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POznámka autOrky

Existence zapomínání nebyla nikdy prokázána. 
Víme pouze, že nám některé věci nepřijdou na 
mysl, když to chceme.

friedrich nietsche

vzhledem k povaze choroby, kterou jsem prodělala, a jejímu účinku  
 na můj mozek si z měsíců, během nichž se tenhle příběh odehrá-

val, pamatuju pouze záblesky skutečných událostí a krátké, avšak ži-
vé halucinace. Převážná většina toho období zůstává prázdná, pří-
padně zatvrzele mlhavá. Protože si nejsem fyzicky schopna si tu 
dobu připomenout, psaní knihy, kterou máte před sebou, je vlast-
ně jakési cvičení, díky němuž bych měla pochopit, co jsem ztra-
tila. S  pomocí svých žurnalistických dovedností jsem využila do-
stupných materiálů, což byly stovky rozhovorů s lékaři, sestřičkami, 
přáteli a rodinou; tisíce stránek lékařských záznamů; deník mého ot-
ce z té doby; zápisník, prostřednictvím něhož spolu mí rozvedení ro-
diče komunikovali; útržky videonahrávek, které během mého po-
bytu pořídily nemocniční kamery, a obrovské množství zápisníků, 
do nichž jsem si poznamenávala vzpomínky, konzultace a dojmy – 
a tohle všechno mi pomáhalo znovu zrekonstruovat minulost, k níž 
má paměť neměla přístup. Pozměnila jsem některá jména a charak-
teristické rysy, ale jinak není nic v  téhle knize fiktivní, je to směs  
memoárů a reportáže.

Přesto však rozhodně přiznávám, že nejsem spolehlivý zdroj. Zís-
kala jsem sice obrovské množství informací a provedla rozsáhlý prů-
zkum, avšak vědomí, které mě definuje jako osobu, nebylo v té době 
přítomné. Navíc nejsem nezaujatá. Je to můj život, takže v jádru to-
hoto příběhu je starý problém všech novinářů, jenomže stokrát horší. 
Jsou tu totiž nepochybně věci, které jsem nesprávně pochopila, záha-
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x   POznámka autOrky

dy, které nikdy nevyřeším, a množství momentů, které zůstaly zapo-
menuty a nenapsány. To, co zbylo, je tedy novinářský ponor do nej-
hlubší části mého já – osobnosti, paměti, totožnosti – v pokuse najít 
a pochopit kousky, které byly zapomenuty.
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PřeDmluva

Nejprve je tu pouze tma a ticho.
„Mám otevřené oči? Je tam někdo?“

Nepoznám, jestli hýbu ústy a jestli tu vůbec je někdo, koho bych se 
mohla zeptat. Je úplná tma, takže nic nevidím. Mrknu jednou, dva-
krát, třikrát. V hloubi žaludku pocítím matnou předtuchu. Tenhle po-
cit poznávám. Mé myšlenky se jen neochotně překládají do jazyka, jako 
by se pomalu vynořovaly z hrnce plného melasy. Slovo po slovu přicháze-
jí otázky: Kde to jsem? Proč mě svědí hlava? Kde jsou všichni? Pak se po-
malu začíná objevovat okolní svět, nejdříve jako špendlíková hlavička, 
jejíž průměr se však stále zvětšuje. Ze zkaleného šera začínají vystupovat 
předměty a zaostřují se. Pochvíli je rozeznávám: televize, záclona, postel.

Okamžitě vím, že odsud musím vypadnout. Vrhnu se vpřed, avšak 
cosi mě zadrží. Mé prsty nahmatají kolem pasu silnou síťovanou vestu, 
která mě přidržuje k posteli jako – co je to správné slovo? – jako svěrací 
kazajka. Vesta je připevněna na dvou tyčích, které brání pádu z postele. 
Uchopím rukama chladný kov a vytahuju se nahoru, jenomže pásy na 
mé hrudi opět povolí jen o pár centimetrů a nepustí mě výš. Po mé pra-
vici je zavřené okno, které vede na ulici. Auta, žlutá auta. Taxíky. Jsem 
v New Yorku. Doma.

Než mě však stačí zalít vlna úlevy, uvidím ji. Fialovou dámu. Zí-
rá na mě.

„Pomoc!“ vykřiknu. Její výraz se ani maličko nezmění, jako bych nic 
neřekla. Znovu se vrhnu proti popruhům.

„Tohle nedělejte,“ řekne zpěvavě. Slyším povědomý jamajský přízvuk.
„Sybil?“ To ale přece není možné. Sybil mě hlídala, když jsem byla 

malá. Od dětství jsem ji neviděla. Proč by opět vstoupila do mého živo-
ta právě dneska? „Sybil? Kde to jsem?“

„V nemocnici. Měla byste se uklidnit.“ Není to Sybil.
„Bolí to.“
Fialová dáma se přisune blíž a její prsa se mi otřou o tvář, když mi 

odepíná ruce od zábran, nejprve pravou a pak levou. Instinktivně zdvi-
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xii   PřeDmluva

hám pravou ruku, abych se podrbala na hlavě. Místo vlasů a pokožky na 
hlavě však nahmatám bavlněnou čepici. Najednou do mě vlítne zlost, 
servu ji a oběma rukama prozkoumávám hlavu. Cítím řady a řady plas-
tových drátků. Jeden z nich vytrhnu, což štípne, a dám si ho do úrovně 
očí. Je růžový. Na zápěstí mám oranžový plastový pásek. Zašilhám, ale 
nejsem schopna zaostřit na slova. Po pár vteřinách se mi však před očima 
objeví tiskací písmena: NEBEZPEČÍ ÚTĚKU.
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první Část

bláznivá

Pocítila jsem to podivné drnčení křídel v hlavě.
-virginia woolfová, deník spisovatelky: 

Výňatky z deníku Virginie Woolfové
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