženská řekne, něco to
asi znamená…“

„Leda to, že na to pět měsíců seru.“
Lukáš se trpce pousmál, zatímco Jo-

sef se tvářil nasupeně.
„Začíná si, holka, vyskakovat. Má rou-

py. Asi jí budu muset na víkendy najít třetí
práci.“ 

„Ještě dvakrát?“
Oba kývli, barmanka přinesla plné půl-

litry a připsala na společnou účtenku
devátou a desátou čárku.

„A nechceš přece jen občas vypomá-
hat tady?“

Josef se na Lukáše nechápavě podíval. 
„Blázníš?“ 
Majitel mu sice nabízel, zda si nechce

přivydělat jako barman, když bude potře-
ba, ale Josef nabídku bral spíše jako
potupu. Roznášet pivo v hospodě, kam
chodí jako host, to si nedovedl předsta-
vit.

„Myslel jsem, že potřebuješ prachy.
Tak nic,“ zvedl se Lukáš a zamířil na toa-
lety.

Josef u stolu osaměl. Na peníze v tuto
chvíli rozhodně nemyslel. Nějak se to
vždycky skoulí. Zahleděl se na svůj oblí-
bený plakát na zdi. Ze všech, které tu
visí, je suverénně nejstarší. Při pohledu
na něj ho vždy přepadá nostalgie. 
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Mistrovství světa v kopané, Mexiko
1986. V den finále mu bylo deset a vše
si do puntíku pamatuje. Barevná televize,
nanukový dort a táta nadávající na skop-
čáky. Schumacher špatně vyběhl a Brown
hlavou jedna nula. Ve druhém poločase
si Schumachera nádherně vychutnal Val-
dano, dva nula. Jenže Němci se jen tak
nevzdali, Rummenigge, Völler a najed-
nou bylo srovnáno. Ale chvíli před kon-
cem Maradona geniálně nahrává do bě-
hu Burruchagovi a ten rozhodl. Táta se
radoval nejvíc, on méně. Více než Argen-
tině fandil Brazílii. Když vypadla ve čtvrt-
finále s Francií na penalty, rozbrečel se. 

Teď mu celá ta historka přišla úsměv-
ná. A rovněž i skutečnost, že dodnes
dokáže po skupinách vyjmenovat všech
čtyřiadvacet účastníků mexického šam-
pionátu. Možná by dal dohromady i vý-
sledky, tehdy je znal, a to včetně střelců
branek. Ve škole ho kluci obdivovali, pla-
til za fotbalového experta. Zato holky se
mu posmívaly. Prý v matematice mu je
tohle k ničemu. Bohužel měly pravdu. 

„Víš, čemu nerozumím, Pepo?“
Lukáš se vrátil a sotva vyřkl svůj dotaz,

doplnil, čeho se před pár okamžiky zbavil.
Josef popravdě příliš nevnímal, před

očima měl neproměněnou penaltu svého

klučičího idolu, Brazilce Zica. Přesto
projevil účast.

„Čemu ty nerozumíš? Toho by bylo.“
„Není mi jasný, když už někdo píše na

pánským hajzlu vzkazy na zeď, proč je
píše ženským.“

Josef necítil potřebu Lukášův objev
jakkoli komentovat a začal z jiného soud-
ku: „Dáme poslední a jdem.“

Už cestou autobusem se Josefa zmoc-
nil mírný neklid, a když vystoupil neda-
leko domu a v prvním patře zahlédl svět-
lo, jeho nadhled byl tatam. Ultimátum!
Co tím ta ženská sakra sleduje, proč to
dělá? Navíc mu to zbaběle načmárala na
kus papíru! Říct mu to do očí by si ne-
troufla! Josefa zaplavila vlna vzteku. Já jí
ukážu ultimáta! 

Zrychlil krok a v hlavě si sumíroval řeč,
kterou zaútočí. Ne ona jemu, ale on jí dá
ultimátum! Ještě jednou na něj něco
takovýho zkusí, rozseká celý byt na kusy,
a že se umí naštvat! Klidně rozmlátí
i akvárium, předtím v něm ale utopí ty
uřvaný korely! Josef měl jasno. Když na
to přijde, chlap si musí doma udělat po-
řádek. Pln odhodlání odemkl venkovní
dveře a místo čekání na výtah energicky
vyrazil do schodů.
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Bohumil Jirásek

Svítá – Setkání s Beethovenem
Svítá

Svítá. Za chvíli bude tma. Po nebi letí
mraky rovnou ke mně. Slunce do nich
marně drápe. Chtěl bych se toulat mezi
těmi mraky, ale najednou se neumím ro-
zeběhnout. Dívám se tedy za sebe, ale
tam je slyšet jenom píseň beze slov.
Nikdo nepřichází, přestože se ohlížím.
Kdyby přijela nějaká drožka, určitě bych
ucítil pach zpocených koní. Zaržáli by
a sloupec páry by jim stoupal od nozder
k nebi. Bylo by to hezké. Půjdu pěšky,
protože pro mne nikdy žádná drožka ne-
jezdí. Automobil nebo vzducholoď už vů-
bec ne. Ještě tak výsměšný úsměv. I ten
je hezký.

Svítá. Za chvíli bude tma. A já tu lelkuji
jako lelek. Kdybych alespoň věděl, kam
letí ty mraky. Ještěže tam jsou. Na slun-
ce bych stejně nedosáhl a ještě bych se
o ně spálil. Zima úzkosti mi sevřela hruď,
nebo to bylo srdce, nevím. Ta němá pí-
seň se najednou rozezvučela, ale je poz-
dě. Už ji neslyším. Asi jsem hluchý. Ško-
da. Měla přijít dřív.

Dívám se na dlaně, ale nic tam nevi-
dím. Jenom vrásky, jsou už staré. Neva-
dí. Vezmu do nich lopatu, tu ještě une-
sou, a odházím ty závěje mraků, abych
mohl jít dál. Vždyť ale nevím kam. Kam?
Vždyť je to jedno. Hlavně jít. Světové
strany a pohyb nahoru a dolů jsou jen
naše malicherné smyšlenky. Už dávno
i náboženství dovolilo tvrdit, že nejsme
centrum světa. To je dobře. Obojí.

Až zase skloním hlavu, neuvidím ani ty

mraky, ale stejně budu tušit to slunce za
nimi. Jen nevím, co je za tím sluncem.
Nejsem hvězdář. Snad se k nim ještě
dám. V každém případě je to lepší nápad
než se dát na politiku.

Piji rosu z chladného svítání a zdravím
světlo. Za chvíli se bude šeřit. Nahmatal
jsem v kapse jablko a s chutí se zakousl
do jeho sladké dužiny. Kapičky šťávy mi
vystříkly až na tvář a hezky chladí. Ohlí-
žím se, ale skutečně za mnou po pěšině
nikdo nejde, i když jsem si to přál.

Zdá se, že vedu samomluvu jako něja-
ký tichý blázen, ale já stále s někým vedu
tichý dialog, vlastně jen skromný rozho-
vor. Volím slova něžná a kupodivu se mi
ještě krásnější vracejí. Až mám podezře-
ní, jestli to není jen čarovná ozvěna. Při-
plouvající slova se tak řadí do akordů
a promlouvají ke mně hudbou. Změnila
se v hudbu a hudba se změnila v zázrak.

Přemílám si ty svoje myšlenky a zatím
jsem nepozorně šlápl na tichou sedmi-
krásku. Jen jsem ji slyšel vzdychnout.
Poklekl jsem k ní a pohladil ji. Myslím, že
to nechápala jako omluvu.

Stále svítá. Za chvíli bude tma. Budu
potom do ní šátrat rukama. Snad něco
nahmatám. Kéž by to bylo to, po čem
toužím.

Najednou mi u tváře něco zavonělo.
Byla to asi vzpomínka. Neuměl jsem ro-
zeznat, jestli to je vůně chleba, který ma-
minka upekla doma v peci, nebo vůně
dívčích vlasů. Do té vůně někde daleko
zazpíval neznámý pták a já asi usnul, pro-
tože více už nic nevím.



11

Setkání s Beethovenem

Potkal jsem Beethovena. Ostýchavě
jsem se zeptal: „Kam jdete, Mistře?“ Po-
díval se na mne zkoumavě a odpověděl:
„Nevím.“ Já však viděl, jak stoupá někam
vzhůru, po strmé skále. Když byl na
vrcholu, dirigujícíma rukama sahal ještě
dále do volného prostoru. „Dál už to ne-
jde, Mistře. Dál už to nejde, Mistře,“ opa-
koval jsem naléhavě a měl jsem strach,
aby se nezřítil. Usmíval se do prázdna
nad sebou a řekl: „Jde.“

Rozehrál ve mně moře osobních bo-
lestí, proud jeho symfonie mi padal do
duše a já se rozplakal. Podíval se na mne
soucitně. „Já taky pláču. Ale jdu dál.
Musím jít dál.“ A divoce se rozesmál.
Stále více se mi vzdaloval. 

Stoupal pořád výše, já zase hlouběji
klesal. Padl jsem na kolena a potom klesl
obličejem na tvrdou, suchou zem. Podí-
val se z výšin na mne a řekl: „Zruš kletbu
ponížených kolen a pojď se mnou!“ Vstal
jsem a bolestně odpověděl: „Tak rád
bych šel, ale nemám sílu. Prosím za od-
puštění.“ 

Díval se na mne a v uších mi zaduněla
jeho odpověď: „Tak se za mnou dívej.
Budu tvým bohem, když mě máš rád. Jdi
za svým cílem. Já už žádný cíl nemám.“
Na to jsem řekl: „Protože jste jej dosáhl
a rozdal. Víc už jste nemohl udělat. I já
vám děkuji za ten dar.“

Stále jsem se za ním díval a prosil ho,
aby svou hudbou uzdravil mého syna. Už
mě z dálky asi neslyšel. Přišel čas, kdy se
přes svou hluchotu rozdával slyšícím.
Znovu jsem padl na kolena a prosil jeho

hudbu, která mě vždycky léčila i uzdravo-
vala ve chvílích trápení a bolesti. 

