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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Bez roušek. Psané slovo má i v pan-
demické dobì tu výhodu, že nepodléhá 
nutným „hygienickým“ opatøením. Mož-
no øíct, že v prùbìhu rùzných období se 
rozlièným omezením øíkalo též cenzura. 
Vìøte, milí ètenáøi, že Plž vychází bez 
roušek i bez cenzury – pokud tak není 
vnímán kvalitativní výbìr. Pøesto se 
nelze tématu, které naši dobu poslední 
témìø dva roky poznamenalo – koro-
naviru – vyhnout. Odráží se napøíklad    
v povídkách Gabriely Špalkové. Ten 
malý nepøítel se stal souèástí našeho 
bìžného života. Zvykáme si, reaguje-
me… 

Vzpomínky Karla Hrubého byly po-
znamenány zcela jinou hrozbou – 
druhou svìtovou válkou. Také v jejím 
konci pøišlo osvobození.

Básnická skladba Hany Šimrové je 
již staršího data – metaforicky ale i v ní 
lze vnímat aspekt ohrožení. Podobné 
téma je možno vystopovat i ve fejetonu 
Stanislava Bukovského a potažmo          
i v textu mladé absolventky plzeòské 
konzervatoøe Michaely Augustinové. 
Odkud až kam jsou naše zdi? 

Zcela odlišného charakteru jsou 
pøíspìvky Terezy Herzogové a Vhrstiho. 
Potìší. Další díl do seriálu o svých 
oblíbených autorech pøidává Ivo Fencl   
v rubrice Plzeòan ète a nechybí ani 
reflexe literárních poèinù a životních 
událostí od Ladislavy Lederbuchové, 
Marty Ulrychové a Vladimíra Gardav-
ského.

Plž je sice až na obálku èernobílý, 
ale život má mnoho odstínù. A� i ten 
plzeòský literární život se snoubí s bar-
vami jako mìsíc øíjen. 
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POEZIE

HANA ŠIMROVÁ

Svìdectví o jednom výstupu
I.
pøed rokem 
17. listopadu
dopoledne 
okenní rám 
výseèe 
bolestí svìta 
prùduch 
do nebe 
kam zatím 
nemùžeme 
orámoval 
moji tváø 
ve které 
všechny 
vrásky svìta 
oèi 
se nemìly 
èeho chytit 
krev 
zhoustla 
jak kaše 
na talíøi 
kosti 
pod náporem 
bolestí 
zapraštìly 
v tìle 

celé moje 
narušené bytí 
zcela náhodnì 
na ženský 
zpùsob 
trochu neš�astnì 
utvoøené 
se prosáklo 

rozložilo 
až ke koøenùm 
marnì vztáhlo 
ruce 
po smrti 
srdce 
jak z vosku 
a spatøilo 
lidi-vraky 
ty co pijou 
ve svìtle

kdyby tehdy 
nìkdo 
podal 
sklenici jedu 
vztáhla bych
ruku 
nebylo 
kam 
krok sem 
ani tam 
všechny 
ty proudy 
pramínky 
bolestí 
se stekly 
a stavidla 
povolily 
jakože 
živ je Bùh náš 
tøíštily 
na atomy 
dubová 
polena 
jak papír
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II.
tys øekl 
pojedem 
na Øíp 
máme 
dálnièní známku 
proè ne 
vystoupíme 
obhlédneme 
a tak 
jsme naložili 
do auta
všechny dìti 
živé i mrtvé 
auto se 
ztìží 
rozjelo 
se vší tou 
bolestí 
vážím metrák 
a po dálnici 
oèima 
mrtvou krajinu 
dotýkat

III.
máme 
fotku 
s duhou 
pod horou 
dìti jako vždy
èepice 
po dešti 
a slunce 
lidi svátek 
a vzhùru 
co krok 
to jizva 
v zemi 
lidé 
se ohlížejí 

marnì hledat 
soucit 
v oèích 
protijdoucích 
a nahoru 
klouže to 
vítr 
a litry slz 
po úboèích

IV.
na hoøe 
slavnostní 
tváøe 
rodin 
co neví 
nedokážu 
myslet ani 
na to 
co bude za hodinu 
bezbøehé prázdno 
tìlo jak skoøápka 
až do dna 
vyhlodané 
zoufalstvím 
a dìti napøed 
s tebou 
já pár krokù 
vstøíc 
tlustým stìnám 
rotundy 
bílá pìna 
trojitá nadìje 
otisky draèích 
paøátù 
však 
nìkdo 
pohanìl 
dveøe zdi 
nápisy podpisy
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PRÓZA

GABRIELA ŠPALKOVÁ

Zpod roušek

V.
náhle ty stìny 
jemnì 
táhnou 
k sobì 
do støedu 
v Tebe 
sáláš skrz nì 
sáhnuls 
po bytosti 
soužící se 
pronikáš ven 
snad uvìznìn 
však ne 
žhneš 
žádné sliby 
spolehnout se 
jako by 
prùnik 
snad nìhy 

snad šílenství 
nìèeho 
jako když 
se rozhlédneš 
po spálené 
zemi 
a pøesto 
se pousmìješ 
pøitahuješ 
na metr 
od zdí 
a hlavnì 
se dotýkáš 
drtíš opouštíš 
abys 
hojil 
vstoupil 
v usmrcené 
když 
neèekáme

Prostì paráda!!!

Já nevím, co vy si o tom myslíte, ale tìch posledních pár tejdnù je 
prostì a jednoduše PARÁDA!

Ne teda, že bych si mìl do teïka na co stìžovat, to ne, ale s dneškem 
se to nedá vùbec srovnat! 

Døív jsem byl doma hodnì sám, mìl jsem takový malý míèek a s tím 
jsem si hrál, aby mi nebyla dlouhá chvíle. Nìkdy mi bývalo trochu smutno, 
ale jen chvilièku. Vìdìl jsem vždycky, že se všichni zase vrátí. Ale stejnì… 
Navíc když se vrátili, stejnì jsem si honièek v parku moc neužil. Ráno jsem 
mohl bìhat venku jenom chvilku a veèer taky, a co si pamatuju, tak se 
vedly vždycky dlouhý øeèi, kdo jako že bude ráno vstávat, aby šel se mnou 
ven, a kdo pùjde veèer. Èasto o mnì mluvili jako o ’tom psu‘, jako by nevì-
dìli, že se jmenuju Ben! 
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No veèer teda šla vždycky panièka nebo páníèek, odpoledne se se 
mnou projdou jejich skøítci. Mají dva a jsou prima, honíme se spolu a hra-
jeme si s míèkem. Ale taky to není na dlouho, vždycky nìkam pospíchají. 
Ale nejhorší to bývalo, když veèer pršelo a skøítci se mnou chodit nemohli, 
protože už byla tma a pozdì. To to teprve trvalo dlouho, než se páníèek       
s panièkou domluvili! A pøitom to mám zrovna rád, když prší! Louže a bláto 
jsou pøece bezva! Skøítkùm to nevadí. Ale øíkejte to tìm velkým lidem!

Ani o prázdninách není doma nikdy tak živo, jako je teï. To totiž nìkdo 
poøád odjíždí, je dlouho pryè, zase se vrátí a zase odjede. Navíc musím 
bydlet dost dlouho u tety Jiøky, a ta už toho chudák tolik neujde a taky  
nemá vùbec výdrž – aporty mi hází jen docela malou chvilku. U ní mùžu 
ležet na pohovce a dává mi buøtíky. Ale stejnì se pak tìším na svoji rodinu. 
Nemám moc rád støídavou péèi, mám rád svùj pelíšek a svou deèku…

Zato teï! Všichni jsme spolu doma. Vùbec si nepamatuju, že bych se 
mìl nìkdy takhle dobøe! Plná miska je sice o chvilku pozdìjc, než pøed tím, 
ale to vùbec nevadí, protože mám celej den všechno, na co si vzpomenu. 

Nejdøív byli doma jenom skøítci, ale pak zùstali doma i pán s panièkou.  
A já teï mùžu jít ven, kdy chci. Žádné poskakování u dveøí, nošení cou-
raèky, kòuèení a škemrání. Jednoduše si sednu ke dveøím, štìknu a hned 
se nìkdo pøihrne a jdeme. Nejdøív se mnou chodili všichni, ale teï se mi  
už nìjakou chvíli zdá, že jsou rádi, když mùžou jít každý zvláš�. Jen skøítci 
chodí rádi ve dvou. A tøeba panièka, to jsem si všiml, zvláš� v poslední  
dobì je se mnou ráda úplnì sama, hodnì chodíme do polí a hází mi 
dlouho aport. To já rád! Nosím aport, bìhám v té vysoké trávì a mùžu si 
vzít klacek i domù. Pøedstavte si, dokonce pøišla teta Jiøka. Že by si mì 
jako pùjèila. Pøitom vždycky, když mì dlouho hlídá, se pak raduje, že si   
mì naši vyzvednou a odvedou domù. A teï chce se mnou chodit na pro-
cházku! No vìøili byste tomu? Nevím, èím jsem si to zasloužil, ale musel 
jsem bejt hroznì hodnej!

