
20

2

Kate
Ako mám opísať svoju mamu?

Bola nízka, ale veľmi silná. Silná natoľko, že hodiny bez pre-
stania dokázala tancovať s bezchybnou ladnosťou a presnosťou, 
hoci ju každý sval v tele pálil a krv z úbohých otlačených prstov 
na nohe vsakovala do drevených špičiek, aj keď poletovala 
a krúžila po javisku a oslepovali ju reflektory. Silná v tom zmys-
le, že dokázala prijať svoje postavenie vo svete – ako malú ju 
opustili rodičia – a čerpať z neho časť svojej sily. Práve tá zohra-
la hlavnú rolu v rozprávke o June Darlingovej. Nechcem tu opi-
sovať veci, ktoré som o nej vedela iba ja. Lebo tie mi po nej 
zostali, môžem si ich uchovávať. Okrem toho, ľudí zaujíma 
v podstate len tanec a rozprávka.

O mojej mame ste určite počuli. Aj tí, ktorým balet nič neho-
vorí, poznajú jej meno – až taký stupeň svetovej slávy sa jej pred 
smrťou podarilo dosiahnuť. Po tom, čo zomrela, tej noci, keď sa 
z  oblohy zrútilo lietadlo, akoby bolo zlepené z  papiera a  zo 
špajdličiek, dopočula sa o nej aj tá hŕstka ľudí, pre ktorých bola 
dovtedy neznáma. June Darlingová, tancujúce dievčatko – len 
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vďaka talentu sa vymanilo skromnému osudu, aký by ju inak 
bol čakal.

Moja mama sa zvyčajne posmievala tomu, čo nazývala mý-
tom o svojom pôvode. Až také zlé to nebolo, hovorievala. Ni-
kdy ju nezanedbávali, zaobchádzali s ňou dobre, a hoci život 
začala bez rodiny, čoskoro prišla Evie a potom ja, takže sme 
vytvorili dokonalú trojicu, úzky trojuholník lásky.

Tak sa to aspoň javilo. Občas som zahanbená potajomky 
uvažovala, či ma Evie v  skutočnosti náhodou neodsudzuje – 
z vlastných komplikovaných dôvodov –, napríklad preto, lebo 
som narušila posvätné puto medzi ňou a mojou mamou. Mala 
som vari dôkaz? Konkrétny nie. Aj keď s čistým svedomím mô-
žem povedať, že Evie sa so mnou nikdy nerozprávala tak ako 
s mojou mamou: bývala ku mne ostrá, netrpezlivá, no k mame 
sa tak pravdepodobne nikdy nesprávala.

Bola som doslova posadnutá túžbou mať starých rodičov – 
takých, akých cez víkendy navštevovala moja spolužiačka Geor-
gina. Takých, ktorí by mi čítali, piekli so mnou koláče a vodili ma 
na výstavy. S Evie som taký vzťah nemala. Nevolala som ju starká 
ani babka. Oslovovala som ju Evie a zhovárali sme sa ako dospe-
lé ženy. Dnes som si istá, že ma ľúbila, ale jej city ku mne jedno-
ducho nemožno porovnať s tým, čo cítila k mojej mame. Nuž, 
mama ju zachránila tak ako ona zachránila ju a myslím, že Evie 
už potom nedokázala nikoho milovať tak hlboko.

Možnože ju hnevala aj stopa po mojom otcovi, ktorú vo mne 
videla. Zrejme mu vyčítala, že mame tehotenstvom prerušil ka-
riéru, hoci v tom čase, keď ma porodila, už bola na baletku sta-
rá. Môj otec zohral rolu zloducha, ako sa patrí, pri prvom 
náznaku problémov sa vyparil. Lenže aj na to možno nazerať 
dvoma spôsobmi. Ak by ste sa opýtali mojej mamy, povedala 
by, že otca nepotrebovala v podstate na nič okrem môjho splo-
denia. Vôbec nám nechýbal – mali sme jedna druhú.
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Moju mamu pokrstili June, urobili to mníšky, ktoré viedli 
ústav, kde vyrastala. Vždy som si myslela, že jej meno znie 
zvláštne americky, no, ako mi vysvetlila, dali jej ho podľa mesia-
ca, v  ktorom prišla do sirotinca. Dobre, že sa to stalo práve 
vtedy, za príjemného počasia. Keby ju pred dverami boli nechali 
vo februári, jej príbeh by už možno nepokračoval.

Sirotince majú zvyčajne zlú povesť, ale toto rozhodne nebol 
ten typ, o akom sa dočítate u Dickensa. Keď sa spomenie ústav, 
každý si hneď vybaví strádanie, mama však tvrdila, že tam nijaké 
nezažila. Iste, jedla ani zábavy tam veľa nemali, no tri razy denne 
dostávali skromnú porciu, učili sa, chodili na koncerty a do par-
ku. V porovnaní s tým, čo zakúsili niektoré iné deti, to nebolo 
najhoršie. Navyše moja mama nikdy nič iné nepoznala.

Dve staršie dievčatá vyhlásili, že si pamätajú akúsi ženu. 
Nadránom ich prebudil zamatový hlas motora pod oknom 
spoločnej spálne. Vyskočili z postelí, utekali sa ta pozrieť a vte-
dy uvideli, ako sa blíži k budove s batôžkom v náručí a o nie-
koľko minút sa vracia bez neho. Nik nezacengal na zvonec. 
Neskôr tvrdili, že bola rovnako elegantná a vyzerala prepy-
chovo ako auto, ktoré ju odviezlo, aj keď na konkrétnych de-
tailoch sa nezhodovali – na farbe vlasov vykúkajúcich spod 
klobúka, na výške a veku. Obe si však uchovali dojem mimo-
riadnej krásy.

