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La Belle France
I. PLAVBA ZA ZM ĚN O U
V pět hodin pětačtyřicet minut jsme s Paulem vstali z teplé
postele a nakoukli ven z okénka naší kajuty na lodi SS America.
Ani jeden z nás se tu noc nijak zvlášť dobře nevyspal – částečně
to zapříčinilo počasí, částečně vzrušení, které v nás každým okamžikem narůstalo. Promnuli jsme si oči a mžouravými pohledy
jsme zjistili, že venku je mlhavo. Ale i přes temně modrý úsvit
a mlžný opar jsme dokázali na pobřeží před námi zahlédnout
řadu probleskujících světel. Byla středa, třetího listopadu 1948,
a my jsme konečně přistávali ve francouzském Le Havru.
V Evropě jsem nikdy předtím nebyla a vůbec jsem netušila,
co mohu očekávat. Strávili jsme na moři týden, byť se to zdálo
mnohem déle, a já byla více než nachystaná mít opět pevnou
půdu pod nohama. Jakmile se s námi naše rodina rozloučila
v podzimně zbarveném New Yorku, Amerika vplula rovnou do
severoatlantské mořské bouře. Mohutná loď se kymácela pod
nárazy divokých vln velkých jako dům a nás obklopoval neustálý hluk – bušení, cinkání, burácivé chvění a úpění. Podél
chodeb byla upevněna záchranná lana. Nahoru… nahoru…
nahoru… ohromný zaoceánský parník se zvedl do výše, na
jejímž vrcholku chvíli kymácivě setrval, a pak se zhoupl dolů…
dolů… dolů…, aby se s další vlnou trhavě a v silné vodní spršce
vydal opět vzhůru. Bolely nás všechny svaly, byli jsme vyčerpaní
i psychicky a všude po podlaze se válely střepy nádobí. Většina cestujících a pár členů posádky měli již výrazně nezdravou
zelenou barvu v obličejích. Já i Paul jsme měli to štěstí, že jsme
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se projevili jako dobří námořníci s kachními žaludky – jedno
ráno jsme patřili k dvěma z pěti jiných pasažérů, kteří se zvládli
dostavit na snídani.
Do té doby jsem na moři strávila jen málo času, a to během
druhé světové války po cestě do Asie a pak zpět do USA. Paul
naproti tomu zažil na moři snad každé možné počasí. Ve dvacátých letech, kdy si nemohl dovolit studovat na univerzitě, plul
z USA na ropné lodi až do Panamy, pak se svezl na malém trajektu z Marseille do Afriky, přeplul Středozemní moře a Atlantik z Terstu do New Yorku, nalodil se na škuner, který se plavil
z Nového Skotska do Jižní Ameriky a za války krátce sloužil na
lodi v Čínském moři. Prožil si na mořích a oceánech vodní tornáda, hromy a blesky a spoustu jiných projevů „elementárního násilí přírody“, jak sám prohlašoval. Paul byl prostě někdy opravdový
macho, jindy zase tichý, důkladný a intelektuálně založený muž.
I když trpěl velkou závratí, patřil k těm lidem, co jsou schopní
v prudké bouři vylézt až na špičku lodního stožáru. Bylo typické,
že na palubě Ameriky si v podstatě dělal starosti za nás oba.
Paul dostal nabídku vést výstavní oddělení pro USIS (Informační servis USA) na americké ambasádě v Paříži. Jeho úkolem
bylo napomoci propagaci francouzsko-amerických vztahů prostřednictvím výtvarného umění. Šlo o jakousi formu kulturní
propagandy a Paul se na tuto práci výborně hodil. Ve dvacátých
letech totiž v Paříži žil, mluvil skvěle francouzsky a zbožňoval
francouzskou kuchyni a víno. Paříž byla jeho nejmilejší místo na
celém světě. Takže když mu vláda tuto práci nabídla, okamžitě
po nabídce skočil. A já se vydala s ním – jako svého druhu takové
velké zavazadlo.
