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o přežití.
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Když z Bey dítě vyklouzlo, mělo barvu jako podlitina. Pupeční šňůru Bea
někde mezi nimi přepálila, odmotala ji děvčátku z tenkého krčku, a i když
věděla, že to k ničemu nebude, vzala holčičku do dlaní, poklepala jí na
měkký hrudníček a několikrát mělce dýchla do kluzké pusinky.
Charakteristické cvrkání okolních kobylek zesílilo. Žár Beu bodal do
kůže. Na zádech a obličeji jí zasychal pot. Slunce se přehouplo přes
nejvyšší bod a co nevidět, rychleji, než by se patřilo, zase zapadne.
Z místa, kde Bea klečela, viděla Údolí se všemi tajnými travinami
a pelyňkem. V dálce osamělé stolové hory a o něco blíž kalové kupy,
které připomínaly mohyly označující cestu někam. Na obzoru se ostře
a bíle rýsovala sopečná kaldera.
Bea rozryla tvrdou půdu klackem, pak kamenem a nakonec ji vyhloubila
a uhladila rukama. Dovnitř uložila placentu. Pak holčičku. Díra byla
mělká a bříško miminka z ní vykukovalo. Na tělíčko ještě mokré po porodu se lepil hrubý písek a drobounká zlatá poupata, která se pod pražícím
sluncem drolila ze stonků.
Posypala děťátku čelo ještě trochou prachu a z jelenicové brašny vytáhla
několik suchých zelených listů a rozprostřela je po tělíčku. Z okolního
pelyňku olámala rozeklané větvičky a nakladla je na nafouklé bříško
a absurdně droboučká ramínka. Z děťátka se stala nepravidelná
hromádka rostlinné zeleně, rezavě rudé krve a matně fialové mapy žil
pod tenkou mokrou pokožkou.
Teď už se sem stahovala i zvířata, vedená instinktem. Smršť kondorů
sestoupila na obloze níž, jako by chtěli zkontrolovat, jak celá záležitost
postupuje, a pak se na proudu teplého vzduchu vrátili vzhůru. Slyšela
měkce našlapovat kojoty. Proplétali se mezi rozkvetlým pelyňkem.
V zubatě vrženém stínu se objevila matka a tři hubená mláďata. Bea
slyšela, jak jim při netečném zívání občas unikne zakníknutí. Tihle si
počkají.
Zvedl se větřík a Bea se nadechla prašného horka. Zastesklo se jí po
nehybném pachu nemocničního pokoje, kde porodila Agnes, dneska to
muselo být už nějakých osm let. Jak se jí kousavá košile napínala přes
prsa a chumlala se, když se chtěla přetočit na bok. Jak jí kolem boků
províval chladný vzduch, i mezi nohama, kam soustředěně hleděli doktoři a sestry, jak zkusmo sahali dovnitř a nakonec z ní Agnes vytáhli. Byl to
příšerný pocit. Cítila se obnažená, využitá, připadala si jako zvíře.
Kdežto tady byl jen prach a horký vzduch. Tady musela jednou rukou
navádět drobné tělíčko – byla těhotná pět měsíců? Šest? Sedm? – z těla
ven a druhou odrážet nálet straky. Od začátku si to chtěla odbýt o samotě.
Ale co by teď dala za ohledávající ruku v rukavici, zatuchlý recirkulovaný
vzduch, bzučící přístroje a čisté prostěradlo pod sebou namísto pouštního prachu. Za trochu sterilního pohodlí. Co by dala za svou matku.
Zasyčela na kojoty. „Vypadněte,“ řekla a hodila po nich hrst hlíny
a kamínků. Ale zvířata jen stáhla uši, matka se posadila na zadek,
mláďata jí dorážela na čenich a ona se po nich podrážděně oháněla.
Nejspíš se odplížila od zbytku smečky, aby dětem opatřila něco navíc,
nebo aby je naučila, jak získat potravu, jak přežít. To matky dělávají.
Bea odehnala děťátku mouchu z očí. Zprvu se dívaly překvapeně, že to
nedopadlo, jak mělo, ale teď jí připadaly vyčítavé. Bea to dítě nechtěla,

to byla pravda. Tady ne. Nebylo správné přivádět ho do tohohle světa.
Od začátku ji tenhle pocit neopouštěl. Co když holčička její strach vycítila a umřela proto, že o ni matka nestála?
Sevřelo se jí hrdlo. „Takhle je to nejlepší,“ řekla děťátku.
Holčičce potemněly oči, jak po obloze nad nimi propluly mraky.
Při jednom nočním pochodu, v dobách, kdy ještě měla baterku a zásobu
baterií, takže si mohla svítit, zahlédla v jejím paprsku zablesknout dvě
oči. Tleskla, aby je vyplašila, ale oči se jen svezly níž. Zvíře bylo vysoké
a teď se krčilo, možná sedělo. Bea se bála, že ji sleduje. Rozbušilo se jí
srdce a čekala studený děs, jaký už tou dobou několikrát zažila. Pocit
bytostného nebezpečí.
Ale ten se nedostavil. Popošla blíž. Oči se znovu sklonily níž, prosebně,
jako pes poslušný pánova rozkazu. Musela se přiblížit ještě víc, než zjistila, že je to laň – svažující se hřbet, špičaté uši, rezignované škubnutí
ocasem. Vtom Bea uviděla ve světle ještě další oko, očičko, které se na
ni nedívalo, ale nejistě se chvělo.
Laň se zvedla a po ní se potácivě postavilo i to chvějící se očko.
Byl to maličký lesknoucí se koloušek na tenounkých roztřesených
nožkách. Bea byla nevědomky svědkem porodu. Tichého, ve tmě. Bea
se k matce připlížila jako dravec. A ta nemohla v tu chvíli dělat nic jiného
než sklonit hlavu, jako by prosila o život.
Dneska, v nepředvídatelných dnech plných surové, holé snahy o přežití
zbývalo jen pár věcí, kterých si Bea dovolila litovat. Přála si ale, aby šla
tehdy v noci jinou cestou, aby ve světle nezahlédla jejich oči, protože pak
by laň v klidu porodila, otřela se o kolouška čenichem a olízala ho do
čista, měla by možnost dopřát svému děťátku první ničím nerušenou
noc, než nastane pracné přežívání. Místo toho se laň odbelhala do tmy,
vyčerpaná, a koloušek zmateně klopýtal za ní – to byl začátek jejich
společného života. Právě proto už před pár dny, když přestala vnímat
kopání, záškuby a třepotání a pochopila, že děťátko umřelo, hned
věděla, že chce být během porodu sama. Bude to jejich jediná společná
chvíle. Nechtěla se o ni dělit. Nechtěla, aby někdo viděl soukromou,
složitou podobu jejího truchlení.
Zadívala se na kojotí matku. „Ty to chápeš, viď?“
Kojotice netrpělivě přešlápla a olízla si žluté zuby.
Z nevysokého hřebene v dálce, nejspíš předhůří dalších předhůří, která
je čekají, zaslechla neradostné zavytí; nějaký pozorný vlk zahlédl mrchožrouty a hlásil kořist.
Musela jít. Slunce zapadalo. A teď už věděli i vlci. Už nějakou chvíli sledovala, jak se její stín dlouží a tenčí, pohled, ze kterého na ni vždycky
padal smutek, jako by viděla samu sebe umírat hlady. Vstala, protáhla si
kolena umazaná od písku, setřela poušť z kůže a otrhané haleny.
Připadala si směšně, že se pokoušela oživit něco, o čem věděla, že je
mrtvé. Pomyslela na divočinu a na to, jak z ní sedřela všechnu přecitlivělost.
Nikomu o téhle chvíli neřekne. Ani Glenovi, který, jak se dohadovala,
toužil po vlastním dítěti víc, než byl ochotný přiznat. Neřekne to ani
Agnes, i když ta nejspíš bude chtít vědět, jak je to s tou sestřičkou, co se
nakonec neobjevila, bude chtít pochopit matčiny tajnosti. Ne, zůstane
u stručného vysvětlení.
Děťátko nepřežilo. Jako tolik jiných. Jde se dál.
Obrátila se bez dalšího pohledu na holčičku, které chtěla dát jméno
Madeline. Tvrdě nakopla kojotí matku přímo do vystouplých žeber. Fena
vyjekla, stáhla se, pak zavrčela, ale měla na práci naléhavější věci než
se vyrovnávat s člověčí urážkou.
Bea za zády slyšela zvuky potyčky a kníkání. A i když projevy stoupajícího psího vzrušení připomínaly pláč novorozence, věděla, že je to jen
hlas hladu.
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Nezaměnitelný stín pěšinky vedl k tábořišti. Nedalo se dost dobře poznat, jestli byla přímo dílem Společenství, jestli si tu vyšlapala stezku
zvířata, nebo jestli byla pozůstatkem všeho, čím tahle půda byla před
vznikem státu Divočina. Možná ji prošlapala sama Bea. Chodila na tohle
místo, kdykoli měla příležitost, pokaždé když táhli Údolím. Právě proto
ho pro Madeline vybrala.
Pohled na něj měl jakýsi zvláštní půvab. Působilo jako utajené údolíčko.
Prohlubeň svěže zelené trávy a drsných křovin byla o něco níž než okolí,
takže se odsud rozprostíral tajný výhled na obzor a tmavomodrý hrb hor.
Celá krajina v dohledu tvořila mozaiku rozmlžených, tlumených barev.
Bylo tu hezky, klidně a útulně, říkala si Bea. Místo, odkud se jednomu
nechtělo. Znovu pocítila letmou úlevu, že Madeline uložila tady, místo
aby s ní musela čelit neznámému kraji, matka, která si nevěří, že situaci
zvládne jaksepatří.
Z tábořiště slyšela hlasy ostatních. Nesly se plochou, pustou krajinou
a dopadaly jí k nohám. Nechtělo se jí vracet se k nim, k jejich otázkám
nebo, což by možná bylo ještě horší, k jejich mlčení. Změnila směr
a začala se po kamenech drápat k mělké jeskyni, kam se její rodina
s oblibou uchylovala. K jejich tajnému hřadu. Viděla nad sebou svého
manžela Glena a dcerku Agnes, klečeli v hlíně a čekali na ni.
Bea viděla, jak Glen soustředěně vraští čelo, když za stopku otáčí jakýsi
lístek, prohlíží ho ze všech úhlů, ukazuje Agnes cosi na jeho zelené
páteři a upozorňuje ji na nějaký pozoruhodný detail jinak běžného tvaru.
Oba se nad lístkem sklonili níž, jako by jim svěřoval tajemství, a tváře se
jim rozzářily radostí.
Když ji Glen zahlédl, gestem jí naznačil, ať jde k nim. Agnes udělala to
samé, široké neohrabané máchnutí rukou doprovázené úsměvem
s nedávno narušenou řádkou zubů, jak si jeden urazila o kámen. Proč to
nemohl být mléčný zub? napadlo Beu, když s dceřinou hlavou v dlaních
zkoumala rozsah škody pod lesklým, krvavým rtem. Agnes tiše držela,
ani se nehnula, a špínou na tváři se prodírala jediná slza, která jí vyklouzla z oka.
Jen podle toho Bea poznala, že s ní nehoda otřásla. Agnes byla jako
zvíře, strach ji zmrazil a v nebezpečí se dávala na útěk. Bea byla
přesvědčená, že jak Agnes poroste, změní se to. Možná už si nebude
připadat tolik jako kořist, spíš jako predátor. Vycítila to z něčeho v dívčině
úsměvu, z jakéhosi nesdělitelného vědomí. Byl to úsměv holčičky, která
čeká, až přijde její čas.
„Tohle je olše,“ říkal právě Glen, když k nim Bea dorazila. Vzal ji za ruku,
lehce ji políbil a držel v dlani, dokud ji sama nestáhla. Všimla si, jak
zabloudil pohledem k jejímu břichu a trhl sebou.
Předem připravil do nahrubo vyhloubené dřevěné mísy horkou vodu, ale
ta mezitím zchladla na teplotu vzduchu. Bea si dřepla kousek od nich,
zvedla halenu a roztáhla kolena.
Rukama si šplíchala vodu pod sukni a jemně se omývala mezi nohama,
všechny ty vytahané, zplihlé záhyby, potřísněná stehna. Všechno ji bolelo, ale natržená nebyla, to poznala.
Agnes se posadila do stejné pozice, tenké pulčí nohy rozcapené,
a s pohledem upřeným na Beu na sebe cákala imaginární vodu. Zdálo
se, že se snaží nedívat tam, kde ještě nedávno bylo miminko.
Agnes byla v jakémsi stadiu nápodoby. Bea ho znala od zvířat. Znala ho
od jiných dětí. Ale u Agnes ji něčím odzbrojovalo. Ještě donedávna dceři
rozuměla. Zhruba v době, kdy listí naposledy změnilo barvu, se jí Agnes
odcizila. Netušila, jestli je tenhle nesoulad něco, čím rodiče běžně
procházejí, co se mezi matkami a dcerami stává, nebo jestli je to nějaká
zvláštní zkouška, kterou musí obě přetrpět. Tady venku pro ni nebylo
snadné něco odbýt jako „prostě normální“, protože na jejich současném
životě nebylo normálního vůbec nic. Chovala se Agnes tak, jak je v jejím

věku obvyklé, nebo si snad myslela, že je vlk?
Před nedávnem bylo Agnes osm let, ale nevěděla to. Přestali narozeniny
sledovat, protože už nesledovali ani dny. Bea si ale všimla zvláštních
kvítků, když sem přišli. Tehdy bylo Agnes čerstvě pět. Kalendář ukazoval
duben. Během prvních dnů pochodu si Bea všimla pláně fialek. Když
uviděla fialky znovu, dalo se soudit, že uplynul rok – zažili letní žár, viděli,
jak se listí zbarvuje a třásli se v zasněžených horách. Sníh už zmizel.
Až dosud viděla fialky čtyřikrát. Čtvery narozeniny. Odhadovala, že
Agnesiny osmé narozeniny musely být někdy v době od minulého
úplňku, kdy u posledního tábořiště zahlédla mezi trávou fialky. Když sem
na začátku přišli, byla Agnes tak nemocná, že Bea skoro nedoufala, že
se s ní příštích fialek dočká. Ale teď tu byly a Agnes se proháněla mezi
nimi. Bea zalezla až dozadu do mělké jeskyně. Zpoza balvanu, z dolíku,
který vyhloubila, když tu tábořili poprvé, vytáhla ozdobný polštářek
a časopis o designu a architektuře, kde se psalo o jedné z jejích bytových úprav. Byl to celonárodní časopis a tenhle článek znamenal v její
kariéře zásadní obrat, i když záhy po jeho vydání odešla do Divočiny.
Tohle byly tajné poklady, které propašovala z Města, a protože je
nechtěla vláčet s sebou, aby se jí ostatní neposmívali a aby je nevystavovala rozmarům počasí, radši je schovala, ačkoli tím hrubě porušila
pravidla jasně stanovená Příručkou. Když procházeli Údolím, což bylo
každý rok několikrát, vyhrabala svoje poklady a aspoň na chvíli si
připadala trochu víc sama sebou.
Posadila se vedle Glena a objala polštářek. Pak začala listovat stránkami a vzpomínala, jaké řešení kde zvolila a proč.
Vzpomínala, jaké to bylo mít domov.
„Kdyby to našli správci, máme průšvih,“ poznamenal Glen jako vždycky,
když svoje poklady vytáhla na světlo. Vždycky bral pravidla hrozně
vážně.
Zamračila se. „Co by asi tak mohli udělat? Vyhodit nás kvůli polštáři?“
„Kdoví.“ Glen pokrčil rameny.
„Jen klid,“ řekla. „Nikdy to nenajdou. A já ty věci potřebuju.
Potřebuju si připomenout, co to je polštář.“
„Já ti nejsem jako polštář dost dobrý?“ Znělo to neskutečně mile.
Bea se na něj podívala. Byl kost a kůže. Oba byli kost a kůže.
Dokonce i břicho, které ani s miminkem nijak zvlášť nevystupovalo, jako
by se v tu ránu propadlo. Když ke Glenovi zvedla pohled, maličko, zlomeně se na ni usmál. Přikývla. I on přikývl.
Pak se zadíval na Agnes a předvedl dlouhé, hlasité, malátné zívnutí.
Vzápětí zívla i ona a doširoka, se zaťatými pěstmi se protáhla.
„Zítra nás čeká velký den,“ poznamenal. „Vyrážíme k Prostřední stanici.
A cestou budeme překonávat tvou oblíbenou řeku.“
„Můžeme ji přeplavat?“ zeptala se Agnes.
„To si piš, nějak se přes ni dostat musíme.“
„Kdy tam budeme?“
„Nejspíš za pár dnů.“
„Kolik je pár?“
Glen pokrčil rameny. „Pět? Deset? Několik?“
Agnes si nespokojeně odfrkla. „To není žádná odpověď!“
Glen do ní šťouchl a zasmál se. „Až tam budem, tak tam budem.“ Když
se mračila, vypadala Agnes stejně jako Bea.
„Máme všechno sbalené?“ zeptala se Bea.
„Skoro všechno. Nedělej si starosti.“
Bea se sklonila k polštáři v klíně a pevně ho sevřela. Byl navlhlý a trpce
páchl, ale nevšímala si toho. Zabořila do něj obličej a představila si, jak
zahrnuje láskou svoje maličké děťátko. S povzdechem zvedla hlavu.
Agnes ji sledovala, objímala vzduch, jako by měla svůj vlastní polštář,
nebo možná svoje vlastní miminko, a na rtech jí pohrával tentýž smutný

