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Osudy a touhy po domovì
(¦elary Kvìty Legátové1)
¦elary, to je ves, která není na ûádné mapì (s. 64). Je to místo
fiktivní, avšak svou vnìjší perspektivností zcela konkrétní. ¦elary
zahrnují prostor stìsnaný mezi skalisky, tvoøí jej kopaniny a domy
s propletencem lidských osudù a vztahù postupnì odvíjených z klubka
zauzlovaných nití. Je to místo s vodou mìlce zvlnìnou (s. 7), avšak
s hlubokými tùnìmi v lidských duších. Lidské jednání pøipomíná
pøírodní øád. Za výkyvy se platí nesmlouvavì, neèekanì a silnì. Jednou je to pøíliv vody, podruhé sálavý sluneèní ûár, jednou vyprahlost
zemì, podruhé bouøe nebývalé síly. Rodí se v nìm lidé spíše pro ûal
neû pro radost, lidé, kteøí jsou sloûeni z nìèeho naèatého a nikdy
dokonèeného, sloûeni z dílù dìdìné vášnì, pokory i nenávisti,
z nepatrných dílù, které jsou pøipodobnìny zápasu vysílené vèelky
houpající se na borové šišce v nesmírnosti pøicházející smrti (s. 7).
V názvu je obsaûena básnivost i emotivnost, je tam nìco z vnitøního
pnutí spojeného s tajuplností a dramatièností. ¦elary evokují místo,
v nìmû nejde o nic menšího neû o ûivot a smrt.
Všimnìme si, jak v úvodním textu osmi pøíbìhù dovede autorka
zachytit spletitost proûitkù a promítnout je do vzájemnì prolnutých
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perspektiv. Zrcadlo ve vìtru má krátkou expozici související s promìnou základních ûivlù – vody a vzduchu. Pak následuje obraz divoké jízdy mladého muûe na voze taûeném koníkem. Ta je náhle pøerušena. Vozka pøibírá dìvèe s nùší. Joza z kovárny, jak se pozdìji dovídáme, a Juliška chvíli pokraèují v bujaré jízdì. Cestou míjejí stavení,
s nimiû jsou spojeny další postavy knihy, pak vùz prudce stáèí k silnici. Tudy pøechází jakýsi muû. Aktuální zobrazení proûitku cesty a osudový vstup nìkoho do perspektivy vidìní a zároveò do vìdomí, jsou
obestøeny tajemstvím. Mìní se rytmus vyprávìní i ohniskové vzdálenosti.
Èlovìk a pøíroda jsou v ûelarech osudovì prostoupeny, myticky
spøíznìny, baladicky podmínìny. Krajinou se nese zpráva o návratu
z vìzení Vojty Zálešáka, obávaného rváèe, který je navíc v roli mstitele. Kdysi kvùli vášnivé povaze málem pøizabil myslivce Juru Machalu
a brzy zjistí, ûe neûije jeho milovaný bratr Jan. Jako kdyby se s jeho
pøíchodem nìco pøihnalo povìtøím a nastala chvíle nehybnosti pøed
velkou bouøí. Pøekvapivì k ní nedochází. Nejenûe Zálešák Machalu
nezabije, ale dokonce jej proti své vùli zachraòuje. Dobìhne s vyèerpáním vlastních sil k staré Lucce Vojnièové, pøivádí jí do Zálešákovy
chalupy. Ta oba ošetøí, napraví Jurovu vykloubenou ruku. „Stalo se
nìco podivného. Nìco nepøedpokládaného a tedy nelidského” (s. 28).