Jen jedna vìc mi není jasná – proè teï nosí venku všichni lidi na oblièeji 
takový divný látkový náhubky. Nevím, jestli se bojí, že se pokoušou, nebo 
co. Ale mnì se nezdá, že by byli najednou nìjak nebezpeèný. Možná,       
že se potøebujou schovat, i když nevím, proè by to dìlali, ale pod tímhle 
náhubkem nejsou skoro k poznání. A ještì když si vezmou èepici! Jsou jim 
vidìt oèi, nic víc. Asi to ale nìjakej smysl má, protože panièka dokonce 
vyndala odnìkud pøístroj, kterej jsem nikdy nevidìl, a na nìm ty náhubky 
šije. Sedí u nìj, kolem na zemi jsou rùzný látky a tkalouny, a když jsem       
si s nima chtìl jednou hrát, tak jsem nesmìl. Místo toho mi ten èlovìèí 
košík taky chtìli dát na èumák, ale to jsem teda rozhodnì odmítal a hned 
jsem si ho strhal packou! Já mám smysl pro legraci, ale co je moc, to         
je moc! Pøišly mi navíc pøi tom nitì do nosu, myslel jsem, že se uký-   
chám! Všichni se mi smáli, ale nevadilo to – dostal jsem na odškodnìnou 
psí suchárek, štìkl jsem a páníèek šel se mnou ven a házel mi aport.             
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No a panièka na tom pøístroji, kterej si spokojenì bruèel, když u nìj   
sedìla, zase vyrábìla ty náhubky. Musim teda øíct, že naše psí košíky    
jsou o moc lepší! Mùžeme v nich pít i sežrat nìjakou tu dobrotu. Mnì to 
nevadí, že jsou lidi schovaný a že je poøádnì nevidím. Mám skvìlej èich, 
poznám je všechny, i kdyby byly zabalený jako mumie! Mumie – to slovo 
znám, protože si na takový mumie jednou hráli skøítci. Panièce se to moc 
nezamlouvalo, ale mnì se ty její šály a šátky líbily dìsnì moc! 

Ty látkový náhubky na oblièej, co jim nerozumím, mají pro mì ovšem 
jednu velkou výhodu. Když je lidi mají na sobì a mluví pøi tom, tak to zní 
dost huhlavì a pøi troše dobrý vùle se dá øíct, že jim není úplnì snadno 
rozumìt. A to je právì ono – když si totiž zabìhnu v polích dál, než bych 
mìl, a oni na mì v tom náhubku volají, dìlám, jako že neslyším, a poøád 
utíkám. Až za chvíli se ohlídnu – s takovým tím vstøícným výrazem jako 
’neslyšel jsem náhodou nìco, nevolal na mì nìkdo?‘ Znáte to. Vždycky     
to zabere. A když se vrátím, dostanu pochvalu a tu dobrou tyèinku, co tak 
bezvadnì voní!

No øeknìte sami – není to teï všechno prostì bájeèný? Doufám, že 
tenhle bezvadnej stav vydrží hodnì dlouho! Ale už musím konèit. Panièka 
bere couraèku, urèitì chce jít se mnou ven. Asi už potøebuje na èerstvej 
vzduch. A toho je tøeba využít! 

Fascinace Beethovenem

„Tak já letím! Peníze mám, klíèe mám,“ moje sestra pobíhala rozèilenì 
po pøedsíni. „Roušku mám, i když už je to jen do tramvaje,“ zasmála se, 
když si upravovala naposledy úèes. „Ale pìšky se mi tam jít nechce! Díky, 
že tu poèkáš, když Pepa nemùže.“ 

„No jasnì – když mùžu, ráda pomùžu!“ 
„Tak já letím,“ za Andulou zapadly dveøe. Na tøídním srazu, odloženém  

z koronavirového bøezna na ménì koronavirový èerven, se urèitì nudit 
nebude. A já se taky nebudu nudit, mám tu její ratolesti. Ty moje už jsou 
ponìkud odrostlejší, návrat k menšímu vìkovému prùmìru bude jistì 
zábavný a osvìžující. Žádná puberta, žádný vzdor, žádné domlouvání. 
Navíc – dlouho jsme se spolu nevidìli, urèitì si budeme s Martínkem         
a Klárkou hezky povídat a nìco si zahrajeme.

„Tak co budeme dìlat? Ven jít nemùžeme, tak si musíme najít zábavu 
doma,“ usmála jsem se na svého osmiletého synovce a jeho o tøi roky 
starší sestru. „Zahrajeme si nìjakou hru? Nebo si chcete kreslit?“ 

Možností bylo dost, i když jsme museli být doma a domova jsme si 
všichni užili v posledních tøech mìsících víc než dost. Ale právì teta, kterou 
delší dobu dìti nevidìly, by mohla být žádoucí zmìnou ve stereotypu, 
myslela jsem si.
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„Pustíme si Beethovena! Ten je dìsnì skvìlej! Mám ho moc rád! Znáš 
ho?“ Chlapcovo nadšení neznalo mezí. I já jsem se nadchla. To je pøece 
bájeèné! A pak že dìti nedokážou propadnout klasické hudbì! Martí-      
nek chodí dva roky na klavír, Klárka ètyøi roky na housle a Andula chodí       
s obìma na dìtské koncerty, ale takový entuziasmus jsem opravdu neo-
èekávala. Vida, jaké to všechno nese výsledky!

„A že si ho získal zrovna Beethoven… Asi si o nìm vyprávìli kvùli jeho 
výroèí narození. Sice pøipadá až na letošní prosinec, ale zuška to zøejmì 
pojala jako dlouhodobý projekt. Je obdivuhodné, že si to dìti takhle 
pamatují. A navíc v téhle zatracené koronavirové dobì, když byly školy 
zavøené a nefungují poøádnì ani teï! Vždy� na hudební nauku nesmìjí     
do školy až do konce školního roku. Martínkova paní uèitelka tedy musí   
být výborná…“ pomyslela jsem si s uznáním.

„Znám Beethovena a moc ráda si ho poslechnu,“ ubezpeèila jsem sy-
novce. „Ale ještì než si ho pustíme, nezahraješ mi nìco?“ Myslela jsem si, 
že tím takovému hudebnímu nadšenci kápnu do noty.

„Ale jo,“ odtušil už o poznání ménì nadšenì. Sedl si ke klavíru a spustil 
jakousi nemelodickou skladbu mnì neznámého soudobého autora. 

„A od Beethovena nìco umíš, když se ti tak líbí?“ snažila jsem se.
Zaváhal a zamyslel se. Pak vy�ukal jedním prstem nezamìnitelné tóny. 

Osudová. „To jsem se nauèil, když jsem si ho pouštìl,“ vysvìtlil mi.
Ke klavíru pøiskoèila jeho sestra, málem ho shodila ze židle: „Ale tohle 

neumíš! To mì nauèily holky na sboru!“ Klárka zahrála pár dalších noto-
ricky známých tónù – Pro Elišku.

„Nech toho, teï hraju já!“ strkal do ní Martin. 
„Ale ty už jsi dohrál, pus� mì!“ 
„Nedohrál!“ Poklidná klavírní hra se zmìnila v tvrdý sourozenecký 

souboj.
„Tak už toho nechte, zahráli jste mi oba,“ pohlédla jsem z okna. Poøád 

pršelo. „Tak si zahrajeme nìjakou hru?“
„Ne, pustíme si toho Beethovena,“ shodli se brysknì. 
Pookøála jsem. „Tak nìco vyberte.“
Martin se na mì udivenì podíval. „Pustíme si ho pøece celýho!“ a pøi-

stoupil k televizi. Asi bude mít koncert na DVD, uznale jsem pokývla 
hlavou. Nebo že by pustil Fidelia?

Obrazovka naskoèila. Objevila se na ní velká chlupatá hlava psa. Byl to 
parádní bernardýn.

