The Edge of Heaven

Adama, vnuka Hildy Stříbrné, která opustila tento svět letos v březnu, si pamatuji jako
malého chlapce. Nyní je Adamovi třicet let.
Adam nabízí klavírní noty. Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Nikdy
jsme s Hildou Stříbrnou žádnou ze skladeb z tohoto cyklu na hodinách klavíru nehrály. Adam
mi donese vydání s česko-francouzskou předmluvou. Pozdrav Hildy Stříbrné z onoho světa.
Vždy měla smysl pro humor. Když jsem začala studovat jazyky, považovala to za rozumnější
nežli studium hudby.
Posadím se ke stolu a očima sleduji noty jedné ze skladeb, Promenády. Představuji si
klávesnici. Začínám bubnovat prsty o stůl. Tímto tichým způsobem uchovávám roky to, co do
mne Hilda Stříbrná vložila.

V polovině 90. let se mi dostala do rukou knížka Richarda Rohra Enneagram: Devět tváří
duše. Devět typů osobnosti a jejich vzájemné vztahy. Nových typů podnikání je všude mnoho,
ale na metodě enneagramu se kupodivu zatím příliš nevydělává. Kurzy seberozvoje,
sebepoznání, různé koučování, duchovní vedení, ale i bludné balvany vůči této metodě, to vše
přichází později.
Devět typů osobnosti a jejich stíny. Nejsme snad každý směsicí všeho? Každý je občas
skeptikem, dárcem, pozorovatelem nebo bojovníkem. Každý se občas hněvá, lže, závidí nebo
má strach. Ale neodolám zvědavosti a vystavím si vlastní typ. Vyjde mi typ 4. Umělec. Někdy
nazývaný tragický romantik. To v mých očích nepojmenovává stejnou věc. Existuje spousta
romantiků, kteří žádné umění nevytvořili. Zaujme mne však myšlenka, že když člověk nemůže
být tím, čím je, uniká k náhradnímu typu. Dle enneagramu typ 4 uniká k typu 2, a tím je
pomocník kristovského typu. Chápavý a nesobecký dárce.
Zkusme to však nejprve s uměním.

Je mi sedm let. Přicházím na svou první hodinu klavíru k Hildě Stříbrné.
Danny. U klavíru už sedí Danny. Chlapec z přípravky. Tehdy se psal s jedním „n“. Hilda
Stříbrná mne posadí vedle něj. Pojďme si zahrát na klavír pohádku. Na obale not je Péťa a vlk.
Sergej Prokofjev. Culím se. Znám jen Pohádku o Karkulce a vlkovi.
Mnoho naděje nám v přípravce nedávali. Na hru na hudební nástroj je třeba se soustředit,
což Danny neumí. Já zas nechápu základy hudební teorie. Hilda Stříbrná mávne kouzelným

proutkem a vše je jinak. Po čase chodíme na sólové hodiny i na čtyřhru. Jsme milou ozdobou
předehrávek.
Hilda Stříbrná mne učí zvláštní vnímavosti. Tiší moje stesky. Až nebudeš moci usnout, zavři
oči a představuj si, že jdeš podél pobřeží moře. Až na okraj nebe. Obzor se rozpil jako tuš.
Oblaka mlčí. Na hladině první kapky. Spatříš svou skrýš na pobřeží. Vejdeš do ní a schoulíš se
do deky. Je Ti tam dobře. Z dálky je slyšet moře. Hilda Stříbrná hraje Clauda Debussyho, Moře
i Dívenku s vlasy jako len.
Tohle kouzlo funguje. Do své skrýše na pobřeží budu chodit odpočívat, co budu živa.
Jednoho dne, uprostřed osmdesátých let, sedím před třídou a marně čekám na Dannyho,
abychom společně vstoupili na čtyřruční hru. Místo u piána je vedle mne prázdné. Danny a
jeho rodiče a příbuzní se už nevrátili zpět z dovolené v cizině. Hilda Stříbrná má snahu, abych
hrála čtyřručně s jiným chlapcem, ale nefunguje to. Od té doby hraju na klavír jen sólově. To
místo vedle mne zůstalo prázdné a už se nikdy doopravdy nezaplnilo.
Marek je kybernetik a na to, že je kybernetik, má neuvěřitelný přehled o veškerém umění,
zejména však o hudbě. Hrával na basskytaru. Díky Markovi jsem objevila violoncellistu Sašu
Kniazeva a jeho interpretace Bachových suit, a byl to Marek, kdo mi dovysvětlil teorii
dodekafonické tóniny.
Marek je kybernetik, a když má jednou za tři týdny odevzdávat hotovou verzi do systému,
před uzávěrkou pracuje dlouho do noci. V koupelně. Na koberečku. Mnohahodinové ledkové
světlo z obrazovky počítače způsobuje, že pak Marek nemůže usnout. Když jsem ho poprvé
objevila, jak čte okolo čtvrté hodiny ranní v koupelně román George Orwella 1984, byla jsem
překvapená a nabízela Markovi čaj z meduňky. Než jsem pochopila, že každý usíná jinak,
když nemůže spát. Moje útočiště, kde je slyšet moře, je jen jedna z možností. Marek jako
kybernetik ví, jak náš svět funguje, proto je mu román 1984 o Velkém bratrovi blízký.
Jednoho dne jsme s Markem objevili koncerty absolventů AMU v Praze na Malostranském
náměstí. Tyto koncerty se staly naším svátkem hudby. Cestou domů se obvykle procházíme po
Karlově mostě. Naposled jsme si vyprávěli si o Haydnově koncertu D dur, op. 101, v zajímavé
úpravě s doprovodem pěti violoncell.
Marek je kybernetik a kdyby nebyl kybernetik, byl by díky svým jedinečným
kombinatorickým schopnostem dobrý skladatel.

