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… A POD ZEMÍ BYLO NÁHLE SVĚTLO

Suzanne Simardová: Hledání mateřského
stromu. Pouť za moudrostí lesa
Z angličtiny přeložil Vojtěch Ettler
Kazda, Brno 2022, 284 s.

Marie Javůrková

Nakladatelství Kazda, jeden z  těch osvíce-
ných domů, které připravují půdu myceliu 
a  dalším zvěstovatelům nového paradig-
matu, přichází tentokrát s  knihou samotné 
objevitelky lesního internetu (Wood Wide 
Webu) Suzanne Simardové. Tato kanadská 
lesní ekoložka je nejen autorkou převratného 
výzkumu stromů, ale i  předlohou postavy 
Patricie Westerfordové v Pulitzerovou cenou 
odměněném románu Stromy znamenají svět 
Richarda Powerse (Leda, 2020); chystá se také 
biografický film.

Na začátku autorka brigádničí u dřevařské 
společnosti a  kráčejíc do lesa zkontrolovat 
novou výsadbu, bere nás zároveň do hvozdu 
svých vzpomínek, které obsahují momenty 
až mayovské (je to vnučka lovce medvědů), 
případně tekumsehovské – a na indiány také 
skutečně dojde! (používání francouzských 
výrazů) –, dokonce púovské (mj. babička 
Winnie – tak jímavý text u  její fotografie, 

a  autorka bude ještě ráda, že podědila její 
„zarputilou neústupnost vzdor těžkostem“). 
Začátek je skutečně severoamericky silný – 
u popisku první fotky úplně slyšíte kameny, 
any se barevně valí z  kopce, rozprávějíce 
o  Neptunových měsících – a  sílí s  každou 
stránkou.

V  prvním kvartetu kapitol se dočkáme 
první zmínky o  myceliu (slovu u  nás zpo-
pularizovaném jasnozřivou V. Kadlečko-
vou). Zjistíme, že humus je hrobem hrabošů 
a že autorka v dětství žvýkala prsť, jaká jsou 
vodítka k  objevům a  přicházejí otázky: „Co 
tu chorobu vyvolávalo?“, „Co přesně však byly 
ty rozvětvené houbové vlásky zač a jakou měly 
úlohu?“ A s nimi autorka nachází své poslání, 
při němž každý objev grygarovsky najde tři 
otázky. Při kopání do jámy potkáváme množ-
ství živočichů (Ta krása českých jmen. A při-
pomene to Sternbergovo „Pokud jsem měl kdy 
pocit odporu k  nějakému tvoru, ztratil jsem 
ho na základě vědomostí“.) a autorka poprvé 
spatří, z čeho je složena půda.

Její vzpomínky na dětství jsou podivu-
hodné jako „lov zapomenutých podkov“; 
zato její první náraz na to, jakou sílu mají 
peníze, je srdcervoucí. Potkáme také hlívy 
zabíjející kvůli bílkovinám brouky, vztah 
na život a  na smrt mezi houbou a  rostli-
nou v  podobě obchodu výhodného pro obě 
strany (připomíná to staré Řeky, kteří jsou 
ovšem o  něco mladší než houby), zjistíme, 
že houby pomohly rostlinám na souš – před 
700 miliony let – a  jak je spolupráce důleži-
tější než soupeření. Ostatně stejně tak k vzá-
jemnému prospěchu pracují obě linky knihy, 
biografická (občas maličko předvídatelná) 
i odborná.

Chardinovští Pobřežní Sališové nás „učí, že 
les se skládá ze spousty národů žijících vedle 
sebe v  míru a  každý svým dílem přispívá 
k  blahu zeměkoule“ a  autorka se rozhodne 
naučit se, jak v lese pracovat způsobem, který 
rozumí lesním matkám (ten mateřský strom, 
ta matka = potřebná lingvistická symbióza). 
Mají stromy osobnost? Dočkáme se někdy 
jejich poezie? A  poezie zvířat a  kamenů, 
o nichž ve své povídce krásně píše Ursula Le 
Guinová?

Americká lesní správa měnící své metody 
díky obavám veřejnosti i  vědeckým poznat-
kům. Okamžiky kanadsky groteskní: pomá-
hající vězni s mačetami, i kanadsky tragické: 
církevní školy pro indiány. Za krátkodobý 
zisk se platí dlouhodobou ztrátou. Vlákna 
hub zabíjející chvostoskoky tím, že jim vnik-
nou do břicha. Jak mohou dočasné výnosy 

uspokojit stratégy? Kvůli holým sečím se 
oxid uhličitý nebývalým tempem uvolňuje do 
atmosféry. Sir David Read a  důkaz o  cesto-
vání cukru houbovou sítí provedený pomocí 
radioaktivního C-14 inspiruje Simardovou 
k  podobným, jen důkladnějším experimen-
tům, které se ukážou být tím, co bylo třeba.

