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Arthur Japin
PANÍ DEGASOVÁ
U dveří pařížského domu stárnoucího malíře se
jednoho dne objeví mladá žena. Oficiálně proto, aby
slepému Edgaru Degasovi pomohla uspořádat jeho
sbírku písemností a uměleckých děl. Mluví pří-
zvukem Francouzů z New Orleansu a svými neod-
bytnými dotazy otevře v zahořklém starém muži
Pandořinu skříňku vzpomínek na doby, kdy jeho
život byl plný citů i světla. Při třídění nánosů minu-
losti se Degas ve svých myšlenkách i vyprávění
vrací do dob, kdy jako mladý umělec se svými slav-
nými současníky v polovině 19. století obíhal
pařížské salony umění, kreslil baletky v opeře i koň-
ské dostihy, kdy se poprvé a naposledy fatálně
zamiloval a kdy ve své umělecké rozevlátosti nedo-
kázal učinit to správné rozhodnutí.
Arthur Japin v životopisném románu Paní Degasová
téměř vizuálně, na základě dopisů, deníkových zá-
znamů, úředních dokladů, dobových svědectví 

a skic slavného malíře strhujícím způsobem rekonstruuje Degasovo umělecké tápání 
i zrání, životní vítězství i prohry včetně jeho nezapomenutelné cesty do New Orleansu,
které se po americké občanské válce vzpamatovávalo z důsledků zrušení otroctví, a kde
žila jediná žena jeho života, která byť nesla jeho příjmení, jemu nikdy nepatřila.

Přeložila Radka Smejkalová
Vázaná, 280 stran, 388 Kč, ISBN 978-80-257-3575-6, EAN 9788025735756

https://www.kosmas.cz/knihy/292342/pani-degasova/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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Paní Degasová je jedenáctý Japinův román. Za paní z názvu
se skrývá Estelle Musson Balfour de Gas, která vyrostla 
v New Orleans. V roce 1862 utekla před hrůzami americké
občanské války a usadila se v pařížském domě svého bra-
trance Edgara Degase, který se do ní zamiloval. Ale Estelle
si nakonec vzala svého druhého bratrance, Edgarova bratra
Reného.
Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl zpracovat životní
příběh paní Degasové a lidí kolem ní, především význam-
ného malíře Edgara Degase?

Všechno to začalo v New Orleans. Měl jsem tam besedu o svém
předchozím románu „De wingde.” Během volné hodiny jsem
navštívil dům, kde žil šest měsíců Edgar Degas. Nyní je to Bed &
Breakfast, poskytující nocleh se snídaní. Zařízení provozují
potomci Estelle Degasové. V pokojích visí reprodukce obrazů,

které tam umělec vytvořil. Všiml jsem si, že Estelle několikrát
namaloval, když aranžovala květiny. Nepřipadalo mi to jako
pozoruhodný nápad, dokud jsem nezjistil, že dívka na obrazu je
slepá. To přirozeně vyvolávalo otázky. Jak si nevidomý vybírá
barvy a květiny dohromady? A proč to dělá, když stejně nevidí
výsledek? A především: proč to malíře tak fascinovalo? 
Při hledání odpovědí jsem narazil na zajímavý fakt. Dozvěděl
jsem se, že v té době, v roce 1872, nedlouho po americké
občanské válce, i Edgar Degas slyšel oslepl. Ať už šlo o zrakové
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postižení, hluchotu nebo zakrslost, tak
mě to fascinovalo.  Všechny mé hlavní
postavy jsou vlastně nějak mimo
společnost. Osud outsidera se často
ukazuje jako síla. Lidé přicházejí se
skvělými řešeními, která pro ostatní
něco znamenají. Třeba hlavní postava 
z The Winged vymýšlí úplně první letad-
lo.
A Degas? Kvůli svému špatnému zraku
mění materiál a barvy, aby mu to stále
přinášelo úspěch.

Čím Estelle Degase ohromila?

Především svou krásou. Bohužel si toho
všiml i jeho bratr a vzal si ji. Někdy si
přeji, aby se Degas rozhodl jinak.
Přinejmenším on a Estelle mohli být
mnohem šťastnější. Pak by ale nebylo
žádné drama, a tudíž ani kniha. Beru
životní fakta a snažím se vcítit do
myšlení hrdinů, abych odhalil i jejich
emoční vrstvu. Chci vědět, proč došlo k
určitým rozhodnutím, kde to bolelo a kde
bylo třeba  odvahy. 
Starý Degas se mi jeví jako poněkud
náladový muž, kterého jeho okolí bere
jako těžko přístupného. Žádný člověk se
nenarodí s charakterovými vadami.
Mám rád, když mohu zjistit, kde se stala
chyba, a především, zda ještě dokážu
probudit něco z té  lidské stránky. 
Empatickou část Degasovy postavy
určitě vidíme v jeho mladších letech, kdy
Estelle a její rodina zůstávají delší dobu
v jeho domě v Paříži. 

Která fáze tvorby knihy je pro vás
nejzábavnější?

Asi úplný počátek. Než se napíše první slovo. Pokud máte nápad
a myslíte si: ano, tak to udělám, a pak zjistíte, že to funguje. To
je ta nejzábavnější věc. Protože pak je ještě všechno možné. 

Co vás do té doby spojovalo s Edgarem Degasem?

Nic. Nevěděl jsem o Degasovi víc než většina lidí. Viděl jsem
mnoho obrazů, které Degas vytvořil. Nejvíce mě zasáhl ten, na
němž slepá Estelle aranžuje květiny. To byl rozhodující okamžik.
Říkal jsem si: proč slepá aranžuje květiny? 

Hledal jste v té době námět na nový román?

Ne, ne. Nikdy nehledejte. Nikdy. Je to jako s láskou: pokud ji
půjdete hledat, nepřijde. Musíte to nechat být. Souvisí to s tím, že
jste něčemu otevřeni, a to nemůžete ovlivnit. Když mi v minulosti
lidé říkali, že bych měl být spisovatel, vždycky jsem reagoval, že
nemám představivost, nevěděl jsem, o čem by kniha měla být,

chybí mi příběh, který bych vyprávěl.
Změnilo se to jednou v noci, když mi
někdo řekl o dvou knížatech ze západní
Afriky, kteří byli v 19. století obdarováni
holandským králem. To bylo poprvé, co
jsem dostal ten pocit, 'oh ano', a začal
jsem zjišťovat podrobnosti, které za tím
byly, a napsal jsem román Černoch 
s bílým srdcem. Zaujal mě fakt, že dvě
děti jsou na stejné lodi, ale reagují úplně
jinak: jeden malý princ se chce při-
způsobit, druhý lpí na svém původu. 
Proč jsou tím odlišní? Chtěl jsem to
pochopit. 

Kterému z těch dvou rozumíte lépe?

Když jsem knihu předal svému tehdejší-
mu vydavateli Ronaldu Dietzovi, zeptal
se, co mě na příběhu těch malých princů
zaujalo natolik, že jsem mu věnoval
deset let svého života. „Izolace těch
chlapců,“ vyhrkl jsem a v tu chvíli jsem si
uvědomil, že se cítím stejně příbuzný 
s oběma. Znám obě strany: potřebu
někam patřit a touhu stáhnout se. 
V jednu chvíli si říkáš: Nepotřebuji tě, já
to zvládnu a za další: ach bože, už
žádné násilí; přizpůsobím se. 

Popisujete Edgara Degase na sklon-
ku života jako nevrlého, dost
nepříjemného muže. Ale přesto je
zřejmé, že k němu chováte určité
sympatie... 

Snažím se ho pochopit. Kladl jsem si
otázku: jak dospět k odpuštění? Jak
daleko můžete dojít v porozumění tomu

druhému, když vám vzal všechno, co vám bylo drahé? U Degase
je myslím si, důležité vidět, kde se ukrývá lidská bytost za
drsným, starým mužem. Ale také jsem chtěl vědět, proč se slepec
chystá uspořádat květiny. Jak zjistíte barvu ve tmě? A co
znamená být malířem slepý? Neboť Degas věděl, když maloval
Estelle, že pravděpodobně sám oslepne. Jak to ovlivní vaši
osobu, když se váš svět zmenší? Tyto druhy otázek v kombinaci
s exotickým prostředím a vzrušujícím obdobím, znamenají, že se
vrhnete do práce. 

Vaše hlavní postavy jsou skutečné. Jak vás ovlivňují? 

Nooo. Ano. Stávám se jimi a oni se stávají mnou, jak to bývá 
u herce, který hraje určitou roli. Scházíme se od deseti ráno do
pěti nebo šesti hodin odpoledne. Začínám tím, že čtu co nejvíce,
od a o svých nových postavách. Všechno, co jsem četl, je
uchováno v jakémsi velkém pytli. Zapomínám na věci, které si
nezapíšu a nepodtrhnu. Proto jsou mé doslovy vždy tak dlouhé.
Když skončím s knihou, nepamatuji si, co jsem kde četl a zda

Arthur Japin

(26. července 1956) 
zahájil svou hereckou

kariéru mimo jiné 
v Toneelgroep Centrum 

a v seriálech  Dobré časy,
zlé časy a Na cestě 

do zítřka. Od roku 1982
Japin studoval herectví 

v Amsterdamu a Londýně. 
V Amsterdamu poté dva

roky studoval nizozemštinu
a literaturu na Cabaret

Academy . Do roku 1987
pracoval především jako
herec, než se zaměřil na

psaní.
Jako spisovatel debutoval 
v roce 1986 s Magickými

příběhy. O deset let později
prorazil, také mezinárodně, 
s románem Černoch s bílým

srdcem. 
Napsal více než deset

románů. V roce 2004 získal
Libris Literature Prize.

Česky vyšly jeho romány
Nádherná vada a Černoch 

s bílým srdcem. 
Japin žije střídavě 

v Utrechtu a Les Eyzies-de-
Tayac ve Francii.
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m kde četl a zda jsem odněkud něco převzal nebo jsem to sám
vymyslel. Takže raději uvedu každý zdroj, který byl zrovna na
dosah.

Podezírám vás, že se do svých postav trochu zamilujete?

Trochu? Jsem úplně šíleně zamilovaný.

Zůstaňme u Degase, váže vás k němu citový vztah?

Ano, to je nutné. Jinak nemůžete psát. Myslím si, Bože, člověče,
neučinil jsi hloupá rozhodnutí? Zachoval sis odstup? Není to tak,
že bych se s ním teď ztotožňoval, to se stává, jen když píšu ... 
i když tím si také nejsem jistý.
Je těžké vysvětlit, jak píšu a jaký styl používám. Jediné, co mohu
říci, je: to lze provést pouze tímto způsobem. Věta může stát jen
tak, jak stojí, to nemohu změnit. Co se stane – a tady mi přijde
vhod moje herecká minulost – je, že si dokážu představit, kým
někdo byl. Jaký byl a jak přemýšlel. Ale nic se neděje vědomě. 

Pracujete s pevnou osnovou?

Mám historická fakta. To je má osnova. Pokud zabloudím příliš
daleko od reality, vždy se mohu vrátit.

Vy však realitu doplňujete. Vaše knihy jsou romány, nikoli
literatura faktu.

Pro mě je to o emocionálním příběhu, o vrstvě pod fakty. Budu se
držet skutečnosti, ale chci vědět, jak ji prožívaly moje postavy.
Takhle se bavím každý den. Proto se nikdy nenudím. Není nic
zábavnějšího, než se každý den vracet ke včerejšímu příběhu 
a vidět, jak se vyvíjí, jak jsem popsal emoce a jestli se vyplňuje
můj záměr. 

To zní, jako by druhá, třetí a čtvrtá fáze práce na knize byly
stejně zábavné jako ta první.

Psaní zůstává zábavou, až do okamžiku, kdy už nevíte, jak dál.
To se stává u každé knihy: vždy existuje fáze paniky. V knize
Černoch s bílým srdcem ji prožívám i v době, kdy je kniha na
pultech. Nacházím v ní místa, o nichž si myslím, že nedávají
smysl, a pochybuji, že to někdo bude číst. A po třetím nebo
čtvrtém románu jsem se utvrdil v přesvědčení, že pokud zůstanu
klidný, znovu najdu dějovou linku.  

Ale román Černoch s bílým srdcem  byl  velmi úspěšný.
Prfávěm jste si od té chvíle mohl říkat spisovatel? 

Ano, ale nikdy jsem neměl ambice být prozaikem. Vlastně jsem
to ani nechtěl. Můj otec byl spisovatel, a to ho velmi rozrušilo.
Všichni mi říkali: „Také musíš psát, máš cit pro jazyk“, ale já jsem
si řekl: ne.

Ale talent jste v sobě nezapřel, zvláště potom, co jste vyhrál
v soutěži o nejlepší esej…

Ano, to mi byl dvanáct. A od té chvíle všichni tvrdili, že spiso-
vatele v sobě nezapřu. Ale já to opravdu nechtěl, protože jsem si
myslel, že by mě to zavleklo do špatného světa. Chodilo k nám
hodně spisovatelů. Pili nebo byli nešťastní. To byl můj pohled na

ně a rozhodně jsem nechtěl být jedním z nich. Ale když jsem
slyšel o afrických chlapcích, bylo mi jasné, že jejich příběh musím
zpracovat.  Nápad zrál postupně. V mé hlavě se zrodil poté , co
jsem přišel z divadla, kde jsem zpíval v opeře. Takže to bude
opera. Druhý nápad byl film a tím jsem začal.  Scénář skončil  
v redakcích produkčních společností. Třeba v holandské televizi
se obávali vysokých nákladů. Nicméně mně začali pověřovat
zpracováním drobnějších námětů. Od té chvíle jsem se odvážil
nazývat se spisovatelem, ale samozřejmě ještě ne romanopis-
cem. Už jsem si psaním vydělával peníze. 

Jak poznáte, že je kniha hotová?

Vím to, protože už nemám žádné nové nápady. Ale hotová není
vlastně nikdy. Protože pak se na příběh dívám znovu a vím, co
by se dalo změnit. Každá emoce musí být podložena, rytmus
každé věty musí být správný. Dává slova na správné místo 
a určuje výběr slov. 

Pohráváte si hodně s větami?

Zjistil jsem, že rytmus je pro mě vším. Každá nová věta vychází
z rytmu té předchozí. Pokud objevím slovo, které je významově
lepší, ale neodpovídá rytmu, nepoužiji ho. Poté vyberu slovo,
které vytváří požadovanou kadenci. Myslím, že moje knihy jsou
nejpůsobivější, když je někdo čte nahlas.
Důležité je rovněž ticho. Bohužel nejde literárně vyjádřit, to mi
opravdu chybí. Ve scénářích někdy píšu 'count', v závorkách, aby
herci věděli, že je tu pauza na přemýšlení. To ale v románu
neplatí. Řeším to tak, že tu větu rozdělím a přidám "řekl" nebo
něco takového. Kvůli jasnosti příběhu to nutně nepotřebuji, ale
chci, aby se čtenář se mnou nadechl. 

Síla slova je ve vaší práci stále se opakujícím tématem…

Ale slova nemám rád. Také nerad mluvím. Raději v tichosti
přemýšlím a fantazíruji. Dobře znám velké nebezpečí slov,
zneužívání, bolest, kterou mohou způsobit. Řekl mi to otec, než
spáchal sebevraždu, a ve mně toto poznání zůstalo hluboce
zakořeněné.

Dokážete si představit, že byste úplně přestal psát? 
A vystačíte si sám se sebou a s tichem?

Mmm… ve skutečnosti nemusím psát: pravidelně tvrdím: „tohle
je naposled“, ale pak mám zase
nápad. Nebo spíše je to otázka.
A pak začnu znovu. Nevím
přesně, co mě pohání. 
Jediné, na co myslím, je
zvědavost spojená s nád-
hernou příležitostí hrát roli,
být v jiné době. Potřebuji
psaní, abych mohl být ve
svém vlastním světě. 

(Ze zahraničních pramenů)



Hyde Catherine Ryan
KAM UKRÝT ŠTĚSTÍ
Třináctiletá Abby žije s matkou a násilnickým otcem.
Jednoho dne cestou ze školy domů zahlédne u řeky
auto a muže, který do vody právě vhodil mrskající se
pytel. Když odjede, Abby neváhá a pytel vytáhne. 
K jejímu velkému překvapení v něm najde sedm
rozkošných štěňat. Sled událostí, které tím spustí,
dramaticky změní život celé její rodiny.

Přeložila Hana Černá

Vázaná, 248 stran, 299 Kč, EAN: 9788076335554

https://www.alpress.cz/kam-ukryt-stesti/
Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Seběhla z úpatí kopce a vydala se podél řeky, již kousek po proudu
překlenoval most, široký jen natolik, aby se minula dvě auta. Byl
opatřený zábradlím – když jste jeli autem a vystrčili z okénka loket,
mohli jste se ho dotknout.
Dnes se Abby stala nečekaně svědkem neobvyklé scény.
Divné bylo už to, že auto, projíždějící po mostě, uprostřed zastavi-
lo. Byl to sladce červený starý kabriolet – možná tak ze šede-
sátých, sedmdesátých let. Střechu měl staženou. Byl docela
dlouhý, na konci s těmi legračními ploutvemi. Takovou kraksnu si
mohl pořídit jenom nějaký výstřední hejsek nebo sběratel.
Abby neviděla řidiči do tváře, byl k ní otočený jen z profilu a zezadu,
když se pro něco natáhl. Tipovala ho na střední věk.
Muž něco zvedl… nějaký pytel… Jo, staromódní pytel, ve kterém
se uchovávalo krmivo – nebo se možná ještě používá, ale to ona
nemůže vědět, rodiče nemají hospodářství.
Vyjeveně zírala, jak muž pytel rozhoupal a hodil přes zábradlí do
vody. Musel být docela těžký, protože ho řeka hned pohltila. Ale na
zlomek vteřiny, než zmizel pod hladinou, Abby postřehla, jako by se
v něm cosi pohnulo. Ne že by ho převrátil proud; bylo to spíš takové
škubnutí. Hruď se jí sevřela předtuchou. V pytli je cosi živého.
Ale to už vůz pokračoval v cestě.
Abby shodila batůžek s učebnicemi a rozběhla se rychlostí, jakou
snad v životě neběžela. Byla výborná plavkyně, běhání netréno-
vala. Učitelka však často zařazovala do hodiny tělesné výchovy
překážkový běh.
Muž hodil pytel proti proudu, který byl v těch místech pomalý, ale
řeka dost hluboká. Když Abby vyběhla na most, vylezla na protější
zábradlí. 
Voda byla nazelenalá, ale čistá, pytel se ještě úplně nepotopil. 
V ostrém slunci bylo vidět, jak se jeho živý obsah převrací.
Abby skočila po hlavě. Ve vzduchu jí najednou blesklo hlavou, že
může na něco narazit, a tak se duchapřítomně vyhrbila, aby dopad-
la na hladinu v přiměřeném úhlu. Vyšlo to a současně se dostala
blíže k pytli. Voda byla ledová, až se jí zatajil dech, ale příliš to
nevnímala. Zapomněla si sundat boty, ty ji teď zbytečně tížily. Ani
jim nevěnovala pozornost. Otevřela oči. Šesti dlouhými tempy
směřovala po proudu, a současně se ponořila. Podařilo se jí
zachytit pytel za uzel. Vyplavala na hladinu a zvedla pytel nad
vodu. Byl docela těžký, takže měla co dělat, aby ho tak udržela.
Chvilku se nechala unášet proudem, dokud z pytle přes látku
nevytekla voda. Teď už to bylo lepší. Uvnitř sebou něco divoce
házelo, což Abby považovala za dobré znamení – ať je uvnitř

cokoli, je to živé. Teď se musí dostat na břeh. Věděla, že nemá
smysl plavat proti proudu nebo přímo přes řeku, když nemůže
zabírat rukama. Raději se nechala nést proudem šikmo ke břehu.
Ruce ji bolely, jak se stále snažila držet vak nad hladinou.
Všimla si, že kus před ní ční u břehu z vody velký balvan. Natočila
se do ostřejšího úhlu a nechala se k němu donést. Záchranná mise
byla u konce. 
Chvilku zhluboka oddechovala, pak opatrně odložila pytel na
blátivý břeh a vydrápala se z vody.
Nedokázala rozvázat vodou nasáklý pevný uzel na pytli, a tak opět
vytáhla kapesní nožík. Užuž se natáhla, že rozřízne plátno, ale
zarazila se. Co když je uvnitř něco, co nechce… něco hnusného –
například jezevec nebo lasička? Několik okamžiků váhala. No,
když už zašla tak daleko, musí přece zjistit, jaké živé stvoření
zachránila.
Rozřízla pytel a pro jistotu ustoupila o tři kroky. Vybatolilo se
štěňátko – maličké, ale nebylo to novorozeně. Černé s bílými skvr-
nami po těle a černýma ušima. Stálo s nohama roztaženýma 
v blátě a vykašlávalo vodu. Vtom se objevil jeho sourozenec –
tentokrát hnědobílý. Jedno ucho měl převrácené, béžové brejličky
kolem obou očí. A taky vyplivoval vodu. Třetí štěně bylo
černohnědé s bělavou hrudí. Vyčerpáním se rozpláclo do bláta.
Čtvrté, celé černé, mělo na hrudi bílou náprsenku a za ním páté –
hotový černoušek. Šesté bylo hnědé, snad trochu tmavší než
druhé, ale bez světlých flíčků. A ještě sedmé! To bylo celé černé,
jen špičku ocásku si asi namočilo do bílé barvy.
Abby v šoku zírala, jak těch sedm bezmocných stvoření prská, dáví
vodu a válí se v hlíně. Po chvíli, jakoby vděčná za přežití, začala
některá vrtět ocáskem a odvážila se přiblížit ke své zachránkyni.
Vzápětí se kolem Abby motalo všech sedm – vyskakovala, klouzala
po vlhké zemi, padala na buclatá bříška.
„Co s vámi všemi budu, sakra, dělat?“ oslovila Abby štěňata.
Návrhu, jak nečekané dilema vyřešit, se bohužel nedočkala…
. . . .
Slunce pražilo a nákup se Abby už docela pronesl, když funěla do
kopce. To však nevnímala jako problém; potíž byla s dospělými…
a s celým světem. Žije mezi dospělými, kteří strčí nevinná štěňátka
do pytle a hodí do řeky, a přesto dosud hrála podle jejich pravidel
v domnění, že všechno vědí nejlíp. A když to není pravda? Co když
nevědí víc než ona? Náhle se jí vybavila nepříjemná vzpomínka na
to, jak jednou při plavání pod vodou ztratila orientaci. Zatajila dech
a vší silou zabírala, aby se dostala nad hladinu; v okamžiku, kdy
čekala, že vystrčí hlavu k nádechu, se dotkla prsty dna bazénu.
Tenkrát byla mladší a strašně nerada plavala pod vodou 
s otevřenýma očima. Byl to hrozný pocit – jste si jistí, že všechno
je, jak má být, a zaskočí vás naprostý opak.
Takto dramaticky prožívala změnu svého postoje k dospělým.
Jejich pravidla a rady jí připadaly postavené na hlavu. Znovu a zno-
vu si vybavovala, jak jsou nedůvěryhodní a autoritativní.
V jednom okamžiku zvedla hlavu – a ke svému překvapení měla
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srub v dohledu. Divila se, jaký kus cesty ušla zcela nevědomky,
pohroužená do svých myšlenek.
Štěňata ji zaslechla, už když přecházela přes dvorek. Vydávala
děsně legrační zvuky – něco mezi pištěním a snahou varovně
štěkat jako správní hlídací psi, dávající najevo svou sílu a varující,
aby se vetřelec držel zpátky. 
Jeden pejsek dokonce zavyl. Abby nevěděla, že psi už v tak raném
věku chrání své teritorium. Tihle drobečci netuší, do jaké děsivé
situace je uvrhl bezcitný člověk. Abby otevřela dveře a smečka se
překotně vyhrnula ven. Kroutili se, přelézali jeden druhého a
radostí vrtěli ocásky. Z kůlny se linul nevábný zápach výkalů.
„Ach bože, měla jsem vzít noviny,“ litovala Abby. Vedle popelnice
jich je celý stoh, a ji to nenapadlo! Příště je rozloží na celou
podlahu. Dneska ji čeká nepříjemný úklid… a to si není jistá, zda je
tady nahoře voda.
Abby pozorovala, jak jsou pejsci při tom nevinném dovádění
rozkošní…  a konečně došla k závěru, že si zaslouží trochu radosti,
když tak tvrdě pracuje. Štěňátka jsou sama o sobě zábavná a ona
se s nimi přece může trochu potěšit. Lehla si na záda pod borovici
a všechna se na ni okamžitě vrhla. 
Začala na ni šplhat, štípat ji ostrými zoubky do kůže, šimrat
měkkými tlapičkami po břiše.
Rozesmála se. Ranní mizérie, kdy rozbila pokladničku a zjistila, že
úspory jsou daleko hubenější, než čekala, dohadování s ne-
příjemnou pokladní a nečekané setkání s Jamie, které se úzkostně
vyhýbala, vše se rozplynulo; opět byl krásný červnový den a Abby
měla dobrou náladu.
Jedno štěně po druhém zvedla, přitiskla k obličeji a prohlédla si je 
zblízka; kulatá bříška porostlá sametovou srstí ji hřála na krku.
Každé na novou polohu reagovalo jinak. Nejostýchavější bylo
černé s bílou špičkou ocásku – Abby ze svého úhlu pohledu
poznala, že je holčička. Štěně ztuhlo a odevzdaně čekalo, až ho
Abby položí na zem. Další holčička byla strakatá s černýma ouška-
ma, ale na rozdíl od sestřičky pěkně drzá. 
Pištěla a štěkala, když ji Abby vzala do rukou, a pomstila se jí kous-
nutím do nosu.
Abby si pozorně prohlédla celou psí smečku.
Neuměla vyjádřit slovy pocit, jaký v ní vzbuzovalo vědomí, že je
vržena do světa, kde se s tak dokonalými, nevinnými tvorečky
zachází jako s bezcenným odpadem. Věděla, že v takovém světě
žije odjakživa, dosud ji však žádná zkušenost nebo zážitek nepři-
měly prohlédnout.
A ta štěňátka… ta ji nebudou poučovat, jak žít. Nebudou se chovat
hrubě k její mámě nebo odmítat Abby poskytnout tašku na nákup.
A absolutně nikdy je nenapadne utopit živého tvora.
„Musím vás pojmenovat, abych vás rozeznala,“ rozhodla.
Vzpomněla si, jak jí matka říkala, že zvířeti nikdy nesmí dát lidské
jméno. 
To když v šesti letech přinesla domů toulavou kočku – otec jí
bohužel přikázal dát zvíře pryč. Od té příhody si pamatuje ještě

