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OBSAH EDITORIAL

Vladimír Novotný

Dobøí i špatní holubi se nìkdy a na-
èas vracejí, zvláštì pojí-li je dlouholeté 
pøátelství s tvory plžího druhu. Byl-li 
našinec požádán, aby sestavil tradiè-    
ní letní dvojèíslo letošního Plže, proè  
tak koneckoncù neuèinit? Zvláštì když 
tento mìsíèník, který mezitím ponìkud 
ubyl v pase, pro úèely daného dvojèísla 
obraznì øeèeno naopak pøibral na váze 
a nabízí 36 plnoštíhlých stran? 

Platí-li, že do Plže se nikdy nic ne-
vejde, shròme, co se pøesto vešlo do 
takto chutì rozšíøeného dvojèísla. Opìt 
je nerubrikové, proto i jiné, než jsou 
bìžná rubriková, navíc trochu zvláštní. 
Pomineme-li zde zastoupené píšící 
západoèeské literáty, a� starší nebo 
mladší, vzdáváme v èasopise tichý hold 
slovesným umìlcùm z regionu, kteøí již 
nejsou mezi námi a v jejichž pozù-
stalosti zùstaly texty hodné uznání. 
Nicménì volky nevolky z jejich tvùrèího 
odkazu uveøejòujeme nìkdy jen ukázky: 
kupøíkladu z neznámého básnického 
románu Luboše Vinše z roku 2006.      
Je tu však v úplnosti divadelní aktovka 
Jindøicha Koneèného, jež je mnohem 
staršího data, šumavská retro-vzpo-
mínka z pera sušického Jiøího Koláøe, 
ovšem jen fragment teoretické úvahy 
výtvarníka a básníka Karla Trinkewitze. 
Nìkdy snad dojde na další práce neto-
liko tìchto zesnulých autorù. Pokaždé 
èest budiž dána nejenom jejich literární 
památce!

Sestavitel si pøál, aby toto èíslo bylo 
z žánrového hlediska co nejpestøejší      
a aby ètenáøe zaujaly krátké veršové 
útvary esejistovy stejnì jako vervní 
vyznání mladé básníøky ze severozá-
padoèeského pomezí nebo exilová po-
vídka renomovaného plzeòského rodá-
ka. Nebo krapítek regionální historie 
literární. Vesmìs výživné letní ètení – 
vážné i nevážné.

Ivo Hucl: 

Písnì popela ....................................... 2

Luboš Vinš: 

Posedlost ............................................ 5 

Jindøich Koneèný: 

Tužky .................................................. 9

Karel Trinkewitz: 
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ve vztahu k románu .......................... 20

Jiøí Koláø:

Z pamìtí šumavského poš�áka ........ 22

Karel Hrubý: 

Vzdorná žába z Roudné ................... 24

Natálie Altmanová: 

Zatím bez názvù ............................... 30 

Evžen Pìnkava: 

Zapomenutý Západoèech Zoder ...... 33



IVO HUCL

Písnì popela

Nad hlavami pivonìk
se ve vìtru houpá
èasem rozpletený provaz

*
V letní bouøi
hledám úkryt
pod klenbou duhy

*
Osamìle líbám
odvrácenou stranu deštì

*
Tvých opuštìných rtù
se teï dotýká
jen listopadový vítr

*
Setmìlo se
kos usnul v keøi
zlatého deštì

*
Za deštivých nocí
vítr shazuje ze stromù
opuštìná ptaèí hnízda

*
Leden
na vrcholku zasnìžené hory
záøí vìèná úzkost

*
Smích hostù utichl
do jaké noci nás to vedeš
èerný kose?

*

Nejvznešenìjší formy vnímání jsou kopie reality

Skoè, skoè
kdykoliv se zmýlíš
otevíráš se nebi

*
Pøed vzteklým 
štìkotem psù
se schoval i mìsíc

*
Pro chrobáka 
je všechno umìní 
hovno

*
Kudy dál?
Pøes cestu záøící pavuèina
podél jahodníkové kvìty

*
Ticho pohlcuje krutost
ticho je kruté
Ticho si nosíme s sebou

*
Když padneš do prachu
tvùj stín zmizí

*
Šelest osikového listí
je spoleèný
pro tvoji i moji mysl

*
Pøi svém bloudìní 
nalézáme jen odpad
který jsme kdysi ztratili

*
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Tento okamžik...
Jak dlouho jsem spal?

*
Hodiny káže o bohu
ale jen záclona v oknì
svobodnì vlaje

*
Tolik nadìje
Ježíš opìt vykoupil
všechna obchodní centra

*
K nebi stoupá dým
z jarních ohòù
a øeka pøichází, pøichází, pøichází

*
Hovno letícího racka
zastavilo pohyb
na Karlovì mostì

*
Vánek utichl
spící volavka
se zrcadlí v jezeøe Kandy

*
V poledním slunci
si koèka hraje
se svým ocasem

*
Motýle
na suché haluzi
jsi se stal kvìtem

*
Slova údivu
oloupila hrozny vistárie
o jejich vùni

*

Nekoneèný smutek –
mé slzy se zdrcadlí
ve tvých slzách

*
Pùjète mi své sítì, pavouèci
snad také chytnu
nìjaké štìstí

*
Nebe se protrhlo
ledòáèek zmizel 
pod hladinou

*
Sklízím celer
s bulvami vytahuji ze zemì
i první snìhové vloèky

*
Drobná sýkorka
klepe na okno
dej si pozor lidský èerve

*
V naprostém tichu
opouští stromy
podzimní listí

*
V Slzách svatého Vavøince
se mihla na støeše kuna

*

Slunce každý den zapadá
tvá mysl záøí neustále

*

Chrámové zvony utichly
dvì letadla se køižují
nad jezerem Lago di Garda

*
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Nikdy nejsem dost pøipraven
na hoøkou vùni 
podzimního listí

*
Za oponou z mlhy
zkouší žáby
vášnivé milostné drama

*
Západ slunce –
ostøím kukuøièných klasù
mi poøezal oèi

*
Na proslunìné stráni
mì do krve objala
planá rùže

*
Když taje sníh
kam mizí jeho bìlost?

*
Pøed sochou Krista
dávají vèely pøednost
rozkvetlému kaštanu

*
Za rozbøesku
snídám s labutìmi
opar z jezera Lago di Garda

*
Ze skal Saturnie
zní zpìv kukaèky –
ozvìna mého srdce

*
Z touhy po létání
zùstalo v pøíkopu
jen peøí a kusy køídel

*

Hlas poledního zvonu
se dotýká trnù 
rozkvetlých akátù

*
Jarní potok
bìží mlázím kopøiv
jako by hoøel

*
V kolébce mìsíce
spoèinul na okamžik
mladý netopýr

*
Hejno vran
na telegrafních drátech –
fuga pro mlhu a øíjnový vítr

*
Na tìle mrtvého lína
rozevírá køídla
motýl èernopláštník

*
Do prvních mrazù
se jabloò vyšòoøila 
rudým psím vínem

*
Vyplašená srna
si vytøela zadek
letmým závanem vìtru

*
V korunách javorù 
dohoøívá léto, ohnì planou 
i v korálcích veèerní rosy

*
Letící vrána
mi posrala kabát
a ještì si otevírá zobák

*



LUBOŠ VINŠ

Posedlost
(Zaèátek rukopisného románu z roku 2006)

Raz, dva, tøi, ètyøi, pìt. Malé, ospalé nádraží.
Vlak vyvrhnul nemnoho cestujících a jiní do jeho útrob pøibývají. Stále 

ještì se cestuje vlakem.
Omšelá nádražní budova, jen nìkolik ptákù narušuje nehybnost téže      

a až na pár osamìlých chodcù smìøujících domù se nedìje nic, vùbec nic.
Nelze poznat, co za den zrovna vyznává kalendáø, která je èást roku, 

jaké století ukazuje èas. Takhle asi vypadá vìènost.
Sedím na sedadle sám. Vìtšina cestujících kolem sedí sama, milujeme 

soukromí!
V tuhle dobu moc lidí nejede. Hákujou v továrnách, anebo sedí doma     

a pøemýšlí, jak to udìlat, aby do procesu nemuseli.
Èekám, až vlak vyrazí z venkovského nádraží. Abych zabil èas, lovím          

z pamìti stanice, které by mìly na trati následovat.
Usilovnì shledávám detaily a doufám, že je tam opravdu naleznu. Listuji 

v listáøi obrazù, mám  jich v hlavì opravdu víc než faktù.
Avšak jako se nehýbu já, nepøibližují se ani ony. Vidiny nelze zhmotnit. 

Zcela závisíme na nespolehlivém vlaku, avšak každý jinak.
Proè už nejedeme? Máme snad nìjakou poruchu? Pøemýšlejí všichni 

cestující.
Bezradnì hledím ven, nezajímavá pøítomnost.
Namísto obvyklého zaøazení rychlosti, trhnutí vlaku a nadìjného posko-

èení vpøed s pøíslibem jízdy, nic.
Èas strávený zde, pøíliš podoben noèní mùøe, k nièemu neinspiruje.    

Už bych rád dorazil domù.
Už bych rád dojel alespoò nìkam.
Tahle strnulost mì ubíjí!
Jak snadno proveditelné v myšlenkách, jak nemožné v realitì. Hmota       

v jedné z jejích podob bez ohledu na úsilí chtìní, vùli, staví se naprosto 
nehybnou.

V mozku zaèínají klíèit pomatené myšky. Mysl nemající potravu v ubí-
hající krajinì zaèíná kypìt horkými brambory pøedstav.

Ještì ne tam, a již ne tady.
Napjat mezi ideou a realitou prožívám pøíbìh èerné díry hroutící se do 

sebe.
Hledím z okna a snažím se cípem všednosti pøekrýt ten nekoneèný bìh 

trýznivého já. Statický obraz nádraží momentálnì nezabírá. Chtìlo by to 
rozjet vlak!
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Namísto toho se kdesi v odosobnìné èásti mysli dávají do pohybu nové, 
jiné, další pøíbìhy. Pomìrnì pohodnì uveleben u okýnka naèínám jeden    
z nich. Uvidíme, kam se vrtne.

Vlak stále stojí, na nìco èekáme. Øidiè vypíná motor.
I na nìho urèitì dolehla tíha tohoto odpoledne, odvíjím první metry filmu 

s tváøí øidièe, jak jsem ho spatøil pøi nastupování. Slyším, jak v kabinì cosi 
kutí.

Snad si balí vìci, laškovnì odvozuji.
Vlak stojí, ale nìco jiného zaèíná. Pantograf vyèenichal tajemné zdroje 

a rozjíždí tuhle story.
Vidím øidièe, jak ho dnes èekání nebaví, jak nemùže z místa a nìjak ho 

to silnì deptá. Nahlodává, nièí.
Dnešek cosi znamená!
Nakonec do kožené brašny skládá pár ponožek, termosku, zbytek sva-

èiny, služební notýsek a baterku, vyluzuje tlaèenka obraznosti. Nebráním jí.
V posledním záchvìvu svìdomitosti pokládá klíèe od zapalování na 

desku vedle mìøièe rychlosti, navyklým hmatem zavìšuje nádražáckou 
èapku na vìšák k modré kšiltovce kolegovì.

Nevadí, že tentokráte stroj nikomu nepøedá, nechávám dál plynout tok 
pøedstav.

Vžívám se do osamìlé postavy trèící nepøítomnì za oknem kabiny vlak-
vedoucího. Vykøièník bez kontextu. Jeho pøíbìh vrùstá do mého pøíbìhu.

Bìlásci, básníci obraznosti jindy nejradìji posedávající u kalných louží 
podél cest náhle tvoøí vìnec kolem jeho hlavy. Nebohý mašinfíra. Spíše 
než problémy kolem provozu vlakù ho nyní zajímají vìci, kterým døíve 
nevìnoval pozornost.

Vytøeštìný zrak upírá ven. Do konèin, odkud se mu doposud dostávalo 
jen pøezíravého mlèení.

Myslí mu probíhají podivné obrazy, fièí neznámé vùnì, oboøily se naò 
dráždivé chutì.

Jak vypadá budoucnost, zvažuje rozechvìlý náhlou zmìnou. Co zna-
mená minulost. Proè nyní pøebývám právì tady, kam smìøuji? Vane zèer-
stva jeho nádražáckou myslí a on jen zírá.

Zaskoèen pokušiteli ve své jinak veskrze praktické pøirozenosti bubnuje 
neklidnì prsty na palubní desce.

Vyprovokovat jsoucno, zmìnit osud nìjakým èinem, naskakuje mu 
odvážnì. A� se ukáže, a� nasmìruje mé kroky!

Vystoupíš z vlaku a vyrazíš nazdaøbùh, podlehneš volání, sdìluje mu 
nato cosi neznámého. Necháš vlak vlakem, pùjdeš!

Pøekvapení. O to vìtší, že nebýt zaváhání, byl by v první chvíli opravdu 
vyrazil.



Obrnìn setrvaèností dosavadního života naštìstí dopøává dráždivému 
volání dálek sluchu jen èásteènì. Odsouvá výzvu zkušenì na vedlejší 
kolej.

