
AneÏka, Malinka, Vitka, Houbafika – brnûnsk˘ Host vytahuje poslední dobou na svûtlo jednu
pozoruhodnou literární hrdinku za druhou. První a poslední mají spoleãnou autorku: spisovatelku
a pfiekladatelku z nûmãiny (a angliãtiny) Viktorii Hani‰ovou, roãník 1980. 

Nûmãina tu nepadla nadarmo:
pfiesnû takov˘, „nûmeck˘“, je totiÏ
autorãin v˘raz. Pfiesn˘ a vûcn˘, dÛ-
kladn˘ i dÛsledn˘ a zároveÀ dyna-
mick˘, zacílen˘ na samotn˘ jazyk,
na fieã; plamen imaginace staÏen˘
na minimum, emoce v Ïelezné ko-
‰ili ironie a cynismu.

DCERA NA KRAJI
Pokud v AneÏce (2015), mimocho-
dem pfiijaté velmi dobfie kritikou
i ãtenáfii, hledala matka dceru,
vztah k adoptovanému dítûti, které
vykazovalo sníÏenou míru vztahové
kompatibility, pak v Houbafice je
hledání hodnotnûj‰ích emocionál-
ních vazeb roz‰ífieno na celou rodi-
nu: na dvojici bratrÛ, na matku,
a pfiedev‰ím na otce. Podle jeho
vzoru rodina funguje: ve dne Je-
kyll, v noci Hyde. Maska
versus tváfi. Nave-
nek úspû‰n˘
a mocn˘ muÏ, za-
stávající vysok˘
post na univerzitû,
uvnitfi zhroucená, do
sebe stále hloubûji
propadlá osobnost,
která zoufale hledá
kompenzaãní objekt.
PoslouÏí si nakonec
vlastní dcerou na kra-
ji puberty.
Hani‰ová splétá

v románu dvû linie vy-
právûní: minulou a pfií-
tomnou. Ta první dává
klíã k druhé, vysvûtlu-
je, jak zrál Sáfiin osob-
nostní profil, jak se ro-
dila její souãasná psy-
chická bída, potaÏmo neutû‰enost
její fyzické kondice (Sára trpí chro-
nickou nespavostí). Ta druhá se
pak k první vztahuje v ãetn˘ch
chvílích regrese jako k (pseudo)jis-
totû, k alibi, Ïe tak to bylo odjakÏi-
va a bude to tak nadosmrti.

OD SLOVA K TùLU
Sáfiino pfiíjmení (Tichá) a název
knihy (kter˘ v sobû nese na prv-
ním místû intuitivní hledání, na
druhém pak neviditelnou, „pod-
zemní“ síÈ souvislostí) zdÛrazÀují
symbolicky její profil moÏná aÏ pfií-
li‰. Sára je typick˘ outsider, „ne-
pfiizpÛsobenec sociální“, ãerná ov-
ce i bílá vrána. V dospûlosti, po
smrti otce i matky, pro jistotu „od-
loÏena“ mimo dosah sourozencÛ,
do ticha ‰umavsk˘ch hvozdÛ, kde
ob˘vá chatrã po rodiãích. Její Ïivot
je jako ta chatrã: padá jí na hlavu,
má puklé stûny, dûravou stfiechu,
pozvolna ji stravuje okolní pfiíroda.

Její exi-
stence je
„tichá“,
nenápad-

ná, dûje se jaksi bez jejího pfiiãi-
nûní, automaticky. Sára funguje
v blízkosti lidí jako roznûtka i hro-
mosvod. Je antropomorfizovan˘m
pocitem viny, ménûcennosti, studu
a samozfiejmé odpovûdnosti za
ve‰keré psychické kolapsy a ztráty
druh˘ch. Revoltu sice ze svého ob-
zoru je‰tû definitivnû nesmazala,
ale jen proto, aby si mohla done-
koneãna pfiipomínat, Ïe je pro ni
nedosaÏitelnou metou.
Sbírání hub je pak pro Sáru zá-

stupnou ãinností. Moc ráda je
vlastnû nemá. Aktivují v ní ale klí-
ãovou fasetu její dosavadní exi-
stence, pfiivolávají vzpomínky na
intenzivní pfiítomnost otce. KdyÏ
Sára nezvládla srovnat otevfien˘
úãet za jeho Ïivota, musí se ze
své role kompenzaãního objektu
vyzout po jeho smrti. Podafií se jí
to aÏ poslední vûtou tfiísetstránko-
vého románu. Ov‰em s vûdomím,
Ïe od slova k tûlu mÛÏe b˘t nûkdy
pofiádnû daleko.