S Paulem jsme se shodli, že cestování zafunguje jako test našeho manželství. Jestli dokážeme pozitivním způsobem využít všechen chaos a nečekané události, které cestování z místa na místo
nevyhnutelně provázejí, pak zajisté dokážeme stejně hladce proplout i zbytkem našeho společného života. A do té doby se nám
to velmi úspěšně dařilo.
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Seznámili jsme se na Cejlonu v létě 1944, kam nás oba umístil Úřad pro strategické služby (OSS), předchůdce dnešní organizace CIA. Paul byl umělec a dostal za úkol vytvořit „válečné
pracovny“, v nichž by mohl generál Mountbatten analyzovat
zprávy zaslané na velitelství našimi agenty na bojištích. Já jsem
vedla tamní registr a mou náplní práci bylo mimo jiné zpracovávání zpráv od agentů z válečného pole a další přísně tajné dokumenty. V pozdějších válečných letech jsme byli s Paulem převeleni do čínského Kchun-mingu, kde Paul pracoval pro generála
Wedemeyera a naše namlouvání pokračovalo nad lahodným čínským jídlem.
Přestože jsme se setkali v zahraničí, válečný pobyt v Asii jsme
rozhodně nepovažovali za opravdový život v cizině: pracovali jsme sedm dnů v týdnu, přespávali v ubytovnách a byli jsme
neustále připraveni sloužit armádě.
Teď však válka skončila. V roce 1946 jsme se vzali, žili jsme
dva roky ve Washingtonu a nyní jsme se stěhovali do Paříže. Od
svatebního dne, tedy od 1. září 1946, jsme byli neustále něčím
tak zaměstnaní, že jsme neabsolvovali ani opravdovou svatební
cestu. Možná že tedy pár následujících let v Paříži nám všechno
vynahradí, možná že půjde o jakousi svatební, i když samozřejmě pracovní, cestu. V každém případě to znělo našim uším jako
skvělý plán.
Když jsem z kajuty pozorovala poblikávající světla Le Havru,
došlo mi, že nemám ani tušení, na co se to vlastně dívám. Francie
byla pro mě jen neurčitý abstraktní pojem, země, již jsem si sice
v duchu dlouho představovala, ale o níž jsem vlastně vůbec nic
nevěděla. A i když jsem se nemohla dočkat, až vstoupím na pevninu, měla jsem i jisté důvody k podezíravé opatrnosti.
V kalifornské Pasadeně, kde jsem vyrůstala, neměla Francie
příliš dobré jméno. Můj vysoký, zamlklý otec, „Big John“ McWilliams, prohlašoval, že všichni Evropané, ovšem Francouzi především, jsou „tmaví“ a „špinaví“, a to i přesto, že v Evropě nikdy
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nebyl a žádného Francouze osobně neznal. Já jsem sice už dvě
Francouzky zažila na vlastní kůži, ale šlo o dvojici výstředních učitelek, starých panen. A i když jsem se francouzsky učila už roky,
neuměla jsem v podstatě nic říct a jazyku jsem vůbec nerozuměla.
A pak – na základě četby článků ve Vogue a v různých hollywoodských plátcích – jsem měla podezření, že Francie je v podstatě
země bohémů, Francouzky jsou krásné křehotinky s dokonale
načesanými vlasy a obecně pěkné potvůrky, a Francouzi načančaní, do sebe zahledění muži, co si pečlivě pěstují knírky, balí děvčata a kují pikle proti „všem americkým buranům“.
A já jsem měřila 188 centimetrů, měla jsem šestatřicet let
a byla jsem dosti hlučná a nepříliš seriózní Kaliforňanka. Takže
není divu, že obraz, který jsem viděla z kajuty zaoceánského parníku, měl formu jednoho obřího otazníku.
