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Dívka z jiného okruhu
Nejvýznamnější sovětský literární měsíčník Novyj mir, tedy
„Nový svět“, kde Olga Ivinská pracovala, vznikl v roce 1925.
Literární časopisy jako Novyj mir, jenž byl oficiální tiskovinou
Svazu sovětských spisovatelů, měly ve stalinistickém období
mimořádný vliv a pravidelně je sledovaly desítky milionů čtenářů. V zemi, kde byla veřejná diskuse podřízena přísné cenzuře, sloužily jako platforma pro vyjadřování politických
názorů a jednotlivé příspěvky měly na sovětskou společnost nesmírný vliv. Kanceláře na Puškinově náměstí se nacházely v honosných prostorách bývalého tanečního sálu s tmavě rudými
stěnami a zlacenými římsami, kde svého času tančil i Puškin.
Šéfredaktor a současně básník a spisovatel Konstantin Simonov – výstřední, nepřehlédnutelná postava se stříbřitou hřívou
a masivními prsteny, ve špatně padnoucích oblecích podle poslední americké módy – se do časopisu snažil přitáhnout „žijící klasiky“. K přispěvatelům patřili kromě Borise Pasternaka
a mnoha dalších i Pavel Antokolskij a Nikolaj Čukovskij. Olga
se starala o část věnovanou novým autorům.
Jednoho mrazivého říjnového dne v roce 1946 za okny pomalu začínal vířit sníh a Olga se chystala se svou přítelkyní Natašou Bianchiovou, která pracovala jako produkční, na oběd.
Zatímco si oblékala kožich z veverky, uslyšela svou kolegyni
Zinaidu Piddubnou. „Dovolte, abych vám, Borisi Leonidoviči,
představila jednu z vašich nejoddanějších obdivovatelek,“ řekla
spolupracovnice a ukázala směrem k Olze.
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Olga nebyla schopna slova. Její „Bůh stál na koberci přímo
před ní a usmíval se na ni“. Kurážně mu nabídla ruku k polibku. Boris se k ní sehnul a zeptal se, které z jeho knih vlastní.
Uchvácená a bezmezně nadšená Olga tváří v tvář svému idolu
odpověděla, že má pouze jednu. Borise to překvapilo. „Tak to
vám budu muset donést pár dalších, i když většinu výtisků,
které jsem měl doma, jsem už rozdal…“ Vysvětlil, že se věnuje
hlavně překladům a v důsledku mnoha omezení básně skoro
nepíše. Prohlásil, že stále ještě překládá Shakespearovy hry.
Pasternak si během celé spisovatelské kariéry vydělával především překlady pro sovětská nakladatelství. Ovládal několik
jazyků včetně francouzštiny, němčiny a angličtiny a složitosti
a problémy převodu z cizího jazyka ho velmi zajímaly. Pro
překládání měl talent a dokázal vystihnout hovorový jazyk originálu, takže není divu, že se stal jedním z nejvýznamnějších
ruských překladatelů Shakespeara. Za úspěchy na překladatelském poli byl šestkrát nominován na Nobelovu cenu. V roce
1943 mu britské velvyslanectví písemně vyjádřilo poděkování
a vděčnost za úsilí při převodu děl velkého barda. Práce mu navíc na několik let zajistila stálý příjem. V roce 1945 řekl příteli:
„Shakespeare mne, věrný druhu z Čistopole (centrum Svazu
sovětských spisovatelů – pozn. překl.), stále ještě živí.“
„Začal jsem pracovat na románu,“ svěřil se Olze v redakci
Nového miru, „ale zatím si nejsem jistý, co z toho vlastně vzejde.
Rád bych se vrátil do staré Moskvy – kterou si nepamatujete –,
psal o umění a dal dohromady pár myšlenek.“ V této fázi Pasternak pro román používal pracovní název „Chlapci a dívky“. Na
chvíli se odmlčel a pak trochu v rozpacích dodal: „Vlastně mne
udivuje, že pořád ještě mám nějaké obdivovatele…“ Pasternakovi bylo padesát šest let, což znamená, že byl o víc než dvacet
let starší než Olga, ale stále byl považován za statného pohledného muže, přestože jeho protáhlý obličej často – pochopitelně
nijak lichotivě − přirovnávali k hlavě arabského koně, částečně
kvůli dlouhým žlutým zubům. Jeho údiv nad existencí příznivců působí trochu neupřímně – jako falešná skromnost –,
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neboť moc dobře věděl, že své okolí doslova hypnotizuje, a že
kamkoli se hne, muži i ženy mu projevují uctivý obdiv. Téhož
roku 1946 se s Pasternakem setkal ruský básník Andrej Andrejevič Vozněsenskij, kterého vzal Pasternak pod svá literární křídla, a na první pohled byl básníkem zcela uchvácen:
Boris Leonidovič šel při hovoru rovnou k věci. Tváře se
mu napínaly jako křídla těsně před otevřením a já doslova hltal každé jeho slovo. Bylo v něm něco nesmírně
přitažlivého, nějaký magnet, ohromná síla, jako by
k nám spadl rovnou z nebe. Když mluvil, opakovaně
zvedal a vystrkoval bradu, jako by ho tísnil límec nebo
jako by se hlava chtěla zbavit těla. Krátký, zcela rovný
nos se zvedal hned u kořene a připomínal miniaturní
pažbu pušky. Rty mohly klidně patřit sfinze a šedivé
vlasy měl krátce zastřižené. Celkovému dojmu ale jednoznačně dominovala jeho zvláštní pulzující energie, která
ho obklopovala a vyzařovala z něj jako fluidum.
