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EDITORIAL
Tak jsme se koneènì doèkali jarního nadechnutí a vidiny konce jednoho
tunelu. S tématikou svìtla a tmy, stínù a jasù také korespondují nìkteré
autorské pøíspìvky kvìtnového Plže.
A to nejen u básníøek: autorky øady
sbírek Aleny Vávrové (Až rozsvítíš
tmu) a mladé studentky konzervatoøe Hany Jeøábkové publikující v Plži
podruhé (Soumraèné variace) a také
v dalším pokraèování cyklu o životì
exilového publicisty Karla Hrubého –
protektorátní období v jeho mládí bylo
jedním velkým a dlouhým zatemnìním.
Temné období provázelo také tvorbu Romany Schuldové pøi psaní dvou
básnických sbírek, o kterých píše Štìpán Špád, jako recenzent v Plži debutující.
Naopak svìtlo do povìdomí o oblíbené literatuøe dobrodružné, zde konkrétnì Friedricha Gerstäckera, pøináší
ètoucí Plzeòan Ivo Fencl.
Otázky pøimìøenosti obrany nám
osvìtlil Stanislav Bukovský. Je to pravda èi postpravda? Tak nìjak s nadsázkou se v hlavì rozsvítí i hrdinovi
povídky Jitky Prokšové.
A doslova plné jasu, by s osobitou
ironií, jsou texty Terezy Herzogové píšící o svých ratolestech. Vtipný je jako
vždy i Vhrsti, jeho kreslené obrázky
s blízkou èi okrajovìjší literární tématikou jsou vždy osvìžující.
A tak ètìme a tìšme se s pøibývajícími dny na další mìsíc s nejdelším
dnem a nejkratší nocí v roce a na dalšího Plže, který má na jaøe i na podzim stejný rozmìr – 24 stran a Listy
Ason-klubu.
Jana Horáková
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POEZIE

ALENA VÁVROVÁ

Až rozsvítíš tmu
Mahakála

Zima

Malá malá Mahakála
Malý èas a velká èerná bílá rudá
skála
Pohltila nás když nemohli jsme
zpívat
a pøesto zpívali jsme jako skála
mlèky nepøestává békat hókat
do oblak a vlak se vláèí do bodláèí
z fialových drah
Studená studená hora znova
a znova
zahøívá beznadìje
Kdo ví co vypráví køivým borovicím
o shrbených
Bazilišek vítr kovidový
Kdo ví
Vítr bezoèivý navzdory Všemutomu
Má oèi a vìje vane vidí
všechny strany

Kleèím si na oèích
abych se nedívala:
ale ty barvy!
Cara clarissima
Ucho mého milého
V Jáchymovì mají ucho
mého miláèka
Je jím vidìt svìt stoèený
do prázdna vinuté perlièky
Tak dlouho se díváš
až dodíváš a rozsvítíš tmu
Zasnahatmu
jako na poèátku
Odpuštìní

Komu jeho kosti?

Staré pravdy ožívají
Mladé pravdy chøadnou
Nechci žádnou
Chci tiše rozplynout se
v jedné vteøinì
stát
se horskou kvìtinou
Tìším se Až

Kámen tìhotný je všemi tìmi
co do hor studených odešli
a zavøeli se nìmí v kameni
jak ve staré hospodì
Hluèná samota
Na Radosti

budu za rozbøesku rozdrcena
kamzièím kopýtkem na kterém
rozvoním se
v posledku pokropena
Božím kropítkem
milostiplného odpuštìní

Bez nohou Bez rukou A pøece plují
Jediné jistoty nad horami
v nás zelený konipas
natruc nepase marnosti konì
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Básník zastøelen na útìku
V jáchymovském muzeu
beze slov stáli jsme zasaženi
ranou do srdce
V rudém pekle stály solné sloupy
My plakali jsme vèetlí v rukopisné

vìdìt
Otázka zùstala bez odpovìdi
(Natrhej mlíèí králíkùm
a hybaj ale rychle už a teèka!)
Byla ta otázka tìžká tìžší než
Osmouteèka

verše
V našich hlavách se rozsvítily
tiché bílé hvìzdy z diamantové
sekery

Oheò a smrt

Vždy

Nepøetržitý boj Portrét umìlce
Oheò a smrt Cvrlikací stroj

Vždy Za všech okolností je možné
nemožné:
vystoupit z pevnì utažené svìrací
kazajky
úrodné nížiny za bílého dne
V noci pak volnì spát na horách
kde nic s nicem v mlze se prolínají

Mám ráda instantní básnì
minimalistické jako
nìkteré obrazy od Pavla Klee

Boj marný je a já už znovu
v rendlíku srdce
rozpouštím zázraèné šávy okamžikù
miluju marginálky a ty se nakonec
stávají
hlavními

K obloze
K obloze s okovem na noze
Je možné tanèit s kamzíky
Upírat s nimi oèi do dálav
A šeptat tiché díky
Díky tobì Stooká
pít živou vodu smím
z horského oka i z potoka

Co jsou to koøány?
Co to jsou koøány Ptala se
Alenka mámy
když s oèima dokoøán
otevírala okna dokoøán
pro ranní koncert kosù
Bylo jí už osm a chtìla všechno

Tvrdá výchova rodièù
Vykazujeme vás mimo náš dùm
Vrate se krásní
polepšení
Že... Ne?
Tak vám vnouèátka Nezapùjèíme
Jak stará batolata pøilezete
po kolenou za námi
Držte své lopatky Vzornì
v Daném úhlu
a písek touhy na hustém sítì
peèlivì prosévejte
Jinak my vám podzvihneme
a tøeba i vytrhneme
Ano vytrhneme ty vaše smìšné
rùžové mandle
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Tøíteèková
I ta sebenejhlubší èerná úzkost
má v sobì dlouhou tenouèkou
bílou kost
nadìje...
Šampáòo na køehké nožce
Ty malý Nejtìžší Prubíøský kamínku
Ty èekáš nás abychom tì objali
abychom tì pøijali
až do samého tvého dna
až do konce

Objímám tøesoucího se básníka
ve zpocené košili
který si odskoèil na veèírek poezie
z blázince
Líbám ho s vroucí upøímností
a jsi to ty a jsem to já
K pøípitku dostává
sekt na vratké
nožce
K jeho rtùm nesu pohotovì vodu
v plastikovém pohárku
a také mnì se tøesou ruce

