20

21
8. – 10. července 2022 www.hn.cz

Připravila: Irena Jirků

Aleš Palán

Moje čtení

Rusko se rozpadlo, létají
atomovky. Zatím u Sorokina

Ruth Šormová, ředitelka dobročinné
organizace Cesta domů, nečte víc
knížek najednou, protože si nechce
tříštit pozornost. A také se s knihou
vždy uchyluje na své oblíbené místo.

Foto: Jan Šilar

Nový román Vladimira Sorokina Doktor Garin se odehrává
v blízké budoucnosti. Je temnou dystopií prošpikovanou
násilnostmi a úvahami politickými i duchovními.

Které knihy máte teď na nočním stolku?
Teď čtu od Dörte Hansenové Polední hodinu. Tu
autorku mi doporučili přátelé a v jejích knížkách
nacházím opravdu to, o čem mluvili – nevšední
pohled na všední věci. Kromě toho v posledních
dnech ráno i večer listuji průvodcem po Toskán‑
sku, protože se těším na dovolenou.

Dörte
Hansenová:
Polední hodina
Host, 2019

Kterou knihu užíváte jako lék na špatnou náladu?
Mám ráda příběh Muž, který sázel stromy od Je‑
ana Giona. A v prosinci vždy čtu Advent od Gu‑
nnara Gunnarssona. Nikdy také nezklame Betty
MacDonaldová – Vejce a já nebo Co život dal
a vzal.
Co jste četla, když jste byla malá holka?
Četla jsem hodně a skoro všechno. Páteční odpo‑
ledne mám spojené s cestou do knihovny, přetíže‑
nou aktovku jsem vyprázdnila a hned ji naplnila
novými knihami, ideální víkend byl „ať po mě
nikdo nic nechce a můžu si číst“. Moji oblíbení?
Arthur Ransome, Jules Verne a příběhy o Annejet
od Miep Diekmannové.
Potkala jste v dětství nějakou literární postavu,
která do jisté míry ovlivnila i vaši budoucnost?
Asi ne, ale vždy mě inspiroval každý, kdo měl svo‑
bodného ducha, nelekal se zvratů, které život při‑
náší, a pouštěl se do nových věcí s určitou dych‑
tivostí. To je, myslím, společné hrdinům „ver‑
neovek“ i „ransomovek“ a vlastně i té zmíněné
Annejet nebo Betty MacDonaldové.

A se kterým autorem byste se nebála strávit
dlouhý let přes oceán?
Chtěla bych mít čas na vyprávění Viktora Fischla.
Asi bychom mluvili o hledání kořenů, o emigraci,
o rodině, přátelství. Navíc mám pocit, že s ním
by se dalo i dobře mlčet, takže bych se dlouhého
letu nebála.

V

zeleném županu
a s titanovými pro‑
tézami na nohou
prochází doktor Ga‑
rin apokalyptickou
krajinou kdesi dale‑
ko za Uralem. Co chvíli vypukne lo‑
kální válka mezi státy, které povsta‑
ly z popela Ruské federace, co chvíli
někdo použije taktickou jadernou
pumu… V tomto rámci se odehrává
nejnovější román Vladimira Soroki‑
na Doktor Garin. Román znepokoju‑
jící, divoký a dost možná i prorocký.
Sorokin je jedním z ruských auto‑
rů, kteří nemusí po únorovém vpádu
Putinovy armády na Ukrajinu doka‑
zovat, že stojí proti politice Kremlu.
Jeho sžíravě ironické knihy tepou
do ruského imperiálního snění už
dlouhá desetiletí. Není to jen pro‑
slavený Den opričníka, ale také další
práce jako Manaraga či Vánice, které
ukazují Sorokina jako zorientova‑

řit. Evidentně pod dojmem toho, že
literatura není tak nebezpečná.
Odkaz na tuhle taktiku ostatně
najdeme také v Doktoru Garinovi.
Titulní hrdina se z bezvýchodné si‑
tuace dostane tím, že uvěří mýtu po‑
psanému na posledním listu knihy,
kterou s sebou nosil v podstatě jako
zbytečnost a jejíž listy mu sloužily ze‑
jména na podpal. Sorokinův nový ro‑
mán se jako většina jeho děl odehrá‑
vá v blízké budoucnosti, je temnou
dystopií prošpikovanou násilnostmi,
technickými vychytávkami – jako je
koloběžka na bramborový pohon,
stomatologická housenka či chytré
deky – a propletenou úvahami poli‑
tickými i duchovními.
Doktor Garin zpočátku vůbec ne‑
vypadá jako road movie, či dokon‑
ce love story. V sanatoriu Altajské
cedry se v doktorově péči zotavují
vůdčí postavy minulosti (rozuměj:
současnosti), mezi nimiž rozpozná‑