Po nebi proplouvaly temné mraky a na-
jednou jsem mezi nimi zahlédl modré
nebe a na něm rozcuchanou hlavu
Beethovenovu. Dirigoval. Zdálo se mi, že
uvedl do pohybu celý vesmír. Mračil se
někam do dáli a na mne padal déšť jeho
symfonie. 

Rozevíral jsem dlaně a chytal do nich
ty tóny jako plovoucí rybičky. Ale věděl
jsem, že mám dlaně příliš malé a že stej-
ně nemohu ty tóny věznit. Tak jsem je
nechal letět někam do dalekého vesmíru
jako zázračné motýly. Díval jsem se za
nimi a stále je slyšel hřmít tím nekoneč-
ným vesmírem. Přemožen bolestí a krá-
sou jsem znovu padl na kolena, až to
někde hluboko v zemi zadunělo.

Stále však ke mně doléhala Beetho-
venova slova: „Zruš kletbu ponížených
kolen a vstaň!“ Opřel jsem se rukama
o zem, ta se pode mnou zapotácela a já
vstal. Rozhlížel jsem se, ale nikoho nevi-
děl. Snad jsem měl zavřené oči nebo se
celý svět ztratil. 

Byl jsem tu sám se svou bolestí, jen ta
vznešená hudba mi burácela kolem hla-
vy, ve tmě jsem ji hladil rukama, poslou-
chal její hloubku, čichal její vůni, sládla
mi ve vzpomínkách i v naději. Ještě jsem
zaslechl Beethovena, jak mi přikazuje:
„Otevři oči a jdi!“

Tu Beethovenovu symfonii jsem nejen
slyšel, ale také ji uviděl, jak se za ním
vznáší k nebesům. Stál jsem tu, mlčel,
prosil a doufal. Tak jsem ještě nezešílel.
Ještě jsem to nevzdal. Ještě vím, co je to
utrpení.



12Sova bez not

Oldřich Janota

Mimořádně tvrdá 
Přes zjevnou ubohost většiny lidského

myšlení, se kterým se každodenně set-
káváme, jsme ve svých soudech trochu
nespravedliví. Zapomínáme, jak obrov-
ský krok učinil ve svém vývoji člověk vůči
ostatním druhům života na této planetě
tím, že zvládl řeč, kolik ho to stálo sil, za-
pomínáme, že každé naše sebeprimitiv-
nější zašišlání je z hlediska vývoje druhů
ohromující výkon. Vždyť kdyby například
tento fejeton napsala opice nebo pes,
jistě bychom žasli nad jeho dokonalostí
a nepochybně by jako mimořádná sen-
zace obletěl celý svět. 

Zatleskejme proto každému projevu lid-
ské řeči, ať už to je novoroční projev prezi-
denta nebo píseň Jede, jede mašinka,
hysterický výlev vaší milé nebo nadřízené-
ho stejně upřímně, jako bychom tleskali,
kdyby je sepsala cvičená opice, stejně
nadšeně jako tleskáme malému dítěti, když
udělá první krůček a řekne slovo máma.

Podaří se kmotrům skoncovat s korup-
cí v Čechách? „Naše strana má důvody
a trumfy být mimořádně tvrdá ve vyjed-
návání…“ prohlásil po loňských komu-
nálních volbách pražský primátor. S po-
třebnou rozhodností (byť trošku ve stylu
reklamy na fernet – mimořádně hořký).
Naděje tedy je. V jednom vtipu kolujícím
po Praze (o mocných lidech vždy kolují
vtipy) tento primátor vystupuje jako bud-
dhista. Zmíněné prohlášení by ovšem
s použitím jazyka tibetského dalajlámy
vypadalo jinak: „Naše strana má důvody
a trumfy být ve vyjednávání mimořádně
laskavá…“ – Což nezní ani rozhodně, ani
vtipně, pouze jalově, nijak. 

Okruh psychologických publikací, kte-
ré se zabývají problémy autismu, vztahu

člověka k automobilům, se neustále roz-
šiřuje. Psychologové popisují autismus
jako poruchu osobnosti často spojenou
s asociálností, neschopností komunika-
ce a agresivitou. Potvrzuje to i památný
případ z devadesátých let, kdy pražský
magistrát vyhlásil omezení automobilové
dopravy v Praze. Rozzlobení autisté teh-
dy svými vozy najížděli na policisty u záta-
rasů a autory zákazu stihla taková smršť
nevole a kritiky v médiích, že od té doby
už přístroje monitorující znečištění vzdu-
chu v Praze nikdy kritické hodnoty nena-
měřily. 

Je ovšem možné, že současná krize
automobilového průmyslu, hlavního pilíře
naší ekonomiky, není vyvolána ekono-
mickými faktory, nýbrž tím, že způsob
rozvíjení možností lidské mobility (pře-
souvání v prostoročase) formou automo-
bilu, čtyřkolého přítele člověka, je už za-
staralý. Že doba již tlačí na to, aby se
tento průnik biologie a technologie řešil
zásadně novým způsobem, jinými bio-
technologiemi. Najít pro přesouvání člo-
věka v prostoru něco jiného než automo-
bil. 

Takový nový způsob (ať už využije prin-
cipu kola či nikoliv) předpokládá ještě
citlivější a plynulejší přechod mezi volním
hnutím člověka a následnou reakcí tech-
nologického zařízení. V moderních auto-
mobilech sice již dnes reaguje pedál ply-
nu nebo volant na pohyby řidiče s plynu-
lostí a poddajností téměř slastnou, jako
by výkon automobilu byl jeho přímou
součástí, ale přesto je zřejmě toto sply-
nutí ještě příliš rozlišené, hrubé. 

Některé vlastnosti autistů popisované
psychology (sebestřednost, nekomuni-
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Plž smajlík

Karel Trinkewitz

Primář
Osoby: Primář

Dáma

Dáma: Pane primáři, přicházím k vám ve
věci mého manžela, inženýra Zwei-
fusse. Jistě se na něho pamatujete.

Primář: Samozřejmě, vážená paní: byl to
klinicky jednoduchý případ, řekl bych
klasický případ stihomamu. To víte, do-
ba je přepjatá, neurotizující, zatěžuje
psychicky nás všechny – a váš pan
manžel byl při svém odpovědném po-
stavení zatěžován víc než mimořádně.
Vy jistě znáte všechny podrobnosti
a zdroj jeho stížností?

Dáma: Ano, pane primáři, manžel měl
dojem, že je sledován agenty cizí moc-
nosti, kteří chtějí zabránit, aby dokon-
čil práci na svém vynálezu. Svěřil se
mi, že byl několikrát kontaktován cizími
muži, kteří mu nabízeli, že vynález od-
koupí. Když manžel odmítl, navrhli mu,
že ho převedou do laboratoří jedné
firmy v zahraničí a umožní mu, aby pra-
coval na svém vynálezu tam. Manžel
samozřejmě odmítl. A bylo mu vyhrožo-
váno, že bude zavražděn.

Primář: Ano, to je obvyklý průběh one-
mocnění. Pan manžel měl dojem, že je
sledován a ohrožován. Nemocný v ta-
kovém případě vidí nebezpečí všude.

A hledá potom pomoc u policie a úřa-
dů. Píše stížnosti na všechny strany. To
je zcela signifikantní symptom.

Dáma: Ano, manžel byl už tak uštván,
že se obrátil na úřady. Práce na vyná-
lezu ho vyčerpávala – stejně tak jako
nedostatek uznání. Jeho kolegové,
kteří podávali posudek o použitelnos-
ti jeho vynálezu, se určitě mýlili. Man-
žel však čerpal jistotu k další práci
z toho, že se o ni zajímaly zahraniční
koncerny. Byl přesvědčen, že provoz-
ní uplatnění přinese převrat v tech-
nologii jeho oboru. Tím spíše ho zkla-
mal výsledek intervencí u úřadů, které
žádal o ochranu. A potom, když byl
umístěn na klinice…

Primář: Přiznávám, že ani pro nás nebylo
snadné přistoupit k tomuto zákroku,
ale vzhledem k předchozímu pobytu
pana inženýra na klinice nebylo lze jed-
nat jinak. Pacient prostě recidivoval.
Lidská psychika je zranitelná.

Dáma: Ale manžel byl přece zdráv! Jak
mohl neuvěřit, že je ukládáno o jeho
život, když ho na cestě z práce porazi-
lo auto?

Primář: Ano, tento úraz pana manžela
traumatizoval. Přiznávám, že tato udá-
lost – především proto, že dotyčné
auto nebylo vypátráno, když nezod-

kativnost, agresivita) by pro uplatnění no-
vých cutting edge biotechnologií mohly
být dobrým východiskem a předpokla-
dem, nebo možná je už samotná osob-

nost autisty vyrůstající z bezpečné
a komfortní uzavřenosti kovové ulity
vlastního vozu sama takovým dosud ne-
známým evolučním řešením a cílem.
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povědný řidič ujel z místa nehody – že
to jistě utvrdilo pana manžela v jeho
bludných představách. Ovšem to, že
tak neadekvátně reagoval svými útoky
na policii, že ji obvinil z neschopnosti
a obrátil se znovu na kancelář hlavy
státu – to nemohlo vést jinam než k ob-
vinění z kverulantství a nakonec k hos-
pitalizaci u nás.

Dáma: Ale jak jinak měl reagovat? Vždyť
vzápětí po úrazu, když v rekonvales-
cenci bydlel na naší chatě, bylo na ně-
ho vystřeleno!

Primář: Milá paní, nemoc, jakou váš
manžel trpěl, vede i k tomu, že pacient
vztahuje všechno, co se kolem něho
děje, do okruhu svých bludů. Bylo to
v době honů a policejní šetření ukáza-
lo, že šlo patrně o zbloudilý náboj. Pan
inženýr to ovšem neuznal. Stejně tak
pokládal za úklad o svůj život, když na-
šel v lahvi mléka střepy. A přece šlo
o pouhou náhodu. Jeho chování vybo-
čovalo z mezí normálu, nebylo zbytí,
musel se podrobit léčení.