Léta práce u dráhy se nyní zúroèila. Nechci nic takového udìlat, zajisté 
pojedu dál, až pøijde pokyn, pøesvìdèuje èiny.

A� tedy má, co chce.
Stejnì si tady stále pøipadám jaksi nepatøiènì.
Ovšem kupodivu, tak jako povstala, mezera náhle zacelena.
Vlak, cestující, shledává øidiè honem rozkutálené støípky. Vydechuje 

prudce úlevou.
Vše pøi starém, s trochou lítosti konstatuje.
Snad pøízrak nikdo nevidìl. Co by si asi pomysleli cestující?
Co mi po tom. Já s ním nemám co dìlat, brání svoje pozice.
Avšak pøesto zmìna. Nalomená tøtina klábosí ve vìtru.
Zaèíná zápas o identitu.
Svìt se nìkam øítí a já nevím kam. Nevím, zdali mùj obyèejný, spoøáda-

ný život dává smysl nad všudypøítomnì rozmazanou nejistotou.
Pøipadám si jako blbec, uvažuje rozladìnì øidiè, jako jeden z tìch mysli-

telù, co nikdy nic nevymysleli.
Cožpak tady, ve vlaku, mùžu nìco vymyslet? Cožpak já, nedovzdìlanej 

debil, mám nárok na porozumìní?
Jen se na sebe podívej, zablácený boty, ušmudlanej stejnokroj, tuctová, 

zklamaná, už vìkem pomuchlaná tváø.
Konèiny uvnitø bez cest a znamení. Jenom bláto. Pøicházejí nové vý-

èitky.
Hmm, jen do toho! Nandej mu, co se do nìj vejde! Povzbuzuje rváèe 

uvnitø, aby odvedl pozornost. Lépe nelad, nežli pád.
Neklid, s nímž zápasím po celý život, plyne z jakéhosi základního nepo-

rozumìní, napadá jej.
Bing ho, odmalièka se plahoèím s touhle károu. Krok nejistý, vše mì 

vyvede z míry. To asi normální nebude, nìco základního mi schází.
Staèí menší závan vìtru a již se kácím. A v mém pádu ani není nic slav-

nostního. Bezmoc.
Lépe nevìdìt, než být oklamán. Co zas tohle, reaguje zlobnì.
Od samého narození, a� již dobrovolnì nebo nedobrovolnì, dodržuji 

pravidla a vùbec nemám pocit bezpeèí.
Ale právì jsi svoje zásady porušil, pøipomíná mu dohlížitel, cenzor.
Kuš, nevdìèníku, nevrle odhání hlas, možná svìdomí.
Pohyb ode zdi ke zdi, noc, den, uspokojení nepøináší. Jenom obírám 

èísi mrtvolu, pokraèuje ruinování sebeúcty.
Ani sám nevím, co se mi to líhne v hlavì, tøe bezradnì èelo.
Nebylo mi snad lépe, když myšlenky kroužily kolem nenávidìných 

pøízemních starostí? Pøi zemi, bez pøesahù do nìkam.
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Kde mají levnìji, co ještì koupit, poøídit, abych dosáhl dokonalosti. 
Kterak urvat co nejvíce.

Kterak zkurvit vše slabé, co mùže podlehnout. V zájmu navýšení 
vlastního ega pošlapat jakoukoli svébytnost kolem.

A nad vším krahulík závist.

Být jako oni, to bych mohl rovnou zabalit všechny ambice. O nic neusi-
lovat, bránit jakékoliv zmìnì. Rovnou umøít!

Tedy zpìt, usiluje o ztracenou rovnováhu. Nedopustím, aby se lodièka 
pøevrhla.

Co když pravidla kdysi dávno a dávno nastavená na obranu spoleèen-
ství, jedince už neplatí, vrtoší pokušení. Jenom brání nalézt ono pùvodní, 
bez nìhož život nemá smysl.

Tahle situace nemá východiska, konstatuje a pøemýšlí, co udìlat, aby      
z tenat vyklouzl.

Stisknout startér navzdory pøíkazu stát, zvažuje kacíøsky. Rozjet vlak 
bez ohledu na èervené svìtlo stùj, témìø fyzicky tíží pokušení.

Ne, nic takového mi nikdy nesmí ani pøijít na mysl, zhrozil se. Mám pøe-
ce zodpovìdnost!

Pøíkazy a znamení byly mi vždy svaté! Kam zmizela sebevláda? Do ja-
kých prapodivných konèin dospìlo moje hledání?

Odkud dotírají tyhle nepøíjemné, nepøedvídatelné myšlenky, rozladìnì 
zkoumá pozadí. Snad vìkem hloupnu.

Co až jednou podlehnu a uèiním nìco nepøedloženého? Co až jednou 
podržím proudu bìsíkù a skoèím?

Øidiè dospìl až na samý okraj, sám se stává chimérou, pøízrakem.

Pandoøina skøínka leží pøed ním v podobì otevøené konzervy s prošlou 
záruèní lhùtou a on po zkrabaceném ostøí pøejíždí bezbranným, nahým 
prstem.

Ale kdo tady volá po krvi? Já snad? Tohle øidiè ještì uøídí.

Ufff, vydechuje úlevou, jak probíjí obklíèení. Nemám èas na hlouposti. 
Musím zjistit stav pøítomnosti.

Tuší, ani nepotøebuje sledovat semafor. Vše pøi starém.

No a co, stojíme, ulevuje si, èervená.

Zamyšlenì hledí ven. Trochu pøitlaèit a vytryskla by, pøipouští. Ostøí        
s jemnou pilkou dráždí.

Moje krev, materiál nìèích snù.

Navrátit svìt do prapùvodního spoleèného snu, popouští imaginaci         
o milimetøík dál. Nový zaèátek. Už znovu neudìlat tu chybu rozdìlení.

Dost, dost, už pøece jednou musí tra� uvolnit! Vybuchuje nahromadìná, 
dlouho potlaèovaná nervozita.



Ale sen jen tak nepøemùže, má také právo na život!
Dobrá, rovnovážná poloha neexistuje, pøipouští. Lépe nìkde se držet, 

abych nespadl.
Copak nechceš nalézt ztracené já, já zbavené zdí, aktualizuje skryté 

touhy odvaha.
Já zbavené èervených svìtel podøízenosti dává koneènì prùchod zapo-

menutým dìjinám.
K èemu svoboda nepodepøená silnou vizí, k èemu možnost uèinit coko-

liv, bez vyššího smyslu.
A co dál?

JINDØICH KONEÈNÝ

Tužky
Jednoaktová hra. Osoby: Muž, Žena, Návštìvník 

        I.
Je veèer. Zní hudba z rozhlasového pøijímaèe. Po místnosti nìkdo cho-

dí. Po chvilce rachotí klíè ve dveøích. Za nimi se nìkdo zouvá. Vstoupí 
muž.

Muž: Dobrý veèer, drahoušku.
Žena: Dobrý veèer. Ty už jseš dneska tady? (Líbají se.)
Muž: Hm, hm, hm.
Žena: Co ti je? (nechápavì)
Muž: Štìstí, potkalo mì štìstí.
Žena: A jaké?
Muž: Pøedstav si, co se mi podaøilo sehnat. Tužky. Krásné, barevné 

tužky. To se budeš divit. Jen co si odložím, hned ti je ukáži. (Odchází.)
Žena: Ano, drahoušku, už se tìším.
Muž: (Vrací se. Pokládá nìco na stùl.) Tak podívej, tady jsou. Pìt jich je.
Žena: Ano, vidím.
Muž: Jak to, že vidíš, když se nedíváš?
Žena: (Dùraznì.) Dívám se. Vidím pìt krásnì barevných tužek na stole.
Muž: To myslíš ironicky?

       II.
Žena: Ne, úplnì vážnì.
Muž: (rozzlobenì)  Já nevím, a� dìlám co dìlám, nic ti není vhod. Nièím 

se ti nezavdìèím!
Žena: (Vzdychne.) Ale zavdìèíš. Vším, vším se mi zavdìèíš.
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Muž: Sedni si. Nìco ti øeknu. Víš, jaký si teï vytvoøíme barevný svìt? 
Pryè se šedým stereotypem. Budeš tøeba èíst nìco zajímavého, tak si to 
podtrhneš èervenou tužkou. Nebo ti nìco udìlá radost, tak si to pozname-
náš modrou. Èekáš š�astný den, poznamenáš si jej zelenì. Prostì barevný 
svìt nadìje. To bude krásné.

Žena: (se zájmem) Nebo nìkomu napíšeme a jeho jméno dvakrát pod-
trhneme èervenou tužkou.

Muž: (radostnì) No vidíš, to je nápad. Vždycky obdivuji tvé nápady, ke 
kterým stejnì dávám podnìty.

Žena: Víš co? Napíšeme mamince a její jméno podtrhneme barevnou 
tužkou.

Muž: Tak to ne. Svoji rodinu sem neple�. Ti a� jsou rádi, že jim napíšeme   
k svátkùm. Znám tvoji maminku moc dobøe. Ta, až zjistí, že máme barevné 
tužky, nebude váhat pøijet jenom proto, že si bude chtít nìco podtrhnout    
ve snáøi. (Žena chce nìco namítnout, muž ji zarazí.) Ne, prosím tì, dra-
houšku, jenom mi nic nevysvìtluj. To se nesmíš hned zlobit jenom proto,  
že øíkám, jak to je. (marnì) No tak, usmìj se. Abys vìdìla, mám taky 
nápad, který ten tvùj, bezesporu výteèný, ještì vylepší.

Žena: (zvìdavì) A jaký?

Muž: Napíšeme nìjaké významné osobì. Napíšeme a budeme èekat 
odpovìï.

Žena: Už vidím, jak pøijde listonoška a obøadnì nám øekne: Paní nebo 
pane, nesu vám dopis od toho a toho umìlce. Celá zvìdavá se zeptá, 
odkud je známe. A my, že to je pro nás normálka.

                                                      III.

Muž: Pochopitelnì. Budeme se chovat naprosto lhostejnì. Vždycky mì 
otravuje pøílišná zvìdavost lidí. Na zadní stránku obálky napíšeme naši 
adresu, aby každý vìdìl, že si mùžeme dovolit mít barevné tužky. Budeme 
slavní, lidé si o nás budou vyprávìt.

Žena: (váhavì) Myslím, že to bude mít nevýhodu. Ta adresa vzadu, víš.

Muž: Proè, prosím tì?

Žena: Øíkáš, že pøed lidma musí být èlovìk opatrný.

Muž: No to musíme. Být opatrní. Pøedevším být opatrní. Tak nevím, ale 
myslím si, že bys tu Málkovou z vedlejšího baráku nemìla zvát.

Žena: Vidíš, opatrní bychom mìli být, ale sám takový nejsi. (Øíká hrdì.)

Muž: Jak to, že ne? Já, který se úzkostlivì všemu vyhýbám, já že ne-
jsem dost opatrný? No ty jsi mì rozesmála. Cha, cha, cha. Vejce pouèuje 
slepici.

Žena: (Udeøí rukou o stùl.) A nejsi!



Muž: Nechápu, co to do tebe vjelo.

Žena: Chceš psát dopisy se zpáteèní adresou. Uvìdomuješ si to vùbec? 
Každému tím øíkáš, kde nás mùže najít. Jako kdybys nechal otevøený dùm 
a ještì øekl: Raète vstoupit.

Muž: V tomhle ti musím dát za pravdu. Jenomže to se potom o nás 
nikdo nedoví. O tom budu muset ještì uvažovat.

Žena: Ale ne teï. Vždy� jsme ještì neveèeøeli. Ke všemu je dneska 
výroèí našeho seznámení. Ani sis nevšiml.

Muž: Jak to, že nevšiml? Celý den v práci jsem na to myslel.

Žena: A zpozoroval jsi nìco, když jsi pøišel?

Muž: No to víš. Bylas celá taková milá (rozpaèitì), a tak.

                    IV.

Žena: A co kvìtiny na stole?    

Muž: Náhodou i tìch jsem si všiml. Mìl jsem je v ruce. A prohlížel jsem 
si je.

Žena: Pch. Akorát jsi vzal vázu a položil ji pod stùl. (rozzlobenì) Bez 
prohlížení. Protože pøekážela tvým tužkám.

Muž: No ty jsi dobrá. Ty nakonec dáváš pøednost tìm tvým kopretinám, 
které každým rokem mùžeš nasbírat venku kdekoliv na louce, ty jim dáváš 
pøednost pøed mýma tužkama. (Vzdychne.) Ty mne znièíš.

Žena: Ale neznièím. (Odchází.)

(Po chvilce se vrací, klade talíøe na stùl, cinká pøíbory.)

Muž: Drahoušku, ty tužky mi tu nech. Ty neodkládej. Dám si je hezky 
vedle pøíborù. Lidé stárnou vìcma, které mají. Ale tužky ne. Ty nestárnou.

(Mlèky jedí. Po chvíli si žena jemnì odkašle, snaží se navázat hovor.)

Žena: A kdes k nim pøišel? Je to sice novinka, ale na našem trhu se 
ještì neobjevily. Dokonce ani nebudou k dostání.