America pomalu vplouvala do přístavu Le Havre. Před námi
se otevřel výhled na mohutné přístavní jeřáby, hromady cihel,
vybombardované rozsáhlé plochy a rezavějící, napůl potopené
lodní trupy, pozůstatky nedávné války. Remorkéry nás tlačily
zvolna do zálivu a já opatrně sledovala zástupy lidí v přístavu
před sebou. Pohled mi ulpěl na statném, drsně vypadajícím muži
s větrem ošlehanou tváří a cigaretou visící v koutku úst. Mohutnými pažemi mával nad hlavou a na někoho něco z plna hrdla
křičel. Ukázalo se, že to je nosič zavazadel. Aniž mi věnoval sebemenší pozornost, s bujarým smíchem zvedal a nosil těžká zavazadla a vypadal u toho jako šťastný medvěd. Mohutné břicho
a rozložitá ramena měl ukrytá v sytě modré kombinéze (musím
přiznat, že to byla opravdu moc pěkná barva) a jeho zemitost
a přirozené chování přispěly k tomu, že moje nejistota a obavy
se pomalu rozplývaly.
Takže TAKHLE vypadá skutečný Francouz, říkala jsem si tehdy
v duchu. To má tedy k mým původním představám hodně daleko, díky
bohu! Takže i v téhle zemi žijí normální lidé z masa a kostí!
V sedm hodin ráno jsme s Paulem stáli na břehu a naše zavazadla již prošla celní kontrolou. Další dvě hodiny jsme tam jen
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s límci zvednutými proti jemnému mrholení posedávali, pokuřovali, zívali a čekali na náš automobil. Pak jsme konečně viděli, jak
jeřáb přenáší z lodi i naše velké, nebesky modré kombi značky
Buick, kterému jsme familiárně přezdívali „Modrý blesk“. Buick
zavěšený na silných lanech se nám přenesl nad hlavou a s odskokem dosedl na zem. V mžiku již byl v péči party mécaniciens,
mužů v černých baretech, bílých řeznických zástěrách a vysokých gumákách. Doplnili našemu Blesku essence, olej a vodu, připevnili diplomatické poznávací značky a zcela chaoticky do něj
napěchovali čtrnáct kusů našich zavazadel, půl tuctu cestovních
beden a dek. Paul jim dal dýško, a pak všechno přeskládal tak,
aby při jízdě mohl vidět zpětným zrcátkem na cestu. Paul si na
ukládání zavazadel do auta vždycky zakládal a byl v tom opravdu velmi dobrý – jako pravý mistr hlavolamů.
Když vše dokončil, mrholení ustalo, šedivá obloha nad námi
se protrhala a za ní se objevilo modravé nebe. Usadili jsme se
na přední sedadla a nasměrovali široký, rachotící čumák našeho
vozu na jihovýchod, směrem na Paříž.
II. SOLE MEU NIÈR E
Venkovská krajina v Normandii mi připadala bytostně francouzská, ale způsobem, který jsem nedokázala nějak přesněji
popsat. Všechny obrazy, zvuky, pachy a vůně tohoto místa byly
tak speciﬁcké a mnohem zajímavější, než by kdy jakékoli ﬁlmové
obrazy nebo články v časopisech zabývající se Francií mohly být.
Každé městečko mělo svůj osobitý charakter, přestože některé
z nich – například Yvetot – byly stále posety krátery po bombách
a zbytky ostnatého drátu. Cestou jsme neviděli téměř žádné jiné
automobily, zato jsme potkali stovky cyklistů, starých mužů kočírujících vozy tažené koňmi, žen v černých šatech a malých chlapců v dřevácích. Telefonní sloupy měly jinou velikost i tvar než ty
v Americe. Všechna pole byla už na první pohled pilně obdělávána. Nikde ani vidu po jediném billboardu. Vilky s růžovobílými
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štukami postavené na koncích symetrických allées působily současně půvabně i lehce pošetile. Místní, zemitě kouřové pachy,
křivky krajiny i ostře sytá zeleň zelných polí připomněly Paulovi
i mně dosti nečekaně Čínu.
Ach, la belle France – aniž jsem ji ještě znala, už jsem se do ní
rychle zamilovávala!