Dáma: Ale jeho práce tím utrpěla. Léčení
ataraktiky mu znemožňovalo promýšlet
další fáze práce. Stěžoval si, že léky
utlumují jeho kreativitu.

Primář: To je jen nezbytný doprovodný
účinek léčby, sama víte, že se nako-
nec uklidnil. Jeho stav se zlepšil nato-

lik, že mohl být propuštěn domů. Je od
vás hezké, že jste se bez vyzvání přišla
informovat, jak se k němu chovat teď.
Mohu vás ujistit, že je duševně zcela
zdráv. Jeho stav je vynikající. Je vylé-
čen!

Dáma: Bohužel, pane primáři, musím vás
zklamat: zmýlil jste se v diagnóze stej-
ně jako vaši kolegové!

Primář: Chcete říci, že váš manžel není
zdráv?

Dáma: Můj manžel není zdráv – můj man-
žel je mrtev. Zastřelen!

Primář: Jakže, on spáchal v záchvatu sti-
homamu sebevraždu? Zastřelil se? To
je nemožné. To je neuvěřitelné. Vždyť
jsem ho před odchodem vyšetřoval.
Ujišťuji vás, vážená paní, že byl abso-
lutně zdráv! Nechápu, jak se to mohlo
stát!

Dáma: Já už ano. Manžel se nezastřelil.
Byl zastřelen!! Dnes v noci ve své la-
boratoři. Zároveň zmizely všechny pí-
semné doklady o jeho výzkumu,
všechny protokoly a výpočty. Manžel
netrpěl bludy: byl skutečně vydírán,
ohrožován a nakonec zabit!!!

Primář: No to je báječné! Tak jsem se
nemýlil, když jsem říkal, že byl absolut-
ně zdráv!

(22. 6. 1974)
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Milan Čechura

Kniha je rodu ženského
Knihy jsou jako ženské. Člověk je milu-

je, nenávidí, seznamuje se s nimi, s někte-
rými se i (obrazně ovšem) ožení, s jinými
se rozchází a po čase se k nim zase vrací.
Některé nemůže mít nikdy, zrovna tak jako
ženské, v jiných listuje pořád a hledá
v nich útěchu nebo inspiraci. 

Knihy mají proti ženám jednu velkou vý-
hodu. Nemluví. Jen trochu šustí listy, ale
to je proti nočním hovorům, kdy se řeší
naprosto zásadní otázky jako vztah k pivu,
naprostá brnkačka. A taky sebou necuka-
jí, když se s nimi mazlíte, a nefňukají, že je
bolí hlava a že je čeká velké prádlo.

Knihy jsou zkrátka fenomén. Zrovna
tak jako ženské. Tedy pochopitelně
z mého mužského pohledu. Doufám, že
se na mě ctěné čtenářky nenaštvou a ne-
pošlou mě někam a neobviní mě z hara-
šení. Já jinak psát neumím. Nemůžu psát
bezpohlavně. Jednak ještě nějaké pohla-
ví mám, a že mi haraší, za to nemůžu.
Bude to asi věkem a taky možná proto,
že jsem spisovatel. Ti bývají vesměs šáhlí
a vůbec podivní.

Ale to jsem odbočil. Odbočování je
oblíbená finta autorů, když je nic nena-
padá. Ovšem mě něco napadlo. Až jsem
se podivil. Chtěl bych se s vámi v této
rubrice, která bude v Plži vycházet pra-
videlně, podělit o dojmy z těch knížek,
které mě provázely celý život, od raného
dětství až k (zas)ranému stáří. Vybral
jsem jich zatím devět. To bude s touto
první kapitolou akorát na rok, za před-
pokladu, že vaše zuřivé protesty tuto
rubriku předčasně neukončí. 

Schválně vám neřeknu, které knihy to
jsou, protože byste se mohli na mě při-
pravit a pak mě přistihnout při nějaké

nepřesnosti a otlouct mi ji o hlavu. A že
jich tam bude. Ale abych pravdu řekl, je
to vlastně můj záměr. Neumím a ani ne-
chci se pouštět do nějakých odborných
nebo kritických výkladů. Toho jsem dalek
a rád to přenechám povolanějším, jako
třeba šéfredaktoru tohoto periodika, kte-
rý to dělá celý život a jde mu to docela
dobře. Tak dobře, že ho jeden z nejzná-
mějších českých spisovatelů poslal na
stránkách jedné své knihy někam. Věřím,
že je vám jasné kam, a nemusím to tedy
přesně opisovat.

Já bych chtěl každou knížku, s níž
jsem se mazlil a jež mě provázela za
dlouhých nocí při blikotavé záři slabé žá-
rovky, znovu otevřít a sdělit vám, jak na
mě působila v prvních okamžicích,
a chtěl bych si i vzpomenout na situace,
které jsem při louskání jejích stránek
zažil. Snad se mi to povede, navzdory
tomu Němci, který mně pořád něco kra-
de. A byl bych moc rád, kdyby i vy jste
v hlubinách své paměti vydolovali nějaký
zážitek spojený s touto knihou. Pokud
jste ji tedy četli. A to věřím, že ano, neboť
jsem vybral notoricky známé fláky. Ales-
poň mně to tak připadá. 

Tak tedy. Pojďte se od příštího čísla
znovu se mnou ponořit do svého mládí.
Zkusím totiž rubriku uspořádat chrono-
logicky. A mládím se většinou začíná.
Pevně věřím, že se na mě ty knihy, na
které se nedostane, nenaštvou a nepři-
jdou mi nabančit svými vázanými nebo
brožovanými hřbety.

Ani bych se nedivil. To, co jsem říkal
na začátku, pořád platí. Knihy jsou jako
ženské. Je to s nimi těžké. Ale bez nich
bych si to nedovedl vůbec představit.
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Stanislav Bukovský

Čí chleba vlastně jíme?
Slovanská epopej
Řemeslo je dovednost. Umění je pro-

střednictvím dokonalé dovednosti sděle-
ná podstata. Umění nemůže být bez ře-
mesla, a kdo tvrdí opak, mate pojmy. Vy-
dávat za umění, co umí každý, ale co za
umění mohou vydávat jen vyvolení, je
estetický terorismus. Umělec je ten, kdo
umí, co jiní neumí, řekl známý prvore-
publikový kritik. Umí každý proříznout
plátno? Jistěže ano. Umí každý udělat
z nějakého materiálu nějak velkou kouli
nebo krychli? Každý ne, ale řemeslník
ano. Umí každý namalovat Slovanskou
epopej? Žádný druhý by to nedokázal.
Tak proč jen některým erudovaným znal-
cům nevadí proříznuté plátno, koule,
krychle, v galerii vystavená záchodová
mísa, ale vadí Slovanská epopej? Zřejmě
proto, že když někdo umí co jiní neumí,
z principu někomu vadí. Asi jako když se
zeptal kovboj cizince, kolik je jedna
a jedna, a když na to dotázaný odpově-
děl, stal se synem smrti, protože příliš
mnoho věděl. Nakonec již ve starém
Řecku, když byl někdo nejlepší, tak si
mohl být jist tím, že půjde do vyhnanství.
Ostrakismus bylo spolehlivé kladivo na
výtečníky. Taky se v minulosti osvědčilo
tomu, kdo dokázal, co jiní nedokážou,
vydloubat oči. To měli udělat Muchovi
hned, jak začal pracovat na tom cyklu,
ušetřila by se tím mnohá budoucí pro-
tivenství, jež nedej Bůh, skončí možná
i občanskou válkou. Kdyby byl tenkrát
měl Mucha rozum a ta plátna natřel třeba
od shora dolů jednou barvou, mohl už
mít dávno své místo v dějinách umění
a žádný kunsthistorik ani jiný vzdělanec
by jeho dílo nezpochybňoval. Hlavně by

tu Slovanskou epopej neměli půjčovat
Japoncům či Američanům. Ti by si mohli
myslet, že je to velké umění, a jak by pak
naši znalci vypadali. Nejlepší by bylo od-
vézt to zpátky do Prahy a strčit zase
někam do sklepa.

Chleba a chlebíčky
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!

Svatá pravda. Pro novináře možná i ne-
příjemná povinnost, ale nakonec jíst mu-
síme všichni a každý by si asi radši zpíval
po svém. My, co nejsme novináři, máme
tu výhodu, že zpívat ani skákat, jak kdo
píská, nemusíme. Aspoň si to myslíme.
Oni vlastně nic nemusí, ale chtějí-li dělat
novináře, tak musí. Zpívat ku spokoje-
nosti chlebodárců jde samozřejmě také
různě hlasitě. Jsou novináři, jako za Pro-
tektorátu Böhmen und Mähren novinářští
aktivisté, kteří byli slyšet až moc a ze
všech nejvíc pak pan Karel Lažnovský.
Mohl to někam dotáhnout, ale udělal
chybu, že si vzal chlebíček. Předseda
protektorátní vlády Alois Eliáš totiž na
recepci předložil tomuto novináři k za-
kousnutí chlebíček. Lažnovskému se
pak udělalo nevolno a zanedlouho ze-
mřel. Našeho předsedu vlády generála
Eliáše pak nacisté popravili. Nejen za
chlebíčkovou aféru, on měl pan generál
totiž za to, že naši ochránci a chlebodár-
ci nejsou žádní chlebodárci, ale spíš
chlebokrádci. 

Docela by se mi líbilo, kdyby náš ny-
nější pan prezident nebo předseda vlády
pozval některé dnešní novinářské aktivis-
ty na recepci a pohostil je také chle-
bíčky. Nemuselo by se jim po nich udělat
až zas tak moc špatně, jako se udělalo



tenkrát Lažnovskému. Stačilo by, kdyby
jim tam dali něco takového, jako dali
svého času sovětští soudruzi zajatcům,
než je nechali pochodovat po Rudém
náměstí. Ti chudáci tam pak museli po-
chodovat, ač by jim bývalo bylo mno-
hem, mnohem lépe na toaletách. Ten-
krát totiž ještě platila zásada na hrubý
pytel hrubá záplata.