Muž: (Odloží lžíci.) Pøesnì tak.

Žena: No poèkej, pøesnì tak. Nìjak ses k nim dostat musel.

Muž: (Usmìje se.) Tajemství. Mé malé tajemství. Nakonec, co bych ti 
zapíral. Je tøeba mít známosti. To víš, tam nìco slíbíš, tu zatlaèíš a máš 
vìci, které nejsou vždycky k sehnání.

Žena: To máš pravdu.

Muž: Vìø tomu, že si tìch tužek úžasnì cením. Nevymìnil bych je ani 
za zájezd k moøi. A to je teï nìjaká móda.

Žena: To myslíš doopravdy?

Muž: (prudce) Ty o tom pochybuješ?! Pøedstav si, že je v tomhle domì 
nikdo nemá. Že je nemá nikdo v této ulici, v tomto mìstì. Jenom my. 
Jenom MY!
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                    V.

Žena: Hm, nìco na tom bude. (pomalu) Styky, známosti. Lidé se musí 

stýkat.

Muž: Ano styky. Ale jenom služební. Jinak nic. Ani pøíbuzní, ani známí. 

Nic. Uzavøenost, základ rodinného štìstí. A my jsme pøece š�astni, ne?

Žena: (neurèitì) Snad.

Muž: Jak to, snad? Copak máš nìjaké dùvody k nespokojenosti? Podí-

vej se po bytì. Vždy� je to pøepych. Já ti pøinesu všechny peníze. Seženu 

co mùžu, a ty si klidnì øekneš, že jsi (dùraznì) snad š�astná.

Žena: Já jsem o tom neuvažovala. Já jsem jako ten nábytek do... 

Muž: (Pøeruší ji.) Tak tys o tom neuvažovala? Ty ani nemáš o tom uva-

žovat. To je z toho, že se poøád chceš zajímat o exaktní vìdy. Filozofie, 

umìní. To by mìli zakázat. Takové vìci vedou akorát k nespokojenosti. 

Lidé se mají zabývat vìcma, které jsou užiteèné. A ne pøemýšlet.

Žena: (podráždìnì) Alespoò dneska bys toho mìl nechat.

Muž: (Vstane a chodí po místnosti.) Nevíš, kde jsou sirky?

Žena: Naè potøebuješ sirky?

Muž: Naè? Potøebuji si proèistit zuby.

Žena: Taky bychom si mohli koupit párátka.

Muž: Párátka? Na co? Sirka je dost dobrá a druhou stranou si mùžeš 

zapálit oheò nebo cigaretu.

Žena: Hm. 

Muž: Prosím tì, nemáme tady  nìkde papír? Víš, nìjaký, na který bych 

mohl psát.

Žena: Tak si vem ten, co jsi pøinesl minulý týden od vás z kanceláøe.

                    VI.

Muž: (prudce) Ani nápad! Toho je škoda. Pøeci musíme mít nìjaký jiný 

papír.

Žena: Mám nìjaké starší sešity. Snad se ti z nich nìjaký bude hodit. 

Jsou v nìm ještì èisté listy.

Muž: Tak mi je pøines. (Žena odchází.) Èervená, modrá, žlutá, zelená.

Žena: (Vrací se.) Na, tumáš. Snad bude dobrý.

Muž: Chci vyzkoušet tužky. Každou udìlám  slabou èáru. Jenom tak 

jemnì. (Po chvilce.) Ani bys nevìøila, jak se barevné tužky tìžko oøezávají.

Žena: Tedy, musím øíct, že to jsou opravdu krásné barvy. Takové jasné.

Muž: Co jsem ti øíkal? Budeš š�astná. Udìlalas moc dobøe, že sis vzala 

zrovna mì. (spíše pro sebe) Moc dobøe.



Žena: Dìkuji ti, opravdu ti dìkuji. (Políbí ho.)

Muž: (Usedá.) Víš, co se dneska u nás v podniku stalo? 

Žena: Jak bych to mohla vìdìt?

Muž: To je pravda, jak bys to mohla vìdìt.

Žena: A co se tedy stalo?

Muž: Znáš toho Soudka, co je u nás?

Žena: (nechápavì) Soudka?

Muž: Ale on je takovej na ženský. Trochu frajer. Má teda nìco do sebe, 
to jo.

Žena: Aha, já vím koho myslíš: On mìl tenkrát opletaèky s Vìrou.

Muž: Jo, tak toho myslím.

Žena: A co s ním má být?

Muž: Dneska jsem šel po svaèinì do umývárny a on se tam vìšel.

       VII.

Žena: (polekanì) Vìšel?

Muž: Jo, na lanì. No na takovém provaze, jak mají pokrývaèi, když 
dìlají na støeše.

Žena: A co jsi udìlal? 

Muž: Øekl jsem mu, že si èlovìk nemá dávat záchranné lano kolem 
krku. Vtipné viï? (Rozesmìje se.)

Žena: (Nedá se odbýt.) Ale co ještì? Volal jsi o pomoc? Nebo jsi ho 
odvázal? Jak to s ním dopadlo?

Muž: Nijak zajímavì. On pøišel Venca Pánek a ten jej sundal. Potom mu 
dali trochu rumu, co má starej poøád ve stole, a poslali na vyšetøení.

Žena: A proè to dìlal?

Muž: Copak já vím? Samas øíkala, že mìl poøád nìjaké pletky se žen-
skejma. Nevím. Tøeba dostal kapavku.

Žena: Dost blbý vtip.

Muž: No tak promiò. Já nevìdìl, že ti tak leží na srdci.

Žena: Ne. Vadí mi, žes mu nepomohl.

Muž: (udivenì) Nebuï naivní. Znáš lidi?

Žena: (neurèitì) Možná. A co na tom?

Muž: To je právì ten tvùj zjednodušený názor.

Žena: (pøekvapenì) Zjednodušený?

Muž: A co kdyby mi to jednou vyèítal? Mùžeš mi zaruèit, že to neudìlá? 
Na to nemá tvá hlavièka odpovìï. Tøeba øekne, už jsem to mohl mít za 
sebou. Znáš mé zásady. Jsem spoøádaný, nenápadný, pracovitý èlovìk. 
Starám se jenom o své blaho a blaho rodiny. Proè mám zrovna já strkat 
nos do cizích vìcí? Podívej se na moji hlavu.
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     VIII.

Žena: Proè, prosím tì? (nechápavì)

Muž: No jenom se poøádnì podívej.

Žena: Ty snad blázníš.

Muž: Ale neblázním. Jenom jsem tì chtìl pøesvìdèit, že tam žádnou 
svatozáø nemám. Ty bys ze mne ale poøád chtìla dìlat nìjakého spasitele.

Žena: (rozzlobenì) Ne, nechci z tebe mít žádného spasitele. Ale také 
nechci, abys byl bábovka. Nejhorší na tom všem je, jak vy, kteøí si o sobì 
myslíte, že jste kdovíjak chytøí, jak si hledáte omluvy. Pro svoji zbabìlost, 
sobeckost. Vždycky všechno moc dobøe víte. V hledání dùvodù, (zdùrazní) 
„rozumných“ dùvodù, jste mistøi. Úplní géniové.

Muž: Tak nakonec všechna má døina podle tebe není nic jiného, než 
zbabìlost. Sobeckost. Øekni také, že jsme líní. 

Žena: (Odsekne.) Nic takového jsem neøekla.

Muž: Neøekla, ale naznaèilas. (Po chvilce.) Tak tobì se nelíbí, že shá-
ním, že se starám. Víš, kolikrát èlovìk musí zatnout zuby, když se musí 
stýkat s lidma, kterých má po krk? Jinak nedosáhneš ani polovièky toho, co 
máš.

Žena: (ironicky) Ty mùj chudáèku. Je mi tì opravdu líto. Co ty všechno 
kvùli nám musíš podstoupit.

Muž: Kdybys mìla alespoò trochu pøedstavu o tìžkostech, které jsem 
mìl pøi obstarávání tužek, mluvila bys úplnì jinak. Ale to ti øíkám, nikomu je 
nepùjèím. Nikomu, rozumíš?

Žena: (Mìní téma hovoru.) Myslela jsem si, že dnes, když máme to 
naše výroèí, tak bychom mohli jít do kina. Co ty na to?

Muž: (vybuchne) Prosím tì, co tì to napadá?

Žena: (mírnì) Øíkala jsem, že bychom mohli jít do kina. Už jsme dlouho 
nikde nebyli.

                    IX.

Muž: Nemysli si, že ti za ten návrh padnu kolem krku. No uvažuj. To si 
myslíš, že tady nechám tužky jen tak? 

Žena: Proè ne?

Muž: Uvìdomuješ si, co øíkáš? Vždy� by sem mohl nìkdo vlézt. Psát      
s nima, nebo je dokonce ukrást. Ne, ne! Kategoricky to odmítám.

Žena: (tvrdohlavì)  Tak si je vem s sebou do kina.

Muž: Jít s nima ven? Víš, co je dnes ulice? To je džungle. Tam tì lidi  
jsou schopni pøepadnout ve dne. Natož veèer. A když tì nepøepadnou, tak 
se zase najde nìjaký kapesní zlodìj a ten tì jednoduše okrade.

Žena: Ty máš opravdu na všechno výmluvy. Kdybys chtìl alespoò 
jednou vidìt svìt takový, jaký je doopravdy. A ne tak, jak se ti to hodí. Když 



chceš, aby byl zelený, tak jej vysvìtluješ zelenì, a když má být èerný, tak 
jej dokonale oèerníš.

Muž: (Odsekne.) Jsem takový, jaký jsem.

Žena: Tak dobrá, zùstaneme tedy doma.

Muž: Správnì. (nìžnì) Nikdo mi tak nerozumí, jako ty, drahoušku. 
Dìkuji ti. (Políbí ji.) Dìkuji, dojalo mì to.

Žena: Ale nìkam také musíme jít. Nìkoho potkávat, stýkat se s nìkým.

Muž: To urèitì. Nìkoho potkávat musíme. Jenže mezi lidma je to poøád 
stejné. Vypravují si poøád stejné pøíbìhy. Lžou si, nebo se podvádìjí tím 
stejným zpùsobem. Poøád ten opakující se stereotyp.

Žena: A to, co my žijeme, to není stereotyp? Ty stejné dny a noci beze 
zmìn.

Muž: Proto máme pøece ty tužky. Barevné tužky. Èervená, modrá, ze-
lená... 

Žena: Podle tebe je život samá barevná skvrna.

                     X.

Muž: (Usmìje se.) Vìøíš, že máš pravdu? On je opravdu barevná skvr-
na. Já bych teï chtìl být nemocný.

Žena: (nedùvìøivì) Co øíkáš?

Muž: Že bych chtìl být nemocný.

Žena: A proè, prosím tì? 

Muž: To bych potom mohl být neustále se svýma tužkama. Jenom         
s nima. Nikam bych nemusel chodit. Tužky a papír. Papír je malý kousek 
nepopsaného nebe.

Žena: (spíše pro sebe) Jenom tužky a papír. Nic víc. (nahlas) Ty už asi 
seš nemocný, jak se tak na tebe teï dívám. No jo. To bude vážné.

Muž: Co povídáš? Poèkej, jak to myslíš? (ulekanì) Vypadám snad 
nezdravì? Musím se podívat do zrcadla. Dneska jsem se opravdu necítil 
dobøe. Mám dojem, že mám horeèku. Sáhni mi na èelo. (po chvilce) Cítíš 
nìco? Zdá se mi, že se potím.

Žena: Ne, vùbec nic. Tak jsem to ani nemyslela.

Muž: A jak teda?

Žena: Myslím si, že živý èlovìk obdivuje život. Obdivuje to, co se tvoøí. 
Bere jej nejenom s tím špatným, ale hlavnì s tím dobrým, co pøináší.           
A hlavnì nežije jako larva v kukle. Tak jsem to myslela. Jenom tak.

Muž: Tímhle zpùsobem se mnou nemluv. Už jsem ti to nìkolikrát øí-   
kal. Ani pøede mnou, ani pøed dìtma tak nemluv. Dìti jsou velice citlivé. 
Nepøetvaøují se a øíkají pravdu. Jak chceš, aby o nás mluvilo naše dítì?
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Žena: Chtìla bych, aby naše dítì o nás mluvilo hezky. (nìžnì) Aby-

chom byli takoví, aby o nás mohlo mluvit hezky. Ale nikdy bych nechtìla, 

aby o nás lhalo. Dokonce ani nám ne.

Muž: Pochop. Ty mi musíš pomáhat. Jsi moje žena.

                    XI.

Žena: Já bych ti ráda pomohla. (pøesvìdèivì) Ráda, ale...

Muž: Právì teï to mùžeš dokázat. Tužky, to je naše tajemství. Nikomu 

nesmíš nic øíct. Ani matce, ani Petøíkovi.

Žena: Proè ani Petøíkovi?

Muž: Teï ještì ne. Až doroste, prosím. Potom v den jeho osmnáctých 

narozenin mu je slavnostnì pøedám. Jako nové. (dùraznì) Nevypsané.