w w w. e u r o m e d i a . c z

úsměv, jaký měla nepochybně i Bea. Rušný, houkáním a křikem zvučící
večer zvolna utichal, když jím procházeli.
Hrstka dalších členů Společenství ještě seděla v tábořišti u ohně, ale
většina už tiše oddechovala v kruhu, kde všichni spali. Bea s Glenem
vklouzli pod losí kůži, která jim sloužila za postel. Agnes se jim jako vždycky uvelebila u nohou. Její dlaň obtočila Bee kotník jako šlahoun vinné
révy.
„Možná budou na Stanici nějaké šikovné balíčky,“ zamumlal Glen.
„Třeba dobrá čokoláda nebo něco podobného.“
Hmmm, udělala Bea, ale vlastně už tyhle věci nemohla jíst, dělalo se jí
z nich špatně, tělo se neumělo vyrovnat s něčím, po čem se v tom
starém životě mohlo utlouct.
Přála by si, aby Glen místo o čokoládě poznamenal něco o děťátku,
které právě pohřbila. Nebo si aspoň myslela, že si to přeje. Co by na to
řekla? Těžko mohla přijít s něčím, co by beztak nevěděl. Opravdu o tom
chtěla mluvit? Ne, nechtěla. A on věděl i tohle.
Podívala se na něj a v záři ohně zahlédla po jeho tváři přeletět naději.
Glen věděl, že tenhle neklid žádná čokoláda neutiší, ale možná by zmínka o ní mohla způsobit to, co se od čokolády obecně očekává. Uvelebila
se mu do náruče. „Čokoláda by byla prima,“ zalhala.
Všude kolem Bea slyšela, jak se divočina ukládá ke spaní. Sýček králičí
houkal a něco jiného zavřísklo, mezi oblohou a hvězdami se míhaly stíny
nočních letců. Táborák se uspával vlastním syčením a Bea slyšela, jak
poslední ze Společenství opatrně, naslepo tápají od ohně ke svým
lůžkům a zaléhají.
„Dobrou noc vespolek,“ řekl někdo.
Na kotníku Bea cítila tepání krve v horké dlani, kterou ji Agnes svírala.
Sladila nádechy a výdechy s jejím rytmem a myšlenky se jí ustálily. Mám
dceru, pomyslela si, na nějaké hloubání není čas. Někdo ji potřeboval,
teď a tady. Umínila si, že se z toho dostane co nejrychleji. Chtěla.
Musela. Takhle teď žili
Řeka 9 se rychle hnala a vzdouvala se v korytu tak, že Společenstvu
připadala jako úplně jiný tok než ten, který dobře znali.
Natolik jiný, že se znovu zahleděli do mapy a pokoušeli se přiřadit její
symboly k tomu, co teď viděli před sebou, a tomu, co jim paměť
tvrdošíjně podsouvala jako správné. Od chvíle, kdy do státu Divočina
přišli poprvé, přešli tuhle řeku nesčetněkrát.
A podle toho, jakou ji potkali na jiných místech, ji dokonce pokládali za
líný tok, který se v těsných smyčkách klikatí sem tam mezi skalami a hlínou od úpatí hor přes pláň zarostlou pelyňkem. Měli své obvyklé místo,
kde se brodili na druhou stranu, a připadalo jim bezpečné, pokud může
být přechod řeky bezpečný. Teď to ale vypadalo, že se břeh po některé
bouři změnil a ostrůvek, kde na sebe čekali před pokračováním na
druhou stranu, byl pod vodou. Bylo to ohromně užitečné místo. Teď ale
bylo to tam a nedalo se dost dobře rozeznat, kde přesně se jejich brod
nachází. Možná koryto přetvořila ta samá bouře, která je od minulého
léta držela na opačné straně hory.
Jeden po druhém, děti nakonec, se spouštěli po úzké římse na téměř
neexistující břeh bující zelení, barvou, která byla k nalezení prakticky
pouze u vody. Tráva, mechy, úporné stromky tak tenoučké, že by se daly
zlomit mezi prsty, s chvějícími se mléčně zelenými jarními lístečky. Shora
dolů si v řetězu posílali pokrývky, váčky s uzeným a sušeným masem,
pemikanem, nasbíranými piniovými oříšky, vzácnými žaludy, divokou
rýží, pšenicí jednozrnkou, hrstkou plané cibule, rozložený přístřešek na
uzení, brašny s osobními věcmi, lovecké luky a šípy, pytel s vydlabanými
dřevěnými miskami a kousky dřeva a kamenů, které sloužily jako
kuchyňské náčiní, drahocennou krabici drahocenných nožů, Knihovak,

Litinu, Příručku a pytle s odpadky, které na stanici předají správcům a ti
je zváží a zlikvidují.
Ve vodě poskakoval a otáčel se kmen stromu, holý, bez kůry a větví.
V nejbližším okolí stromy nebyly, takže musel připlout z podhůří, stržený
tak daleko nezvykle silným proudem. V línější řece, dokonce i v línějším
úseku téhle řeky, by nejspíš uvízl mnohem výš po proudu v nějakém víru,
nebo by ho voda dostrkala až na břeh. Teď ale byl tady a otáčel se
v peřejích.
V peřejích, kterých si při předchozích cestách nikdy nevšimli, protože
voda byla mělká a bílé hřebínky přeskakovaly říční balvany jen jako
tenká čapka. Sledovali, jak se další kláda vymrštila a podélně převrátila,
a pak Caroline prvním váhavým krůčkem vešla do vody.
Caroline byla při brodění řek jejich průzkumnice. Byla z nich na nohou
nejstabilnější. Měla nejnižší těžiště. Prsty na nohou se uměla zachytit
jako těmi na rukou. Byly to krásné prsty a byla škoda všech těch let,
které ve Městě strávily natěsnané v botách. Caroline navíc rozuměla
chování vody líp než kdo jiný. Dokázala najít logiku ve věcech, které
působily nepředvídatelně.
„Tak do toho,“ houkla do burácení vln. Nohama pevně stála v prvních
třiceti centimetrech vody, zkoumala sílu proudu a zvažovala, jestli
pokračovat. „Provaz.“
Carl a Juan jí podali konec lana a ona si ho uvázala kolem těla.
Podobnou smyčku si stáhli kolem pasu i oni dva, Juan vpředu, Carl
vzadu, a chytili provaz před sebou. Děti a ostatní dospělí se od nich
drželi, jak nejdál mohli.
Zkoušeli se už přebrodit na jednom nebo dvou jiných místech, ale
Caroline se pokaždé vrátila, jednou do půli lýtek ve vodě, podruhé po
pás. „Moc hluboko,“ „Moc prudké,“ nebo „Vidíte tu hranu? Někde je tam
pod vodou díra, stáhlo by nás to ke dnu.“
Na tomhle, třetím místě se Caroline dobrodila doprostředka. Ze břehu to
vypadalo slibně. Zastavila se a maličko naklonila hlavu do strany, jako
když kojot naslouchá volání divočiny – přítel, nebo nepřítel, přítel, nebo
nepřítel. Dlaně se pozvedly nad hřebínky vln, které se jí tříštily o tělo
a pak se znovu spojily.
Caroline otočila hlavu jejich směrem, po ní následovala ramena a ruka
se začínala zvedat dlaní vzhůru, užuž připravená dát signál. Otevřela
ústa a chtěla něco říct, ale v tu chvíli se v místě, kde stála, vynořila špice
klády. Následovala děsivá rána, šplouchnutí… a Caroline byla ta tam.
Vzápětí řeka škubla provazem, prudká jak probuzený medvěd, a strhla
pod hladinu i Juana. Pokoušel se zapřít patami.
Řval bolestí, protože provaz se mu v pase zařezával do těla. Carl se
snažil přitahovat svou část provazu, ne snad, aby mu pomohl, ale aby se
vyhnul mukám, která zažíval Juan.
Bea stála mezi ostatními opodál, ruce zaťaté do Agnesiných ramen.
Vzpomněla si, jak kdysi dávno vždycky stavěli k mužům kotvícím
provazy někoho s nožem, aby v případě, že se stane něco podobného,
provaz přeřízl. Ale nikdy se nic nestalo a Carl s Juanem byli přesvědčení,
že jsou natolik silní, aby podobnou pohromu zvládli. A navíc nikdo nijak
nestál o to být člověkem, který provaz přeřízne. U každé řeky se
nicméně pokaždé znovu a znovu dohadovali, jestli je přeřezávač potřeba, nebo ne. Když nevyhnutelně došli k rozhodnutí, že by ho měli mít,
nikdo se dobrovolně nehlásil, takže museli losovat a ten, kdo prohrál,
celou dobu trnul strachy. Když se ale nikdy nic nestalo, začaly se jim
všechny ty starosti a zdržování zajídat. Nakonec tedy došli k rozhodnutí,
a nebylo to nijak dávno, že žádného přeřezávače nebudou nadále
vyžadovat.
Evidentně to bylo špatné rozhodnutí.

w w w. e u r o m e d i a . c z

Bea skokem popadla Carlův osobní nůž připnutý na opasku, vrhla se
dopředu a přeřízla lano těsně před Juanem. Ten se zhroutil na břeh
a řičel úlevou. Carl zaklel, když ho setrvačnost vymrštila mezi ostatní,
a v příští chvíli se všichni jeden přes druhého váleli v býlí. Caroline,
zřejmě pořád opásanou provazem a s největší pravděpodobností
mrtvou, unášel divoký proud.
Carl se vydrápal na nohy. „Proč jsi to udělala?“ zaječel.
„Musela jsem.“ Bea mu zastrčila nůž zpátky do pouzdra na opasku.
„Ale já ho držel. Já ho kurva držel.“
„Ne, nedržel.“
„Držel.“
„Ne, nedržel.“
„Bylo to naše nejlepší lano.“
„Máme jiná.“
„Taková ne. Tohle bylo lano do řeky!“
„Seženeme si jiné.“
„Kde?“ vykřikl Carl. Teatrálním gestem se chytil za vlasy a rozhlížel se po
pusté Divočině sem tam. Emoce ale byla skutečná – Carl soptil.
Bea neodpověděla. Třeba se jí povede správce uprosit, aby jim dal něco
stejně dobrého, dlouhého a tlustého. Ale slibovat to nebude. Všimla si,
že ačkoli se ke Carlovi nikdo nepřidal, jí se také nezastali. Každý měl
najednou plno práce s nějakým nesmyslem – prohrabávali se ve svém
váčku, vybírali si navzájem cosi z vlasů, jedli mravence – a pak už bylo
na reakci pozdě. Jedině Agnes všemu přihlížela znepokojivě neutrálním
pohledem.
Bea pomohla Juanovi na nohy a doktor Harold se přihnal s mastičkou na
odřeniny po laně na jeho dlaních a v pase. Ne že by nějak zvlášť
pomohla. Žádná z doktorových mastiček moc nepomáhala.
Debra a Val běžely po břehu a sledovaly, jestli se Caroline nevynoří.
A vynořila, o pár set metrů níž po proudu, s vlasy zapletenými do větví
jiného kmene, tváří ponořenou pod hladinu a bezvládným tělem. Kláda
i tělo se na okamžik na něčem zadrhly, a vzápětí uháněly dál. Lano se
už nedalo zachránit.
A Caroline nebylo pomoci.
Chvíli přeskupovali pořadí, napili se vody, nechali kolovat váček se
sušeným masem. Debra řekla o Caroline pár hezkých slov a dodala, že

jako průzkumnice řek byla pro jejich přežití nepostradatelná a bude jim
scházet. „Naučila mě toho o vodě hrozně moc,“ uzavřela. Vypadala
otřeseně, byly si s Caroline blízké. Bea se rozhlédla po okolních tvářích
a snažila se odhadnout jejich pocity. Jí samé připadala Caroline odtažitá,
měla dojem, že nedává svoje pocity najevo. Netrpělivě se kousala do
kloubu prstu a čekala, až skončí chvíle ticha, jejich obvyklý rituál.
Když bylo po všem, rozpoutala se debata o tom, co chtěla Caroline
udělat. Otočila se k nim a otevřela ústa, aby jim o přechodu řeky něco
pověděla. Ale co? Když těsně před tím, než ji kláda srazila, zvedla ruku,
hodlala ukázat palcem nahoru, nebo dolů? Jak se tvářila, než se jí tvář
sešklebila leknutím a bolestí? Nakonec se shodli na tom, že tohle místo
je na přechod pořád nejslibnější, bez ohledu na ztrátu průzkumnice.
Její místo zaujal Juan a kurážně vyrazil do proudu bez lana.
Kousek před prostředkem se otočil a ukázal jim zdvižený palec. Jeden
za druhým se v řadě opatrně šourali za ním a děti na zádech dospělých
se držely jako o život. Ukázalo se, že to skutečně bylo dobré místo a že
nebýt nehody s kládou, dostali by se všichni na druhou stranu úplně
snadno. Chudák Caroline.
Měla smůlu, usoudila Bea.
Jakmile byly děti na druhém břehu, postavili se dospělí do řeky a v řetězu
si předávali těžké a neskladné věci, Příručku, Litinu, Knihovak, odpadky,
lůžkoviny, rozložený přístřešek na uzení, váčky s potravinami, dřevěné
misky a špalíky kuchyňského náčiní, a po nich všechny osobní vaky,
jednu věc po druhé, z jednoho břehu na druhý. Všechno vybavení si pak
bez otálení vysadili na záda, přivázali a upevnili, a vydali se na cestu.
Slunce je ve chvilce usušilo. Plivali uschlé bahno, které vířili při každém
kroku. Lepilo se jim v prašné, kluzké vrstvě na kůži. S jednou dírkou
zmáčknutou vystřelovali do prachu smrkance a pelyňková pláň, přes
kterou se vlekli, se kolem nich prostírala jako moře.
Když jim cestu začal osvětlovat měsíc, zastavili se ke spánku. Rozdělali
nevelký ohýnek a rozložili se na zem kolem něj. Nikdo nerozbaloval
kůže, nerozprostíral kožešiny. Nestálo to za to. Za svítání vyrazí dál.
Dělali to tak vždycky, když se chtěli přesunout rychle.
Na obzoru Bea zahlédla tečičku venkovního světla ozařujícího
Prostřední stanici. Byli blízko.
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Vaši sbírku povídek Man V. Nature kritika
považovala za apokalypsu. The New
Wilderness (Nová divočina) zkoumá podobná témata a rozvíjí myšlenky o lidské povaze
a o lidech v přírodě. Při čtení vaší beletrie
napadá člověka, že je psaní o přírodě nyní,
v době klimatických změn a přelidnění, něco
velmi úzkostného a aktuálního. Navazuje
vědomě román na vaši sbírku povídek?
Nápad na román The New Wilderness (Nová
divočina) jsem dostala v době, kdy jsem psala
většinu příběhů pro Man V. Nature. V prvním
okamžiku jsem si myslela, že půjde o krátký text,
zhruba pod tisíc slov. Až po čase jsem si
uvědomila, že mám téma na román. Zpracovala
jsem spoustu poznámek, napsala nějaké scény
a zdrsnila některé postavy, jen abych dostala tu
počáteční inspiraci, a pak jsem to odložila zhruba na tři roky. Během této doby jsem dokončila
knihu Man V. Nature. Ale ani na vteřinu jsem
nepochybovala, že se k románu vrátím. Myslím,
že to bylo částečně proto, že mi tematicky
připadal propojený s příběhy z mé povídkové
sbírky, jako by ji měl uzavírat, ale kvůli rozsahu
se do knihy nevešel. Liší se spoustou myšlenek
a obrazů. V mých příbězích se často vyskytuje
fantastická věc, která se děje v docela známém
světě. V románu jsem chtěla, aby byl věrohodný,

