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Barry Unsworth nepochybně patří k nejvýznamnějším představitelům historické 
prózy v anglické literatuře posledních dvou dekád. A právě v tomto období zažil his-
torický román renesanci — od někdejšího odmítání v padesátých a šedesátých letech, 
kdy většina spisovatelů pociťovala nutnost vyjadřovat se k aktuálním společenským 
problémům a změnám v britské společnosti, stal se nyní historický román žánrem 
téměř privilegovaným.1

POČÁTKY

I když je dnes Barry Unsworth v myslích čtenářů pevně zakotven jako autor historic-
kých próz, k tomuto žánru hledal cestu pomalu a možná, jak už to bývá, k němu došel 
trochu náhodou. Po studiích na manchesterské universitě, která dokončil v roce 1951, 
se stejně jako mnozí britští autoři, například John Fowles, vydal do světa. Asi rok se 
živil jako učitel angličtiny ve Francii, v šedesátých letech zamířil dál do Středozemí, 
konkrétně do Řecka a Turecka, kde vyučovala angličtinu na univerzitách v Athénách 
a Istanbulu. Zkušenost z pobytu v Athénách později zpracoval ve druhém románu 
Řekové pro to mají slovo (The Greeks Have a Word For It, 1966). S jistým zjednoduše-
ním lze říci, že právě pobyt ve Středozemí dodal Unsworthovi inspiraci a materiál 
k jeho historickým románům, které se velmi často dotýkají kolapsu velkých státních 
celků: Osmanská říše v románech Pascaliho ostrov (Pascali’s Island, 1980), Vztek supa 
(The Rage of the Vulture, 1982), sicilské království Rogera II. v románu Tanečnice (The 
Ruby in Her Navel, 2006).

Přitom zpočátku nic nenasvědčovalo, že se z Unsworthe stane specialista na his-
torické romány. Jeho první prózy se nesou ve stylu, který lze jen stěží nějak zařadit. 
Unsworth rozhodně nepřebírá poetiku „rozhněvaných mladých mužů“ a dalších au-
torů padesátých a počátku šedesátých let. Poetika všedního dne mu je cizí, stejně jako 
problémy tehdejší Anglie. Témata, která ho oslovují, jsou nadčasová, především ho 
láká exotika. V tom se trochu podobá Lawrenci Durrellovi, s nímž ho pojí i životní 
zkušenost — oba strávili značnou část svého života ve Středomoří. Rozchod s dobo-

1 Viz např. Byatt 2000, s. 9–35; Bradford 2007, s. 81–100. 
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vou poetikou je nejlépe patrný v raném románu Skrýš (The Hide) z roku 1970. Pokud 
uvážíme, že značná část britské románové produkce od poloviny padesátých do první 
poloviny sedmdesátých let řeší dilema popsané Davidem Lodgem v knize Romanopisec 
na křižovatce, totiž zda psát experimentálně a pokračovat v novátorském díle Joyce 
a dalších (například B. S. Johnson), anebo zda pokračovat v předmodernistické tradici 
a psát víceméně tradiční vyprávění, popřípadě společenský román (sem lze zařadit 
jak Rozhněvané mladé muže, tak například Anthonyho Powella s jeho rozsáhlou, 
dvanáctisvazkovou ságou Tanec na hudbu času). Tato druhá skupina však ani zdaleka 
není homogenní: zatímco příslušníci starší generace jako zmíněný Powell či Evelyn 
Waugh, případně Somerset Maugham, v podstatě zastávají třídní a hodnotový systém 
edwardiánské Anglie, noví autoři jako Amis či Waine přicházejí se stejně pronika-
vými sociologickými sondami, ovšem jejich zaměření je navýsost kritické. Na rozdíl 
od svých předchůdců si nemyslí, že tento řád je neměnný, konečný a dokonce snad 
spravedlivý. Jsou k němu nejen kritičtí, oni jím a jeho hodnotami zcela upřímně po-
hrdají. Dokazují, že své literární předchůdce mohou porazit na jejich poli, že jsou s to 
psát strhující prózy, které čtenáře osloví a — prostřednictvím satiry — i přesvědčí. 
Experimentální proud v tomto sporu o hodnoty stojí trochu mimo, a to zejména 
pro své elitářské zaměření. O rehabilitaci narativního experimentu se pokusil John 
Fowles ve Francouzově milence — tato kniha je dnes pokládána za jakýsi „milník“ (ve-
dle narativního experimentu rehabilituje i dlouho opovrhovaný historický román), 
nicméně jak správně podotýká Richard Bradford, „měla by být za milník pokládána 
zejména pro izolovanost uprostřed beletrie, jež byla stále především konzervativní, 
a to jak svou formou, tak referenčním rámcem“.