„Beethovena mám dìsnì rád. Je to vtipný, napínavý a hlavnì – je tam 
ten krásnej pes!“

Dìti se uvelebily na pohovku a soustøedìnì se dívaly na štìòata v ja-
kémsi filmovém zverimexu. Byly Beethovenem zcela fascinovány. 
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ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení VIII. 
KAREL HRUBÝ

Když jsem se vyuèil a pracoval

Když jsem se vyuèil a pracoval pak jako soustružník ve Škodovce, 
vydìlával jsem øemeslem týdnì kolem tøí stovek, bralo se každý pátek.      
A tak když zaèala válka a mnì se nechtìlo pracovat na výrobì kanonù pro 
nìmecký Wehrmacht, pokusil jsem se vyklouznout z fabriky a dostat se do 
školy. 

Ale nebylo to jednoduché. Vìdìl jsem, že nìmecký povìøenec, který 
výrobu komandoval, by mne nepustil, kdybych øekl, že chci být uèitelem. 
Nìmci potøebovali kanony a ne èeské uèitele. Tak jsem se pro jistotu 
pøihlásil do prùmyslovky. To mi povìøenec odsouhlasil a já zaèal chodit do 
strojní prùmyslové školy. Ale jen naoko, poté jsem øekl øediteli, že na ty 
technické pøedmìty nemám, že bych šel radši do uèiteláku. Øeditel nic 
nenamítal a taky – což bylo rozhodující – to nikam nehlásil. 

Plzeò zažívala poslední mìsíc války dramaticky. Ve mìstì byla Ško-
dovka, velká zbrojovka vyrábìjící teï pro Wehrmacht spoustu kanonù         
a ozbrojených vozidel. Spojenci se rozhodli ji zneškodnit. A tak zaèaly 
pøelétávat svazy letadel pøes mìsto èastìji. Létaly i døíve, ale pokraèovaly   
k severu na nìmecká mìsta. Teï byl pro nì nepøítel i zde. Zaèaly padat 
bomby. 

Byly to hlavnì dva velké nálety se znièujícími následky. Jeden na Ško-
dovku, druhý na seøaïovací nádraží, kde byly vlakové soupravy. V nìkte-
rých byli napìchováni vìzòové z koncentraèních lágrù, které Nìmci likvi-
dovali a pøeváželi od východu k západu a jihu. Padající bomby nemìly 
žádný ohled. A pøi tom rozptylu z velké výšky napadalo pár bomb i do okolí. 

Spojenci pøilétávali obvykle od øetìzu rybníkù, které kaskádovitì ležely 
pod sebou u blízkého Bolevce. Hladiny rybníkù poskytovaly dobrou na-
vigaèní orientaci. Když letìli Spojenci na Škodovku, pøelétávali odtud 
severní okraj mìsta, kde jsme žili. Nedaleko byly pozice protiletecké 
obrany, kterou v tu dobu už obsluhovali patnácti- až sedmnáctiletí chlapci 
ze škol, poslední Hitlerova výzva. A kluci si bouchli. Pár letadel se odklo-
nilo a nasypalo to na nì. Nìkolik bomb padlo i do naší ulice a do ulice,   
kde bydlela Valinèina rodina. Sedìli jsme na sbalených kufrech s tím 
nejnutnìjším, co èlovìk potøeboval, kdyby ho museli hasièi dolovat ze 
zasypaného sklepa. Pøežili jsme to. Byly obìti, chybìli naši nejlepší lidé, 
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ale nechali jsme se rádi strhnout kvìtnovými dny ke štìstí pokraèujícího 
života.

Nebo� 5. kvìtna vypuklo ve mìstì stejnì jako v Praze povstání, sice     
v menším mìøítku, ale velmi úspìšné, odbojáøi se zmocnili radnice, zatkli 
nìmeckého starostu a ujali se vlády mìsta. Z rozhlasu se ozvalo to po-
vìstné hlášení Karla Šindlera: „Hovoøí Plzeò, svobodná Plzeò hovoøí.“

To už americké jednotky byly v západních Èechách a táhly na Plzeò.      
Šestého kvìtna byla Plzeò osvobozena. Velitel nìmecké posádky generál 
von Majewsky kapituloval a hned se zastøelil. A od Køimic pøes Skvròany 
pøijíždìly první americké jednotky.

Když z rozhlasu volali po anglických a ruských tlumoènících (v okolí byli 
sovìtští zajatci, o které bylo tøeba se starat), pøihlásil jsem se. A pøihlásil    
se i jeden mùj spolužák, jehož osobní osud s tím koncem války a vítáním 
osvoboditelù tragicky souvisí. Když jsme se v Klecanech rozhodli vyvléct  
ze služby, obrátili jsme se i na nìho. Byl skoro stejnì starý jako já, pøišel  
do Plznì ze Slovenska, když luïáci vyhlásili Slovenský štát, ztratil pár let, 
ale byl to sympatický kluk, který patøil do naší užší party ve tøídì. Ale Cigy, 
jak jsme mu øíkali, odmítl, to letištì ho nìjak pøitahovalo. A když my jsme     
s Pepíkem zažívali v Plzni ty znièující nálety, Cigy si tím váháním nevì-
domky zachránil život. 

Jeho rodina totiž bydlela u seøaïovacího nádraží v železnièáøských 
domech a ty dostaly plný zásah. Táta, maminka i sestra zahynuli. Když    
se vrátil, našel pøístøeší u maminky dalšího spolužáka. Na výzvu k pøe-
kladatelùm se hned pøihlásil. A tak jsme byli ubytováni na pùdì radnice,  
kde nám nastavìli vojenské postele a dali pøikrývky. Když jsem se však 
ráno 6. kvìtna probudil, jeho postel byla prázdná. V noci ho vzbudili a vzali 
vstøíc Amerièanùm. Hnán zvìdavostí vypravil jsem se jim v ústrety také, 
zastihl jsem první tanky pøijíždìjící od mìstského divadla kolem synagogy   
k námìstí. Ale než jsem k tomu prvnímu tanku pøistoupil, padly výstøely.     
O necelých sto metrù dále byla historická kasárna plzeòských Pìtatøi-
cátníkù (hochù jako kvìt, jak se zpívalo) a tam teï byla nìmecká posádka. 
A nìjací blázni si odtud na pøijíždìjící tanky vystøelili. Vidìl jsem ještì, jak    
z tanku pøede mnou sjel Amerikán, ukryl se za tankem, rozhlédl se bez 
vzrušení, odkud rány pøicházejí a pak to ze samopalu na nì pustil. Ale to už 
jsem utíkal do nejbližšího domu, kde ve sklepì již bylo pár jiných lidí. 

Když jsem se vrátil na radnici, byly na námìstí davy lidí, které Ameri-
èany vítaly. Kdo nezažil, nepochopí. Radost pøetékala z každého na druhé, 
lidé se objímali, byl to vrchol štìstí, které èlovìk mùže pocítit.

O nìco pozdìji se dokonce objevily džípy a tanky èeskoslovenské tan-
kové brigády, kterou Amerièané vzali s sebou, aby mìsto bylo osvobozeno 
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také vojskem svého národa. A na prvním džípu, který davy nadšenì vítaly, 
sedìl – Cigy. Mìl na sobì vojenskou bundu a na hlavì brigadýrku, které 
mu dali naši brigádníci, když k nim pøed Plzní dorazil. On chodil poøád jen    
v té èerné uniformì Nothilfe, nic jiného mu nezùstalo. A tak ho naši chlapci 
oblékli do britské uniformy a posadili na kapotu džípu. Cigy byl vítán jako 
jeden z osvoboditelù mìsta. Moc jsem mu ten š�astný zážitek v té chvíli 
pøál. Už chlapec nemìl nic jiného.

První týdny s Amerièany byly plné pohody. Byli to vesmìs kultivovaní 

lidé, chovali se ukáznìnì a zdvoøile. Byli nejen vojensky, ale i civilnì vel-  

mi disciplinovaní. Nás samozøejmì pøekvapovalo množství èerných tváøí   

mezi nimi. Ale to spoleèné tažení Evropou a spoleèná nebezpeèí i tìžkosti, 

které museli pøekonávat, setøelo rozdíly rasy i sociálního postavení zøetelnì 

– na rozdíl od tehdejšího obèanského života ve Státech, kde nadøazenost 

bílých se stále silnì vnímala. Chodili ve smíšených skupinkách po mìstì     

a radovali se ulehèenì z konce války.