Diane Cook studovala tvůrčí
psaní a získala titul MFA na
Kolumbijské univerzitě.
Je autorkou románu The New
Wilderness a sbírky povídek
Man V. Nature, která postoupila do finále cen Guardian
First Book Award, Believer
Book Award a Los Angeles
Times Art Seidenbaum Award.
Její první román The New
Wilderness byl v roce 2020
nominován na Bookerovu cenu. Její práce zařadilo do
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i když je spekulativní a ne skutečný. Chtěla
jsem, aby na tomto světě bylo možné cokoliv.
To dodalo příběhu jeho sílu.
Váš román se odehrává v budoucnosti,
která může nastat po změně klimatu
a přelidnění planety. Myslíte si, že váš
román boří tradiční rozdíl mezi prostředím
a postavou a přírodní svět se stává velmi
aktivním prvkem děje?
Opravdu v to doufám. Chtěla jsem napsat
něco, co by bylo stejně o lidech jako o přírodě
a lidech, kteří jsou přírodou ovlivněni. Nechtěla
jsem přírodu jen pozorovat a dělat o ní velké
závěry. Chtěla jsem najít způsob, kdy by
příroda byla nezbytnou součástí každého
příběhu. Sázím na vypravěčský instinkt, že
knihy a naše životy v knihách nemohou
a neměly by být odděleny od přirozeného světa
kolem nás a našeho přístupu k němu. Myslím
– nebo doufám – že svět přírody není něco, od
čeho by spisovatelé mohli odhlédnout.
Nová divočina je dojemný a soucitný příběh
matky a dcery. Vstup do divočiny
zprostředkovává Beina, která odjela do
státu Wilderness zachránit život své malé
dceři. Opustili přelidněné město, protože
jeho vzduch ničil Agnesiny plíce. Beinina
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cesta do Wilderness State je
neoddělitelná od její mateřské touhy
udržet svou dceru naživu. Bylo
soustředění zkušeností dvou
postav ženského těla, matky
a její dcery, záměrným a možná
ekofeministickým rozhodnutím?
Myslím, že ženy touží po
dobrodružství nebo útěku do
přírody stejně jako muži, ale
pravděpodobně z jiných
důvodů a s odlišnými
emocionálními důsledky. Četla jsem
fascinující článek od Diany Savarin v The Atlantic o tom, jak Annie Dillard
napsala Pilgrim at Tinker Creek (v roce 1974 byla kniha oceněna
Pulitzerovou cenou a v roce 1998 ji Modern Library zařadila na seznam
100 nejlepších knih literatury faktu. Česky vydal pod názvem Poutník
u Tinker Creek v roce 2013 Triton,
https://www.tridistri.cz/poutnikutinkercreeku?ItemIdx=0 Pozn. KNIHY).
Autorka byla připoutána k domovu a žila touhou objevit něco divokého
ve svém prostoru a pro sebe. Našla to v malém kousku lesů kolem potoka na předměstské čtvrti. Prožila dobrodružství a napsala skvělou knihu
o něčem, co objevila blízko domova a měla to k dispozici.
Chtěla jsem psát o ženách, o matkách a dcerách, které měly přístup do
přírody a divočiny. Bylo zajímavé postavit své ženské postavy do situace
na pomezí života a smrti a sledovat, jak se jim daří. V mnoha zvířecích
skupinách jsou vůdci samice. To není náhoda. Chtěla jsem, aby Bea
a Agnes byly takové vůdkyně, ale aby jejich instinkty pocházely z velmi
odlišných zdrojů. Kniha by byla úplně jiná, kdyby ve vedení stáli muži.
To je pro mě důležité, abych viděla, jak se může příběh změnit jednoduše proto, že otěží se chopí určitá postava.
Myslíte si, že část problémů, které se objevují mezi Beou a Agnes,
pramení z toho, že hovoří z potřeby komunikovat odlišně
v prostředích, která formovala jejich přežití „různými jazyky”?
První čtenář mé prvotiny napsal komentář o tom, jak se pro nás naše děti
časem stanou cizími. V té době jsem ještě neměla děti, ale tato myšlenka mě tak ohromila a přišlo mi to tak pravdivé, smutné, nevyhnutelné
a správné, že jsem na to nikdy nezapomněla. Zvlášť teď, když mám dvě
děti, je to něco, na co myslím možná denně a snažila jsem se to prozkoumat při psaní této knihy. Takže ano, jak Bea a Agnes zažívají svět,
zvláště ten nový, mění se a přizpůsobují se, a každá jinak. Bea se
přizpůsobí, aby přežila. Agnes se přizpůsobuje životu. Agnes je mladá,
připravená a otevřená novému světu. Bea ne, přizpůsobí se, jak
potřebuje, ale stále je to v mnoha ohledech stejná žena, která opustila
City. Divočina bude pro ni znít vždy jiným jazykem. Zatímco Agnes byla
dost mladá na to, aby se v novém prostředí stala rodilou mluvčí.
Abych použila jazyk mé dcery v dalším příkladu, je bilingvní, španělština
a angličtina. Ve dvou a půl letech už uměla víc španělsky než já. Snažím
se držet krok a za poslední dva roky jsem se stala mnohem vyspělejší,
než za celý život, kdy jsem se snažila mluvit a studovat. Ale já dělám
chyby pořád a moje dcera se na mě bude dívat tímhle tajemným pohledem, úsvitem a bude se usmívat nebo se ušklíbne a opraví mě. Vím, že
jsme jiné. Že neznáme stejné věci. Že je něco, co ona dokáže, co já ne,
a to pro ni něco znamená.

Upřímně řečeno, učit se španělsky bylo vždy
těžké, protože když dělám chyby, cítím se
hloupě. Nerada věci neznám. Raději se
přidržuji, než abych riskovala – což prostě
nemůžete udělat, když se snažíte mluvit
nějakým jazykem. Mám strach i ego. Ale
teď mi připadá opravdu důležité, aby mě
dcera viděla, jak se snažím, a selhávám.
Že jsme jedna pro druhou důležité, i
když jsme odlišné a vždy budeme žít
jiné životy.
Agnes musí být jiná než Bea, aby
přežila v novém světě, aby
v něm prosperovala. Každá
chápe svět jinak. Bea si to
uvědomuje. Ale je to bolestivé. Zažívá to mnoho rodičů prochází, když vychovávají děti, aby je
už nepotřebovaly.
V novém světě, který obývají, je stát Wilderness jakýmsi nádherným vězením. Strážci ho hlídají, sledují drony a dohlíží na to
kafkovská rotující správa. Kniha se odehrává v zemi, která byla
„znovu divoká“ a je jediná svého druhu. Všechny ostatní pozemky
jsou využívány pro průmysl nebo bydlení. I když je váš román fikcí
odehrávající se v budoucnosti, jeho čtení může připadat alegorické.
Zabývala jste se při studiu podkladů také environmentální
nespravedlnosti, kolonialismem osadníků, těžebním průmyslem,
zemědělstvím nebo jinými tématy, která byla obzvláště důležitá
a poučná?
Naše koloniální historie je strašná, ale mnozí z nás se stále nechají
unést jakýmsi romantismem pobytu ve zdánlivě divokých, prázdných
prostorách. Součástí projektu knihy bylo se s tím poprat. Nikdy jsem
nechtěla, aby tato „nedotčená“ divočina byla jakýmsi balzámem pro
Společenství. Život, který se po nich žádá, je těžký, téměř nemožné se
vyrovnávat se všemi jeho rozpory. Je to směšně byrokratické, zatímco
někteří by mohli předpokládat, že taková krajina by měla být osvobozující. A přesto jim stále nabízí něco víc než jejich život ve Městě. Ne přes
romantiku, ale díky příležitosti nebo druhé šanci, když předtím žádnou
neměli. Toto je problematické vyprávění mnoha lidí, kteří „objevili“ „nové“
země. Motivace mých postav se kvůli tomu v průběhu knihy zašpiní.
V posledních několika letech jsem začala číst a více přemýšlet o migraci
a umělosti hranic. O tom, kdo smí být na zemi a používat ji. Filtrovalo se
to ze zpráv, protože vláda šířila strach z migrantů, a v knize to přirozeně
bublalo mezi postavami a mocenskými strukturami tohoto fiktivního
světa. Moje postavy žily a pohybovaly se na západní zemi, docházelo
k bojům o moc mezi různými skupinami, které si chtěly nárokovat právo
tam být, a nakonec z toho byli všichni vyhnáni. Stala se alegorií této
opakující se historie.
Přírodní svět je jistě hluboce důležitým aspektem vašeho románu,
stejně tak lidská přirozenost, lidské selhání a křehkost a stejně tak
lidská síla a odolnost. Povězte mi o svých postavách a cestě s nimi.
Chtěla jsem, aby existovaly matky, které se nechovají tak, jak kultura
a předsudky ukládají, že by se měly chovat. Zajímaly mě matky, které se
chovají tak, jak jsem se obávala, že bych se mohla chovat, kdybych byla
matkou, a jak jsem zjistila, že se chovám teď, když jsem matkou. Na
jednu stranu jsem položila komplexnost Beiných zkušeností a aby to
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nezmenšovalo její mateřství. Chtěla jsem, aby každý dostal šanci být
člověkem. Chtěla jsem, aby se ženy staly hrdinkami, aniž by nejprve byly
obětí. Chtěla jsem malé holčičky, které by mohly být čímkoli, co si
představovaly. Kdo neznal absolutně žádné hranice kultury nebo
výchovy. Myslím, že Agnes je tomu blízko. Je to hříbě. Ale ona je také
všechno ostatní. Holčička. Žena. Vůdce. Zvíře. A princezna. Byla na
jedné cestě ve Městě a Divočina ji přesměrovala. Ale na obou místech
by byla úžasná. Chtěla jsem, aby byla nepřipoutaná. Jde o to, že postavy
matky a dcery můžete vzít do různých situací a vždy tu bude chemie,
která je bude provázet. Je to krásné, je to těžké. Je to elementární. Je
pravda, že Bea a Agnes mohou být čímkoli, čím chtějí být, ale budou
také matkou a dcerou. Na konci jsem chtěla, aby všechny postavy
dosáhly bodu, kdy budou stejně nelidské jako lidé.
Ale takhle to může vypadat, že považujete Beu za špatnou mámu.
Ale ona se opravdu hodně snaží, to se jí nedá upřít...
Používám termín „špatná máma“ s uvozovkami kolem těchto slov. Pro
mě „špatná máma“ znamená něco jako „lidštější, než je přípustné.“
Fascinuje mě myšlenka, jaké matky mají být a jak je to v rozporu s tím,
čím jsou – skutečnost, že jsou to jen ženy, které mají dítě nebo vychovávají dítě. Nemyslím si, že Bea je špatná máma, ale vím, že někteří lidé
o tom budou přesvědčeni. Pro svou dceru přináší některé z nejvyšších
obětí, jen z toho není vždy šťastná. Když jsme byli s manželem mladší
a přemýšleli jsme o dětech, obavy, které jsem měla ohledně rodičovství,
byly opravdu nepojmenovatelné. Dělala jsem si starosti o věci, o kterých
jsem nemohla mluvit ani je pojmenovat. Nebyly to ty frivolní záležitosti,
které mi teď chybí, jako je spaní, chození na recepce nebo vyrážení na
výlety. Byla to nějaká jiná starost, o které jsem nemohla mluvit. A myslím,
že to stále existuje.
Pořád je to něco, pro co nemám slov. Ta nostalgie nebo láska k jiné
cestě, ze které jsem sešla. Bea miluje svou dceru, ale dělá věci, které by
neměla dělat. Přivedly ji k tomu pocity, které jsou pro ni důležité. Stejně
jako její vlastní identita dcery, když je se svou matkou. Chtěla jsem, aby
Bea byla komplikovaná a měla v sobě spoustu emocí, protože si myslím,
že taková jsem já, moje máma a my všechny.

V tomto románu, stejně jako ve vaší sbírce povídek, jsou nebezpečí
a brutalita vždy protkané jemnou absurditou. Série pokut Strážců za
mikroodpad a zavádějící pokyny jsou jakousi kafkovskou byrokratickou noční můrou. Může se mluvit o humoru ve vašem psaní?
Komunity jsou tvořeny vztahy, ze kterých chcete utéct, ale poznáte
i vztahy, které si zamilujete. Na vysoké škole jsem měla spolubydlící
a pracovala v úzké skupině a pořád to bylo to samé. Zažíváte zábavné
okamžiky a pak chvíle úzkosti, kdy se snažíte zjistit, kdo používá
všechen toaletní papír. Vaše schůzky jsou příliš dlouhé, jste z Debry frustrovaná, protože pořád vymýšlí stejné sračky. Myslím, že to tak bude
vždycky, i když tam bude slídit puma a vyhrožovat, že tě sežere. To je
pro mě prostě vtipné. Nemůžete se zbavit pošetilosti být jen lidmi s jinými
lidmi. Nemyslím si, že bych mohla napsat nějakou interakci mezi lidmi,
které by chyběl podtext, že někoho něčím dráždíte. Potřebujete humor,
protože světy, které stavím, jsou zvláštní. A myslím, že je to dobrý mix.
Aby postavy byly frustrující a lidské ve světě, který působí destabilizujícím a zvláštním dojmem
Považujete psaní povídek za jiný proces a zkušenost než psaní
románů?
Páni, ano. Povídky jsou pro mě jako mladí, zamilovaní. Vzrušující, smršť,
rychlá, trochu matoucí, všeobjímající, všechno. A román je jako manželství (nebo dlouhodobé partnerství). Romány trvají věčnost, někdy se
dusí. Ale jsou považovány za závažné, obklopující, uspokojující. Jsou
bohaté, trochu ochablé způsobem, ze kterého se cítíš dobře a o kterém
si myslíš, že by ses mohl zeštíhlit, ale možná už na to nemáš chuť.
Nejsem si jistá, jestli někdy budu schopna napsat další povídku nebo
další román. Obě formy se mi zdají nyní nemožné, i když jsem v jednu
chvíli zvládla obě a dokonce jsem měla pocit, že oběma v určitém
okamžiku rozumím. Psaní románu jsem často nenáviděla a dívala jsem
se na své příběhy kriticky. Občas jsem četla části svých příběhů, když
jsem se dostala do hloubi románu a omdlévala jsem, jak to bylo snadné
(i když jejich psaní v té době absolutně nebylo snadné). Ale teď jsem nad
tím románem celá upjatá. Strávila jsem s tím tolik času. Byla to dlouhá
doba, kdy jsem s ním byla víc, než s manželem nebo dítětem. Chybí mi
to.
(Ze zahraničních pramenů)
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Lizzie Fry
SABAT
Představte si svět, kde doopravdy existuje
magie. Kde matky předávají své schopnosti
dcerám. Schopnosti, které nikomu neškodí.
A potom si představte v křesle amerického
prezidenta populistického demagoga, který
se rozhodne, že je třeba všechny čarodějnice
zavřít – bude to bezpečnější pro ně i pro jejich
okolí. Stvoří tak svět, v němž být ženou
znamená mít nakročeno k tomu být zločincem. Zatímco po celém světě dochází
k zatýkání čarodějnic, jistá mladá žena v sobě
objeví schopnosti, o jakých se jí ani nezdálo.
Jsou nebezpečné, a ona se tím pádem ocitá
na prvním místě žebříčku nejhledanějších
čarodějnic světa. Ale ona se jen tak nevzdá
a to samé platí i pro ženy kolem ní. Hon na
čarodějnice se změní v bitvu kdo s koho.
Přeložila Ester Žantovská
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PROLOG
Štěrbinou pod dveřmi pronikalo z pokoje zelené světlo. Když si
ho Li všimla, zarazila se a ucouvla, načež upustila koš s prádlem,
který držela v rukou. Její mozek se zdráhal uvěřit tomu, co vidí,
a pokoušel se význam onoho jevu potlačit. Tolik se přece modlila
k Trojné bohyni, aby se tímhle nikdy nemusela zabývat. Srdce jí
bušilo v uších a tělo jí zachvátila úzkost.
Den, který Li tak dlouho oddalovala, byl konečně tady.
Až do té chvíle šlo o zcela obyčejný březnový pátek. Kolem
poledne dorazila po posledních přednáškách Chloe, zrovna když
Li převlékala postele, jak to měla na konci týdne ve zvyku. Jako
obvykle se Li dcery zeptala, jak se dneska měla, a Chloe ji jako
obvykle pohrdavě odpálkovala. Li se snažila moc si to nepřipouštět. Od té doby, co u ní zhruba ve čtrnácti letech propukla
puberta, dávala Chloe jasně najevo, že na své rodiče nemá čas.
V devatenácti, skoro dvaceti, už měla mít tyhle mladistvé
přesilovky s rodiči za sebou, ale Li věděla, že její jediné dítě za
to tak docela nemůže.
Když teď Li pozorovala zelené světlo, rozlévající se po podlaze
jako louže, bylo jí jasné, že jestli za to někdo může, pak jedině
ona sama. Zmocnil se jí strach a vina na sebe nedala dlouho
čekat. Kosti jí ztěžkly na beton, jako v nějaké noční můře.
Nedokázala se pohnout a zvednout ruku, otevřít dveře a vejít
dovnitř. Párkrát zamrkala, aby rozehnala slzy, které ji pálily pod
víčky, a pak vytáhla z kapsy džínů telefon a najela na historii
hovorů – DANIEL byl první na seznamu.
Až na nějaká ta náhodná setkání během pochůzek ve městě se
Li poslední dobou vídala většinou jen se dvěma lidmi: s Danielem
a s Chloe. Pracovala z domova a krom pár svých followerů na
facebooku a na twitteru, se kterými mluvila pravidelně online,
měla ve skutečném životě jen málo přátel. Její cestovatelská
vášeň a titul z britské univerzity, získaný před dvaceti lety, vedly
k tomu, že si vybudovala život na opačném konci světa. Příliš
pozdě si uvědomila, jak moc se ode všech odřízla, jak je sama,
když jí teď teče do bot. Konečně se Li podařilo ťuknout na správnou ikonku a vytočit manželovo číslo.
„Ahoj.“ Na druhém konci se ozval Danielův zkreslený, chraplavý

