
Srp, vzpomínky a kniha k nečtení

Jiří Pilous: Se srpem v zádech,
Studio PM podle knižního vydání nakladatelství Dokořán, Praha 2007 

Tajenka, kterou knihou nelze v současnosti Iistovat, může mít pro někoho překvapivé, pro jiného jednoduché řešení. Mohla by to být ta, která ještě není napsána, ale zcela prozaicky - také taková kniha, která je nahrána na audio nosiči a pro "přečtení" je třeba ji přehrát a poslechnout. Na pole publikací v MP3 formátu se vydalo nakladatelství Dokořán. Druhé vydání knihy Jiřího Pilouse (nar. 1958) se vyskytuje již pouze v podobě distribuované na kompaktním disku.
Četba, při níž se střídá hlavně herec David Vávra a sám autor, se poslouchá dobře. Stavba Pilousova vyprávění je totiž jednoduchá a logická. Postupuje chronologicky od raného dětství, přes vzdorovitou pubertu a reakčně naivní dospíváni. Hladce probíhá i školní vzdělávání. Po "základce" následuje "gympl" a samozřejmě " vejška". Že pro středo- i vysokoškolská studia bylo zapotřebí protekce vlivného strýčka a že výběr oborů byl redukován i výhybkami mezi režimními závorami, to je především důsledek omezené, nebo ještě ne dostatečné přizpůsobenosti hlavního hrdiny, autorova alter ega Jiřího Pilsteina. Příběh je historií postupného seznamování se s nutností "ohýbání hřbetu" a zároveň podobenstvím o nevykořenitelném švejkovském komplexu, o zúženém rámci osobní svobody, o provokacích, "máničkách" i socialistickém školství. Vulgární jazyk i sebestředná prezentace milostných zážitků upomínají na přitažlivost i nedosažitelnost beat generation, a zároveň generace híppies či rokerské kultury. Česká varianta, Pilousův Pilstein, je jen stínem oněch světově proslulých hnutí.
Jistou výjimečností je vcelku rovnoměrné rozložení sil mezi přiznané využívání a tolerování stranického prospěchářství a nábožensky podepřenou reakci. Ostatně v tom je Pilousova kniha výlučná, protože nastínění zážitků a názorů katolického disentu, navíc v přirozené, subjektivní a reflektované podobě, včetně idealizace a záchytné naděje, je ojedinělé.
Problém při poslechu Pilousova výtvoru nastane, když dojde na luštění kryptogramů jmen reálných osob. V původním "stavu" zůstanou jen jména prezidentů a značka psacího stroje. Ostatní jména jsou průhledně i méně průhledně zašifrována, zkomolena, posunuta. Samoúčelnost tohoto postupu je nasnadě. Jako autorova licence a drobný alibismus přípustná, ale jako vtipná návnada matoucí. Přesmyčky a kličky jako Hleblevný = Velebný, Vojtíšek = Tomášek, Hudráčková = Vondráčková, Kacabák = Kocáb, Bamabáš Chudina = Mikoláš Chadima rozluští znalec poměrů, pamětník. Proč šifrovat jazzovou sekci ve swingovou nebo stranický Iist Tvorbu v Turbínu? Proč z Foglara dělat Fíglera a z Hochů od Bobří řeky směšnou variantu Hochů z Vydří? A proč potom ponechávat variantu "Plastici", proč ne třeba "Uměláci"? Kdo nezažil a nepamatuje, nepozná. Autor mu sebral kódy a předhodil jejich rádoby vtipnou komoleninu. Dílo tak dává znalcům možnost další vrstvy nostalgického vzpomínání, ovšem pro nepamětníky se tím uzavírá a přesouvá se do oblasti příběhu, který se od historické konkrétnosti distancuje. A skutečnost, že text je pouze k poslouchání, byť je možné sekvenci pozastavit nebo vrátit, způsobuje, že zmatení jmen, přezdívek a schovávanek je naprosté.
Budeme-li se zabývat zprostředkováním literárního díla jinou než tištěnou formou, pak se jistě nabídnou převody děl Petra Šabacha, Michala Viewegha, Jana Pelce či Ireny Douskové, dějově umístěné do podobného období a stylově obdobně kombinující drsný vtip, sžíravou ironii a nahořklou nostalgii. Zdařilost filmového nebo divadelního zpracování i věrohodnost vůči předloze je jednou záležitostí. Další je konstatování, že jde o přibližné vrstevníky (a to i v postavách realizátorů převodu, například režiséra Nikolaeva). Že je možné sledovat jakési generační sémantické gesto, fenomén pamětníků, kteří jsou přibližně kolem prahu padesáti Iet věku. Narodili se v době, která již pevně třímala otěže socialismu a komunistické chiméry a nepustila je ani přes střídavé oteplování a ochlazování trvající více než čtyřicet let. V plnosti svého vnímání prožili období šedé vyčerpanosti systému, normalizace, přetvářky a Iži. Jejich životní zkušenost kopíruje prosazování a usazování totalitního systému, jeho "sžívání se" s duchem národa. Z jejich děl však srší vtip,jízlivá sebereflexe, výsměch a paradox. Pohled psychoanalytika by zřejmě odkryl tajně potlačovaný pocit svobody, ale též zhrzenou lásku k období vlastního dětství a dospívání. Pohled historika odhalí stále se opakující pocit zneuznání, chybějící bojovnou obranyschopnost kompenzovanou přehnanou sebeironií.
První vydání knihy Jiřího Pilouse vyšlo v roce 2004. Současná edice ve formátu MP3 navazuje na oblíbené edice "poslechových" knih, šířených například Českým rozhlasem. Do tohoto sboru se Pilousova kniha vřadí snadno. Její příběh je svižný a přehledný. Předkládaný nosič zároveň rýsuje osu vývoje a zpřistupnění technologii. Jestliže před třemi lety byl MP3 přehrávač víceméně výjimkou, dnes patří téměř k povinné výbavě. Dostupnost otevírá prostor a nabízí příležitost. Je třeba přijmout fakt, že MP3 knihy se mohou stát běžností. Se srpem v zádech od Jiřího pilouse je k tomu zajisté vhodnou návnadou. Výše vzpomenutá nemožnost Iistování a z ní plynoucí snížená náročnost soustředění jsou mírným negativem. Co na zajímavosti přidá kvalitní přednes, to ubere fakt, že při poslechu je možné provádět řadu dalších činností. Přesto i proto je dobré přivítat oněch osm a tři čtvrtě hodiny poslechu . pozitivně. 
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