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PŘEDMLU VA

J

ednou, bylo to někdy ke konci turnaje Australian Open
v roce 2016, mě požádala zdravotní sestra, abych se vyčurala do kalíšku. Na tom nebylo nic neobvyklého – je
to součást běžného postupu ITF, Mezinárodní tenisové federace, když testuje sportovce kvůli udržení čistoty sportu. Bylo
mi dvacet osm let. Do kalíšků jsem čurala už přes deset let
a na ten test jsem vzápětí zapomněla. Rychle jsem se zase
začala soustředit na aktuální záležitosti: další kolo turnaje,
další zápas, který musím vyhrát, abych se dostala tam, kam
chci. Už jsem vyhrála pět grandslamový turnajů, včetně Australian Open, ale ta touha být v poslední den velkého turnaje
nejšťastnější ze všech hráček, ta se nikdy nezmění. Vlastně je
čím dál silnější. Jak jsem se blížila ke konci kariéry – a v prvních týdnech roku 2016 jsem nad ničím jiným nepřemýšlela –,
začala na mě doléhat tíha času. Těch šancí vyhrát další grandslamový titul už moc nebude.
Ve ﬁnále v roce 2015 mě porazila Serena Williamsová. Dva
nula na sety, ve druhém setu ve zkrácené hře. Prohra nikdy
nepotěší, přesto jsem odcházela v dobré náladě a silná. Těšila jsem se na nadcházející sezónu, která měla být jednou
z mých posledních. Ve skutečnosti jsem v těchto týdnech, při
cestách z jednoho asijského turnaje na druhý, přemýšlela
víc o konci kariéry než o hře. Věděla jsem, že konec se blíží,
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a chtěla jsem odejít dokonale. Chtěla jsem ještě naposledy
absolvovat celý okruh, od Australian Open přes French Open
po Wimbledon. Něco jako vítězné kolečko na stadionu. Milovala bych lidi a lidé by milovali mě. Skončilo by to US Open,
které bych hrála právě v okamžiku, kdy by se tato kniha dostala do obchodů. Snad bych se dokonce dostala až do ﬁnále.
Možná by tam byla i Serena.
Serena Williamsová byla u všech vrcholů i mezí mé kariéry – naše příběhy jsou vzájemně propletené. Ke každému
zápasu s ní přistupuji s úzkostlivým respektem. Byla to Serena, kterou jsem porazila ve ﬁnále Wimbledonu, a pronikla
tak v sedmnácti na mezinárodní scénu, a byla to Serena, kdo
mi od té doby uštědřil nejhorší porážky. Porazila jsem všechny
hráčky, které vyhrály nad Serenou, ale bylo pro mě téměř nemožné porazit Serenu samotnou. Má to svůj důvod – ona ho
zná a ví, že já ho znám. Je to naše tajemství, k němuž se ještě
dostanu.
Možná bych ji nějakým způsobem dokázala porazit,
a moje kariéra by tak skončila stejně, jako začala: držela
bych pohár před jásajícím davem vedle Sereny.
Ale víte, jak se to říká: Člověk míní, Pán Bůh mění.
Tři týdny po začátku sezóny jsem dostala e-mail od ITF. Po
jeho přečtení jsem začala panikařit. Test moči z Melbourne?
Neprošla jsem. V moči mi našli meldonium, které bylo
v lednu 2016 přidáno do seznamu zakázaných látek Světové
antidopingové agentury. Jinými slovy, byla jsem dopingovou
hříšnicí. Chystají se mi okamžitě pozastavit činnost. Bude následovat vyšetřování.
Meldonium?
Nikdy jsem o ničem takovém neslyšela. Musela se stát
nějaká hrozná chyba. Seděla jsem na posteli a vygooglila si
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to. Při pohledu na výsledky vyhledávání jsem se zděsila. Jiný
název pro meldonium je Mildronát a ten jsem znala. Je to doplněk, který jsem užívala už deset let. Používá se k léčbě řady
onemocnění, včetně onemocnění srdeční tepny. Mildronát
mi v roce 2006 doporučil rodinný lékař. Nebylo mi tehdy moc
dobře, často jsem marodila a několikrát mi natočili abnormální EKG. V rodinné anamnéze byla cukrovka. Nijak jsem
nad tou pilulkou nedumala a prostě jsem ji začala užívat.
Brala jsem ji před jakoukoliv intenzivní fyzickou činností, podobně jako někdo bere aspirin jako prevenci infarktu nebo
mrtvice. Nebyla jsem jediná. Ve východní Evropě a v Rusku je
Mildronát podobný ibuprofenu. Miliony lidí jej berou denně,
včetně mé babičky! Nikdy jsem jej na formuláři ITF neuváděla – máte sem uvést všechny léky nebo doplňky, užívané
během posledních sedmi dní, protože jsem jej nebrala každý
den a nepovažovala jsem jej za něco podobného jako advil,
který jsem brala proti bolesti.
Jak by měl asi zvyšovat výkonnost?
To nedokáže říct ani ITF. Protože ji nijak nezvyšuje. Vypadá to, že jej činovníci zakázali jen proto, že ho používalo tolik Východoevropanů. „No, jestli jej berou, musí to mít nějaký
důvod,“ – něco takového. Zpráva o jeho zákazu se ke mně
nedostala, protože mi prostě unikla – byla součástí dlouhého
seznamu, dalo se k ní dostat pouze přes řadu odkazů obsažených v e-mailu od ITF a já si ničeho zvláštního nevšimla. To
byla z mé strany zásadní chyba. Byla jsem nepozorná.
Tahle chvilka nepozornosti teď hrozila, že všechno zničí.
Mohli mi zakázat činnost až na čtyři roky! Čtyři roky? To je
pro profesionálního sportovce celá věčnost.
Pod mým životem se otevřela bezedná jáma a já do ní padala. Na všechno, na čem jsem od čtyř let makala, na celý ten
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bláznivý boj bylo najednou vrženo jiné, strašlivé a nespravedlivé světlo. Následující dny jsem byla zoufalá, neschopná
tomu všemu uvěřit.
„Doprčic,“ zařvala jsem nakonec a hecla se. „Takovouhle
hovadinu si nenechám líbit.“
Co je hlavním rysem mé hry? Odhodlání a houževnatost. Neodcházím z boje. Desetkrát mě sundej, pojedenácté
vstanu a pošlu ti ten žlutý míček zpátky přímo na tělo. „Tohle
mě nezničí,“ řekla jsem si. „Nebude to mé poslední slovo.“
Chcete-li pochopit mé odhodlání, musíte zjistit, kdo jsem,
odkud jsem a jak se to všechno seběhlo. Musíte se seznámit
se mnou, s mým otcem a s naším nočním útěkem z Ruska,
když mi bylo šest let. Musíte poznat Nicka B. a Sekua a Serenu a ten hodný starý manželský pár z Polska. Musíte se seznámit s tím bláznivým příběhem. Jinými slovy, musíte vědět
všechno.