něco důležitějšího: Dospělí se můžou mýlit – a také se většinou
mýlí. Z toho důvodu je přestane poslouchat.
Zvedla pejska s hnědými oušky a hnědýma brejličkama. „Ty budeš
Patches,“ pokřtila ho. Pejsek souhlasně zavrtěl ocáskem. „Všichni
dostanete jméno, a víte, co? Rozhodla jsem se všechny si vás
nechat. A nikdo mi nebude říkat, že to je nesmysl.“
Po vyučování se Abby vrátila do kůlny, kde ji pejsci nadšeně
přivítali. Přinesla spoustu novin a při obchůzce kolem srubu obje-
vila i hadici. Nedosahovala sice až ke kůlně, ale byl tam i plastový
kbelík, který úklid značně usnadní. Ze zadní verandy srubu přinesla
Abby smeták. Pustí se do úklidu a pak zvířátka nakrmí. Dobrý
úmysl zmařila rozpustilá smečka, která se vyřítila na dvorek a opět
se vrhla do nespoutané zábavy doprovázené směšným
poštěkáváním a kvikáním. Abby neodolala. Lehla si na trávu a po-
zorovala oblohu. Štěňata okamžitě zpozorovala, že je na dosah.
Pracně jí šplhala na břicho, aby se pak nemotorně skutálela na
zem, vlhkými čenichy se dotýkala každého kousku nahé kůže,
olizovala jí tvář. Abby si připadala jako Gulliver v Liliputu.
Zvedla odvážnou hnědou fenku s černýma ušima připomínající
australského pasteveckého psa. Překvapilo ji, jak štěně nastražilo
uši a zpozornělo. Uši byly ve srovnání s hlavou nepoměrně velké,
což působilo docela komicky. 
Ale bylo to první štěně, které udrželo uši vzpřímeně. Upíralo na
Abby malá, kulatá tmavá očka, jako kdyby se pokoušelo vyčíst, co
si myslí. Neštěkalo, ani se ji nepokoušelo štípnout zoubky do tváře
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jako dopoledne. „Ty jsi tak rozkošná!“ rozplývala se Abby. Štěně si
to vyložilo jako signál ke hře a vší silou se pokoušelo postavit na
nohy. „Pojmenuju tě Queen – královna. Co říkáš?“
Postavila Queen na zem a popadla dalšího pejska, který byl zrovna
po ruce – černého s bílým trojúhelníkem na hrudi. „A ty budeš Kite,“
rozhodla a pustila ho za ostatními. Černo-béžový dostal jméno
Šep, a tím protentokrát křtiny skončily, protože ostatní se Abbyinu
odchytu prozíravě vyhýbali. Posadila se tedy a chvíli se bavila
pohledem na to hemžící se chlupaté, energií nabité klubko.
„Poslyšte, nezbedové, není možné, abych vám sloužila jako lezec-
ká stěna, tak to dál nejde,“ oslovila štěňata. Ta se kupodivu zklidnila
a upřela na ni pohled, jako by se pokoušela jejím slovům poro-
zumět, ale přitom se jim to nedařilo. Abby se zvedla ze země.
„Raději se dám do úklidu.“
Nejprve vyčistila kůlnu. Zápach tu byl nesnesitelný, jediné okénko
bohužel nešlo otevřít. Abby si uvědomila, na co do této chvíle při
své nezkušenosti nepomyslela.
Tady nemůžou zůstat natrvalo, potřebují řádný psí domov. Hned
však tu myšlenku zaplašila – vzpomněla si na Lindina slova, jak je 
těžké najít pro štěňátka domov… a naznačila, že pokud je Abby 
v útulku nechá a nikdo si je nevezme, budou je muset utratit.
Vlastně jsem jim zachránila život dvakrát… a tohle je každopádně
lepší, než kdyby se utopila v pytli.
Sbalila použité noviny, jenže kam s nimi, když u srubu není popel-
nice? Neodváží se je spálit, to je příliš riskantní, mohla by způsobit
požár. Zítra přinese plastový pytel a odpad pak hodí do kontejneru
ve vsi. Do té doby uskladnila páchnoucí balík za kůlnou.
Pak z hadice napustila vodu do kbelíku. Určitě je tady studna. Má
štěstí, že v zimě nezamrzla, protože bez vody… Raději nedo-
myslela. Přinesla kbelík do kůlny, postavila se k zadní stěně a vy-
šplíchla jeho obsah směrem ven. To opakovala ještě několikrát, až
uznala beton za přijatelně čistý. Při tom hlídala, aby se štěňata
nerozutekla, protože dvorek nebyl oplocený. Zdálo se však, že jí
začínají důvěřovat a drží se poblíž. Udělala dobře, že je ještě nena-
krmila. Vymetala vodu z betonové podlahy ven tak dlouho, dokud
nebyla jen vlhká. „Teď to tady necháme vyschnout,“ sdělila
štěňatům a šla si odpočinout – spíše se vydat napospas neúnavné
smečce, bavit se a po dlouhé době se srdečně zasmát.
Prudce otevřela oči. Překvapilo ji, že usnula. Ležela na zádech pod
borovicí, štěňata usnula taky – tři na jejím břiše, tři přitulená k ru-
kám. Sedmé – to s černým ocáskem s bílou špičkou – se uložilo 
k jejím nohám, stranou od ostatních. Slunce už téměř zapadlo.
„Hergot… Musím domů!“ Posadila se, při tom tiskla štěňátka k so-
bě, aby si ještě pár okamžiků užila jejich hřejivých, hebkých
kožíšků. Pak vstala a šla do kůlny. Podlaha už téměř uschla, a tak
na ni rozprostřela noviny. Nalila do misky vodu, polštářky opět
uložila do rohu a krabici od pana Barkera položila na bok, kdyby si
některý pejsek přál pelíšek se stříškou. Nakonec nasypala na čistý
papír granule a štěňata se hladově vrhla na svou večeři. Před
odchodem se Abby ještě rozhlédla – s výsledkem práce mohla být

spokojená. Bylo tu  čisto a sucho, pejsci měli vodu, co jíst a byli 
v bezpečí. Pro jistotu je ještě spočítala. Zavřela za sebou a rozbitou
kladku zahákla na petlici.
„Za dva dny škola skončí. Budu tady moct trávit celé dny,“ vydechla
spokojeně. Tentokrát nebylo z kůlny slyšet lítostivé kňučení, štěňa-
ta se pustila do krmení s takovou chutí, že její odchod ani nezaz-
namenala. Abby seběhla z kopce a celou cestu domů klusala.

Mary
„Dělám si starost o Abby,“ řekla Mary. Zašla k Viv domů, aby ji 
s kamarádkou nikdo neviděl. Stanovi ukončili nemocenskou a ode-
šel do práce. Mary mu však nevěřila, raději zaparkovala za Vivinou
garáží.
„A proč?“ divila se Viv. Zrovna u kuchyňského stolu nalévala do
kobaltově modrých misek domácí gazpacho. Venku bylo teplo 
a Mary usoudila, že studená polévka je přesně to, co jí udělá dobře.
„Poslední dny chodí domů pozdě… hodně pozdě. To nemívala ve
zvyku.“
„No a zeptala ses jí, proč?“
„První den ano. Prý viděla, jak někdo hodil do řeky štěňata, a tak je
zachraňovala.“
„Snad neskočila do vody! Vždyť se mohla zabít!“ zděsila se Viv.
„Plave výborně, ale… Máš pravdu, mohlo se stát cokoli. Taky jsem
jí domluvila. Další den tvrdila, že měli extra trénink. Nejdřív jsem to
pominula, ale pak mi došlo, že je před prázdninami, tak jakýpak
trénink, že? Sezona začíná na podzim.“
Viv se posadila ke stolu a rozložila si na klín ubrousek. Dala se do
jídla a Mary ji následovala, přestože měla chuť víc mluvit, než jíst.
Letmým pohledem zhodnotila obývák a kuchyň, kterou měla 
v zorném úhlu. U Viv byla poprvé. Líbila se jí útulnost bytu, ale na
její vkus tady bylo příliš mnoho věcí. Na každém kroku bylo vidět,
že zde bydlí děti – na ledničce byly magnety přichyceny jejich kres-
by, u konferenčního stolku parkovala plastová trojkolka. „Polévka je
vynikající,“ libovala si.
„Mé oblíbené letní jídlo. No tak pokračuj. Máš starost o Abby…,“
pobídla Mary.
„Takže, ten den, kdy měli údajně extra trénink, přišla ráno do školy
asi s hodinovým zpožděním. Učitelka mi volala, abych zdůvodnila
absenci. Při té příležitosti jsem se zeptala, proč mají po vyučování
ještě trénink, když za pár dnů začínají letní prázdniny. O tréninku
nikdo nevěděl, Viv.“
„To jsem si hned myslela,“ přitakala Viv.
„Domů přišla téměř za tmy. Bylo mi trapné ptát se… Vím, byla to
chyba. 
Jako kdybych se bála, že mě děcko přestane mít rádo, kdybych se
pokoušela proniknout do jeho světa. Nemůžu říct, že bych se toho
bála; neptala jsem se proto, že bych si nejspíš vyslechla další lež.
Když mi lhala až do té chvíle, proč by najednou kápla božskou? Ale
řeknu ti, je mi líto, že mi nedůvěřuje –  myslela jsem si, že je mezi
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námi lepší vztah. Lhát mi do očí…“
„Každé děcko zalže, když ví, že se pravda nebude mámě zamlou-
vat. Tak  co myslíš, kde se toulá?“
„Možná má přítele.“
„Ve třinácti?“
„Já vím,“ mávla Mary bezradně rukou. „Právě proto. Může to být
někdo starší… Někdo, kdo… však víš… kdo s holkama umí mani-
pulovat. Následoval další pozdní příchod… Ztrácím přehled, ale asi
rovnou dva dny za sebou. A poslední den školy – nedělo se nic
podstatného, žáci se zdrželi ani ne půl dne – se tam milá Abby ani
neobtěžovala objevit. Znovu mi volali. Bez mého vědomí nesmí ve
škole chybět. Na tom trvám, i když jinak je Abby disciplinovaná.
Takže to bylo včera. No a dnes ráno do sebe ve spěchu hodila
snídani a zmizela.“
„Dříve se tak nechovala?“
„Nikdy. Byla naprosto spolehlivá.“
„Je v pubertě, Mary. A ta když udeří, je s dětma kříž.“
„Chápu. Ani jedna ještě nemáme vlastní zkušenosti. Zatím
posloucháme historky jiných rodičů. Jenže v případě Abby jde ještě
o něco jiného. Po návratu domů je… možná se mi to jen zdá,
nevím. Je jiná.“
„Jak jiná?“
„Šťastná… tak nějak zvláštně šťastná.“
„Je to snad nepřirozené?“
Mary zrozpačitěla, protože správně by měla říct: Ano, je. U nás
doma nejsme šťastní. „Jestli si našla kluka, asi bych o tom měla
vědět,“ řekla místo toho.
„Souhlasím.“
Chvíli beze slova jedly.
„Co bys dělala na mém místě?“ zeptala se Mary.
„Pravděpodobně bych ji špehovala.“
„Prosím tě… Moje jasně žluté auto by poznala už z dálky.“
„Máš pravdu, je děsně nápadné. Ale víš co? Vyměňme si je na
jeden den.“
„Stan si toho hned všimne,“ namítla Mary.
„Sakra, k čertu s ním!“ prskala Viv.
Mary její výbuch zaskočil – dokonce lehce ranil její city. „Tobě se to 
snadno mluví.“
„Počkej, až odejde do práce. Vyber si den, kdy Abby spí trochu
déle, přijeď ke mně a provedeme výměnu.“
„To by asi šlo, ale i tak… Nemám tyhle triky ráda.“
„Vážně si myslím, že bys to měla udělat, Mary. Co když se
neschází s chlapcem? Klidně si ji mohl vyhlídnout dospělý mužský
– nebyl by to první případ zneužití školačky.“
„Prosím tě, raději mi to nepřipomínej, Viv, i když s tebou souhlasím.
Kvůli Abbyině bezpečnosti musím zjistit, co se děje.“
Mary se probudila něco po páté a po špičkách se přiblížila 
k Abbyině ložnici. Opatrně pootevřela dveře, aby nevrzly. Nechtěla
Abby probudit, protože by věrohodně nevysvětlila, proč za ní přišla.
Dceřina postel byla vzorně ustlaná a děvče bylo v trapu. Mary

seběhla do kuchyně, připravila si kávu a počkala, dokud Stan
neodešel do práce. Pak zavolala Viv. „Dnešní plán padá, Abby už
odešla.“
„V kolik?“
„Před pátou – sotva se rozednilo.“
„Odložíme to na zítřek. Ale… První den prázdnin vypadla z domu
před pátou ráno? To mi přijde dost divné… Teď víme s jistotou, že
musí na tom tajemném místě nutně být.“
Mary se sevřel žaludek. „Zkusíme to zítra,“ řekla.
Ukázalo se, že Mary nemusela čekat dlouho.
Abby se objevila kolem poledne – zpocená, špinavá, ale zářící.
„Divím se, žes přišla. Nebudeš venku celý den?“ zeptala se Mary.
Abby se vyhnula matčinu pohledu. „Za chvíli musím zase jít…
vlastně nemusím, ale venku je báječně. Vyšla jsem si do lesa,
abych udržovala kondičku na podzimní sezonu. Najednou jsem
dostala strašný hlad, tak jsem přiběhla na oběd.“
Mary chvíli stála obrácená k dceři zády. Přemýšlela a zvažovala. 
V kamarádčině autě se do lesa nedostane, potřebovala by džíp
nebo pickup. V tom případě byl plán k ničemu ještě dřív, než
rodičovská záchranná mise odstartovala. Zachmuřeně namazala
dva plátky tmavého chleba hořčicí – tak to měla Abby ráda – 
a obložila je sýrem a plátky krůtího masa. V té chvíli už byla
rozhodnuta, že musí přijít na kloub dceřiným tajemným výletům, 
a to hned. Srdce jí bušilo rozrušením. Položila před Abby talíř 
a posadila se naproti.
Abby se hladově zakousla do sendviče.
„Chci si –“ začala Mary, ale při pohledu na dceru – tentokrát po-
zorném pohledu, se záhada vyřešila bez výslechu.
„Co chceš?“ zeptala se Abby opatrně.
„Vlastně už nic,“ odpověděla Mary lehkým tónem.
Abby měla paže a ruce plné drobných červených otisků po kous-
nutí. Nebylo to kousnutí hmyzem, ale drobnými ostrými zoubky. 
A na tričku měla na rameně, kam sama neviděla, otisky malých
tlapek. Mary si na pár okamžiků užívala ten zázračný pocit úlevy.
Tak žádný kamarád nebo dospělý muž, ale štěňata. Abby je
zachránila, ale neodevzdala do útulku. Nechala si je. Někam je
zašila a pečuje o ně. Před pár lety by tohle odhalení asi
představovalo pro Mary problém; momentálně jí přišlo jako napros-
to přirozená a nevinná záležitost ve srovnání se zneklidňujícími
scénáři, které jí ještě včera nedaly spát. Prohlížela si dceru a uva-
žovala, co říct.
Abby se na matku po chvíli podívala. „Ještě polévku, ne?“ připo-
mněla jí. „Jo, hned to bude.“ Mary otevřela konzervu, vylila polévku
do rendlíku a místo vody přidala mléko, aby byla vydatnější 
a chutnější. Nepotřebovala dlouze rozvažovat, jak nečekané dile-
ma vyřešit, odpověď přišla od srdce. O situaci pomlčí, ani slovem
nedá najevo, že ví. Je jasné, že Abby nemůže přivést své svěřence
domů. Kdyby se jí však dařilo je někde chovat a živit… Jaké právo
má zakázat jí to malé štěstí a zlomit jí srdce? Ví, že doma si žádnou
dětskou radost neužije. Abby si vytvořila tajnou svatyni, kde je
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konečně spokojená. Netuší, že si naložila příliš těžké břemeno.
Mary přesto věřila, že se dcera k případným potížím postaví se vší
zodpovědností.
Nikdo neví, jak celá ta záleži-
tost dopadne, Abby možná
zažije obrovské zklamání, ale
každopádně je lepší nechat
věcem volný průběh. Abby se
hodně naučí a v případě
rozčarování pochopí, proč byl
celý ten její „projekt“ od-
souzený k neúspěchu. 
Rodičovský zásah by si mohla
vyčítat, takhle zůstane jen
pozorovatelem v pozadí.
Míchala polévku a přemýšlela,
nakolik nová situace změnila
její  i dceřin život. Kupodivu
cítila zvláštní klid. S důvěrou
umožní Abby prožít si kousek
života bez povýšených rad
dospělých, kteří vždycky
předem vědí, jak situace do-
padne.

Nalila polévku do misky a přinesla na stůl.
„Jaká?“ vdechovala Abby lahodnou vůni.
„Tvá oblíbená krémová kuřecí.“
„Mmm…. Díky, mami.“
Mary zamyšleně stála u stolu a dívala se na dceru.
Abby udiveně zvedla hlavu od jídla. „Co je? Proč na mě tak
koukáš?“
„Jen tak. Mám tě moc ráda.“
Abby zakoulela očima nad tak náhlým projevem sentimentu.
Mary vyběhla do ložnice a za-lovila v horní zásuvce komody, dokud
nenahmatala tajnou skrýš. Vytáhla růžovou ponož-ku naducanou
bankovkami; odpočítala dvě dvacetidolarové, jednu desítku  a str-
čila je do kapsy sukně. 
Stan nemusí vědět, jestli za jeho dárek utratila tři sta nebo jen dvě
stě padesát dolarů. O co jde? Zrovna on je přece ten poslední,
který by si těžce ušetřené peníze zasloužil. Abby dělá něco smyslu-
plného… a je šťastná. Mary seběhla do přízemí, ale dcera byla už
po jídle a na odchodu. „Počkej, Abby,“ zadržela ji.
„Proč? Spěchám,“ vyhrkla dívka netrpělivě.
Mary jí taktak stihla podat peníze.
„Ty mi dáváš peníze?“
„Ano, dávám.“
„Udělala jsem něco správného, o čem nevím?“
„Vždycky děláš správné věci… A právě toho si na tobě nejvíc
cením.“
Abby si vzala bankovky. Když zjistila, kolik dostala, vytřeštila zrak.
„Padesát dolarů? Ale proč, mami? Ne, že bych je odmítla, to víš, že
je beru. 
Vážně, čím jsem si zasloužila tolik peněz?“

„No, táta není obzvlášť
štědrý. A je léto, určitě najdeš
něco, za co je utratit. Však
víš…“
Následovala dlouhá pauza.
„Díky, mami!“ vytáhla se
Abby na špičkách a vtiskla
Mary na tvář neohrabaný
polibek. V následujícím
okamžiku byla pryč.
Mary se posadila ke stolu 
a užívala si svou malou ma-
teřskou radost. Pak zavolala
Viv, aby ji informovala, jak
záležitost pokročila.
„Zjistila jsi něco?“ ptala se Viv
nedočkavě.
„Hodně. A je to mnohem
nevinnější, než jsme si před-
stavovaly.“

Přeložila Hana Černá
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Začněme od začátku, kde jste vyrůstala? Jak dalece vás
ovlivnilo dětství?

Vyrostla jsem v Buffalu. Moje rodina,
ačkoli nikomu nelze upřít ušlechtilé
záměry, působila jako dě-jiště
velkého zármutku a chaosu. Všichni
byli zaneprázdněni nějakým prob-
lémem. Byla jsem nejmladší ze tří
dětí, takže se na mě občas zapomí-
nalo. Bavila jsem se vymý-šlením
příběhů, a snažila jsem se, aby nikdo
z mého okolí od ode mě nic
nepotřeboval. Škoda, že to občas
nefunguje. Nyní píšu nejraději o dě-
tech (a někdy i o starších lidech),
které propadají hloub a hloub a po-
třebují, aby je někdo zachytil a po-
mohl jim. Nemyslím si, že by to byla
náhoda, s ní nelze v životě počítat.

Kde ráda píšete? 

Na svém křesle v obýváku. Když
moje matka žila a sdílela se mnou
domov, chodila za ní na návštěvy
moje sestra a její děti. Vytvořily jsme

jakýsi ateliér psaní. Nechaly jsme ho postavit z garáže. Matka
zemřela v roce 2012, sestra je také mrtvá, stejně jako jedno z jejích
dětí. Nyní je tedy hlavní dům velmi tichý.  Píšu na notebooku.

Přímo za oknem po mé pravici visí
zásobník na semena a krmítko pro
kolibříky. Jde sem spousta světla.
Takže ideální prostředí a tady všech-
no vzniká. 

Máte nějaké speciální rituály nebo
vtípky, když si sednete k psaní?
(úhledný pracovní prostor,
připravený notebook, nabroušené
tužky č. 2, podložka pod vodu,
šálek čaje, sklenice brandy,
oblíbené pyžamo atd.)?

Ani náhodou. Jediné, co potřebuji, je
dostatečně dobrý pocit z další scény.
Myslím si,  že musíme být opatrní při
uvádění toho, co „potřebujeme“ 
k tvorbě. Mně stačí nápad a můžu
začít.
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Catherine Ryan Hyde (1955) je americká
spisovatelka, jejíž knihy se pravidelně obje-
vují na žebříčcích bestsellerů v USA i Velké
Británii. Za své romány i povídky získala řadu
uznání a ocenění. Její kniha pro mládež Pay
It Forward se dočkala také filmového zpra-
cování. Ve svých dílech nahlíží s laskavým
pochopením na osudy obyčejných lidí, kteří
se snaží vyrovnat s životními trampotami. Žije
v New Yorku, často ale podniká cesty na
americký západ a jihozápad. Kromě psaní se
věnuje také fotografování, ráda cestuje,
chodí po horách a jezdí na koni..  



Kolik vám bylo let, když jste psala svůj první román? Co vás 
k tomu vedlo? Počítala jste s tím, že se stanete spisovatelkou?
Záleží na vaší představě románu a myslíte na jeho dokon-
čenou podobu? 

Pravděpodobně ano. V tom případě mi bylo něco přes třicet.
Pracovala jsem jako pekařka a cukrářka v místní restauraci, která
se uzavřela v lednu, což je špatný měsíc na propouštění v turistic-
kém městě. Mně to zas tak moc nevadilo, protože se přede mnou
otevřel prostor pro psaní. Bylo mi jasné, že se podobná příznivá
situace už nemusí opakovat. Rozhodně jsem si nepředstavovala,
že bych tím vydělala hodně peněz. Šlo mi jen o to, finančně se
zabezpečit, abych mohla dál psát. 

Co vás jako první inspirovalo k psaní?

Nemohu se definovat jako spisovatelka, aniž bych zmínila Lennyho
Horowitze, mého středoškolského učitele angličtiny. Nikdy jsem mu
neřekla, pane Horowitzi. Nechal se nazývat křestním jménem. Tedy
Lenny nasměroval mé zájmy úplně jiným směrem (a kdybyste
viděli směr, kterým jsem se v té době ubírala, pochopili byste, že mi
zachránil život). Naučil mě znovu milovat čtení a řekl mi, že bych
mohla i sama něco napsat.
Když jsem byla malá, nikdo mě nemusel učit číst. Knihy byly pro
mě vodou a já si připadala jako kachna.  Byla jsem kachna. Vrhla
jsem se na doktora Seusse, Medvídka Pú, sérii Černý hřebec. Byla

jsem nezastavitelná.
Pak přišla škola, ve
které se moje neodola-
telná síla setkala s ne-
pohyblivým předmětem.
Nenáviděla jsem knihy,
které jsem měla povinně
číst. Nemluvily se mnou.
Byly skoro tak špatné
jako – nesnáším ani
vyslovit to slovo –
domácí úkol.
Začala jsem se vyhýbat
čtení, pokud to bylo
možné. Pokusila jsem
se dvakrát přečíst
Mobyho Dicka. Vzdala
jsem to. Už tehdy jsem
měla ráda moderní,
„rychlou” beletrii. 
Zpět k Lennymu. Pře-
dložil nám různé knihy.
Většinou autorů mimo
hlavní proud. Rozuměla
jsem jim. I já si připadala
trochu mimo. Měla jsem

nadváhu a rovnátka na zubech. Vrstevníci si mysleli, že jsem přišla
z vesmíru. Ráda jsem četla o lidech na okraji společnosti. Měli jsme
něco společného.
Jednoho dne Lenny zadal úkol z tvůrčího psaní: esej na libovolné
téma. Dodnes si pamatuji, jak došel k tabuli a psal velkými tiskací-
mi písmeny: PO PÁTKU TO NEBEREM. Jeho ochota setkat se 
s námi tam, kde jsme žili, na mě udělala takový dojem, že jsem ho
nechtěla zklamat. Napsala jsem esej, která měla být zábavná.  Byl
to dlouhý, nesourodý příběh s groteskou vysvětlující, proč jsem ne-
mohla odevzdat esej včas.
Lenny to před třídou nahlas přečetl. Smáli se. Všichni, včetně
Lennyho. Hodně se smáli. Ucítila jsem první závan vzácné vůně
úspěchu. Lenny řekl třídě, že moje esej je chytrá. Později jsem zjis-
tila, že toho dne prozradil všem mým dalším učitelům, že jsem
schopná psát.

Jste romanopisec, autorka bestsellerů a povídek. Jak poznáte,
který žánr nejlépe vystihuje myšlenku příběhu?

Já to nepoznám. Občas si myslím, že ano, ale téměř vždy se mý-
lím. Důsledně píšu knižní beletrii, která se obvykle soustředí na
mladší postavy, ale zaměřuje se více na dospělého čtenáře. Pokud
jsem se pustila do psaní povídky, proměnilo se to v román. Myslím,
že mi práce diktuje, kam jít.
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Vydala jste skoro čtyřicet knih pro dospělé i pro mladé
dospělé. Jak se ujistíte, že hlas hlavního hrdiny je stále aktuál-
ní. 

To je snadné. Jen se vracím k vlastním zkušenostem. Být teena-
gerem bylo intenzivně bolestivé. Nedá se na to zapomenout.
Jsem dostatečně aktuální pokud jde o technologie, že se mohu
pustit i do detailů, abych udržela čtenáře v současnosti. Ale kromě
toho se nebráním pocitům a univerzální věci si uchovávají svou
podobu od počátku věků.

Existují témata, ke kterým se stále vracíte? Proč? Co si
myslíte, že by lidé v dnešním bouřlivém politickém klimatu
měli slyšet?

Myslím, že se znovu a znovu vracím k jednoduché otázce: Jaká je
naše vzájemná odpovědnost? Zdá se, že máme sociální před-
sudky, které omezují naše zapojení do problémů ostatních.
Fascinují mě lidé, kteří pomáhají ne proto, že musí, ale protože
mohou.
Myslím, že lidem je třeba připomenout, že je v nás dobro. Ano, i to
zlé je v nás. Ale i nadále mám pocit, že jsme v zásadě dobří. Proč
si to myslím? Protože děti se nerodí násilné a zlé, a postupně jsou
nasměrovány k dobru řadou altruistických zážitků. Je snadné
upadnout do pasti myšlení, že zlo začalo převažovat nad dobrem,
ale já tomu nevěřím. Věřím v to, co řekl Jordy na konci knihy Stát
se Chloe: že život je přesně tak úžasný, jak je strašný, a stejně tak
strašný jako úžasný, jako dvě strany stejné mince. Bohužel spous-
ta fikce se zaměřuje na nejtemnější části naší existence. A myslím,
že lidé čtou beletrii jako já, protože chtějí věřit v pozitivní stránku
toho, co to znamená být člověkem.

Máte koně jménem Du-še, se kterým trénujete  drezuru? O co
jde? Co vás k ní táhne? 

Ano, zbožňuji ho, jak můžete poznat z našich společných obrázků.
Drezura znamená jen trénink. Zní to dost jednoduše.

Jezdím klasickou anglickou drezuru, protože si myslím, že pro
mě není nikdy nic příliš náročné. Strávila jsem týden v ášramu 
v indickém Rishikeshu na pozvání velmi známého a uctívaného
swamiho, který byl velkým fanouškem mých knih a nadace (Pay
It Forward). 
Své 61. narozeniny jsem strávila odletem do Nepálu, malým le-
tadlem STOL na „nejnebezpečnější letiště na světě“ (Lukla) 
a poté výšlapem několik tisíc stop do kopce do hotelu Everest
View. 
Proč dělám drezuru? Protože nechci jen sedět na hřbetě  koně,
ale navázat s ním opravdové partnerství. Společně dosáhnout
něčeho úžasného. Chci vytvořit komunikaci, která je pouze na
nás. 

