„Když se člověku nedaří, má se vrátit tam, odkud přišel. Kořeny máme jenom jedny.“
Karin Lednická

Kořeny?
Ano, kořeny… Kořeny jsou opravdu dobrá a důležitá věc. Hlavně ty hlavní, které
rostou do hloubky, člověka (nebo strom) ustálí, aby mohl stát rovně a
natahovat se ke slunci… A v časech vyprahlosti sahají tak hluboko, že ho mohou
napájet z tak skrytých zdrojů, že se tam zatím žádná otravná lidská studna
nedovrtala. Tyhle kořeny.

Ale myslím, že to není tak přímočaré a jasné, jak se může zdát: Co když ty
kořeny nemáte? Nebo nemáte jen jedny? Nebo ani nevíte, kde je máte – nebo
že je vůbec máte? Nebo máte nějaké, které nechcete?

Každý z mých prarodičů přišel odjinud. Z míst, kde byly jejich rodiny usazené po
generace, po staletí.
Dědeček od Přerova šel jako mladší selský syn do prvorepublikové armády. A
když ho z ní komunisté vyhodili, hledal bydlení někde jinde a chtěl tak trochu
taky zmizet…
Babička od Pardubic unikla sňatkem s dědečkem své dost nepříjemné rodině. I
když jejich manželství nebylo žádný med, vydržela s ním i se dvěma
dospívajícími dětmi – mou maminkou a mým strýčkem – i tuhle nepříjemnost…
… A šli do pohraničí.

Dědeček z Doudleb nad Orlicí se na inzerát sešel s mou babičkou ze Soběslavi.
Vztah měl velké výkyvy, ale měli dva syny, mého tatínka a strýčka. Po druhé
světové válce zkusili své manželství restartovat – a přitom si trochu zabudovat,
vždyť byli nadšení prvorepublikoví vlastenci…
… A šli do pohraničí.

A tam se tyhle čtyři linie protnuly a vznikly z nich dvě ženy: moje sestra a já.
Ze všech těchhle čtyř míst cítím trochu tah – nějaké kořeny tam jsou, a snaží se
mě jemně přitahovat. Cítím nejasnou touhu všechny prozkoumat – jednou,
možná, snad. Kořeny to jsou – ale táhnou nepravidelně a ze čtyř stran a těžko
mě mohou pevně zakořenit a ustálit… I když jsou věkovité!

Ale kde je ten můj hlavní kořen? Mám ho vůbec?

Když takové dítě vykořenění jako já začalo za komunismu chodit do školy, dobře
už vědělo, o čem nesmí mluvit. A další věci, které ho zajímaly – třeba jeho
kořeny a kořeny ostatních – zase nezajímaly ty ostatní. Tak ve škole jen tak
sedělo a dívalo se. A když po letech přijde na setkání třídy, už sice může mluvit
o čem chce – ale nikoho to nezajímá. Tak tam zase jen sedí – a ostatní mají
radost, protože ta situace je tak podobná té před lety a jim to příjemně
připomíná jejich kořeny. Ale jsou v tomhle instinktivním utvrzování jejich
kořenů také moje kořeny? V mé roli outsidera? V tehdejším odcizení – a
v dnešním odcizení?

Když tatínkovi umírali rodiče, chtěli být zpopelnění. To myslím proto, že věděli,
že tam, kde mají kořeny, se už nemohou vrátit. A tatínek dokonce „zapomněl“
vyzvednout jejich urny s popelem z krematoria. Když jsem byla už dost velká,
aby mi to přišlo zvláštní, a když jsem se pokusila urny dodatečně vyzvednout
(samozřejmě byly dávno zlikvidované), řekla jsem s přímočarostí dospívajícího:
„Tati, ty jsi ale sklerotik!“ A tatínek jen sklopil pohled a tvářil se depresivně. Ale
teď, když už odešel i on, chápu to lépe. Kam by měli jeho rodiče nebo on jít?
Kde by měl jejich popel spočinout? Tam, kde měli kořeny, už pro ně nebylo
místo. A tady žádné kořeny neměli. To můj druhý dědeček spočinul v hrobě ve
svém Přerově… Morava se prostě nezapře!
Když mým vrstevníkům umírají rodiče, na parte stále ještě často stojí: Obřad
bude v Telči. Pochována bude v Uherském Hradišti v rodinném hrobě.
Soukromé rozloučení bude ve Šlapanicích. No ano, kořeny má člověk jen jedny.
Ještě v téhle generaci.

A co s námi, s další generací, s těmi, kteří se narodili a vyrostli tam, kde jejich
rodiče s jistotou věděli jen to, že tady své kořeny nemají a mít ani nechtějí? –
Mnozí odešli a už se nikdy nevrátí. Už mají kořeny jinde. Ale někteří se začali
vracet. Už cítí, že jejich kořeny jsou přeci jen tady…

Všechny popely mých blízkých, které se nám podařilo zachránit, teď stojí
v kolumbáriu v mém rodném městě. Každý má svůj vlastní budník. Stojí v něm
za sklem a čeká. Jakoby na to, až ho někdo zabalí do kufru a odveze – domů,
konečně domů.
Vždycky mi to přišlo na hraně kýče. Ale až teď, po dlouhých desetiletích, mě
napadlo, že to tak přeci nemusí být. I my tady můžeme mít svůj rodinný hrob – i
urny se přeci dávají i do hrobů! Rodinný hrob, symbol kořenů. Ale to mě
napadlo až opravdu nedávno. Jako součást mého přemýšlení – asi právě o mých
kořenech. Jako součást smíření s tím, že jsou mé kořeny právě tady – a že právě
sem patřím. I když jsem součást rodiny, z níž tu vlastně nakonec nikdo nechtěl
být. I když tím tu rodinu symbolicky a definitivně uvězním v tomhle kraji.

Ale chce vůbec ta země, po staletí kultivovaná někým jiným a hloupostí
„vašich“ lidí poničená, přijmout vaše kořeny do sebe? A jde to?
Snad je to taková zoufalá aliance. Já potřebuji svůj hlavní kořen, abych se mohla
opírat o zemi a čerpat z ní – a tahle země, vykořeněná zase jinak, potřebuje
svého člověka. Odpustím jí, že jsem se tu tolik let cítila jako uvězněná? A
odpustí mi ona, že jsem z lidu, který její poklidný tradiční život postavil na hlavu
a její kořeny rozryl až ke zničení? Dovolí mi, aby moje kořeny vrostly do její
půdy? A dovolím jí já, aby se nesmazatelně vryla do mé mysli a do mého srdce?

Někdo s nastávajícím stářím hledá a zalévá kořeny svého mládí. Někdo své
kořeny ztratil a už je nikdy nenajde – a tak zničeně nebo chaoticky doklopýtá na
konec svého života. A někdo s nadcházejícím stářím – po celoživotním boji –
teprve uzavírá úmluvu se svou zemí. Ona jej přijímá a on přijímá ji. A konečně
společně zakoření. A pak jednou on spojí svůj prach s prachem jejím a těch, kdo
tu po staletí žili a umírali, a otiskne se také do její paměti. Snad.