Tátův nefalšovaný úsměv. A nefalšovaný ksicht znuděné
mrchy, který jsem se naučila už jako malá.
V pěti letech, horký letní den v Soči, trénink na veřejném
kurtu v parku. Kdepak mám asi kraťasy?

První dny v Bradentonu na
Floridě. Na veřejných kurtech
za nějakou školou. Táta je
fakt štramák!

Květen 1994. První
návštěva bílé písčité pláže
v Bradentonu, v plavkách,
které mi máma zabalila
ještě v Rusku.

Tahle sukně byla šitá ručně
a já ji nosila pět dní v týdnu,
dokud se neroztrhla. Táta ji
neuměl spravit.

Moje první průkazka
z Bollettieriho
tenisové akademie.
Táta mi ji musel
podepsat, protože já
se ještě podepisovat
neuměla.

Herald, můj
boxerský trenér.
Bylo mi osm let,
ale jemu to bylo
nejspíš jedno.
Boxovali jsme
spolu na kola
a pak mi házel na
břicho pětikilový
medicinbal, abych
se otrkala.

S Robertem
Lansdorpem.
Sice se
usmívá,
ale nejspíš
se zrovna
chystá honit
mě ze strany
na stranu,
dokud ten
koš nebude
prázdný.

První setkání Marka McCormacka
s mými rodiči.

S Estelle na naší oblíbené
trampolíně. Nerozlučné
kámošky.

Z kurtu jsem nijak nespěchala.
Mám dojem, že jim to ani moc
nevadilo.
(Fotograﬁe Alastair Grant, AFP
Collection; s laskavým svolením
společnosti Getty Images)

Příjezd na ples ve Wimbledonu. Rovné
vlasy, žádný make-up. Vypadám
zmateně, protože jsem zmatená.
(Fotograﬁe Ferdaus Shamim, WireImage
Collection; s laskavým svolením společnosti
Getty Images)

Nevěřím! První vítězství na
grandslamu. Ve Wimbledonu.
V sedmnácti letech.
(Fotograﬁe Professional Sport,
Popperfoto Collection; s laskavým
svolením společnosti Getty Images)

Poprvé porážím Justine Heninovou a zároveň dosud jedinkrát vítězím
na US Open. V oblíbených šatech od Nike, inspirovaných Audrey
Hepburnovou.
(Fotograﬁe Caryn Levy, Sports Illustrated Collection; s laskavým svolením
společnosti Getty Images)

Volám tátovi
po probuzení
po operaci
ramene.
Vypadám
hrozně. A cítila
jsem se ještě
hůř, protože
cesta zpět byla
nejistá.

