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MILOŠ URBAN
BOLETUS ARCANUS
Boletus arcanus, neboli hřib tajemný, má magické účinky.
Po jeho požití člověk nejen na čas omládne, ale může si při
opakovaném užívání přetvořit tělo do jakékoli vysněné podoby.
Je to zároveň houba, již nikdo nezná a vyskytuje se jen vzácně –
a především ne každý je schopen ji najít. Úspěšní „hledači“ jsou
proto ceněni a mohou se stát i cílem boje různých zájmových
skupin, které touží účinky hřibu náležitě zpeněžit…
text: Jiří Popiolek
jiri.popiolek@pevnost.cz
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ilo‰ Urban, jeden z nejpopulárnûj‰ích
a nejpozoruhodnûj‰ích ãesk˘ch spisovatelÛ souãasnosti, se ve sv˘ch mysteriózních románech s fantastikou míjel vÏdy jen
velmi tûsnû a sem tam její prvky dokonce
do sv˘ch románÛ vplétal jako drobné, stûÏí
patrné nitky do gobelínu (nejv˘raznûji asi
v Hastrmanovi). Román Boletus arcanus,
svérázná pocta dílu Karla âapka, uÏ je zakotven ve fantastickém Ïánru zcela nepokrytû,
a proto patﬁí i sem, do „Unikátních projektÛ“
ãasopisu Pevnost.
NESBÍREJTE HOUBY, KTERÉ
NEZNÁTE!
Gregor Marty je tuctov˘ stárnoucí redaktor
jistého komerãního nakladatelství, vedoucí
nenápadn˘ nudn˘ Ïivot. Rozveden˘, bez
ambicí, bez pﬁátel, bez iluzí. Jedinou zálibou
je mu koníãek tak typick˘ pro na‰i zemi:
houbaﬁení. KdyÏ proto v lese objeví druh
hﬁibu, s nímÏ si neví rady (a kter˘ po ochutnání vyvolává zvlá‰tní, mírnû halucinogenní
stavy), pﬁekvapí ho to tak, Ïe zamíﬁí rovnou
do mykologické poradny.
Marty u staﬁiãkého doktora Smoly, autora
mnoha odborn˘ch publikací (podobnost se
skuteãn˘m jménem Smotlacha není rozhodnû ãistû náhodná), zjistí, Ïe nalezl takzvan˘ boletus arcanus. Hﬁib, o kterém se
nezmiÀuje prakticky Ïádn˘ atlas a jehoÏ
objevitel, francouzsk˘ mykolog, pﬁed lety
záhadnû zmizel. Poté co se podobn˘m zpÛsobem ztratí i sám Smola a Martyho zaãnou
sledovat podivní lidé vãetnû tajemné krásné
Ïeny, redaktorovi pozvolna dochází, Ïe jeho
Ïivot nabírá netu‰ené obrátky a následky
tohoto zcela banálního objevu mohou b˘t
nedozírné jak pro nûj, tak pro celou zemi.

18

A k tomu v‰emu hﬁib Martyho vábí podobnû
neodolatelnû jako droga závislého…
SPLATTERPUNK PODLE ČAPKA
Sluãovat do jednoho celku na první pohled
nesluãitelné je dneska „cool“. Uãenû se tomu
ﬁíká postmodernismus. A i dále bych tady
mohl házet jeden cizorod˘ pojem za druh˘m: intertextualita, pasti‰. UrbanÛv román
má nábûh ke v‰emu v˘‰e zmínûnému.
Nemám ale tato slova rád, a tak budu radûji
konkrétní. Zaãnu Karlem âapkem, na mnoha
místech románu pﬁiznan˘m vlivem. Základní
zápletka („elixír“ mládí zde v podobû hﬁibu
konzumovaného v jakékoli pﬁedstavitelné
podobû) je jak vy‰itá ze hry Vûc Makropulos.
Na tu ostatnû odkazují i jména hlavních
hrdinÛ (Gregor Marty, Emilie Prus, Konstantin
McRoupolos). Z fabulaãního hlediska se
román zase blíÏí Krakatitu: Gregor má
nûco, co v‰ichni opravdu hodnû chtûjí, a tak
se ho za kaÏdou cenu, po dobrém i po zlém,
pokou‰ejí zlanaﬁit na svou stranu – a jeho
cesta do nejvy‰‰ích kruhÛ (aÏ k prezidentovi nebo b˘valému premiérovi) je místy
znaãnû ujet˘m halucinogenním tripem,
dláÏdûn˘m neustál˘mi únosy a stﬁety s tajn˘mi agenty. A nechybí ani skoro aÏ „plakátovité“ charaktery postav ve formû pouhého principu, z nichÏ kaÏdá má o tajemn˘
hﬁib zájem ze zcela rozliãného dÛvodu (sex,
mládí, vûdecké zkoumání, obchod), které
jsou také ryze ãapkovské.
Na druhou stranu v akãních pasáÏích jako
by se Urban vysmíval machismu (silná auta
v‰emoÏn˘ch pﬁesnû popsan˘ch znaãek, smrtící zbranû, krev, odosobnûn˘ sex) ãi Ïenské
touze po dokonalosti (nadpozemsky krásná,
umûle pﬁetvoﬁená tûla), které dominují souãasnému mediálnímu prostoru, a jeho román
je tak paradoxnû zaplnûn i potoky krve,
honiãkami, pﬁestﬁelkami ãi vraÏdami bez
jak˘chkoli emocí nebo v˘ãitek.

Mix tûchto dvou základních vlivÛ je místy
krutû ironick˘, tﬁaskav˘ a pﬁiná‰í ãtenáﬁi
mnohá pﬁekvapení – ale zároveÀ sk˘tá znaãné
úskalí, kterému se autor ne vÏdy zcela vyhnul.
Tam, kde mÛÏe b˘t Urban ãapkovsky starosvûtsk˘ (v‰echny latinské názvy a chutû rÛzn˘ch druhÛ hub ãi bizarní lidové postaviãky
vûdcÛ, továrníkÛ a osudov˘ch Ïen), se cítí
jako ryba ve vodû, ale v okamÏiku, kdy je
nucen pﬁitlaãit na pilu a vplétat do textu
splatterpunkovou frackovitost, zbûsilé tempo
vyprávûní a cynismus, jako by si najednou
nevûdûl rady. Proto kniha pÛsobí obãas
ponûkud chaoticky, neústrojnû – a v závûru,
kter˘ pﬁiná‰í nûkolik pozoruhodn˘ch rozuzlení a zvratÛ, i uspûchanû a nedotaÏenû.
Samozﬁejmû, Boletus arcanus je vûdomá
a otevﬁená hra na text v textu: hlavní hrdina
a vypravûã, mírnû autobiograficky vykreslen˘ redaktor, kter˘ se cel˘ Ïivot musí otravovat s neãiteln˘mi rukopisy („o patnáctilet˘ch upírech, co vysávají krev sv˘ch
rodiãÛ“ (…), „o svûtû, kde Ïeny válãí proti
skﬁetÛm (muÏi tam neexistovali)“), se zde
v podstatû stává postavou vlastní vysnûné
knihy, vûdomû neosobité a „opsané“ – neboÈ
takov˘ je i jeho charakter –, a mnohé nedostatky lze svést právû na to. Nicménû ani tak
není moÏné pominout urãitou kvalitativní
nevyváÏenost, která román posunuje pouze
do kategorie „velmi dobré“.
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