V půl jedné jsme doslova „Bleskově“ dorazili do Rouenu. Minuli jsme zdejší starodávný nádherný orloj, pak i slavnou katedrálu
s mohutnými vitrážovými okny doposud poničenou válečnými
útrapami, ale o nic méně majestátní. Zaparkovali jsme na la Place
du Vieux Marché, na náměstí, kde plameny ukončily život
Johanky z Arku. Z náměstí nás michelinský průvodce navedl do
podniku jménem Restaurant La Couronne („Koruna“), který se
nacházel ve středověkém hrázděném domě z roku 1345. Paul se
s velkým očekáváním hrnul do restaurace, ale já jsem ho následovala spíše váhavým krokem, protože jsem měla obavy, že nevypadám dostatečně šik, že nebudu schopná se domluvit a že na nás
místní číšníci budou nevraživě shlížet přes své dlouhé galské nosy
jako na typické „americké burany“ na dovolené.
Vevnitř bylo teplo a hnědobílý interiér působil příjemně starosvětsky, ani příliš prostě, ani výrazně luxusně. Vzdálenému
konci místnosti dominoval obrovský krb s otáčivým rožněm, na
němž se něco opékalo – a také přímo božsky vonělo. U dveří nás
přivítal přímo maître d’hôtel, šéf restaurace, štíhlý muž středního
věku s tmavými vlasy, z nějž na první pohled vyzařovala jakási
jemná vážnost. Paul mu odpověděl a maître se usmál a pokračoval v konverzaci, jako by byli staří přátelé. Pak nás uvedl k pěknému stolu nedaleko od krbu. Ostatní hosté byli Francouzi a já
si hned všimla, že se k nim personál chová se stejnou zdvořilostí
jako k nám. Nikdo nad námi neotáčel oči v sloup ani nekrčil nos.
Vlastně to vypadalo, že nás tu obsluha vyloženě ráda vidí.
Když jsme se usadili, zaslechla jsem od sousedního stolu,
jak se dva obchodníci v šedivých oblecích obrátili s nějakou

Paulovy snímky francouzského venkova
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otázkou na číšníka – staršího, důstojného muže, který na jejich
dotaz zevrubně odpověděl, zatímco u toho gestikuloval s jídelním lístkem v ruce.
„O čem to spolu mluví?“ obrátila jsem se šeptem na Paula.
„Číšník mluví o tom kuřeti, které si objednali,“ zašeptal zpět.
„Kde vyrostlo, jak je uvaří, jaké přílohy si k němu mohou dát
a jaké víno se k němu hodí nejlíp.“
„Víno? K obědu?“ Nikdy jsem na víno moc nebyla, tedy s výjimkou kalifornského burgundského za dolar, a už vůbec nepatřilo
k mým obvyklým nápojům v poledne.
Paul mi vysvětlil, že dobrá kuchyně je ve Francii považována
za spojení národního sportu a opravdového umění a že se víno
podává jak k obědu, tak i k večeři. „Ten fígl spočívá v umírněnosti.“
Najednou jídelnu doslova zaplavila úžasná směs různých
vůní, které mi sice byly povědomé, ale nijak blíže jsem je určit
nedokázala. První vonný závan mi připomněl cibuli. „To jsou
šalotky,“ rozpoznal Paul vůni. „Orestované na čerstvém másle.“
(„Co to je šalotka?“ obrátila jsem se na něj nejistě. „Počkej a uvidíš,“ zněla jeho odpověď.“) Vzápětí k nám z kuchyně doputovala teplá, navinulá vůně, což byla nejspíš nějaká lahodná omáčka, kterou tam právě dokončovali. Pak jsem do sebe nasála cosi
ostře svíravého: salát přelitý ve velké keramické míse zálivkou
z citronu, vinného octa, olivového oleje a několika špetkami soli
a pepře.
Žaludek mi zaúpěl hlady.
Nemohla jsem si nevšimnout, že se číšníci pohybují po místnosti s jakousi poklidnou pohodou, jako by jejich jediným životním posláním bylo udělat vše pro to, aby se jejich hosté cítili příjemně a těšili se z toho, že je o ně dobře postaráno. Jeden z nich
elegantně připlul až k mému loktu. Paul s očima upřenýma na
menu na něj rychlou francouzštinou vypálil několik dotazů. Číšník mu stejně rychle odpovídal a očividně si svižnou konverzaci
s mým manželem užíval. Ach, jak jsem jen toužila být schopná se
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k nim připojit! Místo toho jsem se ale jenom usmívala a kývala
hlavou, jako bych jim rozuměla, byť opak byl pravdou. Zároveň
jsem se ale pokoušela plně nasát všechno, co se kolem dělo.