PRÓZA

JITKA PROKŠOVÁ

S cizí ženou ve vlastním autì
Lednový veèer je mrazivý, ale prostor auta je pøíjemnì vytopený.
Vùz vjíždí na dálnici, suchá silnice svádí øidièe k rychlé jízdì. Ne však
Aleše. Ten si užívá pocit, že dnes nikam nespìchá. Auto proto zùstává
v pomalejším pruhu. Obèas se neubrání, aby nezabloudil pohledem
doprava. Magda si pohodlnì natáhla nohy, vypadá, že se chystá si
zdøímnout. Tak to ne, bleskne mu hlavou.
„Hele, co ty si vlastnì o mnì myslíš?“ pronese, jako by o nic nešlo.
Ani v duchu si nechce pøiznat, že mu na její odpovìdi hodnì záleží.
Zná ji dva roky. Za tu dobu ho leckdy napadlo, že ženu jako ona pøedtím
nepotkal. Ne že by jeho Kateøina byla nìjaká slepicoidní matka dvou
dìtí. Naopak! Ví, že Káa ho udìlala. Vždycky ho podržela. Vìdìla, kdy
mu dodat sebevìdomí – pøesnì v tìch chvílích, kdy si nadával, jakej
šílenej podnik zase rozjel.
„No,“ pøeruší jeho úvahy Magda, „že seš dobrej kolega asi nechceš
slyšet, takže… kamarád?“
Aleš nepatrnì pøibrzdí. Uvìdomí si, že aèkoli jedou jen stovkou,
vzdálenost do Plznì se krátí rychleji, než by si pøál.
„Máš nìco proti tomu?“ dodá Magda.
„Èemu?“
„Že tì považuju za kamaráda.“
„A ty myslíš, že chlap a ženská spolu mùžou kamarádit?“
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Magda se na nìj otoèí.
„V našem vìku… už snad jo, ne?“
„Jak v našem vìku?“ rozèílí se pìtapadesátník Aleš. „Já se cejtim na
tøicet, tobì je o deset míò, tak co blbneš s vìkem?“
Magda se rozesmìje. Aleš si vzpomene, co vèera èetl v jednom èasopise v èekárnì u zubaøe. Že ženy smíchem okouzlují muže, o kterého stojí.
Toho, s kým se smìjou, jednoduše chtìjí. Jenomže Magda se smìje furt,
napadne ho vzápìtí. A s každým.
„Nezastavím u pumpy?“ nadhodí po chvíli. „Že bysme sedli ještì na
kafe?“
„Asi ne, já bych pak nespala.“
„Tak si dáš džus nebo èaj… prostì nìco k pití.“
„Ne, fakt ne… jsem docela utahaná, už bych chtìla domù… do postele.“
Aleš pøedjede plazící se dodávku, hlavou mu pøitom proletí, že takhle jí
to nejspíš neøekne. Magda se na nìj zadívá, tuší, že její odpovìï se mu
nelíbí. Kùže na èele se mu hrozivì zkrabatila, rty vyšpulil ven a hustým
oboèím pohybuje sem a tam. V tomhle stavu jí pokaždé pøipomíná buldoka. Vzpomene si, jak odpoledne – cestou z øeditelství – mluvil a mluvil.
Jak toužil po obdivu, jak mu nestaèilo její polohlasné pøitakávání. „Jsem
šastnej èlovìk,“ opakoval nìkolikrát, „mám všechno, co jsem kdy chtìl, jo,
jsem se svým životem spokojenej, proto mì ty blafy, co na nás generální
vybalil, nemùžou vùbec rozhodit.“
Ale rozhodily, mìla na jazyku Magda. Proè by ji jinak pøemlouval k procházce Prahou, proè by se chtìl zastavit v pivnici na Kampì? Když pak
dorazili na parkovištì, pøipadal jí u auta nezvykle stísnìný. A teï se kvùli
takové hlouposti naštval. Co to s ním dneska je?
Aleš mlèí. Tak ona by chtìla do postele… To já taky a docela rád… s ní!
Kdybych ovšem nemìl Káu. Nedokáže si totiž pøedstavit, že by porušil
dùvìru, kterou spolu poslední roky znova pracnì budovali. Potom, co ji –
krátce po ètyøicítce – zradil, slíbil, že se to už nestane. Svùj slib opravdu
dodržuje. A Káa to ví. Takže?
Takže nic, uzavøe. Mám pøece všechno, ne? A jako bonus pøátelství
s Magdou. Skvìlej vztah, dá se s ní mluvit o všem. Uvažuje jako chlap, rovnì, bezelstnì. Možná právì proto by chtìl vìdìt, jaká je. V posteli. Mùžou
za to její oèi. Nìkdy jí unikne takovej šibalsky nevinnej pohled. A ten ho
dostává do kolen.
Taky Magda mlèí. Pøemýšlí, jak by se Aleš zachoval, kdyby mu øekla,
co se jí zrovna honí hlavou. Že kamarádství mezi ženskou a chlapem má
fakt svý meze. Vìtšinou totiž døív nebo pozdìji jednoho z nich napadne,
jaký by to s tím druhým bylo? Koutky úst se jí zvednou nahoru. Ne, ne!
S Alešem si to neumí pøedstavit. Nebo pøece?
Když pozdìji vjedou do pøedmìstských ulic, Magda si proèísne rukou
vlasy a øekne:
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„Na tý Kampì… to bylo fajn, viï? Škoda, že byla taková zima.“
„Tak bysme si to mohli zopakovat,“ vyhrkne Aleš, „teda… až bude líp.“
Hlavou mu pøitom bleskne, že má poslední minuty, aby jí øekl, naè už
dlouho myslí. Jestli se z jejich pøátelství náhodou nestává nìco víc. Jenže
èas vyprší, aniž se dokázal rozhodnout, a tak uprostøed ulice pøibrzdí
a zastaví pøed omšelým èinžákem. Magda si odepne bezpeènostní pás.
Nedaleko je vchod èíslo 12. Tam – v tøípokojovém bytì ve ètvrtém patøe –
žije už patnáct let se svým mužem a dcerou.
„Dík… tak zejtra, mìj se.“
„Jo, zejtra,“ opakuje Aleš a nakloní se jejím smìrem. „Dobøe se vyspi,“
zašeptá skoro u jejího ramene.
Žena vystoupí a otoèí se pro tašku na zadním sedadle. Muž ji však
pøedbìhne a kabelu jí podá. Jejich ruce se setkají. Prsty se dotknou
a prchavý okamžik vzkøísí neodbytnou otázku.
Jaké by to s ní bylo? Jaké by to s ním bylo?
Dveøe se zaklapnou, Magda odchází. Po nìkolika krocích se otoèí
a krátce mávne. I Aleš, který ji doteï sledoval, zvedne ruku na pozdrav.
Ve svìtle poulièní lampy ještì zahlédne, že se Magda usmála. Jeho mozek
chvíli kombinuje možnosti. Pak se auto rozjede, ale po pár metrech prudce
zabrzdí a Aleš vyskoèí ven.
„Magdo?!“
Odpoví mu jen kovový zvuk právì se zavírajících vchodových dveøí.
Pøešlápne z nohy na nohu, rozhlédne se kolem. Co tu blbnu, vynadá si
v duchu a nasedne zpátky do vozu. Ale pøesto – co kdyby? Vtom se
prostorem auta rozezní mobil. Aleš po nìm rychle hmátne. S nadìjí.
S touhou. S pocitem, že dostal druhou šanci. Nadìje však odumøe, jakmile
na displeji spatøí: Káa.
„Ahoj, už jedu,“ vysloví s pøehnaným dùrazem, „za chvíli jsem doma.“
„Ahoj, to je dobøe. Zatopila jsem v krbu… tak pojeï.“
„Jasnì… èau.“
„Èau.“
Magda stojí ve vyvýšeném pøízemí a èeká na výtah. Oknem nad vchodovými dveømi zahlédne odjíždìt Alešùv vùz. Co se mu dneska asi honilo
hlavou? Proè chtìl ještì stavìt na pumpì? Že by problémy doma? Chtìl se
svìøit? Nastoupí do kabiny zdviže a zmáèkne ètyøku. Ráda, že se za chvíli
vyzuje z nepohodlných kozaèek a dá si kafe se svým mužem.
Pragmatické ego vyvádí Aleše z bludištì zjitøených emocí. Na další køižovatce ho pøinutí zahnout do jednosmìrné ulice, kterou zamíøí k domovu.
Nezabrání ale, aby jeho zklamané podvìdomí ještì chvíli otálelo pøed
vchodem èíslo 12. Když však vùz zatoèí k rodinnému domu, Aleš se probere a myšlenky na ženu se šibalským pohledem skryje zpìt do bezpeèné
ulity pøátelství. Kdo ví, jestli ještì nìkdy vykouknou ven.
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ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