Žena: Ale co když Petøík na to pøijde?

Muž: (rozhodnì) Nesmí. Jakmile øeknu nesmí, tak nesmí. Dítì nám 

musí vìøit. No kdo ti má vìøit, když už ani vlastní dítì by ti nevìøilo? Tvé 

vlastní dítì!

Žena: (Chvilku mlèí a potom smutnì øekne.) A kdy budeme mít dítì?

Muž: Až budeme mít všechno. Potom budeme mít dítì. Vidíš, už máme 

tužky.

Žena: Vždy� už jsme spolu tak dlouho.

Muž: To je pravda.

Žena: Má matka øíkala…

Muž: Zase tvá matka nìco øíkala? To je hrozné. Co ti øekne tvá matka, 

to tì zajímá. Co øeknu já, to je pouhý vzduch. Øekl jsem nìkdy, že nebu-

deme mít dítì?

Žena: Ne, to jsi neøekl. Ale také jsi nikdy neøekl, že ho chceš.

Muž: Ty si prostì nìkdy vezmeš nìco do hlavy a potom to prosazuješ. 

Ale zase nemyslíš do dùsledkù. Pøedstav si, že hrozí populaèní exploze.  

Já jsem nedávno èetl v nìjakém vìdeckém èasopise, že v roce 2010 nám 

hrozí tøi velká nebezpeèí. Nukleární zbranì, volný èas a populaèní exploze. 

My musíme opravdu uvažovat nad tímto problémem.

Žena: Prosím tì, nech tìch øeèí.

                                 XII.

Muž: To je jenom návod k úvaze. Já chápu, že naše dítì s tím nemá nic 

spoleèného. Hovoøím o tom jako o problému.

Žena: Chceš kávu? 

Muž: Pøímo cítím ve vzduchu její dráždivou vùni. Hmm. Udìlej ji.



Žena: Já mám vodu pøipravenou. Poèítala jsem s tím, že ji asi budeš 

chtít. Musíš však chvilièku poèkat. (Servíruje šálek na stùl.) Ták, tady je 

hotová. Já už nechci. Mìla jsem jednu, než jsi pøišel.
Muž: (Usrkne.) Stejnì. Nikdo nedìlá tak dobrou kávu jako ty. To je 

balzám. Návrat spokojenosti. Kdybych se s tebou nìkdy chtìl rozvádìt, tak 
mi rychle uvaø jeden šálek kávy. Urèitì mì to pøejde.

Žena: (Smìje se.) A co když se budu chtít rozvádìt já?
Muž: Ty? Ale to by nedávalo žádný smysl. (polekanì) Vždy� sama víš, 

jaké máš štìstí, že sis mne vzala.
Žena: Ale jistý si nejsi.

(Ozve se klepání na dveøe.)
Muž: (udivenì) Ty nìkoho èekáš?
Žena: Já ne. Snad ty.
Muž: Já také ne.
Žena: Zapomnìl jsi zavøít. 

(Znovu se ozve klepání.)
Muž: (zdìšenì) To mùže být nebezpeèné.
Žena: Dále!  

(Otevírají se dveøe. Kroky. Dveøe se zavírají.)

                  XIII.
Návštìvník: Dobrý veèer. 
Muž i žena: Dobrý veèer.   
Muž: (zdvoøile) Jaké máte pøání? 
Návštìvník: Bydlí tady prosím manželé Královi?
Muž: Ano, to jsme my. (pomalu) Ale co vás sem pøivádí?
Návštìvník: Promiòte, ale slyšel jsem, že tady máte nìjaký volný pokoj. 

Potøeboval bych nìkde pøenocovat.
Muž: A co v hotelu? 
Návštìvník: Tam jsem právì byl. Všechno je obsazeno. Právì tam mi 

øíkali, že vy pronajímáte pokoj. Pochopitelnì podle hotelové sazby.
Muž: No, kdysi jsme pronajímali pokoj. To jsme jej ještì nepotøebovali. 

Ale teï, to víte. Rodina roste, pøibývá vìcí, a místa je stále ménì.
Žena: Rádi bychom... 
Muž: Ano. Právì tak, jak to øíká má žena. Rádi bychom, jenže rodinné 

tìžkosti... 
Návštìvník: Já to chápu. Jde pouze o dnešní noc. Pøespávat nìkde na 

nádraží, to se mi nechce. Proto jsem se osmìlil. Chci se zde usadit, a vì-
øím, že budu mít vlastní byt.

Muž: Víte, dneska už nájemníci nejsou takoví jako døíve. Vedlo se vám 
špatnì, že mìníte bydlištì?
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Návštìvník: Ne. Špatnì se mi nevedlo.
Muž: Tak proè jste odešel? Máte rodinu?
Návštìvník: Ne, nemám.
Muž: Nemáte? Èlovìk, který nemá rodinu, nemá morálku.

                   XIV.
Žena: Takhle bys nemìl mluvit.
Muž: (k ženì) Ty mlè. (k návštìvníkovi) Dìti máte?
Návštìvník: Ne. Vždy� jsem nikdy nebyl ani ženatý.
Muž: To by tak scházelo. Nemít rodinu a mít dìti. Právì takoví, nechci 

se vás dotýkat, jsou nejhorší.
Návštìvník: A proè?
Muž: Sami rodinu nemají, ale potloukat se po cizích rodinách, rozvracet 

manželství, to ano.
Návštìvník: (rozhodnì) Pouze jsem se pøišel zeptat, jestli nemáte noc-

leh.
Žena: Ale snad bychom mìli opravdu nìjak pomoci. (k muži) Opravdu 

nemùžeš?
Muž: Poèkejte. (mírnì) Dám vám adresu, kde se mùžete zeptat na 

nocleh. Mám ji v kabátì. (Zvedne se a odchází z místnosti.)
Žena: Tak vidíte. Alespoò nìjak vám budeme moci pomoct. Dneska lidé 

udìlají málo jeden pro druhého.
Návštìvník: Dìkuji. I když mì vyháníte. Ano, i vy mì vyháníte. Vy osob-

nì. A co když jednoho dne budete sama vyhnána?
Žena: Ale to je nesmysl, co øíkáte. Kdo by mì vyhánìl?
Návštìvník: On.
Žena: Vždy� je to mùj manžel.
Návštìvník: Stejnì žijete prázdnì. Už jste se s tím smíøila. Jenže už 

nikdy nebudete sama sebou. Pøestala jste žít. Zaèínáte dìlat stejnou chybu 
jako on. Chcete si zachovat dùstojnost tím, že se vyhýbáte jiným. Jenže já 
se jim snažím pøiblížit. O to je to tìžší.

                   XV.
Žena: (velice pomale) To musí být úžasné.
Návštìvník: Pojïte se mnou, uvidíte.
Žena: (dosti rychle, nerozhodnì) Ale to ne, to nemohu.
Návštìvník: Pojïte. Stojí to za to. Uvidíte svìt. Poznáte lidi, kteøí už 

nemohou nic skrýt. Uvidíte pohrdání, lásku, nenávist, život. Pojïte. Pocho-
píte, proè nìkdy lidé nechtìjí nic. Ani být s nìkým, ani milovat. Nic.

Žena: Ne, nemohu. (po chvilce) Mohu?
Muž: (Vrací se.) Co, miláèku, mùžeš?



Žena: (klidnì) Mohu odejít.

Muž: (nechápavì) Proè bys odcházela?

Žena: Protože se mi zachtìlo.

Muž: To sis zase nechala nìco napovídat, viï?  To tady ten èlovìk, který 

chodí jako krysaø z Hamelnu. Piští své sny a táhne za sebou ty, co jim 

podlehnou.

Žena: Stejnì pùjdu.

Muž: Do našeho života vždycky nìkdo vstoupí bez vyzvání. Neod-

cházej.

Žena: Pùjdu. Budu pro tebe stále míò a míò, až jednou zajdu za záhyb 

tvé pamìti a nikdy se už neobjevím.

Muž: Neodcházej. Varuji tì.

Žena: Teprve potom budu pro tebe sen. Teprve potom se budeš se 

mnou mazlit a hrát a v posteli mì nìžnì milovat.

Návštìvník: Èlovìk si má na všechno sáhnout, dotknout se toho. 

Muž: (k návštìvníkovi) Co tu dìláte? (Køièí.) Vypadnìte už koneènì!

     XVI.

Žena: Neøvi. Copak nevidíš, že máš hosty?

Návštìvník: Byl bych velice nerad, pane, abyste si mé poèínání špatnì 

vysvìtloval. Vaše žena jde se mnou zcela dobrovolnì. Já si vás vlastnì 

vážím. Ano. Myslím, že jsem vystihl to pravé slovo. Já si vás velice vážím.

Muž: (k ženì) Já bych tì potøeboval zadržet. Mít tì. Ale nevím. Nemám 

èím. Jsem jako mnozí další. Ti mají všichni stejnou nadìji pro nepochopení. 

Ti všichni se bojí krysaøe z Hamelnu. Já, já, já... 

Žena: Prostor tvého svìta je tak malý, že se tam vejdeš jenom ty.

Návštìvník: (k muži) Asi mi nebudete vìøit, ale k vaší ženì se budu 

chovat velice poèestnì.

Žena: Pojïte. Sbohem. (Oba odcházejí, chvilku hraje hudba.)

Muž: A poøád se lidé milují bez slitování. Nejsurovìjší ve své lásce. 

Poøád jsem ji chtìl zadržet. Já ji nevyhánìl. (Pauza). Nemilosrdná. (Pau-

za). Nic. (Otevírají se dveøe. Nìkdo vstoupí.) Ty ses vrátila? (tvrdì) Cos 

zapomnìla?

Žena: Šla jsem jej jenom vyprovodit. Tam venku jsem ztratila jistotu.

Muž: (ironicky) To si myslíš, že ti ji vrátím?

Žena: Proè jsi jej nevyhodil, miláèku?

Muž: Nemohl jsem. Byl pøeci tvým hostem.

Žena: (po chvilce) Miláèku, budeme dneska velkorysí, ano? Mìli jsme 

pøece takový kouzelný den.
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Vycházím-li z definice románu jako pokusu o totální zobrazení svìta, 
potom román o velkomìstì pøedstavuje nejadekvátnìjší model. Je jakoby 
pavlovovskou „píštìlí“, v níž se dají v malém mìøítku sledovat procesy, kte-
ré zároveò probíhají v celém organismu spoleènosti. 

Tento mùj názor ostatnì podporuje i sama etymologie slova „politika“. 
Èlovìk je aristotelský zoon politikon. Øecká mìsta byla zároveò i státy,         
a øecké mìsto, „polis“, je pro nás modelem státu. Není bez zajímavosti,     
že jeden z prvních románù o mìstì, Wielandovy Dìjiny Abdéøanù (z roku 
1781), má jako téma politické boje o mìstskou správu. Voskovec a Werich 
z tohoto tématu vytìžili hru Osel a stín.

Mìsta jsou ohnisky dìjin. I když se nìkteré události historického význa-
mu – témìø vždy jde o události váleèné – odehrávají mimo hlavní mìsta, 
pøece jen øídící síly vycházejí z tìchto center. Potom je samozøejmé, že ro-
mán nemùže právì tyto klíèové události vynechat a musí se zabývat pøímo 
jimi nebo aspoò jejich dùsledky pro nositele románového dìje, a� už jde      
o jednotlivé osoby, spoleèenské skupiny nebo o samo mìsto jako pro-
tagonistu románu.

Nìmecký sociolog G. Ipsen konstatuje, že „ve velkomìstì se spojilo 
množství zaøízení všeho druhu do souvislostí vytvoøeného svìta, který je 
nerozložitelný. Kdo do nìho vstoupí, je podøízen jeho pravidlùm. Ponìvadž 
každé z tìchto zaøízení a jejich souvislost navzájem sleduje dané úèely, 
zároveò vyslovenì nebo nevyslovenì urèují i lidské pomìry. Ty se pak èlo-
vìku nabízejí a ve své ojedinìlosti je nucen jich používat. Tím se podøizuje 
nárokùm, které na nìho klade každé z tìchto míst vytvoøeného svìta.“

Román velkomìsta musí tudíž být nutnì úèasten na událostech spole-
èenského života, na politických bojích i na kulturních událostech. Ponìvadž 
informace o tomto dìní jsou èerpány pøedevším z historiografických pra-
menù a dobových dokumentù, vyžaduje to i vlastní teorii pøístupu k tìmto 
zdrojùm stejnì jako vlastní techniku jejich použití.

Tohle velcí spisovatelé vìdìli a každý z nich podkládal svùj obraz svìta 
urèitou dìjinnou filosofií. Snad staèí, když pøipomenu chápání dìjin ve Voj-
nì a míru Lva Tolstého, religiózní filosofii Fjodora Dostojevského (anebo      
i Alexandra Solženicyna), Maxima Gorkého pojetí dìjinnosti v Životu Klima 
Samgina nebo Zolovu vitalistickou filosofii pudù. Z nejnovìjších románù lze 
odkázat na koncepci dìjin v románu Güntera Grasse Der But (Platýz).

