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Zrcátka a zrcadlo
Nad novou sbírkou Petra Hrušky

Nová sbírka Petra Hrušky 
překvapuje tím, že vychází 
z cestopisu Fernãa de Magalhãese, 
který se svou výpravou poprvé 
obeplul celou zeměkouli. 
Básník v první části citlivě 
zprostředkovává, čemu 
účastníci výpravy porozuměli 
i neporozuměli, a následně 
referuje o počátku odčarovaného 
světa.

martin lukáš
Tři roky po vydání sbírky Nikde není řeče-
no (2019) vyšla Petru Hruškovi nová bás-
nická kniha Spatřil jsem svou tvář. Tři roky 
po svém vyplutí (1519) se do Sevilly vráti-
la značně umenšená Magalhãesova výprava, 
jejíž kronikář Antonio Pigafetta, jeden z osm-
nácti přeživších, podal následně Zprávu o prv-
ní cestě kolem světa (1524–1525; nikoli 1522, 
jak se uvádí ve sbírce). Hruška se Pigafetto-
va textu drží v několika ohledech dost těs-
ně. Důkladné, zvláštními detaily oplývající 
líčení stěží porovnatelného střetu Evropanů 
s jinými kulturami mu posloužilo za neoce-
nitelné odraziště vlastních představ a domy-
slů, zabarvených exotickými pojmenováními 
a výrazy, jejichž zvuk rozněcuje o to víc, že 
není jisté, nakolik přesně je Pigafetta zapsal 
nebo odposlechl. Tu si Hruška dopřál váž-
nosti, s níž může básník před čtenáře polo-
žit a nechat zaznít neznámá, třeba i smyšle-
ná slova, obdařená v kontextu objevitelské 
plavby téměř světatvornými významy. Vedle 
cesty kolem světa, která přes nesčetné kon-
fl ikty kultur vede k poznání, jakkoli hořké-
mu, přišel dávný námět Hruškovi vhod i pro-
to, že se jeho poněkud obřadný jazyk dobře 
hodí k projevu člověka počátku 16. století 
(ačkoli tahle stylizace není důsledná: daleko-
hled, kterým tu v jedné básni šaman mrští, 
byl vynalezen o sto let později). Konečně je to 
Pigafettův výrok otištěný v italštině na zadní 

straně obálky, co Hruškovu dikci vystihuje: 
„Další věci ponechávám stranou, abych nebyl 
rozvláčný.“

Lama guanako patří na svět
Udělal to Hruška chytře. Uchýlil se k perspek-
tivě cizích národů, jejichž očima může evrop-
ský člověk i dnes nahlédnout sebe sama nově 
a jinak. Uvyklí považovat se za samozřejmé, 
za „přirozené“, a tedy slepí vůči tomu, jací 
skutečně jsme, můžou nám cizí způsoby říct 
něco důležitého o způsobech našich. V tom 
tkví vnější, všem srozumitelné poselství sbír-
ky, jakési morální zrcadlo, v němž pro nás 
omezený domorodec nepřímo obnažuje naši 
vlastní omezenost. „Je stále těžší vysvětlit,/ 
že poplujeme -li pořád kupředu,/ vrátíme se.“ 
Prostý výrok o kulatosti země se stává výro-
kem o nesamozřejmosti pokroku.

Sbírka přináší dvojí perspektivu. Téměř čtyři 
desítky kratších básní jsou „vyprávěny“ očima 
účastníka výpravy, který se především dívá 
a podává zprávu o tom, co viděl, čemu a jak 
porozuměl i čemu neporozuměl. Všímá si 
jinakosti končin, které námořníci navštěvu-
jí, ale jinakost samotnou nesoudí. Vyjevuje 
ji s neskrývanou zvědavostí, ba řeklo by se 
učenlivostí, aniž se nad neznámým povyšuje 
jinak než bezděky, prostým nepochopením 
člověka odjinud. Podat zprávu o událostech 
znamená nějak jim porozumět. Ale nejvyš-
šího, třebaže obtížně vyjádřitelného pozná-
ní se kronikáři dostává, když přistihuje sku-
tečnost v nestřežených, ne -sebe -si -vědomých 
okamžicích: „Rozhrneš houští.// První vteři-
na,/ kdy ji spatříš/ a pocítíš, že lama guana-
ko patří na svět./ Ještě nestačí být krásná./ 
Ani opuštěná./ Je to rychlejší než/ požehná-
ní./ Než výstřel./ Celá vteřina,/ v níž guana-
ko/ patří na svět.“

Aby bylo nad čím žasnout
V protipólu k této svědecké perspektivě sto-
jí závěrečná skladba Přetížená loď. Zde Hruš-
ka opustil epifanické průhledy do nepoznané 
skutečnosti. Zde poněkud mentorsky hledí 
na cestu kolem světa prizmatem jejího účelu 

a přínosu pro lidstvo. Plavbu pointuje a auto-
ra Zprávy soudí („Počítali jste s tím,/ že korále, 
zvonky a okovy se ve slunci/ oslnivě lesknou, 
viď, Pigafetto…“). Evokace tu ustupuje úsud-
ku. Skladba je postavená jako výčet Pigafetto-
vých postřehů, představ i předsudků, nezvyk-
lostí, ba bizarních výjevů, které básník takto 
vlastně opěvuje coby obrazy jednoho stále 
inspirujícího pohledu na novou skutečnost 
kulatého, demytizovaného, zase o kus víc 
odčarovaného světa. Pigafettova Zpráva je 
skladbou rozsouzena jako zpráva o přemí-
ře lidské krutosti a té troše úžasu a krásy 
mezitím.