Praktická otázka: Jste přinejmenším pilná spisovatelka.
Přednášíte a učíte a radíte nadaci Pay It Forward. Také

věnujete obrovskou péči svým dalším zájmům: jízdě,
fotografování, turistice, vaší kočce a psovi, Jordánsku a Elle
atd. Jak to děláte? Pracujete na tom všem každý den nebo to
máte rozdělené?

Páni. Všechny dobré otázky. Nemám ponětí. Opravdu to zní, jako
bych byla měla mimořádné schopnosti své zájmy zorganizovat. Ve
skutečnosti prostě píšu, kdykoli jsem připravena napsat určitou
část. Píšu velmi rychle, což mi pomáhá. Platím někomu jinému za
domácí práce, organizaci garáže, docházku na poštu a odvoz
vozidel do servisu. Jsem svobodná a nemám děti, což je
pravděpodobně podstatná část mé „tajné zbraně.“ 

Mnoho spisovatelů má dojem, že jakmile autor vydá několik
knih po sobě, nehrozí mu už odmítnutí dalšího rukopisu. Je to
tedy výhodné zůstávat u stejného vydavatele? 

Ha. To jo. To by bylo hezké.
Jedno z nejtěžších období mé kariéry bylo po knize a filmu Pay It
Forward. Ve spěchu se mi přestalo dařit. Musela jsem začínat zno-
vu, od nuly. Mezitím, když jsem bojovala se splácením hypotéky,
všichni předpokládali, že jsem bohatá a slavná. Sázet na jednoho
nakladatele se může vymstít. Všichni jsme jen tak dobří jako naše
poslední kniha, a tak to má být.

Je dost autorů, kteří si vytvoří mezi sebou a čtenáři bariéru.
Ale vy ne. Vaše osobní e-mailová adresa je na webu a vy
odpovídáte na zprávy každého čtenáře. To musí zabrat
spousty času. Proč to děláte?

Protože nikdo není důležitější než můj čtenář. Bez něho bych byla
bez práce. Smyslem psaní je komunikace. Pokud jde jen jedním
směrem, je to jen monolog osoby, která je příliš zamilovaná do
svého vlastního hlasu. Mám rád, když komunikace probíhá oběma
směry.

(Ze zahraničních pramenů)

Nakladatelství Alpress spol. s r. o., Na Příkopě 3243, 738 01 Frýdek – Místek, 
www.alpress.cz
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Brit Bennett
POLOVINA TEBE
Vignesova děvčata si budou jako dvojčata
vždycky podobná jako vejce vejci. Avšak
potom co vyrostou v malé černošské ko-
munitě a v šestnácti letech se rozhodnou pro
útěk, se liší nejen jejich všední životy, ale 
i všechno ostatní: jejich rodina, společnost,
v níž se pohybují, a dokonce i jejich rasová
identita. 
O mnoho let později jedna ze sester žije se
svou dcerou ve stejném městečku, z kterého
se před lety pokusila uniknout. Ta druhá se
usadí ve světě bílých a její manžel o její mi-
nulosti neví zhola nic. Přesto, že sestry dělí
mnoho kilometrů a stejně tolik lží, jejich
osudy zůstávají propletené. 
Jaký vliv bude mít na příští generace, když
se cesty jejich dcer protnou?

Přeložila Irena Steinerová
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V to ráno, kdy se jedno ze ztracených dvojčat vrátilo do Mallardu, běžel
Lou LeBon oznámit tu novinu do bistra, a ještě dnes, mnoho let poté,
všichni vzpomínají na ten šok, když uřícený Lou vrazil do prosklených
dveří, celý bez dechu, s košilí propocenou kolem krku z toho vypětí.
Rozespalí hosté se kolem něj s povykem sesypali, deset nebo tak, ačkoli
někteří další později lhali, že tam byli také, aby to vypadalo, že se aspoň
pro jednou stali svědkem něčeho doopravdy vzrušujícího. V tom malém
farmářském městečku se totiž nikdy nic překvapivého nedělo, rozhodně
ne od chvíle, co zmizela Vignesova dvojčata. Ale toho rána v dubnu 1968
Lou cestou do práce zahlédl Desiree Vignesovou, jak kráčí po Partridge
Road s koženým kufříkem v ruce. Vypadala nachlup stejně, jako když 
v šestnácti odjížděla – pořád světlá, s pokožkou odstínu navlhlého písku.
Její rovné tělo bez boků mu připomínalo třtinu v poryvu větru. Spěchala
se skloněnou hlavou a – tady Lou jako správný šoumen udělal dramat-
ickou pauzu – držela za ruku holčičku, sedmi- nebo osmiletou, černou
jako tér.
„Modročernou,“ dodal. „Jako kdyby přiletěla rovnou z Afriky.“
Vaječné bistro u Loua se rozhlaholilo tuctem různých debat. Kuchař
pochyboval, jestli to vůbec byla Desiree, protože Louovi mělo být 
v květnu šedesát a z ješitnosti odmítal nosit brýle. Servírka tvrdila, že
určitě ano – vždyť Vignesovic holky by poznal i slepý, a ta druhá to
rozhodně být nemohla. Hosty, kteří mezitím zapomněli na kukuřičnou
kaši a vejce na pultě, teď nezajímala ta dávná vylomenina sester
Vignesových – co je ale proboha zač to tmavé děcko? Mohlo by snad být
Desireeino?
„Koho jinýho by asi tak bylo?“ mínil Lou. Vytáhl ze zásobníku hrst
ubrousků a otřel si vlhké čelo.
„Třeba se ujala nějakýho sirotka.“
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„Ňák si neumím představit, jak by Desiree mohla zplodit něco tak
černýho.“
„Připadá ti snad Desiree jako ten typ, co si k sobě veme sirotka?“
Ovšemže nepřipadala. Byla to sobecká holka. Jestli si o Desiree něco
pamatovali, tak tohle, a většina z nich si toho o moc víc nevybavovala.
Sestry byly pryč už čtrnáct let, skoro tak dlouho, co je lidi znali. Zmizely
rovnou z postele po tancovačce konané na Den otce zakladatele, zatím-
co jejich matka spala na druhém konci chodby. Jedno ráno se dvojčata
ještě mačkala před zrcadlem v koupelně, čtyři stejné holky piplající se 
s účesem. Druhý den byla postel prázdná, přehoz natažený jako kdykoli
jindy, napnutý, když stlala Stella, varhánkovitý, když byla řada na
Desiree. Všichni ve městě po nich celé dopoledne pátrali, volali na ně po
lesích, pošetile si lámali hlavu, jestli je někdo neunesl. 
Jejich náhlé zmizení připomínalo biblické vytržení na nebesa; celý
Mallard zanechaný na zemi jako hříšníci.
Pravda samozřejmě nebyla ani tragická, ani mystická; dvojčata se brzy
vynořila v New Orleansu, sobecké holky utíkající před zodpovědností.
Určitě dlouho pryč nezůstanou. Městský život je omrzí. Dojdou jim
peníze i drzost a zkroušeně se objeví u mámy na prahu. Dvojčata se
však už nikdy nevrátila. Namísto toho se po roce rozprchla každá jinam,
jejich život se rozdělil stejně rovnoměrně jako kdysi jejich společné
vajíčko. Ze Stelly se stala běloška a Desiree se vdala za toho nej-
černějšího chlápka, jakého našla.
Teď se vrátila zpátky, bůhvíproč. Možná z touhy po domově. Po všech
těch letech se jí zastesklo po mámě, nebo se chtěla pochlubit tou svou
černou dcerou. V Mallardu by si nikdo nikoho tmavého nevzal. Nikdo se
odsud taky nestěhoval, jenže to Desiree porušila už dávno. Ovšem vdát
se za tmavého muže a táhnout jeho modročerné děcko přes celé město,
to už bylo přece jen trochu moc. 
Hlouček lidí ve Vaječném bistru u Loua se rozptýlil, kuchař si nasadil
síťku na vlasy, servírka počítala na stole nikláky, chlapi v pracovních
kombinézách hltali kafe, než vyrazí do rafinérky. Lou se opřel o šmouha-
tou výlohu a zíral ven na ulici. Měl by zavolat Adele Vignesové. Nezdálo
se mu fér, aby ji takhle přepadla vlastní dcera, po tom všem, čím si 
v životě prošla. A ještě s tím tmavým děckem. Prokristapána. Natáhl se
po sluchátku. 
„Myslíš, že se tu chystají zůstat?“ zeptal se kuchař. 
„Kdoví? Byla ale v pěkným kalupu,“ konstatoval Lou. „Bůhví, kam tak
spěchala. Přehlídla mě jako lány, ani nezamávala nebo něco.“ 
„Nafrněná. Jakej ta má důvod bejt nafrněná?“
„Panenko na nebi,“ řekl Lou. „Jaktěživ jsem neviděl tak černý děcko.“
Bylo to zvláštní město.
Mallard, pojmenovaný po druhu divokých kachen zvaných též polák
proužkozobý, které žily v rýžových polích a na mokřadech. Město, které
jako každé jiné bylo spíš myšlenkou než místem. Ta myšlenka napadla
Alphonse Decuira v roce 1848, když stál uprostřed polí cukrové třtiny
zděděných po otci, který chlapce kdysi vlastnil. Otec byl teď mrtvý a ná-
hle svobodný syn zatoužil vybudovat na těch lánech půdy něco, co
přetrvá staletí. Město pro lidi jako on, kteří nebudou nikdy uznáni za bílé,
ale přitom odmítají, aby se s nimi zacházelo jako s černochy. Město
třetího druhu. Matka, ať je jí země lehká, jeho světlou pokožku ne-
snášela; když byl malý, vyháněla ho na slunce a zapřísahala 
ho, ať se opálí. Možná proto začal snít o tom městě. Světlá pleť, tak jako
všechno, co se dědí za vysokou cenu, byla ojedinělým darem. Oženil se
s mulatkou ještě světlejší než on. Čekala jejich prvního potomka a on si
představoval děti dětí jejich dětí, čím dál světlejší, jako šálek kávy,
neustále ředěné smetanou. Dokonalejší černoši. Každá generace bledší
než ta předchozí. Brzy se připojili další. Brzy se myšlenka nerozlučně

prolnula s místem a zvěst o Mallardu se šířila po celé farnosti svatého
Landerika. Barevní si o něm šuškali, přemýšleli o něm. Běloši nemohli
uvěřit, že skutečně existuje. Když byl v roce 1938 postaven kostel svaté
Kateřiny, diecéze tam vyslala mladého kněze z Dublinu, který po příjezdu
dospěl k přesvědčení, že zabloudil. 
Neříkal snad biskup, že Mallard je město barevných? Co je to ale potom
za lidi, kteří tu chodí po ulicích? Plavovlasí a blond a zrzaví, ti nejtmavší
sotva snědší než Řekové? Tohle jsou ti lidé, které v Americe považují za
barevné, to tyhle se běloši snaží separovat? Jak je ale vůbec rozeznají
od sebe?
Když se narodila dvojčata Vignesova, Alphonse Decuir byl už dávno po
smrti. Jeho pra-pra-pravnučky však chtě nechtě nesly jeho odkaz.
Dokonce i Desiree, která se ofrňovala nad každým piknikem na Den otce
zakladatele, která ve škole při každé zmínce o zakladateli otráveně
obracela oči v sloup, jako by s tím vším neměla vůbec nic společného.
Právě tohle po zmizení dvojčat všem utkvělo v paměti. Jak Desiree nikdy
nechtěla patřit do města, kde se narodila. Jak si myslela, že zahodit mi-
nulost je stejně snadné jako setřást cizí ruku z ramene. Člověk může
utéct z města, ale před vlastní krví neuteče. Vignesova dvojčata se z ně-
jakého důvodu domnívala, že dokážou obojí. A přesto, kdyby se
Alphonse Decuir mohl projít po městě, které si kdysi sám vysnil, byl by
při pohledu na své pra-pra--pravnučky nadšený. Dvojčata se smetano-
vou pokožkou, oříškově hnědýma očima, vlnitými vlasy. Obdivoval by je
v němém úžasu. Dítě, maličko dokonalejší než rodiče. Co může být na 
světě báječnějšího?
Dvojčata Vignesova zmizela 14. srpna 1954, hned po tancovačce na
Den otce zakladatele, což, jak všem později došlo, měly sestry celou
dobu v plánu. Stella, ta chytrá, předpokládala, že pozornost města bude
rozptýlená. Lidé opilí sluncem po dlouhém grilování na náměstí, kde
bude Willie Lee, místní řezník, udit žebírka a hovězí hrudí a pálivé
klobásky. Pak proslov starosty Fontenota, otec Cavanaugh požehná
jídlu, netrpělivé děti budou tajně oždibovat křupavou kuřecí kůžičku 
z talířů v rukou modlících se rodičů. Dlouhé odpolední oslavy za
doprovodu kapely a večer zakončený zábavou ve školní tělocvičně,
odkud budou dospělí klopýtat domů, rozkurážení rumovým punčem
Trinity Thierryové; těch pár hodin strávených v tělocvičně v nich probudí
jejich mladší já.
Každého jiného večera by Sal Delafosse mohl vykouknout z okna 
a uviděl by dvě dívky, kráčející ulicí za svitu měsíce. Adele Vignesová by
zaslechla vrzání prken v podlaze. Dokonce i Lou LeBon by při zavíračce
mohl dvojčata zahlédnout skrz zamlženou výlohu bistra. Na Den otce
zakladatele však Vaječné bistro u Loua končilo dřív. Sal náhle pookřál 
a ukolébal se ke spánku se svou ženou. Adele si po několika kalíšcích
rumového punče schrupla a zdálo se jí, jak tančí s manželem na srazu
absolventů školy. Nikdo si nevšiml, že se dvojčata vytratila, přesně jak
měly dívky v úmyslu.
Ten nápad ovšem nepocházel ze Stelliny hlavy – byla to Desiree, kdo
během toho posledního léta rozhodl, že po pikniku utečou. Což by asi
nemělo nikoho překvapit. Copak už celé roky nevykládala každému, kdo
jí byl ochoten dopřát sluchu, jak se už nemůže dočkat, až z Mallardu
vypadne? Většinou to říkala Stelle, která ji vždycky vyslechla s trpělivostí
dívky dávno zvyklé naslouchat bludům. Opustit Mallard připadalo Stelle
stejně fantastické jako odletět do Číny. Teoreticky možné, což ovšem
neznamenalo, že by si vůbec dokázala představit, jak to někdy sama
uskuteční. Desiree ale vždycky fantazírovala o životě mimo jejich malé
farmářské městečko. Když si dvojčata zašla do kina v Opelousasu na
film Prázdniny v Římě, Desiree sotva slyšela dialogy kvůli ostatním
barevným dětem na balkoně, hlučným a znuděným, které se bavily
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házením popcornu na bělochy sedící dole. Ona se však tiskla k zábradlí
jako zhypnotizovaná a představovala si samu sebe, jak klouže nad
oblaky do nějakého vzdáleného města jako Paříž nebo Řím. Nikdy neby-
la ani v New Orleansu, pouhé dvě hodiny odtud.„Všude tam akorát
vládne divočina,“ říkávala jí vždycky matka, což Desireeinu touhu odejít
samozřejmě jen násobilo. 
Dvojčata znala dívku jménem Farrah Thibodeauxová, která před rokem
uprchla do města, a vypadalo to úplně jednoduše. Jak těžké může být
odejít, když to dokázala i Farrah, o pouhý rok starší než ony? Desiree si
představovala, jak uteče do velkoměsta a stane se herečkou. V životě
hrála jen v jedné hře – Romeo a Julie v deváté třídě –, když ale tenkrát
stanula uprostřed jeviště, na vteřinu jí připadalo, že Mallard možná není 
to nejnudnější město v Americe. Spolužáci jí bouřlivě tleskali, Stella se
ztrácela v přítmí tělocvičny a Desiree se pro jednou cítila jen sama
sebou, ne jako dvojče, ne jako jedna polovina neúplné dvojice. Jenže
příští rok ji o roli Violy ve Večeru tříkrálovém připravila starostova dcera,
jejíž otec škole na poslední chvíli poskytl štědrý finanční dar. Desiree
celý večer trucovala v zákulisí, a zatímco rozzářená Mary Lou Fonte-
notová mávala obecenstvu, svěřila se sestře, že se už nemůže dočkat,
až z Mallardu odejde.
„To říkáš pořád,“ opáčila Stella.
„Protože je to pořád pravda.“
Ale nebyla, ne tak docela. Nedalo se říct, že by Mallard tolik nenáviděla,
spíš ji deptalo, jak je malý. Celý život šlapala po stejných prašných uli-
cích, ryla své iniciály zespoda do školní lavice, kde kdysi sedávala její
matka a kde budou jednoho dne sedět její děti a ohmatávat prsty rýhy,
které tam vyškrábala. Škola byla odjakživa ve stejné budově, všechny
třídy pohromadě, takže ani postup na mallardskou střední jí nepřipadal
jako nějaký pokrok, pouze přesun přes chodbu. Tohle všechno by ještě
možná dokázala překousnout, nebýt té všeobecné posedlosti světlou
kůží. Syl Guillory sJackem Richardem se v holičství dohadovali, čí žena
je světlejší, matka na ni neustále ječela, ať si nezapomene nasadit
klobouk, lidi věřili nejrůznějším hloupostem, třeba že pití kafe nebo
konzumace čokolády v těhotenství může způsobit, že dítě ztmavne. Její
otec byl tak světlý, že když mu za chladného rána otočila zápěstí, viděla
modré žíly. Stejně to ale nebylo k ničemu, když si pro něj přišli ti běloši,
tak proč by jí po tom všem mělo záležet na světlé pokožce?
Dneska už si ho sotva pamatovala; trochu ji to děsilo. Život předtím, než
zemřel, jí připadal jen jako příběh, který jí někdo vyprávěl. Časy, kdy
máma nevstávala za svítání a nechodila uklízet domy bělochů, ani si
nebrala na víkend praní navíc, takže neměly přes obývák cikcak
natažené šňůry na prádlo. Dvojčata se ráda schovávala za prošívanými
dekami a prostěradly, dokud si Desiree neuvědomila, jak ponižující je mít
domov neustále plný cizího špinavého prádla.
„Kdyby to byla pravda, tak bys s tím něco udělala,“ prohlásila teď Stella.
Byla vždycky tak praktická. Stella si pokaždé v neděli večer vyžehlila
oblečení na celý týden, na rozdíl od Desiree, která každé ráno lítala po
domě, hledala čisté šatstvo a narychlo dopisovala úkoly do sešitů zahra-
baných na dně školní tašky. Stella měla školu ráda. Už od školky dostá-
vala ty nejlepší známky z počtů a ve druhém ročníku střední školy jí paní
učitelka Beltonová dokonce dovolila odučit několik hodin na nižším stup-
ni. Dala Stelle ohmatanou učebnici aritmetiky z dob svých vlastních stu-
dií na Spelman College a Stella pak celé týdny ležela na posteli a snažila
se rozluštit podivné znaky a dlouhé řetězce čísel uhnízděné v závorkách.
Desiree v té knize jednou zalistovala, ale rovnice se klenuly po stránkách
jako nějaký starověký jazyk. Stella jí tu knihu vytrhla z ruky, jako by ji
Desiree pouhým pohledem nějak poskvrnila.
Stella se jednoho dne chtěla stát učitelkou na Mallardské střední škole.

Pokaždé, když si však Desiree představila svou vlastní budoucnost 
v Mallardu, život probíhající ve věčně stejných kolejích, měla pocit, jak jí
cosi chňapá po krku. Když se zmínila o odchodu, Stella o tom nikdy
nechtěla ani slyšet. „Nemůžeme opustit mámu,“ opáčila vždycky 
a Desiree zkroušeně zmlkla. Už toho ztratila tolik, nebylo nikdy nutné
dodávat. Poslední den desáté třídy matka přijela z práce a oznámila, že 
dvojčata se na podzim do školy nevrátí. Už se obě nastudovaly dost,
dodala a opatrně se svezla na gauč, aby ulevila unaveným nohám, a ona
potřebuje, aby šly pracovat. Dvojčatům bylo tenkrát šestnáct a zůstaly
jako opařené, ačkoli Stella si snad mohla všimnout, že poslední dobou
jim chodí účty častěji, a Desiree mělo být divné, proč ji matka jenom za
poslední měsíc dvakrát poslala do prodejny Fontenotových se žádostí,
aby jí dali na dluh. Dívky přesto mlčky zíraly jedna na druhou, zatímco si 
matka rozvazovala tkaničky. Stella vypadala, jako by dostala ránu do
břicha. 
„Ale já můžu pracovat při škole,“ namítla. „Nějak si to zařídím –“
„To nejde, zlato,“ přerušila ji matka. „Musíš tam bejt přes den. Víš, že
bych to nedělala, kdybych nemusela.“ 
„Já vím, ale –“
„A Nancy Beltonová tě už nechala vyučovat ve třídě. Co víc se ještě
potřebuješ naučit?“
Našla jim už práci, úklid domu v Opelousasu, a začnou hned druhý den
ráno. Desiree nesnášela, když měla matce pomáhat při uklízení. Máčet
si ruce ve špinavé vodě na nádobí, hrbit se nad mopem, vědět, že jed-
noho dne bude mít prsty hrubé a pokroucené z drhnutí bělošského prád-
la. Aspoň ji už ale nečekají žádné další písemky ani šprtání nazpaměť,
žádné poslouchání 
výkladu, nudného až k pláči. Teď byla dospělá. Konečně začne
doopravdy žít. Když však dvojčata začala připravovat večeři, Stella byla
pořád jako zařezaná, sklesle oplachovala mrkev ve výlevce.
„Myslela jsem –,“ hlesla. „Jenom jsem myslela –“
Jednoho dne chtěla jít na vysokou a samozřejmě by se dostala na
Spelman či Howard College, nebo kamkoli by si jen přála. To pomyšlení
Desiree vždycky děsilo, že by se Stella přestěhovala do Atlanty nebo
Washingtonu D. C. bez ní. V koutku duše se jí ulevilo; teď už ji tady Stella
nemůže nechat samotnou. Přesto jí bylo líto, že je sestra smutná.
„Pořád tam přece můžeš jít,“ chlácholila ji. „Myslím pozdějc.“
„Jak? Na to musíš mít dokončenou střední školu.“
„Tu si pak můžeš dodělat. Po večerech nebo tak. To zvládneš raz dva, to
přece víš.“
Stella znovu ztichla, krájela mrkev pod maso. Věděla, jak je matka
zoufalá, a nikdy by se s ní kvůli jejímu rozhodnutí nedohadovala. Byla
však tak rozrušená, až jí sklouzl nůž a řízla se do prstu.
„Ksakru!“ sykla ostře, až sebou Desiree vedle ní trhla. Stella skoro nikdy
neklela, zvlášť když byla v doslechu matka. Upustila nůž, z ukazováku jí
prýštila tenká rudá stružka krve, a Desiree si bez rozmýšlení strčila do
pusy sestřin krvácející prst, tak jak to dělávala, když byly děti a Stella
nepřestávala brečet. Věděla, že už jsou na to moc staré, přesto dál cum-
lala sestřin ukazovák a na jazyku cítila kovovou pachuť její krve. Stella ji
mlčky pozorovala. Oči měla vlhké, ale nebrečela.
„To je nechutný,“ řekla, ale ruku neodtáhla.
Celé léto jezdila dvojčata ranním autobusem do Opelousasu, kde se
hlásila v obrovském bílém domě ukrytém za železnými vraty, jež hlídali
bílí mramoroví lvi. Byl to tak absurdní teatrální výjev, až se Desiree
rozesmála, když to poprvé uviděla, ale Stella vše jen ostražitě
pozorovala, jako by ti lvi mohli každou chvíli obživnout a rozsápat ji na
kusy. Když jim matka tu práci našla, Desiree hned věděla, že rodina
bude bohatá a bílá. Nikdy by ale nečekala takovýhle palác: křišťálový
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lustr visící ze stropu tak vysokého, že musela vylézt až na poslední
příčku žebříku, aby na něm mohla utřít prach; dlouhé točité schodiště,
které jí působilo závrať, když jela hadrem po zábradlí; velkou kuchyň,
kde při vytírání míjela spotřebiče, jež vypadaly tak futuristicky a nově, že
ani netušila, k čemu slouží.
Občas Stellu ztratila a musela ji hledat, ráda by na ni zavolala jménem,
ale bála se, že se její hlas začne odrážet ozvěnou pod vysokými stropy.
Jednou ji našla, jak leští toaletní stolek v ložnici a toužebně přitom hledí
do zrcadla obklopeného lahvičkami a flakónky, jako by se chtěla usadit
na ten sametový taburet a vtírat si do rukou vonný krém jako Audrey
Hepburnová. Obdivovat se v zrcadle, jen tak pro vlastní potěchu, jako by
žila ve světě, kde to mají ženy ve zvyku. Vtom však zahlédla Desireein
odraz a rychle odvrátila zrak, jako by se zastyděla, že byla přistižena, jak
i ona po něčem touží. 
Ti lidé se jmenovali Dupontovi. Manželka s načechranými blond vlasy,
která celé odpoledne unyle posedávala, znuděná, s klížícími se víčky.
Manžel, který pracoval v bance. Dva chlapci, neustále se pošťuchující
před barevnou televizí – Desiree do té doby ještě žádnou neviděla – 
a plešaté mimino trpící kolikou. 
První den si paní Dupontová dvojčata chvilku pozorně prohlížela a pak
roztržitě pronesla k manželovi: „Taková hezká děvčata. A jak světlá, že?“
Pan Dupont jen přikývl. Byl to těžkopádný neohrabaný muž s brýlemi
jako popelníky, se skly tak tlustými, že za nimi jeho oči vypadaly jako
korálky. Vždycky, když procházel kolem Desiree, naklonil hlavu na
stranu, jako by zpytoval paměť.
„Která že ty jsi?“ zeptal se pokaždé.
„Stella,“ odpověděla někdy jen tak z legrace. Odjakživa byla výborná
lhářka. Jediný rozdíl mezi lhaním a hraním spočíval v tom, zda je do věci
zasvěcené publikum, jinak ale šlo o pouhé divadýlko. Stella nikdy
nechtěla, aby si vyměnily role. Vždycky byla přesvědčená, že by to určitě
prasklo, jenže lhaní – nebo hraní – se člověk musel oddat celou duší.
Desiree strávila studováním Stelly celá léta. Jak žmoulá lem šatů, jak si
zastrkuje vlasy za ucho nebo váhavě vzhlédne, než pozdraví. Dokázala
sestru dokonale napodobit, mluvit jejím hlasem, stát se jejím tělem. 
Připadala si výjimečná, protože věděla, že ona dokáže předstírat, že je
Stella, zatímco Stella se nikdy nemůže stát Desiree. 
Celé léto nebylo dvojčata nikde vidět. Neprocházela se po Partridge
Road, tajně nevysedávala v zadním boxu u Loua ani se nechodila dívat
na fotbalové hřiště, jak trénují kluci. Sestry každé ráno zmizely v domě
Dupontových a večer se odtud zase vynořily, vyčerpané, s oteklýma
nohama, Desiree v autobuse cestou domů bezvládně opřená o okno.
Léto se chýlilo ke konci a ona si radši ani nepředstavovala, jak na podzim
drhne podlahu v koupelně, zatímco kamarádky klevetí ve školní jídelně 

a plánují ples absolventů. Bude takhle vypadat celý zbytek jejího života?
Spjatý s barákem, který ji polkne v okamžiku, kdy překročí práh?
Existovalo jedno východisko. Znala ho – celou dobu ho znala –, v srpnu
ale už nedokázala myslet na nic jiného než na New Orleans. Ráno v Den
otce zakladatele ji při pomyšlení na návrat k Dupontovým jímala hrůza,
a tak se natáhla přes postel, dloubla do Stelly a řekla: „Pojďme.“
Stella zasténala a překulila se s přikrývkou zamotanou kolem kotníků.
Vždycky spávala neklidně, trápily ji noční můry, o nichž nikdy nemluvila. 
„Kam?“ zeptala se Stella.
„Ty víš kam. Už mě nebaví to rozebírat, prostě pojďme.“
Začínala mít pocit, že se před ní objevil únikový východ, a pokud bude
ještě chvilku otálet, možná navždy zmizí. Nemohla však odejít bez Stelly.
Nikdy nebyla sama bez sestry a v koutku duše se ptala, zda by to
odloučení vůbec vydržela.
„No tak,“ pobídla ji. „To chceš navždycky uklízet po Dupontových?“
Nikdy se nedozvěděla, co na ni nakonec zapůsobilo. Možná se Stella
taky nudila. Nebo díky své praktičnosti pochopila, že v New Orleansu
můžou vydělat víc peněz, poslat je domů a lépe tak pomoct mámě. Nebo
možná taky viděla ten mizející únikový východ a došlo jí, že všechno, po
čem touží, se nachází mimo Mallard. Co na tom záleželo, proč změnila
názor? Hlavní bylo, že Stella nakonec řekla: „Tak jo.“
Dvojčata celé odpoledne lelkovala na pikniku na počest otce zakladatele
a Desiree měla pocit, že snad praskne tím potlačovaným tajemstvím.
Stella však vypadala stejně klidně jako obvykle. Byla jediná, komu se
Desiree svěřovala se svými tajnostmi. Stella věděla o testech, v kterých
Desiree neuspěla, ale místo aby je ukázala matce, zfalšovala její podpis
na zadní straně. Věděla o všech cetkách, které kdy Desiree ukradla 
z prodejny Fontenotových – rtěnku, sadu patentů, stříbrný manžetový
knoflíček –, jen tak pro zábavu, protože měla škodolibou radost, když
nicnetušící starostova dcera procupitala kolem a Desiree přitom hřálo
vědomí, že jí něco šlohla. Stella ji vyslechla, občas ji odsoudila, ale nikdy
nežalovala, a to bylo ze všeho nejdůležitější. Svěřit Stelle tajemství bylo
jako pošeptat ho do zavařovací sklenice a pevně zašroubovat víčko. Nic
neuniklo ven. Vůbec ji však tenkrát nenapadlo, že i Stella může něco
tajit. Několik dní poté, co dvojčata Vignesova opustila Mallard, se rozvod-
nila řeka a všechny cesty se změnily v bahnitou břečku. Kdyby dívky
čekaly o den déle, bouřka by je spláchla. Když už ne déšť, tak bláto.
Doplahočily by se do půlky Partridge Road a pak by to vzdaly. Nebyly to
žádné drsňačky. Nevydržely by osmikilometrový pochod po rozbahněné
polní cestě – vrátily by se domů, promočené na kost, a usnuly by ve
vlastní posteli. Desiree by uznala, že jednala zbrkle, a Stella zase, že ji
v tom jenom nechtěla nechat. Jenže tu noc nepršelo. Když dvojčata bez
jediného ohlédnutí odcházela z domova, nebe bylo jako vymetené.
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Brit Bennett ohromila roku 2016 literární
svět hned svou prvotinou,  románem Matky.
I druhý román, pozoruhodná vícegenerační
sága  Polovina tebe, se setkala s mimo-
řádným ohlasem.
Jak vás napadlo napsat tento příběh? Setkala jste se s něčím
podobným?