Dva doktoři Nejen názvem, ale také řadou motivů odkazuje Vladimir Sorokin
(na snímku) svým Doktorem Garinem
na slavný román Borise Pasternaka
Doktor Živago. Foto: Profimedia

váme například ruského expolitika
Vladimíra, co na všechno říká jen je‑
diná slova, která umí: „Já to nebyl.“
Sorokin si s tím vystačí na mnoha
stránkách a opakovaný vtip se v no‑
vých souvislostech stává nezapome‑
nutelným.
Tato „idyla“ ale nemá dlouhého tr‑
vání. Po vypuknutí války mezi Ka‑
zachstánem a Altajskou republikou
se personál exkluzivního ústavu i jeho
chovanci musí vydat na cestu. Využí‑
vají majakováky bez vlastní vůle, po‑
tkávají několikametrovou ženu a stá‑
le dokola vedou své pitoreskní úvahy.
Děj románu, už tak vrstevnatý
a prošpikovaný historickými a lite‑
rárními odkazy, co chvíli přerušují
citáty z dopisů, knih a novin, ke kte‑

rým se stále prořídlejší skupinka
uprchlíků dostává. Sorokin jako se‑
bevědomý vypravěč věří, že dokáže
svůj příběh beztrestně narušovat, ale
kdesi za polovinou knihy, kdy sami
hrdinové bloudí v bezdomoví, je těch
odboček snad až příliš.
Dvě závěrečné rozsáhlé kapito‑
ly Bílá vrána a Bílý havran ovšem
představují takovou jízdu, že veške‑
ré bloudění je okamžitě zapomenuto.
Sorokinovo finále je jedním slovem
grandiózní. Doktor Garin upadne
do zajetí tajemné, snad trochu člo‑
věčí rasy a podílí se jako ostatní lidé
na výrobě omorotů, na pohled do‑
konalých kopií nejnovějších mobilů,
ovšem ze dřeva. Smysl této výroby je
zotročeným lidem dlouho neznámý –
a snad to tak bylo i lepší. Sexuální
propojení Garina s černouší albínkou
Cbjuchrr je nesmírně odpudivé i vá‑
bivé. A kupodivu právě ono se ukáže
být cestou k záchraně.
K mnoha kvalitám výjimečné kni‑
hy je třeba připočíst nápaditý pře‑
klad Libora Dvořáka a tradičně pre‑
cizní redakci nakladatelství Pistorius
& Olšanská.

Gunnar
Gunnarsson:
Advent
Kalich, 2017

Kterou knihu si ještě v tomhle životě musíte
přečíst?
Souostroví Gulag od Alexandra Solženicyna. Čet‑
la jsem ji jako samizdat, když mi bylo asi dvacet,
a vím, že na mě ještě znovu čeká. Asi proto, abych
dokázala o historických souvislostech uvažovat
v kontextu své – byť pořád omezené – životní
zkušenosti i aktuálních reálií, a abych to kon‑
centrované zlo dokázala konfrontovat s vlast‑
ním bytostným přesvědčením, že svět je ze své
podstaty dobrý.
Se kterým autorem byste ráda zítra posnídala?
Ráda bych posnídala s Kateřinou Tučkovou a pta‑
la bych se jí na to, jak studuje materiály ke svým
knihám a kde bere sílu k té soustavnosti, kterou
za jejími texty tuším. Fascinuje mě její schopnost
kombinovat silný příběh a faktografickou přes‑
nost, navíc se její knížky tak dobře čtou.

Ivan Hartman

autori@hn.cz

Alexandr
Solženicyn:
Souostroví
Gulag
Academia, 2012

ného a nebojácného autora. Tuhle
pozici si ostatně dnes šestašedesá‑
tiletý Sorokin osvojil už v mládí, kdy
nevstoupil do Komsomolu a posléze
byl vyhozen ze zaměstnání. V Sovět‑
ském svazu jeho knihy nesměly vy‑
cházet. Na pultech ruských knihku‑
pectví se mohou vlastně objevovat
jen díky Putinově výběrové cenzu‑
ře, která se vší silou zaměřila proti
médiím, divadlu či výstavám, ale li‑
teraturu nechávala – alespoň před
válkou – dýchat, nebo alespoň živo‑

Doktor Garin přichází k českému
čtenáři právě včas. Za pár let si mů‑
žeme říct, zda měl Sorokin pravdu,
že se současné Rusko rozpadne, vy‑
puknou mnohé lokální války a jader‑
né pumy budou vytaženy z tajných
skladišť. Na tom, kolik temného se
v člověku skrývá a že mráz stále při‑
chází z Kremlu, se ale s autorem mů‑
žeme shodnout už nyní. S autorem,
který nedávno raději Rusko opus‑
til a jehož březnová esej o Vladimi‑
ru Putinovi nese název Monstrum
z minulosti.
Vladimir Sorokin: Doktor Garin
Přeložil Libor Dvořák
Nakladatelství Pistorius & Olšanská,
2022, 440 stran, 469 korun

ivan.hartman@hn.cz

Colours se vrací po letech pandemického půstu
Rockeři The Killers, klavíristka Hiromi či malijská zpěvačka Fatoumata Diawara dokládají žánrovou neohraničenost
festivalu Colours of Ostrava, na němž vystoupí hudebníci ze 32 zemí světa. A k tomu na dvě stovky řečníků.

