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Zářijové číslo Plže je i na první pohled čís-
lem trinkewitzovským, skládajícím Karlu Trin-
kewitzovi blahopřejný hold u příležitosti jeho
srpnového životního jubilea. Trinkewitz, mimo
jiné i laureát Ceny Plže, je již několik let kme-
novým autorem našeho časopisu a určitě jím
zůstane i nadále: přinejmenším bychom si to
velice přáli. Nyní se ve dvou příspěvcích vra-
címe k jeho výročí – tak významná osobnost
si to bezpochyby zaslouží! – mj. textem Miro-
slava Sulana, který Trinkewitze uvedl do Plže,
a k tomu otiskujeme umělcovy starší i novější
texty: například poněkud revidovanou glosu
z exilových časů, dále jeho básně a přede-
vším nepřekonatelné aforismy. Ty by měli po-
vinně (pokud možno co nejčastěji) číst přede-
vším nejrůznější funkcionáříčkové, jimž po-
chybný profit z místních humen zatmívá mysl
i cit. Karla Trinkewitze už z Plže pochopitelně
známe i jako autora haiku (to v prvé řadě) či
přesmyčkových rýmů, posléze jako pilného
publicistu či pisatele dramatických scének,
nyní ho však vítáme v Plži rovněž jako jubilují-
cího uměleckého mága i kmeta z Rabí. Ať pře-
konává všechna zdravotní příkoří a jeho ma-
xiknihovna nechť mu zůstane zachována…

Dozajista nikoli pouze texty Trinkewitzovými
oplývá zářijový Plž: otiskujeme také nové ver-
še Karly Erbové, další kmenové autorky naše-

ho měsíčníku, přičemž v záloze máme i její
povídky – na ně také (snad) dojde! Nyní však
došlo na povídkové práce Daniely Kovářové
(s až pohádkově bizarní každodenní tematikou)
a Václava Grubera, přičemž zrovna tento pro-
zaik se představuje poněkud v jiné podobě –
a etická sarkastičnost vyprávění mu nadmíru
sluší a vyhovuje, dá-li se toto říci o umělec-
kém textu. Jen tak dál! Na příspěvky autorů
našich stálých beletristicko-fejetonistických
rubrik se můžeme těšit i nyní – to znamená
v abecedním pořadí na Stanislava Bukovské-
ho, Milana Čechuru a Oldřicha Janotu. Po
nečekaně dlouhé řadě let uveřejňujeme v Plži
další (byť již staršího data) vzpomínku z pera
Josefa Branda, nestora plzeňského kulturní-
ho dění, shodou okolností spíše kormutlivého
ladění a zaměření. A pak je tu jako obvykle
ještě rubrika Mladý Západ, po ní následuje
rubrika pěnkavovská, potom rubrika hřbitov-
ní, rubrika recenzní a nakonec rubrika určená
(nejenom) pro jubilea. A bonbónek na konec:
Kom(i)x! Zase se nám ale do Plže vešlo mno-
hem méně příspěvků, než kolik bychom si
přáli. Jsme trpěliví, buďte prosím i vy, autoři
i čtenáři!

Vladimír Novotný

1Editorial

Mnoho plzeňských právníků 
má odbornou kvalifikci.

Karel Trinkewitz



2Poezie

Karel Trinkewitz

Jen okamžik jsme svědky ničeho
Ignorabismus

Když umře bezbožník,
nedoví se, že měl pravdu
Když umře bohomilec,
nedozví se, že neměl pravdu

* * *

Sperma v ústech,
která vděčně líbáš:
poznej sám sebe

* * *

Nekopejte do mrtvých!
Strašně mě to bolí.

* * *

Tisíce veršů o luně
napsali básníci,
milý Cyrano.
Na balkon slávy
však vstoupil
Neil Armstrong.

* * *

Diogenes zakopl
o sud
Já jsem zakopl
o báseň
To je
osud

Můj sen z 18. ledna 2009

Některé své sny prožívám jako film
jehož jsem divákem a zároveň vystupuji
v hlavní roli
A jsou sny, v nichž zároveň vím, že sním
a mohu si je jako film sám režírovat
V takových snech jsem po dobu jejich 

trvání
šťasten a nerad se probouzím
Tak se stalo i dnes
Valil jsem na úbočí hory velký černý kámen
Znám ten obraz z řecké vázy z období 

černých figur
A ta černá postava valící kámen jsem já
Sisyfos
Vězím v té postavě a vím, co mám konat
Četl jsem Camusův Mýtus o Sisyfovi
a mnohokrát jsem o něm přemýšlel
Měl bych podle Camusova scénáře cítit 

vzdor
a přesto valit kámen do úbočí
Jenže tentokrát zase jednou vím, že sním
a nechci se probudit dřív, než můj film 

doběhne
posledních pár metrů
Předposlední záběr: celek – pohled 

na úbočí hory
Zahrozím pěstí směrem k Olympu 

a odcházím
Za mnou zůstává černý balvan s nápisem
STRČTE SI TEN KÁMEN DO PRDELE
VOLOVÉ!
A je mi líto, že nemohu vidět, jak se tváří
ta blbá parta aristokratů okolo Dia
Proměna: Ovidius
Na úpatí Olympu stojí černá silueta
Saint-Justa, opřená o guillotinu
A to jsem já
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Francouzský sylogismus

Moi – c´est un antre
Arthur Rimbaud

L´enfer – ce sont les antres
Jean-Paul Sartre

* * *

Slunce vybuchne
Chtěl bych být přitom

Slova k Hemingwayovi

Milý Erneste,
bratře v utrpení,
kdybych tě dnes potkal,
požádal bych tě,
abys napsal novou knihu
Melancholie – pohyblivé peklo
A kdyby se ti podařilo,
co nesved nikdo od knihy
Anatomie melancholie
Roberta Burtona,
zasloužil bys druhou
Nobelovu cenu

Už

Už i ten doktor kams nás píchá,
ví, že náš vzdor je klam a pýcha

Už rád já sóla v krédu vzdám se,
je zpěv můj jenom redundance

Už rozsvítí ti svíčku u hlavy,
teď potomkům svým lič kus kulhavý

Už starý si čtu kata strofy,
dohlídáš se konce katastrofy

Už postavil sis archu jako Noem,
teď přemýšlíš o verši novém

Už právem prvního ti patří archa
Teď mlčíš jak velebný patriarcha

Už nepomáhá žádná terapie
U Styxu vidíš smrtku, kterak pije

Už naposledy čet sis Nietzscheho:
jen okamžik jsme svědky ničeho

Už hlíno suchá na prach drob se,
se smrtí sejdeme se v hrobce

Už přizná smrtelný svůj pot muž
a čas mu říká: Lazare, tak pojď už

Karla Erbová

Most se svatými spí
Srpnový měsíc tence spí
V Juřince přepřahají koně

Ona a on jak třetí strom
tam pod lipami

Co z této noci zbyde:
Několik doteků
několik slov

Po celý život úzkost a strach
čemusi uvěřit
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Zatímco odjíždím
most se svatými spí
a nevzpomíná že by znal
rezatou story luceren

A v parku javory a škumpy
A stopy mladých žen
a poztrácený šál –

Za chvíli všechno zmizí
zaskřípe

Něco tiše cinkne
Možná že tramvaj

po dlouhé šichtě
couvající do remízy

Lednová obloha plná mýtů

Na střechách jiskří samec – mráz
Vinohrad strnul v akvatintu

Od Franze Josefa ho tolik nenapadlo
povídá staříček
po uši utopený v houni

Lavička ve sněhu Čouhá jen opěradlo
Aspoň tu nikdo neokouní

Boleráz Boleráz

Uprostřed změti zimních trav
– ta černá s černou
bílá v bílé –

krajina s křížem
Vladařská gesta hor
Kam zmizel ranní nach?

Poněkud pošetile
pak něco prostého:
Zamrzlý rybník v lukách

Tři muži v oranžových halenách
přes pole nesou k hospodě
svou žízeň

Tak jsi to napsal

Málem kšaft:
Zatímco odjíždím
most se svatými spí –

Málem jsi pod tím vykrvácel
A vůkol:
ještě jakás tíseň
na hrudi drtipěst
a převrácené stoly

Ještě tak tomu porozumět
ačkoli: je to poezie?
Beze mne ano
já bez ní ne?

Jako bys hráběmi od hnoje drásal
zářivé stopy mé –
Lastury Zřídla Eskapády

Už se s tím nedá spát
Už se chce náhle zatrucovat
že najust odejdu
a že si budu sama

A že je tuho jako na potvoru
a že svět červivej
a z prohejřenejch dvorů –

Ona to přesto poezie
vracející se jako malarická horečka
která tě vrhne na lůžko
uprostřed majálesu

Abys už nevěděl o světě hejhulů
prodejných pacholků
čmuchajících psů
a země okřiknuté

Jako bys ještě neochutnal blín –

Tak jsi to napsal –
Už nemáš proč
zanechat v téhle tvrzi klíč
a něco zrcadel
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Překocen úsměv v půli vrat

Dycinky všechno do ztracena
Kam se to pro pána Jána
stále dereš?

Kdyby ses aspoň nekodrcal
přes onu šedou řeku

Možná tam spadneš
Hradčana na obzoru

Taková heroická smrt!
A nikdo o ní neví

Žaltář a rachejtle
Jakási ohrada z latí
Tak se to u nás nosí

Srandičky Tanečky Líčko na líčko
Láska až na půdu
Ve sklepě peklíčko

A v hrudi naležato kámen

Jedeme dolů!
Někam na jih?

Někam kde ze zahrad
zelenkavý chlad?
Někdo už pigloval celou noc
znavené cíchy sněhu

Počká to do rána?
Počká to do pondělí?
A kdo to opět scelí?
Tak se to v tobě pořád pere

Únava z lidskosti

A ještě jiné trosky – 

Skáceli strom
Ten co jsem měla ráda

Byl už tak starý
sotva stál

v haluzně vichřic
rok co rok

Ani o pomoc nevolal
Křehké jsou úmluvy mezi ním
a lidmi

Někdy zněl z jeho větví smích
tak trochu posměvačný
To když si klnul
Když se dušoval
že s nimi – nikdy víc!

Bude z něj kolébka a stůl
A kus
hodíme do ohně

aby hřál
když u nás mrazy bydlí

Skáceli strom –

Proč člověk nedokáže
mlčet? Alespoň mlčet!

Ve všech jazycích
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Zabočili z kruhového objezdu k pohra-
ničním horám. Vítr hnal v poryvech vloč-
ky mokrého sněhu. Roman pohlédl do-
prava. Jestlipak se bojí... Původně s ním
měly jet tři. Pavla z jeho pracoviště cestu
zrušila ještě včera, Zdena na poslední
chvíli. Sám ještě včera váhal. V tomhle
počasí...

Monika na sedadle spolujezdce si ne-
byla jistá ani teď. Romana znala jen zběž-
ně, pracoval na jiné katedře, navíc výraz-
ně starší... Nakonec s ním jede sama...
Měla jsem zůstat doma. Na druhé straně
poprvé možnost přednášet v zahraničí...

Silnice pomalu stoupala. Kolem už
dávno není šedobílá břečka, ale hluboké
závěje. Taky se rychle stmívá.

„Tak co, nebojíte se?“ zeptal se.
„Měla bych?“
„Ne, já myslím, že ne. Bude to určitě

prohrnutý. A tady alespoň nejsou kamio-
ny.“ 

Monika si teprve teď doopravdy uvě-
domila, že v kopcích na hranici bude
podstatně víc sněhu než v krajském
městě.

„Opravdu se nebojte, mám zimní výba-
vu,“ usmál se.

„Spacák a polární psy?“ Co to žvaním,
řekla si vzápětí v duchu.

„Ne. Zimní obutí a v kufru lopatu a se-
keru.“ 

„Hm,“ přikývla. Znovu se podívala na
Romana. Vůbec ho neznám. S cizím mu-
žem v autě... Ještě by bylo možné za-
stavit. Zastavit a vystoupit. Ale je to už jen
pár kilometrů. Taky mohli ten seminář
uspořádat někde jinde než v horském
lázeňském městečku. No jo, Němci to
mají jako výlet na pár dní, my jedeme rov-

nou z práce a ještě v noci se musíme
vrátit...

