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„!o tu e"te robí"#?#!“ Jej hlas neznel nevra$ivo, ale ani 
milo; Sylvia sa hnevala. 

„A kde by som mala by%#?“ sp&tala sa Irena.
„Doma#!“
„Chce" poveda%, $e tu nie som doma#?“ 
Samozrejme, $e ju Sylvia nechcela vyhna% z'Fran-

cúzska, ani nechcela nazna(i%, $e tu je ne$iaducou cu-
dzinkou: „Vie", (o t&m chcem poveda%#!“

„Áno, viem, ale zabudla si, $e tu mám prácu, byt, 
deti#?“ 

„Po(uj, poznám Gustafa. Urobí v"etko pre to, aby 
si sa mohla vráti% do vlasti. A'tvoje dcéry, nerozprávaj 
hlúposti#! Majú u$ predsa vlastn& $ivot#! Preboha, Irena, 
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to, (o sa u'vás deje, je fascinujúce#! V takejto situácii sa 
veci v$dy dajú rie"i%.“

„Ale, Sylvia#! Nejde len o'praktické veci, zamestna-
nie, byt. )ijem tu u$ dvadsa% rokov. Môj $ivot je tu#!“

„Ale u'vás je revolúcia#!“ Povedala to tónom, ktor& 
nezniesol námietku. Potom sa odml(ala. T&m tichom 
chcela Irene poveda%, $e ke* sa dejú ve+ké veci, neslo-
bodno zuteka%.

„Ale ak sa vrátim do vlasti, u$ sa neuvidíme,“ pove-
dala Irena, aby priate+ku zneistila.

Táto citová demagógia jej nevy"la. Sylviin hlas 
zrazu zvrúcnel: „Moja drahá, prídem %a pozrie%#! S+u-
bujem, s+ubujem#!“

Sedeli oproti sebe nad dvoma u$ dávno prázdny-
mi "álkami kávy. Irena zbadala v'Sylviin&ch o(iach slzy, 
tá sa k'nej naklonila a'stisla jej ruku: „Bude to tvoj ve+-
k& návrat.“ A'zopakovala: „Tvoj ve+k& návrat.“ 

Opakovaním slová nadobudli takú silu, $e ich Ire-
na videla vo svojom vnútri napísané ve+k&mi písmena-
mi: Ve+k& Návrat. U$ sa *alej nevzpierala: bola o(arená 
obrazmi, ktoré sa jej zrazu vynárali z'dávno pre(ítané-
ho, z fi lmov, z'vlastnej pamäti a mo$no z'pamäti pred-
kov: straten& syn, ktor& znovu nachádza svoju starú 
matku; mu$ vracajúci sa k milovanej, od ktorej ho ke-
dysi odtrhol krut& osud; rodn& dom, ktor& si ka$d& no-
sí v'sebe; znovu objaven& chodník, na ktorom ostali 
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stopy straten&ch krokov z'detstva; Odyseus, ktor& po 
rokoch blúdenia opä% vidí svoj ostrov; návrat, návrat, 
obrovské kúzlo návratu.

"

Návrat sa po grécky povie nostos. Algos znamená utr-
penie. Nostalgia je teda utrpenie spôsobené neukoje-
nou tú$bou vráti% sa. Pre tento základn& pojem vä(-
"ina Európanov mô$e pou$i% slovo gréckeho pôvodu 
(nostalgia), a' potom aj iné slová, ktoré majú základ 
v'národnom jazyku: añoranza, hovoria ,panieli; sauda-
de, hovoria Portugalci. V'ka$dom jazyku majú tieto slo-
vá in& sémantick& odtie-. !asto znamenajú len smú-
tok spôsoben& nemo$nos%ou návratu domov. Tú$bu 
po domove. Tú$bu by% doma. Po anglicky sa to povie 
homesickness. Alebo po nemecky Heimweh. Po holand-
sky heimwee. Ale je to priestorové zmen"enie tohto 
ve+kého pojmu. Jeden z'najstar"ích európskych jazy-
kov, island(ina, presne rozli"uje dva termíny: soknu-
dur je nostalgia vo v"eobecnosti; a'heimfra tú$ba po do-
move. !esi ved+a slova nostalgia prebratého z'gré(tiny 
majú pre tento pojem vlastné podstatné meno, stesk, 
a'vlastné sloveso; najdojemnej"ia (eská +úbostná veta 
znie: st!ská se mi po tob"; cnie sa mi za tebou; nedoká-
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$em zná"a% boles% z'tvojej neprítomnosti. V "paniel(ine 
añoranza pochádza zo slovesa añorar (cíti% nostalgiu), 
ktoré vychádza z'katalánskeho enyorar odvodeného 
z'latinského slova ignorare (nevedie%, nepozna%). Po ta-
komto etymologickom vyjasnení sa nostalgia javí ako 
utrpenie z'nevedomosti. Ty si *aleko a'ja neviem, (o je 
s'tebou. Moja vlas% je *aleko a'ja neviem, (o sa tam deje. 
Niektoré jazyky majú s'nostalgiou %a$kosti: Francúzi ju 
vedia vyjadri% len podstatn&m menom gréckeho pôvo-
du a'nemajú sloveso; mô$u poveda%: je m’ennuie de toi, 
ale slovo s’ennuyer je slabé, chladné, v'ka$dom prípade 
príli" +ahké pre tak& vá$ny cit. Nemci zriedkakedy po-
u$ívajú slovo nostalgia v'jeho gréckej podobe a'dávajú 
prednos% slovu Sehnsucht: tú$ba po tom, kto je neprí-
tomn&; ale Sehnsucht sa mô$e vz%ahova% práve tak na 
to, (o bolo, ako aj na to, (o nikdy nebolo (na nové do-
brodru$stvo) a'nemusí nutne zah.-a% my"lienku nos-
tos; aby sme do pojmu Sehnsucht zahrnuli posadnutos% 
návratom, bolo by treba prida% nejak& doplnok: Sehn-
sucht nach der Vergangenheit, nach der verlorenen Kind-
heit, nach der ersten Liebe (tú$ba za minulos%ou, za stra-
ten&m detstvom, za prvou láskou).