KAREL HRUBÝ

Deset zastavení V.
První vážná kalamita
První vážná kalamita v mém životì nastala v roce 1938, kdy mi bylo
patnáct let. A mìla hned dvì podoby: tragédii Mnichova a toho, co následovalo. A nevyplnìnou touhu stát se uèitelem, když v uèiteláku mne
pro nedosažený vìk patnácti let nepøijali ke studiu. Obojí dìlalo tlustou
èáru pøes dosavadní výhledy do budoucnosti. A obojí mne dost brutálnì
vykolejilo.
Tatínek si se mnou vìdìl hned rady. Mìl kamaráda z vojny, uèitele,
který teï vedl poradnu pro volbu povolání – za ním jsme zašli. Co by bylo
pro mne pøi mých schopnostech a zájmech nejvhodnìjšího. Pan uèitel se
mnou udìlal nejdøív písemný test a potom se mnou dost svìdomitì hovoøil.
A radil nìco nároènìjšího, tøebas modeláø nebo soustružník. O modeláøství
jsem nemìl ani ponìtí, soustruh jsem znal jen na døevo, na nìmž se toèily
kuželky a takové vìci. A tak jsem øekl: radši soustružník.
To v Plzni znamenalo: Škodovka. Tam mne vzhledem k mému poslednímu školnímu vysvìdèení a doporuèení poradny okamžitì pøijali. A tak
jsem zaèal život uèedníka v závodì, kde pro uènì byl zvláštní poradce,
který nám plánoval pøípravu – mìsíc poznávat práci v kovárnì, mìsíc
u zámeèníkù, mìsíc u frézákù, pak na karuselu, ve výdejnì náøadí atd.
Bylo to pøes krátkou dobu vždy nìèím užiteèné, nauèil jsem se napøíklad
tahat pilník tak, aby plocha nemìla žádné zaoblení, bombírunk. Prostì poznal jsem tak trochu rùzné druhy øemeslnické èinnosti a rùzné aspekty
výroby. K soustruhu jsem se dostal prakticky až na sklonku prvního roku.
Byl jsem pøidìlen k soustruhu, na nìmž na tøi smìny pracovali tøi rùzní lidé
– já je poznával ovšem jen na stálé ranní smìnì, uèedníci ještì smìny
nestøídali. Jeden byl laskavý starší èlovìk, který mi trpìlivì vysvìtloval
taje øemesla. Druhý byl upovídaný mladý chasník, každou chvíli odbíhal
k sousedním strojùm, kde se vesele vybavoval, moc si mne nevšímal. A ten
tøetí, boží dopuštìní. Pijan, karbaník, špína z nìj páchla, osobnì odporný.
Ale ten mi aspoò dával èastìji pøíležitost vzít za koleèka a dìlat nìjaký
jednoduchý soustružnický úkon.
Život ve Škodovce se s pøíchodem Nìmcù moc nezmìnil. Jen chodili
èastìji tzv. urgýøi, kteøí naléhali, aby se pøednostnì pracovalo na výrobcích, kterých bylo zapotøebí ke koneèné montáži kanonù. Jinak se každé
pondìlní ráno jako døíve shlukovaly hlouèky lidí a hovoøilo se o nedìlních
sportovních událostech. Když jsme náhodou v nedìli prohráli, pokøikovali
na mì fandové: vy jste tomu zase dali na frak, hráli jste jako ponocní...
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a podobné prùpovídky. Když jsme vyhráli, volali na mne: Káïo, pojï sem,
povìz nám... a kladli otázky. To byla dobrá škola. Zvyknete si pøekousnout
porážku – a to je užiteèné i v dalším životì.
Když byl zaveden pøídìlový systém, dostávali jsme èervené pøídavkové
lístky, na které bylo více masa, mléka a jiných vìcí. Nìmci si dìlníky ve
výrobì tím trochu pøedcházeli, chtìli v nich mít pilné dodavatele výrobkù.
Odbory ještì stále fungovaly, dokonce vycházel odboráøský tisk, Kovodìlník apod. Ale odboroví dùvìrníci spíš obèasné nároky dìlníkùm rozmlouvali, vìdìli, že už by nièeho nedosáhli.
Musím se pøiznat, že mi to øemeslo k srdci nepøirostlo. Poøád mne táhly
nároèné knihy, to už jsem v mìstské knihovnì našel i nìjaké filosofické
spisy, a když jsem objevil, že v sousední vìdecké knihovnì jsou pravé
poklady, chodil jsem témìø dennì odpoledne po práci do tamní studovny,
kde po stìnách byla na otevøených regálech bohatá pøíruèní knihovna.
To mne táhlo víc než soustruh a dokonce zastínilo i fotbal a život mezi
kamarády. Když jsem dostal výuèní list – dokonce s pøedstihem, protože
jsem mìl v pokraèovací škole výborný prospìch – zaøadili mne jako samostatného soustružníka na stálou noèní šichtu. Bylo to už za války, výroba
kanonù, kde jsem pracoval, šla na plné obrátky, ale pro mne hlavním
problémem byl spánek, který jsem ve dne nemohl dohnat. Tehdy už také
režim v dílnách pøiostøil. Dbalo se, abychom neprotahovali pøestávky na
svaèinu, abychom nechodili do umývárny už deset minut pøed koncem
šichty, hlouèky fanouškù rozhánìli a došlo také k prvním zatèením. Na kontrolce pracoval pìkný, vysoký a inteligentní muž, kterého jednou sebrali.
S obvinìním, že pouštìl dále vadné výrobky, které by kanony po prvním
výstøelu vyøadily. Také z jiných dílen pøicházely hlášky o zásazích Gestapa.
Kousek od mého stroje byl dlouhý soustruh, kde se toèily hlavnì námoøních
dìl. Tam zkušenému soustružníkovi pomáhal asi o rok starší Honza Piler,
dost radikálnì naladìný, s tím jsme souèasnost kriticky komentovali. (O léta pozdìji už byl Jan Piler èlenem komunistického politbyra, když já zase
pro zmìnu už byl vìzeò na lágru ve Rtyni. To už jsme spolu vìru nic spoleèného nemìli.) A stejnì jsem se brzy rozhodl, že se pokusím o odchod do
školy, uvolní-li mne nacistický povìøenec výroby. To se mi povedlo a od záøí
1941 už jsem sedìl ve školních škamnech uèitelského ústavu.
Za Škodovkou bylo staré letištì pro vìtronì, za protektorátu už nepoužívané. Hned na druhém konci letištì byla povìstná vìznice Bory a kousek dál za øekou byly už nové hranice k nìkdejším Sudetùm. Pøes hranici
se nesmìlo, jen když nìkdo dostal zvláštní povolení, kde a kým se vystavovalo, to už nevím. Jinak byl o kus dál volný pruh prùjezdu k Pøešticùm
a do Klatov a ještì kousek dál k hranici, která nebyla už u Železné Rudy,
ale nìkde u Hojsovy Stráže. Dál se nesmìlo. Sám jsem v Tøetí øíši nikdy
nebyl.
Kulturní život bìžel ještì dost slušnì. Divadla i biografy byly v provozu,
hledaly se nové formy jako sólové koncerty èlenù opery Národního divadla.
Také Zdenìk Štìpánek a Eduard Kohout recitovali a hráli své klasické
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divadelní výstupy. Koncerty mìly plné sály posluchaèù, ochotníci hráli dál
jako døíve, knihovny byly víc navštìvovány. Tvoøily se také malé recitaèní
kroužky nebo vznikaly nové pìvecké sbory, lidé prostì hledali pole, kde by