hlas. „Musíš okamžitě…“
Hovor spadl do hlasové schránky. Daniel to ve skutečnosti vůbec
nezvedl. Li schránku vytípla a zaklela v mandarínštině, přičemž ji
rodná řeč zatahala za uši. Ruce se jí třásly tak, že telefon skoro
upustila. Horko těžko vytočila číslo znovu, podrážděná i ochromená strachem. Tentokrát už to Daniel musí vzít. Prostě musí.
S tímhle si sama neporadí. Už ne. Konečně mu všechno řekne.
Chloe nebyla typ holky, co se opíjí nebo bere drogy, ani si Li
nemusela dělat starosti, že jednou přijde domů těhotná. Občas si
přála, aby to bylo takhle jednoduché. Tak by se aspoň museli
postavit problému jako rodina a najít společně řešení. Ale Chloin
ustavičný vztek jako kdyby neměl důvod ani příčinu.
Za ta léta už Li viděla Chloe vybuchnout nesčetněkrát. Během
oněch scén Chloe zuřivě křičela a bušila se pěstmi do hlavy, jako
kdyby si z ní chtěla vymlátit mozek. Ruce se stávaly zbraněmi,
kterými si drápala oči, obličej i paže. Li se jí v tom snažila zabránit, chytit jí paže a držet je u těla, až se nakonec obě zhroutily na
zem. Chvíli pak mlčky ležely, obě otřesené, a Chloe zírala do zdi,
neschopná promluvit. V tomhle stavu pak zůstávala nejméně
hodinu, v případě mimořádně zuřivého záchvatu i déle.
Pokaždé, když se Chloe ztratila sama v sobě, Li napadlo, jestli se
dokáže vrátit zpátky. Viděla v dceřiných očích strach i zmatek, ale
vůbec jí nedokázala pomoct. S Danielem posílali Chloe k psychiatrům, do poraden, k neurologům. Nestačil jim názor jednoho
odborníka, chtěli i druhý, někdy dokonce třetí nebo čtvrtý – dokud
jim nedošly peníze. Všichni tihle odborníci podrobili Chloe
důkladným prohlídkám i všemožným testům. Všichni pak také
prohlásili Chloe za zcela zdravou, přičemž záchvaty označili za
„růstové bolesti“ nebo „problémy s chováním“.
Li tyhle verdikty uklidňovaly, ale ne proto, že by s jejím dítětem
bylo všechno v pořádku. Odjakživa, od chvíle, kdy jí porodní asistentka položila miminko na hruď, si byla vědoma toho, že je na
Chloe něco jiného, divného. Cítila to v pohybech jejích miniaturních svalů, bylo to stejně nabíledni, jako že jí v žilách proudí
krev.
Telefon vyzváněl dál. I za hradbou dřevěných dveří Li viděla, že
zelené světlo je čím dál pronikavější, cítila jeho narůstající sílu.
Hlavou se jí honily zděšené myšlenky jako mnohonásobné odrazy v zrcadlové síni. Opravdu si myslela, že tenhle den nikdy nepřijde? Že ho může odkládat do nekonečna?
Hovor opět spadl do hlasové schránky. Během nuceného
vyčkávání na konec nahrané zprávy si Li uvědomila, že zpoza
dveří Chloiny ložnice vychází hlasité hučení. Zvuk měl intenzitu
letadlového motoru a každou vteřinou exponenciálně zesiloval. Li
ho cítila až v břiše, v morku svých kostí.
Konečně se na druhém konci ozvalo pípnutí.
„… Danieli? Proboha, Danieli. Musíš přijet domů, okamžitě!“
V náhlém přívalu odvahy, zrozené z fatalismu, anebo možná
posílená vzdálenou útěchou, kterou jí poskytla Danielova
hlasová schránka, Li strčila do dveří, připravená utkat se s čímkoliv, co za nimi čeká.
Jakmile to uviděla, telefon jí vypadl z ruky.
Chloe seděla na posteli, s obličejem zvráceným k nebi a se skelným, soustředěným pohledem. Seděla v tureckém sedu, dlaně
obrácené vzhůru, jako kdyby se chystala chytit míč. Z rukou jí
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hluboko v sobě, a to jak
přeneseně, tak doslova.
Konečně došla až k posteli.
Protlačila paži skrze prostor,
který ji od dcery dělil, a chytila Chloe za rameno. „Chloe,
zlato, nedělej to!
Já ti to vysvětlím…“
Slova jí ale uvízla v hrdle,
protože dcera konečně spu.stila oči z víru zeleného
světla a otočila se na ni.
Ohromená Li znechuceně
pustila Chloino rameno.
Dceřiny oči byly teď černé
a lesklé jako hmyzí krunýř,
žádné zorničky ani bělmo.
Chloin pohled v sobě neměl
stopu po čemkoliv lidském.
„Cos mi to provedla, matko?“
sykla Chloe.
Zelené světlo Li pohltilo jako
příbojová vlna.

1.
Texas, USA
Adelita se probrala s razancí
rozjetého rychlíku. V jednu
chvíli byla v bezvědomí
Vyrůstáme ze země. Oheň nás křtí, živá voda nás
a vzápětí zcela při sobě.
Žádné přechodové stadium.
sytí, ze vzduchu čerpáme sílu. Voláme Jedinou:
Rychle otevřela oči a smysly
Propoj nás ve velkém řetězci bytí a osvoboď nás
jí zaplavila realita. Chvíli ale
z pout, jež nás svazují.
trvalo, než věci kolem ní
získaly zpátky jasné kontury.
směrem ke stropu stoupal spirálovitý sloupec zeleného světla. V oknech se třepotaly polyesterové záclony, za kterými se mihla
Jakmile se dotklo stropu, rozlézalo se po omítce jako živá bytost. něčí silueta. Uslyšela hučení nápojového automatu a kostky ledu
Okenní tabulky se otřásaly v rámech, z poličky padaly knihy, padající do kelímku zakoupeného onou siluetou. Adelita ležela na
sklenice na Chloině nočním stolku explodovala a ohodila stěnu špinavém prostěradle v manželské posteli, vedle které stál
vodou i střepy. Li cítila, jak se na ni po podlaze valí jakási umakartový noční stolek. Aniž by se musela podívat, věděla, že
prapůvodní, neobráběná síla, až jí z toho začaly drkotat zuby. v jeho horním šuplíku najde Bibli. Byla v levném motelu u nějaké
Pozorovala celý ten výjev ztuhlá hrůzou, když jí to najednou – vedlejší silnice. Jak se sem ale dostala?
s devatenáctiletým zpožděním – celé došlo.
Postavit se tak rychle, jako přišla k sobě, bohužel nedokázala.
Ve snaze zajistit svému jedinému dítěti bezpečí zcela a naprosto Celé tělo ovládla únava a všechny končetiny jejím následkem
selhala.
ztěžkly. Byla zdravotnice tělem i duší, a tak podrobila vlastní tělo
„Chloe! Chloe, podívej se na mě!“
prohlídce. Nohy i ruce měla poškrábané a plné modřin, několik
Liin hlas zanikl v hluku, který Chloe obklopoval. Vzduch se chtěl nehtů bylo podlitých krví. Ruce i ramena se jí třásly. Srdce jí
každou chvíli rozskočit, silně to připomínalo dusno před bouří. poskakovalo v hrudi jako odpálený míček.
Ode dveří ke Chloině posteli to nebyl ani metr a půl, přesto Li Podržela si prst na zápěstí – víc než sto úderů za minutu to bylo
klopýtala, jako kdyby musela bojovat se silným protivětrem a její určitě. V pokoji vládlo šero, ale před očima jí plavaly barevné
dcera od ní byla kilometry daleko. Když se Li pokusila promluvit, skvrny.
praštil ji do nosu zápach ozónu, silný jako chlór. Pronikl jí až Kdyby si nebyla jistá, že to tak není, mohla by si klidně myslet, že
hluboko do krku, takže se začala dávit a do očí jí vhrkly slzy. má kocovinu po dvoudenním flámu. Přestože jí však paměť
Přesto se donutila klást jednu nohu před druhou. Musela to částečně vypovídala, Adelita věděla, že alkohol už pěkně dlouho
dokázat. Musela se pokusit dostat se ke Chloe, nyní ponořené neměla. Co se jí to, sakra, stalo?

Manifest čarodějek živlů
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„Hajzl zkurvenej!“
Kdo to byl? Srdce se jí v hrudi bolestivě, panicky rozbušilo. Byl
to mužský hlas, takové hluboké zavrčení, a zjevně vyšlo z koupelny.
Z postele za pootevřené dveře do koupelny neviděla, takže hlas
nemohla připsat jeho majiteli a neměla ponětí, komu by tak mohl
patřit.
Mozek jí začal nabízet záblesky nejrůznějších obličejů, především ženských. Z podvědomí se vynořovala jména: Elinor…
Maddie… Claire… Yukio. S těmi ženami něco prožila, znala je.
Ale odkud? A jak?
Hlavou jí vířily myšlenky, pokoušela se soustředit, ale nedařilo se
jí to, byla příliš vyčerpaná.
Adelita spustila bosé nohy z postele a udělala dva tři vrávoravé
kroky, jako sotva hodinu starý ptáček. Rozhlédla se po pokoji
a očima hledala něco, co by se dalo použít jako zbraň. Nemusela
se ani moc namáhat. Na lacině vyhlížející komodě ležel revolver
Colt 1873 Single Action Army, jehož chladná ocel se leskla ve
světle lampy. Adelita ho popadla, a jakmile ho uchopila do dlaně,
cítila se o něco líp. Její otec měl revolvery nejradši, jeden schovával spolu s brokovnicí u sebe v baru pod pultem. Ernesto Garcia
Adelitě a jejím dvěma starším sestrám – dvojčatům vždycky říkal,
že v každé civilizované zemi by zbraně měly být zakázané.
Jedním dechem ovšem dodával, že Spojené státy mají k civilizovanosti daleko. Ernesto trval na tom, aby se všechny jeho
holčičky naučily střílet.
Adelita zkontrolovala, že je zbraň nabitá, a doklopýtala ke koupelně, aby se na toho cizího člověka podívala dřív, než uvidí on
ji. Škvírou ve dveřích spatřila další pistoli ležící v umyvadle jako
zapomenutá plechovka holicí pěny. Vedle kohoutku, tam, kde se
obvykle pokládá mýdlo, stála otevřená, z poloviny vypitá láhev
Jacka Danielse.
Na vaně seděl muž, běloch.
Byl k Adelitě otočený zády, ale i tak poznala, že není moc vysoký,
možná tak metr šestasedmasedmdesát, jen o pár centimetrů
vyšší než ona. Byl svlečený do půl těla, štíhlý, široká ramena.
Dokázala by mu spočítat žebra i svaly, které se mu vlnily pod
kůží. Těch pár čísel, co mu scházelo, bohatě vyvažoval silou
a mládím. Mohlo mu být sotva třicet – byl o celou dekádu mladší
než ona. Černé kalhoty měl stažené akorát tak nízko, aby mu
z nich nekoukal zadek. Na zemi ležela černá košile se zlatými
insigniemi na ramenou. Holinky odkopnuté vedle toalety se leskly
čistotou, blonďaté vlasy měl ostříhané nakrátko. I když na sobě
neměl skoro nic, bylo jasné, že Blonďák patří k armádě.
Byl to Strážce.
Otočil se, aby si ošetřil zranění na boku. Vypadalo to na průstřel
kulkou. Snažil se ránu zašít sám, její poloha mu to však značně
komplikovala. Adelita se na JIPce často starala o postřelené
pacienty, a tak věděla, že měl Blonďák štěstí, byť on si to teď
určitě nemyslel. I malé průstřely bolí jako čert. Znovu zavrčel
a popadl z umyvadla láhev whisky, ze které si s bolestnou grimasou přihnul.
Adelita rozkopla bosou nohou dveře dokořán. „Kdo kurva jste?“
Zvedla pistoli přesně v okamžiku, kdy se na ni otočil. Jakmile
Adelita spatřila jeho obličej, zaplavily ji chtě nechtě vzpomínky
a zaútočily na její smysly.