Ženy měly pro Borise Pasternaka po celý jeho život slabost,
což ale neznamená, že by byl nějaký ruský Don Juan. Právě
naopak. Pasternak ženy zbožňoval, cítil se s nimi od přirozenosti hluboce spřízněn, neboť cítil, že se podobně jako básníci často ztrácejí ve svých složitých emocích a citovém životě.
Setkání s Olgou v redakci časopisu Novyj mir se mělo stát počátkem jeho nejvýznamnějšího spojení, jež zasáhlo jeho city
i tvorbu.
Pasternak si se Zinaidou Piddubnou vyměnil pár slov, políbil oběma ženám ruku a odešel. Olga stála jako přimrazená
a nebyla schopna slova. Právě prožila jeden z okamžiků, jež
mění celý život. Právě se pod ní zachvěla zem. „Když na mě
můj ‚bůh‘ upřel své pronikavé oči, cítila jsem, jak mnou otřásl
osud. Díval se na mě pohledem nezpochybnitelného vládce
a současně jako muž, jenž oceňuje ženu. Tím jsem si byla zcela
jista. Právě jsem se setkala s člověkem, jehož jsem potřebovala
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víc než kohokoli jiného, jenž ke mně svým způsobem už dávno
patřil. Podobné věci člověka naprosto ohromí. Byl to skutečný
zázrak.“
V Doktoru Živagovi se čtenář s Larou seznamuje ve druhé
kapitole „Dívka z jiného okruhu“. První dojmy Jurije Živaga
z Lary vycházejí z Pasternakových počátečních setkání s Olgou: „Není na ní nic koketního,“ přemítal v duchu. „Nesnaží se
zalíbit ani působit půvabně. Pohrdá touto stránkou ženského
života, jako by se trestala za to, že je tak půvabná. A právě toto
hrdé sebepopírání ji činí ještě přitažlivější.“
Irina vzpomíná, že Boris a Olga se od prvního okamžiku
vzájemně přitahovali: „Boris citlivě reagoval na matčin druh
krásy. Působila tak trochu unaveně. Nikoli jako vítězka oslňující šarmem a úchvatnou tváří. Byla v ní spíše krása oběti. Krása
utrpení. Když se Boris zadíval do matčiných nádherných očí,
nejspíš v nich viděl mnoho, mnoho věcí.“
Následující den Pasternak poslal Olze balíček. Na jejím pracovním stole v redakci časopisu Novyj mir se objevilo pět útlých
svazků jeho básní a jeho překlady. Dárek předznamenal počátek jeho vytrvalého zájmu.
Poprvé ho Olga spatřila o čtrnáct let dříve, když jako studentka
na moskevské fakultě literatury vyrazila na jeho veřejné čtení.
Spěchala chodbou, aby našla volné místo v moskevském Gercenově domě, a nemohla se dočkat, až svého „básnického hrdinu“ uslyší recitovat jeho slavnou báseň „Marburg“, v níž
zachytil svou první zkušenost s láskou a odmítnutím. Když se
ozval zvon ohlašující začátek představení, nečekaně se kolem
ní prohnal nervózní černovlasý básník. Připadalo jí, že doslova
srší energií. Působil na ni „neupraveně a jako v ohni“. Jakmile
Pasternak skončil s poslední básní, vzrušený dav se nahrnul do
přední části místnosti a zcela ho obklopil. Olga sledovala, jak
posluchači na kousky trhají jeho kapesník. Někteří fanoušci
dokonce sbírali kousky tabáku a s nábožnou úctou je ukládali
jako cenou památku.