Nápad na knihu přišel po rozhovoru s matkou, která mi jednoho dne
velmi neomaleně řekla o městě, které si pamatovala z louisianského
dětství, kde se všichni tak nějak smířili s tím, aby jejich děti byly s každou
generací nějak spojené. Chtěla jsem se podívat na takové místo. A
mohla jsem také čerpat z některých výzkumů z podobných kreolských
komunit, které byly organizované kolem lidí se světlou pletí. 
Zajímalo mě ... myšlenka rasy jako něčeho, co je jak smyšlené, tak také
něco, co je skutečné. ... Myšlenka, že má literární dvojčata jsou identická
a jedno v podstatě zbělá, protože se prohlašuje za bílé, a jedno zůstane
černé, protože se chová přirozeně. Ale tyto kategorie jsou velmi chatrné. 
Ztracenými dvojčaty jsou Stella a Desiree Vignesové, která utekla 
z domova v šestnácti letech, v roce 1954. O čtrnáct let později je Desiree
zpět a kráčí po silnici se svou dcerou „černou jako dehet“, Jude. 
Zatímco návrat Desiree způsobí značný rozruch, nikdo zatím neslyšel o
Stelle, která se otočila zády nejen ke svému dvojčeti, ale také ke zbytku
své rodiny a nyní přechází k bílé komunitě. Provdala se za svého bílého
šéfa a žije v Kalifornii, ale ani její manžel, ani jejich dcera Kennedyová
nemají tušení o Stelině velkém tajemství.

Je na tomto příběhu něco autobiografického?

Ne, nejde o autobiografický příběh, ale, jak už jsem říkala, je inspirován
líčením matky, která vyrůstala v Jim Crow v Louisianě a mluvila o městě,
jehož obyvatelé kladli na barvu pleti mimořádný význam. Byla jsem velmi
zvědavá, jaké by to bylo vyrůst na místě, které je posedlé představou 
o barvě pleti. Četla jsem články o podobných městech, ale nikdy jsem
nedokázala najít přesné místo, které si matka pamatovala, což mě o to
víc fascinovalo. 
Matka inspirovala Polovinu tebe i jinými způsoby. Stejně jako Desiree,
pracovala jako vyšetřovatelka otisků prstů u FBI ve Washingtonu, a
stejně jako Stella odešla z Louisiany do Kalifornie, kde jsem vyrostla. Jak
by ale vypadal život matky, kdyby zůstala na Jihu? Možnost prozkoumat
obě verze, její časové osy, byla součástí mého vlastního druhu sobecké
zvědavosti.

Kniha Polovina tebe se držela na 1. místě v seznamu bestsellerů
New York Times. Vypukla také obrovská „nabídková válka“o tele-
vizní práva. Jak jste to prožívala?

Šíleně! Všechny ty věci se děly za mými zády. Byl to pro mě opravdu
zvláštní a vzrušující měsíc. A vůbec jsem to nepředpokládala. Jen jsem
doufala, že si lidé budou chtít přečíst knihy, i když prožíváme současnou
epidemii a krizi. A rozhodně jsem nečekala, že obecenstvo bude tak
nadšené.

Ano, je velmi nadšené. A myslím, že částečně je to proto, že kniha
se příjemně čte. Jak jste při sestavování knihy přemýšlela o hlasu
vypravěče?

Věděla jsem, že má působit jako vševědoucí, že se má ponořit dovnitř
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různých postav a bude je následovat, když jdou na různá místa. Ale mys-
lím, že jsem také vždy myslela na tu vševědoucnost zakotvenou ve
městě, kde se kniha otevírá, a ve městě, kolem kterého se kniha točí.
Vypráví o chování lidí, kteří ve městě žijí, ale také sleduje lidi poté, co
opustili město, kamkoli se dostanou po celém světě.

Někdy to vypadá, že jde o pouhé drby...

Mám ráda pomluvy! Myslím, že drby jsou užitečným způsobem
vyprávění, a opravdu zábavným.

Jaké bylo napsat knihu, která se zajímá o rasu v éře Jima Crowa
(Zákony Jima Crowa zahrnují neoficiální souhrnné označení pro různá nařízení o rasové
segregaci, která platila v jižních státech USA v letech 1876 až 1965. Název byl poprvé
použit roku 1892 v New York Times a byl inspirován populární písní „Jump Jim Crow“, 
v níž kabaretiér Thomas D. Rice zesměšňoval mluvu černých otroků. Wikipedie)
a v následujících desetiletích, a pak to vyjde ve chvíli, kdy debata 
o rase je opět tak vyhrocená?

Podivné. Psaním knihy trávíte nesmírně dlouhý čas, takže netušíte, jaký
bude kontext, až kniha skutečně vyjde. Já přemýšlela takto: „Ach, tato
kniha vyjde ve volebním roce.“ A myslela jsem si, že jen toto bude její
kulisa. A pak jsem si začala uvědomovat, že to vyjde v průběhu pan-
demie, a pak, podstatné souvislosti jsem nemohla předvídat, kniha vyšla
zhruba týden poté, co byl zabit George Floyd. 
Věděla jsem, že většina našich příběhů je moralizující. Osoba, která pro-
jde, je obvykle na konci potrestána. Ale já nechtěla trestat Stellu jako
takovou. Rozhodně jsem ji nechtěla zabít, nechat ji vyskočit z okna. 
Jsem spisovatelka 21. století, a proto jsem se chtěla podívat na žánr
pohledem mladého, současného člověka. 

A to je jedna z věcí, která je na knize tak zajímavá. Zabydlela jste ji
mnoha postavami různé identity.  Co je pro vás zajímavé na osu-
dech jedinců, kteří se vyrovnávají s problémem pochopit sebe
sama, najít důstojnou roli ve společnosti? 

Jakmile jsem začala přemýšlet o této knize, opravdu jsem se chtěla
věnovat jen obrovské otázce, která zněla: Jak se všichni staneme tím,
kým jsme? A na to se vlastně snaží nějakým způsobem odpovědět
většina autorů. Rozhodně nejsem první, kdo takto přemýšlel. Ale chtěla
jsem se zamyslet nad svými postavami, které vystupují originálně, které
se určitým způsobem transformují, které dělají velká a malá rozhodnutí,
a tím se formují.
Věděla jsem, že mým vstupním bodem budou dvojčata, která se budou
různě rozhodovat, pokud jde o rasu, ve které chtějí žít a do jaké komunity
patřit. Ale také jsem chtěla přiblížit i další formy bytí, jiné typy identit.
Přemýšlet o pomíjení jako o něčem, co lze udělat na okamžik, o něčem,
co může být velmi dočasné, o něčem, co může být hravé, o něčem, co
může být tragické. Chtěla jsem se zamyslet nad všemi různými způsoby,
kterými činíme rozhodnutí, která utvářejí to, kým jsme, a [přemýšlet] nad
způsoby, kterými může být takové rozhodování a vytváření sebe sama ...
velmi osvobozující, ale také velmi bolestivé. .
A ve Stelle je nakonec hluboká dvojznačnost. Je smutná, ale oddaná
životu, pro který se rozhodla, a nikdy ho neopustí. Někteří čtenáři se
vyslovili pro to, aby se Stelle stalo něco konkrétnějšího. Mně se však líbi-
la její hluboká nejednoznačnost. Měla jsem pocit, že kdybych chtěla, aby
se rozhodla tak či onak, vrátila bych se do minulosti myšlení.
Stella je pro mě zajímavá právě svou neurčitostí. Někdo se mě jednou
zeptal: „Myslíš si, že kdyby to měla udělat znovu, volila by stejně?“
Odpověděla jsem: „Jo, myslím, že by to udělala.“ A nelitovala by toho,
není lítostivá. Jen si myslím, že z toho má, nejednoznačné pocity. Svou
rodinu miluje a chybí jí. Ale také cítí, že pro sebe udělala to nejlepší, když
se rozhodla pro život, který chtěla žít. Má pocit, že: „je to můj jediný život,
proč bych ho nemohla žít tak, jak chci?“ A s tímto argumentem soucítím. 
Nezajímala mě otázka: „Co chystá Stella? Co se stane, když ji chytí? “
Chtěla jsem ale tuto možnost naznačit,  protože to podle mě vytváří dra-
matické napětí.  Čekáte na okamžik odhalení. Ale na konci dne to pro mě
už tak zajímavé nebylo. Stále více jsem přemýšlela o tom, proč se
hlouběji a hlouběji noří do svých nejednoznačných pocitů o sobě.
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Velká část knihy se odehrává 
v malých komunitách. Zabydlují
fiktivní město Mallard. Co se
skrývá za nápadem vytvořit
takové místo?

Vyšlo to z příběhu, který
mi matka řekla o mě-
stě, v němž dospí-
vala. Něco 
z toho byly její
vzpomínky 
z dětství na
venkově 

v Louisianě. Čerpala jsem i z knih, nebo článků o podobných kreolských
společenstvích, které byly velmi ohraničené.  Ale hodně z toho je jen má
fantazie. Je to téměř genetické inženýrství, co lidé v tomto městě dělají,
a tak jsem chtěla, aby šlo o uzavřené společenství a aby myšlenka
kolorismu nevypadala jako něco, o čem lidé jen mluví, ale něco, co je
přítomné v tomto městě a nemůžete tomu uniknout.

V této knize jsou černí lidé a bílí lidé, ale existuje také velmi speci-
fická skupina černých lidí s originálním způsobem myšlení o světě,
čímž se liší od ostatních černochů.  Je velmi obtížné nebýt v této
situaci monolitický… 

Chtěla jsem se zaměřit na zvláštnosti této komunity lidí, kteří si o sobě
myslí, že jsou jakousi třetí skupinou.  Barevná pítka, bílá pítka, která jsi
ty? Ke kterým patříš? Jsou to lidé, kteří odolávají oběma těmto kate-
goriím, a existuje způsob, jakým mi je tato myšlenka velmi sympatická.
Odolat binárnímu je myšlenka, která mě v této knize opravdu zajímá. Ale
myslím si, že způsob, jakým se v tomto městě projevuje, je zákeřný. Lidé
usilují o lehkost opravdu kvůli sobě; nikomu to nepřináší žádné skutečné

hmatatelné výhody. Pořád jsou to dost chudí lidé. Nemají
přístup ke zdrojům. Nemají peníze, nemají status.

Nemají nic, co by Stella nakonec získala. Ale
zároveň je pro ně lehkost vlastní odměnou, 

a proto cítí potřebu trestat lidi, kteří na ni
nedosáhli.

Jak se vám podařilo vcítit se do pocitů
dvojčat?

Výzkumem dvojčat jsem se nijak zvlášť
nezabývala. Vycházela jsem z ně-
kterých svých zkušeností z dětství.
Mám dvě starší sestry. Dobře jsem
tedy znala pevnost sourozeneckého

svazku. Nechtěla jsem, aby dvoj-
čata vypadala jako klony. A ne-
chtěla jsem ani, aby byla
jakýmisi polárnímí protiklady 
v tom smyslu, jakým někdy vy-
právíme příběhy o dvojčatech,
která jsou od sebe diametrálně

vzdálená. Opravdu si myslím,
že pro mě bylo rozhodující využít

zkušenosti se sestra-
mi, ke kterým mám
opravdu blízko, kte-

ré miluji, a zůstat
přitom vlastní osobou.

Jak stavíte věty, postupujete podle předem
promyšleného plánu?

Ne, rozhodně ne. Když začnu psát knihu, vím, jak otevřu první kapitolu,
ale nikdy nevím, jak ji skončím. Obvykle přemýšlím o tom, jak bych
mohla příběh posunout dál a odhalit, kdo jsou postavy, jak se k nim mohu
přiblížit, jak popsat jejich zkušenosti, aby byly srozumitelné, i když to
není něco, s čím by čtenář souhlasil nebo se mu to líbilo. Přemýšlím 
o tom, jak sledovat krásný obraz nebo jak vést dlouhý dialog. 

Nemáte tedy detailně promyšlený celý příběh…

Nemám. Zažívám radost z prvního obrazu i když nemám tušení, kam se
posune. O této knize jsem věděla, že začne návratem Desiree s dítětem
tmavé pleti a poblázní celé město. A věděla jsem, že se uprostřed knihy
začnou příběhy nějakým způsobem sbíhat. A to bylo všechno. Zažívám
radost a potěšení objevování a nechám postavy, aby mě vzaly někam,
kam to nečekám. 

Co mají Dessiree a Stella společné a čím se liší?

Pro mě bylo velmi zajímavé popsat různé způsoby, jak můžeme reagovat
na trauma. Desiree se vrací do domu, kde prožila většinu svého života 
a dokáže se s tím vyrovnat. A Stella místo toho před tím téměř celý život
utíká. Myslím, že je to pro Stellu komplikované, protože hledá oporu 
v bílém světě a zároveň se přibližuje ke komunitě, která jji traumatizo-
vala. Jaká ta zkušenost pro ni musí být? To bylo něco, co mi připadalo
opravdu komplikované a temné, když jsem přemýšlela o tom, že se 
v knize pokusím objasnit Stelliny psychické pochody…Mám ráda velké
příběhy, a tento se mi tak jevil…                  (Ze zahraničních pramenů)
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Julian Barnes
MUŽ V ČERVENÉM 
KABÁTĚ
V létě roku 1885 dorazili do Londýna tři Fran-
couzi. Tím prvním byl vévoda Edmond de Po-
lignac, typický zlatokop z vyšších francouzských
vrstev, který si hodlal najít bohatou americkou
manželku. Druhým byl hrabě Robert Montesquiou-
Fezensac, průměrný básník a nadšený sběratel
kuriozit, který se vždy s někým dohadoval. A tím
třetím byl běžný občan s italským jménem: doktor
Samuel Pozzi. Lékař, myslitel a vědec. A právě on
se stane průvodcem v tomto příběhu. Jaký měl
pobyt těch tří ve skutečnosti význam? Barnesův
Muž v červeném kabátě je portrétem Belle
Époque, oněch krásných časů, kdy byla v Paříži
dokončena Eiffelova věž a krásná Sarah
Bernhardtová byla na vrcholu kariéry – ale také
doby bizarních soubojů, vražd a soudních procesů
včetně neblaze proslulé Dreyfusovy aféry.

Přeložil Petr Fantys
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V červnu 1885 dorazili do Londýna tři Francouzi: jeden kníže, jeden
hrabě a jeden prostý občan s italským příjmením. Hrabě později uvedl,
že se na cestu vydali za účelem „nákupů intelektuální a dekorativní
povahy“.
Můžeme ale také začít o rok dříve v Paříži, a to Oscarem a Constancí
Wildeovými, kteří zde v létě tráví líbánky. Oscar čte jeden nedávno
vydaný francouzský román a navzdory právě zmíněné okolnosti
radostně rozdává rozhovory francouzskému tisku.
Nebo můžeme začít kulkou a zbraní, která ji vypálila. Obvykle to funguje
skvěle: neotřesitelné divadelní pravidlo praví, že ukážete-li v prvním jed-
nání střelnou zbraň, jistě z ní v posledním jednání někdo vystřelí. Jenže
jakou zbraní a jakou kulkou? Tehdy jich totiž bylo všude plno.
A dokonce můžeme začít na druhé straně Atlantiku, v Kentucky roku
1809, kdy syn skotských a irských imigrantů Ephraim McDowell operoval
Jane Crawfordovou, aby jí odstranil cystu na vaječníku obsahující pat-
náct litrů tekutiny. Alespoň tohle vlákno příběhu bude mít šťastný konec.
A pak tu máme muže, který leží (možná sám, možná po manželčině
boku) v posteli v Boulogne-sur-Mer a přemýšlí, co provede. Ne, takhle to
úplně nesedí. Věděl, co provést, jen netušil, kdy a jestli vůbec bude
schopen provést to, co provést chce. Ale taky můžeme zcela prozaicky
začít tím kabátem. Pokud bychom ho ovšem spíš neměli označit za
župan. Je červený, přesněji řečeno šarlatový, sahá až ke kotníkům a na
zápěstí a u krku odhaluje jakési nařasené spodní prádlo. Vespod
vyčuhuje jediný brokátový pantofel, který do celé kompozice vnáší žluto-
zelený nádech.
Není trochu nespravedlivé začít kabátem namísto muže, který je v něm
oblečen? Možná, jenže podle toho kabátu – nebo spíš podle jeho
vyobrazení – si toho muže dnes pamatujeme (tedy pokud si ho vůbec
pamatujeme). Jak by mu z toho asi bylo? 
Cítil by úlevu, pobavení, nebo by ho to trošičku urazilo? To záleží na tom,
jak si po všech těch letech jeho postavu vykládáme. Jeho kabát nám
navíc připomene jiný kabát, namalovaný stejným malířem. Halí pohled-
ného mladíka z dobré (nebo přinejmenším prominentní) rodiny. Mladík je
však rozmrzelý, přestože stojí modelem nejslavnějšímu portrétistovi své
doby. Počasí je mírné, ale kabát, který si na požádání musel obléct, je
ušit z těžkého tvídu a obvykle se nosí ve zcela jiném ročním období. 
Když si na volbu oděvu začne stěžovat, malíř odvětí – máme k dispozici
jen slova, tudíž nedokážeme určit, jakým tónem na stupnici „jemné
poškádlení“, „odborný příkaz“, „arogantní opovržení“ mu vlastně
odvětil… nicméně malíř odvětí: „O vás tu vůbec nejde, jde o ten kabát.“
Je ostatně pravda, že si ten kabát, stejně jako červený župan, pamatu-
jeme víc než mladíka, který v něm přebýval. Umění přežívá rozmary jed-
notlivce, rodinnou hrdost, ortodoxní normy společnosti. Umění má vždy-

cky čas na své straně. Pokračujme tedy tím, co je hmatatelné, konkrétní
a zcela všední: červeným kabátem. Tak jsem se totiž s tímto obrazem 
a s tímto mužem setkal poprvé – v roce 2015, když visel v londýnské
Národní portrétní galerii, která si ho vypůjčila z Ameriky. 
Před chvílí jsem ten oděv nazval županem, ale ani to úplně nesedí. To,
co vykukuje pod ním, asi nebude pyžamo, ledaže by ty krajkové manžety
patřily k nějaké noční košili, což není příliš pravděpodobné. Neříká se
tomu náhodou svrchník? Jeho majitel se sotva vyhrabal z postele. Víme,
že obraz vznikal během pozdních dopoledních hodin, načež spolu
umělec a předloha poobědvali. Víme také, že manželka předlohy byla
velmi udivena malířovým obrovským apetýtem. A je nám známo, že
předloha dlí u sebe doma, neboť nám to sděluje název obrazu. „Domov“ 
je vyjádřen sytějším odstínem červené – vínovým pozadím zvý-
razňujícím ústřední šarlatovou postavu. Vidíme těžké závěsy svázané
úvazem, které společně s dalším pruhem jiné tkaniny bez jakékoli dělící
linie splývají s podlahou stejné vínové barvy. 
Celé to působí nanejvýš teatrálně. Chvástavost nečiší jen ze samotné
pózy, ale i z celkového stylu malby.
Obraz vznikl čtyři roky před zmíněným výletem do Londýna. Jeho model
– prostý občan italského jména – je pětatřicetiletý pohledný vousáč,
který sebevědomě hledí přes naše pravé rameno. Je mužný, třebaže
útlý, a když odezní první účinek obrazu spolu s naší domněnkou, že „jde
jen o ten kabát“, postupně nám začne svítat, že o něj tu přece nejde. Že
jde především o ruce. Levá dlaň je zapřena v bok, pravá spočívá na
hrudi. Prsty jsou nejvýraznějším prvkem celého portrétu a malba každý
z nich zdůrazňuje jiným způsobem: jsou buďto natažené, nebo napůl či
úplně ohnuté. Kdybychom měli bez přípravy uhodnout jeho povolání,
možná bychom ho považovali za klavírního virtuosa.
Pravá ruka na hrudi, levá v bok. Nebo je v tom možná víc lechtivosti:
pravá ruka na srdci, levá na slabinách. Bylo to součástí umělcova
záměru? Tři roky nato namaloval portrét jedné ženy z vyšší společnosti,
který v Salonu vyvolal pohoršení. (Mohlo Paříž v období Belle Époque
vůbec něco šokovat? Jistě. Ale taky mohla trpět úplně stejným pokry-
tectvím jako Londýn.) 
Pravá ruka si pohrává s čímsi, co vypadá jako kolíčkové zapínání. Levá
je zaháknutá ve výši pasu za jednu ze dvou zavazovacích šňůrek, které
opakují motiv úvazu na závěsu v pozadí. Očima po nich sklouzneme až
ke složitému uzlu, z něhož volně visí pár nadýchaných, ochlupených
střapců. Pohupují se přesně pod úrovní slabin jako šarlatový býčí pyj.
Šlo o umělcův záměr? Kdoví. Žádnou zprávu o tomto obrazu po sobě
nezanechal. Byl to prohnaný a zároveň velkolepý malíř. A také malíř
velkolepé nádhery, který se nebál skandálů. Možná ho dokonce
přitahovaly.
Jde sice o vznešeně heroickou pózu, ale ty ruce ji mění v cosi ra-
finovanějšího a mnohem složitějšího. Jak se nakonec ukáže, nejsou to
ruce koncertního klavíristy, nýbrž lékaře, chirurga a gynekologa.
A ten šarlatový pyj? Ale pěkně jedno po druhém.
* * *
Ano, začněme tedy návštěvou Londýna v létě roku 1885. Tím knížetem
byl Edmond de Polignac. Tím hrabětem byl Robert de Montesquiou-
Fezensac. Tím neurozeným občanem s italským jménem byl dr. Samuel
Jean Pozzi.
První položkou intelektuálních nákupů se stal Händelův festival v Crystal
Palace, kde si na oslavu dvoustého výročí skladatelova narození
vyslechli oratorium Izrael v Egyptě. Polignac si poznamenal, že
„představení bylo neskonale působivé. Le grand Haendel [sic] byl čtyřmi
tisíci účinkujících oslaven velkolepě“.
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Naši tři nakupující rovněž přivážejí dopo-
ručující dopis od Johna Singera Sargenta,
jenž namaloval obraz Doktor Pozzi doma.
Adresátem byl Henry James, který si
malbu prohlédl v roce 1882 v Královské
akademii a jehož měl Sargent o mnoho let
později zvěčnit (v roce 1913, kdy bylo Ja-
mesovi sedmdesát a Sargentovo mistro-
vství dosáhlo vrcholu). Dopis začíná slovy:
Milý Jamesi,
vzpomínám si, jak jste kdysi poznamenal,
e pokud se tu a tam v Londýně objeví
nějaký Francouz, rozhodně to pro vás ne-
bude nepříjemné rozptýlení. Byl jsem tedy
tak smělý a poskytl doporučení k návštěvě
u Vás dvěma svým přátelům. Jedním je
doktor Pozzi, muž v červeném županu
(nikoli však pokaždé) a bytost sršící důvti-
pem. Tím druhým je jedinečný a mimolid-
ský Montesquiou.
Kupodivu jde o jediný dochovaný Sargen-
tův dopis Jamesovi. Malíř si podle všeho
vůbec není vědom toho, že členem výpra-
vy je i Polignac, tedy přírůstek, který by
Henryho Jamese býval jistě potěšil a vzbu-
dil jeho zájem. Nebo možná taky ne.
Proust o vévodovi prohlašoval, že se po-
dobá „opuštěné hladomorně přestavěné
na knihovnu“.
Pozzimu tehdy bylo osmatřicet, Monte-
squiouovi třicet, Jamesovi dvaačtyřicet 
a Polignacovi jedenapadesát.
James si předešlé dva měsíce pronajímal
letní dům na Hampstead Heath a právě se
chystal k návratu do Bournemouthu. 
Odjezd však odložil a dva dny (2. a 3.
července 1885) věnoval coby hostitel
těmto třem Francouzům, kteří, jak romano-
pisec později napsal, „toužili spatřit londýn-
ské estétství“.
Jamesův životopisec Leon Edel líčí
Pozziho jako „lékaře společenské sme-
tánky, sběratele knih a obecně kultivova-
ného společníka při konverzaci“. Jenže
konverzaci nikdo nezaznamenal a sbírka
knih je dávno rozptýlena po celém světě,
takže zbývá jen lékař společenské sme-
tánky – v tom červeném županu (nikoli
však pokaždé).
Hrabě a kníže pocházeli ze starých aris-
tokratických rodů. Hrabě tvrdil, že jejich
původ sahá až k mušketýru d’Artagnanovi,
a jeho děd působil jako Napoleonův vojen-
ský pobočník. 
Babička knížete se důvěrně přátelila s Ma-
rií Antoinettou, zatímco jeho otec se stal
předsedou vlády za Karla X. a autorem 
Červencových ordonancí, jejichž absoluti-