Vrátím se ještě k básním, které jsou napsá-
ny očima kronikáře. V jedné básni se o doro-
zumívání mezi Evropany a domorodci píše: 

„Aniž jsme se více pochopili,/ až do našeho 
dalšího vyplutí/ se pak papoušci opakovali/ 

v zrcadlech.“ Tady se Petr Hruška dotýká, 
zčásti proti srsti Pigafettova původního tex-
tu, něčeho důležitého: pochopení je třeba 
se vědomě vzpírat. Už jen proto, aby bylo 
nad čím žasnout. Jakmile jsou hladiny infor-
mací vyrovnány a obě strany – tam náčelník 
a kapitán, zde autor a čtenář – si porozu-
mí, komunikace, totiž poznání je u konce. Je 
několik možností, jak tohle poznávání pro-
dlužovat, jak je nedokonat, jak nedopustit, 
aby bylo nějakým formulovatelným, zapsa-
telným, reprodukovatelným, a tedy přenosi-
telným způsobem dokonáno. Jednou z nich 
je převrhnout po vzoru kronikáře bednu se 
zrcátky a v četných odrazech hledat svoji tvář.
Autor je literární kritik.

Petr Hruška: Spatřil jsem svou tvář. Host, Brno 2022, 
72 stran.

Detail mapy Abrahama Ortelia z roku 1590, zobrazující Magalhãesovu loď Victoria
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Stále jen kupředu 
se vracet
jan štolba

„Tati, a dál? Slyšíš? Jak to bylo dál?“ – Otec se 
probral a ospalým hlasem pokračoval: „Od 
vysokého kastelu na zádi přicházel menší muž 
statné postavy. Byl to kapitán lodi a při pohle-
du na něho ustoupili námořníci až ke střed-
nímu stožáru… Seňor Martin Alonso Pinson 
nás přišel navštívit… Kapitánův hlas nezněl… 
nijak přívětivě… Spatřil jste snad už zemi? 
Z hloučku námořníků u hlavního stěžně se 
ozvala… jakási poznámka…“ – „Tati, jaká 
poznámka? Tati, slyšíš?“ – Jenže otec, kte-
rý se právě vrátil z práce, při čtení nezadr-
žitelně usínal. Hučení vln a pleskání napja-
tých plachet přecházelo ve zpomalující šepot, 
jenž ustával. Už jsem sice uměl číst, ale bichle 
Františka Běhounka Mořeplavci a objevitelé 
s nádhernými obrázky byla přece jen velké 
sousto. K tomu jsem někoho potřeboval. Otec 
však byl unaven – mezi mnou a neskutečný-
mi příběhy stála jeho únava a dobrodružství 
se měnilo v šepot, který se vytrácel.

V dávné knize jsem poprvé narazil i na fan-
tastické jméno Fernão de Magalhães. Četl jsem 

jméno mořeplavce, jehož výprava poprvé obe-
plula svět, foneticky, tedy „Ma -gal -ha -es“. Můj 
soused a kamarád z horního patra však pouče-
ně vyslovoval „Magaljenč“! Jméno znělo o to 
záhadněji. Dodnes nevím, jak se čte doopravdy. 
Každopádně Magalhães fascinoval víc než chu-
dák Kolumbus, jenž doplul, kam neměl, a ani 
o tom nevěděl. Kdežto Magalhãesova plavba, 
to byla věštba – pocit, že nevím, kam pluji, ale 
vím, že se vracím, musel být neskutečný.

Možná podobné chlapecké okouzlení doved-
lo po letech básníka Petra Hrušku až ke kni-
ze První zpráva o cestě kolem světa Antonia 
Pigafetty. Tento rytíř a dobrodruh byl jeden 
z osmnácti přeživších členů Magalhãesovy 
výpravy, kteří po tříleté plavbě dorazili zpět 
do Sevilly s prostou zvěstí, že svět byl obe-
plut, „že Země nemá okraje, a tedy spočinu-
tí“ – jak se praví v nové sbírce Petra Hrušky 
Spatřil jsem svou tvář, která je podivuhodnou 
básnickou variací na Pigafettův spisek, imagi-
nativně pitoreskní, a přitom zneklidňujícím 
způsobem soudobou.