Srpnové vydání Nature v  roce 1997 jako 
hlavní článek čísla přináší autorčin výzkum 
a dává jejímu zjištění jméno „lesní internet“ 
(Wood Wide Web): v  roce 1997 vskutku 
prorocké. Muži, oslovující ji „slečna Bříza“ 
(miss Birch; za jejími zády Bitch). Firma, 
která místo výměny skla k  autorčině libosti 
duchampovsky slepí střepy.

Uznání v  podobě slov, že její výzkum 
„navždy změní, jak lidé nahlížejí na lesy“, je 
vynikajícím výsledkem víc než třicetileté 
bitvy o  „dogma, že kompetice představuje 
jedinou významnou interakci mezi rostlinami 
v  lese“ (i  L`homme fossile ǹ existe pas! bylo 
kdysi dogmatem a kam šla letošní Nobelova 
cena za chemii?). Autorka si ale zaslouží 
uznání jako Newton: Bůh řekl Budiž Simar-
dová, a pod zemí bylo náhle světlo. Mateřské 
stromy se o  vlastní potomky skutečně sta-
rají, jako autorka o své blízké, a kniha je tak 
i děkovnou básní její rodině a klip k dcerou 
zmíněné „White Winter Hymnal“ je nejen 
nádherný, ale také příhodný.

Čtenář bažící po dalších faktech nalezne 
v  češtině mnoho dalších podnětů. Z  nejno-
vějších nelze nejmenovat okamžitou kla-
siku, knihu Mojenka Olgy Stehlíkové, která 
k  množství faktů přidává i  silný, katarzní 
příběh.

K indiánské moudrosti – zahrnující kromě 
zakládání požárů i  (skutečně ohromující!) 
péči o lososy v rámci principu sounáležitosti – 
se sice lze dopracovat i  „rigidní západní 
vědou“, ale proč objevovat už objevené? Je 
třeba „transformativní myšlení“, o němž píše 
Gregory Bateson, mluvící o  současné ekolo-
gické krizi, protože ta je „krizí našeho pohledu 
na svět, je důsledkem chyby ve způsobu, jakým 
jsme si navykli přemýšlet“.

Autorčin výzkum je tedy jedním z prvních 
kroků ve výzkumu složek naší Solaris, našeho 
homeostatu, kterým možná je Lovelockova – 
zemřel v  letošním létě, o  svých sto třetích 
narozeninách – Gaia, živoucí planeta. Příští 
revoluce bude etická. A proto čtěte. Učte se. 
Buďte okouzleni. A milujte. Vždyť víc než kdy 
předtím platí, že The word for world is forest: 
svět je les, les je svět. ■

„UTKÁNO Z MLHY“

Jaromír 99: Mimosezóna
Host, Brno 2022, 200 s.

Jan Krasický

Všechno, co odchází, a všechno, co se navrací, 
se potkává v tajemné mlze. I tak by se, s pouká-
záním na úvodní slova parafrázovaná z před-
mluvy Jaroslava Rudiše, dala charakterizovat 
jedna ze základních metafor souboru písňo-
vých textů Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99. 
Kniha vzhledem k autorovu bohatému umě-
leckému odkazu zaujme svým vizuálem i tex-
tovým obsahem.

Prostřednictvím vybraných písňových textů 
kniha shrnuje třicet let tvorby skladatele, tex-
taře, výtvarníka, který svou osobitou poetiku 
vkládá do všech uměleckých odvětví od hudby 
a literatury přes výtvarná plátna a komiksové 
stránky až po film. Písňové texty doplňují 
reprodukce Švejdíkových obrazů, je tu i před-
mluva Jaroslava Rudiše, parťáka z  devadesá-
tek, a  závěrečný rozhovor, v  němž se autora 
ptá hudební publicista Michal Pařízek. 

Osobní předmluva Jaroslava Rudiše je věno-
vána příteli, naplněná vzpomínkami na spo-
lečná setkání a  zároveň reflektuje jedinečný 
zdroj Švejdíkovy tvorby, rodné Jesenicko. Je to 
úvod, který si kniha zasluhuje – zavede nás do 
nevšedního mikrosvěta, Rudišovými slovy do 
světa „života a mlhy“, německého Leben, po- 
zpátku Nebel. Jsme pozváni do tajuplných 
míst, do sudetských i městských samot.