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Zleva: Rosalie, Boris, Leonid a Alexandr v jídelně moskevského bytu, 1905
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O více než deset let později, v roce 1946, když bylo Olze
třicet čtyři let, dostala vstupenku na večer v knihovně Historického muzea, kde měl Pasternak číst ze svých překladů Shakespeara. S díly anglického dramatika se ruský spisovatel poprvé
seznámil prostřednictvím své první lásky Idy Davidovny Vysocké během studia na Marburské univerzitě, kde ho dívka rovněž inspirovala k básni „Marburg“. Ida byla dcerou bohatého
moskevského obchodníka a Borise brala jako svého mentora.
V roce 1912 Ida spolu se sestrou navštívila Cambridge, kde
objevila Shakespeara a anglickou poezii. Koncem léta strávila
s Borisem v Marburgu tři dny a věnovala svému příteli vydání
Shakespearových her, čímž mu nepřímo otevřela novou cestu.
Pátého listopadu 1939 přijali Pasternakův překlad Hamleta,
který vypracoval na objednávku slavného divadelního režiséra
Vsevoloda Mejercholda, k provedení v Moskevském uměleckém divadle. Pasternak na to byl patřičně hrdý, mimo jiné proto,
že třicátá léta pro něj byla desetiletím plným hrůz a zklamání.
Jakmile se Pasternak začal chystat k práci na svém románu, objevily se vnější okolnosti, jež mu v naplnění jeho tvůrčího snu
zabránily. Zpočátku ho omezovaly finanční těžkosti, později
osamělost, deprese a strach. V roce 1933 napsal Maximu Gorkému, kmotrovi sovětské literatury a zakladateli literárního
stylu známého jako „socialistický realismus“, že musí psát kratší
věci, které mohou vycházet co nejrychleji po sobě, protože potřebuje uživit rodinu, jež se po rozvodu v novém svazku co do
počtu zdvojnásobila. Již v této době lze ale Pasternakův přístup
k tvorbě označit za riskantní. Jednoznačně odmítal roli hlásné
trouby pro sovětskou propagandu a byl přesvědčen, že hlavním
morálním imperativem je podat o své době pravdivou zprávu.
Vnímal všeobecné strádání a připadalo mu nečestné využívat
privilegovaného postavení. Při vydávání svých prací pravidelně
narážel na problémy s cenzurou.
V srpnu 1929 celou literární společnost zasáhla aféra, jež
se dostala i do tisku. Ve dvacátých letech sovětští autoři často
vydávali svá díla v zahraničí, aby si zajistili autorská práva
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(Sovětský svaz nebyl v tomto směru signatářem žádné mezinárodní dohody) a aby se vyhnuli oficiální cenzuře. Dvacátého
šestého srpna sovětský tisk obvinil dva spisovatele, Jevgenije
Ivanoviče Zamjatina a Borise Andrejeviče Pilňaka, kteří publikovali v zahraničí, z významného zločinu zrady, jenž zahrnoval
urážku Sovětského svazu. Sžíravě útočná kampaň v tisku, organizovaná stranou a státními orgány, trvala několik týdnů a celou spisovatelskou komunitu naplnila strachem a nejistotou.
Zamjatin nakonec emigroval do Francie a Pilňak byl donucen
odejít ze svazu spisovatelů. Pasternaka tyto případy velmi zasáhly, neboť s oběma autory ho pojila stylová příbuznost a úzké
přátelské vztahy. Literární hon na čarodějnice se odehrával na
pozadí kolektivizace zemědělství, jejíž násilné prosazování během několika následujících let zdevastovalo venkov a připravilo o život miliony lidí.
Dvacátého prvního září 1932 Pasternak ke sbírce básní připravovaných k vydání ve státním nakladatelství Federacija připojil následující poznámku: „Revoluce je tak tvrdá ke statisícům a milionům lidí, a současně tak vlídná k těm s kvalifikací
a jistým místem.“ Pasternak ve svých básních otevřeně popisoval boje tíživého a krutého období v porevolučním Rusku, na
což sovětské úřady reagovaly protiútokem a nespokojenými komentáři. Boris se ale nedal zastrašit. Jeho syn Jevgenij k tomu
poznamenal: Otec se prostě „musel stát zvěstovatelem pravdy
a nositelem svědomí své doby“. Nejspíš proto, že si vzal k srdci
slova svého otce. „V umění buď vždy poctivý,“ nabádal ho Leonid Pasternak. „Pokud to dokážeš, tví nepřátelé nad tebou nebudou mít moc.“
V létě 1930 Pasternak napsal báseň „Příteli“ a odvážně ji věnoval „Borisi Pilňakovi“, jehož nedávná povídka „Mahagonové
dřevo“ nabízející idealizovanou trockistickou verzi komunismu
vyšla v Berlíně a v Sovětském svazu byla zakázána. Pasternakovu báseň uveřejnili v časopise Novyj mir v roce 1931 a téhož
roku v dotisku sbírky veršů Nad bariérami. Autor ji pojal jako
projev solidarity s Pilňakem a varování, že podobného útoku
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se mohou dočkat i další spisovatelé. Od svých pravověrných
kolegů a kritiků si za ni vysloužil příkrý odsudek. Báseň paradoxně způsobila větší rozruch než Pilňakův postoj a jeho povídka. V básni „Příteli“ Pasternak píše:
A není to tak, že mou osobní mírou
Je pětiletka, její vzestup a pád?