Silnice dál stoupala a vinula se mezi
kopci. Roman se znovu podíval na Mo-
niku. Ještě ve městě si říkal, jestli i ona
na poslední chvíli cestu nevzdá... Jel by
sám? No, možná i ano, ale takhle ve
dvou to bude určitě o moc zábavnější... 

Zatím to není tak hrozné. Jen ten vítr.
Sílí. V otevřeném terénu byly prudké ná-
razy při řízení docela znát... Už abychom
byli v lesích.

Možná by i teď bylo ještě rozumné se
vrátit, pomyslela si Monika.

Roman se nerad vracel. A taky, sám
v autě s mladou ženou, tak trochu na
cestě do neznáma... Kdo by se vracel.
I když ten vítr sílí. Na silnici se tvoří hlu-
boké sněhové jazyky. Zatáčkou u prázd-
né sjezdovky projel radši krokem. Vítr
teď žene vločky úplně vodorovně.

„Škoda, že jsme nevyjeli dřiv,“ řekla
Monika, „je už skoro tma.“

„Pavla se Zdenou nechtěly jet dřív,“
pokrčil Roman rameny. „Copak o to, bu-
deme tam včas, ale v noci nás čeká ještě
cesta zpátky. Bylo by lepší tam přespat.“
S tím nikdo nepočítal. Je to přece jen pár
kilometrů. Kdo mohl vědět, že bude tak-
hle. Možná by šlo zajistit nocleh ještě
dnes. Znovu se podíval na Moniku. Je
hezká...

Nereagovala. Měla jsem zůstat doma.
Vůbec ho neznám... A v tomhle počasí...
A teď ještě nocleh bůhví kde.

Představil si turistické městečko na ně-
mecké straně hor. Jsou tam hotely, pen-
ziony. Roman si v duchu představil večer
u krbu, láhev vína...

Václav Gruber  

Vítr
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„Jak daleko je na hranice?“ vyrušila
ho.

„Pár kilometrů. Sedm, osm...“ Vítr ohý-
bal vršky smrků a místy dalo práci udržet
rovný směr. Taková vichřice... Roman
sám přesně nevěděl, kde jsou. Jel teď
hodně pomalu, na běžkách by to bylo
rychlejší... „Zpátky to v noci opravdu ne-
půjde...“ řekl nahlas.

„Pojedu vlakem.“
„Není tam nádraží.“
Proboha, kam jsem se to nechala vylá-

kat... Vždyť já opravdu vůbec nevím, s kým
tu vlastně jsem. V kabelce mám mobil.

„Tak jsme dojeli.“ Roman vyřadil rych-
lost a opatrně dobrzdil. Auto se při té
rychlosti zastavilo skoro samo. Uhodil ru-
kou do volantu a podíval se na Moniku. 

Neříkala nic, jen se nevěřícně dívala
na ulomenou horní část velkého smrku,
která ležela přes silnici. Husté větve se
pohybovaly v prudkém větru. 

„Nejde to objet?“ řekla a v hlase měla
naději i strach.

„Sotva je znát, kde končí silnice,“ na-
mítl Roman. „Ten strom leží přes celou
šířku.“ Zhasl světlomety.

„Co budeme dělat?“
„Možná nás čeká společná noc,“ řekl

a podíval se na ukazatel paliva. „Benzínu
máme dost, můžeme topit.“

„Že bychom jako zůstali tady? Do rá-
na?“

„Nebojte se.“
„Já se nebojím.“
„No, moc lhát neumíte...“ V Romano-

vých představách se pokojík v horském
penzionu proměnil na kabinu auta zpola
zapadanou sněhem se sklopenými opě-
radly předních sedadel. Topení moder-
ních aut je výkonné.

„Vrátíme se...“ V jejím hlase teď byla
prosba. Kolem už byla tma.

„Zkusím to otočit.“
„Mám vám ukazovat?“
„Asi ano,“ přikývl. „Podíváme se, kolik

tam máme místa.“
Oblékli si bundy a vystoupili z vyhřá-

tého auta. Ledový vítr se do nich opřel
plnou silou. Roman Monice ukázal, kam
až ho může nechat zajet na obou stra-
nách silnice. „Klepněte na auto, když bu-
de třeba zastavit,“ zakřičel nahlas. Na-
sedl do auta, nastartoval a několik metrů
zacouval. Teď naplno doleva, pak na
plný pravý couvnout...

Zadní kola zapadla do hlubokého sně-
hu, když auto stálo přibližně napříč silni-
ce. Ach jo, ženská, zavrčel pro sebe. Po
několika pokusech bylo jasné, že takhle
auto ze závěje nevyjede. Pustil ji dovnitř,
aby se zahřála.

„Promiňte,“ řekla sklesle, když viděla,
jak se tváří.

„Ale jo,“ kývl, „přece vás nezabiju...“
Teď už se doopravdy bála. Sáhla do

kabelky.
„Kam chcete volat?“ zeptal se naštva-

ně, když viděl, že vytáhla mobil.
„Pro pomoc, přece. Aby nás někdo vy-

táhl. Traktor, vojáci...“
„Schovejte to,“ řekl možná zbytečně

příkrým hlasem. „V tomhle počasí sem
kvůli nám nikdo nepojede...“ Sakra,
vždyť jsem jí říkal, klepnout na auto...
„Zapadnu jak blbej začátečník a horská
služba tady není,“ procedil mezi zuby.
Naštvaně si představil, jak tohle Monika
bude vykládat na fakultě.

Podívala se na osvětlený displej. Vy-
hledávám síť... on tady není signál... asi
to počasí...

„Schovejte to, stejně se nikam nedo-
voláte.“

Řekl to tak divně...
Vypadá, jak by se chtěla sesypat... to

by tu ještě chybělo, hysterický záchvat.
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Mrholilo.
Advokátka nedostatečně chráněná

značkovým deštníkem vběhla do nádraž-
ní haly a pohlédla na digitální tabuli. Ry-
chlík na Prahu jel podle plánu za patnáct
minut.

„Mám spoustu času,“ pomyslela si
a rozhlédla se kolem. Rokycanské ná-
draží procházelo v posledních letech

průběžnou rekonstrukcí, která kompliko-
vala provoz a omezovala příchody na ná-
stupiště, ale advokátka vlakem jezdila vý-
jimečně a změny k lepšímu nedokázala
ocenit.

Zatoužila po útulné kavárně, jaké znala
z francouzských filmů.

„Dala bych si horké kapučíno a po-
hodlné křeslo,“ napadlo ji, ale hala byla

Daniela Kovářová  

Rokycanské pastorale

Proč jsem s ním jezdila... neubráním
se mu... Otevřela dveře a vystoupila
z auta... Znovu se podívala na mobil.
Vyhledávám síť...

Co blázní? Chce snad jít pěšky? Vy-
stoupil také.

Uteču mu... Podívala se doleva, zpátky
směrem k vnitrozemí.

Jestli mi zmizí ve tmě... Rychle k ní při-
skočil. Chytil ji oběma rukama za ramena.
„Neblázněte a vlezte si zpátky do auta.“

Má teď úplně jiný hlas.
Vtlačil ji zpátky na pravé přední sedad-

lo a zabouchl za ní dveře.
Mám se mu bránit? Já husa... vytáhl

mě sem samotnou schválně. Zdena mu
určitě volala, že přijede jen o pár minut
později... možná že to vůbec nevolala
Zdena... a kdoví, jak to bylo s Pavlou...
a já mu nalítla... 

Otočila se za Romanem, který zamířil
k zádi vozu. Otevřel kufr. Pak ho viděla
se sekerou v ruce. Otevřel přední dvíř-
ka...

Monika znovu vyskočila do studeného
větru. Za sebou měla ležící korunu smrku
a před sebou černou oktávii napříč sil-
nice a Romana se sekerou v ruce.

„Kam zase jdete?“ křikl na ni.
Nerozuměla mu. Vnímala rozčílený tón

jeho hlasu a děs jí svíral hrdlo. Ustoupila
k zadní části auta. Světýlko v otevřeném
kufru ozařovalo polní lopatku. Alespoň
něco... hrábla po ní.

Když Roman viděl, že Monika vytáhla
z kufru lopatku, usmál se. Vítr a mráz
z úsměvu udělaly nepříjemný škleb. Uká-
zal sekerou k padlému stromu.

Nedostane mě. Monika nečekala na
další máchnutí sekerou a zvedla polní lo-
patku.

Co blázní? Rána ho zasáhla do pravé-
ho předloktí a sekera mu vypadla z ruky.
Teď měli v očích děs oba... Ona mě...
Ještě se pokusil natáhnout znovu pro se-
keru... Druhou ranou ho zasáhla do hla-
vy.

Polní lopatku koupil Roman v Army
shopu, a proto měla tak dobře nabrouše-
né okraje. Když viděl, že ji tahá z kufru,
chtěl jí říct, že to je dobrý nápad, možná
s ní půjdou sekat smrkové větve lépe než
sekerou. Malé smrkové větve pod kola
v tomhle počasí jsou daleko lepší k vyjetí
ze závěje než písek.
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chladná a nepřátelská. Ve zmoklých lo-
dičkách na vysokém podpatku nebylo
příjemně, ale sednout si na oprýskaná
plechová sedátka se neodvážila.

Hala se pomalu zaplňovala cestujícími
– studenty a žáky, jedoucími do školy,
železničáři po směně, úřednicemi dojíž-
dějícími do nedalekých měst. Nikdo ne-
chtěl na vlak čekat venku, v zimě, ve
větru a dešti. Jejich polohlasné debaty
zaplnily prostor a z vlhkých kabátů se
pomalu uvolňovala pára.

Advokátka s nedůvěrou pozorovala
skupinku bezdomovců, která okupovala
vlažné radiátory. V rudém, upnutém kos-
týmku vedle nich vypadala obzvlášť ne-
patřičně.

Cítila na sobě pohledy ostatních a pře-
mýšlela, zda cesta vlakem do Prahy byl
dobrý nápad.

Odložila značkovou kabelku, deštník
a tašku se spisy na modré plechové se-
dátko a otevřela noviny, ale nedokázala
se na čtení soustředit. 

Zvedla oči. Kdosi na ni hleděl. Užasle,
zvědavě, až lačně. Nechápala, kde se
v cizím člověku bere drzost vpíjet se do
obličeje, svlékat ji očima a možná i kriti-
zovat volbu punčoch nebo výšku patníků.

„Hloupost! Co se to se mnou proboha
dnes děje?“ pomyslela si a setřásla ze
sebe opovržení. Pozorně se podívala na
bezdomovkyni a zpozorovala, že je jiná
než ostatní kamarádi, kteří se hřáli
v hloučku. Žena držela v ruce několik ča-
sopisů Nový prostor a na hrudi měla při-
píchnutý odznak prodejce. Vzpomněla
si, že kdesi četla o projektu pomoci bez-
domovcům, jak začít nový život.

„Bože,“ napadlo advokátku, „snad po
mě nebude nic chtít!“ a stočila pohled
jinam, ale žena už se k ní blížila. Smála
se a v úsměvu odhalila bezzubé dásně.
Ostrý pach uhodil advokátku do nosu

a musela se soustředit, aby na sobě ne-
dala znát znechucení.

„Je dneš čeršštvý,“ zašišlala žena, „ne-
koupíte si?“

Okolo stojící lidé ji se zvědavostí pozo-
rovali a čekali na její reakci.

Věděla, že nemůže odmítnout. Pře-
mohla se, vytáhla padesátikorunu a po-
ložila ji ženě do špinavé dlaně, opatrně,
aby se nedotkla její kůže. 

„Dík,“ hlesla stará žena a podala jí
jeden výtisk časopisu. Pak se otočila
a s mincí v ruce přistoupila k nápojové-
mu automatu.

Advokátka ji pozorovala. Žena navolila
kapučíno, počkala, až jej automat připra-
ví, a s horkým nápojem usedla na seda-
dlo vedle advokátčiny kabelky z červené
hadí kůže.

„Pije kávu?“ napadlo advokátku udi-
veně. Ještě nikdy neviděla bezdomovce
s kávou. Fascinovaně pozorovala ženu,
jak čichá k umělohmotnému kalíšku
s horkou tekutinou. Halou se vinula pří-
jemná vůně. Advokátka polkla a s tro-
chou závisti si prohlédla ženu pozor-
něji.