stický duch vyvolal Červencovou revoluci.
Za nových poměrů byl otec knížete
odsouzen k „občanské smrti“, a v čistě
právním duchu tudíž přestal existovat. Ve
zcela francouzském duchu však neexistu-
jícímu muži ve věznici povolili manželské
návštěvy a jedna z nich vyústila v Ed-
monda. V kolonce „Otec“ Edmondova
rodného listu je tento občansky mrtvý
aristokrat uveden jako „Kníže zvaný
markýz de Chalançon, toho času na ces-
tách“.
Pozziové byli italští protestanti původem 
z Valtelliny v severní Lombardii. Za ná-
boženských válek na počátku 17. století 
se jakýsi Pozzi stal jednou z mnoha obětí,
které pro jejich víru upálili v protes-
tantském kostele v Tegliu v roce 1620.
Rodina se krátce nato přesunula do
Švýcarska. Dědeček Samuela Pozziho
jménem Dominique pak jako první dorazil
do Francie, kterou pomalu a s dlouhými
zastávkami celou zbrázdil, až se jako
cukrář usadil v Agenu. Své rodinné
příjmení nakonec pofrancouzštil na
Pozzy. Poslední z jedenácti potomků,
jemuž nevyhnutelně dali jméno Benjamin,
se stal protestantským farářem v Berge-
racu. Členové pastorovy rodiny byli
zbožní republikáni, oddaní Bohu a vědomi
si svých společenských a morálních
povinností. Samuelova matka Inès Escot-
Meslonová, která pocházela z périgord-
ské šlechty, přinesla do manželství pů-
vabný panský dům La Graulet, jenž se
nacházel pár kilometrů za Bergeracem 
a který Pozzi celý život opatroval a roz-
šiřoval. Inès byla vždycky velmi křehká 
a porody ji zcela vyčerpaly. Zemřela, když 
mu bylo deset, a pastor se neprodleně
znovu oženil s „mladou a statnou“ Angli-
čankou Marií-Anne Kempeovou. Když
tudíž Samuel dospěl, mluvil francouzsky
i anglicky. V roce 1873 také rodině vrátil
příjmení Pozzi.
„Je to ale podivné trio,“ přemítá o jejich
londýnském výletě Pozziho životopisec
Claude Vanderpooten. Částečně má na
mysli vzájemné rozdíly ve společenském
postavení, ale možná i to, že se prostý
občan pověstný svou heterosexualitou
ocitl u dvou aristokratů s „helénskými
sklony“. (A pokud člověku připadají jako 
postavy z Prousta, je to proto, že jsou
všichni částečně, v určitém optickém lo-
mu, s Proustovými postavami spřízněni.)
Pařížským estétům navštěvujícím Londýn
se tehdy okamžitě nabízely dva místní
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cíle: obchod Liberty & Co. na Regent Street, který zahájil provoz v roce
1875, a galerie Grosvenor. Na Pařížském salonu roku 1875 Montesquiou
obdivoval obraz Burne-Jonese Svádění Merlina a s malířem se teď mohli
setkat osobně. Zavedl je do „falanstéry v Abbey“ Williama Morrise, kde
si hrabě vybral několik látek, a do ateliéru Williama de Morgana.
Seznámili se také s Rossettim a s Alma-Tademou. Zašli si na Bond
Street pro tvídové a látkové obleky, klobouky, kabáty, košile, vázanky 
a parfémy. Zavítali do Chelsea, aby vyhledali Carlylův dům, a navštívili
také různá knihkupectví.
James jim byl svědomitým hostitelem. Podal zprávu o tom, že
Montesquiou mu připadal „zvídavý, ale poněkud povrchní“ a Pozzi
„okouzlující“ (Polignac, jak se zdá, opět prošel bez povšimnutí). Pozval
je na večeři do Reformního klubu, kde je představil Whistlerovi, k němuž
Montesquiou pocítil velmi silnou oddanost. James jim rovněž zařídil
návštěvu Whistlerova Pavího pokoje v domě lodního magnáta F. R.
Leylanda. 
Jenže v tu dobu už byl Pozzi zpátky v Paříži, kam ho povolal telegram
manželky jednoho jeho slavného klienta, Alexandra Dumase mladšího.
5. července poslal Pozzi hraběti z Paříže dopis, v němž ho prosí, aby se
vrátil do Liberty, a k jeho předešlé objednávce přidal ještě jednu položku.
Žádal třicet rolí látky na závěsy barvy mořských řas. „Přikládám vzorek.
Zaplaťte prosím mým jménem. Budu vám zavázán třiceti schilinky [sic] 
a velkou vděčností.“ Podepíše se jako „Oddaný přítel Vašeho Prera-
faelitstva“.
* * *
V době, kdy toto „podivné trio“ dorazilo do Londýna, nebyl žádný z jeho
členů mimo své úzké společenské kruhy příliš veřejně znám. Kníže
Edmond de Polignac měl jisté nenaplněné hudební ambice a spoustu let
na naléhání své rodiny cestoval po Evropě, kde přívětivě, vlažně a spíše
teoreticky pátral po své nastávající – z jakéhosi důvodu se polapení
vždycky vyhnul spíš on než ona. Pozzi, který měl za sebou desetiletou
kariéru lékaře, chirurga a příslušníka společenské smetánky, pracoval ve
státní nemocnici a budoval si módní soukromou klientelu. 
Jeden jako druhý si v následujících letech vysloužili určitou proslulost 
a dostalo se jim jistého zadostiučinění. A ať už tato sláva byla jakákoli,
měla rozhodně tu výhodu, že se (jako obvykle do jisté míry) zakládala na
více či méně přesném povědomí o tom, co jsou vlastně zač.
Montesquiouův případ byl složitější. Ve světě, který spolu většinou
sdíleli, byl z těch tří rozhodně nejznámější: významná společenská figu-
ra, dandy pověstný pohotovou duchaplností, estét, znalec umění a mód-
ní arbitr. A jakožto autor parnasistní poezie přesného metra a satirických
verses de société také ambiciózní literát. Coby mladého světáka ho
kdysi v hotelu Meurice představili Flaubertovi. Celé ho to přemohlo nato-
lik, že ze sebe nevydal ani hlásku (což byl opravdu vzácný úkaz), ale
utěšoval se tím, že se dotkl jeho ruky, čímž na sebe přenesl „alespoň je-
diný jeho plamen, ne-li celou pochodeň“. Nad hrabětem se už nicméně
začínala stahovat mračna v podobě poměrně vzácného a nezá-
viděníhodného osudu: že si vás veřejnost (přinejmenším čtenářská
veřejnost) bude plést s vaším alter egem. Jeho existenci a posmrtný
život měly pronásledovat stínové verze jeho vlastního já.
Když Montesquiou v červnu roku 1885 dorazil do Londýna, bylo mu
třicet. V červnu 1884, tedy přesně rok předtím, vydal Joris-Karl
Huysmans svůj šestý román À rebours, který v překladech nese názvy
Naruby, Proti srsti či Proti přirozenosti a vystupuje v něm devěta-
dvacetiletý aristokrat, vévoda Jean Floressas des Esseintes. 
Předchozích pět Huysmansových románů spíš připomínalo nácvik
zolovského realismu, který teď autor zcela zavrhl. Naruby je snivou 
a meditativní biblí dekadence a des Esseintes je dandy a estét, jenž 

z celého rodu zbyl jako poslední, v důsledku přílišného příbuzenského
křížení trpí neduživostí, oddává se podivně zvráceným zálibám a zbo-
žňuje ošacení, šperky, parfémy, vzácné knihy a zdobné knižní vazby.
Nižší státní úředník Huysmans znal Montesquioua pouze z doslechu 
a příslušné podklady o domácnosti hraběte získal od svého přítele, bás-
níka Mallarméa. Pokud šlo o domácí výzdobu, hrabě skutečně zastával
poněkud neotřelé a osobité teorie. Ve svém domě vystavoval sáně na
kožešině z ledního medvěda, rozličný kostelní nábytek, sbírku hedváb-
ných ponožek ve vitríně a živou pozlacenou želvu. Autentičnost všech
těchto detailů Montesquioua rozčilovala, neboť někteří čtenáři zaslechli
cvaknutí západky „románu na klíč“ a měli za to, že i všechno ostatní 
v knize se musí zakládat na pravdě. Vypráví se, že si Montesquiou jed-
nou objednal pár vzácných svazků u knihkupce, který se shodou okol-
ností přátelil s Huysmansem. Když si je hrabě přišel vyzvednout, knihku-
pec nepoznal, o koho jde, a podráždil ho výrokem: „Tedy řeknu vám,
pane, takovými knihami by nepohrdl ani des Esseintes.“ (Je ovšem taky
možné, že hraběte poznal.)
A tady je další podobnost. Rok před Montesquiouovým prvním výletem
do Londýna se jeho stínový románový protějšek vydal na cestu s úplně
stejným cílem a toto „cestování“ pak tvoří jednu z nejproslulejších kapitol
celého románu. Des Esseintes žije ve spirituální, třebaže předměstské
izolaci ve Fontenay. Jednoho rána požádá sluhu, aby mu připravil oblek
objednaný až z Londýna, kde si šatstvo pořizují všichni elegantní
Pařížané. Nastoupí do vlaku do Paříže a dojede na Gare de Sceaux.
Počasí je přímo odporné. Najme si drožku za hodinovou sazbu. Ta ho
nejdřív odveze do Galignaniho knihkupectví na rue de Rivoli a zde si
prohlédne průvodce Londýnem. Když listuje bedekrem, objeví seznam
londýnských galerií, který jej uvrhne do snění o moderním britském
umění, zvláště pak o Millaisovi a G. F. Wattsovi. Obrazy druhého
zmíněného umělce mu připadají „jako načrtnuté churavějícím Gustavem
Moreauem“. Venku přetrvává ohavné počasí, takže si už v Paříži vybírá
„první splátku toho, co mu dá Anglie“. 
Drožkář ho zaveze do Bodegy, což je vzdor svému názvu oblíbené místo
Angličanů: vystěhovalci i turisté tu nacházejí svá oblíbenější, alkoholizo-
vaná vína. Vidí „v řadě za sebou stoly pokryté košíky s Palmerovými
sušenkami, všelijakým slaným pečivem a talíři, na nichž byly naskládány
košíčky s masovou náplní a sendviče skrývající pod mdlým povrchem
palčivé hořčičné náplasti“. Vypije skleničku portského, pak ještě sklenku 
bílého sherry. Obklopují ho Angličané, kteří se mu před očima proměňují
v postavy z Dickense, a on si „v tomto fiktivním Londýně“ lenivě hoví.
A začíná se hlásit hlad. Je přepraven do taverny na rue d’Amsterdam
naproti nádraží Saint-Lazare, odkud mu pojede vlakový spoj k lodi. Je to
zcela jistě bar U Austina, jinak známý jako Anglická taverna, později jako
Bar Britannia (a dosud existující jako Hotel Britannia). Jeho večeře se-
stává z mastné polévky z volské oháňky, uzené tresky, rostbífu s bram-
borem, sýru stilton a rebarborového koláče. Vypije dvě pinty svrchně
kvašeného piva, skleničku porteru, kávu říznutou ginem a nakonec
brandy. Mezi porterem a kávou si vykouří cigaretu. ...
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Julian Barnes ve svém nejnovějším literárním díle,
složitém, erudovaném, popisuje kulturních zvyklostí
fin-de-siècle 
Vyzdvihuje tvorbu Johna Singera Sargenta – jednoho 
z nejúspěšnějších amerických malířů–portrétistů,
který později působil spíše jako nadaný krajinář.
Sargent se narodil roku 1856 v italské Florencii ame-
rickým rodičům. Ze začátku studoval v Itálii a Ně-
mecku, později v Paříži u Caroluse-Durana). 
Sargentův obraz „Dr. Pozzi at Home,” z roku 1881,
patří k jeho nejznámějším dílům. Přesto, podle
Barnesovy teze, zůstává model, francouzský gyne-
kolog Samuel-Jean Pozzi, záhadou i po více než stu
letech. To znamená, že dokud se spisovatel nepo-
staral o prozkoumání Pozziho manželství, sociálních
ambicí, spojení různorodých postav včetně Oscara
Wilda a Sarah Bernhardtové zůstává pozadí celého
období trochu jako v mlze. V románu Muž v červe-
ném kabátu tak vytváří Barnes biografii celé epochy. 
Snad žádný současný autor na téma umění a smrtel-
nosti nepsal tak plodně a efektivně jako britský no-
vinář, esejista a prozaik. Barnes ve své tvorbě znovu
konfrontuje kulturní artefakty, které přežily svůj věk,
a tysmrtelné tvory, zranitelné, plné, zoufale nedo-
končené a nemající čas na své straně. 

Odkud přišel nápad na román Muž v červeném kabátě?

Měl jsem pocit, že se pohybuji kolem hromady kompostu. Všechno, co
se zdá, že je k ničemu, že se prostě vyhodí na hromadu kompostu. 
A pak, později, zde najednou začnou klíčit brambory. Funguje to také
jako metafora pro psaní. Věci se musí mulčovat. Často dost dobře
nevím, kde se bere nápad. Nejnovější kniha Muž v červeném kabátu je
velmi vzácným příkladem, kdy jsem v roce 2015 navštívil přehlídku
portrétů Johna Singera Sargenta v National Portrait Gallery a viděl ten
obraz.

Když jste stál před postavou v červené barvě, chtělo se vám
okamžitě vědět, o koho jde, jaký měl život? 

Obraz jsem nikdy neviděl, až v roce 1990. Četl jsem štítek na zdi a tam
stálo: „Slavný gynekolog, také slavný Don Juan,“ a já si řekl: „Ach, to je
zajímavé.“ Ale bylo to také zvláštní, protože znám Francii konce 19. sto-
letí docela dobře. A tady byl člověk s podivným jménem, to je vše, co
jsem si v tu chvíli myslel. O dva a půl roku později, když jsem přemýšlel
o trilogii o doktorech, kteří zemřeli velkolepým a neočekávaným
způsobem, jsem v jednom ze svých sešitů narazil na jeho jméno. Byl
prvním, kým jsem se začal zabývat. Zjistil jsem, že to byl zjevně velmi
silný člověk.

Chtěl jste ho tedy proslavit?

To zní příliš přehnaně. Spíše to byl někdo, koho bych mohl oživit díky
jeho znalostem a talentu. Vyprávět jeho životní příběh bylo fascinující,
postavené proti tomu, jaká byla Francie v té době, která byla násilná 
a hysterická a iracionální a katolická a monarchistická. Byl hlasem rozu-
mu., a to v době, kdy Anglie a Francie téměř začaly válčit..

Jak vypadá váš den?

Vstávám poměrně pozdě. Záleží na tom, jestli píšu nebo ne – a co píšu.
Pokud tvořím, jsem dlouhodobě dost disciplinovaný. A pokud mám

(označení pro epochu na přelomu 19.  20. století a zejména pro
její umělecké styly a duchovní atmosféru).

Julian Barnes, anglický spisovatel.
Představitel postmoderny a experi-
mentální prózy, byl třikrát nominovaný
na Booker Prize.

Vystudoval City of London School 
a prestižní Magdalen College, Oxford.
Poté, co pracoval jako autor hesel 
v Oxford English Dictionary, se vydal
na novinářskou dráhu, nejprve jako kri-
tik v Times Literary Supplement, po-
sléze jako redaktor New Review.
Dlouhá léta rovněž působil jako tele-
vizní kritik u The Observer. Své články
vydal v roce 1995 pod souhrnným
názvem Letters from London 1990-95.
Česky doposud vyšly jeho knihy
Historie světa v 10 1/2 kapitolách,
Flaubertův papoušek, Jak to vlastně
bylo?, Arthur & George a próza na-
zvaná Žádný důvod k obavám.
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nápad na knihu, zhruba vím, jak dlouho
mi bude trvat než ji dokončím, pokud jde
o jeden nebo dva roky, případně více.
Jsem šťastný, že mi má práce stále
připadá stejně vzrušující, jako když
jsem začínal. Vlastně je to napínavější,
protože jsem méně nervózní. Svůj první
román, který měl 170 stran, jsem psal
asi sedm let a pociťoval jsem přitom
obrovskou úzkost.

Kdo jsou vaši hrdinové?

„Žádné příšery, žádní hrdinové“ byl
Flaubertův slogan – ačkoli mluvil více 
o tématech románu. Samozřejmě je
nejbezpečnější mít mrtvé hrdiny a hr-
dinky, kteří nemohou najednou zklamat.

Která kniha změnila vaše myšlení?

Pravděpodobně dílo Yanise Varoufakise Globální Minotaurus:  Amerika,
Evropa, krize a budoucnost globální ekonomiky (česky: Rybka
Publishers, 2013, rozebráno). Ale mé předchozí chápání ekonomie
nemůže být považováno za „myšlení“.

Kterou politickou postavu, minulosti nebo současnosti, si nejvíce
ceníte?

Připomněl bych velkého francouzského spisovatele Julese Renarda,
který řekl: „Politika by měla být tou nejlepší věcí na světě: občan ve
službě své zemi. Přesto se ukazuje, že to neplatí.“ Ale abych nezůstal
dlužen odpovědi: obdivuji Garibaldiho…

Od koho byste si nechal namalovat portrét?

Od Lucy Mackenzie, která se sice specializuje na malá zátiší, ale
portrétům se nebrání. Protože by to byl obraz velmi malý,
nemohl bych být obviněn z marnivosti, pokud by visel na zdi.

Jakou nejlepší radu jste obdržel? 

„Musíte ostatním dovolit, aby vaše knihy neměli
rádi.”

Co vás v současné době
trápí?

Brexit a neschopnost těch,
kteří to mají údajně na
starosti. Zvyšování extrémů
chudoby a bohatství.

V jakém čase a místě byste
chtěl žít?

Asi v nějaké kvazi–skan-
dinávské realitě... 

Kdy jste byl nej-
šťastnější?

Budete muset požádat mého (posmrtně) živo-
topisce o odpověď.

Bez čeho se v životě neobejdeme?

Budu znovu citovat Renarda: „Jsme na zemi, abychom se smáli.
Nebudeme toho schopni v očistci nebo pekle. A do ráje by se to nehodi-

lo.“  Ti, kteří se smějí, žijí déle. 

Zmínil jste se o brexitu, co jste dělal
noc, před jeho vyhlášením?

Brexitových nocí bylo hodně. Samotný
brexit jsem ignoroval. Měl jsem

příjemnou, klidnou večeři se svým part-
nerem a pak jsme šli spát. Myslím, že

nejzajímavějším aspektem bylo, zda bude
nebo nebude spousta ohňostrojů, které by

vyděsily Jacka Russella, mého partnera. Nesnáší
ohňostroje. Ale neudělal jsem nic, protože jsem

nechtěl slavit a nechtěl jsem utopit své smutky. 
Nevíme, jestli to bude ekonomická katastrofa. Ani

nevíme, jestli to bude politická katastrofa. Ale myslím si, že
je to morální katastrofa. Jako by se padouši rozhodli roztrhat

všechno, co fungovalo. Už dvacet let útočí na národní zdravot-
ní službu. Teď jdou proti BBC. Pravicový tisk byl vždy proti

Evropě. 

A co vy, jste připraven čelit všemu, co nás čeká. Máte dobré
mravy?

Teď se zhoršují. Když jsem vyrůstal v Actonu a později 
v Northwoodu v Middlesexu, velkou část světa

řídili nóbl chlapci a městští muži, kteří stále
chodili do svých kanceláří v sobotu ráno a pra-

covali pět a půl dne v týdnu. Zdálo se, že to
tak bylo, a nevyhnutelně to bude, i na-

dále. Pak přišla šedesátá léta 
a vy jste si řekli: „Tato země se

mění“. Nikdy byste neměli podceňovat,
co moc a peníze, nebo očekávání obojího,

dělají s lidmi a jejich pocitem nenaplněných nároků?
(Ze zahraničních pramenů)



Quentin Tarantino
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Tenkrát v Hollywoodu je dlouho očekávaná románová prvoti-
na Quentina Tarantina, alchymisty, jenž dokázal proměnit fil-
mový brak ve zlato. Proslulý americký režisér v ní vychází ze
svého stejnojmenného oscarového filmu a s ohromujícím
elánem rozvíjí jeho témata.
Stejně jako na plátně sledujeme také zde herce Ricka

Daltona, který s rostoucím zoufalstvím vnímá úpadek své kariéry, a jeho dubléra, šoféra 
a přítele Cliffa Bootha. Oba se musejí vyrovnat s vlastním stárnutím a proměnou filmové
kultury, v níž už jen obtížně hledají své místo. Rickovi toto vědomí hořkne o to víc, že jeho
nejbližšími sousedy na Cielo Drive jsou Roman Polanski a Sharon Tateová, hollywoodský
hvězdný pár na vrcholu slávy. A okolo krouží Charles Manson se svou „rodinou“
oblouzených hippies, kteří chtějí nastartovat společenskou revoluci prostřednictvím
masakru.
O osudech těchto lidí a o filmovém a televizním Hollywoodu zlaté éry konce šedesátých let
se však dozvídáme daleko více, než bylo možné zachytit ve filmu. Autor využil šanci vylíčit
předchozí životy svých protagonistů do větších podrobností včetně několika šokujících
odhalení, fikce se proplétá s realitou a dobrodružství Ricka a Cliffa se prolínají 
s temnějšími historkami ze skutečných dějin Hollywoodu. V několika pasážích Tarantino
mění úhel pohledu a poskytuje též mnohem významnější prostor postavám, které ve filmu
zůstávaly trochu stranou, především Sharon Tateové a mladičké Trudi Fraserové.
Román Tenkrát v Hollywoodu jasně dokazuje, že jako je Tarantino vynikající režisér, je
stejně tak i skvělý spisovatel. Na stránky knihy se mu podařilo přenést tarantinovský černý
humor, smysl pro groteskní situace, překvapivé zvraty a sklon provokovat. Z příběhu čiší
jeho nostalgický vztah ke starému Hollywoodu, láska k filmařině a nakažlivá radost z vy-
právění.
Román se hned po vydání objevil na žebříčcích bestsellerů – čtenářům, kteří film neznají,
nabízí plnohodnotný literární zážitek z Hollywoodu v divokých šedesátých letech, a fil-
movým fanouškům zase spoustu doplňujících informací, nečekaných odhalení a odchylek
od scénáře.

Přeložil Rani Tolimat
Brožovaná, 368 stran, 397 Kč, ISBN 978-80-7260-503-3, EAN 9788072605033
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Zakoupit můžete zde
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách



„Říkejte mi Marvin“ 
Diktafon na pracovním stole Marvina Schwarze zabzučí. 
Agent firmy William Morris na krabičce stiskne páčku. „To je ta
schůzka v půl jedenáctý, slečno Himmelsteenová?“
„Přesně tak, pane Schwarzi,“ pípne z maličkého mikrofonu hlas
jeho sekretářky. „Pan Dalton už čeká venku.“ 
Marvin znovu stiskne páčku. „Tak mi ho sem přiveďte, slečno
Himmelsteenová.“ 
Dveře do Marvinovy kanceláře se otevřou, slečna Himmelsteenová
vstoupí první. Je jí jedenadvacet a očividně vyznává hippie víru. Na
sobě má bílou minisukni, která dává vyniknout jejím dlouhým
opáleným nohám, a dlouhé hnědé vlasy si spletla do dvou copů,
které jí rámují obličej ve stylu Pocahontas. Za ní kráčí pohledný
dvaačtyřicetiletý herec Rick Dalton, lesklé hnědé vlasy vyčesané
na Elvise, jak se sluší a patří. Marvin se zeširoka usměje a zvedne
se ze židle za stolem. Slečna Himmelsteenová se pokouší oba
muže představit, ale Marvin ji přeruší. „Slečno Himmelsteenová,
akorát jsem si sjel pár filmů tady s panem Daltonem v kuse, takže
vím, kdo to je.“ Marvin obejde stůl a natáhne k herci s kovbojskou
vizáží ruku. „Zdar, Ricku.“ 
Rick se usměje a pořádně agentovi nabídnutou rukou potřese.
„Rick Dalton. Díky moc, pane Schwartzi, že jste si na mě udělal
čas.“ 
Marvin ho opraví. „Já jsem Schwarz, ne Schwartz.“
Ježišmarjá, první věta a já to poseru, proběhne Rickovi hlavou. 