Spisovatelé v podstatì pracují podobnì jako historiografové a se stej-
ným základním materiálem: s dokumenty, které se zachovaly z minulosti. 
Ty ovšem zachycují jen urèitý typ událostí a navíc v závislosti na struktuøe 
institucí dané spoleènosti. Proto se historiografie starších období stává zá-
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roveò i dìjinami velkých mìst, v jejichž významných budovách a okrscích 
sídlí øídící instituce národního života. Významnou roli hrají sídla vládcù, 
opevnìní mìst, pøedevším mìstské brány, chrámy a církevní zaøízení, 
radnice, soudní lokality a trhy. Takže když èteme napøíklad Dìjiny národu 
èeského z pera Františka Palackého, máme pøed sebou souèasnì i dìjiny 
Prahy.

Rovnìž dìjiny literatury a umìní jsou vázány na mìstská centra, pøe-
devším na místa schùzek umìlcù nebo na místa, kde se konají pøedstavení 
a poøádají výstavy. Dokumenty zachycují v prvé øadì události, které se ode-
hrávají v tìchto lokalitách. Podle jakého kalkulu však mùže sestavu tìchto 
událostí konstruovat historik nebo spisovatel? Jaké mìøítko je historické 
pravdì nejbližší? Neznám lepší pøístup k tomuto problému, než je Aristo-
telùv názor, že pravda je ve vìcech samých. Dìjiny nám ukazují tím, co 
dochovaly, jak „pracují“: chaoticky, náhodnì kolážují pro naše zraky svùj 
obraz z milionù segmentù skuteènosti. Ukazují pøitom jen jednotlivé vteøiny 
ze staletí a tisíciletí lidských dìjin.

Proè tomu tak je, nevíme. Mùžeme jen vytváøet domnìnky, rozvíjet 
teorie. Abstrakce. Pøedevším takové teorie, které odpovídají stavbì našich 
smyslových orgánù a našeho intelektu. To jsou otázky obrovského areálu 
epistemologie. Pokusím se naèrtnout své pojetí dìjin za pomoci fyzikálních 
analogií, ponìvadž analogie je ta nejplodnìjší metoda k názornému vý-
kladu teorií.

Vycházím z teorie polí. Tak jako fyzikální universum je kontinuálním 
polem energie, z nìhož øídce vystupují jako jednotlivé fyzikální „události“ 
èástice, molekuly, hvìzdy nebo galaxie, rovnìž pole dìjin je pro nás zøe-
telné jen v místech svých excitací. Právì takhle si mùžeme pøedstavit jed-
notlivé pole dìjin a chápat historické události jako excitony tohoto pole. 
Zvláš� podnìtné jsou dva aspekty takové analogie. Jednak vlastní definice 
excitonu, jednak analogické pojetí náhody ve spojitosti s událostmi probí-
hajícími v rámci daného poli. /.../

Historie se samozøejmì „dìje“ kontinuálnì. My však z ní vnímáme jen 
to, co bezprostøednì vnímáme sami (èili pouze naprosto nepatrný výsek), 
anebo co nám umožòují vnímat dokumenty (což je zase jenom náhodný 
výbìr omezeného poètu fakt) – fixované záznamem – jakoby obdobou foto-
materiálù z Wilsonovy mlžné komory, v níž fyzici zachycují zrod a rozpad 
mikroèástic.

Ještì jedna analogie se tady nabízí. Tak jako musejí teoretiètí fyzikové 
organizovat srážky èástic v nesmírnì silných proudech, když vytváøejí tisí-
citunové synchrofazotrony (protože jen za tìchto podmínek je možné 
zkoumat pùsobení fyzikálních polí), tak se i historické excitony nejlépe 
pozorují a zkoumají v okamžicích srážek sil: v revoluèních srážkách,          
v bitvách. Jenže na rozdíl od fyzikù nemohou historici takové události 
experimentálnì vyvolat. To mohou nanejvýš politici: napøíklad když Nero 
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dal zapálit Øím nebo když Mao Ce-tung vyvolal v život „kulturní revoluci“, 
nebo když teï Kaddáfí financuje politické vraždy a Andropov financuje 
západní mírové hnutí. Historici jsou odkázáni na dokumenty, které jim 
pøihraje do rukou náhoda. Také oni se však pídí pøedevším po svìdectvích 
z revoluèních bojù, válek a katastrof.

JIØÍ KOLÁØ 

Z pamìtí šumavského poš�áka

(Úryvek z vìtší studie)

Za mého listonošování, a to už je pìkná øádka let, chodili poš�áci vìt-
šinou pìšky. Zvláštì tady na Šumavì. Tenkrát poštmistra ani nikoho jiného 
z branže nenapadlo, že by se pošta dala doruèovat jinak. Auto nepøi-
cházelo v úvahu, na polních cestách a pìšinách by stejnì bylo k nièemu, 
muselo se jít i do tìch nejzapadlejších samot, motorky pøišly ke slovu až 
pozdìji a kolo bych musel do šumavských kopcù tak jako tak tlaèit. A mnì 
to pìší doruèovatelství docela vyhovovalo. Pìšky jsem chodíval odjakživa 
rád i rád se toulal cestou necestou. Poštovní služba spoléhala tenkrát hlav-
nì na nás, opìšalé poš�áky.

Už jako malý kluk jsem toužil stát se strážcem majáku. Èasto jsem snil  
o tom, že žiju na majáku na nìjakém skalnatém ostrùvku blízko lidu-
prázdného pobøeží, moøský pøíboj ustaviènì naráží na skály, kolem dokola 
je širý oceán a já veèer co veèer rozsvìcuji svìtla a pozoruji, jak dlouhý 
snop svìtla proráží tmou a šumìní moøe ukazuje lodím cestu a varuje pøed 
skalisky a mìlèinami. Jednou za ètrnáct dní by pøijíždìla na mùj ostrù-    
vek loïka se zásobami a pøípadnì nìjakou tou poštou. Od koho, to jsem 
ještì nemìl rozmyšleno. Pøedstava, že na mnì jediném závisí osud tolika 
lidí, mne lákala a vzrušovala. Tolik zodpovìdnosti a lidských životù v rukou 
jediného èlovìka, vidina moøe a pevného majáku, s kterým nepohne ani 
nejvìtší bouøe, to bylo nìco, co jistì stálo za poøádnou porci klukovské 
romantiky.

Nu, strážcem majáku jsem se nestal a ke skuteènému moøi jsem se 
dostal sotva dvakrát za život. A tak jsem si zvolil povolání, které s tou zod-
povìdností mìlo i cosi spoleèného. Stal jsem se listonošem na Šumavì, 
èasto v nejzapadlejších konèinách. Doruèovat poštu se mi najednou 
vyjevilo stejnì užiteèné jako rozsvìcovat maják a chránit lodì pøed ztros-
kotáním. Mým moøem se stala šumavská pøíroda a lidé v ní. Ale tohle bylo 
pøesnì to, co jsem si pøál!

Dnešním poš�ákùm vùbec nezávidím, i když si cestují pohodlnì autem 
a poštu házejí rovnou do spoleèných kaslíkù, místo aby ji osobnì doru-
èovali. Za prvé se ochuzují o krásy pøírody (co z takového auta mohou 
vidìt?), kdežto nás, pìší poš�áky, pøíroda svými dary pøímo zahrnovala.       
A za druhé – dnešní listonoš takhle neosobnì doruèující poštu se okrádá    
o další dùležitou vìc, jakou je bezesporu styk s lidmi,



K poštovní službì jsem nastoupil jako dvacetiletý elév. Na naší ven-
kovské poštì jsme byli všehovšudy ètyøi: poštmistr Kroutílek, kolega Václa-
vík a já – oba poš�áci, a sleèna Jeøábková, telefonistka. Hned ráno po 
rozdìlení pošty jsme vyrazili. Chodilo se za každého poèasí. Václavík mìl 
dolejší rajón a já jsem si vybral ten horní, totiž právì ty šumavské kopeèky. 
Balíky jsme nenosili, pro ty si každý adresát musel pøijít sám.

Kolik pøírodních pozoruhodností a krás se za tìch cest nabízelo! Hned 
brzy zjara, jen co roztál sníh, první snìženky, tu petrklíè, tamhle blatouchy  
v mokøinì, a tamhle to žluté kvítí je mochna a tamhle to modré  je rozrazil. 
Bohatá byla kvìtena v tìch èasech. Nad hlavou se tøepetal se svými trylky 
skøivan a já sám jsem si pøipadal volný jako pták, jak je to v té písnièce,       
i když jsem musel být v tu a tu dobu v Pohorsku, v Náhoøánkách, v hájovnì 
pod Zuklínem nebo na Benedì. I poøádná bouøka mì nìkdy chytla. Tehdy 
jsem se modlil, abych dobìhl do nejbližší chalupy a tìch nebylo tenkrát 
právì na každém kroku. Krásné byly i podzimky babího léta. Horší to bylo   
v zimì, kdy bylo pravidelnì snìhu po kolena a mrzlo, až praštìlo. I tehdy 
se musela pošta doruèit, „vagón s poštou musí vždycky dojet vèas,“ jak 
tehdy zpívával Werichùv strojvùdce Pøíhoda v rádiu.

A lidé… ti byli dobøí, zdá se mi, že hodnìjší než dnes. Když pøišel listo-
noš do jejich samoty, byla to pro nì hotová spoleèenská událost. Všude mì 
rádi vidìli, pohostili, sem tam i nìjakou tou sklenièkou poèastovali. Zvláštì, 
když jsem pøinesl dobrou zprávu. A taky musím øíct, co mi dìlalo starost: 
abych nemusel nikoho zarmoutit nìjakou smutnou. I to se bohužel nìkdy 
stávalo. Když se zdála moje poš�ácká brašna lehká, tu jsem si øekl, aha, 
nesu dobré zprávy. Když mì tížila, už jsem tušil, že nesu nìjakou nebla-
hou zvìst. A víte, že to èasto fungovalo? 

Pøi svých roznáškách jsem zažil i nejednu dobrodružnou pøíhodu.        
Na dvì si ještì dnes živì vzpomínám. Jednou takhle v létì jdu pìšinou na 
samoty v Chalupách, když tu vidím, jak odtud stoupá kouø, jako by tam 
hoøelo. A skuteènì. Když pøijdu blíž, vidím, že u Voldøichù hoøí kùlna na 
døevo. Hasili Voldøich s Voldøiškou kýblema, ale mìli to daleko ke studni. 
Pøiskoèil jsem ke studni a køiknu: „Udìlejte øetìz, já budu pumpovat!“         
Já pumpoval jako blázen a za pùl hodiny byl oheò uhašen. Štìstí, že 
nechytl les, vedro bylo a les hned vedle.

I u porodu jsem se jednou pøinatrefil. To bylo tak. V hájovnì na luèinì     
u Kroupù se paní hajná zrovna èekala, když jsem tam pøišel. Tenkrát se 
ještì na Šumavì vìtšinou rodilo doma. Co teï? Potøebovali každou ruku. 
Zatímco panímáma rodila za pomoci sousedky, my s hajným jsme vaøili 
vodu a pøipravovali plínky. Byl to kluk jako cumel. Ve strašeòském kostele 
jsem mu pak byl za kmotra pøi køtu. Dnes už je to nìkolikanásobný táta,     
a kdykoli se potkáme, zavzpomínáme na staré èasy, kdy jako odrostlejší 
kluk mi jezdil na kole naproti.

Teï už jsem mnoho let v dùchodu, ale když se podívám na svou poš-
�áckou èepici a pelerínu, které opatruji jako nìmé svìdky tìch èasù, v mé 
mysli znovu ožijí všechny mé poš�ácké štrapáce, jako by to bylo vèera.
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KAREL HRUBÝ

Vzdorná žába z Roudné
Pohádka pro dospìlé o tom, jak je užiteèné zápasit s èerty

Každý èlovìk dneska už dobøe ví, že svìt má dvì slunce. Jedno, co 
bìhá od východu na západ a když se po ètyøiadvaceti hodinách utrmácené 
chýlí ke konci své cesty, zjistí s hrùzou, že je zase tam, co bylo vèera. Musí 
se nadechnout a bìžet znovu po stejné dráze. To druhé naopak si hraje  
tak trochu na schovávanou. Jednou je tady, jednou tam, nìkde pobude jen 
chvíli, nìkde se usadí na delší dobu, jak se mu zamane – èi lépe, jak se 
svatý Petr vyspí. 

Aby se to nepletlo, øíkají lidé tomu jednomu „sluníèko“ a pro to druhé si 
našli slovo „štìstí“. Na tom prvním si fyzikové a hvìzdáøi založili svou slávu 
a vymìøují každý pohyb, každý foton a každou teplotu a nejradši by je se-
šnìrovali matematickými formulkami – to druhé je tajuplné, žádné zákony 
si na sebe navléct nenechá. Stará moudrost o nìm sestavila veršovaèku: 
Štìstí nemá hran, drž si ho ze všech stran – a když ho držíš v objetí, jak 
ptáèek odletí... Protože život dovede být setsakramentsky vratký.