Ošlehané, vrásčité tváře, červené, po-
praskané ruce, polorozpadlé boty a va-
tovaný kabát plný děr. Určitě už se neče-
sala hodně dlouho.

Žena se na ni povzbudivě usmívala
a hlasitě srkala kávu.

Z amplionu se ozvalo hlášení – praž-
ský rychlík měl přijet za tři minuty.

„Konečně!“ pomyslela si ulehčeně.
„A včas!“

Vzala do jedné ruky tašku se spisy, do
druhé deštník a důstojně vyrazila na ná-
stupiště. Když vyšla z nádražní haly, vítr jí
téměř vyrval deštník z ruky. Ještě schody
do podchodu a nahoru na nástupiště.
Třásla se zimou a oběma rukama svírala
lomcující deštník.
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V tu chvíli si uvědomila, že nemá ka-
belku.

Dvě vteřiny děsivé beznaděje, kde ji
nechala a co teď bude dělat. Pak jí mo-
zek nabídl vzpomínku na nádražní halu
a bleděmodré sedátko.

Otočila se a bez ohledu na podpatky
se rozeběhla ke schodišti. Taška se spi-
sy ji bouchala do boku, vítr cuchal vlasy
a deštník vlál za ní. Věděla, že vracet se
zpátky je beznadějné. Množství lidí
uvnitř, cikáni, bezdomovci, výrostci
a v kabelce všechny doklady, peníze,
mobil a klíče od domu, kanceláře i auta.
Vrážela do lidí, kteří naopak z nádražní
haly spěchali na nástupiště.

Udýchaně se vřítila do čekárny. 
„Věděla jsem to!“ pomyslela si. Se-

dadlo bylo podle očekávání prázdné. 
Zhluboka se nadechla a nelogicky při-

stoupila blíž, jako by nevěřila vlastním
očím. 

„To je konec,“ napadlo ji. V kabelce měla
všechno. A samozřejmě i lístek na vlak.

„Není kam spěchat,“ pomyslela si a sna-
žila se nerozbrečet.

Někdo ji zatahal za rukáv. Na vedlejším
sedadle stále seděla žena s kávou.

„Já ji škovala,“ zašišlala, „pro váš!“
Sáhla za sebe a ve špinavých, popras-
kaných rukou držela červenou kabelku.

Do stanice vjel vlak a halu naplnilo kví-
lení písku v brzdách.

„Šak utíkejte,“ pobídla ji žena.
Advokátka sáhla po kabelce a vděčně

se na ženu zadívala. Na chvíli si obě byly
blízké a advokátku napadlo, jaké asi
mohly být její osudy.

Pak se otočila a vyběhla do deště. Za-
stavila se až v chodbičce vlaku.

„Je tak lehká,“ pomyslela si a s buší-
cím srdcem a obavou otevřela zip.

Obsah kabelky byl kompletní.
Advokátka vyhlédla z okna a vlak se

pomalu rozjel. Z nádražní haly na ni hle-
děly velké hnědé oči. Se vší upřímností,
které byla schopna, se usmála. 

Pak zvedla ruku a zamávala.

Aforismy

Karel Trinkewitz

Prolhášení
Život je nejkratší cesta k smrti.

Jsou doby, které pominuly, a doby,
které se pominuly.

Někteří vládci mají v hlavě seno moci
(čti sen o moci).

Chceme-li vařit, potřebujeme k tomu
vařečku. Chceme-li přesvědčit lid
o opaku pravdy, potřebujeme opakovačku.

Kdo jinému fámu kopá…

Blázni byli, chordy měli.

Kdysi racci, dnes raci.

Chytrému napověz. Státníkům to stejně
dají napsané.

Politici: Vidí-li moc, sbíhají se jim sliby
v hubě.



11

Česko: Hic šunt leones.

Heslované! Ještě naše slovanská řeč žije.

Totalitní režimy nejpřísněji stihají
zápornografii.

Mnoho plzeňských právníků má
odbornou kvalifikci.

Můj idole! I nahoře!

Doctor hororis causa.

Vlast but not lízt.

Kandidát politických vět.

Prométheus přinesl lidem oheň. Za to
má denně čerstvá játra.

Vládcům, když se dostanou k moci,
ztvrdne srdce, ale zato jim změkne mozek.

Nula od nuly pojde a pak má státní pohřeb.

Když je stát na mizině, jdou generálové
do pučovny.

Spi Sy! Mao Tse-tse Tung

Čehý krásné, čehý mé!
Hot krásné, hot mé!

Kolik jazyků znáš, tolik jich líže prdel.

Byl to chlap s hrdým čelem. Tak dostal
basu. A šmytec!

Omyl justiční omyl.

Ze strany můžete být vyškrtnuti nebo
vyškrceni.

Alkohol je metla lidstva. Proto se státu
tolik vyplácí.

Střelili české divadlo do Tyla.

Laureát poznamenaný státní cenou.

Kolik stojí kilo vepřového, když se
sviním házejí perly?

Godot sa ionescoril.

Ženy ho hýčkaly. Byl to zhýčkanec.

Chtěl bych, aby můj aforismus vyšel ve
dvou dílech a byl zpracován co televizní
seriál.

Správný člověk má šest smyslů: zrak,
sluch, čich, chuť, hmat a smysl pro humor.

Když se o ženě řekne, že mezi dva
muže vrazila klín, beru to doslovně.

Panny jsou bytosti fiktivní.

Přišel o oči, odjišťoval mini.

Mnozí státníci bývají nazýváni čestnými
občany. Ale je to jen formalita.

Chvíli před smrtí vyčnívají oběšenci nad
hlavy svých současníků.

Lidová vůle se někdy valí jako
rozbouřená řeka. Politici se snaží svést
ji do jednoho koryta. Toho svého.

Po vítězství revoluce nejvíce křičí ti, co
mlčeli. Mají odpočinuté hlasivky.

Některá strana si musí svoji linii napřed
nalejnovat.
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Stanislav Bukovský

Prostě je taková doba...
Architektura by měla usilovat o to, aby se

nám dobře bydlelo a aby to bydlení taky
dobře vypadalo. Aby člověk nemusel ne-
ustále pendlovat z místa na místo, z jedno-
ho konce města na druhý, z jedné obce do
jiné, ale aby žil v příjemném prostředí a co
nejblíže měl i všechno ostatní. Za to, že
tomu tak není, samozřejmě nemohou jen
architekti, zvláště pak ne hlavní architekt,
protože žádného hlavního architekta už
radši ani nemáme. 

Prostě je taková doba, že co se dřív ro-
zumělo samo sebou, se dnes stává ne-
dostižným ideálem.

Třeba vesnice bývaly dokonalým mís-
tem k bydlení i k práci. V chalupách se
spalo, vařilo, jedlo a leccos i dělalo, zvláš-
tě v zimě; ve stájích, stodolách, na dvoře
a v sadu se pracovalo a za prací se taky
ještě chodilo a jezdilo kousek cesty na
pole a do lesa. Chalupy bývaly svými prů-
čelími obráceny k návsím a silnicím a do-
hromady vytvářely harmonický celek. Ko-
runou všeho byl kostel. Ke každé trochu
větší vesnici patřila i škola a hospoda,
k nimž se vázaly různé kulturní aktivity,
a taky hřbitov, i ten byl součástí kultury. 

Občas se na vesnici zmohli na nějakou
sochu a téměř vždy na boží muka. Ta po-
lidšťovala spolu s osamělými mohutnými
stromy, solitéry usnadňujícími orientaci
a alejemi vroubícími silnice a cesty i vů-
kolní krajinu.

Podobně tomu bylo i v maloměstech.
Za náves si stačí dosadit náměstí, za ze-
mědělskou činnost práce řemeslné
a úřednické. Krásná průčelí, především
na náměstích, lahodila oku. K tomu opět
náležely kostely, ale také veřejné budovy
a obchody. Stejně nakonec vypadala

i větší města, ba i ta největší, která ob-
vykle bývala množinou měst menších.
Když se pak začaly ve městech budovat
továrny, musely se k nim přistavět i obyt-
né čtvrti. Pořád to ještě šlo, chodilo se
hodně pěšky a na delší přesuny zatím
stačila veřejná doprava.

Potom ale města zasáhlo nezhoubné
bujení panelákových sídlišť, bez center,
bez kostelů a vůbec bez všeho. Lidé měli
zato kde bydlet a ve stále se rozrůsta-
jících továrnách mohli i pracovat. Když
se posléze továrny zrušily a přestalo se
vyrábět, našli obyvatelé sídlišť, stejně ja-
ko ti ostatní, zaměstnání ve všelikých
kancelářích. Poněvadž v těch kancelá-
řích je zapotřebí čím dál víc zaměstnan-
ců, zbudovala se, co možná nejdál od
středů měst, kde se většina kanceláří na-
chází, nová sídliště na nejvyšší možnou
míru zahuštěných rodinných domků. Po
zkušenosti s panelovými sídlišti opět bez
center a bez hospod, o kostelech ne-
mluvě. 

Porůznu za městy i ve městech samot-
ných se postavila obrovská obchodní
střediska s obrovskými parkovišti a zača-
lo velké ježdění a šopingování (nebo také
šopování, obojí je správně).

Domy už nemají krásná průčelí, včetně
těch nejslavnějších a odborníky nejobdi-
vovanějších, ale dělají se tak nějak samy
pro sebe. Což je obzvlášť pozoruhodné
u obrovských vil na malinkatých pozem-
cích, sousedících se stavbami nejrůzněj-
ší úrovně, velikosti a někdy i poločasu
rozpadu. 

Nedostatek intimity se mnohdy řeší
opticky neprostupnými hradbami. Za ni-
mi běsnívají krvelační rotvajleři či jiní po-
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Sova bez not

Oldřich Janota

A tati
„A tati, eksistujou eště jiný takový

sprostý slova jako knihovna?“
„Jaký jiný takový!?“ vyštěkl oslovený

muž, vlekoucí po ulici za jednu ruku asi
desetiletého hocha.

„No takový,“ odpověděl chlapec, „co
sou jako slušný a vlastně sou sprostý.“

„Jo tak. Ovšem,“ řekl muž. „Server,
servis, poslání, asertivita, duchovno,
serty serty… to se říká taky v tenise.“

Chlapec se rozzářil. Sprostá slova byla
lepší než ta nejlepší žvejkanda. Dala se
donekonečna převalovat v puse, vyfuko-
vat jako růžový bubliny a nechávat prask-
nout lekavým osobám přímo do obličeje.

„Tatí, řekni eště nějaký,“ žadonil hoch.
„Tak třeba,“ pokračoval muž poněkud

neochotně, „…tlumočit.“ 
Sám jako tlumočník totiž pracoval

v jednom exkluzivním nočním klubu. By-
lo to poměrně bezvýchodné řešení bez-
východné situace, do které se někteří
přecitlivělí jedinci ve společnosti nutně
dostávají, ať už je koministická nebo ko-
pytalistická. Nebylo divu, že o tlumočení
mluvil nerad. 

„Jenže tati,“ pokračoval neúnavný ma-
lý zvědavec, „kluci říkají, že je taky spros-
tý slovo čip.“

„Opravdu? Hm, to asi myslí tak,“ rozu-
moval Bertík (v night clubu mu přezdívali
Bertík Žertík), „že čipy se dnes stávají
nástrojem zotročování člověka, a proto
se lidé stydí takové slovo vyslovit.“

„To ne,“ povídá hoch, „kluci říkají, že je
to sprostý pozpátku.“

Bertíkovi se vybavila dávná anekdota
kamarádky Halky T. Někde na Slovensku
ji na stopu vzal chlapík moskvičem a auto
se cestou zavařilo. Muž vystoupil, zvedl
víko motoru a povídá:

„Do piči ta piča je v piči.“
The Ultimate Czech. Zaručeně se do-

mluvíte hned v první lekci. 
Existují jazyky se slovní zásobou pou-

hých dvaceti slov, kterými některá etnika
dokáží obsáhnout celý svět, ovšem s tím,
že každé slovo má spoustu dalších vý-
znamů podle intonace, s jakou se vyslo-
ví. Bertík Žertík by dodal, že u češtiny je
to naopak. Čeština má košatou slovní zá-
sobu, ale vzhledem k tomu, jak ji lidé

dobní vlkodlaci. Jasný vzkaz chodcům:
Sem na procházky nechoďte, nemáte tu
co pohledávat. Zatím tam domobrana
neperlustruje cizáky, ale dobře se tam
rozhodně nikdo necítí.