„Zatraceně… promiňte… pane Schwarzi, samozřejmě.“ 
Pan Schwarz mu ještě jednou pořádně potřese rukou  a usměje se:
„Říkejte mi Marvin.“ 
„Dobrý den, Marvine, já jsem Rick.“
„Dobrý den, Ricku.“ 
Pustí si ruce. 
„Může vám slečna Himmelsteenová nabídnout něco dobrýho 
k pití?“ 
Rick odmítavě mávne rukou: „Ne, to je dobrý.“ 
Marvin se nenechá jen tak odbýt. „Fakt? Nechcete kafe, nebo colu,
pepsi, simbu?“ 
„Tak jo, kafe bych si dal,“ ustoupí Rick a pokrčí rameny. 
„Jasně.“ Marvin poklepe herci na rameno a otočí se 
na své děvče pro všechno. „Slečno Himmelsteenová, budete tak
laskavá a přinesete tady našemu Rickovi kafe? A já si taky jedno
dám.“ 
Dívka přikývne a zamíří ke dveřím. Zrovna když se je za sebou
chystá zavřít, vykřikne za ní Marvin: „A ne aby to byla ta břečka 
z Maxwell House ze zasedačky. Běžte pěkně k Rexovi do
kanceláře. Ten má vždycky skvělý kafe, žádný ty turecký sračky.“ 
„Ano, pane,“ odpoví slečna Himmelsteenová a pak se podívá na
Ricka. „Jakou kávu si dáte, pane Daltone?“ 
Rick se k ní otočí: „Černá nemá chybu, to se teď přece říká všude.“ 
Marvin se krátce zařehtá, jako když zatroubí auto, a slečna
Himmelsteenová si zakryje ústa rukou a zahihňá se. Než za sebou
stihne zavřít dveře, zavolá Marvin ještě: „Jo, a ještě něco, slečno
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Himmelsteenová: nechci sem žádný telefony, leda že by se mi žena
a děti zabily na dálnici. 
Vlastně, kdyby se zabily, tak budou mrtvý i za půl hodiny, takže
prostě žádný telefony.“ 
Agent kývne na herce, aby se posadil na jednu ze dvou kožených
pohovek naproti sobě, se stolkem se skleněnou deskou uprostřed,
a Rick si udělá pohodlí. 
„Napřed to nejdůležitější,“ začne agent. „Pozdravuje vás manželka,
Mary Alice Schwarzová! Zrovna včera jsme si u nás v domácím
kině dali hned dvě daltonovky najednou.“ 
„No teda. To mi lichotí a taky mě to úplně přivádí do rozpaků,“
odpoví Rick. „A co jste si pustili?“ 
„Tannera a Čtrnáct pěstí McCluskeyho, originální pásy do kin.”
„No, ty se fakt povedly,“ pokývne Rick. „McCluskeyho dělal Paul
Wendkos, to je můj nejoblíbenější režisér vůbec. 
Režíroval třeba Gidget, v tý jsem měl hrát. Jenže tu moji roli
nakonec dostal Tommy Laughlin.“ Velkoryse mávne rukou. „To je 
v pohodě, mám Tommyho rád. Však mi taky sehnal první pořádnou
roli na divadle.“ 
„Fakt?“ podiví se Marvin. „Vy jste hrál nějak víc v divadle?“ 
„Zas tak moc ne. Nebavilo mě hrát furt dokola to samý.“ 
„Takže váš nejmilejší režisér je Paul Wendkos, jo?“ ujišťuje se
Marvin. 
„Jo, s  tím jsem jako mladej začínal. Vzal mě už do Bitvy v Ko-
rálovým moři, s Cliffem Robertsonem v hlavní roli. 
S Tommym Laughlinem jsme tam celou dobu, akorát vzadu v po-
norce.“ 
Marvin pronese jeden ze svých kategorických profesionálních
úsudků: „No jo, Paul Wendkos. Podceňovanej akční specialista.“ 
„Přesně tak,“ souhlasí Rick. „Když jsem hrál v Odměně podle
zákona, režíroval sedm nebo osm dílů.“ 
Pak Rick zatouží po pochvale a zeptá se: „Tak doufám, že pro vás
a vaši paní nebyl ten daltonovskej dvoják moc bolestnej zážitek…“ 
Marvin se zachechtá. „Bolestnej? Ale jděte. Paráda to byla,
jednoznačná paráda.“ Pak pokračuje: „Takhle: s Mary Alicí jsme
koukali jenom na Tannera. Ona násilí v dnešních filmech moc
nemusí, takže jsem si McCluskeyho dal už sám, když si šla
lehnout.“ 
Ozve se tiché zaklepání na dveře a dovnitř vpluje slečna
Himmelsteenová v minisukni se dvěma kouřícími šálky kávy pro
Ricka a Marvina. Opatrně je oběma pánům podá. 
„Je to od Rexe z kanceláře, že jo?“ 
„Rex říkal, že mu dlužíte doutník.“ 
Agent frkne. „Zatracenej židák. Dlužím mu akorát tak pořádnýho
jebáka.“ 
Všichni se zasmějí. 
„Díky, slečno Himmelsteenová. Teď už nic nepotřebujeme.“ 
Sekretářka vyklidí pole a nechá oba pány, aby dál probírali show-
byznys, Rickovu kariéru a především jeho budoucnost. 
„O čem jsme to mluvili?“ zeptá se Marvin? „Jo, jasně, násilí v dneš-
ních filmech. Mary Alice to nemá ráda. Zato miluje westerny.
Odjakživa. Chodili jsme na ně celou dobu, co jsme spolu randili.
Pořád na ně spolu rádi koukáme a Tannera jsme si fakt užili.“
„No to je krása,“ usměje se Rick.

„Když si dáváme tyhle dvojáky,“ vysvětluje Marvin, „usne mi na
klíně pokaždý tak u třetí cívky od konce. Ale u Tannera vydržela
skoro až do tý poslední, do půl desátý, což je na ni docela výkon.“ 
Zatímco Marvin vysvětluje rodinné zvyky ohledně sledování filmů,
Rick usrkne horké kávy. 
Tyjo, to je dobrý, napadne ho. Ten Rex má slušnej vkus, pokud jde
o kafe. 
Marvin pokračuje: „Pak to skončilo a ona si šla lehnout. Já si otevřel
krabici kubánskejch doutníků, nalil jsem si koňak a dal jsem si ten
druhej film sám.“ 
Rick znovu usrkne Rexovy lahody. 
Marvin ukáže na hrnek: „Dobrý, co?“ 
„Myslíte to kafe?“ optá se Rick. 
„Ne, hamburgery asi. Jasněže myslím kafe,“ odtuší Marvin ironicky.
„Kurva dobrý,“ přikývne Rick. „Kde ho ten chlap bere?“ 
„V nějakým lahůdkářství tady v Beverly Hills, ale nechce mi prozra-
dit v kterým,“ odpoví Marvin a pak se vrátí k popisu diváckých zvyk-
lostí své ženy. „Dneska ráno jsme se nasnídali, já šel do práce a za
ní přišel náš promítač Greg, aby jí pustil tu poslední cívku a ona
viděla, jak Tanner dopadl. A takhle to děláme vždycky, když na něco
koukáme, takhle nás to baví. Mary Alice se na ten konec moc
těšila.“ 
Pak Marvin dodá: „No, ale už předtím jí došlo, že musíte zabít
svýho fotra, co ho hraje Ralph Meeker, jinak to nepůjde.“ 
„No jo, tak to s  tím filmem holt je,“ pokrčí rameny Rick. „Nejde o to,
jestli tu všemocnou hlavu rodiny zabiju, nebo ne, jde o to kdy. A taky
nejde o to, jestli citlivej brácha Michael Callan zabije mě, nebo ne
– taky jde jenom o to kdy.“ 
Marvin přikývne. „Přesně tak. Ale oba jsme si říkali, že vám to 
s Meekerem jde skvěle dohromady.“ 
„Jo, to jsem si říkal taky,“ souhlasí Rick. „Jako tátovi a synovi nám
to šlo parádně. Ten blbec Michael Callan vypadal, jako by ho adop-
tovali. Ale Ralph byl fakt jak můj táta, tomu by člověk klidně věřil.“ 
„Jo, koneckonců jste spolu tak dobře ladili i proto, že máte podob-
nej přízvuk.“ 
„Jasně, hlavně vedle blbýho Callana – ten zní jak nějakej surfař 
z Malibu,“ zachechtá se Rick.
Fajn, pomyslí si Marvin, Rick se už podruhé otřel
o kolegu Michaela Callana. To není zrovna ideální. Znamená to, že
má sklon k malodušnosti a házení viny na druhé. Ale tyhle
myšlenky si Marvin nechá pro sebe. 
„Zato Ralph Meeker byl podle mě úžasnej,“ pokračuje Rick.
„Nejlepší herec, s jakým jsem kdy dělal, a to jsem hrál i s Edwar-
dem G. Robinsonem! Toho obsadili do dvou nejlepších dílů
Odměny.“ 
Marvin se vrací k  daltonovskému dvojáku z  předchozího večera.
„A  tím se dostáváme ke Čtrnácti pěstím McCluskeyho. To je super
film! Hodně mě bavil.“ Napodobí střelbu ze samopalu. „Parádní
střílečky! A ty hromady mrtvejch! Kolik nácků jste v tom vlastně sej-
mul? Sto? Sto pade?“ 
Rick se zasměje. „Nemám to spočítaný, ale sto pade by tak
sedělo.“ 
Marvin si zamručí pro sebe: „Náckové zkurvený. Ten plamenomet
byl pravej, co?“ 
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„To si teda pište,“ odpoví Rick. „A je to teda strašná mašina, s  tou
se fakt nechcete potkat naživo, to mi věřte. Fakt ani náhodou. Učil
jsem se s tím krámem zacházet čtrnáct dní tři hodiny denně. 
A nejenom proto, abych dobře vypadal na plátně – byl jsem z tý
mrchy podělanej až za ušima, to se klidně přiznám.“ 
„Paráda,“ vydechne agent nadšeně. 
„Víte, tu roli jsem vlastně dostal čirou náhodou,“ pokračuje Rick.
„Původně to měl hrát Fabian. Jenže pár dní před natáčením ještě
točil Virgiňana a zlomil si u toho ruku. 
A pan Wendkos si vzpomněl na mě a ukecal šéfy z Columbie, aby
se domluvili s Universalem a na McCluskeyho si mě půjčili.“ Pak
Rick řekne to, co v téhle situaci říká vždycky: 
„Takže jsem na smlouvu s Universalem udělal pět filmů. 
A co mělo největší úspěch? Záskok u Columbie.“ 
Marvin z vnitřní kapsy vytáhne zlaté cigaretové pouzdro a s  cvak-
nutím ho otevře. Nabídne Rickovi. „Dáte si kentku?“
Rick si vezme.
„Libí se vám ta tabatěrka?“ 
„Jo, je moc hezká.“ 
„Je to dárek. Od Josepha Cottena. Jednoho z mejch nejslavnějších
klientů.“ 
Rick se zatváří náležitě ohromeně, přesně jak si to agent přeje. 
„Nedávno jsem mu dohodil hraní u Sergia Corbucciho a taky u Išira
Hondy, takže mi to věnoval jako poděkování.“ 
Ta jména Rickovi nic neříkají.
Pan Schwarz si zastrčí zlatou tabatěrku zpátky do vnitřní kapsy
saka a Rick mezitím rychle vyloví z kapsy u kalhot zapalovač,
stříbrné Zippo. Lusknutím prstu ho otevře a svým typickým frajer-
ským způsobem oběma připálí. Když obě cigarety hoří, Rick Zippo
stejně frajersky zavře. Marvin se tomu velkopanskému gestu
zasměje a vdechne nikotin. 
„Co kouříte vy?“ zeptá se Ricka.
„Capitol W Lights,“ odpoví Rick. „Ale i chesterfieldky, Red Apples 
a – nesmějte se – taky Virginia Slims.“
Marvin se stejně rozesměje.
„No co, prostě mi chutnaj,“ brání se Rick.
„Já se směju, že kouříte Red Apples,“ vysvětluje Marvin. „To je nor-
mální zločin proti nikotinu.“
„Sponzorovali Odměnu, tak jsem si na ně zvykl. A říkal jsem si, že
bude dobrý nechat se s nima vidět na veřejnosti.“ 
„Jo, to je chytrý,“ pochválí ho Marvin. „Tak k věci. Vám dělá agenta

Sid. A ten mi říkal, že by byl rád, kdybychom se sešli.“ 
Rick kývne.
„Máte tušení, proč o to stál?“ 
„Třeba ho zajímalo, jestli se mnou nechcete dělat?“ odpoví Rick.
Marvin se zasměje. „Jo, to je mi jasný. Ale chci se zeptat: víte, co
tady u Morrise vlastně dělám, co je moje práce?“ 
„Jasně,“ odpoví Rick. „Jste agent.“ 
„Přesně tak, a vy už agenta máte, Sida. Kdybych byl jenom
obyčejnej agent, nebyl byste tu.“ 
„Jo, vy jste víc než obyčejnej agent.“ 
„To je pravda,“ kývne Marvin a ukáže na Ricka zapálenou cigare-
tou. „Ale zajímá mě, co si myslíte, že teda dělám.“ 
„No, já to pochopil tak, že dokážete dostat slavný americký herce
do cizích filmů.“ 
„Jo, to by šlo,“ pronese Marvin.
Oba pánové jsou konečně na stejné vlně a oba zhluboka potáhnou
ze svých kentek. 
Marvin vypustí dlouhý proud cigaretového dýmu a vrátí se do role:
„Takže Ricku, jestli se máme poznat blíž, měl byste o  mně vědět
jednu věc: nic, a  tím myslím absolutně nic, pro mě není tak důležitý
jako moje portfolio klientů. Mám kontakty v italským, německým,
japonským a filipínským filmovým průmyslu, a to ze dvou důvodů:
díky klientům, který zastupuju, a díky svýmu portfoliu a tomu, co
znamená. Na rozdíl od jiných nedělám pro nějaký vyšeptalý
mrtvoly. Dělám pro hollywoodskou špičku. Van Johnson, Joseph
Cotten, Farley Granger, Russ Tamblyn, Mel Ferrer.“ 
Vyslovuje ta jména, jako by odříkával postavy vytesané do holly-
woodské verze Mount Rushmore.
„Prostě hollywoodská špička, klasika, jejich filmy tady budou
navždycky.“ 
Pak agent přidá jednu legendární historku: „Když se ožrala Lee
Marvin tři týdny před natáčením vykašlal na Pro pár dolarů navíc,
kde měl hrát plukovníka Mortimera, byl jsem to já, kdo vyhnal toho
tlustoprda Sergia Leona do Sportsmen’s Lodge, aby si dal kafe 
s Lee Van Cleefem. Ten tehdy zrovna vylezl z léčebny, takže byl
střízlivej jak děcko.“ 
Agent se odmlčí, aby velkolepost jeho skutku náležitě vynikla. Pak
znovu nonšalantně potáhne z kentky, vyfoukne kouř a přidá další
ze svých typických proklamací na téma filmového byznysu: 
„A zbytek, jak se říká, to už jsou novodobý westernový mýty.“ 
.....................



QUENTIN TARANTINO: S románem jsem opravdu spokojený,
jsem na něj hrdý. Myslím si, že pokud jste fanouškem filmu,
oceníte hlubší zkoumání postav a poznávání tajemství, která jste
neznali, protože ve filmu nebyla. Nejsem to jen já, kdo vzal
scénář a pak ho přepsal do románové podoby, převyprávěl
příběh. Takže to není jako: Ach, dobře, očividně mu zbylo několik
scén, tak prostě vzal scénář a novelizoval ho a přidal pár obrazů
navíc. Šlo o úplné přehodnocení celého příběhu, a ne jen vrácení
některých scén, které byly ve střižně odstraněny.

Psal jsem to pět let, a za tu dobu jsem se mnohému naučil.
Donutilo mě to porozumět postavám, donutilo mě to se o nich
něco dozvědět ... Snažím se to sdělit literární formou. Nabídla se
mi příležitost ponořit se hluboko do osudů postavy Brada Pitta,
tajemného kaskadéra Cliffa Bootha.
Ve filmu je Cliff skutečnou záhadou, co má ten chlap za lubem?“
A v knize se dovíte i o Cliffově minulosti. Ze všech řádků ve všech
recenzích napsaných na „Once Upon a Time ... in Hollywood“, si
nejvíce vážím těch, které oceňují věrnost při opětovném pohledu
na Los Angeles o půlstoletí zpátky.
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Román Quentina Tarantina „Tenkrát 
v Hollywoodu“ je výbuchem emocí 

s velkými odchylkami 
od stejnojmenného filmu. 

S knihou můžete znovu prožít film, anebo se na něj ještě více těšit.  V románu najdete scény, 

v kterých jsou dialogy přesně přepsány ze scénáře, díky čemuž budete mít pocit, že jste na týden

zavřeni v New Beverly s americkými filmovými kritiky Pauline Kael, Harry Knowlesem a Leonardem

Maltinem. Budete svědky jejich nadšení i odsudků a dospějete k názoru, že si knihu musíte přečíst,

i když rozhodně není pro každého ... dokonce ani pro toho, kdo film miloval.
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Barbara Semenov
MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ
Román o osudech jedné 
české rodiny ve 20. a 21. století
Román o osudech jedné české rodiny, o naději a hledání
štěstí. Kniha s výraznými autobiografickými prvky je
netradičním ztvárněním osudů čtyř generací jedné
české rodiny. Rozvíjí se od konce první světové války,
přes život v první republice, za okupace, rok 1948, 
60. léta a pražské jaro, odchod do emigrace a život 
v SRN, na Havaji, v USA a v Austrálii a končí sou-
časností. Dramatické příběhy protagonistů a skutečné
lidské osudy jsou propojeny s milostným příběhem, his-
torickými okamžiky, postřehy hrdinky z různých koutů
světa, kde žila. Je to román o životě, který je vlastně
neustálým hledáním. Hledáním spřízněné duše, životní
lásky, místa, štěstí, a nakonec hledáním smyslu toho
všeho. Hrdinka knihy prochází peripetiemi nevšedního
života, od začínající kariéry televizní celebrity přes pos-
tupnou emigraci do tří výsep světové demokracie, na své
pouti zdolává boj o holou existenci, o lásku a postavení, 
a v neposlední řadě i boj se zákeřnou nemocí. Knihu
plnou inspirace a naděje ocení každý, kdo věří ve
smysluplné čtení.
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PROLOG
Věděl jen, že musí najít Terezu.
Přeletěl dva oceány a přistál na třetím kontinentu, aby ji našel. Zná
pouze jméno té ženy, ale přesto ví, že s ní stráví zbytek života. Jak ji
však najde, netuší. Asi stěží v téhle zapadlé díře, kde lišky dávají dobrou
noc a která je vzdálena desítky tisíc kilometrů od jeho domova 
v Melbourne. Z dřevěné lavice se plný pochybností rozhlíží po typické
kuchyni českého domku na venkově nedaleko u Prahy. Nevěří, že by mu
švagr mohl být nápomocný. Co by taky tady v Uhříněvsi „jeho“ Tereza
dělala?
„Pár dobrých věcí nám tu pořád ještě zbylo, například tohle plzeňský. To
si tam u vás asi tak často nedáš,“ nabízí Dáda. „Teď ti buď po té štrapáci
dodá novou energii, nebo usneš dřív, než se pustíš do vyprávění.“ Pátrá
v jeho tváři, je zvědavý, proč přijel – bez sestry, sám, téměř po dvaceti
letech, do země, která jej nevítá zpátky, spíš naopak. 
Bylo by asi hloupé se Dády hned ptát, zda nezná nějakou Terezu. Proč
by měl muž jeho sestry hledat jinou? Má přece Danu. Je s ní už sedm-
náct let. A Dana je skvělá ženská. Manželka, milenka, přítelkyně. Chytrá,
schopná, milující, spolehlivá, odvážná, plná porozumění. Dana je taky
o dvacet let starší než Alex… 

Něco na tom domě bylo však zvláštního.
Když se Alex druhého dne probudil, sluneční paprsky pronikaly háčko-
vanými záclonami a ve hře na schovávanou se stíny pokoje klouzaly tiše
po starém nábytku a rámech obrazů na stěnách. Zaprášené, zapo-
menuté někde v čase, kdy je sem čísi ruka láskyplně umístila, strnuly
jakoby zaklety ve své minulosti, nepatřičné a cizí v tom svěžím ránu. 
Alex protáhl své dlouhé tělo na tvrdé a nepohodlné posteli, byl ještě
unavený po dlouhém letu. Teprve nyní mu došlo, jak daleko vlastně
odešel – tenkrát, hned po okupaci. Byl tak mladý, dvacetiletý. Tehdy to
nevnímal – kliďánko, z jedné polokoule na druhou.
Každopádně teď byl zpět. A nemá moc času, musí jen doufat, že návště-
va splní jeho naděje a očekávání. Zkusil se znovu pohroužit do ranního
přemítání, ale sluníčko se vytratilo a místnost náhle zchladla, nehostinně

potemněla, jako by mu chtěla připomenout, že země je stále komuni-
stická a očekávání se neočekávají. 
Rozhodl se vstát, když tu se jakýsi poslední, zapomenutý paprsek slunce
odrazil od zrcadla na protější stěně. V jeho nečekaném záblesku ožívaly
tři dosud nenápadné portréty jeden po druhém. Na prvním dívka jako
anděl, s vodopádem dlouhých zlatých vlasů, na druhém v jasném kon-
trastu černovláska, zjevem ne nepodobná prvorepublikové filmové
hvězdě. Třetí byla bezesporu nejatraktivnější. Sexy popelavá blondýna
se svůdným pohledem zpod dlouhých řas. Ani ona však nebyla jeho typ,
ostatně blondýnky vůbec nebyly jeho typ, kromě toho, tyhle krásky, ses-
try Jílkovy, tu visely dávno před tím, než se narodil. 
Potřásl hlavou nad svými myšlenkami a rozesmál se, hned ale zvážněl
při vzpomínce na účel své návštěvy. Jak asi vypadá ona? Jaká je? Nebo
si ji zcela vymyslel? Je to jen jeho bláhová představa? Co ho to posedlo,
že se rozhodl, že ji najde právě tady, na této cestě? Má vůbec informace,
kterou se řídí, nějaké opodstatnění, dává jeho hledání 
smysl nebo je jen šílený? Brzy se to dozví. Ví, že ji musí najít.
Ale zatím zná jen její jméno.
Tři týdny pobytu v Československu utekly dřív, než se nadál. Sešel se 
s přáteli z mládí, zestárli jenom trochu. Praha vůbec. 
S těmi, se kterými si rozuměl dřív, si zase porozuměl. Pátrali s ním.
Otázka letěla po okolí – Neznáte Terezu? Hledá ji jeden fešný, úspěšný
muž, momentálně nezadaný. To ovšem Dáda netušil. Dost možná by 
si ani nepřipustil, že každé jaro vystřídá léto a léto podzim, jako se tomu
stalo ve vztahu jeho sestry. Alex nevěděl, jak mu vysvětlit, že se s Danou
přátelsky rozcházejí. Časem se to jistě dozví sám. 
Českých slečen bylo na výběr, žádná však hledaného jména – popelčin
střevíček nepadl ani jediné. Jak je to možné? 
Což nebylo jasně zadáno „Tereza a tento návrat“? A proč tolik trval na
podivné předpovědi budoucnosti? Večer co večer uléhal zklamaný 
v uhříněvském domku u švagra, jedinou noční společností jsou mu tři
spolunocležnice z obrazů. Cítil se víc a víc sám. 
Zadumán balí kufr, je čas se vrátit domů k protinožcům. 
Bez Terezy. Dáda se ho snaží rozptýlit, diví se, že se švagrovi nechce
zpátky do svobodného světa. Co on by za to dal. Jen kdyby byl mladší.
Dnes už ví, že měl jako sestra emigrovat v osmašedesátém. Přebírá se
došlou poštou, každá zpráva odtamtud je zpestřením jeho bezbarvého
života v Uhříněvsi. 
„A hele, došel mi pohled, dokonce z Havaje od Weissů. 
Jejich holky taky utekly, i když mnohem později než ty. Pracují snad teď
u nějaké americké aerolinky a pozvaly rodiče na návštěvu. Copak dok-
tory důchodce, ty komunisti pustěj kdykoliv a byli by asi i rádi, kdyby se
nevrátili, aby jim nemuseli platit vysoký důchod…,“ vede monolog Dáda,
aniž by si všiml, že ho Alex poslouchá jen na půl ucha. 
„Jara tu dokonce píše, že Tereza bude příští měsíc lítat na lince do
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Austrálie, takže by se u vás mohla stavit a…“ Dáda opravdu nechápe, co
se Alexovi stalo, upustil na zem dárek z broušeného skla, který právě
balil, a jedním skokem mu vytrhl pohled z rukou. A vůbec už nerozumí
tomu, že ačkoliv mají každou chvíli vyjet na letiště, musí zrovna teď lézt
po zpráchnivělém žebříku nahoru do podkroví, aby našel starou krabici
fotek, kde snad bude mít mezi obrázky příbuzenstva Terezu. 
Konečně, tady je – trochu pomačkaná, fotka nevalné kvality – nejspíš 
z její promoce, než emigrovala. Ale teď už snad Alexovi opravdu pře-
skočilo. 
„To není Tereza,“ konstatuje rezolutně. 
„Co tím myslíš? Zcela určitě je to ona, asi tak před šesti lety, hned potom
utekly.“
Dáda se nechápavě dívá, jak Alex odmítavě kroutí hlavou. Ne ne, to
nemůže být ona, ne tato obrýlená drobná dívka, oblečená příliš
mondénně na jeho vkus, s vyzývavým flirtem v očích směrem k autorovi
fotografie. Jeho Tereza má být vysoká a elegantní, vznešená a krásná.
S pocitem absolutní prohry zavřel kufr a zkontroloval naposledy vy-
prázdněnou skříň ložnice. Přesto když za sebou zavíral dveře, zdálo se
mu, jako by cítil v zádech dlouhý a zpytavý pohled svých tichých spo-
lečnic. 
Něco na tom domě bylo zvláštního.