Hildu Stříbrnou navštěvuji vždy o Vánocích. Při jedné z těchto návštěv mi vtiskne do
dlaně lístek s elektronickou adresou.
„Rád by Tě viděl. Pracuje jako technik, ale studoval i hru na klavír v Curychu, jazz a
klasiku. Nevěřila jsem svým očím. Uběhlo více jak 20 let a je to pořád on.“
Poprvé se potkáváme v Berlíně. Pak ve Vídni. V Ženevě. Dannyho známí, hudebníci
klasičtí, jazzoví, rockoví, jsou i moji známí.

Marek viděl Dannyho osobně jen jednou, a to v jazzovém klubu U Staré Paní. Zdvořile se
pozdravili a prohodili pár vět o saxofonistovi, kterého já neznám. Tehdy se zrodil nápad,
abychom si s Dannym spolu zahráli na koncertě k jeho 40. narozeninám v Grazu. Asi týden
poté jsem obdržela náčrt partitur, které Danny přepsal jako hru pro čtyři ruce. Všechno
skladby od Wham! z 80. let, z doby našeho odloučení.
Zaujaly mne variace skladby The Edge of Heaven. Na okraj nebe. Ve své partituře bych
uvítala několik zjednodušení. Neboj se toho, trval na svém Danny. Když tak to vezmu za Tebe.
Je léto, dny, kdy je horko dlouho do noci. Před koncertem v Grazu máme s Dannym dva
dny, abychom se sladili. V předvečer koncertu za námi přijde saxofonista, aby se po několika
pokusech pousmál, že my dva už sehraní jsme a k němu se chováme taktně, aby jeho sóla
vyzněla směrem k publiku.
Skladbu The Edge of Heaven Danny zařadí na konec svého koncertu. Zdůrazní, že já jsem z
té jeho původní země, kde všichni dělají výbornou muziku. Po závěrečném výstupu nás osloví
nějaký chlapík, jestli bych mu dala kontakt na band, ve kterém hraju. Že by nás rád příští rok
pozval na festival v Grazu. Než se stačím nadechnout, Danny ho ujistí, ať se obrátí na něj, že
mu kontakt rád předá.
Klub opouštíme uprostřed noci. Dole v suterénu bylo příjemně, ale venku je stále dusno.
Danny má nápad, že půjdeme k řece, a bere si od barmana červené víno a dvě skleničky. Zítra
je prý vrátíme v poledne do restaurace nad klubem. Barman mávne rukou, že to není třeba. Je
spokojen s průběhem koncertu i s útratou.
Nad ránem stojíme na mostě a posloucháme řeku, jak plyne pod námi.
Zeptám se na něco, na co bych se nikdy předtím nezeptala.
- „….proč jsi mne nevyhledal dříve...“.
Vodu, kterou´s přilil do vína, už neodleješ zpět.
Začíná svítat. Obzor se rozpil jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky.
- „ … přál jsem si Tě znovu potkat, až budeme oba hotoví lidé.“

Stojíme na mostě. Ty. Nebo já. Kdo dříve.
Oba. Teď.
Na vodní hladinu padají dvě skleničky. Tříští se, aby se spojily a odtekly spolu až na okraj
nebe.
Od koncertu v Grazu uběhly téměř čtyři roky. Je únor 2020, Hilda Stříbrná má ještě měsíc
života, což netušíme ani my, ani ona sama.
Danny dostal pozvání na kytarový koncert do Lipska. Jestli bych přijela?
Lipsko. V srpnu 2020 to bude 20 let. Tak dlouho tu opětovnou návštěvu odkládám. Lipsko,
to je metropole mého raného mládí a je třeba s ním zacházet opatrně.
Když tam v sobotu 8. února dorazím, obdržím zprávu: „Ahoj Lucie. Teď dráha vyhlásila, že
kvůli orkánu zastaví nazítří po poledni provoz vlaků. Nedostal bych se zpět. Jestli chceš jít na
koncert a zůstat do rána, zařídím to. Krásný pobyt. Zopakujeme brzy!“
Tohle město má neskutečný náboj. Cítím, jak pulsuje. Nemohu tu zůstat bez Dannyho,
roztrhalo by mne.
Proto volím plán B. V 17h téhož dne FlixBusem zpět do Prahy.
Ale teď mám celý den čas. Jsem v Lipsku, působišti Johanna Sebastiana Bacha.
„Und wem die Kunst das Leben ist, dessen Leben ist eine gro3e Kunst.
Komu je umění životem, toho život je velkým uměním. Johann Sebastian Bach.
Své milé a nadané žákyni v upomínku na hezké chvíle, které jsme spolu prožily u klavíru.
Hilda Stříbrná. 29. dubna 1994.“ Věnování do Fantazií pro klavír.
Lipsko. Celý den v Lipsku po Bachových stopách. Tohle setkání s Bachem nemohl naplánovat
nikdo jiný než Hilda Stříbrná.

Je horká letní noc a příjemně bude až k ránu. Usnout bude nadlidský úkol.
Marek zítra odevzdává verzi: jestli už čte Orwella, nebo ještě vytváří kódy, není známo. Ráno
jej najdu schouleného na koberci v koupelně.
Komu je umění životem, toho život je velkým uměním. Život Hildy Stříbrné byl velkým
uměním. Můj není. Je snadné uniknout k jazykům. Ale múzy se nedají umlčet.
Je horko jako tehdy v Grazu. Takové, že se dívenka s vlasy jako len otočí ke skrýši na pobřeží
zády a jde kamsi na most. Někdo tam na ni čeká.
Scénář je ke konci podobný. Začne svítat. Obzor se rozpije jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině
první kapky.
Člověk má být tím, čím je.