A tak památkáři chrání některé objekty
označené za památky, developeři pod-
nikají a stavební úřady úřadují. Když si
chce člověk vyjít do města na procház-

ku, pomalu to moc nejde, protože auta
parkují i na chodnících. Pakliže se k to-
mu přesto odhodlá, nezbývá mu, než vy-
razit do čtvrtí postavených nejpozději
před druhou světovou válkou. Někde
jsou tam ještě chodníky, po nichž se dá
chodit, na ulici rostou stromy a na rodin-
né i činžovní domy lze se zalíbením po-
hledět. Ale pozor na psí hovínka.
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používají, by stačilo slov asi pět. Na po-
čátku bylo slovo „vysmátej“.

„Táto,“ zatahal Bertíka za rukáv jeho
syn, „a jak vznikly sprostý slova?“

Zaměstnání v night clubu mělo pro Ber-
tíka tu výhodu, že se ve dne mohl věnovat
svým dětem víc než obvykle mohou lidé,
kteří vykonávají zaměstnání slušnější.

„Možná… ze strachu. Že mají lidi strach
z toho, co cítí, že je na ně moc velký. Ale
sprostý se může stát každý slovo,“ poví-
dá. „Teď jsou třeba sprostý slova pravda
a láska.“ 

„Jak sprostý?“
„Jsou směšný, ubožácký a křivý, a sluš-

nej člověk je alespoň na veřejnosti ne-
řekne.“

„A knihovna je sprostý slovo taky ze
strachu?“ 

Bertík zmateně máchl rukou. Sám bo-
hužel přispěl k haldám egoistických vý-
křiků válejících se po knihovnách vlast-
ním veledílem. Došel ke geniálnímu zá-
věru, že tajemstvím literatury je kopírovat
kolotoč lidských myšlenek, neúprosně
opakujících pár základních témat – jídlo,
hájení života a páření. Nášupem přidat
nějaké to moudro, mystično milá myšič-
ko, něco „pravdivýho ze života“ a též ně-
co xmíchu. Čím lépe spisovatel odhadne
rychlost, s jakou se u lidí tyto myšlenky
dokolečka opakují, tím je pro ně kniha
„čtivější“. A pak už může sekat best-
sellery jak Baťa cvičky. 

Ve svém arcidíle se Bertík pokusil o ně-
co opačného, co znal z meditace, totiž
myšlení zvědomovat. V nejlepším počte-
níčku, například o kalhotkách hlavní hrdin-
ky, Bertík přetne vyprávění (poněkud ne-
urvale) a vytrhne čtenáře z laskavého pro-
středí night clubu do tvrdé reality civění na

potištěný papír, tedy stránku pihy. Formál-
ně například použitím interpunkčního zna-
ménka zpátečník (kínčetápz), které čtená-
ře směřuje, aby si slovo či větu přečetl
ještě jednou – případně i pozpátku (udeř
puk!) – nebo tak, že třeba místo slova kni-
hy ponechá v textu přeslech pihy. 

Ušlechtilý Bertíkův záměr šířit nenásil-
ně principy meditace ovšem ztroskotal
na tom, že jeho kniha nikoho nebavila,
natož aby si někdo všiml jejího spasitel-
ného poslání. Balíky neprodaných knih
se teď na rozdíl od Prodané nevěsty Ber-
tíkovi pošklebovaly na nejnemožnějších
místech po celém bytě, včetně toilety. 

„A tati, můžou se ze sprostých slov stát
zase slova slušný?“ zeptal se chlapec.

„To bych řek, vole,“ zapomněl se Ber-
tík a zmlkl zděšen tím, jaké stopy na něm
práce v night clubu zanechala.

V zenbuddhistických příbězích se to
jevilo tak snadné spojovat psa, Buddhu
a klidně i výkaly. Vše tam mělo prokaza-
telně jednu podstatu. 

Ale když teď chtěl poukázat na část lid-
ského těla, která není nadávkou, nýbrž
posvátným místem zrodu života, a dále
také na zvíře, které není nadávkou, nýbrš
naší matkou, protože nás živí svým mlé-
kem, věděl, že sotva to vyřkne, zazní to
sprostě. Nýbrš?

Jakoby tu jednu čistou a nepošpinitel-
nou povahu všech věcí nešlo vysvětlovat,
pouze žít. 

Chlapec něco z toho zřejmě vytušil, jak
to ostatně často bývá, i bez řečí, protože
když s tatínkem Bertíkem kráčeli dál, už
se na žádná sprostá slova neptal. 

Ve skutečnosti to bylo ovšem tak, že
už dávno neposlouchal a myslel na něco
úplně jiného.
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Milan Čechura

Pan Kaplan má stále třídu rád
„Cha cha cha…, che che che…, chi

chi chi…, jéééééé.“
Stál jsem na zastávce autobusu a četl

si. Lapal jsem po dechu a po tvářích mně
tekly slzy. Od smíchu. Najednou mě
něco vyrušilo.

„Hi hi hi…, he he he…, ho ho ho…,
íííííííííí.“

Kousek ode mě stála mladá žena, la-
pala po dechu a po tvářích jí tekly slzy.
V ruce držela stejnou knihu jako já. Po-
dívali jsme se na sebe a zhroutili se oba
v novém výbuchu veselí. Za nějakou
chvíli jsme se uklidnili alespoň natolik, že
jsme byli schopni uložit ten poklad od
spisovatele Leo Rostena do tašek a na-
stoupit každý do svého autobusu. Tu že-
nu jsem už nikdy v životě neviděl. Ale ten
zážitek si budu pamatovat pořád.

Kniha z prostředí jazykové školy pro
přistěhovalce je suverénně nejvíce mize-
jícím svazkem z mé knihovny. Z těch, ko-
mu jsem ji půjčil, mi ji nevrátil nikdo. Ale
nelituji, i když jsem v důsledku toho ku-
poval „Pana Kaplana“ nejméně osmkrát.
A pokaždé jsem tu nádheru znovu, jako
by to bylo poprvé, přečetl. Nikdy mě ne-
omrzela.

Hlavní hrdina, který své jméno s obli-
bou píše na tabuli ve tvaru H*Y*M*A*N
K*A*P*L*A*N, je neodolatelný. Jeho nad-
šení pro zdolávání překážek obtížného
jazyka je nakažlivé a tvary, které vymýšlí
on i jeho spolužáci, se mi vryly natolik do
paměti, že už tam zůstanou navždy. Pár
jich připomenu.

Tak třeba vojevůdci vybojovali vítězné
„pitvy“. Slova s protikladným významem
jsou: život – smrď, hlavní – pohlavní. Mů-
žeme se dozvědět i něco o obydlí indiá-

nů a že „hyndyjáni mají kvikvany“. Před-
stava rudochů, jak žijí ve kvikvanech
místo vigvamů, je k popukání. A největší
pecka, alespoň pro mne, jsou tři muš-
ketýři interpretovaní panem Kaplanem ja-
ko „či muškedíři“ a to jmenovitě „Pornos,
Xerox, Baranys a Jardaňan“.

Mám rád všechny. I profesora Park-
hilla, který je občas z těch novotvarů na
zbláznění, i Bessie Shimmelfarbovou, jež
celou dobu nabádá pana Kaplana, který
si za svými výroky stojí, aby „ustoupil
o píďu“. Obdivuji Leo Rostena, že doká-
zal něco takového napsat. Musela to být
neuvěřitelná dřina. Ale i radost. A snad
ještě více obdivuji oba překladatele,
Pavla Eisnera u starší verze a Antonína
Přidala u té novější. Převést ty slovní
eskapády z angličtiny do češtiny, to tedy
klobouk dolů.

Ale dosti již jazykových a podobných
rozborů. Slíbil jsem vám už na začátku
mých povídání, že se spíš zaměřím na
zážitky, které mě v souvislosti s četbou
potkaly. Tak tady je ještě jeden.

„Teda vy jste ale divoši,“ zamrkal na mě
soused, jenž bydlí pod námi, když jsem
ho míjel na chodbě. Víc to nekomentoval
a zaplul do svých dveří. Asi tak hodinu
jsem přemýšlel, než mi to došlo. Včerejší
noc. Žena leží ve své posteli a v uších má
tampóny. Aby vůbec zabrala. Mé tělo, vy-
mršťováno záchvaty smíchu, neboť jsem
opět ponořen do „Pana Kaplana“, dopa-
dá na matraci a ta údery přenáší do
nohou našeho lože, takže o patro níž to
určitě musí vypadat, že…

Mám tu knížku rád i za tuhle pověst. To
nikdy není na škodu.
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Karel Trinkewitz

Antikódy: osvobozená slova
a slova o svobodě

Toto není literárněvědný komentář k dí-
lu Václava Havla, nýbrž vzpomínka sou-
putníka, který byl ke konkrétní a vizuální
poezii připlaven stejnými proudy jako mla-
dý básník Havel. Naše generace vyrostla
v době nacistického zákazu moderního
umění a stačila po roce 1945 sotva za-
hlédnout květy surrealismu, dadaismu
a kubismu, když stalinská kulturní politika
znovu vyslovila zákaz takzvané degenero-
vané západní kultury.

Václav Havel mi v jednom dopise píše:
„Tehdy byla sice pochmurná padesátá
léta, pro mne je ale ta doba navždy spo-
jena s krásnou vzpomínkou na první do-
brodružné objevování hodnot. Vymetali
jsme s přáteli antikvariáty (tehdy v nich by-
lo z četných konfiskátů možno najít ještě
dost pokladů volně ležících na regálech),
vysedávali jsme v Univerzitní knihovně
(a zase ta otázka: jak jsem to mohl stih-
nout?), donekonečna vedli učené rozpra-
vy a posléze jsme začali vyhledávat ty spi-
sovatele, které jsme nejvíc ctili (a ve svém
psaní náležitě napodobovali), kteří byli
tehdy zakázaní, vyškrtnuti z literární histo-
rie – a přesto byli živí, chodili po Praze,
kdesi bydleli, cosi stále psali – to bylo
fantastické vědomí a fantastické dobro-
družství po nich pátrat!“

Také já jsem patřil k takové skupině
gymnazistů, kteří hledali cestu k moderní
literatuře v antikvariátech, v likvidovaných
knihovnách při odvozu do sběren papíru,
v kontaktech se zakázanými autory. Mo-
hu podat jen osobní svědectví o duševní
situaci generace. Nezapomenu na první
setkání s Osvobozenými slovy Filippa

Tommasa Marinettiho. Bylo to oslnění na
celý život. Bylo to jako výbuch na jedné
stránce vizuální básně Marinettiho o válce
v zákopech. Slova a písmena rozběhnutá
a vybuchující na stránkách knihy. Futuris-
mus nás ohromil silou svobody slov. Stej-
ně tak surrealismus: osvobození podvě-
domí. V době temného útlaku slova sta-
linskou cenzurou jsme objevili svobodu
slov a znaků v Morgensternových bás-
ních, v Apollinairových Kaligramech, ve
Vrhu kostek Mallarméa, v experimentech
Velemira Chlebnikova a Vladimira Maja-
kovského.