Začali jsme oběd půltuctem ústřic servírovaných jako půlky
mušlí. Byla jsem zvyklá jen na nevýrazné ústřice z Washingtonu
a Massachusetts a jejich chuť mě nikdy příliš neoslovila. Ale náš
talíř portugaises měl jedinečnou slanou chuť a hladkou konzistenci, a byl to pro mě zcela nový a překvapivý chuťový zážitek.
Ústřice byly podávány s krajíčky pain de seigle, světlého žitného
chleba, namazanými nesoleným máslem. Paul mi vysvětlil, že
podobně jako s vínem to mají Francouzi i s máslem a že tu existují speciální oblasti, kde se vyrábí másla s místní, speciﬁckou
chutí. Beurre de Charentes bylo robustní „tělnaté“ máslo doporučované především do těst nebo na vaření vůbec, zatímco beurre
d’Isigny označovalo jemné, lehké stolní máslo. A právě lahodné
Isigny bylo namazané na našich plátcích žitného chleba.
Rouen je město vyhlášené pokrmy z kachního masa, ale
po konzultaci s číšníkem se Paul rozhodl, že si objednáme sole
meunière. Dorazil nám na stůl v celku: velký, plochý mořský jazyk,
dokonalost sama v bohaté máslové omáčce posypané nasekanou
petrželkou. Číšník opatrně položil velký talíř před nás, ustoupil
o krok a pronesl: „Bon appétit!“
Zavřela jsem oči a zhluboka do sebe nasála stoupající vůni.
Pak jsem si vložila jedno rybí sousto do úst a pomalu žvýkala.
Maso mořského jazyka chutnalo sice jemně, ale lehká, přesto
však výrazná chuť moře se báječně snoubila s opečeným máslem.
Pomalu jsem žvýkala a pak jsem polkla. Naprostá dokonalost!
V Pasadeně jsme na páteční večeře mívali pečenou makrelu,
taky se u nás podávaly karbanátky z tresky s vaječnou omáčkou,
oslavy Čtvrtého července, tedy Dne nezávislosti, byly ve znamení „vařeného“ lososa, a když jsme stanovali v horách Sierry
Nevady, tak jsme si občas opekli pstruha jen tak na pánvi. Ale
v La Couronne jsem ochutnala rybu nesrovnatelně vyšší úrovně,
než jsem kdy v minulosti zažila. A totéž by se vlastně dalo říct
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i obecně – takový zážitek z návštěvy v restauraci jsem rozhodně
nikdy dřív nepoznala.
A u oběda jsme šťastně vypili i celou láhev pouilly-fumé,
báječně svěžího bílého vína z údolí Loiry. Další velký objev!
Pak přišel na řadu salade verte přelitý lehce nakyslou zálivkou.
A ochutnala jsem i svou úplně první bagetu s křupavě hnědou
kůrkou, pod níž se ukrýval měkký, nadýchaný světlý vnitřek se
sotva znatelnou vůní a chutí pšenice a kvasnic. Mňam!
Hostinu jsme zakončili jednoduchým dezertem z fromage
blanc a vše korunovali silnou tmavou café ﬁltre. Číšník před nás
postavil nádobku, na níž byla usazena ještě jedna kovová část
s pomletou kávou a vařící vodou. A pak jsme chvíli – a dosti
netrpělivě – čekali, až se voda přes kávu přeﬁltruje do spodní
nádobky. Bylo to zábavné – a vzniklá káva měla výrazně tmavou
barvu a plnou chuť.
Paul poté zaplatil účet a chvíli si ještě povídal s maître d’, prý
mu říkal, jak se velmi těší, že se po osmnácti letech znovu vrací
do Paříže. Maître d’ mu s úsměvem něco vysvětloval a ukazoval
přitom na zadní stranu jídelního lístku. „Tiens,“ pronesl a podal
mi menu. Paul mi pak překládal a ukázalo se, že rodina Dorinových, které patří La Couronne, vlastní i restauraci v Paříži, která
se jmenuje La Truite. A maître d’ nám pak ještě ochotně připsal na
jídelní lístek své doporučení.