Barryho Unsworthe nepochybně zaujal John Fowles zejména rehabilitací historic-
kého žánru, avšak současná dilemata — ať už narativistická či sociálně-kritická — 
jako by od samého počátku stála na okraji jeho zájmu. Skrýš je sice zasazena do pří-
tomnosti, ta však má roli pouhé kulisy, ostatně jako později u Unsworthe tolikrát. 
Řečeno jinými slovy a přesněji, román by se klidně mohl odehrávat na konci 19. století 
(svou poetikou k dekadentní literatuře odkazuje), stejně jako v sedmdesátých letech 
20. století. Z novějších narativních experimentů si Unsworth vypůjčuje techniku 
dvou vypravěčů a jejich prostřednictvím nám nabízí pohled na velice zvláštní, stále 
výrazně třídně rozdělený svět. Simon, jeden z vypravěčů, obývá se svou sestrou chát-
rající šlechtické sídlo, jehož velkou chloubou býval rozlehlý park. Ten je teď zane-
dbaný a působí velmi špatně na návštěvy, které dědička a majitelka panství zve na 
pravidelné dýchánky. Stejně nepatřičným dojmem však působí její podivínský bratr, 
který rádoby vznešenou společnost uráží svými vtípky. Proto se majitelka panství 
odhodlává k razantnímu kroku: najmout zahradníka a bratrovi dát lhůtu, aby si našel 
jiné bydlení a dům opustil.

Se zahradníkem vstupuje do hry druhý vypravěč, Josh, chlapec z prostředí, které 
nemůže být odlišnější. Zatímco Simon a jeho sestra jsou zosobněním tradice — již 
v jejich případě zosobňuje šlechtické sídlo — Josh je představitelem těch, kteří žád-
nou tradici nemají, pobudů, nomádů. Je to chlapec bez rodiny a jako takový se pa-
tologicky upne na přítele z předchozího zaměstnání na pouťové atrakci, zlověstně 
působícího Mortimera. Josh není jen zdatný zahradník, ale též velmi zdatný řezbář. 
Jeho osobnost se tak vyznačuje zvláštní rozpolceností — na jedné straně naprostá 
psychologická nevyrovnanost a místy až úchylná závislost na svém vzoru Morti-
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merovi; na straně druhé obrovský cit a možná i jakási umělecká suverenita. Ale Josh 
zdaleka není v tomto osamocený, druhý vypravěč, Simon, je jeho pendantem. Sice 
pocházejí z různého prostředí, v ledasčem si jsou však podobní. I Simon trpí jistými 
psychopatologickými rysy a i on dokáže velmi umně skrývat své nadání: v podrostu 
parku vytvořil důmyslný labyrint, který mu umožňuje nepozorovaně se přesouvat 
mezi různými body v prostoru, z nichž se mu naskýtá pohled na okolní dění. Je to tro-
chu paradox: Simonova sestra Audrey hledá zahradníka, přitom nejlepším zahradní-
kem je její vlastní bratr, ovšem jeho pojetí dokonalé zahrady je velmi odlišné. Zatímco 
Audrey chce, aby zahrada reprezentovala a byla přehledná, Simon chce takovou za-
hradu, která bude naprosto nepřehledná a která bude jen jeho. Jeho voyeurství je 
vcelku neškodné a zpočátku se ani nezaměřuje na konkrétní objekty či akty. Je prostě 
a jednoduše posedlý touhou být neviděn a vidět. Dosud se mu to úspěšně dařilo, nic-
méně příchod nového zahradníka jeho svět ohrožuje.

Takové jsou výchozí premisy Unsworthova románu. Na nich rozehrává pozoru-
hodnou hru, na jejímž konci se román obloukem vrací na svůj počátek. Přes drama-
tické události, jichž jsme svědky a jejichž líčení je nám pozoruhodně předkládáno 
z perspektivy dvou ne úplně normálních vypravěčů, se změnilo jen velmi málo — 
tedy s výjimkou toho, že většina postav knihy ztratila svou původní nevinnost.

Abych se ale vrátil k tomu, co bylo řečeno výše. Ve Skrýši Unsworthovi skutečně 
nejde o to řešit nějaké aktuální problémy; dokonce by se dalo říci, že román se ode-
hrává v jakémsi bezčasí. Původ jednotlivých postav sice hraje roli, nicméně pouze 
do té míry, že určuje jejich původní pozici ve hře. Na nic jiného vliv nemá a o nějaké 
sociální změně, jež by se v románu odehrávala, anebo snad na ni apelovala, nemůže 
být ani řeč. Skrýš je tak víc než cokoli jiného stylistickou meditací o touze (jakkoli 
se tato projevuje) a nevinnosti. Dlužno dodat, že Barry Unsworth je již na počátku 
své literární dráhy značně pesimistický. Knihou prolíná skepse vůči kvalitám lidské 
povahy a vyznění románu navozuje silnou domněnku, že lidský úděl je v podstatě 
tragický, neboť se nese ve znamení deziluze a nutné ztráty nevinnosti.

