
PŘÍBĚHY LENINGRADSKÝCH ŽEN 
Spisovatelka Jelena Čižovová (1957) je v Rusku známá jako prozaička, 
a také coby ředitelka petrohradského PEN klubu. Nakladatelství Host 
nyní seznamuje české čtenáře s její knihou Čas žen z roku 2009, která 
získala ocenění Ruský Booker, nejvýznamnější cenu za román v ruském 
jazyce (přeložila Adéla Koutná). Pro českého čtenáře je přínosná už jen 
dobou, o které vypráví - z různých náznaků se dá snadno odhadnout, 
že jde o počátek šedesátých let, pravděpodobně o rok 1962. Češi mají 

aspoň všeobecnou představu o tom, co byl stalinský Sovětský svaz třicátých až padesátých 
let, znají osmdesátá léta s jejich perestrojkou - ale šedesátá léta? Jak se tehdy v Leningradu, 
kde se děj odehrává, žilo, o tom většinou pň1iš nevědí. A svět, ve kterém se hrdinky téhle 
knihy pohybují, je opravdu svět zvláštní: žije se tu v komunálních bytech; v práci se pořá
dají přednášky o tom, jak těžké to mají lidé v Americe a že vysněný komunismus přijde už 
určitě za dvacet let; zatím ale dávají mouku na příděl a látka na šaty je moc drahá; a žena, 
která nechce posílat dítě do školky, vypadá velmi podezřele a zabývá se jí závodní výbor ... 
Zároveň už sem pronikají první zázraky moderní techniky: přichází televize, na kterou se 
ovšem dlouho čeká v pořadníku, a povídá se cosi také o nějaké zvláštní mašince, která prý 
umí sama prát prádlo! (Když vystřelili Gagarina do vesmíru, proč by nemohla být i taková 
věc, říká si hlavní postava.) 

Tohle je svět, ve kterém žije ústřední hrdinka knihy, dělnice a svobodná matka Antonína. 
Před několika lety coby děvče z vesnice podlehla kouzlu téměř neznámého muže, který pak 
navždy zmizel - a zanechal ji samotnou a těhotnou. Socialistická společnost se o ni ale přesto 
dobře postarala: společně s dcerkou Zuzankou může obývat společný byt se třemi stařena

mi, které jsou tu na dožití. Tři staré ženy s pozoruhodnými jmény Jevdokie, Glikerie a Aria
dna se stanou děvčátku „babičkami", díky kterým nemusí do školky, a Antoníně rádkyněmi 

a průvodkyněmi životem - ač jsou sebevíc všetečné a hašteřivé, jejich přínos a pomoc jsou 
neocenitelné. Zvláštní ovšem je, že Zuzanka (kterou ovšem ony daly v kostele pokřtít na 
SofiO ani v pěti letech stále nemluví, komunikuje jen pomocí obrázků, proto mají strach, aby 
jim ji stát nedal do nějakého ústavu - a ještě horší chvíle přijdou, když se ukáže, že Antonína 
je těžce nemocná a nejspíš už nebude dlouho žít... 

Celý příběh je vyprávěn s využitím odboček do minulosti, pozdějších hodnocení udá
lostí postavami, prokládán líčením snů či vnitřními monology, pohádkami i legendami, a se
tkáme se také s častým přeskakováním do první osoby- nejčastěji u Antoníny, občas i u její 
dcery, která se na vše dívá dětskýma očima. Dokonce se dost brzy dozvídáme i o tom, jak 
to se Zuzanou pokračovalo - že mluvit jednoho dne přece jen začala a v dospělosti se stala 
uznávanou malířkou. Zvolená fonna tak klade trochu vyšší nároky na čtení než tradičně vy
právěná literatura, na druhou stranu jsou hrdinky podány natolik přesvědčivě, že se snadno 
přiblíží každému čtenáři. A nejspíš ještě silnější než pňběh Antoníny a její dcery jsou pňběhy 
jednotlivých starých dam, které se dozvídáme jen tak mimochodem, z rozhovorů, a ve kte
rých se ukazují ruské dějiny celé první poloviny dvacátého století. Jevdokie byla matkou dob
ře postaveného komunisty, pro kterého si jednoho dne „přišli"; Ariadna pocházela z dobré 
rodiny, studovala gymnázium a hovořila francouzsky- její muž zemřel za první války, syn za 
druhé, jeho rodina za blokády města; Glikerii miloval jistý hrabě, ale bolševický převrat je roz
dělil a ona už se nikdy nevdala, ani po válce za jistého židovského lékaře, protože měla strach, 
aby jí ho jednou nezabili. Přestože mají rády drby a často šíří takzvané „babské rady", nejde 
přehlédnout, že jsou to tři inteligentní a v rámci poměrů dost vzdělané ženy. Přesto všechny 
skončily takto - ani jedna z nich však nevzdává svou snahu přinést světu něco dobrého. Čas 
žen je tak nejen výbornou učebnicí toho, jak se v Rusku před padesáti lety žilo, ale i příběhem 
o nezdolnosti ženské povahy. MARTINA OPLATKOVÁ 
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