Ale jednou za èas se obì ta slunce setkají, padnou si do náruèe, dech 
se jim zastaví, nebo� Pán všemíru uèinil zas nìco vznešeného: vdechl do 
svìta novou dušièku.

A tak tomu bylo i toho kvìtnového dne v potemnìlém roce 1938, kdy na 
hranicích mezi Èeskoslovenskem a Nìmeckem stály proti sobì dvì 
armády a chystaly se do sebe zakousnout. Sluníèko tehdy zaplavilo svým 
žárem ulice Plznì, políbilo všechno kvítí v zahradách a parcích, rozsvítilo 
všechna prostranství a vedralo se do otevøených oken. A co náhoda ne-
chtìla: potkalo se v porodnici ve Wenzigovì ulici s tím nevypoèitatelným 
štìstím, záøícím z oèí maminky malého dìvèátka a jejiho ta�ky, plaèící-     
ho samou radostí do kytice, kterou v letu staèil koupit. Usadilo se u mámy    
a táty malé Verunky, jak jí budou lidé po celý život øíkat, a broukalo si spo-
kojenì: malá, ale má se èipernì k svìtu, Pánbùh jí požehnej.

To ještì nikdo nevìdìl, že radostný život dítìte je zasazen do rámce 
doby plné zloby, násilí a zlovùle, do doby nacistických zvìrstev a jejich 
kruté obmìny po komunistickém puèi v zemi, kterou se Verunka nauèila 
nazývat svou vlastí. Už po nìkolika mìsících, ještì jí nebyl ani rok, zvonily 
kolem jejího koèárku podkovky bot nacistických okupantù, a když ty po 
šesti váleèných letech utichly, hømìla tu po krátkém nadechnutí svobody 
zase nová bojová hesla. Nejen to legraèní „vice pice republice“, což mìlo 
mobilizovat sedláky, aby zvýšili dodávky krmiva a obilí státu, ale také 
fanatické volání po smrti „tøídních a politických nepøátel“, vrcholící sípavým 
výkøikem básníka Ivana Skály na adresu souzených „nepøátel“: Psùm – psí 



smrt! V té dobì se to malé sluníèko štìstìny nìjak stáhlo do ústraní, 
nebylo ho vidìt, nezáøilo z oèí lidí jako døíve, vyhýbalo se stydlivì zejména 
tìm, kteøí nechtìli tìm hrozným heslùm tleskat. Nastala doba nejistot, 
nedùvìry, podezírání. Doba, v níž kožené kabáty èlenù Státní bezpeènosti 
byly mocnìjší než víra zarytých ideologù a bláhových idealistù, kteøí 
oèekávali naplnìní utopie, podle níž mìla pøijít doba rovnosti, vzájemného 
respektu, harmonické spolupráce a blahobytu;  doba, kdy èlovìk èlovìku 
bude dobrým bratrem a kdy se dostane každému všeho podle jeho potøeb.

Když bylo Verunce asi osm let, zaèala ostøe vnímat, jak maminka 
slábne, jak se mùže pohybovat jen na invalidním vozíku, jak doma u plotny 
místo ní stojí cizí paní, která jim vaøí, pere, uklízí. Ta�ka to vše vyrovnával 
svìtlou povahou, nìžnou veselostí, neúmorným shánìním zboží, kterého 
ani po válce ještì nebylo dostatek, snažil se svou obìtavostí a optimismem 
nahradit Verunce ošizenou nìhu maminèiny péèe. Byl tátou i mámou 
zároveò, kamarádem v hraní, pomocníkem, snažil se stùj co stùj dát 
dìvèeti kus š�astného dìtství. Ale pak už to na kompenzaci všech tìžkostí 
nestaèilo. Maminka, která nemohla zùstat bez pomoci, když manžel byl       
v zamìstnání a dítì ve škole, musela být pøevezena do ústavu pro tìžké 
invalidy. Dìtské oèi se setkaly s obrazem neúprosné bezmoci.

I potom s ta�kou hospodaøili, to už leccos v domácnosti zastala a mezi 
školou a bìháním za mamkou do ústavu, mezi domácími úkoly a obsta-
ráváním nákupù podle lísteèku, který ta�ka ráno zanechal na stole, staèila 
urvat nìco z toho èistì dìtského. Mìla dobré kamarádky, chodila do 
gymnastiky i mezi skauty (než je zakázali), uèila se høe na piano – a když 
bylo tøeba, za rohem bydlel její dìdeèek, u kterého našla radu nebo úto-
èištì. 

Až jednoho dne... Bylo to v letech bìsnícího stalinismu, psal se kvìten 
roku 1951, ta�ka se veèer po práci nevrátll domù. Tu noc témìø nespala.    
A ráno se rozbìhla k dìdeèkovi. Dìdeèek chvíli mlèky bafal svou fajfku,   
ale pak øekl rozhodnì: „Bìž k paní, která s tátou pracovala v témže pod-
niku, snad bude vìdìt nìco bližšího.“ Ale ta nic nevìdìla. Jen, že její    
ta�ka nepøišel do práce. Letìla zase domù. Pøed domem stáli dva chlapíci, 
a když vešla do domovních dveøí, strèili za ní nohu mezi dveøe a šli mlèky 
po nìkolika schodech k bytu ve zvýšeném pøízemí. Zatajil se jí dech.

Pøed dveømi do bytu ji vyzvali, aby odemkla. Mají pøíkaz vykonat do-
movní prohlídku. Tøináctiletá žába se vzpouzela. „Já tam s vámi sama ne-
pùjdu,“ øekla vzdornì a sevøela kapsu, v níž mìla klíèe. „Nedìlej tìžkosti, 
jde o úøední výkon, jsme od Státní bezpeènosti. Na to je trest.“ Ale holka si 
vedla svou. Ne, sama tam s vámi nepùjdu – a z jejího rozlíceného pohledu 
bylo možno vyèíst, že to myslí hodnì vážnì.

Tak si nìkoho zavolej, øekl jeden fízl. A nechal ji vybìhnout do prvního 
poschodí, kde zazvonila u domácích. Paní domácí jí otevøela, udivenì se 
podívala do její vzrušené tváøe. Co je? zeptala se polekanì. Vysvìtlila jí,     
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o co jde. A poprosila, aby s ní zùstala po dobu prohlídky. Stará paní s po-
chopením pøikývla. Sundala si zástìru, natáhla na sebe pletenou vestu. 
Pojï – a chtìla ji vzít za ruku. Ale Verunka jen sklopila zarytì hlavu a šla 
mlèky napøed. Vytáhla z kapsy kabátu klíè a beze slova otevøela.

Chovali se jako vlèáci. Všechno prolezli, všude èmuchali. Zaèali hned    
v pøedsíni. Byla to podlouhlá místnost, dlouhá zhruba pìt metrù, široká asi 
dva a pùl, s vestavìnou spižírnou a dveømi do záchodu. Dost velký prostor, 
ale bylo tu jen málo nábytku. Byt byl ve starém domì, všechny místnosti 
byly nezvykle vysoké, èišelo z toho prostoru prázdno…

Chlápkové se udivenì rozhlédli, vidìli však jen starou skøíò v rohu, 
pocínovanou vanièku obrácenou dnem nahoru, v druhém rohu stály opøeny 
dìtské lyže, svázané i s tyèkami, vedle toho kolobìžka. A pojízdné køeslo 
pro invalidy. Teï, když maminka musela být umístìna v ústavì, už dlouho 
nepoužívané.

V èele podlouhlé místnosti byly prosklené dvéøe na prostornou verandu, 
která se teï stala odkladištìm vìcí, s nimiž si domácnost nevìdìla rady. 
Ale byl odtud hezký výhled do zahrady, kde vedle záhonù zeleniny kvetly     
i rùže, v létì meèíky, na podzim jiøiny a chrysantémy. A v rohu bez. Pod 
oknem byl malý stolek a židle; v teplých dnech se tu mohlo èíst nebo psát 
úlohy.

Aèkoli byl pìkný svìtlý den, vytáhli chlápkové odnìkud baterku a svítili 
do všech koutù. Dlouho se tu však nezdrželi. Rychle jim došlo, že tady 
žádné „doklady dolièné“ nenajdou. A tak se vrhli do kuchynì. Verunky        
a paní domácí si po celou tu dobu vùbec nevšímali. Kuchynì už jim dala 
zabrat. Byly tu sice jen samé praktické vìci, ale hodnì skla a porcelánu, 
museli opatrnì kus po kusu nadzvedat, není-li tam ukryt nìjaký lísteèek 
nebo nìco, co by mohlo sloužit obžalobì. O tom, co je s ta�kou, jí neøekli 
ani slovo. Na její opakované naléhání mìli jednu odpovìï. Budeš úøednì 
vyrozumìna.

Také si umanuli, že odstrèí pøíborník od zdi, zda za ním není nìco 
ukryto. Skøíò plná pøíborù a nádobi byla tìžká, poodstrèili ji sotva pár 
centimetrù, ale to jim staèilo vtisknout tam nos a prosvítit baterkou stísnì-
ný prostor. Chtìli pøíborník zase pøirazit ke stìnì, ale nedaøilo se jim to. 
Mávli rukou a nechali to tak. Pak povytáhli mycí stùl, bylo v nìm ještì na-
kupené neumyté nádobí. Zase ho zavøeli a otevøeli zásuvku v kuchyòském 
stole. Vedle nožù, lžic a vidlièek tam bylo pár lísteèkù. Z èistírny, z opravny 
bot, nìkolik úètenek. Pøesto vytáhli zásuvku ven a obsah vysypali na stùl. 
Nic jiného tam už nebylo. Naskládali zase pøíbory zpátky.

Ve velkém pokoji, kde byla dvojitá postel, dvì køesla, stolek, skøíò a kni-
hovnièka, se zastavili. Zùstaòte v kuchyni, obrátili se k prùvodkyním, mù-
žete si sednout, na to vás tu nepotøebujeme. Paní domácí pøikývla. Ale 
Verunka øekla nahlas. „Ne, já tu zùstanu. Abyste mi nic neukradli.“ Tomu 
vzdoru se pobavenì zasmáli. „Tak si tu zùstaò, ty opatrná hospodyòko.“



A zaèali se hrabat pomalu a dùkladnì ve všem. Z noèního stolku vytáhli 
složené kapesníèky, pouzdro na cigarety, zapalovaè, kapesní nùž a pár 
cetièek. Nùž si chvíli prohlíželi a pak ho strèil jeden z nich do kapsy. Hned 
to tam vra�te, zakøièelo dìvèe. Ale fízl jen odsekl. Mùže to být pro pøípad 
závažné – a už si jí nevšímal. Paní domácí nakoukla po tom Verunèinì 
výkøiku polekanì do pokoje. Ale když vidìla, o co jde, hned se vrátila k své 
židli v kuchyni. Plést se policajtùm do øemesla se v té dobì nikdo ne-
odvážil. Dìvèeti se draly do oèí slzy. Ale potlaèila je. Pøed tìmi darebáky 
ne, tady breèet nebudu. A sledovala pozornì každý jejich pohyb. Nadzvedli 
matraci, stáhli z jednoho rohu prostìradlo, to je uspokojilo. Posvítili si ještì 
pod postel, ale pak se vrhli na skøíò. Vytahovali obleky jeden po druhém, 
hrabali v kapsách, vytøásali kalhoty, zda z nich nìco nevypadne. Nakonec 
pøešli ke knihovnì.

Byla to taková malá domácí knihovnièka s knihami z Evropského lite-
rárního klubu a z Družstevní práce, kde mìl ta�ka abonomá. Pøevažovaly 
pøeklady svìtových klasikù, vedle toho poèetná beletrie èeských autorù, 
zhruba dvì stovky knih, jak to bylo v té dobì témìø v každé domácnosti,     
v níž si ještì knih vážili. A vedle toho dvì tøi alba fotografií, vìtšinou rodin-
né události, svatba, narození a postupný vývoj dítìte, zábìry z dovole- 
ných apod. To je kupodivu dost zajímalo. Listovali v tom hezkou chvíli. 
Knihy brali naopak do ruky jen mechanicky, rozevøeli desky høbetem nahoru 
a protøásli stránky, zda z nich nic nevypadne. Ale žeò jejich pátrání byla 
chudá. 

Odešli tedy do dìtského pokoje. Byla tam kovová chromovaná postel, 
skøíò, malé pianino a pod oknem stoleèek a židlièka. Vedle už jen malý 
regálek s uèebnicemi, pastelkami, sešity a jinými školními potøebami. Toho 
si moc nevšímali. Zato je zaujalo pianino stojící u stìny proti oknu. Otevøeli 
kryt a párkrát brnkli do kláves. Pak se pokoušeli zvednout plochý vršek 
pianina, ale ten nepovolil. Jeden z chlápkù se sklonil a zaèal otvírat desku, 
za níž byly nataženy struny. Nešlo mu to, a tak se chystal použít násilí. 
Verunka zajeèela. „Nesahejte na to, to je moje piano!“ Chlápek se jejího 
protestu nevšímal a otvíral dál. „Nesahejte na to, rozbijete to,“ volala hla-
sitì Verunka, vrhla se mu bojovnì na záda, chytla ho divoce kolem krku      
a snažila se ho strhnout. Ten se pokoušel ji setøást, ale nepodaøilo se mu 
to. „Hned toho nechte,“ køièela Verunka, ale to už ji ten druhý chytil, zkrou-
til ruku a zaèal na ni øvát. Nedala se, dokud nedali od nástroje ruce pryè. 
Teprve potom utichla. Stará paní domácí se pro jistotu už ani neobjevila, 
tøebaže køik dìvèete ji jistì vydìsil. Ale zlovùle estébákù byla už povìstná. 
Nebylo radno si s nimi zaèínat. Strach vìzel každému hluboko v kostech.