Stejné vyznění lze číst i v o něco pozdějším románu Mooncrankerův dar (Moon-
cranker’s Gift) z roku 1973. Oním „darem“ z titulu je velice perverzní dárek, který 
jedna z hlavních postav, učitel filosofie Mooncranker, dá svému silně věřícímu stu-
dentovi. Perverzní proto, že jde ztvárňuje ukřižování, ovšem postava Ježíše na kříži je 
vytvarovaná z mletého masa obaleného gázou. Maso se samozřejmě po chvilce začne 
kazit a objeví se v něm červi. Mladý student je darem — anebo spíše prostou skuteč-
ností, že mu respektovaný učitel něco takového dal — silně otřesen, což je jedním 
z hlavních faktorů, který u něj vede k pochybnostem o dosud pevné náboženské víře 
a zhroucení někdejšího dětského světa plného jistot. Těmi dalšími jsou komplikovaná 
situace v rodině a objev vlastní sexuality. My protagonistu Farnabyho potkáváme 
o desetiletí později, kdy je stále nucen se k tomuto daru vracet a pokoušet se rozluš-
tit jeho význam. To se mezitím Mooncranker stal velmi známou veřejnou personou, 
pojal za milenku Mirandu, někdejší blízkou Farnabyho přítelkyni z onoho osudového 
léta, kdy skončilo jeho dětství. Mooncrankerovo jednání mu ve zpětném pohledu při-
jde jako zvráceně vypočítavé. Viděl dva mladé nevinné lidi a rozhodl se učinit vše, aby 
je o nevinnost připravil. „Je slabá říkal si. Nechá se ovlivnit a využít. Mooncranker 
v ní musel vidět někoho, kdo je předurčený k tomu stát se obětí. Narazit na dva takové 
lidi jako Miranda a já! A tak mladé. V něco takového nemohl ani doufat. Je zvláštní, že 
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má vlastní zkušenost z toho léta se nesla ve znamení rostoucí síly a jistoty, po žádné 
takové slabosti ani stopa. Ale Mooncranker to viděl,“2 vzpomíná Farnaby, když v něm 
vzklíčí podezření, že do věci se zvláštním darem byla zapletena i Miranda. Nakonec 
přemýšlí, že právě Mirandiny prsty uhnětly postavičku Krista, protože právě její spo-
luúčast na celé věci poskytovala Mooncrankerovi zvláštní potěšení.

Mooncranker podle Farnabyho Mirandu zneužil, nejprve tím, že ji zapletl do 
svého plánu, později i sexuálně, když ji pojal za milenku. „Mooncranker, muž dlouhé, 
houževnaté paměti, opečovávané touhy. Plných pět let držel v paměti, že Miranda je 
poddajná, uchovával vzpomínku na to, jaký na ni udělal dojem,“3 uvažuje Farnaby, 
když se s Mirandou a Mooncrankerem setkává v Istanbulu. Mooncranker sem přijel 
přednášet, ale namísto toho v důsledku dlouholeté závislosti na alkoholu kolabuje, 
k čemuž přispěla i ztráta Mirandy, na níž se stal víceméně závislý. Farnaby mu slibuje, 
že mu pomůže Mirandu najít, nicméně jeho hlavním motivem je najít odpověď na 
otázku, proč mu Mooncranker kdysi dal záhadný dar a proč, anebo zda byla součástí 
tohoto plánu Miranda. Román končí otevřeně, protože Farnaby se jasné odpovědi 
nedočká. „Říkal, že to není zdravé pro chlapce tvého věku být takhle…,“ říká mu Mi-
randa, na což on reaguje: „Zdravé? Kdo je zdravý?“4

Mooncranker je evidentně manipulátor, jenž je často sobecký a sleduje vlastní zá-
jmy (což se nejvíce projevuje na jeho milostné avantýře s Mirandou), na straně druhé 
je to ovšem charismatická, záhadná postava a ani Farnaby, byť místy hoří vůči svému 
někdejšímu učiteli upřímnou nenávistí, se nemůže spokojit s odpovědí, že Mooncran-
ker mu chtěl pouze ublížit. Jednal snad Mooncranker z nějaké vyšší pohnutky, která 
Farnabymu, ale i nám čtenářům zůstane skryta? Vycítil snad, že jeho žák již nepatří 
do bezpečného světa dětství a chtěl, aby přechod do nejisté dospělosti byl co nejrych-
lejší? Konec zůstává otevřený, Farnaby ani my čtenáři se jasnou odpověď nedozvíme, 
ale třeba právě tohle je součástí Unsworthova sdělení. Ostatně stejně otevřený je 
i konec Skrýše. Otevřený, leč zdaleka ne optimistický — zaznívá zde jakási skepse, či 
snad povědomí o tragickém údělu člověka, jímž je ztratit někdejší nevinnost a skončit 
v pochybnostech a deziluzích. Unsworthovi hrdinové — a neplatí to vůbec jen o jeho 
prvních knihách — se nestávají obětí náhod, nýbrž podléhají určitému univerzál-
nímu tragickému vzorci.

Pokud má Barry Unsworth ve svých nehistorických prózách k někomu z britských 
autorů druhé poloviny 20. století blízko, pak je to především Lawrence Durrell. Pojí ho 
s ním nejen podobná životní zkušenost let strávených ve Středomoří, ale i odtažitost 
od soudobé britské literární produkce, obdiv ke středomořské a orientální krajině 
(u obou se projevuje zejména pozoruhodnými popisy účinků světla) a v neposlední 
řadě i ono zvláštní tragicky-skeptické pojetí lidských dějin a člověka. Zatímco Roz-
hněvaní mladí muži mohli ještě věřit, že kritikou společnosti se něco změní, Durrell 
s Unsworthem jsou naladěni mnohem blíže Larkinově slavné básni Toto nechť je verš. 
U obou ten skeptický pohled tvoří základ jejich pojetí dějin člověka; oba vnímají dě-
jiny jako scénu, na níž se v různých kulisách odehrává tentýž tragický příběh: proto 
v Durrellově Avignonském kvintetu ztrácejí postavy svou identitu a stávají se jen více 