Byly pak i oficiální projevy uznání. Pøijel prezident Beneš, na námìstí 

byla pøehlídka vojsk, udìlovala se vyznamenání velícím dùstojníkùm. Pros-

tì, dlouho se ještì slavilo. Pøekvapovalo nás, že ti ostøílení hoši nedovedli 

poøádnì pochodovat. Mìli gumové podrážky, neslyšeli tak zøetelnì krok 

druhých, jako když Nìmci dupali naprosto souèasnì svými cvoky a pod-

kovkami podbitými botami. Jejich voj šel houpavým krokem, zadní øady       

v trochu posunutém rytmu než ty vepøedu. A také se jinak chovali ve 

službì. Když mìl nìkdo strážní službu, sedìl na židli, pøehodil nohu pøes 

nohu a pokuøoval. To bylo nìco, co jsme neznali. Ani v naší armádì pøed 

válkou. Ale jinak se chovali vlídnì a rychle se sbližovali s obyvateli. 

Asi dva týdny po jejich pøíchodu došlo k fotbalovému utkání mužstva 

americké armády s plzeòskou Viktorkou. Na stadion v Luèní ulici, který byl 

narychlo opraven po nedávném bombardování, se namaèkalo asi deset    

tisíc divákù. Amerièané nastoupili v dresech, které jim viktoráci pùjèili – jen 

místo plzeòského znaku na prsou se tam našila americká hvìzda. První 

poloèas skonèil 10:0 pro domácí mužstvo. O pøestávce pøišel do kabiny 

starý Hájek, který sedìl u velkých hodin a na nì vìšel velká èísla bra-   

nek. Povídá, kluci pøestaòte, já už vyšší èísla nemám. A trenér Døíza jim 

domlouval. Má to být pøátelák s dùstojným výsledkem, vždy� jsou to       

naši osvoboditelé. A tak v druhé pùli už nepadla na konto Amerièanù        

ani jedna branka, jim se však podaøilo jednu vstøelit. Koneèný výsledek tedy 

byl 10:1. 

Za krátký èas uspoøádali ameriètí vojáci na Viktorce mezi sebou utkání   

v basebalu. Tady pøedvedli, co umìjí. Ale diváci tomu moc nerozumìli,     
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ten druh sportu se tenkrát ještì u nás neujal. Ale byla to dobrá vùle, a to    

se cenilo.

V prvních týdnech jim naše ženy nosily buchty a koláèe, muži se na     
nì pøátelsky usmívali, vojáci silnì cítili, že jsou tu vítání. Po tvrdém spar-
tánském životì na frontì toužili zejména mladí vojáci po tom, zatanèit        
si s dìvèaty. Poøádali proto spoleèenské veèírky, na které zvali èeská dìv-
èata. Jeden mùj spolužák mìl sestru, která zpívala s jazzovou kapelou.       
A kapelník za mnou pøišel, zda bych s nimi nejezdil na ty veèírky, že se 
tìžko domlouvají s Amerièany, když chtìjí nìjaký speciální šlágr. Souhlasil 
jsem rád. Hrály se pøevážnì jazzové skladby, tanèil se foxtrot, swing,  
blues, ale také valèíky a polky, které se jim v tom èeském svižném stylu 
moc zamlouvaly. 

Atmosféra byla sice radostná, ale ne moc uvolnìná, dìvèata ještì cho-
dila na ty veèírky sama. Ale po èase se to zhouplo. Když se rozkøiklo, že 
Amerièané dávají na stoly zákusky, cigarety a èokoládu, pøicházely hned 
maminky jako gardedámy s velkými kabelami, do nichž to pohoštìní rychle 
mizelo. U toho jsem nemusel být. A tak jsem øekl kapelníkovi, Láïo, to já 
nemùžu. On pro to mìl porozumìní. Také se do Plznì zaèaly stahovat 
prostitutky z celé republiky. Po nìkolika mìsících byly bojové jednotky 
vymìnìny zálohami, v nichž bylo už hodnì takových, co zaèali smìòovat 
pìkné vìci z domácností za masové konzervy, cigarety, žvýkaèky a pod. 
Zaèalo se šmelit. Poslední mìsíce do konce roku, kdy Amerièané zase 
odtáhli, byly už ménì radostné. 

Ale Plzeòáci na Amerièany podnes vzpomínají vdìènì. Hned po válce 
jim zaèali stavìt pomník na kraji široké Jungmannovy tøídy, která byla 
pøejmenována na Americkou. Ten sice komunisté v padesátých letech roz-
metali, z Americké tøídy udìlali Stalinovu, ale po listopadu 1989 se postavil 
památník nový, monumentálnìjší. A rok co rok se tu od pádu komunis-    
mu poøádají v májových dnech slavnosti pøipomínající americkou zásluhu       
o osvobození mìsta. Ulicemi jezdí stále peèlivì udržované džípy, v prù-
vodu chodí mladí chlapci v amerických uniformách a na tribunì sedí vždy 
ještì žijící ameriètí veteráni, kteøí sem pøijíždìjí rádi, mají na mìsto pìkné 
vzpomínky. 

V roce 1995, kdy mìsto slavilo sedmisetleté výroèí svého založení, byl 
generál Patton, velitel osvobozeneckých oddílù, zvolen èestným obèanem 
mìsta Plznì. Za zemøelého otce tu poctu pøevzal jeho syn. Pod mìstským 
divadlem, v parèíku naproti synagoze, tam, kde jsem v pìtaètyøicátém vi-
dìl ten první tank pøijíždìjících osvoboditelù, stojí pomník vìnovaný jeho 
památce.
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Komedie – Krakonoš
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BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ

Nárazoví hlídaèi
Urèitì se mnou budete souhlasit, že dìdeèkové s vnouèaty jsou roz-

košná a neodolatelná stvoøení. Babièky samozøejmì taky, ale o tìch se 
rozepíši jindy. A navíc u babièek se hlídání vnouèat bere tak nìjak 
automaticky, ale máte-li v rodinì hlídacího dìdeèka, mùžete to považovat 
za štìstí. Tito leckdy zatrpklí, choleriètí a nemohoucí senioøi se v blízkosti 
vnouèat mìní v laskavé, dobromyslné a trpìlivé staøeèky, kteøí jako zá-
zrakem zahazují hole a skotaèí s dìtmi na høišti, lezou s nimi na stromy, 
pøes ploty, v horším pøípadì do rybníka. Léty vyhaslé oèi náhle zazáøí, ožijí 
a oni s nadšením v srdci a rebelským výrazem ve tváøi vymýšlejí jednu 
bejkárnu za druhou. Se svými vnouèaty se vrací do dìtství.

To však kromì nesporných výhod skýtá i jistá úskalí. V první øadì pro 
dìdeèky samotné. Když se totiž vrátí z dobrodružné výpravy po lese se 
dvìma až tøemi dìtmi za krkem, èeká je minimálnì týdenní regeneraèní 
kúra ve spoleènosti brufenu, opodeldoku a neustále remcající babièky, 
která musí po èas vyøazení svého druha z provozu zaskakovat v hlídání 
drobotiny. Dalo by se tedy øíct, že dìdeèkové jsou na rozdíl od babièek 
hlídaèi nárazoví. (Kromì toho, že si berou vnouèata jednou za èas, také 
dost èasto pøi skotaèení s nimi do nìèeho narazí.)

V druhé øadì jsou tito senioøi utržení ze øetìzu jistým nebezpeèím i pro 
nás, rodièe. Dìdeèkové totiž moc rádi ty naše ratolesti rozmazlují. Takže   
se nemùžete divit, když z výletu s prarodièem pøijde vaše dítì upatlané od 
èokolády, polité limonádou, v puse obøí lízátko a v rukou nový pùlmetrový 
bagr. „To mi koupil dìda!“ prohlásí vítìzoslavnì hned ve dveøích a ukáže  
za sebe, kde se s provinilým výrazem nenápadnì krèí strùjce všech høíchù.

I my jsme jednoho dne otevøeli dveøe a za nimi stál mùj táta s ma-       
lým Míšou, kteøí se právì vrátili z dvouhodinové odpolední procházky. Chla-
peèek byl standardnì celý umatlaný od zmrzliny, na hlavì mìl èervenou 
hasièskou helmu a v ruce tøímal plastový hasièák, sekyrku a pajcr. Na po-
kecaném triku se mu blýskal hasièský odznak a z kapsy u kra�asù vyku-
kovala malá èerná vysílaèka. Já i mùj muž jsme se nechápavì podívali     
na dìdu.

„Zatáhnul mì do hraèkáøství,“ zaèal výmluvnì, „a donutil mì koupit      
mu hasièskou sadu.“ Pak cosi unavenì zamumlal o domovì a odpoèin-   
ku, rozlouèil se a odkulhal se zregenerovat domù. Ani jsme mu nestihli 
podìkovat. Taky bylo za co. 