NADIKTOVAT DO ÎIVOTA
Houbafika je typovû próza, kterou
známe ze souãasné ãeské literatu-
ry psané Ïenami (a zejména tûmi
mlad˘mi a mlad‰ími) víc neÏ dob-
fie: od Petry HÛlové (Macocha)
pfies Ditu Táborskou (Malinka) 
nebo Annu Bolavou (Do tmy) 
po Lucii Faulerovou (Lapaãi pra-
chu). I Houbafika hlasuje pro jina-
kost, men‰inu, okraj, i tahle kniha
poukazuje na vratkost pojmÛ „nor-
malita“ a „nenormalita“, i Hani‰o-
vá ve svém psaní pfiem˘‰lí, co
v‰echno vûdomû ãi nevûdomû 
nadiktují dûtem do Ïivota jejich 
rodiãe.
Typovû ale neznamená kvalita-

tivnû. Viktorie Hani‰ová má cit pro
stavbu románového pfiíbûhu, zvlá-
dá skvûle jemné odstíny psycholo-
gie postav, v popisech i pfiímé fieãi
mluví v˘raznû vizuálnû, aÏ filmovû.
Umûlecky tady prostû v‰echno fun-
guje na v˘bornou. Tím silnûj‰í je
dojem ze zpracovaného tématu.
Tím vût‰í konkurence v˘‰e jmeno-
van˘m vyrostla. A nejen jim.
� Radim Kopáã
literární a v˘tvarn˘ kritik
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Táta ‰el na houby, jestli on zabloudí…

K U LT U R A V Y T I P O VÁ N O

KNùÎNA JEVI·Tù
Ani pfii doznívání jubilejních akcí
ke 200. v˘roãí zaloÏení nepole-
vuje Moravské zemské muzeum
v Brnû v mnohostranné ãinnosti,
zejména u speciálních pfiíleÏi-
tostn˘ch expozic. Pro ‰irokou ve-
fiejnost bude asi nejpfiitaÏlivûj‰í
ta s prost˘m názvem Vlasta 
Fialová (1928–1998), která je

v Dietrichsteinském paláci k vi-
dûní do konce kvûtna 2018.
Jedna z velk˘ch hereãek své ge-
nerace (její Ïivotní data se pfiipo-
mnûla právû v lednu) ukonãila
konzervatofi jako devatenáctiletá
nadaná sportovkynû. S v˘jimkou
krátk˘ch angaÏmá v Opavû
a Olomouci zÛstala coby ãlenka
Státního divadla rodnému Brnu
bezmála sedm desetiletí vûrná.
Vedle pfiehledu charakterních
i komediálních kreací (jen na je-
vi‰ti jich bylo více neÏ dvû stû)
sleduje v˘stava její dráhu filmo-
vou (poãínaje slavnou Divou Bá-
rou), televizní, rozhlasovou, reci-
tátorskou a pedagogickou – v‰e
doloÏeno mnoha fotografiemi
a promítan˘mi ukázkami. Na-
hlédneme i do soukromí umûlky-
nû, kdyÏ mezi scénáfii a progra-
my najdeme napfiíklad hojnû vy -
uÏívanou ruãní kameru, památ-
ník s cenn˘mi autogramy nebo
tfieba bifimovací kníÏku.
� Vít Závodsk˘

VE SPOLKU MùLI 
ZAV¤ÍNO…
…a tak musela Mary‰a kávu
koupit od Ïida. A kde vzala jed?
To vysvûtlí Bezruãi pod reÏijním
vedením Janky Ry‰ánek

Schmied tové ve venkovském
dramatu bratfií Mr‰tíkÛ. Co je na
klasickém titulu souãasného, se
diváci dozví v Divadle Petra Bez-
ruãe v Ostravû, kde mûla hra
26. ledna premiéru. V hlavní roli
Pavla Gajdo‰íková, ve vedlej‰ích
napfiíklad Norbert Lich˘ a Du‰an
Urban.
� Anna Nádvorníková

Viktorie Hani‰ová debutovala v roce 2015 románem
AneÏka. Nyní vychází autorãin druh˘ román Houbafika.

Fo
to
 L
uk
á‰
 H
or
k˘