P

ředstavení souboru
Cirk La Putyka nazvané
Runners se odehrává
na běžícím pásu a vypo‑
vídá tak mimochodem
o relativitě času. Akté‑
ři utíkají proti směru pohybu pásu,
ovšem ten je neustále vrací zpět. In‑
scenace, kterou v rámci divadelního
programu uvede jinak především
hudební festival Colours of Ostra‑
va, může mimoděk ilustrovat mar‑
ný pocit návštěvníka této kulturní
události, jenž by snad chtěl stihnout
její veškerý program. Je tak nabitý
hudbou, diskusními programy, filmy
či divadlem, že v tomto směru nemá
v Česku obdobu. Všech asi 350 pro‑
gramových položek, z nichž každá
může v průměru trvat hodinu i víc,
představuje zhruba dva týdny čisté‑
ho času. Colours na to ale mají od pří‑
ští středy jen čtyři dny.
Festival, jejž založila a vede Zlata
Holušová, začínal v roce 2002 relativ‑
ně komorně v kulturním a zábavním
dění proslulé Stodolní ulici a okolí.

Inzerce

Tehdy s výrazným podílem world
music, „lokální světové hudby“, již
Colours pomáhaly českému publi‑
ku objevovat. Nyní už celé desetiletí
fungují pro asi 40 tisíc návštěvníků
ve vítkovickém industriálním areá‑
lu v sousedství katedrálních, dávno
vyhaslých vysokých pecí. I tento mo‑
nument ze rzí pokryté oceli dotváří
atmosféru Colours.
Festival se do své návštěvnické
mohutnosti rozrostl postupným
rozšiřováním programu o umělce
ze špičky světového rocku a popu.
Tu letos zastupují především The
Killers. Málokdo umí dnes interpre‑
tovat a psát tak melodicky chytlavé
písně pro davy jako tato americká
skupina. Její repertoár připomíná
spojené nádoby, v nichž se mísí ne‑
přeberné množství těch nejlepších
vzorů staršího popu a rocku. The Ki‑
llers ale na historii pop‑music nava‑
zují citlivě, neopisují. Má‑li hudba
přinášet festivalovým masám po‑
těšení, pak The Killers ho rozhodně
v Ostravě nezabijí.

Fatoumata Diawara: „Nejdřív se rozpláču, pak přijde písnička. To je blues.“
Foto: Colours of Ostrava

Na Colours měli přijet už předloni,
ale pandemie na dva ročníky festi‑
val zastavila. Nejsou jediní, kdo byli
ohlášeni už v minulých letech a v Os‑
travě vystoupí teprve nyní. Podobné
je to s americkým duem Twenty One
Pilots, britskými Tindersticks, zpě‑
vačkou LP či japonskou klavíristkou

Hiromi. Instrumentalistka, prolína‑
jící klasickou hudbu s jazzem, při‑
jede se smyčcovým kvartetem, aby
do koncertního sálu Gong vnesla
jiný způsob prožívání hudby než ten
bezstarostně letní před venkovními
pódii. Gong, architektem Josefem
Pleskotem před 10 lety přebudovaný

z obřího plynojemu, bude centrem
vážnější hudby určené k soustředě‑
nému poslouchání.
Je však pouze jedním z 19 prosto‑
rů, kde se budou Colours odehrávat
a kde kromě „festivalu ve festivalu“,
diskusního programu Meltingpot
se dvěma stovkami řečníků, zahrají
podle pořadatelů hudebníci nejrůz‑
nějších žánrů ze 32 zemí světa. Část
z nich zastupuje i world music, na níž
Colours kdysi stavěly stěžejní podíl
programu.
Letos pozvaly například malijskou
zpěvačku a kytaristku Fatoumatu
Diawaru, před třemi lety nominova‑
nou na Grammy za album Fenfo (Něco
říct). Diawara je mluvčí mladších ge‑
nerací Malijců. Prostřednictvím písní
se staví třeba proti bělení pokožky,
mrzačení ženských pohlavních orgá‑
nů, manželstvím domluveným bez
souhlasu nevěst. „Nejdřív se rozpláču,
pak přijde písnička. To je blues,“ říká
v rozhovoru pro server Guitarworld
ke své „tvůrčí metodě“ čtyřicetiletá
žena zpívající v bambarštině. Ostrav‑
ské publikum textům neporozumí.
Přesto by se leckdo mohl rozplakat
také – ale spíš z radosti nad její spon‑
tánní hudbu.