Nikdo se nedoví, zda Vojtovo rázné vykroèení na cestu vyvolal obava
o Julišku, zda podlehl její vnitøní síle a odhodlání jít za kaûdou cenu
pro koøenáøku. Vojtova pomoc nesmìøovala k Jurovi, ale k Julišce,
kterou by cesta tam a zpátky mohla stát ûivot. Koho vlastnì Vojta
Zálešák zachraòoval? Je tøeba spontánní rozhodnutí povaûovat za èin,
za pomoc? Po návratu padá zcela vyèerpán. Kdyû se probere, „vraûedný hnìv odplouvá z Vojtovy duše jako kalná voda. Zbývá tam po nìm
sladká prázdnota” (s. 27). Všichni aktéøi této temné noci v budoucnu
mlèí. Nezdá se, ûe by Zálešák s Machalou pouze klopýtli o jedno
osudové setkání, jak tomu bylo tøeba u Bartkové (s. 17), nezdá se, ûe
by ûivotní spravedlnost ušetøila nevinné. Jeden hnìv je zaûehnán,
avšak druhý neèekanì vzplane. Juliška je neprávem obvinìna svou sestrou Stázinou, ûe se pøedvádí pøed jejím muûem a odchází z jejího do194

mu. Cestou do ûelar dìj zaèíná a rozhodnutím vymanit se z otrockých
pout a odejít ze ûelar konèí. S Juliškou se opakovanì setkáváme v dalších pøíbìzích, pøechází také do další knihy Kvìty Legátové vydané
s názvem Jozova Hanule (2002).
To, co nás na vyprávìní zaujme, není pøíbìh. Pùsobivost textu pramení odjinud. Polarizace vztahù, motivy viny a trestu, zápas mezi ûivotem a smrtí byly ztvárnìny mnohokrát. Tady se ovšem snoubí nìco,
co má aû dráûdivì nevyhranìný charakter, co prostupuje epický pøíbìh
a má ráz lyrický, co stvrzuje rytmizaci a øád a nevyluèuje dramatický
konflikt. Je zachycen pohyb i ustrnutí, konkrétní vjemy i hnutí, na
chvíli se vynoøují pevné obrazy, postavy i významy, avšak postupnì
mizí a my skládáme obraz ze støípkù dìjù a útrûkù vìt. Zloba není
vytlaèena, vynoøí se znovu a znovu, tragické omyly pokraèují, bolest
dále chodí po lidech, nenávist prostupuje do spodních vrstev pùdy,
není navûdy zakopána, nevytrácí se zcela. Postavy jen nìkdy, spíše
nevìdomì smìøují k nìèemu vyššímu, avšak nerozpoznávají jemné
motivy a nuance vztahù, neuvaûují nad svými èiny, nevnímají vnìjší
a vnitøní perspektivy dìjù, nemìní se k lepšímu nebo horšímu. Nejsme
s to zcela odkrýt tajemství jejich ûivota, které si zøejmì ani oni sami
neuvìdomují.!
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V ûivotech ûelaranù se mnohdy proûene smrš;, oheò vášnì s neèekaným bušením srdce. Setkáváme se s jednáním, jemuû nemusí být
rozumìno. Staèí málo a všechno dokola je navûdy spáleno, pøíchozí
cesty se definitivnì zneprùchodní a tøeba i zavalí kameny, pod nimiû
se najde smrt. Tomu všemu kontrastuje ztišená krajina, vesnice, která
je ponoøená do oparu mlhy, krajina se šumìjícími lesy, s toèitými cestami a pìšinkami.
Postavy, které se v ¦elarech vynoøují a dostávají se do popøedí, se
rùznì pøeskupují, vstupují do nových vztahù, které ozøejmují jednotlivosti, prahnou po svobodném rozletu, avšak zároveò se dobrovolnì
nechávají ovládat. Sny, touhy, nadìje jsou jakoby vetkány do všedních
i sváteèních šátkù a košil, uloûených spolu s jinými pøedmìty v truhlách svìtnic, jsou vkládány do krabièek ruènì vyrobených, podobných
dózám, ukrývají se v èerných kufrech z války uloûených na pùdì.