Písňové texty jsou seřazeny chronologicky 
a vždy je jich vybráno několik z daného alba 
napříč všemi uskupeními, které Jaromír 99 
utvářel. Nejvíce zastoupena je kapela Priess-
nitz, dále jsou tu texty skupin Umakart, Jaro-
mír 99 a Bombers, Kafka Band a Letní kapela, 
přidány jsou texty písní z  filmu Alois Nebel 
a  textařský podíl na albu Dobrý časy Václava 
Neckáře. Na obálce knihy je přehled diskogra-
fie – je opravdu úctyhodný, a tak zabírá přední 
i zadní stranu.

Co předávají tyto texty čtenáři? I přes vývoj 
směrem k  civilnímu projevu, jak sám autor 
přiznává v závěrečném rozhovoru, zprostřed-
kovávají až jakousi sílu zaříkávání, ovlivnění 
přírodou jesenických hor, odkazují k samotám 
a  tichu. V mlhách se mihotá německý duch, 
který v  Sudetech sídlil a  po odsunu zmizel. 
Vyvstává znovu v  názvech písní („Werwolf “, 
„Nacht und Nebel“) i alb (Freiwaldau, Nebel, 
Hexe) kapely Priessnitz, která je pojmenována 
po slavném léčiteli. 

Tajuplnost a  jedinečnost jesenické oblasti, 
otisknuté do autorovy duše, utvářejí potenciál 
knihy. Ostatně v člověku, který se blíže sezná-
mil se sudetskými horami severovýchodní 
Moravy, zanechá tento prostor nezapome-
nutelný dojem. Takový čtenář bude na knihu 
pohlížet odlišně, nepochybně ji nebude vní-
mat jako pouhý sborník písňových textů, byť 
shrnující bohatou uměleckou dráhu. 

Poetika nálezů a  ztrát protkává celou řadu 
textů. Nostalgické ohlížení, tajemství lásky, 
snu i  smutku, to vše zde opisuje velký kruh 
a je jedno, zda scéna je městská, či pohorská, 
jak připomíná Rudiš v předmluvě na příkladu, 
kdy v  jedné z  písní „Jaromír zpívá o  posled-
ním autobuse, který se motá opilý po horách, 
ale klidně by to mohl být noční spoj někam na 
pražský Prosek. Nebo z Jeseníku do Zlatých hor“. 
Skvostnými korálky jsou i texty písní zpívané 
Václavem Neckářem (hit „Půlnoční“ a album 
Dobrý časy), které dokázaly (nejen duchovně, 
ale i duševně) skvěle skloubit osobitost Švejdí-
kovy tvorby se zpěvákovou osobní zkušeností 
a jeho hudebním profilem.

Otázkou může být, zda před čtenářským 
publikem obstojí texty samotné, v  tichu, bez 
hudby. Na základě zkušenosti mohu říct, že 
texty narůstají o nový rozměr, a  tím je jejich 

„zprovoznění“ v  písni. Jejich čtení v  knize 
může být vnímáno různorodě, jejich poetič-
nost se rozkládá na určité škále kvality, jak 
dokládá i  v  závěrečném sebehodnocení sám 
autor, každopádně síla těchto písňových textů, 
kterou můžeme uplatňovat například i  při 
čtení nahlas, je v  čistém, neprefabrikovaném 
zaujetí životem a všemi jeho stránkami, s jas-
ným dnem i  temnou nocí, z  objevené lásky 
i zahořklé samoty, z každodenní rutiny i nos-
talgie po uprchlém. Nesmíme přitom zapome-
nout na to, že poezie byla odedávna svázána 
s  hudbou, jednoho dne však někdo přišel 
a začal vyrábět šuplíčky. 

Bonusem knihy je výtvarná stránka, již tvoří 
reprodukce děl Jaromíra 99. Jsou zde obrazy 
kouzelných nocí v jesenických horách a další 
náměty inspirované přírodní scenerií. Zají-
mavě je koncipován přebal – po rozložení na 
nás vykoukne reprodukce, kterou si majitel 
knihy klidně může zarámovat. Výtvarno je 
tak provázáno s  literárnem, ovšem místy je 
obrazového vyjádření snad až přespříliš, texty 
pak trochu ustupují do pozadí. Kniha usiluje 
i  o  propagaci autora a  jeho díla (decentní 
odkaz na Spotify, velké množství reprodukcí, 
které utvářejí i poměrně vysokou cenu knihy), 
a svým vzhledem tak zaujme i příležitostného 
čtenáře. 

Knihu si pořídí sběratel, fanoušek, o  něco 
dál k ní budou mít ostatní. Mnohé si ale získá 
svou koncepcí, vizuálem i  sdělitelností textů. 
I když jsou písňové texty specifickým druhem 
poezie, jde o zaslouženou poctu umělci, který 
z  mlhy utkává svou nezaměnitelnou nit, po 
níž se sbíhají média uměleckého textu, hudby, 
filmu, komiksu, obrazu. Nechť se nám před-
staví to, co vystupuje z tajemné mlhy! ■
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