Blonďatý Strážce běží přímo na ni. Nechala zbraň poklesnout
k boku a doklopýtala ke dveřím, aby se o ně opřela.
Pocit, jako by ji někdo rychle převíjel vpřed, jako kdyby se obrovskou rychlostí pohybovala mezi dvěma rovinami existence.
Zpátky v motelovém pokoji Blonďák udělal krok směrem k ní.
„Ne!“
Sice se jí nepokusil vytrhnout pistoli z ruky, ale úplně zastavit ho
nedokázala. Sukovitýma rukama ji chytil kolem pasu a poskytl jí
tak oporu. V hlavě jí divoce vířily obrazy.
Její vlastní pěst, zářící jako maják.
Blonďák, zasažený sloupcem bílého světla a padající k zemi, jako kdyby ho někdo praštil beranidlem.
Adelita ho od sebe odstrčila a znovu zvedla revolver, prst na
spoušti. Všimla si zaschlých kapiček krve na Blonďákově uchu
i roztrženého rtu. V tu chvíli jí to došlo a podlomily se jí nohy.
„To jsem ti udělala já.“
Blonďák přikývl.
„… Byla jsem ve vězení.“
„Jo jo. Věznice Panny Marie Nazaretské, Texas.“
Konečně jí svitlo a Adelita se musela sama sobě zasmát. „Tohle
je útěk z vězení. Já nejsem tvoje rukojmí, ale ty moje!“
Blonďák se zašklebil. „To ani ne.“
„Jak to myslíš?“
„Kdybych byl fakt tvoje rukojmí, nemyslíš, že bych odešel, když
jsi spala, a vrátil se s partou dalších Strážců?“
Adelitin unavený mozek si pospojoval všechny tečky. Strážce měl
pravdu.
„Takže já jsem utekla… a ty se mnou.“
„Jo.“
Blonďák poodstoupil a trochu zavrávoral – Adelita si nebyla jistá,
jestli za to může whisky, anebo bolest. Oběma rukama se opřel
o umyvadlo, evidentně vyčerpaný. Pořád to nedávalo smysl. Proč
by Strážce utíkal z věznice s nejvyšší ostrahou s čarodějnicí? Byl
přece svobodný.
Mohl odejít v klidu na konci svojí směny. Nemusel tu s ní být.
„Ani hnout.“ Adelita se pokusila o výhrůžný tón.
Blonďák se jí však díval přímo do očí, nebo spíš jejímu odrazu
v zrcadle. „Oba víme, že mě nezastřelíš. Mimochodem, děkuju.“
Adelita na něj zírala, vyvedená z rovnováhy. „Ehm… není zač?“
Pozorovala se v zrcadle, jak opět spouští pistoli k pasu, přičemž
si všimla, že má na sobě pouze spodní prádlo, takže je téměř
nahá. Ani on nevypadal, že by ho trápilo, že je do půl těla
svlečený. Klidně by mohli být manželé na nějaké levné lastminute dovolené. Během které ona omdlela a jeho někdo
postřelil. Panovala mezi nimi jakási důvěrnost, kterou si
nedokázala vysvětlit. Jednu otázku ale položit musela.
„Kde mám, sakra, oblečení?“
Tentokrát Strážce obrátil dlaně k nebi, jako že se vzdává. „S tím
já nemám nic společnýho. Vězeňskej mundúr sis svlíkla už v autě
a vyhodila ho z okýnka.“
Adelita to zvážila a pak se rozhodla nechat to být. Znělo to jako
něco, co klidně udělat mohla. Uniformu nesnášela, protože ji
materiál, z kterého byla ušitá, škrábal, a taky proto, že byla
fialová, čímž ji jakožto čarodějnici odlišovala od ostatních žen, od
„Ctnostných chotí“ či „Manželek“ v oranžovém. Z archaického
přízviska „Choť”, citovaného v koloniálních časech, se postupně
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stala modernější „Manželka“ a toto označení v dnešní době
sloužilo pro všechny ženy, které nebyly čarodějky. Ať už to bylo
jakkoliv, k ženským, s nimiž byla Adelita zavřená, se ta slova
absolutně nehodila. U Panny Marie Nazaretské žila bok po boku
s vražedkyněmi a členkami pouličních gangů. Adelita sama se
provinila pouze svým magickým původem, svou existencí.
„Co si pamatuješ jako poslední?“
Blonďák si zapnul pásek a zase se posadil na vanu. Než stačila
Adelita odpovědět, mozek už onu hádanku vyřešil za ni. Hlavou
jí běžely nesouvislé střípky různých zvuků i obrazů. Prašný dvůr
věznice, neúprosné texaské slunce: kamínek, jehož střed protíná
křemenná žíla. Adelita nemohla uvěřit svým očím – věznice se
denně zametala právě kvůli krystalům minerálů, pro jistotu.
Rychle kamínek zvedla.
„Para ti, Madre,“ zašeptala tehdy Adelita do zavřené dlaně.
Pro tebe, mami.
Poté jí s razancí blesku z pěsti vyšlehlo bílé světlo.
Pohlédla Strážci do očí. „To ty jsi mi nechal na dvoře ten krystal,
abych ho našla?“
Opět přikývl. Vinen ve všech bodech obžaloby.
„Jak jsi mohl vědět, že se to povede?“
Pokrčil rameny. „To jsem nemohl. Jen jsem doufal.“
„Časem bych se odtamtud dostala sama. Nějak.“
„Já vím.“ Zakřenil se na ni. „Jen jsem chtěl ten proces kapku
urychlit… Trochu ti zažehnout motor.“
Adelita nakrčila nedůvěřivě obočí. „Proč? Co z toho budeš mít
ty?“
Blonďák si znovu loknul whisky a otřel si pusu hřbetem ruky. „Už
mě nebaví žít na špatný straně historie.“
Adelita nad tím chvíli přemýšlela a přitom si na jeho nahé hrudi
prohlížela strážcovské tetování – oko, jehož zorničku představovala planeta Země, a nad ním latinské motto Si vis pacem, para

bellum.
Chceš-li mír, chystej se na válku. Takhle hoši jeho typu viděli svět:
jako černobílý, jako dobrý a špatný, jako vítězství a prohru. Doteď
byl na vítězné straně. Někdy v průběhu musel změnit názor.
„Měli bychom se sbalit.“
„Kam pojedeme?“
„To nech na mně, jo?“
Adelita si v duchu procházela všechno, co se stalo, a zvažovala
možnosti. Co mohla teď dělat jiného? Kam mohla jít? Nic ji nenapadalo. Neměla žádné peníze. Neměla oblečení. Momentálně už
její obličej jistě znají všude. S největší pravděpodobností je z ní
teď hledaný zločinec a na její hlavu je vypsaná odměna. Pokud ji
vezmou zpátky k Panně Marii Nazaretské, poputuje rovnou na
Dvůr B, kde režim griluje ty nejproblémovější čarodějnice. Stačilo
na to pomyslet, a útroby jí sevřela prudká křeč: nemůže se tam
vrátit. Nikdy se tam nevrátí, to radši zemře. Bylo zvláštní –
a zneklidňující – že tenhle chlap vypadal, že jí chce pomoct.
Nedokázala přijít na jediný důvod, který by nějakého Strážce–
vězeňského dozorce přiměl záměrně pomoct čarodějnici k útěku
z vězení. Ale bude zkrátka muset věřit tomu, co jí říká. Alespoň
prozatím.
„To ti teda hodně nejde.“ Adelita ukázala na kostrbaté stehy,
kterými si zašil ránu na boku. „Ukaž mi to. Jsem doktorka – nebo
tedy bývala jsem.“
Blonďák se zase zakřenil. „Fakt?“
Adelita cítila, jak se jí zmocňuje podráždění. „Proč tě to tak
překvapuje?“
„Na vzdělanou dámu znáš dost pouličních fíglů. Sledoval jsem
tě na vězeňský kameře. Nikomu jsi nedovolila, aby tam s tebou
zametal.“
„Protože ženský jsou prostě jednorozměrný, viď?“
„To jsem neřekl.“
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Lizzie Fry je pseudonym mezinárodně uznávané autorky,
redaktorky scénářů a producentky Lucy V. Hay.
Spolupracuje s předními filmovými společnostmi a je členkou
výboru londýnského festivalu
scenáristů. Žije v Devonu na
jihozápadním pobřeží Anglie.
Lizzie je autorkou The Coven,
dystopického
thrilleru
pro
Sphere Books, který žádá čtenáře, aby si představili svět, ve
kterém je čarodějnictví skutečné, předávané z matky na dceru... a muži udělají naprosto
vše, aby je zastavili.
Devon byla to jedna z nejhůře
zasažených oblastí v Anglii během honů na čarodějnice ve
středověku.
Na
jihozápadě
a okolí je mnoho pomníků těchto zavražděných žen. Exeter je
oficiálně prvním a posledním
místem ve Spojeném království,
kde byla pověšena čarodějnice,
a proto se Lizzie rozhodla zahájit příběh tam.

Začnu tradiční otázkou: odkud jste čerpala inspiraci? Které a mysleli jsme si, že to ženy nepodpoří, ale měl hordu fanynek.
literární postavy nebo autoři vás ovlivňují?
Přivedlo mě to k myšlence na roli bílých žen, které udržují patriarchální kontrolu. To je důvod, proč máme Karens (Pejorativní
Oh, jistě Margaret Atwoodová! Miluji její práci obecněji a miluji označení pro bílou ženu. Termín byl kritizován jako sexistický,
The Handmaid's Tale. (Česky: Příběh služebnice, Argo 2017, rasistický, třídní a snažící se ovládat chování žen, Wikipedia).
https://www.kosmas.cz/knihy/235801/pribeh-sluzebnice/.
Způsob, jakým se bílé „feministky“, které o sobě tvrdí, že jsou
Také jsem milovala The Testaments (česky Svědectví, Argo liberální a levicové, vrhají na křesťanské fundamentalisty, aby
2020, https://www.kosmas.cz/knihy/271039/svedectvi/) v někte- protestovaly za práva trans lidí. Je to hrozné, protože trans
rých ohledech dokonce více než Příběh služebnice, a to i díky ženám, zejména barevným, vděčíme za mnoho svých práv.
televiznímu seriálu.
Proto jsem postavu Callie vytvořila jako černou trans ženu a neJako scénáristka vidím, jak jsou televize, filmy, sociální média uvěřitelně mocnou čarodějka, která je důležitá a respektovaná.
a literatura propojeny. Mnoho různých nápadů a duševního vlast- Také jsem chtěla poukázat na to, že naopak Tansy (velmi mocná
nictví se zkoumá odlišnými způsoby. Lidé mohou v příbězích živelná čarodějka) nebyla skvělá, protože vypudila Callie
vidět sami sebe a také pochopit, proč jsou špatní lidé takoví, jací z covenu (označení pro náboženské společenství nebo
jsou, proč dělají to, co dělají.
shromáždění čarodějnic, obvykle sestávající ze tří až třinácti
Můžete uvést alespoň několik událostí ze skutečného světa, stejných částí mužského a ženského pohlaví, známé také jako
čarodějnický kruh), a to jen proto, že je trans.
které vás ovlivnily.
Zatímco jsem o této knize přemýšlela, na Twitteru se objevila
Očividně Trumpova politika a zejména jeho odpor proti BLM. hádka, kde si feministky s vyloučením transsexuálů říkaly
(Black Lives Matter ( BLM ) je nadnárodní hnutí, které vzniklo ve Goodies. Dobrá, byla to forma oslovení žen v puritánské Nové
Spojených státech, aby se postavilo proti násilí vůči černochům Anglii, což je ekvivalent slova Goodwife. Během Salemských
nebo lidem jiné barvy pleti. Wikipedie). Věc „chyť je za kundičku“ čarodějnických procesů bylo mnoho žen oslovováno jako Goody
mě opravdu ovlivnila, protože se to stalo PŘED jeho zvolením a to bylo používáno k rozlišení mezi dobrými manželkami
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Exeter byl posledním místem, kde byla pověšena čarodějnice...

tismu, pravděpodobně proto se začal rychle šířit názor, že město
ovládla skupina čarodějnic za účelem zkázy církve a poškození
místních obyvatel. Google). Tyto ženy na Twitteru si myslely, že
jsou tak chytré, že jsou ty utlačované, když Goodies ve
skutečnosti udržoval režim – a měl z něj prospěch.
Je tam i geografický aspekt, protože žijete v Devonu?
A to je opravdu důležité místo v románu a zajímavě to
souvisí s historií čarodějnických procesů ve Spojeném
království.
Ano! Exeter byl posledním místem, kde byla pověšena
čarodějnice... oficiálně, tedy: nevěřím, že to tak skutečně bylo.
a čarodějnicemi. (Salemský proces byl jeden z mála případů
Temperance Lloydová, Mary Tremblesová a Susannah
inkvizičního stíhání čarodějnic v Americe, oproti dobovému
Edwardsová pocházely z Bidefordu v Devonu a byly souzeny
rozšíření v mnoha zemích Evropy,
v Exeteru, což vedlo k jejich
zvláště v Německu, Švýcarsku a Hooběšení, navzdory skutečnolandsku).
sti, že všechny důkazy byly
Celkem zemřelo dvacet lidí, než byl
jen z doslechu. Toto se od té
v této neuvěřitelně puritánské, izolodoby stalo známým jako
vané komunitě v Massachusetts
čarodějnický proces v Bideobnoven pořádek a došlo k zastavení
fordu a je hlášeno jako pofanatického výkladu práva.
slední případ čarodějnic, které
Proces proběhl v roce 1692 ve městě
byly v Anglii oběšeny, i když
Salem (stát Massachusetts) mezi
se objevily pozdější případy,
evropskými imigranty, kteří byli ovlivkteré prostě nebyly tak dobře
něni dobovými mýty a kulturou. Aféře
zdokumentovány. Je tu také
předcházela dlouhá chladná zima,
Boscastle (v Cornwallu, kde je
epidemie pravých neštovic a ergo-
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nyní Muzeum čar a kouzel, a to je považováno za anglickou
odpověď na Salem) a bazény pro utonutí.
Jsem z Devonu a o tom všem jsme se učili ve škole. Když jsem
bývala učitellkou v Exeteru, jedla jsem své sendviče u pomníku
Bidefordských čarodějnic a říkala si: „Chci o tom napsat knihu“.

lí, že je ten špatný. Miluji psaní darebáků. Ve scénáristickém
světě se padouši stali jemnějšími a my trávíme spoustu času
teoretizováním o motivech padoucha, na rozdíl od černobílého
antagonisty, který prostě dělá špatné věci, protože je monstrum.

Což nás přivádí k triumvirátu – Panna, Matka, Babizna –
V románu vystupují tzv. kuchyňské čarodějnice, křišťálové myslíte si, že je to posilující model?
čarodějnice a elementálové. Mohla byste prozradit, proč jste
si vybrala právě tyto?
To vše ve skutečnosti existuje! Očividně máme čarodějnictví
a Wicca (nové náboženské hnutí, pocházející z první poloviny
20. století, klasifikované jako novopohanství) v reálném světě,
a to jsou vlastně všechny typy čarodějnic. Jen jsem zvolila
reálnější přístup! Čarodějky ve skutečném světě například
neumějí střílet blesky z rukou, ale kvůli žánru jsem pro fantasy
prvky udělala čarodějnictví hmatatelnějším.
Čarodějnice jsem hoodně zkoumala. Nechtěla jsem dělat anglocentrickou verzi čarodějnictví, tak jsem mluvila i s čarodějnicemi
z Afriky a Ameriky a zeptala se jich, jak vidí čarodějnictví jako
zmocnění a co pro ně znamená, a pak jsem to smíchala s fantazií. Chtěla jsem se zaměřit na téma mocných žen, které jsou
zdrojem strachu.
V knize je také komentář k tomu, co znamená být přirozeně
talentovaný, proti tvrdému studiu a poctivé práci. Oba
předpoklady si jsou rovny. Marianne (hlavní protagonistka
románu) tak žárlí na ženy s vrozenou silou. Je opravdu mocná,
ale nevidí to, je příliš zaneprázdněná nenávistí ke každé druhé
ženě.
Souhlasím se Stephenem Kingem, který říká, že „talent je levný
jako kuchyňská sůl“ – je důležitější tvrdě pracovat, než být prostě
nadaný.