Václav Havel se mi svěřil, jak hledal Jiří-
ho Koláře a našel ho v kavárně Slavia.
Jak poznal Bohumila Hrabala a Josefa
Hiršala. V té době jsem tyto umělce hle-
dal i já a o něco později jsem je také
našel. Tak se naše cesty zkřížily. To už
jsem byl novinářem a pomáhal jsem publi-
kovat Havlovy práce v Německu, odkud
nastoupil svou cestu do světa divadla. Já
zase našel přátele ve skupině němec-
kých autorů konkrétní poezie, které ko-
lem sebe shromažďovali Helmut Heissen-
bűttel a Max Bense. Václav Havel k nim
našel cestu přes Josefa Hiršala a Jiřího
Koláře, a tak jsme nalezli i přátele Saren-
kovy skupiny Lotta poetica. Nadcházelo
Pražské jaro a přinášelo první výrůstky
vlastní české experimentální tvorby, směli
jsme vystavovat a vycházely i první experi-
mentální texty. Tak vyšly i Havlovy Antikó-
dy. Tehdy jsme už znali texty Sanguinetti-
ho a Heissenbűttela – otevřeně politicky
kritické. Tato kritika byla však srozumitel-
ná spíše nám než přihlouplé státní cenzu-
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ře: ukrývala se pod formou jazykových
a vizuálních experimentů. Tak to bylo
i v kreacích Václava Havla, který využil
formy typewritingu a v kontextu tehdej-
ších teorií kódů napadal kód stalinského
rukopisu, odhalený Rolandem Barthe-
sem v Nulovém stupni rukopisu. Odtud
i titul Antikódy. Tuto kritiku kódu komunis-
tické nomenklatury potom Havel plně roz-
vinul ve svých divadelních hrách. Už
v tom se projevil jako politik, který ví, že
divadlo je mnohem účinnější médium
k transportování kritiky než experimentál-
ní poezie, určená úzké vrstvě čtenářů.

Když v roce 1968 do Prahy přijeli Sa-
renco a Paul de Vree, aby vyhledali české
autory, které uveřejňovali ve svém časo-
pise Lotta poetica, byl už Václav Havel
plně angažován v politických akcích spi-
sovatelské organizace. A pisatel těchto
řádek byl na cestě do jarní Paříže a účast-
nil se bouřlivých schůzí univerzity ve
Frankfurtu nad Mohanem a redakčních
schůzek časopisu Aesthetik und Kommu-

nikation, chystaje se uplatnit jejich zku-
šenosti po návratu do Prahy.

Sovětské tanky naše politické naděje
rozdrtily. Naše Lotta poetica načas ustou-
pila do soukromí. Teď byla na místě lotta
politica. Václav Havel přesto v té době vy-
dával experimentální práce svých kolegů
v samizdatové Edici Expedice. Vydal ten-
krát i můj esej o experimentálním romá-
nu. Oba proudy disidence se setkaly
v hnutí Charty 77.

Na konci roku 1989 byl Václav Havel
zvolen prezidentem své země a byl donu-
cen vzdát se umělecké tvorby. My, kdo
jsme se směli vrátit k tvorbě a oddávat se
znovu „fantastickému dobrodružství obje-
vů“, oceňujeme oběť, kterou Havel při-
náší svým rozhodnutím zůstat politikem.
Tím spíše nás těší, smíme-li připomenout
jeho tvorbu z doby, kdy jsme objevovali
„osvobozená slova“ literatury, abychom
bojovali za svobodu slova v politice.

(Původní verze napsána v Hamburku
13. 5. 1979)

Stopy

Josef Brand 

Kapitán revoluční gardy I.
/…/ Mé představy o poslání revoluč-

ních gard v pohraničí se vyznačovaly –
musím doznat – nedostatečností. Ale
proto za nimi jedu po různých posád-
kách, abych poznal, čím jsou prospěšné
– tak jsem se utěšoval. Seznámím se
s jejich činností a budu-li mít štěstí, půjdu
s nimi do akce proti zbytkům německé
armády.

Než jsme v Plzni nasedli do dvou auto-
mobilů, vzájemně jsme se představili.
Pamatuji si jen tři jména hlavních velitelů:

Rudolf Hrbek v hodnosti kapitána, nad-
poručík Danda, třetím byl Brabenec
(křestní jméno a hodnost jsem zapo-
mněl). Na posádku druhého vozu už se
nerozpomenu. Výjezd trval tři dny a smě-
řoval přes Konstantinovy Lázně na Pla-
nou, Tachov a Mariánské Lázně, kde
jsme přespali. V těchto místech gardisté
obsazovali sklady různého materiálu, po-
máhali ustavovat místní samosprávu.
Jakžtakž udržovali pořádek a klid v ob-
cích, pokud se o tom mohli dohodnout
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s veliteli spojeneckých vojsk. Do akcí
proti zbytkům německých vojsk je Ameri-
čané zpravidla nebrali. U žádné posádky
jsme se dlouho nezdrželi, neměl jsem
možnost s gardisty promluvit.

V Plané u Mariánských Lázní mne če-
kalo překvapení. Procházel jsem kolem
dlouhé řady domů a najednou mne
upoutal český název Knihkupectví, na-
malovaný velkým písmem na balicím pa-
píru. Očividně přelepoval nápis němec-
ký. Jediný český nápis v městečku a prá-
vě knihkupectví. Kde se tu vzal a jaké
knihy nabízí? Zvědavost mne vedla k ne-
velké výkladní skříni, čisté a skromně
upravené. Na stojánku jediná kniha: Ba-
bička Boženy Němcové, brožované vy-
dání z roku 1937. Chvíli jsem stál ohro-
men. Čekal jsem spíš střelbu vervolfů…
Ale uprostřed němectví českou knihu?
Na to bych si byl netroufal ani pomyslet.
Vešel jsem do krámku, abych si Babičku
koupil, chtěl jsem mít tuto památku
z cesty po bývalých Sudetech. Pozdravil
jsem česky, protože jsem najisto čekal
českého knihkupce. „Tópry ten,“ vítal mě
nevelký, hubený stařík. Nebylo pochyb,
byl to Němec. Obsloužil mě s přehnanou
ochotou, ale nemohl jsem jen sebrat
knížku a odejít. Dal jsem se s ním do ře-
či, abych se dověděl, kde dva měsíce po
skončení německého panství v Čechách
sebral on, Němec, českou knížku a prá-
vě nejznámější dílo B. Němcové. Rozpo-
vídal se už bez přehnané poníženosti.
Měl v místě knihkupectví už před válkou
a prodával německé i české knihy. Po-
sloužil rád oběma národnostem. S Hen-
leinem nechtěl mít nic společného, ale
to víte, jeden člověk svět nepředělá,
podlehne. Když jsem musel vyndat čes-
ké knížky z výlohy, schoval jsem si aspoň
Babičku. Nevěřil, že už nikdy nebude
Československo, a ta Babička, to je

krásné čtení… Je rád, že je konec války,
jenom neví, jak to teď bude s Němci
v Čechách. „Češi nás nemohou mít
rádi.“

Poslouchal jsem ho s nedůvěrou. Mo-
hu věřit v jeho dušování, že nepomáhal
rozbít republiku? Vystihl mou nedůvěru
a požádal mě, abych chvíli počkal. Ode-
šel do místnosti za krámkem a po chvíli
přinesl ještě asi dvacet výtisků Babičky.
Uchovával je po celou dobu okupace.

Na rozloučenou jsem mu podal ruku,
popřál mu hodně štěstí v novém životě.
Očividně okřál. Více jsem ho neviděl
a ani o něm neslyšel. Když jsem se po
několika letech znovu dostal do toho
místa, už jsem ho v krámku nenašel
a nikdo se na něj nepamatoval. Brožo-
vanou Babičku opatruji dosud. Zápis na
titulním listu uchovává vzpomínku, kdy
a kde jsem ji koupil.

Poslední zastávkou prvního dne naší
cesty po posádkách RG (Revoluční gar-
dy) se staly Mariánské Lázně. Na pro-
cházky ve městě nebyl čas. Stavěli jsme
se na Národním výboru, kde byli ve skle-
pě internováni nějací provinilci z řad
Němců. Tehdejší představitelé české
správy města se dohadovali s Američany,
kteří požadovali propuštění zadržených
Němců. Jak jednání skončilo, jsme se
nedověděli, pokud se pamatuji, trvalo
několik dní.

Naše skupina se ubytovala v domech
nad lázeňským údolím v ulici, která vedla
k pozdějšímu středisku Leningrad. Zaří-
zení domu nasvědčovalo tomu, že zde
německá armáda měla svůj lazaret.
Z rozhovorů jsem se dověděl, že v lesích
kolem Mariánských Lázní se ještě toulají
skupiny německých vojáků a snaží se
přejít o Německa. Na Čechy střílejí, ne-
chtějí se jim vzdát. Před Američany kapi-
tulují – mají jistotu, že je neponechají na
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českém území a odvezou je za hranice.
Americký velitel zakázal naší Revoluční
gardě zasahovat do pravomoci americké
armády a zajímat příslušníky německé
armády. Naše garda měla jen udržovat
pořádek ve městě. Gardisté se nad tímto
opatřením rozhořčovali a stěžovali si, že
Američané Němce chrání.

Tehdy se nás roztrpčenost nad jedná-
ním spojeneckých vojsk zmocňovala vel-
mi rychle a snadno: pocit národního po-
nížení, jaké nám přichystalo hitlerovské
Německo, byl ještě velmi živý a zadosti-
učinění nenaplněné. Nemohu popírat,
že touha po zadostiučinění plodila
u mnohých lidí potřebu hrubé až krvavé
odplaty. Měl jsem se o tom přesvědčit
o dva dny později na zámku v Bečově.

Z Mariánských Lázní jsme druhý den
pokračovali v cestě do Chebu. Za Velkou
Hleďsebí jsme projížděli les. Odněkud
z hustého porostu třesklo za námi něko-
lik výstřelů. Nemohu říci, zda platily nám
nebo někomu jinému. Kulky jsem hvízdat
neslyšel.

V Chebu byla dosti početná posádka
Revoluční gardy. Její činnost spočívala
v ostraze národního majetku a v pomoci
české správě města, které bylo poško-
zeno bombardováním. Kromě budov byl
zasažen také železniční viadukt. Trať do
Františkových Lázní a Vojtanova proto
zůstala delší dobu vyřazena z provozu.
Velitel chebské jednotky RG nás infor-
moval o situaci ve městě. Občané města
se chovali rozumně, žili v obavách, co
s nimi bude. Vedle nich pobývali v městě
do civilu převlečení bývalí vojáci nebo
běženci a jejich jednání bylo nevyzpyta-
telné. Patrně oni při soumraku nebo
z bezpečného úkrytu ohrožovali gardisty
střelbou.

Velitel jednotky se ovšem nemohl ne-
pochlubit, že jeho jednotka zachránila

přes třicet kilo zlata a ještě větší množství
stříbra. Aby dodal lesk svým slovům,
pozval nás k trezoru, a když ho otevřel,
padaly ven zlaté šperky. „Už se to tam
nemůže vejít,“ pochvaloval si nad svou
kořistí. Stáli jsme před otevřeným trezo-
rem v neskrývaném údivu. „Tohle se mu-
sí ovšem řádně sepsat,“ rozhodl okamži-
tě kapitán Hrbek a požádal nás, aby-
chom místnost opustili. Soupis s Hrb-
kem pořizoval Jan Danda a velitel gardy
v Chebu – na jeho jméno si nepamatuji.
Ostatní členové měli volno na debaty
s gardisty a na prohlídku města.

Ještě týž den jsme měli pokračovat
v cestě do Aše, Františkových Lázní, Voj-
tanova, Házlova, Kynšperku, do Kraslic
a do Nejdku. Ve všech místech jsme
shledávali stejné poměry, stejný obraz.
Česká správa udržovala nutné zásobo-
vání, gardisté měli obsazené tovární
objekty, němečtí obyvatelé chodili schlí-
ple, ale nebyly řídké případy záludné
agresivity vůči českým lidem, kteří nahra-
zovali německý správní aparát, i vůči
Němcům, kteří se hlásili ke spolupráci.

Třetí den vedla naše cesta přes Loket
do Horního Slavkova a do Bečova.
V Horním Slavkově jsme si prohlédli por-
celánku. V dílnách bylo pusto a ticho,
nikdo nepracoval. Všude samé střepy,
nedokončené výrobky a nepořádek.
Před jednou budovou nás velitel zastavil:
„Tady jsme zajistili skladiště látek, může-
te se jít podívat, ale po jednom, je tam
málo místa.“ Malými dveřmi se vcházelo
do ponurého skladu. Balíky látek se tu
vršily v regálech. Většina byla zabalena,
na některých už někdo papír roztrhl, aby
zjistil, jakou látku skrývá. Letmý pohled
stačil na zjištění, že jde o mimořádně bo-
hatý sklad. 