Druhý den ráno jsme se chystali s Míšou do školky a klouèek trval na 
tom, že si s sebou musí vzít svoji novou požární výbavu. Jakýkoliv odpor 
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byl marný, a tak jsem se nakonec podvolila a vyrazili jsme vybaveni jak na 
hasièské cvièení. 

„Tady je nìjaký malý hasiè,“ prohlásila sladce stará paní v tramvaji        
a prohlížela si Míšu, který sedìl vedle ní s pøilbou na hlavì. „A copak hoøí?“ 
zeptala se.

„Tramváááj!“ zavøeštìl chlapeèek a zaèal kolem sebe zbìsile hasit 
imaginární oheò malým hasièským pøístrojem. „Tssssss,“ vydával u toho 
pøíznaèné zvuky.

Stará paní vydìšenì zmlkla a do konce cesty už nepromluvila.
Trochu jsem doufala, že Míša pøijde ve školce na jiné myšlenky a cestou 

zpátky si už na hasièskou výzbroj nevzpomene, ale opak byl bohužel 
pravdou. Jen co vylezl ze školky a vydali jsme se na tramvaj podél níz- 
kých domù, zaèaly hasièské manévry nanovo. Pokusím se je popsat          
v následujících krocích:

1) Vyskládat veškerou výbavu na chodník.
2) Vytáhnout z kapsy vysílaèku.
3) Zjistit, kde aktuálnì hoøí.
4) Zasunout vysílaèku zpìt do kalhot.
5) Nasadit si helmu.
6) Uchopit sekyrku a hasièák.
7) Vyrazit hasit požár.

Když se Míša koneènì dostal k bodu èíslo sedm a spoleènì jsme uhasili 
požár popelnice, vrátil se opìt do bodu èíslo jedna a manévry pokraèovaly. 
Anièce v koèárku se požární divadýlko náramnì líbilo. Mnì už tolik ne. 
Procházka ze školky na tramvaj nám totiž místo obvyklých patnácti minut 
zabrala celou hodinu.

Zbytek dne se nesl v podobném duchu. K veèeru jsme sedìli s mužem 
a Anièkou v obýváku, když vtom se neèekanì zpoza køesla vynoøil malý 
hasiè a zaøval: „Hoøí! Utíkejte pryè!“ Takže jsme se všichni museli zvednout 
a pøesunout se k Anièce do pokojíku. Asi po pìti minutách, ve kterých byl 
oheò v obýváku uhašen, se u nás opìt objevil požárník Míša a informoval 
nás, že z dùvodu požáru musíme zase všichni pryè. A tak jsme se pøe-
mis�ovali z pokoje do pokoje v našem ètyøi plus jedna celý veèer. 

„Nepøijde zejtra náhodou dìda, že ne?“ zeptal se temnì Michal po 
dalším pøestìhování z ložnice do kuchynì.

„Až za týden,“ odvìtila jsem.
„Jenom doufám, že ho Míša neukecá, aby mu koupil sadu pro døe-

vorubce.“
Když po nekoneèném dni malý hasiè koneènì usnul, opatrnì jsem mu 

sundala pøilbu z hlavy a z ruèky mu jemnì vytáhla pajcr. Pak jsem se 
naprosto vyèerpaná odvalila do ložnice a skácela se na postel. V tu chvíli 
zpod peøiny vykouknul mùj muž a zamrkal na mì.

„Miláèku, nezahrajeme si na hasièe?“ zeptal se laškovnì.
Víc toho øíct nestihnul, protože jsem mu pøímo na hlavu hodila polštáø.
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Jeho babièka byla Anglièanka a ráda èetla H. G. Wellse. Sám Borges 
(1899–1986) se narodil v Argentinì, teprve v devíti zaèal chodit do školy. 
Otec sice byl advokát, srdcem však anarchista: nedùvìøoval státním insti-
tucím.

Když bylo Borgesovi patnáct, rodina ho vzala do Paøíže. Jen pár týdnù 
nato odjeli na celé roky do Švýcar. Že se schyluje k válce, netušili.

Hoch i mladší (o dva roky) sestra Norah (budoucí výtvarnice, která 
zemøe roku 1998) chodili do školy v Ženevì. Získal tam bakaláøský titul       
a mìsto na Rhonì znal vždy lépe než rodné Buenos Aires, kde se mu plet-
la nároží. I každý ze sedmi mostù Ženevy je oproti tomu jiný.

Rok žili v Luganu, navštívili Veronu, Benátky. A èetl. Zaèal Huckleber-
rym Finnem a prvním vydáním Meyrinkova Golema (1916), ale romány mu 
pøišly beztvaré. Oblíbil si povídky. Ale i filosofii. Narazil na Schopenhauera 
a „pokud mùže být hádanka kosmu vyjádøena slovy, jsou v jeho spisech,“ 
mínil.

Rok žili v horách na Mallorce, kde tenkrát bylo „lacino“ a „ni stopy        
po turismu“. Taky bydlili v Madridu a Seville, kde mu na Silvestra 1919 
zveøejnili první báseò. Ale Argentina volala, roku 1921, pøed sto lety, se 
vrátili.

Jeho otec byl laskavý a inteligentní, uèil psychologii a mìl literární am-
bice. Ale nedaøilo se mu, takže pøevedl své sny na Jorga. Jako samozøej-
most se bralo, že bude spisovatelem. Ale otec pøenesl na syna i anar-
chismus, proto ještì ve Španìlích horoval pro ruskou revoluci a psal 
Bolševický epos i sbírku Rudé rytmy. Avšak tu znièil a své aktivity „do 
tøiceti“ oznaèil pozdìji za nesmyslné.

Ještì po tøicítce se stydíval, že je pouhý knihomol a ne voják èinu, jaký-
mi bylo vícero pøedkù. Zùstal ovšem pacifistou a dík otcovì knihovnì 
ètenáøem. Do smrti už mu pøipadalo, že z té knihovny nevyšel.

V dìtství èítal i Marryata, Poea, Dickense a (nemravnou) Tisíc a jednu 
noc (v Burtonovì pøekladu). Mezi autory, jež celoživotnì obdivoval, zùstali 
Chesterton, Stevenson, Kipling i Conrad; nepohrdl ani Davidem Garnettem, 
Jonathanem Swiftem, Hughem Walpolem, Jeanem Cocteauem, Willia- 
mem Beckfordem, Oscarem Wildem, Arthurem Machenem, Robertem 
Gravesem, Henrikem Ibsenem, Juliem Cortázarem a bezpoètem dalších. 
První stálou práci pøijal teprve v 38 letech a tíha žití naò dolehla otcovou 
smrtí v únoru 1938. Aè se stal knihovníkem, vzpomíná, že v té práci pilnì 

PLZEÒAN ÈTE

IVO FENCL

„Okrajový“ Jorge Luis Borges
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„zaøezával“ jen první den, kdy zkatalogizoval na 400 knih. „Brzdi,“ øekl mu 
pak øeditel. „Ostatní by nemìli co dìlat!“

Kafkovská instituce zamìstnávala na 50 lidí, ale práci mìla pro pat- 
náct; a protože se Jorge neúèastnil bouølivých zábav zamìstnancù a chtìl 
unikat jejich oplzlým vtipùm, èetl a posléze psal. V suterénu i na støeše. 
Zatímco takto v skrytu tvoøil nejslavnìjší povídky (první byl Autor Quijota 
Pierre Menard) a zatímco vycházely knižnì (Zahrada, v které se cestiè-    
ky rozvìtvují, 1941; Fikce, 1944), vrátila se Evropa k válce. Až roku 1946 
Borges knihovnu opouští. Má naštìstí matku. Ta se dožila 99 let (zemøela   
roku 1975). Èasto mu pøedèítala a pomáhala; pøekládala z francouzštiny     
a angliètiny, mj. Lidskou komedii Williama Saroyana, a její péèe by sotva 
byla menší, kdyby neztrácel zrak. Ale od let padesátých mohl již leda dik-
tovat; stejná rána ostatnì ochromila otce a líèení operace oèí Borgesova 
britského pradìda lze dohledat v lékaøském èasopise Lancet!