Někteří dnešní novinářští a televizní
aktivisté mají zálibu jako by hanobit svůj
národ, velikány naší historie a dokonce
i hrdiny, co položili život za vlast. Možná
to nedělají ani rádi, ani z přesvědčení,
ani z pomatenosti. To jen zpívají píseň,
koho chleba jí. Kupodivu je to ale jako
zhoubná nemoc nakažlivé, či to přišlo do
módy. Stejně už zpívají i mnozí veřejno-
právní. Čí chleba vlastně jí?

Škoda, že v dnešní zjemnělé době už si
drsné žertíky s chlebíčky žádný předseda
vlády nedovolí. Má to nevýhodu, že se
s těmi novináři nedá nic dělat, ale zase
výhodu, že nám ani nikoho nepopraví.

Vdovin haléř
Když chudá vdova vložila do chrámové

pokladnice dvě drobné mince, řekl Je-
žíš, že dala víc než všichni ostatní, pro-
tože vložila ze svého nedostatku vše,
zatímco ostatní jen něco ze svého do-
statku. Z toho vyplývá, že nejvíc nemusí
být hodně, ale může být i málo.

Například: Světový rekordman Usain
Bolt uběhne sto metrů za dobu kratší než
deset vteřin. Já to uběhnu, dejme tomu,
dlouho už mi to nikdo neměřil, za dobu
dvakrát tak dlouhou. Až ten rekordman
doběhne, bude za chvíli fit, zatímco já
budu lapat po dechu a chrchlat ještě
kdovíjak dlouho. Troufám si tvrdit, že já
jsem běžel líp, protože jsem do toho dal
všechno, neboli víc. Proto by ze mne měl
Ježíš větší radost.

Nebo: Mozart skládal, aniž se namá-
hal, prý jako by hudbu slyšel a jen ji za-
pisoval. Podnapilý Hašek prý v hospodě
něco napsal, hned to šlo do tisku,
a sotva dostal honorář, tak zase spěchal
do hospody, a když mu došly peníze, zas
něco napsal, žádné korektury už nedělal
a dělat ani nemohl. Když takto román do-
psal (vlastně nedopsal, ale byl by býval,
kdyby neumřel), je až dodnes jeho do-
konalostí udiven celý svět. Jak málo se
tihle geniové snažili! To takový pologra-
motný voják, když psal z fronty dopis
svým blízkým, se snažil mnohem víc, je-
ho dopis je roven vdovinu haléři, jej by
Ježíš nejvíc pochválil.

Zkrátka, když je někdo nadaný, má
paměť a k tomu ještě pevnou vůli, to se
mu to pracuje na národa roli dědičné.
Ale když člověk žádné nadání nemá,
paměť už vůbec ne a od jeho úsilí ho
ještě odvádějí hříšné myšlenky, a přesto
se o něco snaží a možná i něco málo
dokáže, dokázal víc, než ti, co dokázali
moc. Právě nás, co nic neumíme, co
nám nic nejde, co jsme ve všem posled-
ní, ale snažíme se, má Ježíš nejradši.
Nás beránky, co bloudíme, nás marno-
tratné syny; po nás jen ať si hází kame-
nem ti, co jsou bez viny; nikdo po nás nic
nehodí. My jsme totiž ti praví. Naše jest
království nebeské.

Vdova, která do pokladnice vložila dva
bezcenné penízky, dala všechno, co mě-
la. Dva penízky je skoro nic, takže ne-
měla předtím nic, potom nic. Ale ten,
kdo si v potu tváře vydělal nějaké peníze,
dejme tomu na stáří, a pak třeba půlku
z nich dal do chrámové pokladnice, dal
o 50 % méně, než chudá vdova, která
dala vše, co měla. Ježíš má totiž out-
sidery rád, protože jak člověk něco má,
hned je z něj lakomec. A talenti mají ne-
zaslouženou výhodu.

17
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Dana Raunerová

Babí léto
Ani jsem se nestačila vzpamatovat z pu-

berty, užít si mladého těla a mladého man-
želství, mateřství, zralého těla a zralého
manželství, světa a případných pracov-
ních úspěchů a už mi chodí do schránky
mejly od vrstevníků s tematikou, na kterou
si začínám zvykat – Proč milovat důchod,
Jak si vypočítat důchod, Jak to udělat,
abych se dožila důchodu, Jak to udělat,
abych vůbec nějaký důchod pobírala, Jak
se obejít bez důchodu, Proč je výhodné
žít v pralese…

Nejen tedy vize nekonečného volna na-
plněného časem jen pro sebe, kdy si člo-
věk může v klidu dát udělat náhradní zuby,
oči vybavit nerozšlápnutelnými brýlemi
s hlásičem a oželí výlet k moři i na Šuma-
vu. Moře je v tomto věku stejně nedostup-
né, protože člověk už nemůže obléct plav-
ky, aniž by ztratil kredit, a taky proto, že má
prázdný kredit, protože si musel dát do ku-
py záda, kyčle, ramena, kolena, a když už
jsme u té podvojnosti – i prsa. To v přípa-
dě, že jsou tu ještě náznaky rodu ženské-
ho u náročnějšího majitele fyzického těla
toho rodu. 

Protože mu to vše částečně zvedne
schopnost vrátit se do pulzující mladistvé
a pro něj čím dál víc nechutně energické
a nesmyslně energii utrácející, nevýkon-
ně výkonné populace, začne si uvědo-
movat svůj zvyšující se nadhled, odstup,
logicky snížené nároky na statky hmotné
a mysl přirozeně se obracející k věcem
trvalým až věčným, nehmotným. Zatne
své umělé zuby, nahmatá bifokální brýle
pod kupou literatury o duchovním růstu,
lehce zapomene všechna data pozvání
na akce společenské a jinak kulturní
a podle stavu fyzického buď vyrazí na

procházku se psem, se kterým si rozumí
a v polích počítá srny, nebo se obklopí
kočičkami – rozuměj Micinkami – a plně
prožívá pohled z okna na rej božího
ptactva.

Ti duchovněji založení se ve vyrovna-
ných chvílích podivují neskutečně sprave-
dlivému vývoji, kdy se skoro všichni bez
rozdílu pohlaví stáváme bratry, kolegy, by-
tostmi… spějícími unisono k nirváně. Sex
je konečně pochopen jako hra pro mladé,
jejichž povinností je množení, mysl se
uklidní a je schopna podávat čisté, pudy
nezatížené výkony. Snížené nároky na
hmotu vedly i mě k plnému prožívání pří-
rodního dění. Zastihlo mě při tom „babí
léto“.

Dědům to asi je líto, čeština nemá
obdobný pojem pro dědy – dědí léto?,
dědkovské léto? – a tak bych i s odvolá-
ním na ono sexuální přibližování zavedla
ještě jeden pojem – léto na poslední chví-
li, popř. pro anglofonně naladěné občany
– last minute léto. /.../

Žijme tedy víc a víc duchovně a vyjde
nám to všem levněji a důchody nebudeme
vnímat jako finanční podporu v časech,
kdy DOCHÁZÍME (ten výraz přenechejme
zrajícím sýrům) a nakonec je nebudeme
potřebovat vůbec. Pro tuto změnu stačí
vyjmout ze slova DŮCHOD jeho slovní
základ trochu jinak – DUCH, nikoliv
CHOD, který má smutnou předponu vy-
tvářející beznadějně dokonavou atmosfé-
ru toho slova důchod.

Vnímejme proto DŮCHOD jako čas DU-
CHA. Nejenom v babím létě na poslední
chvíli.
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Karel Trinkewitz

Pozdrav Ivanu Blatnému
Habeat sua fata carminae, chtělo se

mi parafrázovat staré úsloví, když jsem
četl román Gertrud Seehausové s ná-
zvem Gruss an Ivan B.

Román vyšel v Curychu v nakladatel-
ství Nagel&Kimche a já jsem se o něm
tehdy dočetl v recenzi týdeníku Die Zeit.
V ní se o Ivanu B. nic neříkalo, ale mne
hned napadlo, že by mohlo jít o Ivana
Blatného. Napsal jsem proto autorce
s prosbou o bližší informace. Odpovědě-
la mi, že skutečně jde o našeho krajana.
Našla jeho verše v knize Jűrgena Serke-
ho o básnících v exilu. Těch několik do
němčiny přeložených textů ji tak zaujalo,
že se rozhodla učinit je námětem jedné
části svého románu.

Knihu jsem si objednal a hledal příběh
českého básníka. Román sám je vyprá-
věním o německé učitelce, neatraktivní
ženě, neuroticky reagující na odcizenost
pedagogické práce, na křivdy na sociál-
ně slabých, na prázdnotu konzumního
způsobu života všude kolem ní. Hrdinka
trpí těžkým traumatem: Za výletu do Paří-
že byla při noční procházce bez osob-
ních dokladů zatčena dvěma francouz-
skými policisty a znásilněna. Román líčí
v reminiscencích a snových pasážích
scénu znásilnění a pozdějšího vyšetřo-
vání v Paříži. Zároveň ukazuje všední dny
učitelčina života, její erotické vztahy k ně-
kolika mužům, poměr k sestře a ke škol-
nímu prostředí.

Učitelka, která citlivě reagovala na běž-
ný machismus školního světa, je po svém
depresivním zážitku v Paříži zvýšeně sen-
zibilizována mužskou agresivitou a chvíle-
mi zaujímá krajní feministické postoje. Při-
spívá k tomu i cynický postoj obhájce fran-

couzských policistů. Hrdinka se pohybuje
na pokraji duševní nemoci. Dokonce si
ilegálně opatřuje pistoli, aniž je rozhodnu-
ta, zda ji obrátí proti obžalovaným poli-
cistům v soudní síni nebo proti sobě.