2 Unsworth 1973, s. 240.
3 Tamtéž, s. 243. 
4 Tamtéž s. 271. 
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či méně nahodilým shlukem atributů a vlastností, které posléze žijí samostatným 
životem a přecházejí na další nositele v jiných časových obdobích, proto Unsworth 
píše skoro stejný příběh o zradě, chamtivosti a zákeřnosti, lhostejno zda se odehrává 
na otrokářské lodi (Posvátný hlad) nebo na raně středověké Sicílii (Tanečnice).

BARRY UNSWORTH A HISTORICKÝ ROMÁN

V kontextu Unsworthovy tvorby a vzhledem k výše naznačenému hlavnímu tematic-
kému zájmu autora bylo velmi šťastné rozhodnutí obrátit se k historickému románu. 
Tím vůbec prvním byl v jeho případě Pascaliho ostrov v roce 1980. Stojí za připomenutí, 
že to bylo už v době, kdy historický román prošel značnou renesancí. Od Fowlesovy 
Francouzovy milenky uplynulo přes deset let, mezitím vyšly výborné Farrellovy histo-
rické romány Nepokoje, Obléhání Krišnapuru a Singapurské sevření. V témže roce jako 
Pascaliho ostrov se objevily monumentální Děti půlnoci Salmana Rushdieho, význačné 
autorovým pojetím dějin jako palimpsestu. Historický román se dostává do popředí 
literárně kritického zájmu. „Od sedmdesátých let získal historický román status, jenž 
ještě převyšuje ten, který měl v 19. století a jehož součástí je transformace zavedených 
konvencí. Fowlesova Francouzova milenka vytvořila precedens pro velkou část histo-
rické beletrie v následujících desetiletích.“5 Bradford vidí v nástupu historického ro-
mánu jakýsi protiklad postmodernistických, experimentálních tendencí v současné 
próze. „Vzkříšení historického románu po roce 1970 představuje velice zajímavý kodi-
cil k napětí mezi realismem a postmodernismem v hlavním proudu britské prózy. Až 
na několik výjimek — hlavně Ackroyda — historická próza zcela neapologeticky a ma-
nipulativně využívala konvencí realismu. Byly používány všechny standardní mecha-
nismy mimésis a autentičnosti a namísto toho, abychom na stránkách knih nachá-
zeli fikcionalizované verze sebe samých a svých vrstevníků, je nám nabízeno vzrušení 
sledovat minulost, jako kdyby nám cestování v čase dalo možnost sledovat ji v jejích 
přesvědčivých detailech. Ono lehce chlípné vzrušení vědět toho tolik o soukromých 
životech a myšlenkách tolika lidí, které vždy bylo součástí atraktivity klasických rea-
listických textů, bylo nyní rozšířeno tak, že jsme součástí srovnání — morálního, etic-
kého a kulturního — mezi naší a jejich časovou zónou.“6 Nový historický román, říká ve 
svém výkladu Richard Bradford, našel velká intelektuální témata zejména v postmo-
derním odmítání „velkých příběhů“, za něž jsou dosazovány příběhy „malé“, margina-
lizované, zapomenuté. Autoři nového historického románu se vepisují do dějin a jejich 
díla rezonují s módními kritickými a teoretickými směry moderního myšlení. Podle 
Lindy Hutcheonové, autorky vlivného spisu Poetika postmodernismu,7 historiografická 
metafikce vrací historii na její správné místo, totiž do samého srdce romanopiscovy 
práce. Hutcheonová nové historické romány vítá, neboť podle ní zpochybňují předpo-
klady žánru samotného, který vychází z osvíceneckého dědictví a historismu 19. století.

Barry Unsworth, ač od počátku osmdesátých let etablován jako autor především 
historických románů, za jeden z nichž získal v roce 1992 Bookerovu cenu, jako by 

5 Bradford 2007, s. 82. 
6 Tamtéž, s. 99. 
7 Hutcheon 1988. 
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stál mimo tento hlavní proud. I když čtenářská obliba jeho děl má nepochybně co do 
činění s vlnou obnoveného zájmu o historii, kritická diskuse díla obchází. Jen namát-
kou: zmiňovaný Richard Bradford ho v knize, jež si klade za cíl představit současný 
britský román, nezmiňuje ani jednou, stejně tak o něm mlčí Mariadele Boccardiová 
ve specializované monografii Současný britský historický román, reprezentace, národ, 
impérium. Jsou to samozřejmě jen dva příklady, ale jsou v ledasčem výmluvné. Un-
sworth totiž jen obtížně zapadá do nějakého teoretického rámce, ať už jde o lyotar-
dovský konec „velkého vyprávění“, či o historický revizionismus. Nikoli, jak bylo 
řečeno výše, historii používá jako kulisu, na níž rozehrává svá dramata a jednotlivé 
historické epochy volí dle sdělení, o něž v románu usiluje. Pro svůj komentář k soužití 
různých náboženství případně volí raně středověkou Sicílii, protest proti konfliktu 
v Iráku zase zobrazí na příkladě souboje o území někdejší Mezopotámie po první 
světové válce. A pro ilustraci lidské hamižnosti a touhy po stále větším bohatství volí 
období, kdy vrcholí obchod s otroky.