(dokončení příště)
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Vladimíra Brčáková   

Kdo s kým dnešní noci...
Náhoda

Vytáhni králíka z klobouku
a jsi kouzelník
vytáhni esa z rukávu
a jsi hráč
vytáhni zbraň z oběti
a jsi vrah

dýku z břicha
pozdě bycha

esa do rukávu
králík do klobouku

honiti…

Hra o lásku

V hotelu pokoje
a v nich milenci.

Která je ta tvoje?
náhle zpovídá
soused souseda.

Ta v klobouku,
pyšní se první.
Ta s ruměnci,
skočí mu do řeči druhý.
A moje - ta bez nich,
uzavře třetí.

A mně to nedá.
Co kdybychom zahráli si,
kdo s kým
dnešní noci
bude spát?

A tak do klobouku
první milé
vhodil každý klíč
od pokoje
a losoval o lásku.

Ráno pak
první pár
v slzách se rozchází,
druhý si nevěří
a třetí chce odtud pryč,

ale neví kudy kam…

Mému milému

Bojoval jsi s draky,
můj Jiří,
s bubáky, hady i štíry.
A já vždy stála stranou
a trnula hrůzou o tebe.
Jak jsem tě milovala,
můj milý,
když jsem ti lízala rány.

A jednou,
bylo to v máji,
můj milý,
sebral jsi všechny síly

na slova –

To s tebou
jsem v boji.

***
Jak jsem tě milovala,
můj milý.
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Rudolf Hrbek
Otevřete dokořán první díl Slovníku čes-

kých spisovatelů od roku 1945 a hledejte Ru-
dolfa Hrbka: marně, ach marno, není ho tam.
Nejsou tam pohříchu ani jiní a výraznější
plzeňští spisovatelé, sami si na tom nesou vi-
nu, leč popravdě řečeno, řádným výběrovým
sítem akademického kompendia by asi spíše
prošel velbloud jakoby uchem jehly než zrov-
na Hrbek Rudolf (1909-1994). Pokud by pro-
šel i Hrbek, takové lexikografické počínání by
bylo komedií plnou omylů. Plzeňský beletrista
si na zdolání objektivně nastavené hodnotové
laťky po roce 1989 nemohl troufat, před ro-
kem 1989 si ji však on sám nastavil pořádně
přízemně. Řečeno dnešní terminologií, zmí-
něná laťka sice byla někde až u dna, on sám
však byl v posrpnových časech vysoko posa-
zeným kmotříčkem či kmotřiskem západo-
českého a plzeňského literárního života.
Mocný kmocháček Rudolf Hrbek. Nejprve
dlouholetý ředitel Kovošrotu, poté náčelník,
rozuměj zakladatel a tajemník západočeské
pobočky Svazu českých spisovatelů. Ale
z paměti vymizel zatroleně brzy. Vzpomínka
Josefa Branda na „kapitána revoluční gardy“
je věru neocenitelná…

Přesto, povězme s nezbytnou nadsázkou,
v celé Hrbkově beletristické produkci (o dílo
vpravdě nejde) najdeme pouze jedno, jedno
jediné živé slovo. To bylo v dobách, kdy sku-
pinka milovníků estonské literatury propago-
vala vše od Baltu (však tenkrát vydávané
estonské prózy a knihy veršů dodnes neztra-
tily kumštovní glanc) a počínala si přitom i roz-
verně preromanticky. Tak například si z pod-
nětu Vladimíra Macury vytvořila slovo „teretrič-
ko“, jež vysvětlovala jako kalk z estonštiny.
Podrobně se (fiktivním) slovem „teretričko“
tenkrát zabýval v renomovaném časopise pro
učitele významný lingvista Karel Kučera, ne-
únavným propagátorem tohoto pojmu byl pře-
devším pozdější slovutný literární vědec a spi-
sovatel Vladimír Macura, tehdy spolu s Vladi-
mírem Novotným i zakladatel Baltského svazu. 

Zdálo by se nanejvýš žádoucí, aby slovo
proniklo i do české literatury, čehož se ochot-

ně ujali zejména autoři mladší, vrstevníci Ma-
cury a Novotného. Žádné hranice tu však ne-
měly platit. Jednou Macura zavítal do nejme-
novaného pražského nakladatelství a na re-
dakčním stole se tam povalovala korektura
nejnovějšího veleveledíla pro děti z pera Ru-
dolfa Hrbka. Macura nelenil a promptně do
jedné repliky připsal „teretričko“. Příslušný re-
daktor měl na Hrbka dopal, funkcionářské
opusy byly všem pro zlost, nepochyboval
o tom, že tenhle titul nikdo nebude číst, takže
se vylepšení díla nikterak nebránil. Hrbek si
toho ale povšiml (nebo někdo z těch, kdo mu
rukopisy opravovali, doplňovali, zachraňova-
li?) a slůvko vyškrtl. To už však Macura byl jak
ostříž a v druhé korektuře slovo „teretričko“
zase vrátil. S ústní poznámkou, ať je v autoro-
vě grafomanštině aspoň jedno zajímavé slo-
vo. Hrbek se bránil, leč redaktor už na něj
nedbal. Kniha k radosti Baltského svazu záhy
vyšla i s teretričkem v textu. A bylo ticho po
pěšině. Vydanou knihu už totiž zřejmě nečetl
ani Hrbek.

Schválně neprozradíme, o který autorův
knižní titul šlo. Proč také? Jde přece o knihy,
které jsou od počátku zbytečné, stejně jako
se vyskytují autoři, kteří nikdy neměli začít
psát. Přitom některým z nich prožluklé dějiny
přihrály i pseudoslávu, žel i nepseudomoc.
Právě Hrbek po roce 1969 de facto rozhodo-
val, co má v západních Čechách být vydá-
váno: totiž především jeho vlastní knihy. Má-li
je ještě někdo ve sklepě nebo na půdě, do-
poručuje se svazek za svazkem zabalit do
teretrička a vydat se k nejbližšímu kontejneru.
Antikvariáty bychom podobnou psaveckou
veteší vůbec neměli urážet. Stojí ovšem za to
si někdy s velkým pobavením přečíst, jak po-
chvalně se o Hrbkových knihách svého času
psalo v plzeňské Pravdě i jinde. Byla to holt
rmutná doba, éra jinačích i jinačejších plzeň-
ských pravd – kdo se tenkrát nehrbil před
Hrbkem, ať hodí kamenem –, ale to s tere-
tričkem a Hrbkem je pravda pravdoucí.

Možná se však mýlíme a jsme nešetrní
k nebožtíkovi? Snad nikoli, co když však ano?
Například Viktor Viktora v Kapitolách o literár-
ní Plzni píše o Hrbkově tvůrčím typu jako
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o „neúnavném spisovatelství“: doufejme, že
to je pouze maximálně zakamuflované ozna-
čení pro bludné provinční grafomanství,
vskutku provinční, nikoli regionální, stejně ja-
ko pedagogova charakteristika, že jde o „vy-
pravěče věcně konstatujícího“. Leč co a jak,
o to zde kráčí. 

To byl Hrbek ještě naživu, jak však o jeho
tvorbě z časového odstupu pojednává Bohu-
mil Jirásek ve svém knižním soupisu západo-
české literatury, dovedeném do roku 2006
a vydaném v Plzni v roce 2008, v publikaci
označené – bez sebemenší dávky ironie – za
„nesporně přínosný příspěvek literární histo-
rii“? Nuže, kupříkladu konstatuje, že Hrbek
usiluje o „nahlédnutí do pohybu a přeskupo-
vání sil v poválečném společenském vývoji“,
že „na konci 70. let vydal román opět z oblas-
ti literatury pro mládež Lovci raků (1979),
v němž s pochopením nahlédl do zájmové
činnosti soudobé mládeže a podílel se s ní
o touhu po dobrodružství“.

Posléze Jirásek své hodnocení (v roce
2008!) uzavírá takto: „R. Hrbek odmítá lite-
rární rafinovanosti, kompoziční, jazykové, sy-
žetové a jiné, je programově prostým a do-
vedným vypravěčem. Sám i jeho hrdinové,
kteří nejsou jen odpozorovaní ze života, ale
jsou skutečně ze života, vstupují autenticky
do díla vzpomínkami, tedy minulostí, i sou-
časnými životy. Hrbek tak má příležitost kon-
frontovat minulost i současnost, sociální vče-
rejšek i dnešek, společnost minulou i sou-
časnou, mládí i stáří, dobrodružství, radosti
a touhy člověka spjatého s přírodou i se spo-
lečenským děním.“ 

Inu, zlatá slova, přímo nejzlatější! Který spi-
sovatel by si nepřál být „programově doved-
ným vypravěčem“ – a Hrbek to prý dokázal.
Prý. Je-li to pravdou, potom pryč s klapkami
na očích, vzdejme Hrbkovi posmrtně náležitý
hold a medle přejmenujme Cenu Bohumila
Polana na Cenu Rudolfa Hrbka. Ať není od-
pozorovaná ze života, ale nechť je skutečně
ze života.

Evžen Pěnkava

Pax iiscum – Sušice IV,
Švihov II

Zmínkou se znovu vraťme k Sušici. Ještě je
třeba připomenout jméno Vladimíra Holého
(1921-1982). Jako středoškolský profesor
historie se začal zajímat o regionální dějiny,
především o osídlení Šumavy. Výsledkem je-
ho bádání byla kniha Královský hvozd na
Šumavě před třicetiletou válkou. Další studie
se zabývaly související tematikou, například
králováckými rychtami, dějinami obcí a měs-
teček Sušicka i jejich kulturním ovzduším.
V šedesátých letech minulého století se stal
ředitelem muzea v Sušici. Také on byl po-
stižen normalizací a ředitelského místa zba-
ven. Za života se rehabilitace nedočkal.
Urnový háj přijal jeho popel.

Josef Antonín Voráček (1857-1900) se na-
rodil v Kokšíně u Švihova. Byl pohřben ve Švi-
hově, ale nalézt místo jeho posledního odpo-
činku je trochu hlavolamem, protože v rodné
obci má jméno Voráček značnou frekvenci.
Na švihovském hřbitově jsou čtyři hroby ozna-
čeny nápisem „Rodina Voráčkova z Kokšína“.
J. A. Voráček byl jazykovým talentem. Na
pražské univerzitě vystudoval bohemistiku,
francouzštinu a němčinu. Za středoškolských
studií zvládl polštinu, bulharštinu, srbochor-
vatštinu a ruštinu. Osm let (1882-1890) pů-
sobil na gymnáziích ve Slivenu a v Sofii. Řadí
se k těm českým vysokoškolákům, kteří po-
máhali budovat bulharské školství. 

Po návratu zůstal věren působení na střed-
ních školách. Popularizoval přitom ruskou
a bulharskou literaturu. Jeho překlady z fran-
couzštiny (Jacques Henri Bernardin de Saint-
Pierre, Paul Arene), z ruštiny (Grigorij Petro-
vič Danilevskij), bulharštiny (Ivan Vazov) se
kromě Vazova sice nezabývaly osovými osob-
nostmi, ale doplňovaly k úplnosti průhledy
české literatury do francouzského a východo-
slovanského prostředí. Nevydána zůstala pří-
ručka česko-bulharské konverzace. Sám ta-
ké básnil, debutoval v Almanachu české
omladiny, vřadil se do lumírovského okruhu,
ovšem jeho tvorba zůstala rozptýlena – pře-
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devším v časopisech Ruch, Šumavan, Květy,
Literární listy…

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Báseň a bolest

Moudrý Karel Čapek dal kdysi recenzen-
tům dobrou radu: Pokud nevíš, jak o knize
psát, napiš o tom, co v ní není, vytkni jí to, co
v ní postrádáš. 

V případě poslední sbírky básnířky Evy Vál-
kové by to byla věru jednoduchá úloha: mar-
ně v ní totiž hledáme vyrovnanost, klid či ná-
znak životního optimismu; a i toho humoru je
v ní pomálu. Podobné soudy ovšemže nema-
jí žádnou váhu a svědčí především o bezrad-
nosti osoby recenzenta. Zanechme proto ra-
ději podobných úvah, zvážněme tón, a po-
kusme se porozumět introspektivním veršům,
do nichž autorka přelila něco z hloubky svého
myšlenkového světa. Básnickou knihu s ná-
zvem Krvácím nahlas a potichu písmena
vydalo v roce 2010 – jako čtvrtý svazek Edice
Radbuza – plzeňské nakladatelství Nava.