Estébáci se vrátili do kuchynì. Sepsali protokol, zapsali do nìj, které 
vìci jako podezøelé odnášejí, Verunka s paní domácí to musely podepsat. 
Pak prošli pøedsíní, kde jí jeden vytrhl z ruky klíèe. Byt bude zapeèetìn, 
nikdo sem nesmí, øekl stroze. To už stáli na chodbì a ten druhý lepil na 
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dveøe pásku s razítkem. Úøednì uzavøeno. Otevøení je trestné. A vyšli do 
ulice. Tam pro nì pøijelo služební auto, honosná èerná Tatrovka. Zmizeli.

Verunka bìžela znovu k dìdeèkovi. Vzrušenì mu všechno povìdìla. 
Teprve tady jí pøepadly slzy. Dìdeèek, který jako voják plzeòského pìta-
tøicátého pluku prožil na frontì ještì první svìtovou válku, zbrunátnìl. 
Zapomnìl kouøit, udeøil pìstí do stolu a postavil se. To pøece nesmìjí! 
Holka tam má obleèení, školní potøeby, nemùže pøece zústal s holýma ru-
kama jen v tom, co na sobì má… Vzal ji ráznì za ruku, a vyšli do ulice.   
Šli pøes Saský most a pøes Námìstí nìkam, kde byl pøíslušný úøad, ani 
nevìdìla, jak se nazýval. V kanceláøi narazili na slušnou paní, která s nimi 
jednala vlídnì. Slíbila, že zjedná jasno, co je s Verunèiným otcem a že se 
pokusí dosáhnout u policie, aby ji do bytu pustili alespoò pro uèebnice         
a trošku obleèení. Spát bude zatím u dìdeèka.

Teprve po nìkolika dnech se dozvìdìla, co se stalo s ta�kou. Aèkoli 
navenek nosil stále svùj optimistický úsmìv, byl tìmi sklièujícími okolnostmi 
života dohnán do úzkých. A také zpozoroval, že je neustále sledován.      
Co toho veèera udìlal, byla zøejmì náhlá, nepromyšlená reakce. Jeho 
sestra byla provdána v Èeských Budìjovicích za vedoucího velkého ob-
chodního podniku. Oèekával, že švagr jako zkušený èlovìk by mu nejlépe 
poradil, jak dál v tom zapikolovaném kolotoèi. Sedl tedy bez další úvahy    
do vlaku a jel do Èeských Budìjovic. Ale když tam vystoupil z vlaku, èekali 
už na nástupišti policajti a zatkli ho pro podezøení, že se hodlá pokusit 
pøekroèit nelegálnì hranice do kapitalistické ciziny. A odvezli ho zpátky do 
Plznì ke krajskému soudu. 

Po nìjaké dobì ho postavili pøed soud. Jeho vysvìtlení cesty na jih ne-
dali vùbec slechu. Našli si zato pár fingovaných záminek. Byl odsouzen       
k sedmi letùm vìzení. Nìkolik mìsícù ho ještì drželi v plzeòské vìznici, 
potom pracoval v Jáchymovì, pozdìji v jièínských Kartouzích. Verunka jez-
dila na návštìvy se strýcem, který se stal jejím zákonným poruèníkem. Ten 
se po èase se svou ženou pøihlásil k pobytu v bytì Verunèina ta�ky, aby      
jí ho bytový úøad neodòal a neposlal ji do nìjakého zaøízení pro dìti bez 
rodièù. Nebo� maminka byla beznadìjnì bezmocná a na podzim zemøela. 
Verunka hned bìžela k vìznici krajského soudu, kde byl její otec ještì 
nìkolik mìsícù držen, než ho poslali do Jáchymova. Chtìla mu øíci, co se 
stalo. Ale tam ji odbyli. Musí poslat telegram, oni to „odsouzenému“ sami 
sdìlí.

Nesdìlili. Když za nìkolik týdnù, tìsnì pøed vánocemi 1951 dostala 
povolení k návštìvì, pøišla do vìznice v èerných šatech. Ta�ka se vydìsil. 
„Co se stalo?“ „Maminka poèátkem listopadu zemøela, vždy� jsem ti poslala 
telegram.“ „Ale já žádný telegram nedostal!“ Verunka se obrátila rozzlobenì 
na dozorce, který vedle nich stál. „Jak to, že jste mu to neøekli, vždyž jsem 
ještì téhož dne poslala telegram?“ Dozorce se ukryl za bezvýraznou úøední 
tváø: „Máme tu tøi odsouzené téhož jména, nevìdìli jsme, komu to patøí.“ 



Dnes je možno té pitomé výmluvì se jen usmát. Ale tehdejší režim byl 
snùškou pitomostí a bezcitnosti, nebylo to nic mimoøádného, pod povr-
chem slibného zítøku, k nìmuž se mnozí bláhovì upínali, byla jen snùška 
úøednì organizované hlouposti a krutosti. Jenomže lidé si na to jen pomalu 
a neradi zvykali. Dlouho tomu nechtìli vìøit.

Nastala léta tvrdého dìtství. Dìtství bez maminky, bez ta�ky. Byl tu jen 
dìdeèek, kamarádky, ulice – a útle dìtské, zato pevnì vzdorné Já. Zatvr-
zelé vùèi všemu, co ohrožovalo, laskavé a plné porozumìní k všemu 
ostatnímu. Nauèila se nìèemu nesmírnì praktickému: nedat se! Mít kus 
rozumné rozhodnosti. A kuráž odporovat zlému.  

Vyvzdorovala si pøijetí do zdravotní školy, které jí nejdøíve kvùli otcovu 
kádrovému profilu tvrdošíjnì odpírali. A když se ukázalo, že ta�ka by po 
nìkolika letech mohl být pøedèasnì propuštìn „na podmínku“, šla naèas do 
internátu, aby mohla argumentovat, že s tátou nemají kam jít. Vyvzdoro-
vala na neteèném bytovém úøadì, že jí nakonec pøidìlili malý byt ve starém 
domì, sto metrù od dosavadního bydlištì. Dvì nevelké místnùstky s okny 
do dvora, bez pøedsínì, bez pøíslušenství. S padacím záchodem bez spla-
chování spoleèným pro celé poschodí. A s pískovcovými, vyšlapanými 
schody, které se každý týden natíraly bílou vápenkou. A se sousedstvím 
staré paní, které ten dùm patøil, vìkem i rozumem už dost sešlé, která ji 
trochu fexírovala, ale také ji nauèila vaøit dobrou bramboraèku a dìlat 
knedlíky.

Pak se ta�ka skuteènì po ètyøech letech dostal na podmínku zase 
domù. To už byl strýc poruèník sám odveden koženými kabáty Státní bez-
peènosti do kriminálu. Velezrada. Dali mu deset let. Chodila k tetì, která tu 
zùstala s malým batoletem, pomáhala kluèinu koupat a obstarávala malé 
nákupy. Doma se s ta�kou uèila vést domácnost. A když odmaturovala...  
ale to bychom vyprávìli docela jinou story. 

Po letech nastal zase jednou ten krásný okamžik, kdy slunce naší 
soustavy se sešlo s tím malým sluníèkem štìstí na jednom místì. Verunka 
našla zlatého prùvodce do svého dalšího života, svého bájeèného Pepíka, 
o kterého se mohla spolehlivì opøít. Po svatbì se jim narodil synek, po 
letech ještì dcerka – a když po šedesáti letech slavili výroèí svatby, sešlo 
se na zahradì útulného rodinného domku, který po léta pracnì stavìli, 
celkem dvaadvacet rodinných pøíslušníkù. Dìti, vnouèata, pravnouèata.     
A pøivdané snachy i pøiženìní ze�ové. Všem se to útulné hnízdo u babièky 
a dìdeèka stalo trvalým druhým domoven, v nìmž už žádné z tìch dvou 
sluncí nezapadalo. Tady se dennì nìkdo z nich objevil, tady se spoleènì 
slavily narozeniny, Vánoce a jiné radostné dny. Jako tøiadvacátý u toho 
sedìl tøiadevadesátiletý „strejda“, který byl po nìkolik let Verunèiným 
poruèníkem, než ho v pùli padesátých let také „chytil øemen“ stalinské 
justice. A který se v houfu spokojených tváøí pøihøíval v laskavých paprscích 
obou sluncí. Toho nahoøe a toho v srdcích všech okolo. 
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Epilog pro vnímavìjší duše. – O té oslavì šedesátiletého manželství 
jsem slyšel ještì jiný výklad. Sdìlila mi ho stará paní katechetka, která na 
obecné škole, kdy se to krátce ještì smìlo, uèila Verunku Desateru pøi-
kázání a vyprávìla jí pøíhody z Bible. Øekla mi to potichu, trochu tajupl-    
nì se mi naklánìla k uchu, a tvrdíla, že „to má z jistých úst“, èímž chtìla 
naznaèit trochu nadpøirozený zdroj.

Že prý tenkrát to velké slunce na své obìžné dráze se najednou na 
chvileèku zastavilo. Jen na takový vesmírný okamžíèek, který není žádnými 
pøístroji mìøitelný. A vyslalo jeden záøný paprsek navíc. To tomu malému 
sluníèku lidského štìstí, které sedìlo dole na zeleném plotì zahrady a pøi-
hlíželo spokojenì radostnému reji toho rodinného zástupu. Obì slunce se 
na sebe usmála. Podaøilo se, øíkalo to slunné setkání. A svatý Petr, ob-
klopen nìkolika zvìdavými andìlskými dvoøany, vystrèil prý na tu chvíli 
svou vousatou bradu z oken nebes a vydechl pøekvapenì: „Ale! Ta malá 
vzdorná žába z Roudné! Jak potom kurážnì zatoèila s tìmi èerty poli-
cajtskými.“ Obrátil se k svému andìlskému chóru a povídá uznale:  „Podí-
vejte se, dìti, na ni, kdo by to byl do ní tenkrát øekl.  A co krásného s tím 
svým Pepíkem na tom høíšném svìtì ještì vytvoøili...“

Prý dojetím uronil i slzu. Jenže, to víte, když nahoøe Petr slzu uroní...
Dole na zemi si pak zahrádkáøi i sedláci svornì pochvalovali, že tu 

vydatnou vláhu pøíroda už nutnì potøebovala.

NATÁLIE ALTMANOVÁ

Zatím bez názvù
I.

bylo to prostý
muselo to zaèít takhle

žijeme v takovým svìtì
ve svìtì komunikaèních šumù
kde fotka není nic
než symbol zobrazený myšlenky

èekáme
nìkdo dýl a nìkdo vùbec
že se objeví
ne symbol
ne osoba

ale ten pocit
ten zkurvenej pocit

nejdøív jsou to slova
je to záchvìv koutku
je to úsmìv pak hlasitý smích
možná radost
že nìkdo rozumí

kdo jsi ty
a kdo já
jo jsme podobní
jediná myšlenka

ví to?

ve snu jezero
ženská co tì štve
nùž míjející její hrudní kost
a taky automat na dìti



stojí tam
sleduje tì
prostì pøišel
presso s mlíkem
pak už víš
že ty cukry chce tøi

bílej hnìdej
a stejnì se zeptáš
jakej bude ten tøetí
bude bílej
ruka se klepe
oèi tikaj
unikáš pohledem
on dál zírá
ale smích je dobrý znamení
decka vína
kontrola pøítomnosti
cejtíš to

miliony písmen
pár nedorozumìní
málo slov
jsou podstatná?

buzení v divnej èas
vždy� ty máš vstát
ne já

první dotek
kdy to pøijde
je to jen letmo
ale je to skuteènost
možná to má jméno
(ale zatím bez názvù)
nelze najít ve slovníku
podle èeho hledat?
jak je možný
že se koukneš do zrcadla
a vidíš svoje slzy
døív než dùvod
sníh a slunce
ten den
hodiny a hodiny

a� to neskonèí
a� to zaène

cítím tvou pøítomnost
i když nemùžu

asi vím, jak to máš
pøeju si tì znát
chci vìdìt
co si pøedstavuješ
když zavøeš oèi
proè se bojíš snít?