K A PITOL A PRV NÍ

V

ždycky jsem ráda mlátila do míčku. Už od čtyř let.
Je to jediná věc, která může vyřešit jakýkoliv problém. Prohrála jsi Wimbledon ve frustrujícím zápase
a všechno, co mohlo jít správně, se podělalo? Zvedni raketu
a práskni do míčku. Výplet a míček, náboj, který nese tělo,
napraví všechno. Rána do míčku tě vrátí do přítomnosti, kde
kvetou kytky a zpívají ptáci. Dozvěděla ses něco hrozného
z druhého konce světa? Zemřela ti babička a před tebou
není nic než dlouhý let a pohřeb? Zvedni raketu a vezmi si
míček. A práskni do něj. Změnila se pravidla, tobě to uniklo
a najednou lék, který jsi brala už léta, všechno zničil? Vezmi
si raketu a začni mlátit do míčku!
Je to jedna z mých prvních vzpomínek. Byly mi čtyři
roky. Můj otec, který začal hrát tenis o rok nebo o dva dřív,
protože mu dal bratr k narozeninám raketu, mě přivedl na
kurty v Soči, kde hrával. Malý park s antukovými kurty, bufet
a ruské kolo, z něhož bylo vidět přes bytový dům na Černé
moře. Ten den, protože jsem se nudila, jsem mu vytáhla
z tašky raketu a míček a začala do něj mlátit. O plot, o zeď.
Šla jsem za roh a začala do něj mlátit s ostatními hráči. Byla
jsem malá a mladá a nevěděla jsem, co dělám, ale rychle jsem
se dostala do transu, takže mi míček létal na raketu a zpět
jako jojo. A tak můj otec Jurij –, tento příběh je o něm stejně
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jako o mně – přestal dělat to, co zrovna dělal, a sledoval mě.
Tak začal můj život.
Nejsem si jistá, jestli si to pamatuji, nebo jestli si vzpomínám jen na staré, vybledlé fotograﬁe: malá blondýnka se
sukovitými kolínky a příliš velkou raketou. Někdy si říkám,
jestli jsem stále ta samá osoba, co si tu raketu tehdy vzala.
Hra se totiž velmi rychle změnila z jednoduchého mlácení do
míčku na komplikace s trenéry a lekcemi, zápasy a turnaji,
na potřebu vyhrávat, což spíš než o trofejích je o tom, jak porážet ostatní holky. Můžu o tom mluvit vznešeně i roztomile,
ale v zásadě je má motivace jednoduchá: všechny chci porazit. Nejde jen o vítězství. Nejde jen o prážku. Stuhy a trofeje
zestárnou, ale prohry přetrvávají. Nesnáším je. Strach z porážky je to, co mnoho z nás skutečně motivuje. Říkám „nás“,
protože nemůžu být jediná, která to takto cítí. Nikdy mě to
nenapadlo, dokud jsem nezačala psát tuto knihu. Když se
podíváte kolem, začnete objevovat schémata a souvislosti.
Vidíte věci novým způsobem.
Často jsem si kladla otázku: K čemu psát knihu?
Částečně proto, abych povyprávěla svůj příběh, ale taky
proto, abych jej sama pochopila. Mé dětství je v mnoha ohledech záhadou, dokonce i pro mě. Vždycky jsem si kladla
stejné otázky: Jak jsem se sem dostala? Jak jsem to dokázala?
Co se povedlo a co se podělalo? Jak jsem už zmínila, jestli
jsem něčím proslulá, pak je to houževnatost, moje schopnost
pokračovat, i když věci vypadají špatně. Lidé chtějí vědět,
odkud tato vlastnost pochází, jelikož všichni doufají, že si ji
mohou sami osvojit. Já jsem na to ale nikdy nepřišla. Zčásti
to vystihuje výraz kdo ví? Pokud se v tom budete šťourat příliš hluboko, můžete to zničit. Je to můj život a já jej chci povyprávět. Mluvím s novináři, ale nikdy jim neříkám všechno,
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co vím. Možná, že teď nastal čas otevřít dveře pro další otázky
a pochopit svůj život a jeho začátky dřív, než všechno zapomenu. Doufám, že si z něj lidé vezmou poučení, v dobrém
i zlém. Je to příběh o oběti, o tom, čeho se člověk musí vzdát.
Ale je to také jen příběh jedné holky, jejího otce a jejich bláznivého dobrodružství.