Za této situace se jí náhodou dostává
do rukou knížka s básněmi Ivana Blat-
ného. Čte je znovu a znovu. A v příštích
dnech si opakuje jednotlivé verše, opájí
se básníkovými slovy. Jsou jí útěchou ve
frustrující šedi školního mechanismu
a denních útrapách spojených s mono-
tónními starostmi. Pak odjíždí do Paříže
k soudnímu vyšetřování. Večer chodí po
pařížských ulicích s pistolí v kapse pře-
vlečníku a provokuje pohledy mužů.

„Tak to je, je nutné se proti nim ozbro-
jit, musíme nosit při sobě pistole, obušky
a spreje, protože mezi námi existuje ne-
přátelství.

Nahoře v hotelovém pokoji stále ještě
nepřichází spánek. Pokládám pistoli na
pokrývku lůžka. Myslím na Ivana B.

Znovu a znovu jsem se dívala na jeho
fotografii. Jemný muž, který nalezl útulek
v blázinci, který unikl drápům politické
moci. Jemný, poblouzněný muž. A jak
draze zaplatil za svůj útěk. Jeho básně
byly více než třicet let za zdmi ústavu
ničeny. Až potom přispěla jedna stará
ošetřovatelka k jejich ocenění, pohnuta
možná jedinou větou, jediným slovem…

Město měsíčních ploutví…
Tato možnost zázraku, nepatrná naděje

proti marnosti. Slabí mohou vsadit na na-
ději, marnost života může být překonána,
když se člověk dotkne druhého člověka
slovem. To je, co vidím, Ivane B., ve tvé tvá-
ři, za tvým zmateným úsměvem. Tvé tajem-
ství. Jak se mi to líbí, ó jak se mi to líbí.“
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Také já myslím na Ivana Blatného.
A myslím na sílu poezie. Věřím autorce
románu, že její hrdinka byla tak silně za-
sažena několika verši, několika básněmi.

I mně se před časem stalo, že mi na-
psala mladá česká spisovatelka, jak hle-
dala autora básně, kterou si opakovala
v nemoci její umírající maminka. Tu bá-
seň jsem kdysi napsal já. Čta její dopis
o mamince, uvědomil jsem si jako nikdy
předtím, jakou sílu může mít slovo bás-
ně.

A teď se dokonce setkávám s verši
českého básníka, jehož slova měla sílu

dotknout se cizí duše dokonce v pře-
kladu do jiného jazyka.

Proto je mi román Gertrud Seehausové
nejen poctou Ivanu Blatnému, ale i české
poezii. A mám za to, že toto zadostiučinění
budou se mnou cítit všichni, kdo českou
poezii milují. Pro ně jsem napsal svou
zprávu o knize, která by je mohla zajímat.

Je to pocta stejně nenápadná, jako byl
život Ivana Blatného. Je daleko od No-
belových cen za literaturu, a přece o nic
méně významná. Už dávno vím, že pro
vesmír je stejně důležitý Big Bang i jediný
záchvěv srdce. I tady je na počátku Slovo.

Mladý Západ

Lucie Růtová

První taneční
Do tanečních jsem se rozhodla při-

hlásit sama a věřila jsem, že je to ta nej-
lepší věc, kterou jsem mohla udělat.
Bude to spousta zábavy, poznám nové
lidi, naučím se základní společenské tan-
ce. Všechno bylo v pohodě až do onoho
osudného pátku, prvního zářijového.

Vlastně to začalo už ve čtvrtek, kdy mi
kluk, který mi měl dělat partnera, oznámil,
že to vzdává, protože se na to necítí. Sna-
žila jsem se ho přemluvit, a když se mi to
nedařilo, snažila jsem se alespoň přijmout
realitu se vztyčenou hlavou a s optimis-
mem. Přece se až tolik nestalo, namlou-
vala jsem si. Ale i tak jsem byla velice roz-
hozená, nervózní, naštvaná. Mrzelo mě to
a bála jsem se jít do tanečních sama.

Najednou je pátek odpoledne a já sto-
jím v pokoji před zrcadlem. Tupě se
dívám na svůj odraz a přemýšlím. Co
když na mě žádný kluk nezbude? A co

když se mnou žádný nebude chtít být,
protože třeba nejsem dostatečně hezká?
Ne, ne... Já přece jsem hezká. Zrcadlo
mě v tom utvrzuje. Stává se ze mě pesi-
mista. Začínám počítat čas. Za čtyři ho-
diny to začne a já dosud nevím, co si vzít
na sebe. Rozhoduji se, jestli jsou lepší
šaty nebo sukně a halenka, jestli se mám
nalíčit nějak jinak než obvykle, jak se
mám učesat. Jsem si vědoma, že první
dojem je nejdůležitější. Co když na mě
zbude kluk, který bude divný a nebude
se mnou komunikovat? Pro mě je komu-
nikace při tanci docela důležitá. Pomáhá
mi. Nebo co když se tam nějak ztrap-
ním? Ne, nepůjdu tam. Musím vymyslet,
jak se tomu vyhnout. Nemůžu tam jít.
Nemám partnera! Starost, která mě stre-
suje nejvíc. Zkrátka a dobře, v hlavě
mám obrovský zmatek. Nakonec na se-
be hodím jednoduché šaty, lehce se na-



21

maluji a vlasy moc neřeším. Nestíhám to.
Jako vždycky je jen sepnu sponkou.

Po celou cestu jsem nervózní, snažím
se vnímat hudbu, linoucí se z rádia,
abych si s její pomocí vyčistila hlavu. Daří
se mi to. Hudba je jediný lék, který mi
zaručeně pomůže. Sotva ale auto zastaví
před Sokolovnou, všechno na mě zase
spadne a tentokrát je to ještě horší. Táta
mi popřeje hodně štěstí a odjede. Zůstá-
vám sama, všemi opuštěná. Postavím se
mezi ostatní čekající a nenápadně se
rozhlížím po někom známém, s kým bych
se mohla začít bavit. Jenže nikde nikdo.
Nikoho, koho bych znala, tu nevidím.

Po třech minutách si začínám prohlížet
zdejší kluky a přemýšlím, kolik z nich je
asi bez tanečnic, jestli tu nějaký takový
vůbec je. A najednou slyším, jak se ně-
kdo ptá holky, co stojí hned vedle mě:
„Hele, máš nějakého partnera?“ Schvál-
ně poslouchám, co mu odpoví, s vědo-
mím, že i když ho odmítne, tak ten kluk
stejně půjde raději jinam, než aby se
zeptal mě. Ale ono to tak není. Ona už
opravdu partnera má a než se naději, ten
kluk stojí přede mnou a pokládá mi stej-
nou otázku. Jsem z toho mírně vykole-
jená, nečekala jsem to. „Ne, jsem tady
sama,“ odpovím a lehce se usměju, když
se mě ptá, jestli bych s ním tedy nechtěla
tancovat. Ačkoli partnera potřebuji,
nejprve si ho trochu prohlédnu. „Jo, jas-
ně,“ přikyvuji, až když se ujistím, že je ten
kluk vyšší než já. Vzájemně si sdělíme
svá jména, to jeho je Jarda a vytratí se za
svým kamarádem. 

Cítím se naprosto úžasně, ale stále
jsem na pochybách. Co když nebude
fajn? Co když je skvělý tanečník a mně

se bude smát, že nic neumím? Zpovzdálí
si ho prohlížím a snažím se z toho, jak se
chová k jiným lidem, vyčíst jeho povahu.
Nervózně se na něj pousměju, když se
po mně také jednou ohlédne.

Odbíjí sedmá hodina večerní a první
lekce začíná. Stojím v řadě mezi ostatní-
mi holkami, naproti postává dlouhá řada
kluků. Poslouchám úvodní slova našich
učitelů. Snažím se dávat pozor. Při pán-
ské volence si pro mě přijde Jarda.
„Smím prosit?“ ptá se mě a nabídne mi
rámě. „Jasně,“ ušklíbnu se. Začínáme si
povídat. Už během prvních několika
minut mi pomáhá zbavit se stresu. Mu-
sím se smát. Je vtipný. Ptá se na můj
věk, kam chodím na školu, kde bydlím,
jaké mám zájmy. Na oplátku mi také od-
poví na mé otázky. Co se týče tance,
taky není zrovna přeborník. Taky to ne-
umí. To mě uklidňuje. 

Začínáme tancem nazvaným džajv. Učí-
me se ty nejzákladnější kroky. Nerozčiluje
se, když mi to nejde, naopak se mi snaží
pomoct. „To je v pohodě,“ opakuje mi
pořád dokola, až tomu doopravdy uvěřím.
Postupně si během toho večera uvědo-
muji jeden důležitý fakt – lepšího kluka,
než je on, jsem chytit nemohla, protože
Jarda splňuje všechno, co potřebuji.

Večer, když je první lekce tanečních
u konce, jsem strašlivě unavená, bolí mě
záda. Než se s Jardou rozloučím, zeptá
se mě, jestli přijdu i příště. „Myslím, že
ano,“ odpovídám a vydávám se k naše-
mu autu, které na mě čeká venku.

Táta chce vědět, jak bylo, a tak vyprá-
vím, i když trochu stručně. A později,
když usínám, si celý večer znovu přehrá-
vám v hlavě. Jsem spokojená. 
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Ladislav Klíma

Zbraslavským manželům Janě a Janu Maj-
cherovým se loni na jaře podařil husarský
kousek. Připravili totiž impozantní, byť komor-
ní výstavu, věnovanou pobytu Ladislava Klímy
v letech 1904-1906 na Zbraslavi u Prahy,
v tehdejší místní části zvané Záběhlice. A ne-
jen to: po nějakém čase Majcherovi dosáhli
i toho, že v Záběhlicích byla v listopadových
dnech pietně instalována pamětní deska, při-
pomínající Klímův pobyt na tomto přípraž-
ském úseku řeky Vltavy. Co na tom, že na ní
stojí psáno pouze „Ladislav Klíma, filosof“ –
čili nikoli též: spisovatel, esejista, nebo i ne-
božský rošťák.