Za letu sleduju
prùseèíky cest

jsme leporela
co netuší
…
nauè mì skládat

a� už to koneènì zaène!

a pak pøišel konec
ještì pøed slavným zaèátkem
pìt dní nièeho
jen èekání
bylo to nutný?

bylo

bylo to tisíce mrknutí
milion zasnìní
byla to nekoneèná pou�
a pøesto musela skonèit

II.

možná musíš zaspat únavu
možná musíš pøespat èilost
a pak stejnì procitneš
a pøijde ti
žes byl mrtvej
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není to klišé

konec lepící pásky
kterej vždycky zapomeneš oznaèit
a pak se to celý posere

je to jedna špulka

jedno kolo pøijde nazmar
ale pak se zaèneš chytat
nebo naèneš nový

Stojíš na zaèátku
kdykoliv si zamaneš
kdykoliv ty chceš
plej
nebo start
nebo on
vždy� chceš
tak na co èekáš?
nádech
rytmus
zápìstí
tep
husí kùže
žiješ?

slyšíš tu melodii

I'm a saint and I'm a sinner
I'm a loser
I'm a winner
I'm steady and unstable
I'm young
but I am able

je sice noc
ale zároveò zaèátek dne
je tøicátýho
ale bude prvního
je ti na hovno
ale víš
že to ráno spláchneš
z tý rejhy bude jizva

než staèíš mrknout
tohle není krvák

jo, byli tam hasièi
tøi velký káry
devìt silnejch chlapù
asi planej poplach
tak nashle!

III.

tvùj oblíbenej song
kupa ranních rituálù
oèi otevøít
zuby umejt
oèi zavøít (udìlat linku)
no a pak zase otevøít – a� si nedáš
na hubu
nakrmit ne sebe (máš pøece koèku)
uklidit záchod (furt ta koèka)

koneènì vùnì tabáku
dokonalá tyèinka
vzplane a ty ožiješ
ale sorry, nejseš poeta
nekoukáš do zahrady a nesvítí
slunce
vyvaluješ se na starym gauèi
pátý patro jedna jednièka
sídlištì
venku zase sekaj
nenech se vykolejit
usmìj se
je den

IV.

musíš se orientovat
venku pod mrakem
asi zaèalo jaro
biopøedpovìï na dvojce
mírná zátìž
nìkdo chce zmìnit svìt



EVŽEN PÌNKAVA

Zapomenutý Západoèech Zoder
Jeden západoèeský a posléze exilový prozaik a dramatik je v sou-

èasnosti zapomenut do té míry, že se urèité pochybnosti vznášejí dokonce   
i nad jeho køestním jménem. Jsou to pouze virtuální nejasnosti a neurèitosti 
svého druhu: nepochybnì se zmínìný spisovatel, podotknìme, že pøed-
prvováleèný rodák plzeòský, nazýval Jindøich, jenže své první knihy (nej-
spíše i svá první dramata) podepisoval a vydával jako Jindra – èili v jeho 
pøípadì Jindra Zoder. Zde kráèí o jeho autorské èili literární jméno. Zároveò 
byl jako pedagog èi obèan tzv. první republiky a poté Protektorátu Èechy     
a Morava jistìže úøednì neboli matrikovì veden jako Jindøich Zoder. Èteno 
arciže Codr. 

Autorovo obèanské jméno jsme si tudíž ujasnili, co však o tomto Zápa-
doèechovi plus Plzeòanovi víme? Nebo co bychom o nìm mohli dùležité-
ho vyzvìdìt z patøièných akademických publikací nebo z regionálních 
pøíruèek? Vždy� to nebyl literát ledajaký, napsal nìkolik próz i dramat, 
pozdìji si získal zásluhy též jako redaktor exilového periodika – nicménì  
se potvrzuje truchlivé rèení, v souladu s nímž lze o Jindrovi èi Jindøichovi 
Zoderovi mít za to, že „žil – nebyl“. Èím zaèít? Dìjinami èeské literatury IV, 
pøipravenými k tisku ve svobodomyslnìjších šedesátých letech minulého 
vìku? Kdeže, pisateli „protektorátních“ kapitol Jiøímu Brabcovi nestál Zoder 
vùbec za zmínku. Co nejnovìjší, nedávno vydané ètyøsvazkové Dìjiny èes-
ké literatury 1945-1989? Opìt nic, ani v pasážích o životì èeského lite-
rárního exilu a o exilové literární kultuøe není o nìkdejším plzeòském tvùrci 
zhola nic. Ani odkaz na pisatelovu  tvorbu, ani jeho jméno nikde nenajdeme 
nìkde v závorce èi v poznámce pod èarou. 

ale po pìti øádcích zaèalo léto
a
i když ti to nevìøí
když øíkáš, že jsi jiná
ty to víš
a
èekáš na nìkoho
kdo pøinese tu louè
a
pak to vidíš i tam
kde to nejspíš není
a

co když jsi na nìco zapomnìl?

Co když ty èekáš
a ono to zatím èeká tebe

s každým dalším úderem
jen plníš stránky
vylejváš ze sebe touhy
aby ses mohl cejtit víc prázdnej
chceš vyždímat všechno
a øíkáš si
že pak
až nezbude nic
že se možná najdeš

a pomalu odcházíš
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Pátrejme však s jistou dávkou trpìlivosti dále. Heslo o tomto literátovi    
a divadelníkovi by skoro urèitì mohlo nebo mìlo figurovat ve Slovníku 
zakázaných autorù, v nìmž se to právem pøímo hemží exilovými sloves-
nými umìlci, jenže ouha – nefiguruje. Pak už se nikterak zvláš� nedivíme, 
že Zoder není zastoupen ani v novìjším Slovníku èeských spisovatelù od 
roku 1945, ani v jiných slovnících mapujících pováleèná desetiletí: pøece 
jen, jak nutno konstatovat, tìžištì jeho literárního a dramatického pùsobení 
tkví zvláštì v období pøed rokem nebo do roku 1945. Z tohoto dùvodu by 
ovšem mìl mít autorské heslo v obšírném, mnohasvazkovém akademic-
kém Lexikonu èeské literatury, nyní již dokonèeném, neubráníme se však 
dalšímu zklamání: ani v jeho hesláøi není slovníkový medailon o Jindro-
vi/Jindøichovi Zoderovi zaøazen. Že by to koneckoncù bylo dáno tím, že 
pocházel z regionu a pùsobil v nìm? Aè to zdaleka neplatí se vším všudy. 
Že by v oèích metropolitních lexikografù a literárních dìjepiscù doplatil na 
svou nepražskou „plzeòskost“?

Samozøejmì máme k dispozici i regionální literární pøíruèky. Nic nám 
nebrání prozkoumat napøíklad publikaci Dìjiny literatury v západních Èe-
chách (1890–2006), vydanou plzeòskou Nakladatelskou a vydavatelskou 
agenturou NAVA v roce 2008. Za pøispìní Magistrátu mìsta Plznì, leè bez 
jakékoli lektorské revize: pøinejmenším v knize není žádná uvedena, možná 
je pouze zapøena, kdo ví! Co je však podstatné: ani v tomto soupisu zápa-
doèeských autorù – víceménì z 20. století –, jenž mùže být interpretován 
jako literárnìhistorická syntéza jen v pominutí mysli, se na Jindru èi Jindøi-
cha Zodera nedostalo. Neblaze proslulý Rudolf Hrbek je podle rejstøíku       
v publikaci zmiòován ètrnáctkrát, zatímco Zoder ani jednou jedinkrát. Tím 
pádem není k nalezení ani v pøipojeném Literárním slovníèku, by� do nìj 
jsou zahrnuti toliko „autoøi, o nichž se hovoøí v textu“. Nejspíše není jme-
nován v dùsledku nevìdoucnosti pisatele „Dìjin“, by� vyšpekulovat „hovo-
øící text“ je též nemalé unikum. Pøitom Zoder zjevnì patøí do vytyèené po-
myslné pøihrádky autorù ménì známých, „kteøí ve své dobì mìli pro region 
èasto i význam nemalý“.

Vra�me se tudíž na zaèátek, pøièemž s vìdomím, že shromažïovat 
informace o životì a díle Jindøicha Zodera pøipomíná cestu hlubokým le-
sem za temné noci bez lùny na nebi. Též s jistotou, že danou pou� podni-
káme „na brigádì“, citujeme-li Antonína Brouska, jelikož toto heuristické 
bloudìní má být úkolem vloženým na bedra regionálních literárních a kul-
turních historikù. Pøiznejme na jejich obranu, že žijí v dobì spekulativních 
bažin didaktických didaktismù, pøi nichž se adepti prý nauèí, jak uèit, leè 
nevìdí a nemohou v dostateèné míøe vìdìt, co uèit, nebo� mají plné 
hlavinky metodiky, nikoli krásné literatury. Nuže k Zoderovi: narodil se     
13. èervence 1912 v Plzni. Další poznatky o tvùrci jsou mnohdy kusé          
a trsovité. Je doloženo, že stejnì jako jiní absolventi uèitelských ústavù 



obdržel „umístìnku“ do exotických konèin Èeskoslovenské republiky èili do 
vzdálených podkarpatských konèin.

Z nich se pomìrnì záhy vrátil do rodného mìsta, v nìmž rozhojnil øady 
èeských spisovatelù píšících o prvorepublikové Podkarpatské Rusi: stvrzu-
je to i povídkový cyklus Veèer, jehož první èást s názvem V Karpatech 
vyšla v Plzni v kvìtnu 1940. Tyto baladické a zároveò sociálnì pøesné         
a podmanivé texty líèí život Rusínù ve zcela jiné tóninì než napøíklad Ivan 
Olbracht a mají mnohem blíž k pohledu Zdeòka Matìje Kudìje v doku-
mentárním románu Horalská republika. Zdá se, že konec tøicátých a ze-
jména raná ètyøicátá léta tvoøí období výrazných Zoderových tvùrèích po-
èinù. Zùstaneme-li u prózy, autorùv zajímavý generaèní román Proto jdu 
dál (vytištìný v Blovicích a vydaný v Plzni dokonce podvakrát) se živì 
vèleòuje do dobové vlny psychologického románu a zastupuje v ní mlad-   
ší autorské pokolení. Tato kniha by si urèitì zasloužila samostatnou lite-
rárnìkritickou i literárnìhistorickou analýzu. Nikoli náhodou se zmínìná 
románová próza uzavírá scénou „nad soutokem ètyø øek ležícího mìsta         
s velkými továrnami a s nìkolika širokými ulicemi, jež vybíhají asfaltovými  
silnicemi ven do svìta“.

Takto „ven do svìta“ se posléze volky nevolky vydal i Jindøich Zoder.      
V protektorátních èasech byl však v Plzni èinný nejen jako pedagog a pilný 
prozaik, leè také v amatérském Dramatickém sdružení Jirásek. Od roku 
1940 pùsobil v tomto sdružení tøi sezóny jako „režisér uèitel“, ale i jako spo-
lutvùrce repertoáru (napøíklad hrou Klepáè). V roce 1942 využil znaèného 
pøílivu ochotnických divadelníkù k velké øadì inscenací; kromì klasikù jako 
Tyl, Šamberk èi Alois Jirásek tehdy došlo kupøíkladu na Josefa Haise 
Týneckého, ale i na zapomenuté regionální literáty jako Helena Štìtinová-
Divišová, Mirko Vrána-Trocnovský èi Josef Vendelín Krysa.

Po únoru 1948 odchází Jindøich Zoder do exilu. Žije v Torontu, kde se 
nedožije ani pìtasedmdesátin a kde umírá 19. bøezna 1987. Traduje se, že 
Josef Škvorecký ve „svém“ nakladatelství Publishers ’68 nevydal knihu 
žádného èeského exulanta žijícího v Kanadì èi pøímo v Torontu – a ani 
Zoder není výjimkou z tohoto pravidla. Pøitom se i v Kanadì vìnoval lite-
ratuøe a kupøíkladu v letech 1965–1971 spoluredigoval „krajanský zpra-
vodajský èasopis poúnorového exilu“ Nový domov, tenkrát vydávaný jako 
týdeník, pozdìji jako ètrnáctideník. V pøíruèkách narazíme na strohou ano-
taci, že Zoder byl pedagog, redaktor a dramatik. Jeho pøínos èeské litera-
tuøe však spatøujeme pøedevším v próze.

Stojí za zmínku, že právì v dobì Zoderova redakèního angažmá 
uveøejòoval Nový domov i úvodníky Ferdinanda Peroutky. Pochopitelnì ani 
v nich Peroutka nikdy nenapsal, že Hitler je gentleman.
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V PØÍŠTÍM ÈÍSLE ÈTÌTE:

TIRÁŽ

Básnickou skladbu Hany Šimrové
Dramolet Arnolda Nowického
Dodatky k Malému slovníku cizích slov Jana Jelínka
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Natálie Altmanová (1994 Ústí nad Labem) - studentka UJEP, pedagožka

Karel Hrubý (1923 Plzeò) - politolog, publicista, žije v Basileji

Ivo Hucl (1961 Plzeò) - básník a esejista, žije ve Š�áhlavicích

Jiøí Koláø (1935 Praha – 2015 Sušice) - hudební pedagog, básník a prozaik

Jindøich Koneèný (1940 Leden Loose, SRN – 2009 Plzeò) - básník a aforista 

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) - pseudonymní básník a kritik, žije

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž – 2014 Deggendorf) - výtvarník, básník, esejista

Luboš Vinš (1959 Blatná – 2014 Blatná) - básník a prozaik 
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