To samozřejmě neznamená, že by tyto kulisy byly libovolně zaměnitelné. Naopak 
jsou pečlivě voleny se zřetelem k autorovu sdělení; řečeno jinými slovy: jejich význam 
je pouze druhotný, neboť nejsou nic jiného než kulisy, které mají podpořit autorovo 
sdělení, ať už je to moc umění sdělovat pravdu (Kdo zabil Tomáše Wellse, Kamenná ma-
dona), lidská touha po moci a bohatství (Posvátný hlad, Kvalita milosti, Tanečnice nebo 
Země zázraků). Asi je třeba dodat, že ani při líčení dobových reálií se Barry Unsworth 
nebál využít svou imaginaci: známa je episoda, kdy jakéhosi odborníka na středověké 
divadlo zaujal jeden detail, herecké gesto v knize Kdo zabil Tomáše Wellse, a protože mu 
tento detail byl zcela neznámý a nemohl do dohledat v dostupné literatuře, obrátil se 
na spisovatele. Ten mu odvětil, že si to prostě vymyslel.8 To samozřejmě nemění nic 
na tom, že s pomocí dobře volených faktů dokáže skvěle vytvářet iluzi historického 
prostředí i atmosféru v tehdejší společnosti.

Jedním z takových výborně zvolených detailů je teologický argument, že i ty nej-
méně významné události vedou nakonec k těm nejzávažnějším,9 na němž stojí ro-
mán, anebo spíše novela Kdo zabil Tomáše Wellse. Vše začíná útěkem mladého mnicha 
z kláštera, pokračuje cizoložstvím, při němž je přistižen, přichází o plášť, uchyluje 
se do lesa, střetává se se skupinou potulných herců a zaujímá místo jednoho z nich, 
který právě zemřel. Děj pak pokračuje s malými peripetiemi až do okamžiku, kdy se 
skupina herců, cestující ke svému šlechtickému ochránci do Durhamu, dostane do fi-
nančních potíží — po zaplacení pohřbu zemřelého kolegy jim nezbývá na cestu. Právě 
tehdy však dostane vedoucí souboru vskutku převratný nápad, aby se namísto obvyk-
lých moralit (jež v jejich podání u tamního publika neměly příliš úspěchu) pokusili 
dramaticky ztvárnit vraždu malého chlapce, jehož mrtvola byla krátce před jejich pří-
chodem nalezena: „Léta už uvažuji o tom, že bychom mohli dělat hry z příběhů, které 
se odehrávají v našich životech. Věřím, že takhle budou vznikat hry v budoucnosti.“ 
Původní inscenace této vraždy staví na obecně přijímaném podezření, že vražedkyní 
je hluchoněmá dívka a důvodem vraždy finanční obnos, který má chlapec při sobě. 

8 Viz The Wall Street Journal, 18. června 2012. [online]. [cit. 20. 8. 2015]. http://online.wsj.com/ 
news/articles/SB10001424052702303734204577466801039528644.

9 Occamův argument Unsworth reflektuje slovy: „Toho dne mě hlad přivedl k cizoložství 
a kvůli cizoložství jsem přišel o svůj plášť.“
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Nicméně posléze se celá kauza notně zkomplikuje, neboť jak se herci snaží vlastními 
silami dobrat faktů, stávají se vlastně detektivy a přicházejí na rozpory, netušené 
souvislosti a nakonec docházejí k úplně jiné interpretaci zločinu. V druhé verzi hry 
nakonec z vraždy obviní místního mnicha a poté, co je v průběhu hry tento mnich 
nalezen oběšen se spoutanýma rukama, i šlechtice sídlícího v hradě nad vesnicí. Před 
zlobou hradního pána je zachrání až intervence ne snad zcela spravedlivého, ale roz-
hodně pragmatického soudce, jenž vstupuje na scénu jako deus ex machina.

Toto je však pouze jeden aspekt knihy. Tím dalším je otázka umění a jeho schop-
nosti zobrazovat stav světa — zde Unsworth zcela zjevně navazuje na svůj dřívější 
román Kamenná madona.10 Dokáže hra skutečně postihnout, co se stalo Tomáši Well-
sovi? A v jakém smyslu je hra „pravdivá“? Unsworthova kniha je plná otázek podob-
ného typu, kdy se estetické ohledy (inscenovat působivé představení) mísí s etickými 
(zachytit, jak to bylo, respektive ukázat na viníka). K tomu navíc přistupují pochyb-
nosti svědomí u samotného vypravěče, který si vyčítá, že uprchl z kláštera. Nako-
nec ale inscenace hry pozměňuje i jeho, přiklání se k životu herce a odmítá nabídku 
soudce, že se za něj přimluví u jeho duchovních nadřízených.

