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S Pilousem v zádech
Jiří Pilous,ať už je to kdo je to,je šaman.A možná ani ne tak šaman jako spíš kouzelník.Víc než kouzelník a šaman je to ale vlastně jurodivý pábitel. A takhle bych mohl pokračovat ještě dlou-
ho,recenzi bych řádně natáhl,mohl bych ji vydávat za složitě strukturovaný esej a vy byste si,pokud jste úplně tupí,říkali,jak té literatuře bezva rozumím,jaký jsem na ni machr,jistě dlouho a prima studovaný.Přitom já o tom vím velký kulový. Tak toto entrée jsem si vybral jako ukázku,jak asi by recenzi na svou knihu Se srpem v zádech napsal Jiří Pilous.Nebo Jiří Pilstein?Nebo Jiří Puluh-Pilstein?To je fuk.Důležité je,že je to román o době normalizace pražskojarní společnosti a že je úplně nepodstatné,jaký děj se v něm odehrává,kudy se odvíjí a jak vlastně graduje či kam ústí.Tento román by děj ani mít nemusel,hlavní na něm totiž je autor.Už jeho úvodní medailonek naznačuje,že jde o osobnost se silným sklonem k ironii i sebeironii,ale také o figuru asi drobet nevyrovnanou a nestálou,zato náležitě sebetřednou:„V minulosti byl jeřábníkem,burzovním spekulantem,restaurátorem obrazů, deratizátorem,ředitelem společnosti East Indian Mysterious Tea and Bubblegum Compa-by Pilstein &Goldstein,moderátorem nočního vysílání,pěstitelem vysokohorských čajů,asistentem osvětlovačky a správcem vozovny.“Však také text jeho nového románu působí jako by jej psalo hned několik postav – historik,sociolog,ironik,cynik,egomaniak
ierotoman,vše v jednom neúhledném paklíku.Vezmeme je kus od kusu (nebo raději po dvojících).
Historik,sociolog:Pilousovo vystižení normalizace je skutečně pregnantní.Dovede trefně a stručně vylíčit nejen upocenost normalizátorů,ale i leckdy až školácky horlivou snaživost jejich oponentů:„V těch létech si otec koupil krátkovlný rádio,aby moh líp chytat rušený stanice.Kdykoli jsem nakouk do obýváku,stál na jedný noze na převráceným kastrolu,v ruce držel přijímač a mířil anténou někam šikmo pod gauč.Na zádech měl ruksak se zapnutým magneťákem a přes rameno mu visel mikrofon,přes nějž nahrával chrčení,ze kterýho se jednou za půl hodiny vylouplo ně-
kolik srozumitelných vět.Občas jsme měli štěstí – zachytili jsme například pointu žertovnýho
radiofejetonu otcova oblíbenýho redaktora Klády Vlažnýho:„Sovětští astronomové by si na
počest sjezdu strany měli dát závazek,že objeví zbrusu nového rudého trpaslíka.“ ((...)Na
ten krátkej okamžik se vždycky zazdálo,že se tu z toho pimprlovýho tyjátru musíme všichni
rychle probrat,protože zdravej rozum přece existuje – ale večer u televizních novin se nám
mozky hutnou haší zase zalepily.“No,pravda konec ukázky je diskutabilní,ale jinak do-
bový marasmus historik Pilous pamatuje moc pěkně. Ironik,cynik:Michal Viewegh si kdysi kde-
si stěžoval,že s ním jeho matka nějakou dobu nemluvila,protože o ní v Báječných letech pod psa napsal, že na záchodě doma měli pomočené prkénko.S Pilousem patrně nepromluví celá rodina už nikdy.Zvlášť strýc Šestka:„...už od ranýho dětství mě hecoval do holek,ačkoli já si ještě jezdil po koberci s angličákama.A dával mi k tomu důkladný instruktáže.V jedenácti letech mě na-bádal:‚Hele,ty bejku,na jednu věc si musíš dát velkýho bacha.Hlavně ať něco nechytíš.
Ona totiž kunda...‘ – chvíli nemohl najít vhodný přirovnání – ‚...kunda,to je zvěřinec!!!‘
Pak se chvíli odmlčel a do nastalýho ticha z ničeho nic zařval:‚Ale NEJVĚTŠÍ zvěřinec je ŘIŤ!