se setkávali a kde by se mohli navzájem povzbuzovat.
Špatné to bylo s tancováním. První léta se ještì konaly taneèní zábavy,
chodilo se do taneèních kurzù ve velkých sálech, poøádaly se maturitní
vìneèky. V taneèních bylo dokonce mou partnerkou dìvèe, které mìlo
židovskou maminku a køesanského tatínka. Ale když vypukla válka se
Sovìtským svazem, všechno to naráz ustalo. Zábavy byly zakázány, taneèní hodiny se smìly poøádat jen v uzavøených prostorách, divadelní repertoár se scvrkl na povolené autory, v knihovnách zaèaly èistky zakázaných
spisovatelù. A Rita, s kterou jsem tanèíval, chodila na ulici jen s hvìzdou
na kabátì. Také obchod pana Neumanna na námìstí, kam otec, který byl
pùvodnì vyuèen krejèím, chodil nakupovat látky, když šil po práci v dílnách
doma obleky pro nás a širší rodinu, najednou osiøel. Namísto pana Neumanna tam byl správcem jeho pøíruèí, který nám tichým hlasem sdìloval,
že Neumannovi byli odvezeni neznámo kam...
Pro nás mladé už byla zábava jen ve sportu, v èasté návštìvì kina,
obèas divadla anebo koncertu. Tu a tam se nìkdo odvážil za peèlivì zastøenými okny pozvat dobré pøátele k tomu, aby si doma pøi gramofonové
hudbì trochu zatancovali. A mladé páry chodily na dlouhé procházky ne už
jen do mìstských parkù, ale i do lesù kolem mìsta, kde nikdo nehlídal.
„Potápky“ a „Mánièky“ sice byli, ale byla to spíše okrajová záležitost, takový
extrém protestu proti vžitým normám, ale to nebyl náš svìt.
Ve škole, v uèiteláku, kam jsem od roku 1941 chodil, se ovšem také leccos zmìnilo. Profesoøi se vìnovali odbornému výkladu, o souèasném dìní
nebo o národních dìjinách se mluvit už nesmìlo. A nìkdy v posledních
letech války bylo dokonce pøikázáno vyuèovat zemìpisu v nìmeckém jazyce. Profesor zemìpisu jel na pøeškolovací kurz, kde dostal instrukce, a zaèal svou obstojnou nìmèinou vykládat zemìpis hlavnì Tøetí Øíše. Hodin
nìmèiny pak byl více než hodin jazyka èeského. Bylo pak také naøízeno,
abychom pøi vstupu profesorù do tøídy nejen povstali, ale i zvedli pravici
s pozdravem Heil Hitler. To se ovšem nedodržovalo. Jednou ústav pøepadl
zemský inspektor a vstoupil neèekanì do naší tøídy. Náš pan øeditel,
bodrý náš Ferda, jak jsme mu øíkali, mìl zrovna hodinu matematiky. Když
se otevøely dveøe, Ferda povstal a šel inspektora uvítat. A také my jsme
povstali. Ale nikdo ruku nezvedl. Inspektor pobyl jen krátce, vyuèování
ho nezajímalo, po deseti minutách odešel a vyzval øeditele, aby šel okamžitì s ním. A seøval ho, že na ústavì se zvednutím ruky nezdraví. Když
se potom pan øeditel znovu objevil, øekl nám klidným hlasem: Chlapci,
to mohlo špatnì dopadnout. Napøíštì budete alespoò v mých hodinách
zvedat na pozdrav ruku bez toho volání. Abyste nevyšli ze cviku, mohlo
by to pøíštì dopadnout hùø. A tak jen v hodinì pana øeditele jsme natáhli
všelijak pravou ruku do výšky a Ferda nám zamával. Jinak se to nepraktikovalo.
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Mám z té doby jednu spíše humornou vzpomínku. Dostali jsme nìmèináøku, která kmenovì byla na sousedním klasickém gymnáziu a u nás
vypomáhala. Veselá, hodná paní, dobrá uèitelka, ale kázeò ve tøídì moc
neudržela. Mnì už bylo tenkrát dvacet let, nìmecky jsem mluvil dost dobøe,
obracela se na mne vždy, když ostatní nevìdìli. Já v té dobì už jsem byl
ve vztahu k Valince tak daleko, že jsem chodil i do rodiny. V témže domì ve
vedlejším bytì žil Valinèin strýc, uèitel Venouš, vášnivý sbìratel knih. Kupoval vše, co se objevilo na pultech a mìl pøedplacenu celou øadu knih z Elku
(Evropského literárního klubu), z Družstevní práce a jiných pøedplatitelských øad. Knih mìl plný byt a ještì na pùdì nìkolik skøíní, v nichž byly
další stovky svazkù. S pýchou mi je ukazoval a já ho poprosil, zda by mi
nìco nepùjèil. Tak se mi do ruky dostala Husitská revoluce Jana Slavíka,
zcela jinak pojatá, než jsem znal husitství z bìžné historiografie. Silnì na
mne zapùsobila jiná Slavíkova kniha, Lenin. Pøinášela hodnì zajímavých
informací o ruské revoluci, ale také varovala pøed nelidskými metodami
a jednobarevnou vládou. A našel jsem u strýèka Váši sešitové vydání
Dostojevského Bratøí Karamazových z Melantricha. Nosil jsem si jednotlivé
sešity i do školy a v hodinách nìmèiny jsem si èetl pod lavicí. Kdo zná
Dostojevského, ví, že je to èetba k neutržení. A tak jsem pøeslechl, když
se na mne nìmèináøka obrátila a vyvolala mé jméno. Èetl jsem zaujatì dál.
Zavolala znovu, ale ani to mne z èetby neprobudilo. A tak rozezlenì došla
k mé lavici, vytrhla mi sešit z ruky a zabavila. To byla katastrofa. Kniha vypùjèená od strýèka Venouše – jak mu to vysvìtlím? Šel jsem za kantorkou
a pøemlouval ji. Ale byla neústupná. Tak jsem asi týden chodil s hlavou
svìšenou, až se toho všiml náš tøídní, který nás mìl také na tìlocvik
a choval se ke mnì jako k fotbalistovi kamarádsky. Svìøil jsem se mu.
A druhý den mi tøíïas sešit Karamazových pøinesl zpátky.
Jinak byli naši kantoøi národnì naprosto loyální, to bylo z jejich chování
zøejmé. Jen ten, co jsme ho mìli na zemìpis, to mìl u žactva prohrané.
Když nìmecká nadvláda skonèila, byly na všech pracovištích provìøovací
komise, které vyhledávaly kolaboranty nebo lidi nepevné. Já jako nejstarší
byl zvolen pøedsedou takové komise na škole a spolužáci se dožadovali,
abychom na zemìpisáøe podali oznámení. To se mi zdálo dost nepøimìøené. Také „Ferda“, s nímž jsem se radil, nabádal, abychom tím na ústav
nevrhli svìtlo, které si jako celek jistì nezasloužil. A tak jsem to chlapcùm
rozmluvil. Nevím dnes, udìlal-li jsem správnì. Když byla v Plzni otevøena
Pedagogická fakulta, zemákáø (a dìjepisáø) náhle otoèil a po únoru se tam
stal èlenem uèitelského sboru fakulty...
Když se dnes øekne protektorát, tak je to slovo, které je pro vìtšinu
žijících generací temným údajem z dávné historie. Tak jako první svìtová
válka nebo francouzská revoluce èi upalování èarodìjnic. Není to neznámý pojem, nìco o té dobì se pøece jen ví, není to ani pro dnešního
èlovìka lhostejné. Ale jaký to byl život v tomto podvodném státním útvaru,