Hlavní hrdina se tak přiklání k umění, které má podle něho schopnost vypovídat 
pravdu. Inscenace hry ze skutečného života pro něj znamenala jistou proměnu. A ne-
jenom pro něho. Unsworth hezky ukazuje rozdíl, s jakým jsou dvě verze stejné hry 
inscenovány. V té první vycházejí herci z toho, co se doslechli, a jejich výkon je prů-
měrný; v druhé verzi staví na svém „detektivním“ pátrání, jsou hnáni touhou dobrat 
se pravdy a jejich herecký výkon je ještě lepší. Protagonista říká: „V téhle hře neexis-
tuje žádná obecná shoda. Tenhle příběh nám nedal Bůh, neodhalil nám jeho význam. 
Takže vlastně žádný význam nemá, je to jen smrt. Herci jsou jako ostatní lidé, musí 
pracovat s významem, který jim dal Bůh, nemohou si vymýšlet významy vlastní, 
neb to je kacířství, zdroj všeho našeho trápení, důvod, proč naši rodiče byli vyhnáni 
z ráje.“ Umění — ať už hra v tomto případě nebo skulptura v Kamenné madoně — ne-
může promlouvat o významu nebo pravdě doslovně, může jen naznačovat, vyjevovat 
skryté souvislosti. Vlastně plní jakousi hermetickou roli: vyjevuje a zároveň skrývá, 
je v neustálém vztahu s divákem/čtenářem, bez jehož účasti není vyjevení významu 
možné. Estetika a etika tak nejsou v tomto pojetí odděleny, nýbrž jdou ruku v ruce.

V Kamenné madoně tato zvláštní komunikace mezi uměleckým dílem a divákem 
překračuje staletí. Děj románu je zasazen do Benátek, kam přijíždí nevinný anglický 
restaurátor (anglickému čtenáři se jistě vybaví, jakým způsobem se zlověstnou aurou 
města na kanálech pracoval Ian McEwan v novele Cizí pohostinství) a začíná pracovat 
na soše, která ho okamžitě okouzlí svým zvláštním tajemstvím. K němu díky autorovi 
nakonec máme blíže my čtenáři: dozvídáme se, že socha vznikla kdysi ve středověku 
a že sochaři pro postavu madony seděla prostitutka, s níž měl poměr. Tuto prosti-
tutku později najdou mrtvou a z její vraždy je obviněn právě sochař. Ten ve vězení 
dostává papír a pero, aby sepsal své doznání. V domnění, že toto doznání má být doru-
čeno jeho patronovi příslušníku benátského patricijského rodu, píše upřímnou verzi 

10 Ten se odehrává na třech časových rovinách: ve středověku, osvícenství a současnosti, 
přičemž pojítkem je socha kamenné madony, jež slouží zároveň i jako vodítko k objasnění 
detektivní zápletky. Řečeno zjednodušeně: umění, je-li mu nasloucháno pozorně, dokáže 
vést k odhalení a pravdě. 
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událostí předcházejících dívčině smrti. Píše o svých počátečních rozpacích nad tím, 
že mu modelem pro madonu sedí právě tato dívka, která je jakožto modelka naprosto 
dokonalá, neboť je zvyklá pracovat se svým tělem tak, jak si přejí její zákazníci. Tato 
prvotní pochybnost ho později začne vzrušovat, inspiruje ho k práci a výsledkem 
je krásná skulptura. Krátce před smrtí na popravišti je sochař ve vězení navštíven 
šlechticem jménem Fornarini. Ten se sochaři vysmívá, neboť to on byl příjemcem 
onoho upřímného vyznání, nikoli sochařův patron. Nebohému sochaři vyjevuje, že 
to on dívku ze žárlivosti zabil, že to on zosnoval sochařovo obvinění a odsouzení a že 
na dovršení své pomsty zařídí, aby se socha madony na kostel nedostala.

Jenže umělecké dílo už žije svým životem a výrazně zasáhne do života lidí v úplně 
jiných dobách — vždy s sebou nese cosi z nešťastného a tragického osudu svého 
tvůrce i jeho modelu. To platí o benátském Casanovovi 18. století, sepisujícího své 
šokující paměti, tak pro zmíněného anglického restaurátora Simona Raikese, jenž se 
zamiluje do uhrančivé Chiary, ženy místního sochaře Litsova a ženy, jež má blízko ke 
zlověstně působícímu galeristovi Lattimerovi. Následuje detektivní zápletka, kterou 
se nakonec podaří rozluštit Raikesovi právě díky prostřednictvím svého „čtení“ ma-
dony — navíc vedle zápletky nahlédne i do temné minulosti za touto sochou.

Dalším silným motivem Unsworthovy prózy je lidská přirozenost. Nejsilněji za-
znívá v diptychu Posvátný hlad a Kvalita milosti, ale s jistou modifikací jej najdeme 
u tohoto autora téměř všude. Postavy těchto knih jako by byly — neodvolatelně, fa-
tálně, od samého počátku své pozemské pouti — uzavřeny do začarovaného kruhu 
zrady, lsti, úskoků a zákeřností. A často dokonce i ty postavy, které bychom snad byli 
v pokušení vnímat jako hrdiny, se záhy ukáží jako fanatici, proradní jedinci, kteří ne-
mají sebemenší soucit se svými bližními a kteří jsou pro dosažení svého cíle ochotni 
obětovat cokoli a kohokoli — to je případ admirála Nelsona, jak jej Unsworth podává 
v knize Jak jsme přišli o Nelsona (Losing Nelson).