Může to být posilující, ale mrmusí. Nemyslím si, že podobné
modely jsou dobré nebo špatné, záleží na tom, co s nimi děláte.
Systémy jsou jen tak dobré, jak dobrý je jejich nejhorší člen, stačí
se podívat na institucionální rasismus uvnitř, řekněme, policejních sil nebo zdravotnického průmyslu.
Jsem asi všechny tři, jako většina žen. Záleží jen na kontextu
života. Být matkou je velkou součástí mé identity – byla jsem
dospívající matkou, a protože v naší společnosti oslavujeme
panny, jakmile se stanete matkou mladistvou, je vám řečeno, že
Pojďme si promluvit o Hekaté, starověké řecké bohyni jste poškozené zboží a váš život je zničený. Přesto od mladých
dívek vyžadujeme sexualitu, ale když sexualitu uvi-díme, stanou
čarodějnictví! Kým pro vás je?
se z nich děvky – jako žena nemůžete vyhrát.
Role Hekaté v románu není něco, nad
Jako učitelka a žena středního věku jsem také ta babizna.
čím jsem strávila mnoho času přeProstřednictvím svých webových stránek učím o psaní a sociální
mýšlením. Chtěla jsem vybrat ženskou
spravedlnosti. Jako matka a babička mohu vzdělávat lidi o postobohyni, osobně mám Hekaté nejraději,
jích k rasismu, klasicismu a zrušení kultury.
protože mi vždycky připadala temnější,
Pokud jde o pannu, často mám pocit, že jsem ji opustila.
pomstychtivější a... víc gotická!
Podívám se na ni a je mi líto mého mladšího, dívčího já. Když to
říkám, miluji se jako dívka, protože odtud pramení můj optimisKdyž jsme u řeckého mýtu, je Adelita
mus a jsem stále optimista, takže je tam stále se mnou.
vaším Odysseem?
Jakým typem čarodějnice byste chtěla být?
Do jisté míry ano. Nechtěla jsem to
udělat z pohledu Chloe, protože vypráPozemskou čarodějnicí! Nejen proto, že je nejmocnější v mém
vění „vyvolené“, představa toho osasvětě, i já chci být nejmocnější ženou na světě. Ráda bych měla
mělého dítěte, které potřebuje změnit
jejich schopnosti, ráda bych poznala věci dříve, než se stanou.
svět, mě vždycky štve. Teenageři jsou
Pro Tansy je to, opravdu temné místo, protože do své magie
stále děti a potřebují vedení a podporu.
vstoupila příliš mladá. Znala jsem některé věci příliš mladá
Kdežto někdo ve věku kolem čtyřiceti let,
a málem jsem se vydala na temnou, destruktivní cestu. Mohla
jako Adelita, bude vědět, co se děje ve
jsem být Tansy, mohla jsem se na každého dívat s podezřením
světě, a má životní zkušenosti, které
Socha Hekaté a být urážlivá. Je to moje temná dvojnice.
přináší na stůl. Já nestavím bílé ženy do
ve Vatikánských
středu příběhu.
muzeích
Nikdo se ráno nevzbudí a neřekne „víš
(Ze zahraničních pramenů)
co, budu padouch“. Ani Trump si nemys-
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Adam Grant
JEŠTĚ TO PROMYSLI
Co je nejdůležitejší vlastností v rychle se měnícím
světě? Adam Grant vás přesvědčí, že otevřená
mysl.
Na základě provokativních myšlenek a pečlivých
důkazů vás naučí, jak se radovat z toho, že se mýlíte!
Je totiž osvobozující nevěřit všemu, co si myslíme
a zrovna cítíme; opustit stará přesvědčení, která nám
už neslouží. Protože každý, kdo se umí vzdát chybných
názorů, a dá přednost mentální flexibilitě před hloupou
důsledností, dokáže zázraky! Staňte se takovým
člověkem i vy!
Známkou inteligence bývá schopnost snadno se učit
a dobře si pamatovat, ale v rychle se měnícím světě
jsou důležité i opačné kognitivní dovednosti: schopnost přehodnocovat a odnaučovat se. Dávat přednost
nepohodlí pochybností před zažitým přesvědčením.
Nenaslouchat pouze názorům, které nám dělají dobře,
ale dát prostor myšlenkám, které nás nutí k zamyšlení.
Adam Grant roky zkoumal, co lidem pomáhá vykročit
z bezpečných jistot starých názorů, když začnou být
nebezpečné. Naučí vás, jak přežít v polarizované
společnosti bez ztráty přátel a ukáže, že změna mínění
nemusí bolet.
Přeložil Aleš Drobek
Vázaná, 336 stran, 429 Kč, ISBN: 978-80-7555-158-0
Zakoupit můžete zde

Jestliže
ve
vědění je
síla, pak
v poznání
toho, co
nevíme,
je
moudrost.

https://www.melvil.cz/kniha-jeste-to-promysli/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno, www.melvil.cz

Prolog
Po dlouhém kodrcavém letu se z montanského nebe sneslo
patnáct mužů. Nebyli to rekreační parašutisté, nýbrž elitní hasiči
seskakující do obtížně přístupného lesa, který se předchozího dne
vznítil po zásahu bleskem. V té chvíli ještě nevěděli, že za několik
minut budou bojovat o holý život.
Onoho parného pozdního odpoledne v srpnu roku 1949 přistáli
nedaleko strže Mann Gulch. Hasiči už zahlédli šlehat plameny
naproti přes rokli, a tak začali ihned sbíhat ze svahu k řece
Missouri. Měli v úmyslu obehnat požár umělým zákopem a nasměrovat ho tam, kde by nenapáchal tolik škody.
Když urazili asi půl kilometru, velitel jednotky Wagner Dodge
zpozoroval, že požár přeskočil okraj rokle a žene se přímo na ně.
Plameny šlehaly až do výše devíti metrů. Brzy nabyly na takové
síle, že za necelou minutu překonaly vzdálenost dvou fotbalových
hřišť.
Před šestou večerní už bylo jasné, že lokalizace požáru nepřipadá
v úvahu. Dodge změnil taktiku z útoku na ústup a se svými muži se
okamžitě začal stahovat z rokle. Hasiči se škrábali do příkrého
skalnatého svahu porostlého po kolena vysokou trávou. Za osm
minut urazili přes čtyři sta metrů a k vrcholu rokle jim zbývalo
necelých dvě stě.
Bezpečné útočiště měli už na dohled, jenže oheň je rychle doháněl.
A tak Dodge učinil rozhodnutí, jímž své muže zcela zaskočil. Místo
aby pokračoval v ústupu, zastavil se a předklonil.
Z kapsy vytáhl sirky, začal je zapalovat a házet do trávy před
sebou. „Myslel jsem, že mu přeskočilo,“ vzpomínal později jeden
z přítomných hasičů. „Požár už nám dýchá na záda a velitel nám
zapaluje druhý přímo pod nohama?“ Ten idiot se nás snaží upálit
zaživa. Není divu, že mužstvo neuposlechlo, když Dodge ukázal na
vlastnoručně rozdělaný oheň a křikl: „Nahoru! Tudy nahoru!“
Hasiči si totiž neuvědomili, že Dodge za pochodu vymyslel, jak
odsud vyváznout živý. Spálil trávu před sebou a odepřel tak
potravu mohutným plamenům, které je pronásledovaly. Pak si polil
kapesník vodou z polní lahve, přikryl si jím ústa a dalších patnáct
minut ležel na spálené půdě. Zatímco mu lesní požár běsnil nad
hlavou, on dýchal kyslík u země.
Dvanáct jeho hasičů bohužel zahynulo. V sežehlé ruce jedné
z obětí se později našly hodinky, jejichž ručičky se roztavily na
čase 17.56.
Proč přežili pouze tři muži? Svou roli zřejmě hrála i tělesná
kondice, protože dva členové Dodgeovy jednotky požáru
jednoduše unikli tím, že včas vyběhli na vrchol rokle. Ovšem sám
Dodge přežil díky své duchapřítomnosti.

●●●
Když se zamýšlíme, co je základem duchapřítomnosti, obvykle se
nám automaticky vybaví inteligence. Čím jsme chytřejší, tím
složitější problémy přece dokážeme řešit a tím rychleji se s nimi
vypořádáme. Inteligence se obecně vykládá jako schopnost přemýšlet a učit se. Jenže v našem rušném, těkavém světě existuje
ještě jedna množina kognitivních dovedností, které jsou snad ještě
důležitější – schopnost znovu si věci rozmyslet a odnaučovat se.
Představte si, že jste právě absolvovali test s výběrem z možností
a začínáte pochybovat o jedné své odpovědi. Ještě máte chvíli čas
– zůstanete u svého prvního rozhodnutí a necháte odpověď být,
nebo ji změníte?
Přibližně tři čtvrtiny studentů jsou přesvědčeny, že opravovat
a měnit odpovědi není dobrý nápad. Poradenská společnost
Kaplan, která se zabývá přípravou na testy, kdysi studenty
varovala: „Než změníte svou odpověď, dobře si to rozmyslete.
Zkušenosti ukazují, že mnoho studentů si tím pohorší.“
Při vší úctě ke zkušenostem dávám přednost tvrdým datům. Když
trojice psychologů provedla rozsáhlou revizi třiatřiceti studií, zjistila,
že v každé z nich byla většina oprav správná. Tento jev je znám
jako omyl prvního instinktu.
V rámci jednoho experimentu spočítali psychologové stopy po
gumování v testech více než patnácti set studentů ze státu Illinois.
Pouze čtvrtinu změn provedli studenti ze správné odpovědi na
špatnou, zatímco u poloviny změn si skóre vylepšili a špatnou
odpověď nahradili správnou. Vídám to rok co rok ve svých vlastních kurzech: závěrečné testy mých studentů mají překvapivě málo
šmouh od gumy, ale ti, kteří své první odpovědi přehodnotí, si
nakonec zlepší celkový výsledek.
Je samozřejmě možné, že opravené odpovědi nemusejí být lepší
samy o sobě, nýbrž jen proto, že studenti obvykle mění názor tak
neradi, že to udělají, až když jsou si poměrně jistí.
Nedávné studie však poukazují na jiné vysvětlení: výsledek nezlepšuje ani tak změna odpovědi, jako spíše zvažování, zda ji
změnit.
Obecně totiž neváháme jen při škrtání v testu. Příčí se nám už
samotná představa, že něco přehodnotíme. V rámci jednoho
experimentu bylo několik set vysokoškolských studentů náhodně
vybráno na přednášku o omylu prvního instinktu.
Přednášející je poučil o důležitosti přehodnocování názorů
a vysvětlil jim, v jakých situacích má taková změna smysl.
V následujících dvou testech však tito studenti přesto neměnili své
odpovědi častěji než jiní.
Problém spočívá částečně v kognitivní pohodlnosti. Někteří
psychologové poukazují na skutečnost, že jsme duševní lenoši:
často raději lpíme na starých názorech, než abychom se namáhavě potýkali s nějakými novými. Náš odpor k přehodnocování má
však i hlubší kořeny. Čím více zpochybňujeme svá rozhodnutí, tím
nepředvídatelnější se nám svět jeví. Pokaždé si totiž musíme
připustit, že fakta se mohla změnit, že co bylo dříve správné, může
být najednou špatné. Přehodnocení něčeho, čemu hluboce
věříme, může podkopat základy naší identity a vyvolat v nás pocit,
že ztrácíme část vlastního já.
Přehodnocování nám nečiní potíže vždy a všude. Na aktualizaci
vlastního majetku se například vyloženě těšíme. S radostí si
obnovíme šatník, když vyjde z módy, a renovujeme zastaralou
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kuchyni. Ovšem co se našich vědomostí a názorů týká, spíše se
držíme svého. Psychologové tomu říkají uváznutí a ustrnutí.
Upřednostňujeme pohodlí jistoty před nepohodlím pochybností
a necháváme své kosti obrátit v prach mnohem dříve než svá
přesvědčení. Smějeme se lidem, kteří stále používají Windows 95,
a přitom pořád lpíme na názorech, k nimž jsme se dopracovali
v téže době. Preferujeme tvrzení, která se nám dobře poslouchají,
před těmi, jež nás nutí k zamyšlení.
Možná jste už slyšeli, že když hodíte žábu do hrnce s horkou
vodou, okamžitě vyskočí, ale když ji hodíte do vlažné vody a postupně zvyšujete teplotu, uvaří se. Nedokáže totiž přehodnotit
situaci a hrozbu si uvědomí, až když je pozdě.
Nedávno jsem si na tuto oblíbenou historku trochu posvítil a přišel
jsem na jeden drobný zádrhel: není to pravda.
Žába vhozená do hrnce s vařící vodou někdy vyskočí, někdy ne,
ale každopádně se ošklivě opaří. V hrnci s vodou, která se
postupně zahřívá, si naopak libuje, ale vyskočí, jakmile jí začne být
horko.
Nejsou to žáby, kdo nedokáže přehodnocovat. Jsme to my. Jakmile
jednou uslyšíme příběh a uvěříme mu, málokdy se namáháme
s jeho ověřováním.
●●●
Když hasiči v rokli Mann Gulch viděli, že se na ně ženou plameny,
museli se rozhodnout. V ideální situaci by se zastavili, analyzovali
situaci a zhodnotili své možnosti. Jenže v jejich případě požár zuřil
necelých sto metrů za nimi – na zastavování a přemýšlení nebyl
čas. „Při velkém lesním požáru nemají velitel s družstvem ani čas,
ani strom, do jehož stínu by si mohli sednout a vést platónský
dialog o nepřízni osudu,“ napsal vědec a bývalý hasič Norman
Maclean ve své oceňované knize Young Men and Fire (Mladí muži
a oheň) popisující tragédii. „Kdyby byl Sokrates velitelem při požáru v rokli Mann Gulch a se svými muži by tam jen seděl a uvažoval, shořel by na popel.“

Dodge nepřežil díky tomu, že přemýšlel pomalu a důkladně, nýbrž protože dokázal situaci
přehodnotit velmi rychle. Dvanáct jeho mužů
zaplatilo životem, jelikož jeho chování nerozuměli. Včas si neuvědomili, oč se jejich
velitel snaží.
V akutním stresu se lidé obvykle uchylují
k automatickým, hluboce zažitým reakcím. To
je z evolučního hlediska velmi prospěšné,
ovšem jen pokud se ocitnete ve stejném
prostředí, v jakém se takové reakce osvědčily.
Jste-li lesní hasič, máte zažito požáry hasit, ne
zakládat nové. Pokud vám jde o život,
instinktivně utíkáte směrem od ohně, nikoli
k němu. Za normálních okolností vám takové
reakce mohou zachránit krk. Jenže Wagner
Dodge přežil Mann Gulch, protože oba tyto
instinkty rychle potlačil.
Nikdo ho nenaučil, jak rozdělat únikový oheň.
O takovém nápadu nikdy ani neslyšel. Z jeho
strany to byla čirá improvizace.
Další dva přeživší později pod přísahou vypověděli, že během výcviku se o únikovém ohni
nikdy neučili. Mnozí odborníci strávili celou
svou kariéru studiem lesních požárů, aniž by si uvědomili, že je
možné zůstat naživu díky vypálení místa uprostřed plamenů.
Když lidem vyprávím o Dodgeově taktice, obvykle žasnou nad jeho
vynalézavostí pod tlakem. Geniální nápad! Jejich údiv se však
rychle změní ve sklíčenost, když usoudí, že obyčejný smrtelník se
na takový okamžik prozření nezmůže. Vždyť mě vyvedl z míry
i domácí úkol z matematiky pro mého čtvrťáka. Přitom přehodnocování většinou nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti ani
vynalézavost.
V oné klíčové chvíli v rokli Mann Gulch propásli hasiči ještě jednu
příležitost k přehodnocení, která se jim přímo nabízela. Než Dodge
začal házet hořící sirky do trávy, nařídil jim, aby odhodili těžkou
výbavu a výstroj. Všichni totiž těch osm minut běželi do příkrého
kopce i se sekyrami, pilami, lopatami a desetikilovým ruksakem na
zádech.
Pokud vám je v patách smrt, může se zdát samozřejmé, že zaprvé
a především odhodíte vše, co vás zpomaluje. Pro hasiče je však
výbava a výstroj nezbytnou součástí profesního života. Její nošení
a péče o ni tvoří podstatnou část jejich výcviku.
Dodge musel vydat přímý rozkaz, než většina hasičů odložila své
nářadí, a i poté se jeden z nich držel své lopaty, dokud mu ji kolega
nevzal z ruky a nezahodil. Kdyby družstvo odhodilo svou výbavu
dříve, stačilo by to k jejich záchraně?
To se už nikdy s jistotou nedozvíme, ale Mann Gulch nebyl ojedinělý případ. Jen v letech 1990 až 1995 zahynulo v USA celkem
třiadvacet hasičů, kteří utíkali před požárem do svahu i s těžkou
výbavou, přestože její odhození mohlo znamenat rozdíl mezi
životem a smrtí. V roce 1994 rozšířil silný vítr na hoře Storm King
v Coloradu prudký požár v rokli. Při běhu do kopce po skalnatém
terénu tehdy přišlo o život čtrnáct elitních hasičů – čtyři ženy
a deset mužů – přestože jim do bezpečí zbývalo pouhých šedesát
metrů.
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Později vyšetřovatelé spočítali, že bez nářadí a batohů by družstvo
mohlo běžet o patnáct až dvacet procent rychleji.
„Většina z nich by přežila, kdyby jednoduše odhodili své vybavení,“
uvedl jeden z expertů. Kdyby „hasiči odhodili batohy a nářadí,“
shodl se s ním americký Úřad pro lesní správu, „dosáhli by vrcholu
hřebene dřív než požár.“
Lze předpokládat, že družstvo zpočátku jelo na autopilota a ani si
neuvědomovalo, že běží i s nářadím v rukou a s batohy na zádech.
„Asi po tři sta metrech běhu do kopce,“ vypověděl jeden z přeživších z Colorada, „jsem si uvědomil, že se mi na rameni pořád
houpe motorová pila!“ Muž tehdy sice učinil moudré rozhodnutí
a dvanáctikilový nástroj zahodil, pořád však ztrácel drahocenný
čas: „Nesmyslně jsem začal hledat místo, kam ji schovat, aby
neshořela. […] Vzpomínám si, jak jsem si říkal: ‚Já vážně zahazuju
svou pilu, to se mi snad zdá.‘“
Jedna z obětí byla nalezena s batohem na zádech a v ruce stále
svírala držadlo motorové pily. Proč tolik hasičů lpí na svých nástrojích i v situaci, kdy by si jejich odhozením mohli zachránit život?
Pokud máte jako hasič odhodit své vybavení, musíte se odnaučit
hluboce zakořeněné zvyky a instinkty. To ale není vše – zbavit se
nářadí znamená přiznat chybu a přijít o část vlastní identity. Musíte
přehodnotit svůj profesní cíl... a svou životní roli. „S požáry se
nebojuje holýma rukama, ale pomocí nástrojů, které jsou často
charakteristickými znaky hasičů,“ vysvětluje psycholog práce
a organizace Karl Weick: „Právě kvůli jejich obsluze je hasič
nasazován. […] Jejich odhození způsobuje existenciální krizi. Kdo
jsem bez svých nástrojů?“
Přírodní požáry jsou relativně vzácné. Většina z nás nemusí dělat
blesková rozhodnutí, kdy je potřeba vnímat nástroje jako hrozbu
a oheň jako cestu do bezpečí. Přesto je problém přehodnocování
zažitých předpokladů překvapivě běžný, možná dokonce společný
všem lidem.
Všichni se dopouštíme obdobných chyb jako hasiči z rokle Mann
Gulch, ale jejich následky bývají méně tragické, a proto si jich často
ani nevšimneme. Ze způsobů, jak přemýšlíme, se stávají návyky,
které pro nás mohou představovat přítěž, a my o nich často
začneme pochybovat, až když je pozdě. Říkáme si třeba, že
skřípající brzdy to ještě chvíli vydrží, jenže ony pak selžou zrovna
na dálnici. Nebo věříme, že akciový trh bude dál stoupat, ačkoli
analytici varují před blížící se realitní krizí.
Nebo předpokládáme, že se v našem manželství nic zásadního
neděje, přestože se nám partner citově vzdaluje. V práci nejsme
vůbec nervózní, i když někteří naši kolegové byli propuštěni.
Tato kniha vyzdvihuje důležitost přehodnocování. Vysvětluje, jak si
osvojit mentální flexibilitu, která Wagneru Dodgeovi zachránila
život. A zamýšlí se také nad tím, proč Dodge nedokázal ke stejné
pružnosti motivovat i ostatní a jak se takového selhání vyvarovat.
Možná do práce nenosíte sekeru nebo lopatu, jistě však pravidelně
používáte určité kognitivní nástroje – například své znalosti, předpoklady nebo názory, které zastáváte. Některé z nich přitom nejsou
jen pracovní pomůckou, nýbrž součástí vašeho já.
Ukažme si to na skupině studentů, kteří na Harvardu vytvořili první
sociální síť. Ještě před příchodem na vysokou školu spojili více než
osminu nastupujících prváků do takzvané „e-skupiny“. Jakmile
však na Harvard nastoupili, svou myšlenku opustili a síť zrušili.
O pět let později založil Mark Zuckerberg na stejném kampusu