Odysea, základn& epos nostalgie, sa zrodila na 
úsvite gréckej antickej kultúry. Zdôraznime, $e Odyse-
us, najvä("í dobrodruh v"etk&ch (ias, je aj najvä("ím 
nostalgikom. Odi"iel (bez vä("ieho nad"enia) do Trój-
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skej vojny, kde bojoval desa% rokov. Potom sa náhlil na-
spä% do rodnej Itaky, ale nástrahy bohov pred/$ili jeho 
cestu najskôr o'tri roky plné t&ch najneoby(ajnej"ích 
udalostí, potom e"te o'sedem rokov, ktoré strávil ako 
zajatec a'milenec bohyne Kalypsó. A'tá, zamilovaná, 
mu nedovolila opusti% svoj ostrov.

V'piatom speve Odysey jej Odyseus hovorí: „Dob-
re ja viem, $e rozumná Penelopa sa s'tebou nemô$e 
mera% ni v&zorom tváre ni postavou tela… Ale aj takto 
chcem a'neprestaj vá"nivo tú$im vráti% sa domov a'd-a 
svojho návratu predsa sa do(ka%.“ A'Homér pokra(uje: 

„Takto on riekol, i'zapadlo slnko a'nastalo temno. Oba-
ja odi"li do vnútra jaskyne dutej a'tam u$ zostali ved+a 
seba a'sladkou sa te"ili láskou.“

Ni(, (o by sa dalo porovna% so $ivotom úbohej 
emigrantky, ktorou Irena u$ dlho bola. Odyseus si 
u$íval u'Kalypsó dolce vita, pohodln& $ivot, radostn& 
$ivot. A predsa si medzi sladk&m $ivotom v'cudzine 
a' riskantn&m návratom domov vybral návrat. Pred 
vá"niv&m skúmaním neznámeho (dobrodru$stva) dal 
prednos% apoteóze známeho (návratu). Pred nekone(-
n&m (lebo dobrodru$stvo sa nikdy nemalo skon(i%) dal 
prednos% koncu (lebo návrat je zmierenie sa s'kone(-
nos%ou $ivota).

Fajácki veslári vyniesli v'+anovom plátne spiaceho 
Odysea na breh Itaky, zlo$ili ho pri kmeni olivovníka 
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a'odi"li. Tak& bol koniec cesty. Spal, vy(erpan&. Ke* sa 
zobudil, nevedel, kde je. Potom mu Aténa s-ala hmlu 
spred o(í a'nastalo to opojenie; opojenie z'Ve+kého 
Návratu; extáza známeho; hudba, ktorá rozvibrovala 
vzduch medzi nebom a'zemou: uvidel kotvisko, kto-
ré poznal u$ od detstva, horu, ktorá sa nad ním t&(ila, 
a'pohladil star& olivovník, aby sa ubezpe(il, $e je stále 
tak& ist&, ak& bol pred dvadsiatimi rokmi.

V'roku 1950, ke* bol Arnold Schönberg v'Spoje-
n&ch "tátoch u$ sedemnás% rokov, jeden novinár mu 
polo$il nieko+ko zradne naivn&ch otázok: je to pravda, 
$e v'dôsledku emigrácie umelci strácajú tvorivú silu#? 
)e ich in"pirácia vyschne, len (o ju prestanú $ivi% ko-
rene rodnej zeme#?

Predstavte si#! Pä% rokov po holokauste#! A'nejak& 
americk& novinár neprepá(i Schönbergovi, $e necí-
ti pripútanos% ku kúsku zeme, kde sa mu pred o(ami 
diali najstra"nej"ie hrôzy#! Ale nedá sa ni( robi%. Ho-
mér oven(il nostalgiu vavrínovou korunou, a'tak ur(il 
morálnu hierarchiu citov. Na jej vrchole stojí Penelopa 
ove+a vy""ie ne$ Kalypsó.

Kalypsó, ach Kalypsó#! !asto na -u myslím. Milo-
vala Odysea. )ili spolu cel&ch sedem rokov. Nevie sa, 
ko+ko rokov sa delil Odyseus s'Penelopou o'spolo(né 
lô$ko, ale ur(ite nie tak dlho. A'pritom oslavujú Pe-
nelopino utrpenie, a'z'nárekov Kalypsó sa vysmievajú.



Poznámky prekladate+ky

Ver"e z Odysey citujem pod+a vydania: 
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Ver"e Jana Skácela pochádzajú z knihy: 
Jan Skácel – Básn" II. Chyba broskví. 
3. vydání. Blok, Brno 2008.
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