Snad jediná bytost v ¦elarech vidí jednotlivcùm aû na dno. Je jí stará
Lucka Vojnièová, porodní bába, která dovede napravovat zlomeniny,
sáhnout do ran, aby se zhojily. Lucka se svými výjimeènými znalostmi
a schopnostmi vaøí léèivé lektvary z bylin, postaví na nohy dìti i starce, poskytuje rychlou a samozøejmou pomoc, zasahuje v kritických
okamûicích ûivota, aniû by èekala na podìkování nebo mìla výèitky
svìdomí, kdyû promluví øezavì ostøe a sáhne aû do hlubin svìdomí.
Její ûivotní filozofií se stává názor, ûe „hrdinsky umøít je pomìrnì
snadné. Tìûké je hrdinsky ûít” (s. 106).
Legátová variuje a obnovuje øetìzec pøíchodù, útìkù, návratù. Vytváøí sí; retrospektivních siloèar, které souvisejí jak se specifickou horskou krajinou, tak s jejím otiskem v lidských duších. Stabilní charakter má pouze léèitelka Lucka, která imponuje svou zemitostí. Je respektována pøinejmenším jako faráø, ba skoro více, protoûe nesoudí.
V pøíbìzích má autorka jedineèný cit pro vykreslení dìti, sirotkù
a polosirotkù, váûí si ûen – ochranitelek, ûen, které vyplnily mezeru po
pokrevní matce. Jak jsme jiû naznaèili, soubor pøíbìhù je vzájemnì
propojený spoleènými postavami. Navíc tu své sehrává gnómický èas,
který zabraòuje monotonizaci textu. Èasté jsou napø. motivy dvojitých
proûitkù podmínìných sociální situací, èasový pohyb a protipohyb,
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který se promítá do rodinných prostøedí a dispozic. Neoslabují se
pøedpojatosti a spoleèenské pozice sirotkù, ale také se nad nimi sentimentálnì nevzdychá. Odstrkovaný Vratislav Lipka, trpìný vìènì opilým a agresivním strýcem Michalem, je odvezen do klášterního ústavu. Tam se vzepøe klášternímu øádu se stejnou vehemencí jako pozdìji
èelí Michalovì brutální síle. Zraje v èase. Zdánlivì slabý chlapec má
v sobì zdìdìnou vnitøní sílu, kterou pøesnì rozpoznají nespoutaní
tvorové, tøeba divocí psi. Vnitøní perspektiva chlapce je prùbìûnì stvrzována dalším emocionálním nasazením. Vratislav má v sobì od malého chlapce dostatek sebevìdomí a vrací poniûování zpùsobené spoluûákem Dolfou, i kdyû tøeba pøíliš impulzivnì a nevhodnì, vyèkává
a pak jedná neobyèejnì silnì a úèinnì. Dovede jiné ovládat, ale dobrovolnì chce být veden a ovládán. Èiní tak s bezmeznou vìrností a oddaností. Drobná Helenka Bojarová, „sestra po mléku”, k níû se zatím
s nepoznaným citem pøimyká, mu zosobòuje domov a lásku. Staèí její
hnutí malíèkem a Vra;a vyráûí na pomoc. „Kdysi dávno v raném dìtství nesmírnì touûil drûet nìkoho za ruku. Nikdy ji nenašel, tu ruku.”
(s. 44)
Dìti zde nepøedstavují andìlské typy zosobnìné naivity. Nic si
nezadají s dospìlými. Jak to cítí abatyše Isabela, sama obestøena záhadou, jsou „drzé, prolhané, zlé, vzpurné, bdìlé, naslouchající neodolatelnému hlasu zvenèí, zkrvavené rvaèkami, zlomené strachem i pokornì se modlící” (s. 31). Mají instinkt zvíøete, a ten k nim vysílá varování, mají nadání poci;ovat štìstí z dostupných malièkostí, jak je to
dáno všem tvorùm kromì èlovìka (s. 44), ale také dovedou bezpeènì
rozpoznat, kdo je miluje.