Facebook. Někteří z tvůrců původní e-skupiny toho dnes čas od
času litují. Vím to, protože jsem jedním z nich.
Aby bylo jasno, tehdy jsem si vůbec nedokázal představit to, čím
se později stal Facebook. Při zpětném pohledu je však zřejmé, že

jsme s přáteli propásli řadu příležitostí k přehodnocení potenciálu
naší platformy. Naším prvním instinktem bylo využít e-skupinu
k navazování nových známostí. Nepřemýšleli jsme nad tím, jestli
bude zajímavá i pro studenty jiných škol, natož pro veřejnost
obecně. Měli jsme zkrátka zažitý návyk používat online nástroje ke
komunikaci s přáteli. Když jsme se pak všichni ocitli v docházkové
vzdálenosti na stejném kampusu, usoudili jsme, že e-skupinu už
nepotřebujeme. Přestože jeden ze spoluzakladatelů studoval informatiku a další provozoval úspěšný technologický startup, vycházeli
jsme z chybného předpokladu, že sociální síť je pomíjivý koníček,
nikoli budoucnost internetu. Protože jsem neuměl programovat,
neměl jsem nástroje, abych vytvořil něco sofistikovanějšího. Navíc
zakládat firmy, to jsem prostě tehdy nebyl já. Vnímal jsem se jako
student prvního ročníku vysoké školy, ne jako začínající podnikatel.
Od té doby je přehodnocování středobodem mého života a mé
identity. Jsem psycholog, ale nejsem příznivcem Freuda, nemám
v ordinaci gauč a neprovádím terapie. Jako psycholog práce
a organizace na Whartonu jsem posledních patnáct let strávil
studiem a výukou managementu založeného na důkazech. Coby
podnikatele v oblasti dat a kreativy si mě najaly organizace jako
Google, Pixar, NBA nebo Nadace Billa a Melindy Gatesových,
abych jim pomohl přehodnotit systém vytváření smysluplných
pracovních míst či budování kreativních týmů a kultury spolupráce.
Mým úkolem je dívat se novýma očima na to, jak pracujeme,
řídíme týmy a žijeme. A totéž učím i druhé.
Myslím si, že žijeme v době, kdy je schopnost přehodnocování
obzvlášť důležitá. Když vypukla pandemie koronaviru, mnoho lídrů
po celém světě přehodnocovalo své předpoklady příliš pomalu –
nejprve usoudili, že virus nezasáhne jejich země, poté že nebude
smrtelnější než chřipka, a pak že ho mohou přenášet pouze lidé
s viditelnými příznaky. A počty obětí se stále sčítají.
Rok 2020 podrobil naši mentální pružnost těžké zkoušce. Přinutil
nás zpochybnit předpoklady, které jsme dlouho považovali za
samozřejmé: že je bezpečné jít na návštěvu do nemocnice, jíst
v restauraci a obejmout rodiče nebo prarodiče. Že v televizi budou
vždy běžet živé sportovní přenosy a že většina z nás nikdy nebude
muset pracovat na dálku nebo učit své děti doma. Že si budeme
moci koupit toaletní papír a dezinfekční prostředek na ruce, kdykoli
budeme potřebovat.
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Uprostřed pandemie jsme byli svědky četných případů policejní
brutality v USA. Řadu lidí to vedlo k přehodnocení názorů na
rasovou nespravedlnost a vlastní roli v ní. V důsledku nesmyslné
smrti tří Afroameričanů – George Floyda, Breonny Taylorové
a Ahmauda Arberyho – si miliony bělochů uvědomily, že stejně jako
sexismus není jen záležitostí žen, netýká se rasismus jen lidí
tmavé pleti. Spojenými státy se přehnaly vlny protestů a podpora
hnutí Black Lives Matter (Na životech černochů záleží) během
dvou týdnů zesílila tolik jako za předchozí dva roky dohromady.
Mnozí z těch, kdo krutou a dodnes všudypřítomnou realitu systémového rasismu dlouho nechtěli nebo neuměli uznat, ji najednou
spatřili v docela novém světle.
Mnozí z těch, kteří dlouho mlčeli, si začali uvědomovat svou
odpovědnost vymezit se jako antirasisti a bojovat proti předsudkům.
Navzdory podobným společným zkušenostem žijeme ve stále více
polarizující době. Některým lidem stačí jediná zmínka o pokleknutí
během státní hymny, a je po přátelství. Jinde zase za rozvodem
stojí jediný hlasovací lístek. Zkostnatělé ideologie trhají americkou
kulturu na kusy. Dokonce i náš velký zastřešující dokument, Ústava
Spojených států, umožňuje dodatky. Co kdybychom také my začali
rychleji novelizovat své osobní mentální ústavy?
Cílem této knihy je zamyslet se nad samotným procesem
přehodnocování. Vyhledal jsem ty nejpřesvědčivější důkazy
a přední světové odborníky na přehodnocování názorů.
V první části se zabývám tím, jak se otevřít jiným pohledům.
Dozvíte se, proč pokrokově smýšlející podnikatel uvízl v minulosti,
proč okrajový kandidát na veřejnou funkci začal považovat
syndrom podvodníka za výhodu, že má laureát Nobelovy ceny
radost z vlastního omylu, jak nejlepší světoví prognostici aktualizují
své názory a jak se oscarový režisér produktivně hádá.
Druhá část knihy zodpovídá otázku, jak můžeme přimět druhé
k přehodnocení názoru. Zjistíte, jak mezinárodní debatní šampion
vyhrává spory a jak černošský hudebník přesvědčuje bělošské
supremacisty, aby upustili od nenávisti. Ozřejmím vám speciální
metodu naslouchání, díky níž jistý lékař přesvědčil rodiče o výhodách vakcinace a jedna zákonodárkyně ugandského velitele,
aby zasedl k jednacímu stolu. A pokud jste fanoušky týmu
Yankees, zkusím vás přimět k podpoře Red Sox.

Ve třetí části se ptám, jak
můžeme vybudovat komunitu celoživotních studentů.
V kontextu společenského
života nám výzkumníci,
kteří se specializují na
obtížné konverzace, ukážou, jak lépe mluvit
o polarizujících tématech
jako potraty nebo změna
klimatu.
V kapitole o školství se
dozvíte, jak pedagogové
učí děti dívat se na svět
novýma očima díky tomu,
že svou třídu vnímají jako
muzeum, k projektům přistupují jako truhláři a přepisují léty prověřené učebnice. V kapitole o zaměstnání se dočtete,
jak budovat kulturu učení s první hispánskou ženou ve vesmíru,
která se ujala vedení Johnsonova vesmírného střediska a dala si
za cíl vyvarovat se tragédií, jakou byla exploze raketoplánu
Columbia. Na závěr se zamyslím nad tím, jak je důležité znovu
promyslet i ty nejlépe připravené plány.
Za tohle ponaučení řada hasičů z rokle Mann Gulch zaplatila
životem. Instinkt Wagnera Dodge, který v zápalu boje odhodil těžké
nářadí a ukryl se ve vlastnoručně založeném ohni, znamenal rozdíl
mezi životem a smrtí. Jeho vynalézavost by však vůbec nebyla
nutná, nebýt hlubší, systémové neschopnosti přehodnotit názor.
Největší tragédií Mann Gulch je skutečnost, že dvanáct hasičů
zahynulo při lokalizaci požáru, který vůbec nebylo třeba hasit.
Již v osmdesátých letech devatenáctého století začali vědci
upozorňovat na důležitou roli lesních požárů v životním cyklu lesů.
Požáry odstraňují odumřelou hmotu, dodávají půdě živiny
a uvolňují cestu slunečnímu světlu. Když se je lidé pokoušejí
zastavit, lesy příliš houstnou. A nahromaděné křoviny, suché listí
a větve se pak stávají palivem pro další ničivé požáry.
Přesto teprve v roce 1978 zrušil Úřad pro lesní správu metodiku,
podle níž měl být každý zjištěný požár uhašen do 10 hodin
dopoledne následujícího dne. Les kolem rokle Mann Gulch hořel
v odlehlé oblasti, kde nebyly ohroženy lidské životy. I tak museli
hasiči nastoupit do služby, protože nikdo v jejich organizaci dostatečně neprosazoval myšlenku, že některým požárům by se měl
nechat volný průběh.
Tato kniha je výzvou k tomu, abyste se vzdali znalostí a pohledů,
které vám již neprospívají, a abyste svou identitu ukotvili spíše
v názorové pružnosti než pevnosti. Věřím, že pokud ovládnete
umění přehodnocování, získáte lepší předpoklady pro úspěch
v práci a štěstí v životě. Schopnost opětovného zvažování vás
možná navede k novým řešením starých problémů nebo k tomu,
abyste se u nových problémů vrátili ke starým řešením. Zjistíte, jak
se více učit od lidí kolem sebe a méně litovat svých rozhodnutí.
Známkou moudrosti je poznat, kdy je čas odhodit některé
nejcennější nástroje – a některé z nejopečovávanějších částí vlastní identity.
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Adam Grant je nejlépe hodnoceným profesorem již
sedm let v řadě. Jako organizační psycholog studuje,
jak můžeme najít motivaci a smysl a vést velkorysejší
a kreativnější život. Byl uznáván jako jeden
z 10 nejvlivnějších světových myslitelů v oblasti
managementu. Je autorem několika
nejprodávanějších knih New York Times, kterých se
prodalo přes 2 miliony výtisků. Přeloženy byly do 35
jazyků: Dávat a brát, Originály, Možnost B a Pohyby
síly. Jeho nová kniha je THINK AGAIN: The Power of
Knowing What You Don't Know , (2. února 2021).
Grantovy přednášky na TEDu o originálních
myslitelích a dárcích a příjemcích
byly zhlédnuty více než
20 milionůkrát.
Moderuje WorkLife,
originální podcast TED, který je na vrcholu žebříčku;
píše o práci a psychologii pro The New York Times;
slouží v Radě pro inovace obrany v Pentagonu;
a získal řadu významných ocenění.
Na sociálních sítích má přes 3 miliony sledujících
a sdílí měsíční postřehy ve svém

newsletteru GRANTED.
Ve Whartonu působil ve
svých dvaceti letech a za
každou třídu, kterou vyučoval,
obdržel cenu Excellence
in Teaching Award.
Je zakladat a hostitel
Authors@Whartonspeaker
series a spoluředitel Wharton
People Analytics. Spolu se
Susan Cainovou, Malcolmem
Gladwellem a Danem Pinkem
je kurátorem klubu Next Big
Idea Club, přičemž každé
čtvrtletí vybírá dvě nové knihy
pro předplatitele a věnuje
100 % zisku na poskytování
knih pro děti v komunitách
s nedostatečnými zdroji.
Je také spoluzakladatel
Givitas, platformy pro znalostní spolupráci, která usnadňuje
poskytování a přijímání pomoci během pěti minut denně.