Truman Capote se mýlíval jen málo a Borgese oznaèil za sice zají-
mavého, ale okrajového autora. A pøece je Jorge veliký; ale dokud ho 
nezaèali pøekládat do francouzštiny, zùstal neviditelný. Dokonce i v rodném 
Buenos Aires. Ke zrodu svìtového autora došlo s mezinárodní cenou    
Prix Formentor. O ni se roku 1961 podìlil s Beckettem. Ve zbytku života 
pøednášel na svìtových univerzitách, jak dokládá i kniha Ars poetica (2000, 
èesky 2006). Stal se kanonickým autorem, roku 1967 mu tìsnì unikla 
Nobelova cena. Ale pøiznejme, že èasto psal „jen dobrou sci-fi“. Další jeho 
prózy jsou víc eseji a leckdy apokryfní literárnìvìdnou studií. Ostatnì ani 
nepopíral, že se pøedevším považuje za ètenáøe. „Mám dojem, že dobøí 
ètenáøi jsou bìlejší vrány než dobøí spisovatelé.“ Èetbu mìl za intelek-
tuálnìjší akt než psaní. Navíc prahl pálit a zapomenout svá raná díla. 
Shovívavì pøistupoval k tøem sbírkám veršù (1923–1929), tøi knihy esejù 
(1925–1928) nepustil do sebraných spisù (asi jako se dnes chová Kun-
dera). Cituje v té souvislosti návrh Marka Twaina, podle kterého by se 
slušná knihovna dala založit úplným vynecháním Jane Austenové. „I kdy- 
by neobsahovala další knihy,“ dodává Twain, „poøád by to byla dobrá 
knihovna.“

Borgesùv postoj k Austenové neznám, ale jeho uzavøenost pøetrvávala. 
K lidem a životu se vždy prodíral až èetbou. Byl trémista, jehož texty nahlas 
èítali kamarádi za nìj; a pøece posléze dokázal pøednášet. Od roku 1949 
americkou, anglickou i starogermánskou literaturu, ale také øeckou filoso-  
fii èi buddhismus. Matka ho všude provázela. První americkou pøednáš-   
ku vìnoval Hawthornovi. Tu ještì psal, ostatní proslovil spatra. Námìty?    
Poe, Thoreau, Emerson, Melville, Whitman, Twain, Henry James i autor 
pojmu „okázalá spotøeba“ ekonom Thorstein Veblen, jenž sepsal Teorii 
zahálèivé tøídy (1899). Borges pøednášel i o detektivce, islandských ságách 
èi Lawrenci z Arábie. Od roku 1950 byl pøedsedou Argentinské spoleè- 
nosti spisovatelù. Roku 1955 se stal øeditelem tamní Národní knihovny.        
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Odkud až kam

Jak? Ostatní zaslali seznam dosavadních výkonù, on suše oznámil: „Zcela 
nevìdomky jsem se na to pøipravoval celý život.“

V èeštinì se objevila jeho kniha prvnì roku 1968 – jde o Šest problémù 
pro dona Isidra Parodiho (1942), které psal s Adolfem Bioy Casaresem 
(1914–1999). Záhady v ní luští v cele vìznìný holiè. 

Já sám poznal Borgese až díky Fantastické zoologii (1957, rozšíøeno 
1968, èesky 1988, 1999, 2013), nad níž mì hnìtlo, že se podobnì svìto-
vého ohlasu nemohlo dostat Augustovì a Pejmlovì (obdobné) knize Draci 
a obøi (1947) o „tvorstvu pohádek a starých pøírodopisù“. Dosud nejroz-
sáhlejší výbor z Borgesova díla u nás v šesti svazcích (2009–2013) vydalo 
Argo a více aspektùm jeho práce se vìnovala Anna Housková v knize 
Nekoneèný Borges (2018). Pøesvìdèivì tam dokládá, že esejistické prin-
cipy jsou vlastní každému ze žánrù, jehož se dotkl, a poukazuje na jeho ne-
místnou glorifikaci gauèù a pøedmìstských zloèincù. Ti ožili sice v pitoresk-
ních Obecných dìjinách hanebnosti (1935, èesky 1990), ale jen jako mýty. 

Kam až lze zajít v boji proti špatnému režimu? Existuje vùbec nìjaká 
obecnì pøijatelná hranice? Kdysi bojovníci za lepší pøíští zapalovali stohy      
a zabíjeli jim neznámé osoby, aby získali prostøedky na vedení své války 
proti tìm, kdož byli u moci. V poslední dobì vzbouøenci proti nesprave-
dlnosti zapalují auta a vytloukají obchody jim neznámých majitelù. Obojí      
mi pøipomíná výuku prince za pøítomnosti stejnì starého, nemajetného 
chlapce. Když princ zlobil nebo nedával pozor, vyuèující nafackoval tomu 
nevinnému chlapci. Zlobení bylo potrestáno, ale zlobièe to nebolelo.

Vìtšinou ale vìtšina, co nemá ty nahoøe ráda, nic na veøejnosti nerozbíjí 
a chodí poslušnì do práce, protože musí živit sebe a svoje rodiny. Má se 
ale snažit pracovat co nejlépe anebo má sypat písek do ložisek, pøípadnì     
i do rohlíkù, když ti nahoøe jí pijí krev? Mìli mladí, co nenávidìli pøedchozí 
režim, usilovat o vzdìlání a pak dìlat kariéru, když k obojímu bylo zapo-
tøebí neustále dávat najevo loajalitu k tomu špatnému zøízení? Kdyby se      
k nìmu všichni chovali neloajálnì, skonèili by do jednoho u lopaty? A bylo 
by tomu tak správnì? Nebylo by to, jako když prohlásil ten, koho tlaèily 
boty: Dobøe na tátu, a� mì bolí nohy, když mi koupil malé boty!?

Kdo by pak dìlal uèitele, lékaøe, inženýry? Lze souhlasit s tím, že ve 
špatném státì co vzdìlanec a vedoucí pracovník to kolaborant? Do jaké 



18

míry má být èlovìk ve svém vzdoru dùsledný? Mùže být pro nás vzorem 
Henry David Thoreau, který odmítl platit danì ve státì, v nìmž bylo legální 
otroctví? (Pøed kriminálem ho pak museli zachraòovat pøátelé, kteøí za nìj 
danì zaplatili.) Mají utlaèovaní vzdorovat útlaku a tøeba i bití nenásilným 
odporem, jako to prosazoval Velký duch Mahátma Gándhí? Nebo se má 
èlovìk bránit svìtu plnému násilí a absurdit záškodnictvím skrytým za pøed-
stíranou loajalitu, jak to s lehkostí a humorem dokázal Haškùv Josef Švejk?

Jak se dívat na bojovníky za národní osvobození druhou stranou ozna-
èované za teroristy? Zde asi je také ještì tøeba rozlišit, zda ti bojovníci útoèí 
na ty, co jsou v jejich oèích zloèinci, èi vraždí kohokoliv, kdo se octne v ne-
správný èas na nesprávném místì, èili jim na dostøel. Leckdy pøitom jako 
sebevražední atentátníci pro vznešené cíle usmrcují i sebe. Jsou to hrdi-
nové nebo zbabìlci, jak to o nich øíkají ti, proti nimž bojují?

A jak se zachovat, když špatný režim dìlá nìco pozitivního? Je správné 
v tom pøípadì spolupracovat, kolaborovat, napomáhat dobré vìci, anebo    
z principu i to odmítat a snažit se to zkazit? Zajímavé je, že nìkdy stateèní    
a inteligentní lidé se zcela nelogicky iniciativnì chopí díla ve prospìch ne-
pøítele, jehož pøitom svornì nenávidí. Takhle se kupodivu zachovali britští 
vojáci, ti rytíøi bez báznì a hany, kteøí se dostali do japonského zajetí. 
Postavili svým zlým a bezohledným trýznitelùm most pøes øeku Kwai, 
pøedvedli jim, co dokážou a na co by se oni, jejich vìznitelé, ti ubožáci,        
v žádném pøípadì nezmohli. Cítili hrdost nad dobøe vykonanou prací. Pøi-
tom ten most potøebovali Japonci pro boj proti Britùm a oni si zcela pøiro-
zenì pøáli vítìzství Velké Británie nad Japonskem a tím i své vysvobození.

Vìru je mnohdy nadmíru tìžké rozsoudit, co správné je a co správné 
není a pochopit èi odsoudit jednání lidí, kteøí se octli ve složité situaci, v níž 
jsme my sami nebyli. 