Pøipomeòme si nìkteré dìtské postavy, jeû se dovedou vzepøít
svému okolí. Tichá vzpoura nabývá rozliènou podobu, tøeba se projevuje extrémní pracovitostí, peèlivostí, houûevnatostí, ctiûádostí. ûeòa
touûí po laskavém pohledu svého statného, neoblomného otce – revírníka, po pochvale, která se nikdy nedostaví, po spravedlnosti ze strany
dìdeèka – mlynáøe, vyhlášeného vypravìèe v kraji, jemuû se svou
koktavostí dìvèe protiví. „Nejsilnìjším citem jejího ûivota nebyla láska, nýbrû nenávist. Tou ûila” (s. 110). Kaûdá její èinnost se v protestu
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a v touze po sebeuplatnìní mìní v malý výmìnný obchod. Odkrojuje
si tím kousíèky z velkého koláèe poniûování a buduje si základ své
pozdìjší „rajské zahrady” budované pro vyvdané dìvèátko Jiøinku
Pazderovou. Legátová èasto propojuje èlovìka, místo, krajinu a dùm
a významové pøesahy se v nich stávají metaforou. Ponìkud redukovanou ve svých smyslových vjemech, avšak mnohostrannou ve významech. Domy, do nichû postavy pøíbìhù utíkají, stojí nahoøe. ûeòa, Zuzanka, Lucka tak mohou zhlíûet zhora na vesnici, mohou si zachovat
nadhled nad vlastním i cizím ûivotem.
Na rozdíl od sirotka Lipky se ûeòa u øadových sester v nemocnici,
kde se léèila se spálou, poprvé doèká pochvaly a uznání. Tam rozdává
své ruènì vyrobené panenky, kvìtinky, jehelníèky a krajky a raduje se,
ûe jsou s obdivem pøijímány. Tam symbolicky pøeète osudovou knihu
svého ûivota: Vinnetoua – Rudého gentlemana, který jí aû èítankovì
dodává sílu a odhodlání.
Jiným projevem dìtské individuality je neoblomnost. Líza Šeldová, ve škole vysmívaná slabozraká dívenka, se koneènì dostane k optikovi. Doprovází ji tam Vilém Svojsík, k nìmuû pøilne a zaène být jako magnetem pøitahována. Nerozumí vlastnímu otci, váûenému ing.
Šeldovi, jehoû dùl Anna Maria je nejvýnosnìjší v Šeldovì Huti, nechápe jeho vìènou pohrouûenost do smutku. Jak závidí kamarádce
Alence Svojsíkové, ûe má panenku darovanou strýcem Vilémem.
Kdyû loutku jednou najde pohozenou v rokli, nabývá pro ni na obrovité cenì. Je to její symbolické spojení s milovaným èlovìkem a navíc
mùûe být obestøeno tajemstvím. Ukryje panenku na pùdì za døevìný
kufr, pøikryje hadrem proûraným moly a chodí si s ní tajnì hrát. Nalezené není ukradené, vytouûené má jinou hodnotu neû se mùûe povrchnì zdát. Jako kdyby se v tom opakovalo vìdomí síly postav vykoupené témìø osudovì. Mùûe být stejnì nepochopitelné jako otcovo tesknìní po Pavlínì Cigošové, v oèích nìkterých vesnièanù pobìhlice,
pro nìj osudové ûeny záhadnì zmizelé. Kdyû se zjistí, co Líza skrývá,
otec znenadání dcerce, opuštìné po narození vlastní matkou, porozumí: „Dìvèe, ty si tu pannu zaslouûíš. Nech si ji a nedávej ji nikomu,
i kdyby si pro ni pøitáhl celý regiment” (s. 223).
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S postavami dìtí úzce souvisejí motivy domù a domova. Vstupujeme do ponurých, chatrnì osvìtlených svìtnic chalup a chatrèí, do studenì rozlehlých svìtnic statkù, kde se objevují postavy s pøesnì rozdìlenými rolemi, ale mnohdy podivnì posunutými hodnotami, do domù
(døevìných i zdìných), kde se mlèí, chybí sdílení, høejivé slovo. Nìkteré domy nepøedstavují pro dìti místa bezpeèí, nejsou zdrojem lásky,
porozumìní a jistoty. Mnohdy se pro nì navûdy uzavírají a jsou vytìsòovány z pamìti. Jiné dìti ani domov nemají. V ûelarech se vyskytují
také domy neobydlené, opuštìné, studené a siré, s macechami, které
vkládají nenávidìným dìtem pod jazyk pijavice, aby rychleji zemøely.