Nejdůležitější je pokora
Která vlastnost je podle vás nejdůležitější pro člověka, který
chce uspět ve velké konkurenci?
Je to pokora, neopěvovaná vůdčí schopnost. Jde o základní
dovednost pro skvělé vedení. Akademické studie ukazují, že zůstat
pokorní nám pomáhá učit se rychleji a že týmy pokorných vůdců
mají tendenci podávat lepší výkony. Jeff Bezos dokonce uvedl
intelektuální pokoru jako nejvyšší znak skutečné inteligence.
Lze poznat pokorného člověka a dají se posoudit jeho schopnosti být týmovým hráčem?
To, co odlišuje podvodníka od skutečně pokorného člověka, je
často to, že se podvodníci soustředí na to, aby na vás udělali
dojem. Dávejte si pozor na zájmena. Čím vícekrát uslyšíte „já “, tím
méně je pravděpodobné, že kandidát je skutečný týmový hráč
a hodí se do vedoucí funkce. Čím více uslyšíte „my“ a „nás“, tím je
pravděpodobnější, že mluvíte se skutečně pokorným člověkem.
Od koho jste se ve své kariéře nejvíce naučil?
Opět platí, že citace Nelsona Mandely nebo jejich posledního šéfa
kandidátům body nezíská. Hledáte lidi, kteří se dokážou učit nejen
od bigbíťáků a osobností, ale od lidí ze všech oblastí života.
„Pokorní lidé uznávají, že se můžete učit od kohokoli a od každého,“ říká Grant. Vezměte si třeba studenta, který byl přijat na
Yale a který požádal školníka své školy, aby napsal jeho doporučující dopis. Ocenění a zvědavost, kterou student projevil vůči
někomu, kdo je na té škole doslova na dně společenského že-

bříčku. To je pokora. Ti, kteří se narodili do rodin z vyšší třídy,
začínají s mnoha výhodami, včetně peněz, spojení a lepších
vzdělávacích příležitostí. Ale podle nové stanfordské studie si také
užívají další mocnou, ale méně diskutovanou etapu života – nezaslouženou a přehnanou sebedůvěru .
To by nevadilo, pokud by si jejich bláboly nikdo nekupoval. Studie
však také ukazuje, jak snadno mnohé z nás pohltí charisma
a sebevědomí. Ani si pak nevšimnete, že kvůli této zaujatosti
přicházíte o velký talent.
Jak se vyrovnat s přehnanou sebedůvěrou?
Studie Margaret Nealeové ze Stanford Business School a jejích
spolupracovníků ukazuje, že bohatí nejvíce těží z naší tendence
podřídit se nejhlasitější osobě v místnosti.
Například v jednom experimentu se výzkumníci podívali na 150
tisíc podnikatelů, kteří žádali o půjčky pro malé podniky v Mexiku.
V rámci administrativního vyřízení byli žadatelé požádáni o provedení jednoduchého testu paměti. Ti s vyšším příjmem si byli jisti, že
úkol zvládli obzvlášť dobře. Ale neplatí to jen o Mexiku. V dalším
experimentu absolvovali studenti University of Virginia obtížný kvíz.
Ti, kteří pocházeli z rodin s vyššími příjmy, si byli stejně jisti, že
překonali ostatní. Ale opět jejich výsledky nepřesáhly průměr.
Tyto experimenty jsou důkazem toho, že přehnaná sebedůvěra
a společenská privilegia jdou často dohromady. Aby vědci viděli,
jak přehnaná sebedůvěra ovlivňuje vnímání ostatních, nechali
hodnotit stejné studenty ve falešných pracovních pohovorech
externími pozorovateli. Pozorovatelé hodnotili sebevědomější
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studenty jako chytřejší a lépe zaměstnatelné, přestože pro to neexistuje žádný objektivní důkaz.
Možná bude poněkud deprimující poznání, že být příliš
sebevědomý se obecně vyplácí a často z toho těží ti, kteří již mají
nejvíce výhod. To je nepříjemné zjištění pro každého, kdo si myslí,
že by v životě měly být rovné podmínky. Je to také problém pro
podnikatele, kteří chtějí najmout ty nejlepší talenty, ne ty
nejvýřečnější uchazeče.
Potvrzuje to i spoluautor studie Peter Belmi, který pro Insights by
Stanford Business uvedl, že pokud někdo mluví velmi asertivně
nebo příliš sebevědomě, ještě to neznamená, že je chytrý.
Zkoumáte kritické umění přehodnocení: učíte zpochybňovat
svá přesvědčení a vědět, co nevíte, což může pomoci dosáhnout úspěchu v práci a štěstí doma...
Ano, učím organizační psychologii na Wharton School of Business.
Vyzývám posluchače i čtenáře, aby neustále přehodnocovali své
názory. Zdůrazňuji důležitost celoživotního vzdělávání a udržování
otevřené, flexibilní mysli... I když čtenáři souhlasně přikývnou na
mnohé z mých bodů, někteří se možná odmlčí... Ale třeba přijmou
některé z mých dobře míněných rad, jak pravidelně testovat vlastní
přesvědčení.

Ze všeho, co si člověk musí udržovat, je nejdůležitější jeho mysl
a prvořadé je spojení s realitou. Přesto může být naše pouto ke
světu slabé. Naše myšlenky, zejména ty nejzákladnější, nám však
pomáhají svět pochopit. Ale pokud se mýlíme, úplně se posune
obraz, jako při otočení kaleidoskopem.
Jak jste dospěl k takovému poznání?
Nejde o nic nového. Aristotelova díla čteme už více než dva tisíce
let, a to navzdory skutečnosti, že to, co máme, jsou jen suché
poznámky z přednášek, nikoli díla publikovaná Aristotelem. Ale
zůstávají základem přesvědčovacích umění. Třeba jeho Rétorika,
statě o přesvědčivém mluvení předjímají mnoho lekcí v mé knize.
Ale Aristoteles není jediný inspirační zdroj. Obdivuji Jasona
Crawforda, tvůrce projektu „Roots of Progress“, neziskové organizace, která se věnuje zavádění nové filozofie pokroku pro 21.
století. Když se rozhodl vyprávět „příběh lidského pokroku – a jak
v něm můžeme pokračovat“, odložil své předchozí přesvědčení,
aby zcela znovu prozkoumal důkazy. Nedávno zveřejnil citát od
hrdiny medicíny Louise Pasteura, který vystihuje jeho vědeckého
ducha: Zachovejte si své rané nadšení, drazí spolupracovníci, ale
nechte ho vždy regulovat přísnými zkouškami a testy. Nikdy
neprosazujte nic, co nelze jednoduchým a rozhodným způsobem
dokázat.

Čtenáři se ptají – Adam Grant odpovídá
Můžete popsat rozdíl mezi zdravou a nezdravou
konkurencí na pracovišti a faktory, které k nim
přispívají?
— Marie
Pro mě je rozdíl v tom, zda fandíte soupeři, aby zkvalitnil vaši hru,
nebo se snažíte soupeře vyřadit ze hry. Víte, že soutěživost je
zdravá, když spolu soupeři trénují, jdou pak na pivo a mají
společný cíl: udělat jeden druhého lepšího. Je zdravé, když
poražený koupí oběd pro vítěze, ale nezdravé, když poražený
ukradne oběd vítězi z lednice. Je zdravé, když pracujete extra
tvrdě, abyste porazili svého soupeře, ale nezdravé, když si najmete
někoho, aby soupeře porazil.
Je snazší získat zdravou konkurenci, pokud…
• Soutěžíte mezi skupinami místo mezi jednotlivci.
• Mějte společné cíle, na kterých záleží více než na individuálních.
• Začněte spolupracovat a přejděte na přátelskou soutěž až poté,
co si lidé důvěřují a respektují jeden druhého.
• Stanovte jasné hranice pro soutěž s cílem zužitkovat nejnovější
a nejužitečnější nápady.

Které behaviorální pohovory jsou nejúčinnější?
— Bill (Massachusetts)
Myslím si, že bychom měli klást méně otázek týkajících se chování
(„řekni mi o době, kdy…“)
a) Jsou nespravedlivé – zvýhodňují kandidáty s bohatšími
zkušenostmi. Zeptejte se hromady žadatelů, jak se vypořádali
s vážným konfliktem s kolegou, a je pravděpodobné, že dostanete

lepší odpověď od toho, kdo náhodou čelil největšímu konfliktu.
b) Je příliš snadné je hrát – nakonec najmete kandidáta, který je
nejlepším řečníkem, nikoli nejlepším odborníkem.
c) Nejsou přizpůsobeny vaší organizaci nebo práci – jsou
zaseknuté v tom, s čím se uchazeči setkali v minulosti, a ne v tom,
co pro vás udělají v budoucnu.
Tyto problémy můžete řešit pomocí situačních otázek : „co byste
dělali, kdyby…“ Jsou zvláště dobré pro předpovídání nejlepšího
výkonu kandidáta na určitou pozici a zvláště dobré pro hodnocení
vůdčích a mezilidských dovedností. Například, abych zhodnotil
přesvědčovací schopnosti, často jsem se ptal, jak by prodali shnilé
jablko. A abych objevil originálního myslitele, rád bych se kandidátů
zeptal, jak by zlepšili úroveň našeho pohovoru.
Vybíráte výzvy, které jsou pro vaši práci klíčové nebo klíčové pro
organizaci. Každý dostane stejný scénář. Můžete si dokonce
vytvořit bodovací klíč sběrem odpovědí od svých stávajících
zaměstnanců a sledováním toho, co vaši kandidáti dělají jinak.

Jak bychom mohli povzbudit učitele, aby ve třídě
více riskovali a šli po méně ujetých cestách?
— Joel a Carrie (Colorado)
Chybou, kterou mnozí z nás dělají, je zdůrazňování výhod
riskování: zde jsou všechny dobré věci, pokud se vydáte po méně
frekventované silnici. Problém je v přesvědčení, že známá cesta je
plná výhod. Ale pokud chcete motivovat lidi, aby riskovali, je
mnohem účinnější zdůraznit všechny špatné věci, které se mohou
stát, pokud nezkusíte něco nového. A místo toho, abyste se je
snažili přesvědčit, nechte je přesvědčit sami sebe tím, že si vytvoří
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vlastní důvody. Můžete učitele požádat, aby sepsali seznam tří
negativních důsledků selhání při inovacích.
Dalším krokem, který může pomoci, je označit neshodu za akt
shody. Psychologové tomu říkají sociální důkaz: když vidíte, že
neznámá praxe fungovala pro ostatní, začíná vám to připadat
mnohem méně riskantní. Ze všech experimentů, které jsem vyzkoušel ve svých vysokoškolských kurzech, jsou tři, které fungovaly obzvláště dobře:
(a) Nechte studenty, aby si sami navrhli svůj vyučovací den:
V sylabu nechám jednu lekci prázdnou. V polovině semestru
vyzývám studenty, aby si navrhli svůj vlastní vyučovací den. Při
vytváření nápadů pracují ve skupinách a třída hlasuje o těch
nejlepších. Přišli s mnoha skvělými nápady: psaní dopisů nastupujícímu prvákovi o tom, jak co nejlépe využít vysokou školu, pořádání knižního klubu ve třídě, pořádání dne „pašijových rozhovorů“,
kde každý, kdo má zájem, může minutu mluvit o svém koníčku
nebo zájmech.
(b) Nechte studenty natočit vlastní mini–TED přednášky: Když
jsem psal originály, uvědomil jsem si, že se mi nedaří vytvořit prostor pro studenty, aby mohli zpochybnit koncepty kurzu. Abych to
změnil, představil jsem nové zadání: studenti pracují ve dvojicích
a natáčí 5minutová videa o tom, jak zlepšit život v práci. Dokážou
prosadit nový nebo překvapivý nápad, podložit ho důkazy a ukázat,
jak ho uvést do praxe.
(c) Povzbuďte studenty, aby se společně učili: Při závěrečné
zkoušce nechám studenty, aby si vybrali jednu otázku, kde si
nejsou jisti odpovědí, a zapsali jméno spolužáka, o kterém si myslí,
že ji zná. Pokud to spolužák udělá správně, dostane body také. Byl
jsem ohromen dopadem této malé změny.

(3) Můžete nakreslit obrázek organizace?
Někdy je těžké vyjádřit naše pocity ohledně organizací slovy, ale
můžeme je oživit vizuálně. Když bylo v Applu v roce 1985 požádáno čtyřicet manažerů, aby nakreslili obrázek společnosti, jeden
zpodobnil Steva Jobse, jak se snaží nosit dva různé klobouky
současně (provozní manažer a předseda představenstva), další
nakreslil Jobse a Johna Sculleyho, jak se oba snaží řídit loď, ale
Sculley bez kontroly, a třetí nakreslil manažera divize Apple II, jak
se unáší na moři na windsurfingu a snaží se zjistit, odkud vítr vane.
Odhalování. (Varování: s tímto počkejte, dokud nedostanete pracovní nabídku, nebo si tazatel může myslet, že jste divní. Pak
znovu, možná budete chtít zjistit, zda společnost může tolerovat
trochu divné.)

Existuje psychologické vysvětlení pro pomluvy?
— Šríhari
Drby mají špatnou pověst, a je to často zasloužené – lidé používají
drby, aby pozdvihli své postavení a předvedli svůj vnitřní přístup
k (nespolehlivým) informacím. Ale není to všechno špatné. Může
mít i nějaké sociální výhody. Shimul Melwani ve svých studiích
ukazuje, že klábosení posílilo pouta a zlepšilo spolupráci – ale
pouze pokud šla řeč o lidech mimo tým.
Existuje fascinující evoluční teorie, proč existují drby. Po tisíce let
přežití záviselo na tom, abyste věděli, komu můžete věřit. Nebylo
možné mít úplné informace o činech jiných lidí, natož o tom, co se
odehrávalo v jejich hlavách. Sbíráním pověstí si můžete udělat
úplnější obrázek o tom, kdo byl v bezpečí a kdo byl hrozbou.
Matthew Feinberg a jeho kolegové zjišťují, že mnozí z nás – zejména dohazovači, kteří věří ve spravedlnost – používají „prosociální
drby“ k potrestání lidí za sobecké jednání a varování ostatních před
tím. A když tito příjemci vědí, že drby jsou možné, začnou se
chovat jako dárci. Dalo by se tedy říci, že drby existují, aby
podporovaly štědrost a chránily před sobectvím.

Jaké jsou tři skvělé otázky, které byste měli
položit tazateli, abyste zjistili, zda byste zapadli
do společnosti?
— Erin (Britská Kolumbie)
Jak uplatňovat vliv na kolegy, se kterými ještě
Vlastně si nemyslím, že pohovor je ten správný čas na posouzení nemám pevný vztah, k získání pocitu vlastnictví.
způsobilosti. Vaším primárním cílem při pohovoru je získat práci,
— Christine (New York)
proto zaměřte své otázky na to, jak můžete organizaci nejlépe
přispět. (Skvělý příklad: Lori Goler se zeptala Sheryl Sandbergové, jaký má největší problém na Facebooku, a pak se dobrovolně přihlásila, že ho vyřeší – i když se profesionálně věnovala
marketingu). Jakmile získáte pracovní nabídku, můžete rozprostřít
širší síť a dozvědět se o organizaci od lidí na různých úrovních
a funkcích. Tady jsou tři otázky, které se mi líbí:
(1) Co se děje v této organizaci, ale jinde by k tomu nemohlo dojít?
Je to můj oblíbený způsob, jak určit, co je na kultuře jedinečné
(pokud vůbec něco), a pokud se zeptáte více lidí, můžete začít
vidět vzorce kolem toho, zda organizace skutečně žije podle
základních hodnot, jako je spravedlnost, bezpečnost a kontrola.
(2) Kdybys mohl na této organizaci změnit jednu věc, co by to bylo
– a jak bys to udělal?
Toto není jen okno do problémů organizace. Pomáhá také odhadnout, zda lidé mají možnost vůbec něco řešit: pokud se tazatel
k problému nevyjádřil, není to dobré znamení.

Velký psycholog Herb Kelman rozlišoval mezi třemi způsoby, jak
přesvědčit lidi, aby změnili své chování: dodržování, identifikace
a internalizace. Dodržování je používání odměn a trestů k tomu,
aby lidé šli spolu. Identifikace je ovlivňuje na základě jejich touhy
udržet nebo posílit svůj vztah s vámi. Internalizace je, když změní
své chování, protože je vnitřně obohacující: váží si toho.
Vlastnictví je o internalizaci. Mnoho lidí uvízne v přesvědčování
kolegů, aby změnili své hodnoty. Není to snadné. Pokud chcete,
aby si vaši kolegové toto chování osvojili, apelujte na to, je co je pro
ně důležité. Ukažte jim, jak jim změna, kterou chcete, pomůže..
Abyste oslovili hrdost, musíte zjistit, čeho si lidé cení. Pokud se jich
zeptáte, může vzniknout docela zajímavý rozhovor o vašich hlavních zásadách v životě.

(Ze zahraničních pramenů)
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Spojené království, 2022 –
EU Business News oznamuje vítěze soutěže European Enterprise Awards 2021.
Cílem udělení EU Business News European Enterprise Awards, které se koná již čtvrtým
rokem, je ocenit úsilí a inovace podniků v celé Evropě, které rok co rok obohacují
ekonomiku nebo zdoknalují působení reklamy.
Po dvou letech nejistoty v mnoha průmyslových odvětvích se ekonomika otřásla a mnoho
podniků se zastavilo. Na celém kontinentu však existuje také mnoho malých a středních
firem a nezávislých podniků, které za těchto okolností prosperovaly a dokonce vykázaly
rekordní maxima.
Koordinátor ceny Kaven Cooper se zamyslel nad vítězi European Enterprise Awards
2021. „V turbulentních časech posledních let ukázali nominovaní a vítězové svou odolnost a vyšli z krize s pozitivy. Gratulujeme všem vítězům a přejeme jim do budoucna jen
to nejlepší.”

Ocenění získal spolu s šedesáti firmami zhruba z patnácti zemí
i Deník KNIHY.

Nejlepší platforma pro propagaci
multižánrové literatury –
Česká republika
www.eubusinessnews.com/awards/eu-business-awards/