Ilustrace
Stanislav Bukovský
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MLADÝ ZÁPAD

MICHAELA AUGUSTINOVÁ

Fejeton z Palladia
Vegetuju na koleji a ruší mì, jak spolužáci v pokojích vedle mého, nad 

ním i pod ním mydlí do klimprù, tak se seberu a hledám útoèištì v tišším 
obchoïáku. Hraje tam jen hudba z reprákù – jaká úleva! Skládám do 
košíku víc jídla než obvykle. Hlášení oznámí tiše jako harfièka: „Ihned se 
dostaví technici!“ Pøemýšlím, jakou poslední vìc vzít, když hlášení opìt 
mile zapøede: „Všichni zákazníci hned opustí budovu nejbližším únikovým 
východem! Pøed budovou vyèkejte dalších pokynù. Zachovejte klid.“

V tu chvíli je jasné, že jde o život. V hlavì mi støídavì bìží filmové scény 
s teroristy a obrázky kreslené bomby, pøesto se pomalu vleèu, smutnì u po-
kladny zanechám plný košík a ani se mi nechce poslechnout prodavaèku: 
„Zboží tu nechte a jdìte honem domù!“

Vpašuju se do obrovského davu a navzdory výzvám ke klidu pøed-
bíhám, jak to jde. Jezdící schody nejezdí, všude vládne panika. Budova 
vyplavuje stovky a stovky lidí rùzných národností, pøed Palladiem stojí celé 
zástupy. Cítím se nesmírnì pateticky. Historický okamžik! Nervózní davy   
mi pøipomínají Sametovou revoluci, kterou jsem nezažila. Zalituju, že ne-
mám po ruce net – jestlipak už o nás novináøi nìco sesmolili? Budeme        
v telce?!

Na námìstí Republiky se valí tolik lidí, že se snad nevejdou. Všímám     
si srandovních jedincù, abych je mohla popsat kámošùm, jestli pøežiju. 
Nìjaká žena má na jedné ruce dlouhé gelové drápy a na druhé ne – urèitì 
právì byla na kosmetice. Ještì smìšnìji pùsobí muž s natáèkami, co mu-
sel odejít vprostøed kadeønické procedury. Vsadím se, že by radši umøel.

Budovu zahalí hustý kouø. Ty vole, fakt teroristi!! Ale když se poøádnì 
kouknu, zjistím, že celý dav mocnì kouøí, aby zahnal nervozitu. Nikde 
žádní ozbrojenci ani bomby. Týpek vedle znudìnì konstatuje: „Jdu do 
Penny. Já mám takovej pech! Tudle jsem byl v Kauflandu a evakuovali ho 
kvùli hadovi.“

Šálí mì opìt zrak, nebo budova pohlcuje zákazníky, jaké sotva pøed  
pìti minutami vyvrhla? Rozhlídnu se a zmerèím zamìstnankyni s nápisem 
„security“. (Proè dìlají vždycky ochranku malé ženy v rùžovém trièku?) 
Pøiplížím se a odposlouchám její rozhovor. „Jak je to možný? To je fakt 
bomba!“ prohlásí nakvašenì jedna evakuovaná.

A ochranka: „Já za nic nemùžu, já to nehlásila. To nìjakej blbec vod 
nás. Jste tam mìli zùstat.“



20

(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Namísto recenze
Nemám ráda dlouhé básnì, které navzdory lyrickému žánru své situa-

ce vypravìèsky rozvádìjí. Nemám ráda mnohomluvnost a rozbíhavost 
motivù. Nemám ráda texty pøipomínající klasicistnì obrozenskou míchanici. 
Nemám ráda ohmatané metafory užíváním zaoblené – nemám ráda 
„š�avnatou zeleò“ a „tìhotné bobulky“ a „pupeny“, co se „rozvinou do ze-
lenì“, nemám ráda „ruce stromù“ a „lampu jako slunce“. Nemám ráda         
v básni indicie, jež mohou zužovat její významové pole k jednoznaènosti 
výkladu. Nemám ráda kompoziènì zneužívanou diaristiku. 

V tomto smyslu nová sbírka básní Kvìty Monhartové Obèasné deníky 
(Plzeò: Pro libris a Knihovna mìsta Plznì, 2021, doslov V. Novotný, 36 s.) 
byla pro mne ètenáøským bìhem pøes výše jmenované pøekážky. Tra� 
vyzývala k opakování akce, a tak jsem s autorkou znovu probírala její 
„drobný štìrk“, co se „vrývá do zad“ jako neodbytná vzpomínka. Èíst          
o životì, v nìmž dialog vede víc ke støetùm partnerù než k pochopení 
druhého a k toleranci (nespokojená mluvèí „vyprázdní odpadkový koš 
svého vzteku“), v nìmž „lépe se dívat na protìjší zeï“, ale pøitom nere-
zignovat na touhu „po pohlazení“, i když potøeba snít ústí do „pøedstav 
svého konce“, nebo� jsme „na vrcholu hry“. Existenciální lyrika o životì        
a smrti, o nezbytnosti jejich vztahu, o obtížnosti a nutnosti absolvovat 
komplex jejich stálé pøítomnosti odkazuje ke konkrétní autorèinì 
zkušenosti: sbírka je vìnována Ivanovi (plzeòská veøejnost zná jméno 
zemøelého autorèina manžela) a obsahuje motivy z konkrétní lázeòské 
léèebny. Básnì o tíži smíøení a odpuštìní, o bøemeni umírání blízkého 
èlovìka, o beznadìjné snaze zachránit vlastním životem ten druhý („Vní-
mám teplo, tvé teplo a vymìòuji jej za své. / Tisknu se k tobì…“), aby ho 
nepohltila „inkoustová tma“, v níž „ani krev by nebyla vidìt“.  

Pøes motivickou rozbíhavost a mnohomluvnost jsme stále na stejné 
vlnì, v proudu obrazù integrovaných pohledem zpìt na dùvìrný, leè slo- 
žitý partnerský vztah, sjednocených ponorem zkoumání životní zkušenosti, 
v èase milostném i jiném, v èase umírání a smrti, sjednocených pøijetím 
životních etap, i té poslední. Tyto vlny autorského pocitu a postoje vás pøi-
mìjí k tonutí v poezii, k násobnému prožitku životní tíže ve variantních       
a repetièních obrazech, ke ètenáøskému flow efektu. Pøed utonutím vám 
básníøka nabídne pomoc malíøsky vidìných bójek – pøírodní scenérie, 
pøedevším èastý je motiv trávy a stromù. Tøebaže i ony mají kromì 
osvobodivého úèinu („Zhluboka piji chladivý dech lesa. / A ètu si k tomu 
dávnovìké vábení.“) zviditelnit absurdní stránky lidského života, napøíklad         
v barevném obrazu podzimního lesa: „Stromy se vypínají na špièky…[…]     
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Jana Poncarová a Dita Pepe pøedstavily Dìvèata první republiky, knihu, 
která na první pohled zaujme živou barevností obálky, brokátovým listem 
na pøídeští a zaoblenými rohy stránek, tedy prvky, jež v naší vydavatelské 
praxi dávno vzaly za své. Pro pražské nakladatelství wo-men (název se 
skuteènì uvádí malým písmenem) jsou však takto peèlivì graficky vyve-
dené publikace cílenou prioritou. Název napovídá, že i tentokrát Jana 
Poncarová, autorka Podbrdských žen (2018) a Eugenie: Pøíbìhu èeské 
hoteliérky (2019) neopouští tematiku ženských osudù a hledá další formy 
zpracování. „Ženy narozené za první republiky – navíc smýšlející podobnì 
jako moje babièka, pro kterou mìly ideály pravdy, svobody a lásky skuteè-
ný význam – mì vždy pøitahovaly. Toužila jsem odhalit, co se skrývá za 
dùstojností, již tyto ženy neztrácejí ani ve vyšším vìku. A hlavnì mì zají-
maly pøíbìhy, do nichž se promítlo devìt desítek let odžitých zkušeností 
získaných na pozadí odlišných politických režimù.“ Tak formulují autorky 
svùj zámìr. 

Knihu tvoøí portréty devíti žen narozených v rozmezí let 1925–1930,      
z nichž poslední zùstal v dùsledku úmrtí nerealizován. Spojuje je stejná 
èasová osa – narodily se a své dìtství prožily v období první Èeskoslo-
venské republiky, dospívaly za Protektorátu, do profesního života vstu-
povaly v bouølivé dobì pováleèných ekonomických a sociálních zmìn.      
Od 50. let se také – až na jedinou výjimku – datuje jejich manželství           
a následná péèe o dìti. Další léta jsou vyplnìna povinnostmi v zamìst- 
nání spojená se starostmi a péèí o rodinu, která se v prùbìhu èasu 
postupnì rozrùstá o další generace.

Kdybychom chtìli metodu obou autorek, spisovatelky a fotografky, 
vyjádøit terminologií populární oral literature, oznaèili bychom ji jako 

MARTA ULRYCHOVÁ

Mezi námi dìvèaty

/ èisté svítí na tmavém pozadí. […] // Mám pøed sebou vlny žlutého moøe     
/ jako vybledlé kopce pouštních dun. / Mám pøed sebou vlny tmavé zeminy 
/ jako prostøedky pro vlnící se absurditu. […] // Sluneèní vlasy pronikají 
mezi oblaky / a zachycují se na vlnitých kopcích obzoru. / Podzimní kon-
trast zelení modeluje krajinu.“ Obraz pøírody jako tišící lék.