Na vernisáž výstavy se dostavily skoro
všechny zbraslavské celebrity, mj. vnuk spi-
sovatele pravěku R. R. Hofmeistera nebo
básník Miroslav Salava. Právě ten vzpomínal,
jak už od mladých let se on a jeho vrstevníci
po zbraslavských uličkách jako by rozhlíželi,
vyhlížejíce ducha Ladislava Klíma, anebo od-
hadovali, kde je tamní klímovský génius loci
nejnaléhavější. Zřejmě v putykách, soudili,
kam se ostatně v úctě k velkému Proklatci
poctivě uchylovali, vzpomínajíce i Jaromíra
Vejvodu, i Vladislava Vančuru a další Zbrasla-
vany. Nyní si tudíž Zbraslav přisvojila Klímu
neodvolatelně. Na rozdíl od Prahy, která se
k autorovi Utrpení knížete Sternenhocha i na-
dále chová macešsky, zkrátka jako macecha
Praha, zdaleka nikoli macecha Vídeň, jak se
za raných klímovských časů říkávalo!

Ale co Plzeň? Vždyť i Plzeň je klímovské
město! Ale to je zdá se také vše, co víme a co
můžeme tvrdit. Lexikon české literatury v tom-
to směru praví nadmíru stroze, že Ladislav Klí-
ma žil po roce 1896 z dědictví po matce
a sestře (jeho sourozenci zemřeli už dříve)
a po roce 1899 „pobýval střídavě v Plzni“,
dále v Eisensteinu, tyrolském Landecku
a Curychu. Teprve pak se roku 1904 stěhuje
do Prahy, v dělnickém Smíchově dokončuje
svou první knížku Svět jako vědomí a nic a po-
té se na dva roky zabydluje ve zmíněných
Záběhlicích u Zbraslavi. 

Jenže jak je to s jeho pobyty nebo pobytem
v Plzni? Ví se o tom něco? Nebo aspoň ně-
co? Měl tu kultovní domažlický rodák nějaké
přátele? Nějakého spolužáka nebo spřízně-
nou duši ze středoškolských studií? Tenkrát
už přece „začal skandalizovat a toulat se“.

A co jeho další tehdejší pobyty nebo cíle
„střídavého žití“? Curych je Curych, o Landec-
ku se dočteme, že je to okresní město v Tyrol-
sku, budiž – a co ten Eisenstein? Lexikon je
v tomto ohledu neblaze málomluvný, ačkoli
Eisenstein neboli Bavorská Ruda se od roku
1951 zove Bayerisch Eisenstein, čili je to pře-
ce Bavorská Železná Ruda – a odtud se dalo
dojet vlakem do Plzně jako nic – i obráceně. 

Ale v jakém rozpoložení a s jakými záměry
tam Klíma pobýval, zda toliko bloumal životem,
zda se právě tenkrát na cestách mezi Plzní,
Bavory, Tyrolskem a Švýcary přímo posedle
sžíval s filosofií Friedricha Nietzscheho, zda
se tam všude dychtivě začítával do spisů,
jejichž znalost pak promítl do knihy Svět jako
vědomí a nic, zda tehdy v sobě rozvíjel nut-
kavé přání „násilně myslet o nemyslitelném“ –
kdoví! Ví se o tom aspoň cosi? Bylo mu teprve
přes dvacet let.

Kdo něco ví, nechť to poví! Takhle si může-
me jen představovat, možná rovnou si vyfan-
tazírovat, v které plzeňské krčmě z počátku
století Klíma vysedával nebo mohl vysedávat
(U Kmínků aneb v Raplhausu, na Fidle, U měs-
ta Hamburku?), co tehdy v Plzni viděl a zažil,
zda nocoval u náhodných nebo dobrých zná-
mých, v nějakém podnájmu anebo v laciném
hotelu či hotýlku: peněz na to jako nedostudo-
vaný soukromník paradoxně měl nazbyt. Stej-
ně jako Salava a jeho přátelé na Zbraslavi si
můžeme pouze ve své invenci malovat, jak Klí-
ma sedí a popíjí kupříkladu U Kohoutů, v Car-
dinal Clubu, U Šenku, v Žumberovi… 

To jsou nynější hostince a tím pádem
i nynější názvy, ale stejně: některý by se mohl
honosit pamětní deskou, že zde MOŽNÁ se-
dával filosof a spisovatel Ladislav Klíma. Leč
ruku na srdce: konzervativní Plzeň by ho asi
nepřijala.

Evžen Pěnkava



23Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Sušice I

Také v Sušici můžeme zavzpomínat na dvě
osobnosti, jejichž památku připomíná jen pa-
měť – hroby jim byly zrušeny. Barbora Mella-
nová (1861-1919) přitom pro kulturní ovzduší
města mnoho znamenala. Pomáhalo jí k tomu
společenské postavení – otec Vojtěch Fára
byl úředníkem magistrátu, manžel Adolf Mel-
lan spravoval jako důchodní městské finance.
Vzdělávala se v Praze. Tam její literární i he-
recký talent poznal a podchytil učitel Josef
Šoltys a dospívající školačka zatoužila po
divadelní kariéře. Sňatek ji však devatenácti-
letou připoutal k rodině a Sušici. Stala se zde
duší ochotnického divadla, vítanou přispě-
vatelkou regionálního tisku, příležitostné pro-
slovy prozrazovaly i řečnické nadání, sama
s nadšením recitovala. Tvůrčím rádcem a prů-
vodcem se jí stal František Pravda, působící
v nedalekém Hrádku (vzpomínka na něj zaha-
jovala v roce 2004 v Plži č. 1 cyklus Z čes-
kých rovů a hájů). Plna vděčnosti se s ním
také navždy rozloučila při smutečním projevu
nad jeho rakví. Angažovanost B. Mellanové
nemohla chybět ani v činnosti dámského od-
boru Národní jednoty pošumavské. Její tvor-
bě ovšem vévodilo divadlo. Psala převážně
dramata určená ochotníkům (Z čeledína stat-
kář, Omyl, Dva úpadky, Honba za ženichem)
a prózy Různé obrázky ze života. I v několika
dalších prózách hledala výchovný tón, vyrov-
nání naturalistické skepse i dekadentního
znechucení dobou. Alespoň na jevišti vítězily
dobro a křesťanská pokora v obtížném zápa-
su s ústrky, zlobou a bezcitností. Zápal plic
rozhodl zápas zásadní – o život.

Max Regal (původě Maxmilian, 1874-
1948) uzavřel svou profesní cestu středo-
školského profesora na reálce v Plzni. Po-
slední rok život trávil v Sušici. V Plzni se spřá-
telil s Karlem Klostermannem natolik, že se
stal vykonavatelem literární části jeho posled-
ní vůle. Uspořádal a z Klostermannovy po-
zůstalosti vydal působivé fejetony z česko-
německého pomezí v Čechách (Na horké
půdě), prózy a vzpomínky Z mého revíru
a Červánky mého mládí. Monografie Život

a dílo Karla Klostermanna zatím jako jediná
ve faktografické zevrubnosti včetně citace
negativních recenzí plasticky představovala
osobnost, k níž její autor cítil úctu i vřelou ná-
klonnost.

A připomeňme ještě historii skoro detek-
tivní. Nelze přece pominout Sušici jako slav-
né město zápalek, jejichž plamínek ovšem
dohořel v nedávné době, podobně jako za-
nikla řada vlajkových podniků českého prů-
myslu. V roce 1839 jmenoval Magistrát Krá-
lovského města Sušice Vojtěcha Scheinosta
(1814-1894) výrobcem zápalek. Tento sušic-
ký rodák, vyučený truhlář se na tovaryšské
cestě za poznáním dostal k vídeňskému lé-
kárníkovi Stephanu Römerovi. Hobloval mu
dřívka (takzvaný dřevěný drát) pro výrobu fos-
forových zápalek. Lékárník samozřejmě přís-
ně střežil svůj recept. Pomáhat mu směla jen
manželka. Ale – hledejme za vším ženu.
K pomocné práci přizval služebnou Marii
Urbancovou. Láska jako trám zasáhla oba
Čechy zaměstnané v lékárně. Postupně
zvěděli, co potřebovali, a rychle opustili Ví-
deň. Rok 1839 s usnesením sušického Ma-
gistrátu prozrazuje další vývoj událostí. Ne-
chyběl ani happy end – zamilovaní se sa-
mozřejmě vzali. Rozvoji výroby ještě pomohl
svým kapitálem obchodník Bernard Fürth
a kapitola slavné sušické tradice se začala
zaznamenávat. Rodina Scheinostů má na
hřbitově zachovánu reprezentativní hrobku.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Další próza Marie
Korandové

Vztah beletrie a etnografie je věčně disku-
tovaným tématem. Hranice, kdy se autor od-
poutává od reality a vydává se po strmějších
cestách fikce, bývá hůře postižitelná, zvláště
tehdy, je-li dotyčný dokonale obeznámen
s prostředím, do něhož svůj příběh situuje.
Případ Marie Korandové není v dějinách čes-
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ké a slovenské literatury nijak výjimečný. Ve
svých povídkách, pohádkách (pročpohád-
kách), pověstech a dramatických útvarech
čerpá z bohaté tradice spisovatelů zpracová-
vajících folklorní látky. Bez vlivu českých be-
letristů, a to zejména regionálně zakotvených,
nezůstává ani její prozaická tvorba. 

V minulém roce erudovaná lingvistka, ně-
kdejší pracovnice Slovenské akademie věd,
autorka širokého badatelského záběru, čte-
náře i odbornou veřejnost překvapila dalším
počinem, a sice rozměrnější románovou fres-
kou časově situovanou do 40. – 80. let 19.
století. S názvem Všerubský doktor se vrací
(Plzeň, Pressfil Cart 2009). Přelomové udá-
losti probíhající v srdci Evropy nahlíží ten-
tokrát z pozice osobního lékaře hrabat Sta-
dionů – Georga Leopolda Weisela (1804-
1873), žijícího ve Všerubech, městečku na
česko-bavorské hranici. 

