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Na první pohled se může nová kniha spisovatele a překladatele Jiřího Pilouse (1958) jevit v rámci jeho dosavadní tvorby jako přebytek. Nakladatelství Dokořán totiž obstaralo už autorův předchozí text, bilanční a razantní vypořádávání se s minulostí nazvané Se srpem v zádech. Právě k tomuto titulu lze v Kudy ven hledat paralelu. Předkládaná kniha je do jisté míry pokračováním, nebo lépe řečeno sevřenějším gestem oproti předešlému rozmáchnutí. Výsledkem naštěstí není vyvanulý odkaz, ale tresť.
Není těžké dojít k domněnce, že slova z titulu – Kudy ven – odkazují k úniku, opouštění, vyvazování se, dokonce k náznaku úvah o metafyzickém rozměru svobody. Text není ani komplikovaný, ani překvapivý. Pilousův sebestředný, machistický pohled okolní svět a postavy v něm přehledně dělí: na inteligentní, svobodomilné, beatnické, trochu ulítlé, ale velmi potentní a libidu otročící Já, dále ke spotřebě určené Ony a několik ilustračních příkladů omezených a omezujících Jich, jakýchsi dodatků myšlenkově zpozdilých a samozřejmě impotentních. To vše je zabaleno do nadlehčeného, sarkastického vyprávění – a máme před sebou literaturu nekorektní, byť dostatečně bravurní, a dokonce věrohodnou. Silně subjektivní skicu jedné generace, která byla „cpána“ do úzkých režimních mantinelů, za ostnatý drát, a tak coby protest začala veřejně propírat své komplexy a postpubertální mindráky.
Čteme-li nadpisy jednotlivých povídek, už v obsahu poskládaných do napovídající grafické podoby, máme rébus textu zpola odhalený. Kapitola „Kudy ven a kudy zpět“ vypráví o marném pokusu emigrovat za železnou oponu. „Co venku“ o šoku při první návštěvě kapitalistického „ráje“ („Hodinu po vjezdu na západoněmeckou dálnici narazil zájezd na cosi, co se velmi podobalo Frantovejm představám o Las Vegas.“). Mezihra „Co je moc, to je moc“ tematizuje cestu opačným směrem, na východ, do Moskvy. „Ven jak je libo“ pateticky promlouvá jak o čase uvolnění („Mezitím v televizních zprávách přestřihávali ostnatý dráty. Tak odteďka ať už se spánembohem děje, co chce.“), tak počáteční deziluzi ze svobody poznávané v cizích krajích. „Radši snad domů“ vypráví o mylných představách, co všechno svoboda vlastně obnáší. A poslední kapitola „Jsme snad my venku?“ je dohrou, která sice nic dovršujícího ani projasňujícího nepřidává, ale kterou bylo nutné přiřadit, aby se zvolená kompozice nerozpadla.
Katarzi čtenář nezakusí, na to je autorův odstup příliš malý, nadhled nevysoký a pohrdání vůči nepravostem, které nabývanou občanskou svobodu provázejí, velmi okaté. Co ovšem Pilous vyjádřil věrohodně, je iluzívnost lidských představ a jejich nekompatibilita s realitou. Promluvil zde jako zástupce generace dnešních padesátníků, příliš utopených v čase, v němž prožili svá mladická snění a pnutí, své niterné, navenek minimálně projevované vzpoury, svůj „máničkovský“ boj proti totalitě a své představy o svobodě. Příkladně to v próze dokládá obraz Ameriky, domnělého kraje neomezených možností, jehož svazující, normativní realita působí jako kámen, který právě dopadl doprostřed křehké stavby z písku. Jiří Pilous se touto povídkovou knihou (či rozparcelovanou novelou) přiřadil po bok spisovatelů jako Jan Pelc či Vlastimil Třešňák.
Také z časového rozložení Pilousových povídek mezi roky 1984 a 1995 je zřejmé, že autor zamýšlel sepsat úvahu o době, kdy se mění znaménka: kdy se napětí mezi touhou po svobodě a jejím dosažením v kulisách nezřízeného přebytku láme. Oproti předchozí knize Se srpem v zádech, v níž literárně úpí člověk chycený v bažině totality, ukazují v novince Kudy ven šipky oběma směry. Pozitivem je, že autor moralizuje, filozofuje či svým nabubřelým jazykem prorokuje opravdu jen zřídka; nářkům a bolestínství se naštěstí vyhýbá. Nyní je zřejmé, že Jiří Pilous má osobní účtování s minulostí za sebou. A je rovněž zřejmé, že jeho psaní více sluší střízlivější a kratší forma povídky. Kudy ven už ohlásil. Příště se snad dozvíme kudy dál.
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