Na tu ať mi nikdo nešahá Pozor na to.Řiť vede!Kam se na ni hrabe kunda!Na řiť nedám
dopustit!‘ Byl totiž mimo jiné známým expertem na rektoskopie.“Co omamnosti je v těch
několika větách,jak tantricky,s jakou vervou a nadšením až prebubertálním Pilous
opakuje svá zaklínadla –kunda,řiť .V celém textu takových pasáží najdete,že je ani hle dat nemusíte.Prostě každý puberťák se potěší a nadchne!Hle,literatura!A to nejsem, jak kolegové rádi dosvědčí,žádný outlocita nebo puritán. Pilousovi ale nestačí zesměšňovat,ironizovat,shazovat svět kolem,ukazovat jen sebe v nejlepším světle,se sebeironií skutečně přátelskou,on ještě musí čtenáře unavovat svými nápady,které fakt stojí za to.Tak třeba jména!Kdo z nás v pubertě nezačal psát
povídku od toho,že by si vymyslel pár jmen–bude to western,tak to potřebuju Billa a Ji-ma;románek,Alfréda a Matyldu;drama ze severu,Noru a Hjalmara a tak dál.Už Olga Scheinpflu-gová pokazila svůj Český román tím,že zbytečně a nenápaditě přejmenovávala jména figur psaných podle skutečných lidí –Hugo Haas byl herec Haasena,Ferdi-nand Peroutka Petr Routka a tak dál.Pilous jde ve svém díle ne-li ještě dál,tak na stejně překvapivou úroveň –Masaryk je sice Masaryk,ale Foglar je Fígler,Aeroflot Érostroj, skupina Olympik (jak vtipně)Paralympik
a jejich píseň Dynamit je Yperit,The Rangers jsou The Rumplers a po změně jména na Plavce jsou z nich Družstevníci.Patrně ve stádiu pokročilé infantility pak Pilous jede dál unášen samopohonem –Supraphon je Suprahrom,ředitel státní galerie Kříďák atak dál. Na první stránce to překvapí,na
druhé baví,na dvacáté jsem hledal adresu autora a chtěl na něm páchat fyzické násilí.
Ještěže má autor v textu také vysvětlení této své hry na podivnou schovávanou: „Kam až zajdu se změnou jmen? U běžnejch postav je to jasný. Musím je maskovat natolik, abych ochránil jejich soukromí.(...)Veřejně známý jména bych mnohem radši neměnil, ale taky musím, mám totiž dost mizernýho právníka. “No a důvod té splašené kreativnosti je jasný a vše odpuštěno,milý autore.
Občansko právní spory jsou svině.Ještěže tam, kde nechá Pilous původní název, hodí do závorky pro ukázku své nápaditosti apro pobavení také zavržené varianty. A tak Nový zákon zůstane Novým zákonem,ale my – neskutečně duchovně bohatší – víme,,že mohl klidně být také Zánov-
ním příkonem,Božím výkonem či Novým záhulem.A celá třída se směje,až se za dredy popadá.
Egomaniak,erotoman:A vůbec nejhorší je setkání s Pilousem tam,kde pustí z uzdy svůj vnitřní hlas,kde vystupuje nad text a kde má snahu vypadat snad jako spisovatel,většinou pak ale končí jako egomaniak aerotoman zároveň.Ještě by ušly poznámky,kde bleskem odbočí,něco naznačí a zase se vrátí:„...ve třídě chyběla židovka Mandel-štamová. Dověděli jsme se,že je v Americe.Ke
konci knihy dávejte bacha,možná k tomu přičiním malou pointu.“To by se dalo ještě respektovat jako metoda,jak udržet třeba cestující čtenáře ve střehu.Jinde se tento nadtexový přístup pro první třídu obecné školy dostane ale do služeb autorovy sebeprezentace:„Tenhle rok se ovšem stala z hor učiněná pikantérie.Na lyžování ani tak nezályželo (dobrá hříčka,Pilousi!)?“Myslí to vážně?Asi
ne.A co když chce,abych si mysleli,že to vážně nemyslí,ale vlastně mu takto veřejně podaná sebechvála dělá dobře?No tak,ať, však my se konce dobereme. Astejný fígl do třetice,tentokrát s hvězdičkou,děti.Pilousovi nestačí,že čtenáře zahlcuje svými historkami z pubertální preeerotické etapy,ještě si přes nás domlouvá rande,no teda rande:„Pro Janu to musel bejt ten nejotravnější večer v životě,ale může bejt ráda,že splnila důležitou roli:stala se nástrojem mýho zasvěcení.Iniciačním rituálem byly ploužáky.Ještě nikdy jsem se takhle ženy nedo-
týkal.(Ty vole – Jano,,hele,až to budeš číst –nechceš si zašukat? Podle mě takový oblouky
přes několik dekád moc dobře fungujou.)“Eh? Jistěže takto ostrý styl, jaký jsme na Jiřího
Pilouse nasadili,je snadno odmrštitelný. Jenže stejně drsně se on dívá kolem sebe a každým slovem, každým literárním fíglem ukazuje, jak je oslněn jediným bodem jsoucna,tedy sebou samým.Všechno z toho,co jsme zde vytkli, je snadno přehlédnutelné, navíc by to mohlo být i vtipné,příjemně ironické,nadnesené a provokativní.Jen kdyby těch kudrlinek,fíglů,vtípků,odboček a žertíků, těch pokřivených úšklebků a předstíraně sebestředných a záměrně prvoplánově
provokativních kejklů nebylo plných 237 stran.A to vše jen proto, aby po nějakém tom vývoji, Pilous došel od srpna 1968 k listopadu 1989. Kdo by to byl čekal?
Martin Groman
P.S.(Ty vole – Pilousi..Zasmál jsem se dost,
ale chtěl jsem tě jen touhle recenzí trochu
nadzvednout.Jinak dobrá práce,se nezdáš.)
Pilous,Jiří:Se srpem v zádech.Praha,Doko-
řán 2004.