Jenže co počít, když hruď praská tíhou
A tupá netečnost mne stále víc ovládá?
Marně v našich dobách, kdy Sovět se činí
A celé jeviště ovládají vášně.
Když básník na vyhrazeném místě není
Musí se bát, že jeho plamen zhasne
V roce 1933 už bylo jasné, že kolektivizace – v jejímž průběhu
zemřelo minimálně pět milionů rolníků – byla hroznou katastrofou s nezvratnými důsledky. Pasternak o ní v Doktoru Živagovi napsal: „Myslím, že kolektivizace byla chyba a také neúspěch, což ale nebylo možné připustit, takže lidé byli všemi
myslitelnými prostředky zastrašování nuceni, aby zapomněli samostatně myslet a tvořit si vlastní úsudek. Nutili je vidět, co ve
skutečnosti neexistovalo, a věřit opaku toho, co jim napovídal
vlastní zrak… A když pak vypukla válka, všechny ty hrůzy, skutečná nebezpečí, bezprostřední hrozba smrti, působily ve srovnání s životem ve lži jako vysvobození, neboť lidem nabízely
únik ze slepé uličky.“ A na jiném místě říká Jurij Laře: „Všechny
zavedené zvyky, klidný život, vše, co jakkoli souviselo s domovem a řádem a zdravým rozumem, se ve všeobecném zmatku
a přeměně společnosti proměnilo v prach a bylo odváto. Zničili
celý jeden způsob života. Zůstala jen holá, na dřeň obnažená,
roztřesená duše…“
V období Velké čistky ve třicátých letech, kdy byla odstraněna velká část významných představitelů původní bolševické elity a také generálů, spisovatelů a dalších umělců, se
Pasternak postupně stahoval do ústraní a jeho hlas se ztrácel.
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Nepochyboval, že nebude trvat dlouho a také u jeho dveří se
objeví obávaní pozdně noční návštěvníci. Jeho strach ještě zesílil, když si nedlouho poté, co dostal od Vsevoloda Mejercholda
zakázku na překlad Hamleta, pro ředitele i jeho ženu Zinaidu
Raikhovou přišla tajná policie a nikdo je už neviděl. Boris odhodlaně pokračoval v překládání, jež mu poskytovalo „duševní
prostor a únik před neustálými obavami“.
Odvaha se mu vyplatila. Požádali ho, aby 14. dubna 1940
v sále Moskevského klubu spisovatelů četl ze svého překladu
Hamleta. V dopise sestřenici Olze Freidenbergové o tomto večeru napsal: „Hlasité předčítání bez přerušování, i když jde jen
o polovinu práce, mi poskytuje nejvyšší možné potěšení. Tři
hodiny jsem se cítil jako skutečný Člověk v tom nejušlechtilejším smyslu. Tři hodiny jsem byl nezávislý a jako v ohni. Vznášel
jsem se ve sférách, jež si člověk pamatuje z doby, kdy přišel na
svět, z první části života. Nakonec jsem se vyčerpán, bez poslední špetky energie začal vracet zpět a nevěděl, kudy zpátky
do reality.“
***
Olga Ivinská viděla Borise poprvé zblízka jednoho večera na
podzim roku 1946, když v knihovně Moskevského muzea předčítal ze svého překladu Shakespeara. Připadal jí jako „skutečný
muž“ a nadchl ji jeho „zápal“. Byl „vysoký a dokonale upravený,
působil neobyčejně mladistvě, měl mohutný zátylek mladého
muže a s publikem hovořil hlubokým hrdelním hlasem, způsobem, jakým člověk mluví s blízkým přítelem nebo sám k sobě“.
O přestávce kdosi z publika sebral odvahu a požádal ho, zda by
nepřečetl něco ze svých prací, ale Pasternak odmítl. Vysvětlil,
že večer je věnován Shakespearovi, a nikoli jemu. Olga se příliš ostýchala. Neodvážila se připojit k „privilegované části posluchačů“, kteří si dovolili spisovatele oslovit. Domů se vrátila
až po půlnoci, a navíc zapomněla klíče, takže musela vzbudit
matku. Když jí to matka vyčítala, Olga ji rázně odbyla: „Dej mi
pokoj. Právě jsem se setkala s Bohem!“
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