KAPITOLA 1.
LABYRINT

Dům nebyl příliš veliký, ale když ho Mariana zakoupila za peníze z dě-
dictví a přistěhovala se sem se svojí mladou rodinou, zdál se dostatečně
prostorný a útulný. Pod jejím zručným dotekem, se kterým dělala vše, co
milovala, se během posledních dvaceti let proměnil v pohodlný 
a bezpečný domov. 
Rozhlíží se spokojeně kolem sebe, útulná kuchyně svítí čistotou, na
umyté podlaze ani smítko, glazura kachlových kamen nablýskaná, v kre-
denci září sváteční porcelán. Dlouhý kuchyňský stůl a dřevěná lavice
vybízí k posezení. Každá věc je tu spojena se vzpomínkou. Dům byl
svědkem jejích dospělých let, zažil vyrůstat její děti, sdílel její každoden-
ní dřinu, které čelila bez jediného povzdechnutí. Zahrada, které se
věnovala s neúnavnou pílí, rozkvétala každým rokem, barevné kosatce,
astry a růže mizely s prvním sněhem, tiše a bez protestu, stejně tak jako
její nikdy nesplněné sny.
Opatrně, přidržujíc se židle, stoupne na dřevěnou lavici podél zdi.
Pětapadesát let nelehkého živobytí začíná být znát. 
Ještě že jsou děvčata už dospělá, samostatná. Každý týden ji navštěvují,
ale dávají dnes přednost městu. Není divu, Praha je plná života, a život
celý je teprve před nimi. Třeba jednou uvidí i moře – jeden z těch velkých
snů, který se Marianě už nesplní. 
Zavěsí na stěnu třetí obraz, srovná rám s ostatními, jako by tím letmým
dotykem pohladila zlaté vlasy své nejmladší. 
Vždycky má o ni strach, Milada je tak něžná, zranitelná. Ne jako ty dvě.
Prvorozená Marie se o sebe umí dobře postarat. Otcova nejmilejší, 
v šestadvaceti dobře ví, jak využít svých předností – atraktivního vzhle-
du, výmluvnosti a pohotového úsudku. Mariana zkontroluje naposledy tři
portréty, které právě pověsila nad jídelním stolem. Ano, to je dobré.
Prostřední – tmavovláska – správně mezi těmi dvěma. 
Prostřední. Jara měla vždycky pocit té prostřední. Přesně mezi těmi
dvěma. Nikoho miláček, nikoho nejmilejší. Milovaná jistě, tak jako každá
dcera, ale nikdy se netěšila obzvláštní přízni některého z rodičů. Byla jen

prostřední – od každé sestry ji dělil rok. Nebylo dostatek času všímat 
si prostřední dcery, nebylo důvodu – ani první, aby byla vítaná prvorodiči,
ani nejmladší, aby byla chráněná jako slabší sourozenec. 
Jediná nebyla podobná Marianě. Ostatní děti byly plavovlasé s jemnými
rysy, Jara vypadala jako otec. Měla Josefovy výrazné lícní kosti, plné rty,
velké oči, průbojné čelo, umíněnou bradu a vlasy černé jak uhel.
Mariana je spokojená, obraz černovlasé mezi zlatovláskami přidával té
malé galerii na působivosti. A opuštěná kuchyně na moment ožívá
vzpomínkou na veselé chvilky dívčího štěbetání a smíchu, dosud zakó-
dovaného v jejích stěnách. 
Marianin povzdech vystřídá úleva, když pomyslí, že nedávné roky poz-
namenané krutostí války jsou za nimi. Doba plná strachu, bídy, hladu 
a smutku. Co to jen bylo za prokletí právě její generace, že musela zažít
hned dvě světové války? 
Mariana dochutí bramboračku, která voní celou kuchyní. Je známá svým
kuchařským uměním i neúnavným vylepšováním domácnosti a zahrady,
ale jen málokdo tuší, jak je tato skromná venkovská žena sečtělá 
a inteligentní. Celoživotní četba změnila její tvrdý úděl na alespoň trochu
snesitelnější. Nejen jako dárkyně čtyř životů, ale také jako vnímavá
čtenářka a humanistka se často zamýšlela nad absurditou bezohledných
válek, které viděla projít zblízka kolem svého domu.
Josef snědl večeři mlčky. Hovořili už jen zřídka. Čas dávno vymazal, co
bylo kdysi zdánlivě společné. Znali se od dětství, a byli odjakživa odlišní
myšlením i jednáním. Ani roky společně prožitých útrap je nesblížily, ba
ani narození synka nic nezměnilo. V jejich dlouhém, nesourodém vztahu
zůstalo nakonec společné už jen jedno – ty tři z obrazů nad jídelním
stolem. 
Byla na vině první válka, která poslala Josefa na italskou frontu hned
krátce po jejich svatbě? ptávala se často Mariana sama sebe. Její
manžel, tehdy pětadvacetiletý mládenec ze sousední vesnice, dospěl 
v zákopech bitevního pole příliš rychle, jinak, než by si byla přála, a když
se vrátil zpátky, bylo pozdě něco změnit, něco kultivovat. Josef viděl
zabíjení, slyšel kanonádu a nářek raněných, brodil se kalužemi krve,
střílel a zachraňoval. Jednoho, druhého, třetího, a ještě jednoho, nemyslí
na nic, táhne jen další bezvládné tělo o kus dál, klopýtá tou hrůznou
vřavou s raněným na zádech, ani neví jak dlouho, do bezpečí. Když
válka skončí, najde zachráněný svého zachránce. Hlavní inženýr
největší československé továrny se umí odvděčit. Postará se, aby byl
Josef vyškolen jako elektroinženýr. Financuje mu cestu do Švýcarska, do 
Polska, do Rakouska. A Josef se postupně vypracovává na nej-
schopnějšího v branži. Vytrvalý, pracovitý, dříč. V jednom kuse
zapřažený do pracovních povinností, neztrácí čas, nezná odpočinek,
nevidí, neslyší, zapomíná na vše ostatní, jde jen za svým předsevzatým
cílem. Jako býk – pomyslí si Mariana mimoděk, když sleduje se skrytým
pohrdáním, jak hlasitě usrkává polévku, aniž by si všiml, že mu ji nalila
do svátečního talíře. Josef nevnímá krásu Marianina porcelánu. Před
očima má jiný druh krásy. 
Krásu dlouhých a stříbrných rovnoběžek elektrických železnic pokrýva-
jících stovky kilometrů české a slovenské země, krásu vysokých že-
lezničních sloupů a stožárů dotýkajících se slunce, krásu rychlíků letících
krajinou rychlostí dosud nevídanou, bez páry, dýmu a funění.
Elektrifikace železnic, jeho představa krásy, kterou dokázal vytvořit on
sám, zanechávaje svůj vlastní otisk ve světě vezdejším. Ten, a jeho
dcery. Otře ústa a uznale se zadívá na stěnu nad stolem. Sluší jim to,
jsou jako obrázek. Škoda jen, že vyrostly moc rychle. Uchechtne se,
když si vzpomene, jak nejapně mu to bylo zrovna nedávno připomenuto.
Malé uhříněvské nádraží je hodně navštěvované místo, lidé dojíždějící 
do hlavního města se zde mnohdy setkávají i dvakrát za den. 
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Josef je tam nejen dobře
známý jako častý cestující,
ale také respektovaný pro
své zásluhy na elektrifikaci
dráhy. 
„Pepíku, počkej, každou
chvíli je tu vlak z Prahy, tou-
hle dobou přijížděj pěkný
kočky, naši chlapi všeho
nechaj a jdou okounět na
peron. Pojď se taky podívat,“
řekl mu minule přednosta
stanice a vyběhl z kanceláře
jako kluk s prvním zahou-
káním blížícího se osobáku.
Josef nevěřícně zavrtěl hla-
vou, pro jistotu zkontroloval
pěšinku v kapesním zrcátku 
a vyšel za ním. 
Skutečně, kráčely tam nebo
se spíš promenovaly, jako by
nástupiště bylo nějaké módní
molo. Už z dálky bylo vidět
vzpřímená ramena, vosí pa-
sy, svůdné švy napnutých
punčoch na dokonalých lýt-
kách. Když se otočily, Josef zrudnul až po uši. I přes napudrované nosy,
podmalované oči a červenou rtěnku to byly beze vší pochybnosti jeho
vlastní děti. Od těch dob si krásky Jílkovy dávaly velký pozor, aby
nezapomněly odstranit veškeré stopy líčení, než v Uhříněvsi vystoupily 
z vlaku.Když Marie vkráčí nebo spíš vpadne do domu, je to jako náhlá
bouře. Za ní oblaka parfému, poklidná prosklená veranda je jí rázem
plná, červené kožené psaníčko odhodí na pohovku, kožešinový šál 
z činčily vydechuje Mariinu vůni na protějším křesle, jedna z rukaviček
přistála mezi květináči s fuchsiemi, baret zas na fochu pod nimi. A když
na sebe soustředí pozornost celé rodiny, usadí se uprostřed, přehodí
nohu přes nohu a zapálí cigaretu v pozlacené špičce.
„Rozhodla jsem se, že se vdám,“ prohlásí nonšalantně. Tón jejího hlasu
vysílá předem varování před jakýmkoliv nesouhlasem. „K tomu je ale
zapotřebí nějakého manžela,“ zní odpověď jejího otce, který nebere to
prohlášení ani trochu vážně. Marie si ho přeměří, koneckonců očekávala
od něj něco podobného. 
Ale nevadí, s tím se bude umět vypořádat, ví, jak na tátu. „Vilda splní tu
roli bohatě, tati.“
Matčina reakce je horší, „Vilda! Vždyť ho skoro neznáš! To není muž pro
tebe. Není to vůbec rodinný typ. Vede život závodníka, flámy a ha-
zardéra, pije, sází, má hroznou pověst…“ 
„No a? Právě to se mi na něm líbí. Protože já si hodlám užívat života 
a Vildův styl je přesně to, co mi sedne. Zrovna si koupil červený sporťák
s otevírací střechou a minulou neděli mi daroval skotskou kolii, takovou
jsem si vždycky přála. Rád se baví a já taky, oba milujeme společnost.
Vezme mě lyžovat a už má pro mě i diamantový prsten. Přesně takového
muže jsem si pro sebe vždy představovala.“
Marie zní tak rozhodně, že její matce nezbývá než pokrčit bezmocně
rameny: „Jestli si jsi tolik jistá…?“
Marie otevřela pudřenku, dostala ji od jednoho amerického přítele, byla
luxusní. Pudr se nerozmazával a dával její pleti krásnou barvu. Ukryla
úsměšek za zrcátkem. 

Samozřejmě si byla jistá.
Definitivně si byla jistá, že
nechce zestárnout v tomto
domě jako její matka. Drhnout
podlahy a žít od jednoho praní
prádla ke druhému, pěstovat
celer a petržel na zahradě  
a hrabat se v půdě s věčně
zničenýma rukama. To nebyla
její představa života. Pohlédla
spokojeně na své upravené
rudé nehty. Kromě toho Vilda je
docela milý chlapík. Její typ.
Nijak ji neomezuje, nesvazuje,
o to nestála. Ráda trávila čas s
ostatními přáteli. Muži ji bavili,
byla oblíbená společnice za-
hrnovaná dárky, na odměnu
nebývala skoupá. Měla za
sebou už pár tajných potratů
přes varování, že možná ne-
bude moct mít děti. To jí neva-
dilo. Kdo by stál o děti? Viděla
čtyřnásobné mateřství doma 
a nezdálo se jí na tom nic
lákavého.

„Jak to, že Marie má takové štěstí, to není fér,“ přerušil tok jejích úvah
hlas její sestry. „Muži ji obdivují, kamkoliv přijde, a ten nejbohatší a nejlíp
vypadající ji požádá o ruku. Přitom Marie ani o rodinu nestojí.“ Milada to
nechápe. Co by jen za to dala, kdyby se jí její Tomík zeptal. Kromě toho,
ona miluje svého Tomíka daleko víc. Nikdy by mu nebyla nevěrná, nikdy 
by mu nic nenařizovala, udělala by pro něj všechno. Když se dívá do
jeho modrých očí, ví, že má toho nejlepšího na světě. Jen kdyby se taky
rozhoupal. 
Josefa přepadl nezvyklý pocit bezradnosti. Této ženské mluvě ne-
rozuměl. Co se stalo s dcerkami, které mu ještě nedávno sedaly na kole-
na a žadonily, aby jim vyprávěl o svých dobrodružstvích z pracovních
cest? Teď se zdá, že mají svá vlastní dobrodružství a on ani Mariana už
v nich dávno nejsou ani je neovlivní. Pak si všiml, že jediná, která dosud
nepromluvila, byla prostřední. Teprve nyní, když dospěla, viděl, jak je mu
stále více a více podobná, nejen vzhledem. Vzpomněl si, jak je všechny
překvapila, když na konci vyčerpávající hrozné války prohlásila, že půjde
na medicínu. Nikdo nevěřil, že by mohla něco tak těžkého vystudovat.
Tehdy jí řekl: „Jestli jsi jako já, tak to dokážeš.“ A vida, už druhý rok tvrdě
dře na své lékařské budoucnosti. Tiše, sveřepě, vytrvale. Vypadá ale
trochu unavená, v její bledé a pohublé tváři hoří jen oči jako dva smarag-
dové diamanty.
Když byla Jara malá, vadilo jí, že jí nikdo nenaslouchal. Byla prostřední,
a tedy nikterak významná. Musela se podřizovat, nikdo se jí neptal, co
by chtěla, co by si přála, nikdo jí nenadržoval ani se s ní nechlubil. To jí
nevadilo, nestála o to usmívat se na návštěvy, nesnažila se jim zalíbit,
jak to dělaly Marie a Milada. Raději běhala venku a hrála si s kluky.
Někdy jí matka říkávala: „Ty ses měla narodit jako kluk,“ jako by i to byla
její chyba. Možná, kdyby se snažila dělat věci opravdu dobře, rodiče by
ji konečně pochválili. Dokázala být ještě lepší než Marie a Milada dohro-
mady. Ta bezbřehá snaha a úsilí o nějaké ocenění z ní udělaly perfek-
cionistku. Snažila se ve škole, snažila se doma a ve všem, co dělala,
byla lepší než její sestry. Potom ale přišla Marie, objala tátu, zatahala ho
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za uši a zašeptala mu něco legračního nebo se Lada zabořila do máminy
zástěry a veškeré zásluhy Jary byly rázem zapomenuty stejně tak jako 
prohřešky těch dvou. Pak, když jí bylo sedm, se narodil její bratr. Máti
byla věčně zaneprázdněná domácími pracemi, otec byl spíš cizím
hostem, stále na cestách, sestry se zabývaly svými panenkami. 
Jediný, kdo si všímal malého Pepy, byla Jara. Byla to ona, za kterou
přiběhl s rozbitým kolenem, když upadl, ona, která to nandala větším
klukům, když mu ubližovali, ona, která ho poslouchala, vyprávěla mu,
vysvětlovala věci, kterým nerozuměl. Není divu, že ji zbožňoval. Jaký to
balzám pro prostřední. 
Konečně měla někoho, kdo ji měl rád takovou, jaká byla, konečně tu byl
někdo, s kým mohla být svá a nemusela dál skrývat všechna trápení,
city, sny.
Když bylo Pepovi deset, zeptal se jí s dětskou nevinností, zda by si ho
chtěla vzít. Vyběhli na stráň a zůstali stát na sluncem zalitém palouku
nad zeleným údolím jejich vsi. V ústech stéblo trávy přemýšlela v duchu
nad láskou a manželstvím. 
Ona se nevdá, nikdy. Bude volná jako pták. A dokáže něco velikého.
Něco, o čem si bude celá vesnice povídat a bude ji obdivovat. Ještě 
si musí vymyslet, co to bude. Na něco přijde. Mžourá do slunce a usměje
se na Pepu, který stále čeká na odpověď. Dá mu pusu na obě tváře.
Pepa je jediný, koho může takto obejmout. Kdyby došlo na nejhorší 
a ona se opravdu musela vdát, určitě by to bylo za někoho, kdo by byl
jako Pepa. Drahý, milý, milující.
O rok později, na jednom z výletů s kamarády, potkala Šimona. Hned na
první pohled jí připomínal Pepu. Pramen neposedných vlasů mu podob-
ně padal do očí, působil stejně chlapecky a nesměle. Zdatný sportovec
a skvělý partner na kánoi, jinak spíš tichý a skromný. Ale večer, když hrál
u ohně na kytaru, plály jeho temné oči i tváře jako spalované žárem
hořícího dřeva. Jeho tváře byly horké i pak, když je pod trámovím dře-
věného srubu tiskl na její a líbal její rty, šíji a dál, až k novým tajům jí do
té doby neznámým.
Poslední dny léta 1939. Mariana naložila koš smaženými řízky, přidala
pecen žitného chleba, pivo pro Josefa a vydala se k rybníku. Bylo skoro
poledne, když vyšla z domu, a slunce, teplé a konejšivé, hřálo její rame-
na stejně tak jako každou letní neděli. Děti už na ni budou zase
netrpělivě čekat, hladové jako vlci. Ví, že jen co mine řadu topolů, uvidí
štíhlou postavu svého chlapce, siluetu proti slunci, běžící jí naproti. 
Pomůže jí se džbánem a bude hledat pamlsek, který pro něho pokaždé
přibalí. Ty šťastné chvíle u jezera, se sluncem vysoko na obloze, krátkým
stínem a příslibem dlouhého odpoledne nedělního nicnedělání. Marie se
předvádí v nových plavkách, Milada lenoší u břehu s limonádou, Jara se
noří do modré vody jezera. Ve
stínu staré lípy sedí Josef 
s mužskými, užívají si svoji
siestu, zatímco Pepa plave ja-ko
o závod. 
Je čím dál tím lepší, myslí si
Jara, málem mu nestačí.
Pažemi zeširoka rozstříkne
vodu nad hlavu, křišťálové
kapičky se zatřpytí v paprscích
slunce. Jak jí to připomnělo
bezstarostná léta dětství. Ale
teď je jí možná ještě líp, zvažuje
ve šťastném okamžiku. Modré
nebe, modrá voda laská její
opálenou kůži, a zítra… – ji

čeká výlet na kole se Šimonem. Život je nádherný, jí je osmnáct a má ho
tolik před sebou.
„… a náš pan učitel se na mě rozzlobil,“ znovu se zaposlouchala do
Pepova povídání, „jenom proto, že jsem se zeptal, jestli až skončí pro-
tektorát, budeme zase přelepovat učebnice nebo dostaneme nové, když
jsme museli teď přelepit nálepkami všechna místa, kde jsou slova Čechy
a české.“
Jara pocítila náhle chladný závan. Podívala se překvapeně na oblohu.
Nikdo si ani nevšiml tmavých mraků, které se objevily z ničeho nic na
dosud jasné obloze. Nad jejich hlavami se zdvihl vítr a odvál pryč veselé
ubrousky piknikových košíků, nabíral na síle každou minutou, divoce
ohýbal vysoké kmeny topolů a nemilosrdně česal první zbarvené listy
podzimu. Pod černým nebem spěchali domů. Léto 1939 skončilo.
Sníh padal vlhký a studený. Jara nervózně olízla mrazem rozpraskané
rty. Mokré vločky chutnaly nahořkle. Znovu se podívala na hodinky,
třesoucí se rukou natáhla rukavici zpátky na útlé zápěstí. Šimon měl už
patnáct minut zpoždění a její sebevědomí se v chladném podloubí
začínalo pomalu hroutit. Přitom zněl tak jistě, když mu to řekla. 
„Máma. Určitě bude vědět, co dělat. Pomůže nám, neboj.“
Ale Jara se bála. Co dál? Co se teď stane? Nikdy jeho matku nepotkala.
Jak ji přijme? Bude se jí Jara líbit? Věděla, že Šimonova rodina je bohatá
a vážená. Co řeknou synovu rozhodnutí v této bouřlivé době? Zavřením
vysokých škol bylo sice jeho studium na univerzitě přerušeno, ale stejně
tu byly další komplikace. Naděje a odvaha ji pomalu opouštěly.
Byla v ní malá dušička, když konečně vstoupili do opulentní jídelny
Šimonových rodičů. Šimonova matka stála obrácena k oknu, asketická
postava v černé hedvábné blůze, strnulá a cizí, stejně jako brokátové
závěsy a polstrované stěny pokoje. Otočila se a pokynula Šimonovi kost-
natou rukou: „Nech nás o samotě, prosím.“ Její hlas zněl chladně, od-
tažitě. Šimon za sebou zavřel tiše dveře, zanechávaje vše v kompetent-
ních rukách své matky, a Jara měla pocit, že všechny ty filigránské
umělecké předměty kolem na ni začaly padat neúprosnou váhou dalšího
osudu.
Šimonova matka jí podala bílou obálku. „Je vyloučeno, abyste si dítě
nechala. Oba jste příliš mladí, situace je složitá, je válka, nikdo neví, co
bude dál. Můj muž a já… máme pro syna teď jiné plány.“
„Promiňte, madam, mysleli jsme, že by se to dalo nějak zvládnout.
Kdybychom se teď vzali…“ 
Byla rychle přerušena: „Svatba je samozřejmě naprosto nemyslitelná. To
by vám oběma uškodilo mnohem víc než tato malá operace, na kterou
vás teď posílám. Adresa doktora je uvnitř obálky, stejně tak peníze. To by
mělo pokrýt zákrok. 

Kdybyste chtěla více pohodlí,
musíte si připlatit. To je ko-
neckonců rozumné, zodpo-
vědnost nesete stejně tak jako
syn.“
„Ale, madam, váš syn říkal, že
bychom se mohli vzít a…“ 
Madam jí skočila do řeči, než se
stačila nadechnout, „Už jsem
vám jednou řekla, že sňatek
nepřichází v úvahu. Kromě
toho…,“ zarazila se a její oči
dostaly zvláštní odlesk, „my
jsme – Židé.“ ...

https://youtu.be/9Jr6dohip5U

V I D E O
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Jak na nemoci, 
které ohrožují zdraví žen
Průměrný věk dožití stále pomalu stoupá a každý z nás může do
určité míry délku svého života ovlivnit. Přesto se nemoci nevy-
hýbají nikomu z nás. Chcete-li být opravdu zdraví, musíte se
předem smířit se skutečností, že zdraví nenajdete v nějaké
„kouzelné pilulce“. Klasická medicína je založena na používání
rychle působících a účinných léků. Málo známým faktem je, že
většina z běžně předepisovaných léků pouze potlačuje projevy
daného onemocnění. Léky bojují proti symptomům – příznakům 
a skutečnou příčinu nemoci nechávají bez povšimnutí, takže cho-
roba se jen prohlubuje. Navíc léky mají v sobě mnoho různých
chemikálií‚ „zaberou“ na zdravotní problém, který máme, ale zá-
roveň začínají škodit tam, kde ještě žádný problém není. Lze z to-
hoto začarovaného kruhu „lékové epidemie“ vystoupit? Určitě ano!
Nemoc je důsledkem nerovnováhy, a proto zpětné nalezení zdraví
a vyváženosti vyžaduje přehodnocení vlastního způsobu života.
Každá léčba nemoci by měla být spojena se změnou životního
stylu, tedy kvalitní a pestrou stravou, dostatkem pohybu a pobytu
na čerstvém vzduchu, hodnotným spánkem, klidnou myslí a ome-
zením či odstraněním zlozvyků (alkohol, kouření). Jen tak se může
výrazně zlepšit zdravotní stav. Klíčem ke správnému fungování
organismu je především zodpovědnost za vlastní zdraví. Život bez
nemoci a bolesti je mnohem krásnější a plnohodnotnější a určitě
stojí za to nebýt pasivní a začít pro sebe něco dělat! Pamatujte, že
je-li odhodlání, vždy existuje způsob, jak dosáhnout cíle. Buďte
trpěliví, neztrácejte víru, naději a touhu žít.
Důvěřujte přírodním metodám léčby a posílení zdraví Ke zlepšení
a udržení zdraví lze využít alternativní a přírodní metody léčby,
jejichž popularita na celém světě vzrůstá. Tyto způsoby léčby jsou
ekologičtější, ekonomičtější a tělu přirozené. Nezatěžují organis-
mus a nemají vedlejší účinky, k pacientovi jsou šetrnější a aktivují
samoléčebné schopnosti organismu. Jsou oblíbené i pro svou
jednoduchost a mnohé mají punc letité zkušenosti, neboť
vycházejí z moudrosti našich předků.
Klíč k prevenci a uzdravení máme z velké části ve svých rukou, jen
musíme chtít a něco pro sebe aktivně udělat. Možností, jak
alternativně působit na svoje zdraví, je celá řada. A pokud
onemocníme, i v tomto případě nám podají pomocnou ruku pří-
rodní způsoby léčby.

Výživa. 
Základním pilířem zdraví je výživa, tedy správné stravovací ná-
vyky. Nesprávný jídelníček ovlivňuje váš život více, než si myslíte.
Lidé často žijí v přesvědčení, že něco tak obyčejného, jako je jídlo,
nemůže pomáhat řešit zdravotní problémy. Je vědecky prokázána
platnost rčení nejslavnějšího lékaře antického starověku, „otce
medicíny“ Hippokrata (460 př. n. l. – cca 370 př. n. l.): Nechť je jídlo
tvým lékem a lék je tvým jídlem. Nikdo, až do dnešních dnů, nám
nedal lepší doporučení pro zdraví. Je paradoxem, že při dnešních
vědeckých poznatcích klasická medicína kvalitní stravování jako
lék neuznává. Správný jídelníček je důležitý k dožití se vyššího
věku a vyhnutí se chorobám a dalším zdravotním nástrahám. Do
značné míry ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i to, jak se cítíme, zda
jsme unavení a podráždění nebo aktivní, radostní a vyrovnaní.

Také mnoha nemocem můžeme předejít, pokud změníme
jídelníček. Proto přistupujme k jídlu jako k medicíně.

Vitaminy, minerály a další látky. 
Vitaminy, minerály, stopové prvky a další látky mají pro lidský
organismus zásadní význam. Mnohé výzkumy odhalují další
stránky jejich působení v lidském těle a důležitost pro zdraví
každého jedince. Některé z těchto látek působí jako nezbytná
součást naší stravy, jiné je třeba doplňovat pro prevenci
onemocnění a jindy slouží i jako léčebný prostředek. Přínos
potravinových doplňků není samospasitelný, neznamená to, že
pokud je budeme užívat, nebudeme muset nic měnit na svém
způsobu stravování a životním stylu. Navíc jejich přehnané
užívání může být pro organismus nebezpečné. Největší zdravotní
bonus mají vitaminy a další látky v přirozené formě (v potra-
vinách), neboť jsou pro organismus mnohem účinnější než vita-
miny umělé, syntetické. Proto nejbezpečnějším způsobem, jak
zajistit tělu dostatek vitaminů a dalších látek, je pestrá a pečlivě
vybíraná strava.

Bylinky.
Již proslulý léčitel, bavorský farář Sebastián Kneipp (1821–1897)
prohlásil, že na každou nemoc existuje jedna bylina. Bohatství
naší přírody nám poskytuje bylinky, které dokážou vyléčit téměř
každou nemoc. Ale i užívání bylinek má svoje pravidla a nesmí se
přehánět.

Aromaterapie. 
Od bylinek je jen krok k aromaterapii, která nám nabízí účinnou
pomoc v léčbě i prevenci nemocí. Je to prastará přírodní léčebná
metoda, využívající aromatické esenciální oleje, tzv. silice, k po-
vzbuzení a uvolnění mysli, těla i ducha. Je všeobecně známým
faktem, že rozmanité vůně vyvolávají v organismu různé reakce.
Mohou pomoci s léčbou určitého onemocnění, ale mají vliv i na
psychiku, uvolňují mysl, pozitivně ovlivňují lidské emoce. Vůně 
v nás vyvolávají lepší pocity, cítíme se vyrovnanější, což má
obrovský terapeutický vliv na fyzické příznaky nemoci.

Sebeléčebné metody. 
Významnou roli v léčbě hrají i sebeléčebné metody. Přístup člo-
věka k sobě samému formou automasáží působí preventivně 
a může ovlivnit průběh nemoci a vést až k úplnému uzdravení.

Voda, samá voda.
Voda hraje v lidském organismu mimořádně důležitou roli a do-
držování pitného režimu je důležitým základem zdravého životního
stylu. Voda zajišťuje látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin, tedy
vylučování škodlivých látek, které v těle vznikají. Umožňuje také
plnou výkonnost všech ostatních orgánů a tělesných i duševních
funkcí včetně správné funkce imunitního systému. Chronický
nedostatek vody znamená rychlejší stárnutí, nejen fyzické, ale i
duševní. Jestliže organismus trpí nízkým přísunem tekutin, přítok
krve do jednotlivých orgánů se sníží, tělesné funkce se zpomalují
a zvyšuje se riziko nemocí. Velmi zjednodušeně se dá říct, že tělo
potřebuje pro základní životní fyziologické funkce 1,5 litru vody,
což je nejnižší hodnota. Množství vody, které by člověk měl vypít,
je závislé na jeho věku, hmotnosti, fyzickém stavu, také na okolní
teplotě a aktivitě. Chcete-li zjistit přesnější údaj, vynásobte svoji
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hmotnost číslem 28 (příklad: koeficient 28× hmot-
nost 70 kg = 1960 ml, člověk by měl vypít téměř 
2 litry vody). Voda by se měla pít průběžně během
celého dne. Voda umí více než jen uhasit žízeň. Je
řada dobrých důvodů, proč se ohlédnout zpátky do
doby našich předků, kteří naplno využívali léčbu
vodou – vodoléčbu (hydroterapii), která byla nedíl-
nou součástí jejich života.

Relaxace.
Relaxace nemusí znamenat pouze ležení celý den
u televize, ale mohou to být různé relaxační
metody, při kterých naše tělo odpočívá a načer-
pává nové síly. Může to být například masáž,
sauna, práce na zahrádce, pohyb, meditace a po-
dobně. To vše nabízí možnost k uklidnění mysli a zároveň
podporuje regenerační pro-cesy uvnitř těla. Důležité je vykonávat
činnost, která nás baví a je nám příjemná.

Pohyb. 
Pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu je elixírem mládí, udržuje nás
vitální a pomáhá zdolat nejednu „horu“, třeba i životních problémů.
Pohyb je důležitý pro naši imunitu, dobré trávení, jasné myšlení,
hezkou postavu – i pro to, abychom se zkrátka cítili dobře, neboť
působí jako antidepresivum.

Všechno je v hlavě. 
Řecký filozof Sokrates před 2 400 lety prohlásil: Neexistuje žádná
choroba, která by byla oddělená od těla. Tohoto učence nenapadlo
vnímat orgánovou nemoc odděleně od stavu duše. Z toho plyne,
že dávná učení byla postavena na jednoduchém principu, od
kterého jsme se dnes na míle vzdálili, a to vnímání člověka jako
celku. Nejenže člověk není pojímán komplexně, ale pokrok vědy 
a techniky v medicíně rozkouskoval naše tělo do mnoha medicín-
ských specializací, takže se může zdát, že i velmi blízké části těla
se sebou v podstatě nesouvisejí.  Trpí-li naše duše, je i celý náš
organismus náchylnější k onemocnění. I v této knize se u někte-
rých nemocí zabývám psychosomatikou, tedy tím, jak naše psy-
chika a postoje můžou ovlivňovat nemoci. Tuto souvislost jsem se
pokusila odhalit u nemocí, jako je artritida, cukrovka, deprese,
chudokrevnost, křečové žíly, menstruace, osteoporóza, rakovina,
zácpa, zánět močového a pohlavního ústrojí a dalších.