„Mersííí, monsór,“ poděkovala jsem mu sice v náhlém návalu
odvahy, ale s tak příšernou výslovností, že i mě z ní zabolely uši.
Číšník přikývl, jako by se nic nestalo, a šel pozdravit nově příchozí hosty.
S Paulem jsme pak vyšli ven do zářivého slunečního svitu a chladného vzduchu. Náš první společný oběd ve Francii byl naprosto
dokonalý. Bylo to nejbáječnější jídlo, jaké jsem kdy ochutnala.
Když jsme nasedli opět do Blesku, vydali jsme se do hlavního města po dálnici, kterou postavila americká armáda. S dvěma
pruhy na každé straně, travnatým oddělujícím středem a dobře
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Dívám se na Paříž z hotelu Pont Royal

vyprojektovanými nadjezdy a podjezdy nám dálnice připomněla Hutchinson River Parkway za hranicí New York City. Tento
povědomý pocit však rychle zmizel, když se začalo smrákat a na
obzoru před námi se vynořila nezaměnitelná silueta Eiﬀelovy
věže orámovaná blikajícími rudými světly.
Paříž!
S příchodem večera jsme vjeli do Paříže branou Porte de Saint-Cloud. Vyznat se ve městě nebyla právě hračka. Ulice byly jen
málo osvětlené a z nějakého důvodu (že by šlo o zvyk z války?)
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jimi Pařížané projížděli jen se zapnutými parkovacími světly. Tím
pádem bylo téměř nemožné zahlédnout na silnicích přecházející
chodce a dopravní značky a auta se v hustém provozu posunovala vpřed jako hlemýždi. Na rozdíl od Číny či Indie, kde lidé jezdí
také jenom se zapnutými parkovacími světly, Pařížané neustále
krátce – a nečekaně – zapínali i normální světla – a činili tak ve
chvílích, kdy měli za to, že jim něco stojí v cestě.
Projeli jsme přes Pont Royal, dále po Rue du Bac až téměř
k Boulevard Saint-Germain, kde jsme zabočili do Rue Montalembert 7 a zastavili přímo před hotelem Pont Royal. Byli jsme po cestě sice vyčerpaní, ale zároveň jsme se oba cítili vzrušeně a radostně.
Paul vytáhl z Blesku všechna zavazadla a vydal se do zamlžené tmy hledat garáž, jež se měla nacházet zhruba pět minut od
hotelu. Bylo nám totiž řečeno, že není bezpečné parkovat vozy
v noci na ulici. Buick byl výrazně robustnější než místní citroëny
a peugeoty a Paul se rozhodl, že je třeba náš automobil, který
zdejší garagistes překřtili na „autobus américain“, zakotvit v bezpečném přístavu. Já jsem poslíčka se zavazadly doprovodila do
našeho pokoje a celou cestu jsem měla pocit, jako by se hotel
houpal z jedné strany na druhou stejně jako parník America.
Moje staré dobré nohy si očividně na pevninu ještě nezvykly.
Uběhla hodina a po Paulovi nebylo vidu ani slechu. Měla
jsem hlad a začala jsem si dělat starosti. Nakonec se přece jenom
v pokoji objevil. „Byla to vyloženě hrůza. Místo abych se vydal
po bulváru Raspail dolů, namířil jsem si to na opačnou stranu,
pak jsem se vrátil přes Saint-Germain zpět, ale myslel jsem si, že
je to Raspail, a pak jsem ještě uvízl v jednosměrce. A tak jsem tam
Blesk zaparkoval a šel jsem dál pěšky. Když jsem konečně našel
tu garáž, nemohl jsem pro změnu najít naše auto! Myslel jsem
si, že jsem ho nechal na ulici Raspail, ale bylo na Saint-Germain! A nikdo z kolemjdoucích nevěděl, ani kde najdu tu garáž,
ani kde leží náš hotel. No, nakonec ale všechno přece jen dobře
dopadlo! Blesk jsem zaparkoval, kde jsem měl, a našel jsem i cestu do hotelu… Takže rychle na večeři!“