co snášeli, zažívali èi k èemu se upínali tehdy lidé, to už leží mimo
zkušenost a u mnohých také mimo jejich schopnost pøedstavivosti.
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Nemám to nikomu za zlé. Vím, jak jako chlapec jsem naslouchal rozhovorùm, které vedli mùj otec a soused za teplých letních veèerù, když
sedávali pøed domem a vzpomínali. Oba zažili první svìtovou válku jako
vojáci rakouské armády, „strejda Koc“, jak jsem tehdy sousedovi øíkal, na
halièské frontì, kde skonèil v ruském zajetí, mùj táta na italské frontì
u Tridentu a Rovereta, kde byli zalezlí ve skalách a drželi zoufale pozici,
kterou Taliáni ostøelovali tìžkou kanonádou. S Mílou Kocù, stejnì starým
kamarádem, jsme tomu napjatì naslouchali, a když jsme šli spoleènì do
školy, hráli jsme si na vojáky a vedli øeèi, které jsme od tátù odposlouchali.
Jak Rusové táhli a blížili se našim zákopùm a naše køídlo je chytøe obešlo
a napadlo zezadu, napodoboval Míla svého tatínka, který pøes ty vítìzné
manévry se dostal nevysvìtlenì do zajetí. A já zas líèil ten život ve skalách,
kde každá dopadlá bomba zazvonila a Taliáni støíleli bez ustání, pøísun
proviantu nefungoval, mìli jsme hlad, vaøili jsme si polívèièku z koøínkù atd.
Byla to spíš legrace než válka, co nám utkvìlo v pamìti. Ve škole jsme se
pak dozvìdìli, kdo vlastnì s kým bojoval a proè k tomu došlo, ale o tom,
jak to zažívali lidé, už se nemluvilo. Jen od maminky jsem se dozvídal
o hladovém konci války, kdy mùj nejstarší bratr, tehdy ještì jako dítì, chodil
do fronty pro pøídìl chleba, protože maminka mìla ještì dvì malé dìti,
sestøièku a brášku a nemìla èas trávit hodiny ve frontách. Já sám, narozený pár let po válce, jsem si z toho odnesl pøesvìdèení, že taková znièující válka už se nikdy opakovat nemùže. Ale i pro mne to dlouho zùstalo jen
papírovým úsekem dìjin vyprávìných pak ve škole naším panem uèitelem.
Pochopit uplynulý život je vždycky i pro odborníky tìžké. Jsou tu sice
svìdectví souèasníkù, dobové dokumenty a celý ten badatelský krám, ale
pojem toho zašlého období je jen souhrnný, nelze v nìm vyjádøit tu mnohovrstevnost zážitkù a osudù tehdejších lidí. I protektorát mìl pro lidi, kteøí
v nìm žili, mnoho odlišných podob. Jinak ho zažívala žena, která se trápila
starostmi o muže až moc èasto vysedávajícího v hospodì, jejíž malé dìcko chytlo nìkde neštovice, a která nestaèila z penìz, jež dostávala jako
uklízeèka nìkde v kanceláøi, uhradit ani èinži. A jinak její sousedka, které
Gestapo odvedlo jedné noci muže, o nìmž se po èase dozvìdìla jen, že je
v Dachau èi v Buchenwaldu, a trápila se starostmi, zda se jí vrátí èi zda by
mu mohla alespoò poslat nìco na pøilepšenou. A jinak jsem ho vnímal tøeba já, který jsem chodil s jejím synem prùmyslovákem Láïou ráno do
školy a slyšel jsem od nìho kletby na okupanty apod. Byl jsem v té dobì
už dost dobøe vìdomý si toho, co nás potkalo. A narážel jsem na každém
kroku na situace, které jitøily žluè a nutily k pøemýšlení. Ale i mùj denní život byl víc vyplnìn zájmem o fotbal, životem mezi kamarády a chvílemi
procházek s dìvèetem, které mi imponovalo tím, jak recitovalo Goetha,
Puškina, Seiferta nebo Šrámka. Pravda, protektorát byl poøád na každém
kroku, ale jeho plná tíha dopadala jen ve chvílích, kdy jsem napø. èetl na
nároží dvoujazyènou vyhlášku oznamující, že „pro schvalování atentátu na
øíšského protektora Heydricha byli odsouzeni k trestu smrti“ lidé, z nichž
nìkteré jsem dobøe znal. A mezi nimi šestnáctileté dìvèe z Tøemošné.
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Tlusté knihy – Práce na FB
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Pøimìøená obrana
Bezpeèno na svìtì zrovna dvakrát moc není. Zlodìji ve dne v noci
chodìjí, mezi nimi sem tam vrah. Jistìže, lze se bránit. Ale lze se, èi spíš
smí se, i ubránit? Ve westernech je to jednoduché. Uèiní-li padouch pohyb
rukou smìrem k pistoli, lze ho beztrestnì odprásknout. Všichni dosvìdèí,
že se jednalo o nutnou sebeobranu. Ale nežijeme ve westernu, krom toho
ne každý má pistoli a umí støílet od boku. Svìdci také neradi svìdèí, bojí
se, že padouch by mohl mít komplice a zastání na vyšších místech. Takže
by nakonec taky mohli špatnì dopadnout. Lepší je nevidìt, neslyšet,
nemluvit.
Vnikne-li k nám nìkdo bez pozvání do bytu, je tøeba se ho nejdøíve
zeptat, pøišel-li krást nebo znásilòovat ženské osazenstvo a vraždit,
pøípadnì z jakého jiného dùvodu. Zlodìjovi se pokusíme vysvìtlit, že krást
se nemá. Bude-li se pøesto chtít nìèeho z našeho majetku zmocnit,
mùžeme se pokusit mu v tom zabránit, ale tak, abychom mu neublížili.
Vrahovi lze zabránit ve vraždìní tím, že ho sami zavraždíme. Ale pokud
pøedtím nikomu nestaèí ublížit, mohli bychom být naopak oznaèeni za
vrahy my. Takže je lepší poèkat, až si zaène a nìkoho vážnì zraní èi pøizabije, pak teprve jsme bez rizika oprávnìni si to s ním vyøídit.
Pro osobní bezpeènost si lze opatøit støelnou zbraò a k tomu zbrojní pas.
Získáme tím jistou výhodu nad narušiteli našeho teritoria, ovšem pouze
za pøedpokladu, že oni sami nejsou také ozbrojeni. Namíøíme-li na vetøelce zbraò, mùže se vzdát nekalých úmyslù a všechno se pak dá vyøešit
bez použití násilí. Má-li však zbraò i on, zvítìzí stejnì jako ve westernu ten,
kdo je rychlejší. Takový je už život.
Proto by bylo dobré, kdyby zbranì vlastnili jenom lidé slušní a zodpovìdní. Kdyby byli ozbrojeni všichni, bylo by to stejné, jako kdyby nemìl
smrtící zbraò nikdo. Bylo by to fifty fifty. Nedá se pøedem øíct, zda by bylo
mrtvých víc èi míò. Zlodìji a vrazi by se s vìdomím, že jim jde o život,
možná ménì èasto vystavovali nebezpeèí. Èili ménì by se jim chtìlo krást
a vraždit. Naopak kdyby se k tomu už odhodlali, asi by pro jistotu støíleli
hned, jak by na nìkoho narazili. Vždy by jim šlo o život.
Nezodpovìdným a neukáznìným lidem zbranì do rukou nepatøí stejnì
tak, jako atomové bomby nesmí vlastnit zemì nezodpovìdné a zaostalé.
Zbranì hromadného nièení mohou mít pouze zemì uvážlivé, zodpovìdné,
13