Soukolí osudu je nemilosrdné. Tragédie, jak tvrdí George Steiner, je modernímu 
věku zapovězena: takže co zbývá? Jen deziluze? Anebo snad satira s nějakým slabým, 
neurčitým náznakem, záchvěvem naděje? I tu Unsworth nabízí, ovšem není snadné se 
k ní dobrat. Jinými slovy, není snadné nahlédnout, že to, co se jeví jako řád, a co by snad 
mělo obsahovat jistou záruku toho, že spravedlnosti konečně bude učiněno zadost, vů-
bec není samozřejmé, že o každou takovou věc je třeba bojovat. A pokud se už něco tako-
vého nahlédnout podaří, není vůbec snadné nerezignovat. Ona jsou totiž různá soukolí 
osudu: jsou taková, která člověka semelou, než se stačí rozkoukat, ovšem i taková, která 
si ochotně vymýšlíme, abychom jimi omluvili svá selhání. Ta hranice je velice tenká, 
Unsworth to ví, a právě na ni staví své postavy. Čteme jejich příběhy a musíme je soudit. 
Text si o to doslova říká, vybízí nás k tomu, ovšem zároveň nám jasně říká, že jakmile 
soudíme tyto postavy, soudíme i sebe. A to není úplně radostné zjištění.

Nelichotivý obraz lidské přirozenosti jako by u Unsworthe krystalizoval dlouho, 
patrně již od románu Mooncrankerův dar, ale zcela jistě od Posvátného hladu. Pro vzne-
šenost zde příliš místa nezbývá, a pokud ji někdo projeví, obvykle jej mašinérie osudu 
nemilosrdně semele. Hamižnost, touha po moci, penězích, ženách, slávě… to je hnací 
motor oněch dějin, k nimž se s takovou devótností obracíme, hledáme v nich inspiraci 
pro současnost a nevidíme, že něco je špatně od začátku… anebo alespoň od určitého 
bodu. Quod ab initio vitiosum est, tracta temporis convalescere not potest, jak říkali staří 
Latiníci, neboli co je špatné v počátku, nespraví se v průběhu času. Zdráháme se této 
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moudrosti věřit, odmítáme ji s tím, že je snad možné napravit nějaké křivdy, ovšem 
dějiny nás znovu a znovu usvědčují z omylu. Nejde totiž o dějiny, ale o nás — Unsworth 
ve svých románech nadmíru přesvědčivě dokazuje, že problém netkví — jak se domní-
vají naši tak moudří politologové a lidé, kteří si udělali živnost z toho, že komentují 
všechny a vše — v nějakém politickém uspořádání nebo snad v náboženství, ale že ten 
největší problém spočívá v nás samých, v lidech, kteří ani zdaleka nejsou od přiroze-
nosti dobří, ale kteří naopak od přirozenosti mají sklon intrikovat, podléhat nejrůzněj-
ším svodům a využívat ke své výhodě jakoukoli příležitost, byť to je na úkor druhých.

Asi nejlépe zachytil Unsworth tuto touhu po moci a penězích v románu Posvátný 
hlad. Ten je — zjednodušeně řečeno — příběhem ztroskotání. Dva protagonisté ro-
mánu, mladý kupec a volnomyšlenkářský lékař (mimochodem postava naprosto ne-
věrohodná a anachronistická, jako vystřižená z Rousseaua), vyrážejí každý z jiných 
motivů na cestu s otrokářskou lodí — a oba dva jsou nakonec semleti mašinérií, které 
nedokážou vzdorovat. Smutný je zejména osud lékaře, který věří, že se mu podaří 
z osvobozených otroků vytvořit společnost, jež bude čistší, spravedlivější a prostá 
vztahů, které fungují ve společnosti otrokářské. Jeho omyl jej však nakonec stojí ži-
vot — jakmile se totiž skupina bývalých otroků ustaví jako komunita, záhy zde za-
čnou panovat vztahy úplně stejné, jaké panovaly v Anglii. Postavy jsou nuceny čelit 
silám, které jsou silnější než ony a které zdaleka nejsou svázány s jednou konkrétní 
společností, nýbrž jdou mnohem hlouběji do lidské přirozenosti. To má jeden pří-
jemný důsledek — ochraňuje to autora před jakýmkoli moralizováním. Hrdinové pří-
běhu totiž nevolí mezi dvěma sadami hodnot, z nichž jedna je dobrá a druhá špatná. 
Volí, aniž by přesně věděli co. Jsou často zmítáni, dělají kroky do tmy, znovu a znovu 
narážejí a jedinou nadějí je jim to, že do budoucna budou své kroky volit obezřet-
něji — pokud je tedy temnota nepohltí.