Do atmosféry sbírky zasvěcuje už autorčina
předmluva, v níž čteme mimo jiné o arche-
typální úloze ženy, ženství a jejím údělu, ale
současně i o úporné snaze vzepřít se tako-
vým danostem. Jednotlivé básně se pak sna-
ží prostřednictvím slov, takto výdobytku muž-
ského světa, zachytit křehké kontury ženské
existence. A to jak v rovině obecné, tak v té
osobní, intimní, prožité, přičemž právě ta dru-
há rovina funguje jako určitý korektiv velkých
pravd, které by mohly ve výsledku vyznívat
coby prázdná klišé. 

Ženské já má v básních dobrou paměť. Na-
sáklo do sebe mnoho zmarněného, zhrzené-
ho a bolavého, ale zbylo mu ještě dost sil
podat o všech těch příkořích své nelichotivé
svědectví. Byť hlasem tichým a s vědomím
marnosti: Mezi zuby popel / Mám chuť / Být
zlá / Škrábu staré rány / A krvácím nahlas
a potichu / Písmena.

Centrálním tématem, s nímž rezonuje větši-
na básní sbírky, je bolest. Právě ta je, zdá se,
synonymem pro životní pouť ženy, její po-
smutnělou konfesí. Ať už se jedná o bolest
z tráplivé vzpomínky, bolest z odchodu nej-
bližší osoby či bolestné přebývání v současné
existenci, vždy jsme konfrontování se stísně-
nou, téměř klaustrofobní atmosférou básnic-
kého světa, v němž neodbytně vyvstávají pra-
základní otázky a marně se hledají odpovědi.
A tehdy také poezie zúročuje svou mnohdy
podceňovanou, takřka terapeutickou funkci:
Každý den / Bonbónek básně / Analgetikum
/ Antipyretikum / Proti bolesti / Proti horečce
/ Proti požáru / Průsvitná křídla slov / A vá-
nek blankytu. 

Básně sbírky jsou formálně členěny do tří
oddílů. Zatímco verše prvního oddílu nejsou
ukotveny v čase a prostoru, dává básním dru-
hé části určitý rámec příroda a přirozené ply-
nutí času. Zejména podzimní zádumčivost
a samota velmi dobře souzní s introspektivní-
mi verši a ještě podtrhuje jejich vyznění. Ver-
še třetího oddílu inspirované tarotovou mys-
tikou překvapují sugestivností, s níž aktualizu-
jí staré příběhy a přibližují je soudobému čte-
náři i experimentální výstavbou strofy.

Eva Válková (nar. 1953), povoláním psy-
chiatrička v dobřanské léčebně, se řadí mezi
zkušené západočeské autory. Publikovala už
na stránkách celostátních i regionálních lite-
rárních časopisů, v roce 2007 jí souběžně vy-
šly dvě básnické sbírky: Zvláštní druh inkous-
tu a Na obojku z proutku růže. Zásadní vliv na
její tvorbu i život mělo setkání s Karlem Šeb-
kem, surrealistickým básníkem a suicidálním
pacientem, na jehož záhadné zmizení autorka
nedávno zavzpomínala na stránkách Plže. Je-
jí poslední, bezesporu vydařená sbírka uka-
zuje pokračující odklon od surreálně oriento-
vaných veršů k poezii lidské existence. Silná
výrazovost básní zůstává sice stále přítomna,
ovšem hlavní akcent nacházíme v hloubce
existenciálního prožitku. Vzniká tak vycizelo-
vaná poezie plná smutku, bolesti, ale také
opravdovosti.

Martin Šíp
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Skokem plavmo

„Ty, Karle, máš ty mě ještě vůbec rád?“ Co
se dá říct na takto položenou otázku, to se
snaží bez příkras zodpovědět povídková
knížka Vladimíra Šrámka (1958). Hrdina pro-
cházející všemi příběhy, lékař středních let
a víc než zaběhnutého koloběhu života, se
skokem plavmo snaží přenášet přes různé
karamboly běžného soukromého života. Již
málo aktuální manželka, jedna favorizovaná
milenka, nadto množství příležitostných teď
a tady, pár vzpomínek na dětství svého syna,
na otce, na své vlastní otcovství, pár setkání
se smrtí blízkou (úmrtí vlastního psa) i vzdá-
lenější (srnec sražený autem na silnici), to
všechno trochu zasáhne do šedi života, aby ji
zaplaťpánbůh vůbec nějak zbarvilo. 

Povídky nesou existenciální tón. Postavy,
které mohou chodit v davu lidí mezi vámi, jsou
charakterizovány jen právě prožívanými stříp-
ky svého životakoloběhu. Jejich jazyk je všed-
ně drsný, ovšem do jemně propracovaného
obecného jazyka postav postmoderní prózy
mu ještě něco chybí. To něco je čas. Když
čteme tyhle povídky, jako bychom se propadli
kamsi do sedmdesátých let, snad počátku
osmdesátých. Vším – jazykem, charaktery
i situacemi – jsme v socialistické realitě, kde
se pracuje proto, aby se nějak pracovalo,
člověk se ožení, tak nějak se to patří, pak má
chatu, milenku, rozvod, prostě standard. I ta
milostná dobrodružství, kterými autor rozhod-
ně nešetří jako šafránem, jsou jiného typu
než by byla běžná v porevoluční vyšší střední
„managerské“ (v našem případě lékařské)
společnosti. Čtenář zvedá oponu páralovské-
ho světa, v němž se hrdina snaží o únik ze
stereotypu alespoň milostnými zážitky, často
velmi rozdílné kvality. Karlův svět je na ně ve
značné míře omezen. Nechce se nám nad
ním smát ani plakat, prostě přijímáme jeho
život jako fakt. 

Všech 34 povídek je velmi stručných. Pros-
tý příběh všedního dne asi takový je. Ale co si
z nich vezme čtenář za dvacet, padesát let?
Tedy čtenář, který podobně jako já či Vladimír
Šrámek nebo Karel nikdy nepoznal husákov-

ský život takříkajíc do poslední nitě? Trochu
srovnávám s nerudovskou Malou Stranou, do
které se každý propadne, jakmile otevře první
stránku, nebo s želarovskou vesnicí Květy
Legátové, kde sice většina z nás nepobývala,
ale přesto z ní máme zážitky, ze kterých jde
po zádech mráz. Pokud bychom měli z těch-
to povídek Vladimíra Šrámka i po letech po-
znat okolní realitu, byť bychom chtěli do pís-
men vtěsnat pouze prosté příhody Karlova
života, tak je toho v těch jednoduchých pří-
bězích řečeno o něco míň, než je třeba.
Pokud ovšem nechceme hledat jakési vhledy
do reality x-tých let, ale jen konfrontovat svůj
vlastní život a s ním spojený pocit na ose jeho
naplnění – nenaplnění s Karlem a jeho spolu-
hráči, jsme u Vladimíra Šrámka na správné
adrese. Jistě si pak i napříč minimálně dvěma
generacemi řekneme, tak tohle znám. 

Ilona Gruberová

Můj flirt s Danielou
Kovářovou

Gustav Flaubert nebo William Faulkner
chtěli být osobami „vygumovanými“ z dějin
literatury, které lidsky neruší zářný efekt vlast-
ního díla. Salinger se téměř padesát let
schovával, Kundera jej má dodnes za příklad.
Devadesátiletý Bradbury sice není misantrop,
ale odmítá kontakty přes internet a píše bez
počítače. Navzdory tomu neustávají vlivy
osobnosti autorů na dílo a ty díla buď srážejí
do kolen anebo povznášejí.

Tak či tak, napíše-li cokoli Jiřina Bohda-
lová, prodá se to vždy. Je to dobře? Je to
špatně? Je to zkrátka tak. A píše-li knihu za
knihou charismatická právnička a exministry-
ně? Kdož ví! Ta dáma má snad veškeré vý-
hody Dagmar Havlové, řekne si někdo, ale to
je hloupý první pohled, nemylme se – a po-
kud by se pouhá mediální známost stala ber-
nou mincí kritika a já teď začal a priori odmí-
tavě, co bych asi byl zač?

Korupce jazyka je v tom, že je všechno
nastaveno předem. Korupce života v tom, že
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nás určití lidé odpuzují a jiní magnetizují i bez
našeho vědomí. Autory někdy neprávem gilo-
tinujeme, skoro mimoděk, nicméně struktu-
ralista ví, že jsou knížky na lidech nezávislé.
A s takovým žaludkem ochutnám i Můj flirt
s politikou aneb Příručku pro ministryně (Mla-
dá fronta 2010), ilustrovanou osvědčeným
Jiřím Slívou.

S Danielou Kovářovou jsem nikdy nemluvil
a vlivu její osobnosti se zbavovat nemusím.
Přece však: hrozilo nebezpečí, že mě mohlo
nakazit i obecné povědomí (ať už obdivné ne-
bo štěkající), a také jsem si říkal, že je cosi ja-
ko služební korektnost, tajemství... a existují
informace, se kterými žádný slušný právník
a expolitik nevyjde na trh. Na druhou stranu:
Padni komu padni, ne? A pravda je svatá.
Dočkám se jí? Do toho. Čtu a – hle, jaké
překvapení, není tu ani polobulvár a skutečně
recenzuji příručku, aniž bych padl na jediné
skandální jméno. Zato se blaze ocitám v Zá-
konech profesora Cyrila N. Parkinsona
(1909-1993) o iracionálním fungování byro-
kracie (1958) i v Murphyho zákonech Arthura
Blocha, jednou i v mozku Gordona Gekka
z filmu Wall Street – a táži se: Kolik si mohla
bývalá politička dovolit a kolik si nakonec
dovolila? A místo odpovědi se mi vybaví jeden
koncert. „Zpěvák nejsem,“ uvedl ho kdysi
F. R. Čech. „A vidíte, jde to.“ Nu, a stejná
filozofie odpovídá i portfoliu Daniely Kovářo-
vé. Je mistryní dosažitelného maxima, nicmé-
ně… Má i bonus.

Ringo Čech ostatně nezpíval tak zle a také
ona je dávno spisovatelkou. Už roku 1982
zkoušela psát pod vlivy bratrů Strugackých –
ve slovníku Kdo je kdo v české a slovenské
sci-fi (1994, znovu 2000) má své heslo. Nic
to ale nemění na tom, že Můj flirt s politikou
není beletrie, není to ani součást budoucích
pamětí, a jsou-li tu vůbec „hrdinové“, nejsou
identifikovatelní, takže jakýkoli nápad podati
žalobu by se stal úsměvným. Ne. Čteme
opravdu skoro pandán k podobně nadčaso-
vému sitcomu Ano, pane ministře (1980), se-
stávající z osmnácti tematických okruhů ge-
nerujících bez ustání chytrost a vtip. Mimo tří
kapitol také obdivuhodný tah na bránu. A vy-

vrcholení? V pasáži Mediální iluzionisté aneb
Nikdy neodpovídej celou větou.

Oproti tomu nectím předposlední kapitolu
Intimní život aneb Muži, sex, rodina a přátelé,
která prý byla vepsána dodatečně a – zůstala
bublinou. Neříká nic. A rovněž předcházející
Maškarády postrádají nadhled a nejsou než
nudně oblečeným, neodlehčeným souborem
rad, jak se jako žena máte ráno obléknout.
Pch! Váhám i nad kapitolou Přípravka. Stojí
úvodem a je moc obecná, abstraktní a celek
retarduje. Do knihy náleží, nebo nevím? Ale
pro druhé vydání bych ji doladil a umístil až ke
konci, třeba právě místo dalších zbytečných
úvah o módě. Nu, a v hnidopišské roli mi ne-
unikl ani konec 14. kapitoly. Hle. Autorka slíbí
čtení o médiích a místo toho čteme obdivné
pasáže o ochrance asociující Kevina Costne-
ra s Whitney Houstonovou ve filmu Osobní
strážce.