Etnografům a literárním historikům zabýva-
jícím se regionální historií není Weiselovo
jméno neznámo. Weisel jako současník Sieg-
frieda Kappera počínaje 40. lety 19. století
pilně přispíval do pražské edice Panorama
des Universums, z níž se rekrutovali přede-
vším německy píšící literáti židovského půvo-
du. O souhrnné vydání Weiselových příspěv-
ků se až na konci 20. let 20. století zasloužil
šumavský badatel Josef Blau v publikaci Aus
dem Neumarkter Landestor (Liberec 1926).
Z Weisela zřejmě vydatně čerpal Alois Jirásek
při tvorbě svých Psohlavců. Weiselova studie
Chodenprozess (1848), jež byla výsledkem
lékařova pečlivého studia akt trhanovského
archivu, zůstává vůbec prvním pokusem zpra-
covat tématiku chodské pře, a to včetně po-
věstí, vážících se ke Kozinovi a Lomikarovi. 

Weiselovu osobnost se autorka snažila
uchopit formou románové kroniky kombinující
různé způsoby nazírání na běh času. Suges-
tivní popisy horské přírody připomínají ener-
gické tahy štětce zkušeného krajináře, po-
drobné záznamy cen potravin nezbytné
domácí účetnictví, pečlivě zaznamenané
rozmary počasí v rytmu střídání ročních dob
písmácké zápisy, minuciózní popisy a výklad
rituálů zájem etnografa. Popisnou část

vyvažují časté dialogy, u nichž absentují uvo-
zovací věty. Autorčina záliba v dramatické
tvorbě je zde zcela zjevná. Tyto postupy spi-
sovatelka uplatňuje zejména v pasážích
reflektujících intelektuální prostředí, ať již se
jedná o důvěrné rozhovory Stadionů jako
vysokých státních úředníků, vedené vždy na
politická temata, či o živé výměny názorů me-
zi příslušníky místní nebo ve Všerubech pou-
ze dočasně přebývající inteligence. 

V tomto směru je zajímavé autorčino pojetí
„národních ikon“ – Boženy Němcové, Josefa
Němce, Karla Havlíčka Borovského, bratrů
Petra a Jakuba Fastrových, ale i dalších pos-
tav – domažlického duchovního Hyppolita
Randy, německého literáta Josefa Ranka aj.
Dalším časovým komentářem jsou Weiselovy
deníkové záznamy, v nichž Korandová vy-
cházela z archivních dokumentů či lékařem
publikovaných časopiseckých příspěvků.   

S početně zastoupenou galerií historických
postav se plzeňské vydavatelství úspěšně
snažilo vyrovnat abecedně vřazenými mini-
portréty doplněnými základními faktografický-
mi údaji, sestavenými vydavatelem Jiřím Neu-
mannem. Příznivý dojem z publikace umoc-
ňují dobové kresby Karla Liebschera, Jaro-
slava Štelelíka a Jana Kouly, jakož i fotografie
pořízené na Chodsku ve 40. letech domažlic-
kou firmou Tauber. 

Třetí autorčin román rozhodně stojí za pře-
čtení, a to i tehdy, nemá-li čtenář bezprostřed-
ní možnost putovat po stopách jeho hrdinů.
Marii Korandovou lze směle řadit mezi nejvý-
znamnější literáty západočeského regionu,
vnímat ji jako výraznou osobnost, jež moder-
ními prostředky úspěšně navazuje na tradici
tvorby Klostermannovy a Baarovy.

Marta Ulrychová

Nápady i sex na malém
prostoru

Nápad je u psaní vždycky důležitý, snad
nejdůležitější však musí zůstat při psaní kla-
sických detektivek. a science fiction. Jan Va-
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vřička ze Stříbra (a z Ason-klubu, tedy nikoli
ASON Klubu, jak se dočítáme v závěrečném
Autorském medailonku) tvoří nerozvláčně to
druhé: sci-fi, a lze ho označit přímo za spe-
cialistu krátké, vypointované povídky, která
vás vcucne hlavou napřed do akce a vyplivne
až na konci, a ač bývá krajně odvážně posta-
vená, nikdy nesklouzne k fantasmagorii. Ani
když autor odbočí k žánru fantasy, což zkusil
jen ve dvou případech z celkových třinácti.

Loni shromáždil Vavřička, dávný autor tří
asonklubích knížek (1990-2001), příběhy do
svazečku Vostrá pohoda a vydal je vlastním
nákladem, což mi pokaždé přijde jaksi smut-
né – a šéfredaktor Tvaru Lubor Kasal odrazo-
val před podobnými nápady slovy: nikdy, ne,
nikdy to nedělejte!). Nevidím přesto důvod,
proč v případě Vostré pohody asociovat ubo-
hým způsobem vlastní náklad = nekvalita.
Opak je tady pravdou, a to nejen proto, že
některé povídky uspěly v soutěžích (a Vavřič-
ka vyhrál hned tři takové soutěže – a třikrát
byl třetí).

Vraťme se k nápadům. Jsou důležité, ale
nikdy bychom neměli psát pouze pod vlivem
nápadu, ale i pod tlakem vlastní emoce.
Pokud pocit chybí, vystrčí totiž často rohy
i skrz tu sebelepší sci-fi konstrukci rafinovaný
kalkul. Také ten může být imponující, ale ro-
botům, a právě toto nebezpečí Vavřičkovi
místy hrozí, protože sice píše přímočaře (i)
o sexu a všemožných lidských touhách, ale
píše jaksi doma v laboratoři.

Netvrdím, že odtažitě, a neříkám, že ne-
únosně chladně. Jedna z definic navíc inter-
pretuje sci-fi právě jako literární laboratoř. Jis-
té však je, že by podobné laboratoře neměly
produkovat jen mistrné hříčky, ale mohly by
generovat povídky s přesahy, které sice ne-
mají být přímo vyslovovány, ale měly by na-
skočit v našich hlavách (a my nepotřebujeme
autorův názor – ať ho ani nemá, protože si ná-
zory děláme sami, a on ať vypráví).

Funguje to tady naštěstí většinou, a dokon-
ce i u kratičké povídky Vánoční kapr, kterou
bych interpretoval jako metaforu o násilí pro-
dukovaném pučící erotikou. Zrovna tak u ge-
niální Tradice (s motivem smrtících dárků), za

kterou by se nestyděl ani Ondřej Neff, byť by
si mnohé pasáže zasloužily víc rozepsat.
„Šlape“ to rovněž v Rodině rozvíjející motiv
dvojnictví a klonování, ale třeba úvodní Dědic-
tví sehrává s pohlavími obou hrdinů (a part-
nerů) až příliš samoúčelné šachy „na efekt“.

Přesto Vavřička sestavil příjemně hutnou
publikaci, kterou povyšuje patnáct ilustrací
(včetně obálky) Petra Šrédla z Boru u Tacho-
va, účastníka mnoha (i) zahraničních výstav.
A co povyšuje propracované Vavřičkovy žer-
ty? Snad právě ta strohá, syrová úspornost,
která bude vadit čtenáři beznadějně už uto-
penému v realitě všedního dne, ale již milují
pravověrní scifisti, mezi které se i Vavřička po
právu počítá. A nikoli, Ondřeje Neffa jsem
nepřipomněl náhodou. Také on umí vyvolávat
až clarkovský pocit úžasu, tu podstatu ryzí
sci-fi, taky Neff ale občas irituje jakousi (a to
i nechtěnou) drsnou necitovostí. Je-li Vavřič-
kovým vzorem, nevím – a autora osobně ne-
znám, na regulérního západočeského Neffa
bych si ale Honzu Vavřičku pasovat dovolil.
Nechť pokračuje!

Ivo Fencl

Fejetony Dušana Kučery

Fejeton se objevil již koncem 18. století ve
Francii, odkud se postupně rozšířil do ostat-
ních zemí Evropy. U nás fejetony psal K. Ha-
vlíček Borovský do Národních novin, J. K. Tyl
do Květů, klasickou podobu mu dal Jan
Neruda v Národních listech. Mezi fejetonisty
počítám Eduarda Basse, Františka Langera,
Karla Čapka, Ludvíka Vaculíka a Rudolfa
Křesťana – a teď už také Dušana Kučeru. Po
laškování se slečnou poezií se zdá, že dospěl
a osobitým způsobem se chopil ne zrovna
lehkého žánru, kterým fejeton bezesporu je.

Své pero brousil více jak desetiletí, když
uveřejňoval svá malá dílka na stránkách Kla-
tovského deníku, kde jsem je také čítával.
A nyní vyšla vlastním nákladem autorovým –
s přispěním Plzeňského kraje – kniha s ná-
zvem Hořící koudel (Výběr fejetonů z let
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2000-2009), jíž se řadí téměř mezi klasiky.
Námětově mu většinou nejde o pouhé naho-
zení problému. V jeho více než devadesáti
fejetonech můžeme najít tematické cykly,
k nimž v prvé řadě patří škola – Na školním
výletě, Chvála domácího cvičení, Dojíždění či
Óda na prázdniny, z níž jsem vybral i násle-
dující ukázku: „A tohle všechno pomalu
končí. Sbohem holky, alkohole a nikotine!
Sbohem prázdniny, sbohem léto! Budu se
muset vrátit do našeho školního ústavu s přís-
ným ředitelem a upjatejma účama. Deset mě-
síců nudy a otravování. Už se vidím, jak si to
1. září šinu se sevřenými polovinami po škol-
ní chodbě a na nejisté: „Dobrý den, pane
učiteli!“ nejistě odpovídám: „Dobrý den, dě-
ti!“ Autor má školu i děti rád, což je patrné
z fejetonu O výběru povolání: „Nakonec tedy
školství. Kolegyně mě prý budou chovat jako
v bavlnce, samé prázdniny, děti poslechnou
a peníze jakžtakž. No, ta bavlnka je občas
střelná, děti poslechnou málokdy a peníze
nejakžtakž, ale baví mě to.“ Stejně tak má rád
i svoje děti. Krásným příkladem může být
třeba Bitva na maškarním plese.