Básníøka a výtvarnice Kvìta Monhartová své verše doprovodila vlast-
ními kresbami, jež výtvarnì velmi vìrnì ztìlesòují hlavní téma sbírky:        
ve vrstvených èarách se postavy støetají nebo bezmocnì kráèejí jakoby 
vedeny k nevítanému cíli, portréty mají udivené oèi a nìmá ústa. Verše 
však nìmé nejsou. Poslední báseò konèí strofou, z níž vzešlo i motto 
sbírky: „Bìh svìta prý pohání láska. / Proè jdeme èím dál pomaleji, / když 
hlava je lehká, tak lehká.“     
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nestrukturované narativní interwiev. Ženy byly opakovanì dotazovány          
v rámci nìkolika setkání, povìtšinou uskuteènìných v jejich domácím 
prostøedí, pouze u Anny Houškové (1928) v její oblíbené kavárnì. Za Mar-
tou Sandtnerovou, nìkdejší èlenkou operního sboru Národního divadla,    
se autorky vypravily do Prahy, do její rodné vily v Bubenèi. V Plzni se 
postupnì setkávaly s tamìjšími rodaèkami Annou Holou (1925), ženou 
evangelického faráøe a nìkdejší zdravotnicí, dále s básníøkou, doktorkou 
filozofie a matkou šesti dìtí Hanou Gerzanicovou (1928), s nìkdejší 
dobøanskou uèitelkou Marií Hechtovou (1927) a nakonec s praprababiè-  
kou široce rozvìtvené rodiny Annou Houškovou (1928). Další cesty je vedly 
na Tìšínsko za Alžbìtou Charbulákovou (1930), Marií Myslikovjanovou 
(1929) a Eugenií Sztablovou (1925), tedy za ženami celý život pracují-  
cími v zemìdìlství. Dvì poslednì jmenované byly provdány za horníka, 
obì si také protrpìly bolest nad ztrátou synù.

Pøes rùzný pùvod a peripetie životních osudù mají všechny tyto ženy 
jedno spoleèné – pochovaly své muže, a to vìtšinou již pøed mnohými    
lety. By� se autorky snažily dodržet jednotnou tematickou linii vedenou od 
rodinného pùvodu (prarodièe, rodièe) pøes školní léta, váleèné události, 
studium èi vyuèení, zamìstnání, vdavky, dìti a jejich potomky, zábavu, 
ztrátu blízkých a nemoci až k souèasnému životu a náhledu na svìt, jejich 
myšlenky se rozbíhají a vážou vždy k onìm událostem, které v nich zane-
chaly nejvýraznìjší stopy. Zatímco plzeòské rodaèky dokážou podrobnì      
a do posledního detailu vylíèit strach z náletù a euforii z osvobození 
americkou armádou, jejich vrstevnice z opaèného konce republiky ještì 
dnes s hrùzou vzpomínají na pøestøelky a nepøehlednou situaci posled- 
ních váleèných dnù. Pouze jediná z dotazovaných žen, H. Gerzanicová, 
emigrovala a vìtšinu svého života prožila v Austrálii. E. Sztablová, po-
cházející z polské rodiny, a A. Charbuláková se naopak ve vzpomínkách 
dotkly situace na èesko-polské hranici. Jako èerná mùra zùstal v mysli 
druhé z nich útìk do vnitrozemí pøi obsazování tìšínského Slezska. 

Ženy jednohlasnì zdùrazòovaly vlastenectví, kladný vztah k mladé 
republice a jejímu prezidentovi, úctu k rodièùm, rodinnou soudržnost, 
pospolitost, pracovitost. Ménì hovoøí o profesní kariéøe, evidentnì ji 
zastiòují citové vazby k rodièùm, partnerùm, pozdìji k dìtem a dalším 
potomkùm. Pouze osud M. Sandtnerové je úzce spjat s divadlem. Spo-
leènou vlastností všech je nadhled a smíøení s životním osudem, a� byl 
jakýkoliv: „Na nic neèekejte a øíkejte si: Teï jsem š�astná. V tomhle 
okamžiku.“ (M. Sandnerová), „Jsem vdìèná, že nás Pánbùh ochraòuje.“     
(A. Holá), „Vím, že jsou tìžké dny, ale zkusme se na život dívat z té lep-    
ší stránky.“ (A. Charbuláková), „Nemùžu odpoèívat ani chvilku, dìlám vše 
možné, jsem zvyklá být poøád v akci.“ (H. Gerzanicová), „Co s penìzi,   
když není zdraví, a� mi zùstane alespoò zdravý rozum.“ (E. Sztablová), 
„Starosti máte po celý život, poøád se nìco dìje, ale jakmile máte rodinu, 
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NÌCO SE STALO

VLADIMÍR GARDAVSKÝ 

Petr Kersch èerpal inspiraci 
z Plzeòska

Dne 3. 7. 2021 nás navždy opustil Petr Kersch, spisovatel narozený       
v roce 1934 v Praze, jenž je ale celým svým dílem neodmyslitelnì spjatý   
se západoèeským regionem. Své dìtství prožil v Blovicích, odmaturoval    
na plzeòském Masarykovì reálném gymnáziu a po absolvování VŠCHT      
v Praze pùsobil v Plzni jako pedagog, než se zaèal uplatòovat v Praze       
a pozdìji v Dìèínì, kde žil až do svého skonu, jako chemik.

Petr Kersch byl výrazným prozaikem, jeho povídky vycházejí z pøes-
ného vidìní svìta, souèasnì však jeho hrdinové a jejich pøíbìhy mají 
platnost symbolickou. Literát byl mistrným pozorovatelem lidských povah,   
v základu moralista, vždy ale schopen ironického nadhledu a fantazijní 
nadsázky. Jeho styl je klidný a vyzrálý. Své povídky, fejetony a novely 
knižnì vydal v publikacích Zlaté èasy (2002), Zvìrokruh a jiné povídky 
(2003), Pátrání (2009), Svìdectví (2010) a V záøi zvìrokruhu (2015). Dìj 
jeho poslední vydané novely Roztomilý diblík (Pro libris, Plzeò 2016) se 
odehrává za protektorátu na Plzeòsku v mìstì B. Váleèná doba prožitá       
s matkou v Plzni a jejím okolí, když spisovatelùv otec zahynul v koncen-
traèním táboøe, byla pro literáta trvale živou inspirací a povídky zasazené 
do tìchto let patøí v jeho knihách k tìm nejpoutavìjším. Od vzniku Plže byl 
Petr Kersch jeho kmenovým pøispìvatelem. 

jde hlavnì o ni a ten zbytek si už nìjak pøeberete.“ (M. Hechtová), „Mìla 
jsem kolem sebe dobrý okruh lidí. I díky tomu jsem nakonec pøežila smutné 
vìci.“ (M. Myslikovjanová), „I teï, když je mi pøes devadesát, žiju pìkný 
život.“ (A. Houšková). 

Text Jany Poncarové je provázen èernobílými a barevnými fotografiemi 
vyòatými z rodinných alb, dále aktuálními portréty žen poøízené Ditou 
Pepe, nakonec pak snímky dotváøejícími záliby a okolní svìt dotazova-
ných (zahrada, kuchyòský kout, lesní zákoutí, interiér kavárny aj.). Kniha 
nenabízí memoáry celebrit, ale žen, které se na jedné stranì staly 
nechtìnými svìdky války a politických pøevratù, na stranì druhé neza-
stupitelnými aktéry intimní rodinné sféry. 
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Nové básnì Miroslava Sosoie

Povídku Milana Èechury

Z odkazu pokraèování vyprávìní Karla Hrubého

Michaela Augustinová (1996 Klatovy) - hudebnice, žije ve Staòkovì

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

Ivo Fencl (1964 Plzeò) - strážný, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci

Vladimír Gardavský (1943 Plzeò) - publicista

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

Karel Hrubý (1923 Plzeò – 2021 Basilej) - politolog, publicista

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka, literární a divadelní kritièka

Hana Šimrová (1979 Plzeò) - peèovatelka, básníøka, žije v Chrástu

Gabriela Špalková (1971 Plzeò) - novináøka, publicistka, prozaièka

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) - etnografka, publicistka

Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, spisovatel, grafik a ilustrátor, 

žije ve Strašicích