Buďte pozitivně pozitivní.
Vědeckými výzkumy je podložená informace, že lidé, kteří
přirozeně vykazují více pozitivních emocí, mají mnohem vyšší
šanci žít déle než pesimisté a škarohlídi. K tomu mají optimisté
více životní energie, obecně jsou klidnější, vyrovnanější 
a šťastnější.

Pozitivní a optimistický postoj k životu je skutečně to
nejlepší, co můžete udělat pro celkové zdraví. 
A jak toho dosáhnout?
• Smýšlejte pozitivně, těšte se z každého dne, krásných věcí 
  života, přírody, svých rodičů (dokud je ještě čas), dětí, přátel 
  a dalších a dalších maličkostí, které zpříjemňují váš den.
• Žijte naplno a využívejte čas intenzivně, jako by dnešek byl váš

poslední den.

• Minulost je minulost, plánujte zítřek, ale žijte dneškem.
• Jste jedinečnou a krásnou bytostí, nesrovnávejte se s druhými. 

Uvědomte si pocit vlastní hodnoty, uspořádejte si myšlenky 
a kroťte afektivní chování a emoce. Otevřete svoje srdce!

• Snažte se ze své mysli vytěsnit destruktivní a negativní 
  myšlenky, „nekonzumujte“ negativní zprávy z médií.
• Každý den buďte nějakou dobu jen sami se sebou, o samotě, 

zklidněte svoji mysl, meditujte, rozjímejte, těšte se ze sebe.
• I přes mnohá zklamání, podrazy a rány osudu neztrácejte víru 

v dobro a naději v lepší zítřky.
• Nečiňte druhým to, co nechcete, aby činili vám. Zjistíte-li, že 

jste někomu nechtěně ublížili, omluvte se mu.
• Chcete něco ve svém životě změnit? Neodkládejte to a začněte   

hned!

Četla jsem zajímavou myšlenku: 
Tajemství změny spočívá v zaměření veškeré energie na
budování nového, nikoli na boj s tím starým. Změna se týká nejen
vašeho života, ale přístupu ke zdravému životnímu stylu, prevenci
nemocí a léčby zdravotních problémů prostřednictvím alterna-
tivních metod léčby. Všechny uvedené principy alternativní a pří-
rodní léčby mají význam samostatně, ale skvěle se doplňují i vzá-
jemně. Každý z nás je zodpovědný za svoje zdraví a život i za to,
jakou léčbu či radu přijme a jak ji uplatní při posílení zdraví nebo 
v prevenci či léčbě nemoci. Je důležité uvědomit si, že skutečná
léčba vždy vyžaduje čas, trpělivost a aktivní spolupráci. A ještě
poznámku: samoléčba má rozhodně svoje opodstatnění, ale má
současně i svá omezení, v případě jakéhokoli dlouhodobějšího
nebo závažnějšího zdravotního problému vyhledejte lékaře.

Tato kniha poskytuje jednoduchý pře-
hled o možnostech prevence a přírodní
léčby u častých nemocí žen. Pevně
doufám, že se mi podařilo vybrat repre-
zentativní výběr těch nejdůležitějších
informací, jež vám mohou pomoci ke
zdraví, spokojenosti  a plnohodnotnému
životu.
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Thomas Snégaroff
PUTZI,
Hitlerův pianista a mecenáš
Ernst Hanfstaengl, navzdory dvoumetrovému
vzrůstu přezdívaný Putzi („prcek“), se ve 20. letech
stal Hitlerovým pianistou a důvěrníkem. Jeho život
je dalším neuvěřitelným příběhem, který napsala
druhá světová válka. Narodil se americké matce 
a německému otci roku 1887 v Mnichově, poté žil
v bohémském New Yorku, kde obchodoval s umě-
ním a ve volném času se věnoval hudbě. O deset
let později se seznámil s Hitlerem, finančně ho
významně podporoval a hrál mu na piano Wagnera,
kdykoli si to Hitler přál. Výstřední muž se širokými
kulturními obzory vzbuzoval žárlivost nacistů,
zejména Goebbelsa a Goringa, ve skutečnosti snil
o spojenectví Německa se Spojenými státy. Hitler
ho jmenoval v roce 1933 vedoucím říšského
oddělení pro zahraniční tisk, ale po čtyřech letech
Hanfstaengl upadl v nemilost a v obavě o život byl
nucen z Německa uprchnout. Přes Švýcarsko se
dostal do Anglie, odkud ho vyhnal Churchill, a pak
do Spojených států, kde se stal hlavním
Rooseveltovým zdrojem informací o Hitlerovi.

Ernsta Hanfstaengla považovali jedni za neškodného šaška, druzí za zrádce a jednoho 
z architektů zla. Putzi byl po válce omilostněn a zemřel v roce 1975 v Mnichově.

Přeložil Tomáš Havel
Vázaná, 296 stran, 320 Kč, ISBN 978-80-7407-495-0, EAN 9788074074950
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Hertha spala, blížily se Vánoce roku 1924, Hitler a Putzi se vzdalo-
vali od domu, do nějž o půl století později přijede na návštěvu
mladý pár amerických Židů.
Hitler prožíval období skryté činnosti. Byl na svobodě, ale jeho
stranu rozpustili. Toho dne se Putzimu svěřil s tím, že puč ho poučil
o tom, že skončila doba státních převratů, že síla spočívá v rukou
vlády u moci, je tedy potřeba se k moci probojovat přes volební
urny. Jistoty, o nichž tušil, že v budoucnu nabudou zásadního
významu, se vynořovaly uprostřed oceánu zmatení.
Když si nás váží člověk, kterého obdivujeme, přináší nám to štěstí
rovnající se zázraku a bojíme se, že o něj můžeme každým okam-
žikem přijít. V té době byl Putzi oním vyvoleným a byl rozhodnutý
podniknout cokoli, aby si tohle štěstí udržel. Obdivoval Hitlera a
přesně věděl, co od něj Führer čeká, počínaje zprostředkováním
styků s vysokou mnichovskou společností, což mohla zajistit
pouze rodina s dávnými kořeny. Putzi Hitlera představil potomkům
významných rodů, Bechsteinům, výrobcům klavírů, a Bruckma-
nnům, zejména Else, rumunské aristokratce, která Führera uvedla
mezi německé průmyslníky, bez nichž by nebylo možné nic podni-
knout.
Hitler společenskou smetánku uchvacoval svými projevy, charis-
matem a falešnou skromností. Nejčastěji se s nimi setkával v ba-
vorském kroji, který na sobě měl i při fotografování ve věznici 
v Landsbergu. Věřili v upřímnost muže, jenž ztělesňoval národ, 
v jehož obrození doufali. Zapomínali však, že za zmizením hodnot,
které Hitler hodlal obrodit, stojí oni sami.
Bez Putziho by se Führerovi takový vzestup nepodařil. Putzi také
věděl, že Hitler naléhavě potřebuje peníze. V březnu 1923 ho
přišel požádat o vysokou sumu Hitlerův četař z doby první světové
války Max Amann. Jednalo se o zaplacení dvou rotaček, po-
třebných k obnovení vydávání tiskového orgánu nacistického hnutí
Völkischer Beobachter. Helene se proti tomu ze všech sil ohradila:
peníze potřebují na velký dům v Mnichově, který Putzi slíbil koupit.
Jenže touha zalíbit se Hitlerovi byla silnější než manželčiny nářky.
Dohadování ukončil záchvat vzteku, Putzi křičel, že ty peníze jsou
jeho a že si s nimi udělá, co uzná za vhodné.
Tisíc dolarů. Astronomická suma, o to víc, že byla vyčíslena v do-
larech, což jí v souvislosti s tehdejší inflací dodávalo ještě větší
váhu. Amann slíbil, že částku vrátí začátkem května, ale neučinil
tak; rozčilená kvůli tomu byla jen Helene. Putzi ochotně svolil 
k dalšímu odkladu, až na počátek roku 1924.
Peníze pak získal zpět tím způsobem, že pohledávku poníženou 
o čtvrtinu hodnoty odprodal Christianu Weberovi, jednomu 
z prvních Hitlerových politických souputníků, jenž později potvrdil,
že mu ji Führer, člověk, který drží slovo, proplatil.
Völkischer Beobachter se díky těmto penězům podruhé narodil.
Putzi měl na znovuzrození lví podíl: jednak vymyslel podtitul, na
nějž byl patřičně hrdý („Práce a chléb“), jednak sehnal grafika.
Noviny mohly vycházet jako deník. Hitler si už měsíce stěžoval, že
k získání široké publicity má k dispozici pouze ubohý, čtyř-
stránkový týdeník tištěný na mizerném papíře, a tak byl nadšený.
Ačkoli si byl vědom, jakou oběť Putzi přinesl, nejen že mu nesvěřil

post šéfredaktora, navíc dal přednost jednomu z jeho osobních
nepřátel, Alfredu Rosenbergovi.
Putziho se to hluboce dotklo, považoval to za potupu. Poprvé po-
cítil Führerův nevděk. Jak to, že ho přitahují tak prostřední lidé? Co
na nich vidí?
Pohledem přejel po policích své knihovny a obrazech zavěšených
na stěnách pracovny. „Ti hrubiáni nikdy nebudou jako já; s nimi se
k moci nikdy nedostane,“ pomyslel si. Nahlas ale nic neříkal.
Helene by toho využila a znovu vytáhla kartu nesplacené půjčky.
Putzi však nelitoval, že ji poskytl. Když si na tu dobu po mnoha le-
tech vzpomněl, rád by věřil tomu, že nacistická strana vděčila za
úspěch novému formátu Völkischer Beobachter – před pučem se
prodával v třicetitisícovém nákladu –, a ten zase za vše vděčil jeho
obchodu na druhém břehu Atlantiku.
Peníze mohl Maxu Amannovi totiž půjčit poté, co svůj podíl v ob-
chodě prodal jistému Friedrichu Denksovi. Ironie osudu: většina
těchto peněz pocházela z prodeje uměleckých děl, jež nacisté
zanedlouho označí za „zvrhlá“. Putzi neměl v oblibě kubisty nebo
židovské malíře jako Chagall, ale nikdy nepochopil, proč Hitler
zavrhuje expresionismus. Proč se útočí na dobré Němce jako
Kirchner či Beckmann, nebo ještě hůř, jako Nolde, jenž v roce 1933
vstoupil do nacistické strany, ale byl vyloučen kvůli tomu, že jeho
díla znechucovala Rosenberga. Putzi se naučí oceňovat ironii
osudu.
Díky penězům se dostal blíž k Hitlerovi, ten mu dokonce na jaře
roku 1923 nabídl, aby s ním jel do Berlína. Putzi se sice o automo-
bily nezajímal, ale možnost sedět vedle Führera na jednom seda-
dle, dotýkat se stehny na cestě do hlavního města, pro něj zname-
nalo štěstí. Oba muži navštívili několik podporovatelů strany 
a chvíli strávili v Luna Parku, kde si Putzi připomněl bezstarostné
mládí strávené v Americe. Nakonec však uprostřed elektrických
atrakcí a vůně cukrové vaty zažil zklamání: Hitler jeho nadšení
nesdílel.
Nesnášel Berlín, město neřesti. Znechucoval ho jazz, bezuzdná
erotika, pódia, na nichž se vrtěly americké tanečnice se štíhlýma
nohama. Viděl v tom morální úpadek Německa. Ze země se stá-
valy „evropské Spojené státy“.
Zastavili se i v několika galeriích, kde se Putzi předváděl se svými
výraznými znalostmi. Před plátny vědomostmi převyšoval Hitlera.
Perlil a věděl to. Hitler měl však raději mlčení než poučování, nevr-
le mručel a po chvíli se od něj držel co nejdál. V jednom sále ho
Putzi přistihl zamračeného před díly současníků, jakoby poté, co
ho dvakrát nepřijali na vídeňskou Akademii výtvarných umění, měl
zlost na umělce, kteří mohou žít svým uměním, zatímco to jeho se
utopilo v pocitech frustrace.
Cesta byla zklamání. Putzi ve snaze stát se mentorem neuspěl.
Umění a Amerika, tedy to, co sám měl nejraději, šlo Hitlerovi proti
srsti. Při návratu vládla ve voze mrazivá atmosféra. Putzi se už
svému kamarádovi, který většinu cesty strávil sledováním ubíhající
krajiny, neodvážil říct ani slovo.
Zanedlouho je však znovu dalo dohromady jedno jméno: Wagner.
Führer vyskočil z auta, které ho přivezlo k Wahnfriedu. Pohlédl
nahoru, na nápis, jenž nechal Wagner vytesat do průčelí vily, kter-
ou nechal v Bayreuthu postavit pro svou rodinu počátkem
sedmdesátých let devatenáctého století: Hier wo mein Wähnen
Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt.
Zde, kde mé přeludy došly klidu, Klid přeludů budiž tento dům
mnou nazván.
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Putzi se držel stranou, nechtěl rušit kouzlo okamžiku. Návštěv-
níkům vyšla vstříc Winifred, snacha Richarda Wagnera. Splývavé
šaty, které si oblékla, zakrývaly následky čtyř těhotenství ve stej-
ném počtu let.
Siegfried, její o skoro třicet let starší manžel, zůstal na venkovním
schodišti, přivítání hostů nechal na své mladé ženě.
Pokynula Putzimu rukou, avšak veškerou pozornost věnovala
Hitlerovi, jejž považovala za spasitele Německa. Seznámila se 
s ním, stejně jako s Putzim, před několika týdny v Mnichově a po-
zvala je do Wahnfriedu. Představila jim Siegfrieda, zatímco jejich
malá dcerka, blonďatá Friedelind, zpovzdálí pozorovala muže, 
s nímž její matka bez přestávky hovořila.
Putzi a Siegfried se pozdravili jen chladně. Setkali se spolu loni 
v listopadu na dobročinném večeru organizovaném ve Vídni. Putzi
se cítil dotčeně, že ho posadili na opačný konec stolu, a jen nerad
se uvolil věnovat pár rentových marek na financování bayreuth-
ských hudebních slavností. Siegfried mu připadal odtažitý,
namyšlený a únavný, další setkání ve Wahnfriedu ho v tom dojmu
jen utvrdilo.
Ticho rušil jen vítr ve větvích stromů a zpěv ptáků: Hitler s Putzim
dlouho rozjímali nad hrobem výjimečného muže vzadu v zahradě.
V bavorském archivu, kde je uložena Putziho pozůstalost – krabice
s výstřižky z novin, změť materiálů nahromaděných za dlouhého
života –, lze nalézt i strohou poznámku psanou jeho rukou:
1923. Návštěva Wagnerova hrobu.
Prohlédli jsme si místnosti ve vile Wahnfried. Setkání se odehrálo
v nejvyšším utajení: Siegfried se nechtěl veřejně vystavovat s na-
tolik kontroverzním člověkem v době, kdy se snažil od bavorských
úřadů získat svolení k opětovnému pořádání hudebních slavností
v Bayreuthu, jejichž konání nebylo po válce obnoveno. Tím spíš,
že se Hitler během klidného posezení v zahradě svěřil s tím, že se
chystá provést státní převrat.
Společnou vášeň pro Wagnera stvrdil Putzi s Hitlerem u klavíru.
Pár týdnů po jejich společné návštěvě Wahnfriedu měl svatbu
Hermann Esser, jeden z Hitlerových souputníků, který měl na sta-
rost stranickou propagandu. Putzi přirozeně patřil k pozvaným
hostům. Po večeři u Heinricha Hoffmanna, u nějž se oslava kona-
la, si Putzi sedl ke klavíru a ve chvilkovém nadšení zahrál několik
pochodů, jež složil pro fotbalový klub Harvardovy univerzity. Hitler
ho viděl hrát poprvé. Dokonce ani nevěděl, že umí hrát na klavír.
Údiv brzy vystřídalo nadšení. „Harvard, Harvard, Harvard, hej, hej,
hej!“ křičel Putzi; potom se otočil k Hitlerovi. „Tohle bychom potře-
bovali k zburcování mas vašich stoupenců!“ Vzrušený Führer
tleskal do rytmu a představoval si tisíce mužů, následujících téměř
až sexuální rytmus vojenského pochodu a skandujících jeho
jméno, nebo ještě lépe, vydávajících prvotní křik. Z „Harvard,
Harvard, Harvard“ se tak stane „Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil“.
Později, pozdě v noci, zahrál Putzi Wagnera a poprvé došlo k zá-
zraku. Hitler se zrovna bavil s několika spolustraníky, zničehonic
ztichl jako unešený hudbou a klavíristovou hrou. K něčemu došlo.
„Ještě, Hanfstaengle, zahrajte ještě Führerovi!“ Údajně hrál celou
noc. I tu další a ještě jednu, Hitlerovi pro radost. Spíš než o radost
však šlo o energii: Hitlera poslech Wagnerovy hudby znovu nabíjel. 
Wagner patřil k Putziho životu odjakživa. Nepřímo i k životu jeho
rodiny. Ani ne jako šestiletý se u Starnberského jezera, v němž se
koupali bohatí mnichované na letních bytech a v němž se o pár let
dřív utopil Ludvík II.Bavorský, naučil zpaměti svatební pochod 
z Lohengrina a vydržel ho zpívat celé hodiny. Zanedlouho se

dokázal doprovázet i na klavír; rodiče hrdě říkali, že se z něj stal
„wagnerián“.
Nicméně otec skladatele rád neměl. V roce 1909 bez skrupulí
prodal v dražbě pětadvacet dopisů, které Wagner napsal Putziho
pradědečkovi z matčiny strany, sběrateli umění Ferdinandu
Heineovi. Mladý Putzi se o tom dozvěděl těsně před promocí na
Harvardově univerzitě a otcův čin ho ohromil. Teprve po letech
pochopil, proč památka na Wagnera byla pro otce tak nesnesitel-
ná. Hitler skladatele objevil ve dvanácti letech, po zhlédnutí insce-
nace Lohengrina v Linci. To bylo v roce 1901. O tři roky později ve
Vídni, kam se mu podařilo přivést přítele Augusta Kubizeka, aby
tam studoval hudbu, Wagnerovu dílu propadl tělem i duší.
Nerozluční mladíci trávili většinu času poslechem Wagnera, hovo-
ry a psaním o něm. Zhlédli desítky představení Lohengrina,
Soumraku bohů i Tristana a Izoldy.
Hitler snil o tom, že je Wagnerem. Celé dny a noci se snažil
dokončit mistrův náčrt opery Kovář Wieland. Snil však i o tom, že
je Ludvíkem II., nadšeným Wagnerovým mecenášem, který stejně
jako Hitler objevil skladatelovo dílo v dospívání, po zhlédnutí
Lohengrina. Princ architekt Ludvík II. Wagnerovi slíbil sídlo pro
jeho opery: Bayreuthe Festspielhaus, divadlo, v němž se měly ko-
nat bayreuthské Hudební slavnosti. Mladý Adolf chodíval často do
Landestheateru v Linci a tužkou si tam kreslil plány v absurdní
naději, že jednou sám postaví divadlo. Možná v Kubizekovi, a po-
zději v Putzim, hledal podobný vztah, jaký v jeho představách pojil
Ludvíka II. s Wagnerem. Nemyslel si, že Kubizek či Putzi by se
mohli někdy géniovi vyrovnat. Byli však hudebníci a měli nadání,
jež Hitlerovi tolik uhranulo, protože jemu samotnému se jej
nedostávalo.
Když Hitler poslouchal Putziho hrát, tyto zasuté emoce vystupo-
valy na povrch. Od té doby po něm neustále chtěl, aby zahrál
Wagnera, což Putzimu vyneslo zjednodušující, avšak zhodnocující
přízvisko „Hitlerův klavírista“. Často ho kdykoli, ve dne či v noci
urychleně volali, aby přišel zahrát nějakou wagnerovskou melodii.
Ostatní to o něm věděli. A nenáviděli jeho kouzelnou moc. Hitler
byl posedlý Wagnerem a tím pádem i Putzim. „Hanfstaengle, ke
klavíru! Hanfstaengle, árie pro Hitlera! Hanfstaengle, Lohengrina!
Hanfstaengle, Hanfstaengle, Hanfstaengle! Putzi, Putzi, Putzi!“
Členy nejužšího kroužku seskupeného kolem Hitlera zneklidňoval
vztah, který se začínal stávat výlučným. Už neexistovalo nic kromě
toho zpropadeného Američana! Mladého nacistu Franze von
Treuberga to rozčilovalo natolik, že záhy hnutí opustil a Hitlerovi 
v červenci 1923 napsal: „Osobně jsem pozoroval, že Hanfstaengl
se objevuje čím dál častěji po vašem boku…“ Dopis pokračuje
napadáním Putziho jako podle šablony, je označen za „šaška“,
dokonce za „nečistého“ Němce, neschopného vést konverzaci bez
toho, že by do ní míchal angličtinu a americký argot. Ten člověk ani
neumí„jednoduše zatleskat jako Němec. Místo toho neomaleně
bouchá holí o zem. A mluví jako Žid, rukama.“ A navíc ani nebyl ve
válce.Jenže Putzi Hitlerovi dodával peníze, styky, pocit domova,
Heleninu něhu a něco, čemu se nic nevyrovná, energii Wagnerovy
hudby. ...
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Ernst „Putzi“

Hanfstaengl byl

absolventem Harvardu

a obchodníkem s umě-

ním v New Yorku. Poté

se vrátil do Mnichova,

poznal Adolfa Hitlera 

a pomohl mu navázat

kontakty s vyšší spo-

lečností. Později se ale

vztah rozpadl.

Na začátku roku 1923

do sebe dva muži, kteří

se setkali před několika

měsíci, náhodou narazili v mnichovské tramvaji. Jeden se jmenoval Adolf Hitler a byl předsedou

malé strany NSDAP, která v pravicových kruzích v Mnichově vyvolala senzaci. Tím druhým byl

Ernst Hanfstaengl, obchodník s uměním, který žil dlouhou dobu ve Spojených státech. Oba muži

si promluvili a Hanfstaenglova manželka, která doprovázela jejího manžela, pozvala Hitlera, aby

přišel na oběd nebo večeři. Hanfstaengl slyšel Hitlera mluvit na večírku v listopadu předchozího

roku a byl nadšen jeho rétorickým talentem. Bezprostředně po události se představil vůdci strany

osobně. V následujících týdnech se oba muži, kteří byli téměř stejně staří, několikrát setkali 

a Hanfstaenglovo nadšení rostlo s každým střetnutím.

Svérázný provinční a městský syn vydavatele
Tato náklonnost je ve skutečnosti těžko pochopitelná, protože kromě věku měli oba muži 

v nejlepším případě společný zájem o umění. Hitler byl svérázný provinciál, ale Hanfstaengl byl

důmyslným synem bohatého mnichovského obchodníka s uměním a vydavatele Edgara

Hanfstaengla. Jeho chůva mu dala přezdívku „Putzi“ – nikdy se toho nezbavil.

Po ukončení střední školy v roce 1909 odešel Hanfstaengl do USA, kde studoval na elitní

Havardově univerzitě. Jedním z jeho spolužáků tam byl budoucí americký prezident Franklin D.

Roosevelt. Po dokončení studia otevřel v New Yorku pobočku otcova obchodu s uměním, kterému

se podle všeho dařilo velmi dobře. Mezi jeho klienty patřili Charlie Chaplin, automobilový magnát

Henry Ford a Arturo Toscanini.

Návrat do Německa v roce 1919
Během války Hanfstaengl zůstal v USA, což si později vyčítal, protože

se díky tomu v nepatrných kruzích objevil nepatrioticky. Teprve když byl

jeho podnik na konci války vyvlastněn jako „nepřátelský majetek“, vrátil

se v roce 1919 do Německa.

Zde zástupce amerického vojenského atašé Truman Smith, s nímž se

„Putzi“ přátelil, navrhl, aby se zúčastnil akce Hitler. Hanfstaengl byl tak

nadšený, že se brzy přidal do party.

Od této chvíle se systematicky snažil být blízko Hitlerovi. Proč to udělal,

zůstává záhadou. Možná, jak se domnívají někteří historici, chtěl splatit

„vinu“, kterou si způsobil pobytem v USA. Další teorie říká, že toužil po

malém dobrodružství ve srovnání s New Yorkem, který byl v po-

válečném Mnichově dost nudný, a proto se připojil k NSDAP a Hitlerovi.

Navzdory své sofistikovanosti byl rasista a antisemita..

Kdo byl...
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Po neúspěšném převratu
9. listopadu 1923 Hitler
uprchl do venkovského
domu Hanfstaenglů 
v Uffing am Staffelsee.
Skrýval se tam několik
dní, dokud ho policie
nevystopovala. Když byl
varován, že se ho poli-
cisté chystají zatknout,
oblečen do Putziho
modrého županu, teatrál-
ně  zvedll ruce nad hlavu,
zakvílel, že je po všem 
a chtěl se zastřelit.

Hanfstaengl zůstal Hitlerovi věrný
Hitler byl zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody v Landsbergu, ze kterého byl koncem roku
1924 propuštěn. Putzi Hanfstaengl, který se na puči podílel, ale dokázal uprchnout do Salcburku,
mu během věznění i po něm zůstal věrný. V roce 1927 dokončil titul z historie s doktorátem.

Když Hitler a jeho strana od roku 1930 získávala stále více příznivců, jmenoval ho Hitler šéfem
zahraničního tisku. Hanfstaengl měl vynikající znalosti angličtiny a dobré kontakty v USA a Anglii.
Už tam ale nebyl vítán kvůli své nové roli. Když se v roce 1934 chystal promluvit na Harvardské
univerzitě, vypukly studentské protesty. Univerzita jeho nabídku na zřízení nadace odmítla.

„Hitlerův Putzy“
Ernsta Hanfstaengla bolelo, že byl tak kriticky vnímán v USA a v Anglii. Anglické noviny ho
dokonce obvinily z homosexuálního vztahu s „Führerem“. Když v roce 1937 jménem Hitlera
navštívil Anglii, v jednom z titulků stálo „Hitler's Putzy is here“ – podobnost s „Hitlerovou kočičkou“
byla zcela záměrná. Novináři pravděpodobně objevili starou zvěst, že Hanfstaengl se ve svých
newyorských letech rád motal v gay barech. O Hitlerovi se také šuškalo, že má homosexuální
sklony.
V průběhu let ale vztah mezi Hitlerem a Hanfstaenglem výrazně ochladl. 

Goebbels: „Prase první třídy“
V roce 1937 Hanfstaengl uprchl do Anglie přes Švýcarsko. Nacistické
vedení zuřilo, protože samozřejmě znal dost tajemství a měl přehled 
o vnitřním fungování režimu. Pro ministra propagandy Josepha
Goebbelse to bylo „prase první třídy“. 

Hanfstaengl však nebyl brán Brity jako
expert na Hitlera, jak doufal, ale byl
internován v Kanadě jako „nepřátelský
mimozemšťan“. Teprve poté, co USA
vstoupily do války, byl v roce 1942

převelen k americkým úřadům. Zde zpracovával psychologické
posudky o Hitlerovi, které ale  byly nepřesvědčivé. Po válce byl
Hanfstaengl v Německu rehabilitován, hlavně proto, že jeho jméno
bylo uvedeno na seznamu lidí, kteří měli být po invazi do Británie
zabiti.

V roce 1957 vydal své paměti v angličtině, které se v němčině
objevily až v roce 1970. V roce 1975 zemřel. Jeho historickou rolí
je především to, že byl jedním z prvních podporovatelů muže,
který uvrhl svět do války nebývalých rozměrů.
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