Podobná dvojice jako v Posvátném hladu se objevuje i v knize Tanečnice (The Ruby in 
Her Navel). Ona fatalita je zde ještě palčivější o to, že zatímco Posvátný hlad byl situo-
ván do raného novověku, jehož hodnoty sice stále vyznáváme, nicméně jehož některé 
aspekty (právě otrokářství) jsou pro nás dnes naprosto nepřijatelné, Tanečnice se ode-
hrává na Sicílii za vlády normanských králů, tedy v období, které bychom tak rádi 
vnímali jako ráj na zemi, jako mírovou a plodnou koexistenci hned několika kultur 
a náboženství. Přesto od první stránky knihy se do mysli vnucuje předtucha, že bar-
baři jsou za branami — v tomto případě dokonce již uvnitř bran, protože za Normany, 
kteří na Sicílii vládnou a stačili se „nakazit“ orientální vzdělaností a kulturou, přichá-
zejí další, kteří nemají ambice kulturní, nýbrž mocenské a k jejich uskutečnění ne-
váhají využít kulturních rozdílů. Thurstan, jinak čestný a upřímný hoch, provázený 
traumatem ze ztráty jinošských ideálů, se dostává do soukolí, jemuž ve své naivitě 
nedokáže uniknout, ošálen se dopouští zrady, ale pak prochází katarzí. Jeho učitel 
Júsuf ibn Mansúr je mlýnskými kameny semlet — na rozdíl od lékaře Parise z Po-
svátného hladu však neočekával, že by mu mohl uniknout. Ví, že svět je takový, jaký 
je, a že žádné vznešené řeči o náboženství nebo kultuře z něj neudělají místo lepší.

Své dílo Barry Unsworth završil symbolicky pokračováním Posvátného hladu. Kniha 
Kvalita milosti (The Quality of Mercy) vyšla v roce 2011, tedy rok před autorovou smrtí. 
Odehrává se na dvou místech, v Londýně a v hornické vesničce nedaleko spisovatelova 
rodného Durhamu, a sleduje osudy těch, kteří přežili Posvátný hlad: na jedné straně je 
to Erasmus Kemp, syn někdejšího majitele otrokářské lodi, který se po ztrátě plavidla 
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dostal do finančních obtíží a nakonec spáchal sebevraždu, což mělo pochopitelně deva-
stující dopad na rodinu a zejména na mladého Erasma, který začínal od nuly; na straně 
druhé pak několik námořníků ze zmiňované lodi, které vojenská eskorta dopravila 
do Anglie před soud. Obě místa, tedy Londýn a havířský sever Anglie, spojuje postava 
irského tuláka Sullivana, jemuž se ze zajetí podařilo uprchnout a míří na sever, aby 
vyřídil vzkaz rodině jednoho ze svých mrtvých kamarádů. S jistým zjednodušením 
lze říci, že Unsworth zde rozehrává stejnou hru jako v Posvátném hladu: ocitáme se ve 
společnosti, která nezná soucit a která semele každého, kdo se snaží jít proti proudu. 
Přesto se zde takoví jedinci najdou, v tomto románu je to advokát, který jde proti Kem-
povi a snaží se dokázat, že jednání s otroky — které na plavidle nechal kapitán z bizar-
ního důvodu smluvního ujednání s pojišťovnou házet mrtvé do moře, aby mu náhodou 
nezemřeli na palubě — bylo nemravné a nezákonné, a dále bojuje za svobodu otroků, 
kteří byli v Anglii propuštěni a následně uvrženi do otroctví někým jiným. Je to stejný 
idealista jako doktor Paris z předchozího románu, nicméně přece jen věrohodnější 
a též úspěšnější. I tak má ale pozici velmi těžkou, protože proti němu stojí silní podni-
katelé typu Erasma Kempa, ale i většinová společnost, která buď trpí předsudky, anebo 
sdílí étos laissez-faire a touží po příležitosti zaujmout vyšší postavení a podrobit si 
druhé. Z pochopitelných důvodů nelze překvapivý závěr románu prozradit, snad jen 
naznačit, že právě toto zakořeněné přesvědčení, že když se naskytne příležitost, je 
třeba ji využít a usilovat o stále větší bohatství — bez ohledu na druhé a bez ohledu na 
vlastní zkušenost s prací v nelidských podmínkách — je důvodem pesimistického, té-
měř ale smířeného závěru románu. Sečteno a podtrženo, Unsworthovo dílo se uzavírá 
zjištěním, že lidská povaha zůstává neměnná a ne zrovna hezká. Není to věc systému, 
nemá cenu snít o nějakém lepším uspořádání společnosti, anebo snad o pokroku. Snít 
a snažit se o lepší svět je možné jen individuálně… s vědomím, že dotyčný narazí.
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BARRY UNSWORTH AND HISTORY FROM WHICH WE LEARN NOTHING

The article presents an overview of Barry Unsworth’s work with an emphasis on his history wri-
ting. The author follows the development of Unsworth’s writing from the very beginnings to major 
historical novels that brought the author worldwide fame. History and thinking about the nature of 
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man are seen as key topics of Unsworth’s oeuvre and it is argued that Unsworth’s view of mankind 
is largely pessimistic. His historical novels tend to show that there is no development whatsoever as 
far as the nature of man is concerned. The world depicted by Barry Unsworth is one ruled by greed, 
hunger for power and deceit. This is best exemplified in his arguably best novel The Sacred Hunger 
where the hunger for power is seen as the major driving force in the vicious circle of human history.
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