Neopakovatelné situace přináší fejeton Na
školním výletě. Smál jsem se, až jsem slzel
při Sladké patálii, která je sice sama o sobě
trochu neštěstím, ale znáte to, že cizí potěší
zvlášť. Přečetl jsem se zalíbením fejetony
o ročních dobách (Podzimní, Zimní, Vánoční),
při nichž jsem dostal chuť na vánoční cukroví
paní Kučerové. Tu jsem si upevnil při četbě
dalšího z fejetonů – Víkendy, budiž pochvále-
ny. Hůře jsem na tom byl při Víkendové noci
hrůzy, která nechť je varováním nejen mně,
ale všem televizním maniakům. To raději jděte
se svými ratolestmi do kina (třeba jako Dušan
na Harryho Pottera) nebo jako garde se vy-
dejte se svými potomky do tanečních. Inspi-
rací v tomto směru vám mohou být Taneční
postřehy. A protože je tady zima, má fejeto-
nista pro vás jeden pevný, záchytný bod:
„Ano, cena elektrické energie vyletí nekom-
promisně nahoru. Je to pochopitelné, bude-li
zima, více protopíme. A hlavně, hlavně je
u nás cena elektřiny stále o několik procent
nižší než v sousedním Německu a je prý bez-

podmínečně nutné srovnat cenové hladiny.
Toť věru argument hodný tesání do kamene!“

Musím napsat, že jsem se Dušanovými
dílky dobře bavil. Také vy se můžete začíst.
Odměnou vám bude humor, netradiční lite-
rární výrazy (Noční rutina) i hravost (O lampě).

Ivan Nikl

Něco se stalo

Popáté – a je to osmdesát
Dopis nedopis

Nějak se mi zdá, že bez ustání gratuluji kole-
govi a příteli doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi,
CSc., k narozeninám. Když však v mysli zasta-
vím čas, s uděšením si uvědomuji v onom gra-
tulování pětileté pauzy. Poprvé jsem přál před
dvaceti léty. Tak to dnes vlastně přeji popáté.
A mohlo by to být zhruba k pětašedesátinám.
Kéž by – neubíhalo by to tak rychle ani mně.
Málo platno – budou to 15. ledna osmdesátiny.

Abych neopakoval a nekonstatoval to ne-
měnné – on je však skutečně jubilant neměn-
ný. Nejen nemění svůj charakter, hloubavost
postřehu a otevřenost stanovisek, on stále
přednáší na své Alma matre (to je Pedago-
gická fakulta Západodočeské univerzity
v Plzni), publikuje dvojdomě – v literárněhis-
torické oblasti syntézu za řadu let bádání –
Dějiny literatury v západních Čechách (1890-
2006), v rukopisu vyčítavě zůstává mono-
grafie o Miloslavu Nohejlovi, jako beletrista
vydal mj. typicky zadumanou minisbírku
povídek Snad někam dojdu a rozmarné dva
svazečky Z obecní kroniky, nezanedbává
Plže, čte a čte… Vozil, posléze vodil dvojčata
vnoučata, teď s nimi debatuje a leckdy udi-
ven komentuje jejich otázky či postřehy.
Nemění ani podobu – přibyla sem tam vrás-
ka, pár šedivých vlasů na skráních. Nepotře-
buje brýle, o holi nemluvě.

Zůstává svůj, kabát a šaty převléká jen
v pravém významu, nikoliv obrazně. Jen se
rozšiřují čas a prostor pro jeho vzpomínky, ale
na ně se zas příliš času nedostává. 
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Jako my musí leccos polykat při degradaci
kvality vysokoškolského studia, spolu s námi ja-
ko sám voják v poli houževnatě brání odpověd-
nost studia, nekomerčnost školství, autenticitu
vědeckého poznání, do něhož doba vnáší kvan-
tifikaci, citátománii a další, ale brání i mateřský
jazyk jako základní atribut národní identity. Vždyť
co je dnes psáno česky, téměř není vědecké…

Tak, milý Bohumilku, ať se další roky zará-
žejí o Tvou neměnnost. A za pět let (stejně to
už bude zítra) ať gratuluji pošesté v projasně-
nějších časech. Srdečně

Viktor (Viktora) 

Vzpomínka 
na Lumíra Klimeše

Jak vzpomínat na člověka, lingvistu, musíte-
li užívat už jen minulý čas? Ne nekrologově, ne
oslavně, ale smutně a možná i trochu s úsmě-
vem. Znáte-li někoho víc než třicet let, vzpomí-
náte už nejen na něj samotného, ale i na jeho
životní příběh, jehož součástí jste byli. 

Vzpomínám, jak on sám rád vzpomínal. Na
dětství prožité v Krásném Dvoře, kde byl ta-
tínek přednostou železniční stanice a odkud
si malý Lumír odnáší do života lásku k ma-
šinkám, na rodiče, na tety v Praze, na studia,
na období totálního nasazení, na své profeso-
ry, na kolegy, na své studenty, na Řeky studu-
jící češtinu pod jeho vedením v Běhařově, na
svou ženu a její podporu a pomoc, na spo-
lečné pobyty a výlety se synem na Šumavě. 

Vzpomínám na kolegu vyprávějícího často
historky ze života zakončené dobrou pointou,
vzpomínám na něj jako na starostlivého otce. 

Vzpomínám na trochu medvědí chůzi, na
vždy pečlivě uvázanou kravatu a perfektní
oblek, na hlahol, se kterým se blížil ke své
kanceláři a na místo pod velkou diefenbachií,
kde sedával a zkoušel a kam své studenty ke
zkoušce přímo lákal. 

Vzpomínám na jeho pracovitost a syste-
matičnost, na hlubokou lásku k češtině. Na
věčnou chuť na něco dobrého a na to, jak si
uměl dobré jídlo vychutnat a pochválit je. 

Vzpomínám na páně Klimešovu lásku k ma-
šinkám, na jejich modýlky rozložené na velké
části obrovského psacího stolu, na maličké li-
di na nádraží, které jsem několikrát nešikovně
porazila hrnkem s kávou. 

Vzpomínám na to, co jsme společně prožili
– mé studium, zkoušky, kolegiální a přátelský
vztah a něco sladkého u kávy, na jeho typický
humor, na legrace, když jsme se smáli na-
hlas, na společnou tajnou řeč. 

Vzpomínám na mnohé profesorovy rady,
nápady, inspiraci: …podívejte se na to jinak
… o tom psal… už jste to četla, co na to říká-
te… jó, Švejk… a znáte tuhle, jak pan Kohn…

Stále mi jej něco připomíná – oči jeho sy-
na, Slovník cizích slov, svazky v knihovně, se-
paráty jeho vědeckých prací, jméno v kni-
hovních katalozích, každodenní práce se stu-
denty, společná fotografie u kalendáře, nový
vtip, lokomotiva a její slangové pojmenování,
železničář v uniformě, pořad o bednářích
v plzeňském pivovaru.

Odešel pryč a já doufám, že tam, kde mo-
mentálně je, má hodně starých rukopisů ke
čtení a studiu a že se tam má tak, jak mi to
mnohokrát společně s panem Kaplanem
přál: mějte se eumoiricky… 

Helena Chýlová

Mokré prádlo

Poloměr kruhu

„Jak, ó bože, ó věčný, pamatovat si takový
čísel řad...“ Tato věta je mnemotechnickou
pomůckou pro stanovení dalších desetinných
míst Ludolfova čísla. Textík pokračuje, ale pro
potřebu Kruhu přátel knižní kultury nejsou
nějaká desetinná místa významná. Důležitý je
jeho poloměr. A aby se náš Kruh nezmenšo-
val, prosíme jeho podílníky o úhradu člen-
ských příspěvků na rok 2011. Třebaže nákla-
dy a různé poplatky stoupají, zůstává náš Kruh
konzervativní a částku 50,- Kč nezvyšuje. Tě-
šíme se na vás při setkávání v Polanově síni.

Jana Horáková
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Tiráž

Autoři Plže:

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

Milan Čechura (1949 Ústí nad Labem)
– prozaik, žije v Plzni

Ivo Fencl (1964 Plzeň) 
– strážný, prozaik a publicista, žije
ve Starém Plzenci

Josef Hrubý (1932 Černětice u Volyně)
– básník, žije v Plzni

Helena Chýlová (1961 Plzeň) 
– bohemistka, žije ve Starém Plzenci

Oldřich Janota (1949 Plzeň) 
– hudebník a literát, žije v Praze

Bohumil Jirásek (1931 Pavlíkov u Rakovníka) 
– prozaik a bohemista, žije v Plzni

Ivan Nikl (1955 Klatovy) 
– pedagog, publicista, žije v Bezděkově
u Klatov

Evžen Pěnkava (v Čechách po 1940)
– pseudonymní kritik a básník

Dana Raunerová (1955 Cheb) 
– výtvarnice a literátka, žije v České Bříze

Lucie Růtová (1993 Plzeň) 
– studentka, prozaička, žije v Prášilech
u Sušice

Jan Sojka (1973 Plzeň) 
– pedagog, básník, prozaik a „antidivadelník“

Karel Trinkewitz (1931 Mečeříž) 
– výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí

Marta Ulrychová (1952 Plzeň) 
– etnografka, publicistka 

Viktor Viktora (1942 Plzeň) 
– bohemista

Vhrsti (1975 Rokycany) 
– pseudonymní výtvarník a prozaik, žije
v Plzni

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Zuzany Dorogiové a Luboše Vinše

Prozaické miniatury Karla Adamuse

Antidivadelní idylku Jana Sojky

Básnické pozdravy z Bavor

O první „životní knize“ Milana Čechury
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