Ilustrace Stanislav Bukovský

morálnì vyspìlé, jsoucí na patøièné materiální úrovni. Chudé zemì zmítané
závistí by klidnì mohly využít a zneužít možnost ve velkém škodit tìm
šastnìjším. Nedomyslely by, že by nakonec mohly samy na to doplatit.
To by nebylo jako ve westernu, tam kdo vystøelí jako první, tak zvítìzí.
Aèkoliv jednoznaènì ani tam ne pokaždé. Nìkdy se stává, že jeden
druhého smrtelnì zraní a ten pøesto ještì staèí toho prvního, døíve než
vydechne naposled, zastøelit.
Proto, jak už bylo øeèeno, jak špatným zemím, tak špatným lidem, by nebezpeèné zbranì mìly zùstat odepøeny. Úplnì nejlepší by bylo, kdyby
smrtonosné zbranì mìl co nejužší okruh tìch nejlepších lidí. A atomové
bomby jen jedna, ze všech nejspravedlivìjší velmoc. Ta by pak i sem tam
nìjakou tu atomovku mohla obèas použít k umravnìní zemí neposlušných, aniž by vzniklo nebezpeèí svìtové apokalypsy. Svìt by se tak stal
bezpeènìjším místem pro život.
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BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ

Hudebníci
Øíká se, že dìti se rodí s absolutním hudebním sluchem, který, není-li
dùslednì rozvíjen, postupnì s vìkem zakrní. Takže chcete-li mít doma
budoucího virtuosa, je tøeba podchytit talent už v peøince. Všeobecnì se
doporuèuje pouštìt miminkùm od narození vážnou hudbu. My jsme to také
zkoušeli. Ne snad proto, že bychom cílenì chtìli zvýšit pravdìpodobnost
budoucího uplatnìní našeho syna v hudebním prùmyslu, ale zejména
proto, že jsme si už nevìdìli rady. Naše miminko, na které jsme se devìt
mìsícù tolik tìšili, øvalo jako tur od rána do veèera a neplatilo na nìj vùbec
nic. „Zkuste bílý šum, ten zaruèenì pomáhá,“ radila mi kamarádka. Stáhla
jsem si tedy do mobilu aplikaci, která slibovala rychlé uspání dítìte,
a zapnula bílý šum. Z pøístroje se ozvalo nesnesitelné chrèení, které znìlo,
jako když se porouchá televize. Na vydìšené dítì to však efekt mìlo.
Zaèalo øvát ještì víc.
Zaèali jsme tedy experimentovat s klasickou hudbou. V naší ložnici znìli
od rána do veèera takoví velikáni jako Mozart, Beethoven, Lully, Smetana
nebo Vivaldi. Obèas jsme je v zoufalství proložili cimbálovkou nebo moravskými lidovkami. Tìžko øíct, jestli poslouchání mìlo nìjaký podstatný vliv
na budoucí kariéru našeho potomka. Kdo ví, možná budeme jednou pøekvapeni a stane se z nìj mistr svìta ve høe na cimbál. Náš problém to však
nevyøešilo. Øev neustal.
A jednou, když už jsem fakt nevìdìla kudy dál, mì napadlo vzít kytaru
a zabrnkat pár akordù. A ejhle, dítì pøestalo vyvádìt, zklidnilo se a se
zájmem poslouchalo.
A tak jsem zaèala hrát. Abych byla upøímná, žádný pøevratný kytarista
nejsem a mùj repertoár se skládá výhradnì z písní, které mì v dìtství
u ohýnku nauèil mùj táta, starý tramp a horolezec. Takže umím jen samé
peèbuøácké songy typu „My jsme parta èundrákù, my jezdíme v hytláku…“
Dítìti to ale vùbec nevadilo. Bylo mu úplnì jedno, jestli se snažím vybrnkat
Mozartovu Elišku nebo jestli hulákám Stánky na dva akordy. Hlavnì když
maminka hraje a zpívá. Kolikrát jsem si øíkala, že mùj muž musel v té dobì
trpìt jako zvíøe. Ale asi to bylo poøád lepší než poslouchat nepøíèetnì jeèící dítì.
Dokud se malý Míša válel na bøíšku a neumìl se pohybovat, bylo to
vlastnì docela fajn. Poøádala jsem si doma takové malé soukromé
koncerty. Zejména když byl muž v práci. Ale jakmile dítko povyrostlo
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a zaèalo se sápat na kytaru, tahat za struny a kroutit ladícími kolíky, pøestala jsem mít trpìlivost a kytaru na dlouhá léta odložila do stojanu.
Abych alespoò trochu rozvíjela hudební sluch svého potomka, zaèala
jsem mu zpívat dìtské øíkanky a lidovky. Ty ho však pøíliš nezajímaly. Místo
nich vyžadoval, abych mu nahlas pouštìla rádio Beat, které u nás dost
èasto hrálo.
A pak to zaèalo jedním cédéèkem. Mìla jsem na nìm nahrané oblíbené
písnièky od nejrùznìjších interpretù, od Kiss a Whitesnake až po Lennona
nebo Queen. Moje máma by øekla, že je tenhle výbìr údìsný vyrvál a mùj
táta by ho pravdìpodobnì rovnou vypnul, ale pro mì to byly klidné, relaxaèní a oddechové songy, které jsem si každoroènì pouštìla na Vánoce
místo koled. Mùj muž dokonce s odporem tvrdil, že to jsou „vymìkliny“.
Kluèíkovi se tam zalíbila jedna písnièka od kapely Kiss, kterou chtìl
pouštìt poøád dokola. „Heavens on fire“ nám znìla u snídanì, obìda
i veèeøe. Bez ní už nebylo možné se najíst ani jít spát. Jednou mì napadlo,
že mu jen tak ze srandy pustím klip k téhle tøicet let staré písni. Míša ho
zhlédnul s otevøenou pusou. Následovala nefalšovaná metalová mánie.
Krteèek a jiné oblíbené pohádky byly jako mávnutím kouzelného proutku
nahrazeny hudebními klipy zmalovaných chlupáèù. Náš chlapeèek byl
rockovou hudbou doslova pohlcen. Ve dvou a pùl letech se rozhodl, že si
nechá narùst dlouhé vlasy. Dìtskými plastovými palièkami tøískal do všeho,
co vydávalo dostateèný kravál, a jeho vysnìným pøáním od Ježíška se
stala bicí souprava s mikrofonem. Když se mu zaèaly na kolenou párat
tepláky, schválnì se šoural prstíkem v dírce, aby se co nejvíc zvìtšila,
a pak se s roztrhanými kalhotami hrdì promenádoval po bytì a chlubil se,
že vypadá jako Kissáci.
K rockovému šílenství se brzy pøipojila i jeho mladší sestøièka. Známí
a pøíbuzní, kteøí k nám chodili na návštìvu, nemohli vìøit tomu, že naše dìti
sledují místo pohádek metalové hudební klipy. V nìmém úžasu pozorovali,
jak starší Míša mlátí palièkami do gauèe a hází u toho vlásky, zatímco
mladší Anièka stojí pøed televizí a za ohlušujících riffù elektrických kytar
zbìsile tanèí.
Abych nevydìsila zejména starší generace, musím dodat, že naše dìti
si cestu k lidovkám nakonec pøece jen našly. A opìt díky kytaøe, kterou
jsem po èase na naléhání Míši oprášila. A jelikož kotlíkaøiny dìti moc
nebavily a takový machr, abych dokázala zahrát Metallicu nejsem, vytáhla
jsem ilustrovaný zpìvník lidových písnièek pro dìti a zaèala hrát. Byly
nadšené. Obì. „Maminko, zahraješ nám Okolo Týdku cestièka?“ slyšela
jsem neustále. Kolíky na kytaøe je sice lákaly poøád, ale s trochou trpìlivosti to šlo.
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Pozitivní vztah k rocku, metalu i big beatu však v dìtech zùstal již
zøejmì napoøád. Pøesvìdèila jsem se o tom, když Míša zaèal chodit na
pár hodin do školky. Ke konci vždy paní uèitelka rozdala dìtem hudební
nástroje a zpívala s nimi písnièky. Jednou jsem pøišla Míšu vyzvednout døív,
a tak jsem se tohoto muzicírování osobnì zúèastnila.
„Míšo, jakou písnièku by sis chtìl ještì zazpívat?“ zeptala se paní
uèitelka mého synka. Ten zaèal usilovnì pøemýšlet a já cítila, jak se mi
nervozitou potí záda.
Pak mu náhle zasvítila oèièka. „Gorilu!“ zavýskal.
Paní uèitelka se zatváøila nechápavì. „Gorilu?“ zopakovala nejistì.
„To asi neznám. Kdo to zpívá? Maminka?“
„Ne. Brutus!“ odvìtil Míša.

PLZEÒAN ÈTE

IVO FENCL

Nepokojný tulák Friedrich Gerstäcker
Aèkoli jsme jako stát v únosném smyslu takøka souèástí Nìmecka, až
letos jsem si uvìdomil, že jsem s výjimkou duchovního otce Vinnetouova
nevìnoval v èasopise Plzeòský literární život skoro žádnou pozornost
literátùm našich severních a západních sousedù. Pravda, vzpomnìl jsem
kdysi ještì na Christiana Heinricha Spiesse. Ale to bylo v letní pøíloze
Krásná Olivie aneb Strašidlo z Bílé vìže, kterýžto románek jsem tehdy dost
rutinnì pøevyprávìl ze staroèeského pøekladu Prokopa Šedivého. Avšak
jinak jsem snad pohøíchu zpitomìl nad autory anglosaskými. Hu! I pokusme se to aspoò pro dnešek vyvážit. Jak a kým? Odpovìdi se doèkají
pøedem jen ti, kdo si vzpomenou, které dva západonìmecké westerny let
šedesátých nebyly natoèeny podle pøedloh Karla Maye. Ano: Piráti na
Mississippi (1963) a Zlatokopové z Arkansasu (1964). A aè by autor pøedloh pøekopané pøíbìhy v biografu vypískal, povìzme si o jeho neklidném
životì.
Nìmecký spisovatel i èestný obèan amerického státu Arkansas Friedrich
Gerstäcker se narodil 10. kvìtna 1816 v Hamburku. V devíti pøišel o tatínka
a ujal se jej strýèek z Braunschweigu. U toho vyrùstal, zatímco maminka –
operní pìvkynì žila v Lipsku.
Gerstäcker vychodil gymnázium, ale následující rodinné plány mu jaksi
nesedìly, nedokonèil ani zemìdìlskou školu, chvíli pracoval, ale jedena17