V první části sbírky Hruška vymýšlí vlast-
ní mystifi kační zprávu o cestě vpřed, a tedy 
vlastně zpátky. „Bedny se zrcátky se překo-
tily (…) Spatřil jsem svou tvář/ Spatřil jsem 
svou tvář tolikrát, až jsem couvnul“. To je jed-
na z ústředních metafor sbírky. V rozsypa-
ných cetkách, jež mají být pragmaticky vymě-
něny za domorodé poklady, se hned zkraje 
plavby zjeví lidská podoba na tolik způso-
bů, až zamrazí: člověk objevitel, ale i člověk 
kořistník, bezelstný nahý divoch i vychytralý 
dobyvatel, člověk okouzlený mnohostí světa 

i člověk uřknutý chtivostí, potřebou zvítě-
zit či jen přežít, anebo člověk stigmatizova-
ný okolnostmi, do nichž se narodil. Až jsem 
couvnul – jenže na téhle plavbě couvnout 
nelze. Pojmy „kupředu“ a „návrat“ získáva-
jí nové významy. Podobnou cestu už nikdy 
nikdo nevykoná, tvrdí nakonec Pigafetta a člo-
věk tiše závidí. Tyto věci se dějí vždy jen jed-
nou – poprvé a naposled ztrácí svět takhle 
velkolepě před člověkem svou nevinnost.

Nejprve tedy člověk spatří svou tvář a mimo-
děk zahlédne svou zarážející, děsivou mno-
host. O pár stran dál, v textu o domorodcích 
na pobřeží ostrova, jenž se zprvu zdál ne -
obydlený, narazíme na myšlenkový protipól: 

„Dosud se domnívali/ že jsou jediní na svě-
tě.“ To je druhá univerzální metafora sbír-
ky. Malé děcko se zprvu chová jako infantilní 
sobec. Narodilo se s představou, že je jediné 
na světě a celý svět – stejně jako obrovský prs 
se sladkým mlékem, co se vždy snese shůry, 
jen co dítě zavřeští – patří jen jemu. Každá 
tlupa, kmen, národ jsou nejprve přesvědče-
ny o své jedinečnosti. I plavci, ač přišli obje-
vovat mnohost, žijí v představě své jedineč-
nosti. Oni jsou přece vyvolení k tomu získat 
zlato, koření, všechno a obrátit divochy na 
svou víru, přesvědčit je o své představě o svě-
tě. Dětinská iluze vlastní jedinečnosti prová-
zí lidskou tlupu dodnes.

Mezi těmito démony, přízrakem mnohosti 
člověka a přesvědčením o vlastní jedinečnosti, 
se rozkládá celá sbírka se svými fantastickými, 
bizarními, exotickými, překvapivými vizemi, 
stavějícími naše vědomí o světě na hlavu. Krále 

jednoho ostrova se nikdo nesmí dotknout 
– jinak se ztratí vše, úplně vše … Jinde zajatci 
nechtějí být propuštěni ze zajetí. Anebo: „Úto-
čili tak mizerně/ až to uráželo“. Neudiví, když 
jednoho pitoreskního rána samo „slunce mělo 
výraz začátečníka“. A na okolním válečném 
poli plném raněných „bylo dobře vidět, jak 
všichni bývali dětmi“.

Protože cestujeme -li kupředu ke stáří, záro-
veň se též vracíme k dítěti, jímž jsme byli na 
počátku. K dítěti s jeho hladovým křikem, ale 
i nahotou, s níž se vydává blaženému vanu-
tí světa. „Chodí nazí,“ ozývá se ve sbírce zas 
a znova. Divoši chodí nazí bez ostychu před 
oblečenými mořeplavci a jejich nahá bezbran-
nost baví, zaráží, zneklidňuje. Jaké jsou jejich 

„zbraně“? Máme jim věřit jejich nahotu? Co se 
za ní skrývá? Opravdu nic? Možná opravdu 
nic. Možná, že nevinnost, nezáludnost, vyda-
nost, mírumilovnost jsou přece jen tím, čím 
jsou. Tolik tváří člověka – a jedna nahota. 

Pigafettův spisek je bezděčnou zprávou 
o člověku po všech jeho stránkách, od těch 
obdivuhodných a fascinujících přes bizarní 
až po odpudivé. Po pěti stech letech Pigafet-
ta našel svého Hrušku, který ho po svém bás-
nicky doplnil a zkusil jeho zprávu posunout 
k povznášejícímu tajemství a lidské „začáteč-
nické“ nahotě. 
„No a dál? Jak to je dál? Slyšíš?“ – „Z hloučku na 
zádi se ozvalo nespokojené mumlání, ale nikdo 
si netroufal…“ – „Netroufal co?“ – „… opřít se 
rozkazu…“ – „A pak?“ – „Námořníci se poma-
lu… rozcházeli…“
Autor je hudebník, básník a literární kritik.
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