Co je ale charakteristické pro tuhle flirtující
příručku? Inu, stání na pevné zemi a pragma-
tismus. V kapitole s podtitulem Jak nebýt ne-
vhodná polemizuje autorka po vzoru Ladisla-
va Klímy dokonce i s některými zažitými před-
sudky typu „lidé jsou v jádru dobří“ či „lidem
se má pomáhat“, zatímco Klíma brojil kdysi
proti hledění do očí či upřednostňování zvířat
před člověkem. 

Jen čtyři korektorem přehlédnuté chyby
zůstaly v knížce (např. uřeknutí místo uřknutí)
a já se odvažuji připsat z nich na autorčin vrub
jedinou, totiž „dr. Jekkyla“. Nicméně Kovářo-
vá vychází ze své pracovny spíš jako dr. Je-
kyllová než paní Hydeová, což je jistě vítězství
morálky nad praxí. Její Flirt obstojí jako regu-
lérní příručka, když už ne jako literární dílo.
Stylisticky je kvalitní, avšak literatury jsme se
od autorky dočkali dříve. Ještě se jí možná
dočkáme. Ani občasná nepůvodnost Flirtu
(anekdoty, citáty, Murphy, Parkinson) není
naštěstí zbytečná, úsporností odpovídá tren-
du a po právní stránce představuje vzorovou
ukázku korektního maxima, nad jehož hladinu
by uměl bez nárazu vystoupit leda Milan
Kindl. Taky na jeho (mužnější) humornou pří-
ručku čekám. Ale obávám se, že zbytečně. 

Ivo Fencl
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Osmdesátka Karla
Trinkewitze

23. srpna se básník, spisovatel, výtvarník
a publicista, člen PEN-klubu a Obce spiso-
vatelů, Karel Trinkewitz dožil osmdesáti let.
Čtenářům Plže je určeno několik osobních
vzpomínek na jubilanta.

Kdepak bych si pomyslil, když jsem v pozd-
ním létě roku 2006 zvonil u jedné z bývalých
školních budov v Rábí na štítek s jeho jmé-
nem, že to pro mne bude setkání téměř osu-
dové, že mi přinese upřímné literární přátel-
ství až do dneška. /.../

A najednou přede mnou stál drobný člověk
s šedivou bradkou, už od pohledu a prvních
vět normální, vstřícný, s nesmírně živýma pro-
nikavýma očima. Ten den byl výjimečně slun-
ný, a tak jsme se posadili ke kulatému dře-
věnému stolu na dvorku. Dohodli jsme se, že
mu otázky předám písemně a on že na ně
stejným způsobem odpoví.

Trinkewitz mě pak provedl „chaloupkou“,
jak jsme této školní budově kdysi říkali, z níž
drahou přestavbou udělal literárně-výtvarný
RÁJ: jeho koláže a výtvarné objekty po stě-
nách chodby i ve všech třech místnostech,
a knížky, knížky, knížky… Víc než deset tisíc
svazků nejen naší a německé beletrie (Trin-
kewitz je dvojjazyčný autor, jeho knihy vychá-
zejí v češtině i němčině), ale i stovky nád-
herných výtvarných publikací, dokumentů, fo-
tografií. To jsem ještě netušil, že si z bývalé
„nářaďovny“ ke školnímu pozemku nechá
udělat příruční knihovnu pro poezii a pro pu-
blikace literárněhistorické, vědecké, ency-
klopedie atd. V obýváku jsem mohl nahléd-
nout do několika svazků pokladu největšího:
do jeho deníků, je jich už přes tři sta.

Jeho třetí manželka, pohostinná paní Hel-
ga nám pak udělala výbornou kávu a Karel mi
na závěr návštěvy daroval svůj výtvarný kata-
log Život je koláž… a sešit první stovky haiku
s výstižným názvem Tristium Rabí. Tady se
možná začíná odvíjet příběh té podivuhodné
básnické sbírky, již jsem měl čest „pokřtít“
v květnu roku 2009 v Galerii města Plzně

v rámci stejnojmenné Trinkewitzovy výstavy.
Trinkewitzovy básně a esej Nesnesitelná

lehkost haiku mě okouzlily. Všechna jsem si
opsal, se svou ženou jsme z nich udělali jaký-
si výbor a pak jsem je dával číst znalcům na
potkání. Pomohlo i to, že můj rozhovor s Trin-
kewitzem vyšel už v lednu 2007 v Hostu. Pak
se s Trinkewitzovými haiku seznámili ti nejpo-
volanější: Vladimír Novotný a Václav Malina,
který už tenkrát v Galerii města Plzně v edici
Imago et verbum vydával svazky téměř bib-
liofilské. Takže nejdřív několik ukázek v Plži
a posléze ve zmíněné edici jako 7. svazek to
„smutné“ Rabí vyšlo. Eva Kantůrková, tehdej-
ší předsedkyně Obce spisovatelů, sbírku
označila za Knihu roku 2009.

Vypadá to na selanku, jak výrazně se v Plz-
ni (ne už v Klatovech) svým talentem poprávu
Karel Trinkewitz prosadil. Svědčí o tom i Cena
Plže, kterou za svoji poezii předloni získal.
(Mimochodem: umělec je nositelem řady ně-
meckých ocenění, zejména za organizaci
česko-německé spolupráce.) Nežije se mu
však snadno, hlavně po stránce zdravotní.
Dvě operace trombotických žil (při té první byl
v Německu ve stadiu klinické smrti), vloni si
při přípravě výstavy pro Německo zlomil nohu
v krčku, letos se ošklivě pohmoždil při pádu
ze schodů svého ateliéru. Uragán Kiril mu zni-
čil sklad výtvarného materiálu.

Básník to nikdy nemá lehké, zvlášť když
chce být „někým čten a pochválen…“ –
a Trinkewitz není výjimkou. Ale všechny jo-
bovky – a není jich málo, souvisejí i s jeho
pobytem v Rabí – překonává prací, umělec-
kou tvorbou, nezměrnou pílí, střídáním čin-
nosti výtvarné a literární.

Tohle není laudatio k udělení nějaké vý-
znamné české literární ceny Karlu Trinke-
witzovi, i když si myslím, že by si některou
objektivně zasloužil. Tyto vzpomínky vznikly
z přátelství a upřímného obdivu k člověku,
který je jen o sedm let starší a tolik toho
dokázal. 

Takže, Karle, přeji Ti zpětně i za všechny
čtenáře Plže: Zdraví! – a pak taky trochu
štěstí a hodně tvůrčích nápadů i úspěchů.

Miroslav Sulan
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Trinkewitzova trpká tristia
Když zapátráme počítačovým vyhledáva-

čem po nějaké zmínce o obci Mečeříž, doví-
me se dosti málo. Že první zmínky o ní jsou
buď z roku 1046, anebo z roku 1052 – jak se
historici v tomhle punktu mohou mýlit či přít?
Že tam je hřbitov i kostel, že jde o stře-
dočeskou lokalitu u Mladé Boleslavi, přesněji
řečeno o ves Mečeříž – německý název Me-
čeřisch (!) – rozprostírající se mezi Všetaty
(Jan Palach…) a Benátkami nad Jizerou (Zde-
něk Kalista, tč. Ivo Harák…), tj. v regionu
Polabí. Leč v rubrice Zajímavé odkazy má
vyhledávač za to, že žádné nejsou. A přitom
by si mohl posloužit odkazem vrchovatě
pozoruhodným: v této lokalitě se přece
23. srpna 1931 narodil Karel Trinkewitz, ese-
jista, poeta, publicista, výtvarník, kolážista,
tvůrce asambláží či vizuálních básní, posléze
též signatář Charty 77 a od roku 1979 umě-
lec exulant, který se usadil v západoněmec-
kém Hamburku. 

Léta plynula – a tento všestranný kumštýř
par excellence se nakonec rozhodl pro ná-
vrat do vlasti, nikoli však na Mladoboleslavsko
či do Prahy, nýbrž do pošumavského Rabí.
Tam nyní pobývá i se svou impozantní knihov-
nou, odtud posílá příspěvky do našeho časo-
pisu – a právě tam se v srpnu dožil význam-
ného životního jubilea mj. jako renomovaný
autor Plže.

Nevíme, zda všechny cesty vedou do Rabí,
leč Trinkewitz do Pošumaví putoval vpravdě
velkým obloukem. Studoval odbornou školu
keramickou v severočeských Teplicích a poté
se stal posluchačem právnické fakulty UK
v Praze – bůhví, co ho k tomu v zlolajném
roce 1952 vedlo! Už za dva roky ho ze studií
z politických důvodů ovšem vypoklonkovali
a musel se dlouho živit jako pomocný dělník
či jako reklamní grafik, aby pak deset let
působil v pražském nakladatelství Orbis jako
redaktor časopisů pro zahraničí. Po signování

Charty 77 byl Trinkewitz dohnán k odchodu
do exilu a záhy se stal vrcholnou osobností
naší nezávislé kultury v zahraničí. V Hambur-
ku, kde žil, byl na sklonku roku 1989 jme-
nován čs. konzulem. 

Stojí za zmínku, že umělce v té době zvolili
za člena ústředního výkonného výboru naší
exilové sociálnědemokratické strany, z níž ho
pak v roce 1990 spolu s Rudolfem Baťkem
aj. polistopadové vedení vyloučilo, tři léta na-
to však Trinkewitze zase přijali zpátky jako
čestného člena.

Rozsáhlé výtvarné aktivity umělcovy jsou
takříkajíc nepřeberné, jejich dominantní sfé-
rou se však stala tvorba koláží (srov. autorovu
knihu Život je koláž, 1999). Z plžího pohledu
si však Trinkewitz získal a stále získává reno-
mé rovněž jako slovesný umělec, mj. jako
autor literárních esejů o umění a vůbec o lite-
rárním světě – a zejména pisatel haiku (Chvá-
la haiku, 2004; Tristium Rabí, 2009). Tvůrce
vždy inklinoval k nejrozmanitějším podobám
experimentální poezie – a k nim přiřadil i své
pozoruhodné pokusy v oblasti přesmyčko-
vého rýmu – Schűttelreimu (Jitřenka, ale
i řemdih, 2009). 

Západočeskou kulturní veřejnost by mělo
těšit, že v posledních ročnících Plže se Trin-
kewitzovi dostává prostoru jako básníkovi,
esejistovi, dramatikovi – a také pisateli mno-
ha článků, které byly napsány v jeho exilovém
údobí. To vše bude dostatečně doceněno,
i když loni porota nepřiznala umělci Cenu
Bohumila Polana, nýbrž pouze čestné uzná-
ní. Cenu Plže jistojistě už předtím získal. 

Kromě toho je však Trinkewitz i novodobým
českým Martialem i Iuvenalem, výsostným
mistrem politické minisatiry a sarkastických
aforismů. O to přesvědčivějším, že kráčí o pro-
jevy ryzího smutku nad obecním hemžením
v sobě. Například: „Nula od nuly pojde, a pak
má státní pohřeb.“ Pryč však od našich nul
a nulíčků – vždyť Trinkewitz má narozeniny!

Vladimír Novotný
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Tiráž

Autoři Plže:

Josef Brand (1923 Skašov) – dlouholetý
redaktor a etnograf, žije v Plzni

Vladimíra Brčáková (1982 Písek)
– bohemistka a básnířka, žije v Plzni
a Bernarticích

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

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

Karla Erbová (1933 Plzeň) – básnířka
a prozaička, žije v Praze

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

Václav Gruber (1953 Plzeň) – lékař 
a prozaik, žije v Holýšově

Ilona Gruberová (1970 Plzeň)
– pedagožka a kulturní publicistka

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

Daniela Kovářová (1964 Ostrava)
– právnička a prozaička, žije
ve Štěnovicích u Plzně

Vladimír Novotný (1946 Praha)
– bohemista, žije v Chodouni

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

Miroslav Sulan (1938 Selské Hoštice)
– prozaik a publicista, žije v Klatovech

Martin Šíp (1979 Plzeň) – bohemista, 
germanista

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

Vhrsti (1975 Rokycany) – pseudonymní
výtvarník a prozaik, žije ve Strašicích

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Tomáše Nováka

Prózy Petra Kersche a Markéty Čekanové

Dokončení vzpomínky Josefa Branda
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