dvacetiletý a plný ideálù a pøíhod vymyšlených ovšem Fenimore Cooperem
(1789–1851) se co plavèík pøeplavil ve vystìhovalecké lodi Constitution
z Brém do Spojených státù, které tenkrát nebyly zase o tolik let starší
než on.
V prùbìhu dalších šesti rokù mimo jiné pomáhal na farmì anebo lovil,
ale lovem se v reálu uživit nešlo, jak zjistil a jak si stìžoval. A protože
ještì neexistovala e-mailová pošta, zasílal z Ameriky mamince deníkové
záznamy na papíøe poštou klasickou. Byly bez jeho vìdomí zveøejòovány v èasopise a staly se knížkou Lovy a toulky po Spojených státech
severoamerických (1844). Když vyšly, byl osmadvacetiletý mladík opìt
doma a pøekládal z angliètiny.
Usadil se v Drážïanech, oženil se a prvou jeho knihu (výše zmínìnou)
naštìstí potkal urèitý úspìch, i zkusil pokraèovat tím smìrem. Dvì z prvních a dodnes nejpøekládanìjších jeho prací se jmenují Zlatokopové
v Arkansasu (1845, èesky 1929 jako Regulátoøi v Arkansasu) a Piráti na
Mississippi (1848, èesky jako Piráti na øece Mississipi, 1917). – Do Ameriky,
a to rovnìž Jižní, se úspìšný autor vrátil v Kristových letech (román Ze
dvou svìtù vydá roku 1854), pøes Tahiti putoval podle pøedbìžného plánu
až do Austrálie (román odsud Dva trestanci vyjde 1857 a pøíbìh V buši
roku 1864) a okolo zbytku svìta. Zpátky doma byl roku 1852.
Gerstäckerovi z té pouti vzešlé povídky z jižních moøí se jmenují
Ostrovní svìt (1862). Ale již roku 1855 uveøejnil pod prostým titulem
Do Ameriky (1855) šestidílnou cestopisnou prózu, která je i dnes jistým
pramenem, co se prùzkumu nìmeckého osídlování Nového svìta týká.
Vydal rovnìž román Dobrodružství Fritze Wildause na moøi i na souši
(1854) a roku 1857 sbírku povídek Z námoønického života. A další knihy.
Ale Jižní Amerika jej vábila dál, mìl toulavé boty a ani existence tøí jeho
potomkù mu nedokázala zabránit, aby se v letech 1860–1861 zas nevypravil za Atlantik. Výsledkem je cestopisná próza Osmnáct mìsícù v Jižní
Americe a jejích nìmeckých koloniích (1862). Jeho paní se manželova
návratu již bohužel nedožila.
Roku 1862 navštívil Egypt a Etiopii. Když se vrátil, vzal si za ženu devatenáctiletou Holanïanku a ještì dvakrát se stal otcem. Z Nového svìta mu
zbývalo poznat Ameriku Støední a Karibik. Že si to nenechal ujít, dokládá
mj. cestopis V Mexiku (1868). S velkými dìjinami se pak Gerstäckerùv
osud proal dva roky nato, když Nìmci vpadli na území Francie a on pracoval jako zapálený váleèný zpravodaj. V šestapadesáti letech (1872)
podlehl mrtvici po konfliktu s policistou, jenž jej prý rozèílil. Celých sedm let
pak vycházely jeho sebrané spisy ve 44 svazcích, v èeštinì se jeho próza
poprvé objevila roku 1874.
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Gerstäcker ovlivnil øadu autorù dobrodružného žánru pøímo v Nìmecku,
napøíklad i brakopisce Roberta Krafta, tvùrce cyklu Nobody, a jistìže také
„doktora“ Karla Maye. Byl plodným autorem a mimo jiné vyprodukoval dílo
o Lovech na medvìdy na divokém západì, které u nás právì takto zváno
prvnì vyšlo pøed více než sto lety. Sepsal však i pøíruèku o støelbì z pušky
a brokovnice (1848), která je v urèitém smìru aktuální i dnes, knihu Dobrý
lov aneb Dobové svìdectví o lovu kamzíkù v Tyrolsku (1857). Poutavé
jsou rovnìž sbírky jeho próz Mississipské obrázky (1847–1848, 3 svazky)
nebo Americký les (1849).
Neúspìšnì zkoušel štìstìnu i coby dramatik (Pytláci, 1864) a trochu
diskutabilní zùstal Gerstäckerùv pøínos v roli autora pro dìti a mládež.
Chtìl se na tom poli etablovat napøíklad díly Malý velrybáø (1856, èesky
1920 jako Dobrodružství malého velrybáøe) a Malý kalifornský zlatokop
(1857) anebo pøíhodami páru medvìdù Pätz a Putz (1865), což by šlo
s licencí pøeložit Pac a Pusa. Pøímo pro školy napsal edukativní knihu Svìt
v malém pro svìt malých (1857) a ještì i mou generaci mìl – na rozdíl od
té dnešní – šanci zaujmout èeskými výbory z povídek Noc na velrybì
(1966), Zlaté pruty (1974) a Pevnost u Solného brodu (1968, znovu 1974),
pøièemž naposled zmínìná knížka obsahuje i jeho poutavý Útìk pøes
Kordillery.
Literární cena nazvaná Gerstäckerovým jménem je od roku 1947 nejstarší nìmeckou cenou za literaturu pro mládež. Roku 1979 byla v Braunschweigu pod vlivem spoleènosti Karla Maye, ustavené deset let pøedtím,
založena rovnìž Spoleènost Friedricha Gerstäckera, která od roku 1982
provozuje jeho muzeum.
Friedrich Gerstäcker psal ovšem i solidní hrùzostrašné povídky. Vyšly
ve svazku Tajemné a zlovìstné pøíbìhy (1862), jeho pùsobivý a dnes už
klasický „horor“ o posunech jedné starodávné údolní vsi v èase (i vèetnì
jejích obyvatel) nazvaný Germelshausen (1860) nejnovìji do èeštiny pøeložil Tomáš Kratìna pro knihu Mrtví jsou nenasytní. Duchové a strašidla
v nìmecké povídce. Vyšla v nakladatelství Svoboda v roce 1992, už roku
1947 podle ní vznikl divadelní muzikál zvaný Brigadoon. Zfilmován byl
v letech 1954 a 1966, pøièemž v první verzi hrál taneèník Gene Kelly
a v druhé Peter Falk, pozdìjší pøedstavitel poruèíka Columba. A Friedrich
Gerstäcker? Asi by se vztekal, kdyby mohl zjistit, že právì jeho šastnì
uchopené zpracování lidové báchorky mu jednou zajistí aspoò èásteènou
nesmrtelnost.

19

MLADÝ ZÁPAD

HANA JEØÁBKOVÁ

Soumraèné variace
Svìt za sklem
svìt
za sklem
kavárny U Nièeho
další maskulinní den
propadáváme do ráje
na dnì
láhve a skrz
pozoruji charakter nikoho
tedy mì
a vás všech
vstoupím do kláštera
a budu milovat své bližní
ze všech stran
i z perspektivy nedopalku
odhozeného pøed barem
kde hrajou Floydy
narùžovo
veèer se vleèe
ty mì kreslíš
asi
možná to mìla být želva
a možná sexuální pomùcka
pro nezadané
skládám si pohledy
zpátky do obrazu
co se dá použít
tøeba jako
pod víno tácek
nebo koberec na stìny nevìstincù
a všech ulic svìta
což je to samé
veèer se vleèe
a je dlouhý jako
vlasy Ježíše, když ho sundali
z elektrického køesla
protože byl v tom baru
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kde hráli Floydy
a mìl maskulinní sklony
jako tenhle den
a já
svìt za sklem
kolem prošel Dalí
mìl krátké kalhoty a chameleona
co nebyl vidìt
ale byl tam
zpíval Internacionálu
a rozhazoval drobné
ten malíø v cylindru
jako motýl Emanuel
co nenávidìl muzea
jen abyste vìdìli
i to kde sedí
veèer co veèer
jako tenhle
nebo ten, kdy sráželi hlavu kráse
protože si mysleli
že je nìco jako pravda
nebo láska
nebo budoucnost
ukaž cos nakreslil
a poslouchej
ten básník
co sedí pod muzeem
má jen jednu nohu
a tou druhou
kdesi na blízkém východì
možná ve Varšavì
nebo na sousední lavièce
mi depiloval svìdomí
a to
holé jako myšátko
co se narodí pøíliš brzy
na život
spáchalo sebevraždu

jako já
a Ježíš
a my všichni, co jsme se narodili
veèer se vleèe
jako dekadence dlažby
pod nohama andìlù za pìt kilo
na noc
nebo lenochod
nebo ten básník s jednou nohou
ke svojí matraci
nikde a do nièeho
kde mu patøí celý svìt
za sklem

Za oknem tma
Za oknem tma
Jen vlastní odraz ve skle
Pøipomíná
Máminu tváø, když mne ukládala
Dívá se na mne
Odnìkud z dálky prostoru i èasu
Vážnì a zamyšlenì
Jako by vìdìl, co já ne
Takhle mne vidíš, Pane?
Nebo já Tebe
Bojím se zeptat
Proè mlèí tolik výmluvnì
Až mì to bolí v duši
V pustinì noci sami dva
Jen hodiny na stìne
Vteøina za vteøinou, kapka po kapce
Mu rozmazává tváø
Neplaè, neodcházej!
Má ruka však narazí na sklo
Èerné, studené sklo s kapkami
deštì