Pojetí domu a krajiny má v knize ¦elary nìkolikeré zastoupení.
Dùm se stává místem bezpeèí a útoèištìm jen tam, kde je pøítomnost
silné neselhávající ûeny. Legátová vkládá do úst Lucky Vojnièové
rouhaèský biblický výklad, který je oslavou feminity. Pronáší jej
o pouti na faøe v pøítomností hostù:
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¦elary jsou opøedeny tajemstvím. Vyprávìné pøíbìhy tvoøí polyfonní skladbu, jejíû sloûky a hodnotové proporce spíše ètenáø vytuší.
Hlas vypravìèe jako reflektora se místy mìní v personální výpovìï.
To kdyû se uèitel Zdenìk Tkáè (Pravidla hry) stravuje sebeznièující
sebepohrdající reflexí. Pak mizí a znovu se pøed námi odvíjejí epické
pøíbìhy prosté v dìjové linii a zároveò sloûité v rozvrûení postav.
Vztah Zuzanky ze statku a chudého Marka v pøíbìhu Muû z mlhy evokuje Hálkovu povídku Na statku a v chaloupce. V Zuzance je však
Legátovou zachycena bipolarita vztahù, nìco víc neû pouze láska. Je
v ní skryta vášeò, revolta, erotika, zastøenost touhy, pocit vítìzství
ûeny nad muûi, které dovede bezpeènì ovládat svou krásou, vìdomá
pokora a pøizpùsobení se prostým pomìrùm, poniûování ve jménu
lásky. V jejím odchodu je zastoupeno vítìzství nad jízlivou matkou,
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pleticháøskou sestrou, tìûkopádným bratrem, poboûnùstkáøskou babièkou, je v nìm obsaûen vzdor, sebevìdomí i pýcha. Vzpoura je brána u jedné strany jako provinìní na rodu a je trestána v prodlouûené ruce bláznivého Arnoštka, který uvolní kámen v lomu a zpùsobí Markovu smrt. Z druhé strany je katarzí. Èernobílé rozvrûení postav a baladiènost pøíbìhù se tu prolnou a nakonec vytváøejí jednotný celek,
v nìmû ovšem tajemství nemizí, ale pokraèuje. Všeobecné zdìšení vyvolá vìta „Dìkuji ti, Boûe”, pronesená Zuzankou nad mrtvým tìlem
milovaného muûe, který se kdysi veèer co veèer vynoøoval z oparu
mlhy, do níû se jeho duše zøejmì vrací. Marek se nedoví, ûe byl
zapoèat nový ûivot v tìle mladé ûeny, ûe pøes jeho smrt došla ke
smíøení.

¦elary jsou povídkami o osudových místech, o setkáních a míjeních, cestách a sejitích z cest, o hranicích mezi ûivotem a smrtí. Mnohé
postavy si navûdy neporozumí, tradièní pouta reprezentuje spíše
nadlidská døina, primitivní pudy pøiûivované alkoholem, nevyhladitelné vzpomínky. Hory, skály, kopaniny jako kdyby prostoupily ostrost postav, odrazily se v tvrdosti kaûdodenního zápasu o ûivot, staly
se identifikaèním kódem regionálnì bezpøíznakovým, ve své intimnosti a univerzální obraznosti ovšem všeobecnì platným. Nezastavil se
zde èas, jen se pomalu a nezadrûitelnì valí, odmìøuje samotu a trápení,
nevyvolává ani tak úzkost a strach jako ûal nad nìèím, co se pøesnì
neumí pojmenovat, ale co je skryto v koutech duše, schováno v ulitách
a co se obèas potøebuje uvolnit.
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