Jen další z tisíce...
Stmívá se. Veèer zahaluje
v dech samoty a prázdna vše.
Poslední stíny strach stìhuje
z dláždìní do duše.
Plíživý soumrak, ten se vtìsná,
kdy není noc a není den,
v náruèi lhostejného mìsta
se mísí se splínem.
Houstnoucí šero tìžce padá
a zatemòuje ulice.
Další den, mìsíc, rok, dekáda.
Jen další z tisíce.

xxx
A na mne zapomenou
Než by mne pøetvoøili k svému
obrazu
Než by mne pochopili, popsali
a rozebrali
Na kusy, o nìž psi pak by se rvali
Venku na mrazu
A na mne zapomenou
Radš v chuligánský šat se oblékat
Než symbolem, vzorem, co nepomine
Jak smutné je, Sergeji Jesenine,
s tebou poklekat
A na mne zapomenou
Dusí mne slova, jež neøíkají nic
Jak smutné umírat, když èlovìk
ještì žije
Jak krásné žít, když tìlo v hrobì
hnije
Na stránkách uèebnic

A za ním nic než Tma
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(NE)KRITICKY

ŠTÌPÁN ŠPÁD

Dvakrát Romana Schuldová
Psaní jako terapie
Poezie (stejnì jako jiná umìní) vzniká z øady dùvodù, pohnutek a podnìtù; jedním z tìch èastých a legitimních je zajisté vyrovnávání se s traumaty, tìžkými událostmi, které formovaly èi formují život autora. Sbírka
Jak dokáže bolet nìha (Plzeò: ArtKrist, 2019) Romany Schuldové je
dobrým pøíkladem – autorka se v ní vyrovnává s odchodem blízkého
èlovìka (smrtí matky). Poezie je zde nástrojem k odstøihnutí pomyslné
pupeèní šòùry, vystoupení z dichotomického vnímání svìta, kde se prolínají dvì osoby v jedné existenci.
Lyrický mluvèí zde však není jen nositelem smutku jako hlavního pocitu
celé sbírky, je také citlivým reflektorem vztahového rámce, v nìmž se
dostává do urèité reciproèní polohy (Jako bych poèala já tebe / a ne ty
mne) a zpátky (a já jsem zase dcera / co se má narodit). Blízkost matky
není vnímána jako nìco mechanicky samozøejmého, ale jako hodnota,
kterou si uvìdomujeme radìji podvìdomì a v okamžiku její ztráty pøijde
náraz prohlénuvšího vìdomí. Tento okamžik zostøeného vnímání se verbalizuje širokou škálou prostøedkù, ve kterých jako by nebylo rozlišování,
jako u sopky, která pøi erupci vyvrhuje všechno – lávu, úlomky hornin všech
velikostí, kameny drahé i zcela bez ceny.
Abychom nebyli zasypáni všedností až banalitou tìchto pocitù, staví
mluvèí básní rùzné výdøevy nad našimi hlavami – pøedevším formální
zruènost založenou na halasovské tradici náznakù a litanických melancholií, delších textù s èastými aliteracemi a motivickou základnou prolínající
abstraktní a konkrétní svìty: U koho pak / èeká na sebe / na èistotu zrození
/ na svou vùli nejlepší / na svou okøídlenou mysl? Zcela samozøejmì prostupují sbírkou motivy depresivních nálad (bezmocné dìti, vrcholy žalu,
samota, zoufalství, smrt), ovšem autorka posouvá svùj principiální stylizaèní rámec i na rovinu náboženskou. Spiritualita sbírky je jednoznaènì køesanská (dostala jsem ji vìnem od Boha) vèetnì pøímých apostrof Boha
a citátù z Písma (Bože mùj / proè jsi mì opustil). Tato rovina však není vnímána teologicky (èlovìk blízký nás opustil – je nyní u Boha – radujeme se),
ale lidsky pøirozenì (Pane Bože, proè to tak musí být). Otázky, jež kladl
støedovìký Tkadleèek, musí každý z nás formulovat opìt a opìt sám pro
sebe, ve své dobì, znovu.
Pøes výše øeèené projde obèas sítem umìleckého svìdomí autorky
nìco, co se v moderní poezii považuje za banalitu, ale tlak na druhé stranì
síta je pøíliš velký; naznaèená smrt, ale i umírání, péèe o matku a vše sou22

visející se ztrátou nejbližšího èlovìka stanovuje pøedznamenání. Básníøka
pak již jen hraje.
Ze sbírky mizí barvy kromì èerné, nemizí však široká škála motivù
a obratù, k nimž lze vztáhnout nejen tíživé okamžiky, ale mnohá zákoutí
naší existence. Nadìje vyslovená ke konci posledního z textù (Pod tím
køížem byla svatba / èíše po okraj plné / Všeho / co jsme kdysi vzývali)
ukazuje cestu všem, kdo hledají; a èasto použitý plurál není jen apostrofou zemøelé, nýbrž také vyzývá ke spoleènému hledání všechny, kdo by
pochybovali, že tato knížka vznikla kvùli ètení, a nikoli (pouze) kvùli psaní.

V zajetí vzájemnosti
Básnická sbírka Než zaèal padat déš (Plzeò: ArtKrist, 2020) básníøky
Romany Schuldové je nesena jednotným tématem – pocitem zmaru a tragického sklíèení nad ztrátou blízké duše – sestry. Tato je v básních apostrofována jako bývalá, souèasná i budoucí partnerka jisté formy dialogu duší,
který v jeho pùvodní podobì pøetrhla nemoc a pøedèasná smrt.
Sbírka je tématicky velmi úzkým koridorem, z nìhož neexistují žádná
okna – ani smìrem do pøírody, do milostných ani jiných vztahù, do bìžných
skuteèností. Jediné vùdèí téma je jen nadlehèováno køesanskou vertikálou – jako by temný tunel mìl obèas malé okénko smìrem vzhùru. Tam nachází mluvèí sbírky nadìji, ale i naléhavì kladené otázky bez odpovìdí.
Není snadné v žádném životì se vyrovnat s traumatickou událostí, umìlec však svojí senzitivitou dokáže zprostøedkovat intenzivnìjší zážitek –
a také urèitou empatii a propojení se ètenáøem, které dovede být zároveò
terapeutické. Ve sbírce, již máme pøed sebou, je tato naléhavost vyjádøena
pøedevším kvantitativnì, iteraèními schématy motivù a pocitù odkazujících
k zemøelé. Místy by se dalo uvažovat i o pøikrácení, nebo monotématiènost básnického vyjadøování je až strnulá – ale jak jednou nastoupí básník
cestu, nemùže z ní jen tak sejít. Kráèí po úzkém høebeni, z nìhož by úkrok
stranou mohl znamenat pád. Jde a èeká, až ostrý høeben skonèí.
Motivická struktura sbírky je do velké míry symbolická – napø. kopí, jezdec, kùò, skála i samotná smrt mají své symbolické, pøenesené platnosti.
Konkrétní místa èi objekty zde v podstatì nefigurují. Vztah k bytosti zmizelé
ze svìta je navazován pomocí motivu polovin, z nichž jedna chybí (bez tebe jsem jen napùl živa). Potenciální opìtné setkání (víceménì oèekávané,
i když s urèitou problematickou pochybností) má tuto neúplnost odvát
(v objetí se spojíme navìky). Napìtí mezi životem hic et nunc a jeho jinou
formou (jinde a jindy) se nezmenšuje v prùbìhu sbírky – zùstává stále na
vysokém stupni (hladový vraník ve mnì / dosud nespásl všechnu nádheru).
Poezie této sbírky není avantgardním experimentem, programní tezí
a už vùbec ne poetistickou féerií, je odhodlanou poutí lidské duše po bøehu
bájné Léthé. Dokud není vše øeèeno, podrobuje autorka samu sebe i ètenáøe tíživému èekání. Je zde však nadìje, že tìžké po odlehèení vystoupá
vzhùru jako odpoutaný balón.
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