Raz som sa mamy opýtala, či mala mníšky rada. Priznala, že 
si nespomína osobitne na každú z  nich, skôr si vybavuje len 
láskavú a všadeprítomnú abstrakciu, podobnú predstave Boha, 
ktorú jej sestričky vštepili. Jedinou výnimkou bola sestra Rose 
– tá spomedzi nich nevyčnievala vďaka zvláštnej povahovej čr-
te, ale preto, lebo pomohla predurčiť maminu budúcnosť. Mala 
na starosti hodiny hudby, pri ktorých sa používali v podstate 
iba staré nástroje, dary od viacerých mecenášov, zamknuté 
v drevenej skrini v telocvični. Každý piatok popoludní ich povy-
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berali, spravodlivo rozdali dievčatám a bez nejakého vyučova-
nia či vedenia ich nechali hrať.

Potom sa stalo niečo nezvyčajné. Keď mala mama asi šesť 
rokov, zaviedli nový program. Vymyslel ho bohatý mecenáš – 
anonymný filantrop dostal nápad umožniť dievčatám, aby sa 
zoznámili s potešením, aké plynie z piesne a tanca.

Keby sa moja mama narodila o niekoľko rokov neskôr, jej 
život by sa zvrtol celkom inak. Takýto projekt by nemohol po-
kračovať uprostred nemeckých bômb, ktoré zasypávali mesto. 
Takto však dostala jedinečnú šancu.

Učiteľka baletu – vyšlo najavo, že je to dcéra filantropa, kto-
rý prišiel s touto iniciatívou – sa volala Evelyn Darlingová.

Príbeh Evelyn Darlingovej
Evelyn Darlingová sa narodila v prostredí, kde bola väčšina ve-
cí samozrejmosťou. Jej otec Bertram zdedil po otcovi železiar-
sku firmu a tá sa počas prvej svetovej vojny značne vzmohla. 
Jeho jediná dcéra Evelyn si mohla byť istá veľkým dedičstvom 
a budúcnosťou ako v bavlnke. No čoskoro sa ukázalo, že život, 
aký viedli iné dcéry z bohatých rodín, ju neuspokojuje. Mala 
ambicióznejšie a zvláštnejšie plány.

V detstve bola Evelyn s rodičmi niekoľko ráz na balete a ni-
kdy nevidela nič krajšie a čarovnejšie než stvorenia poletujúce 
na javisku. Zatúžila sa naučiť tancovať ako ony a otec, ktorý jej 
nedokázal nič odmietnuť, zaplatil lekcie – toľko lekcií, koľko 
dievča vydrží. Nebol si istý, či jej dovolí aj vystupovať – nezdalo 
sa mu to súce pre dievča z vyššej spoločenskej triedy. Napokon 
jej však umožnil tancovať aspoň v  malom, na súkromných 
predstaveniach.

Evelyn bola pomerne dobrá. Azda nie najlepšia, ale v devät-
nástich natoľko talentovaná, že zaujala najmä jedného mladého 
džentlmena. Aj keď nedisponovala konvenčnou krásou, mala 
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ladné pohyby ako lesná nymfa a  hlas ako vysoký čistý zvuk 
zvončeka.

V roku 1935 sa Evelyn a Harry zasnúbili a pripravovali sobáš. 
Evelyn sa po svadbe chystala vrátiť k tancovaniu, no pravdepo-
dobne nie k vystúpeniam, pre vydatú ženu to nebolo vhodné a jej 
životnou láskou sa teraz stal Harry.

Len zo dva mesiace pred dátumom sobáša vzal Harry snúbe-
nicu na výlet autom po sussexskom vidieku. Auto bolo nové, 
kúpil im ho Bertram ako predčasný svadobný dar. Bol prekrás-
ny deň, vo vzduchu už bolo cítiť leto, slnko svietilo, cesty boli 
suché, preto si napokon nik nebol istý, čo spôsobilo šmyk. Od-
hadovalo sa však, že auto šlo prirýchlo, a  tak Harry nestihol 
vyrovnať volant, kým narazili do jedného z bukov, ktoré lemo-
vali cestu. Evie mala šťastie. Prišla o dieťa, ale ani nevedela, že 
ho čakala. Na niekoľkých miestach si zlomila pravú nohu a až 
do konca života jej ju držala pohromade dômyselná kombiná-
cia kovových klinov a pások. Harry také šťastie nemal – bol na 
mieste mŕtvy.

Napriek tomu, že Evelyn odmalička žila v  hojnosti, bola 
vnútorne silná. Vedela, že už nikdy nebude tancovať, profesio-
nálne ani amatérsky, neporodí deti a zároveň zrejme ani nedo-
káže milovať nijakého muža tak, ako ľúbila Harryho. No predsa 
sa odhodlane pustila do rehabilitačného programu, ktorý jej 
vytýčili. Každý deň prešla do Battersea Parku – cez most pri 
otcovom mestskom dome –, uprostred zelene cvičila a posilňo-
vala. Tu si všimla skupinku dievčat zo sirotinca v hnedých zá-
sterkách. Boli na prechádzke, jedna rehoľná sestra ich viedla, 
druhá uzatvárala sprievod. V  tej chvíli sa jej v  hlave zrodil 
nápad.

Podľa mňa možno povedať, že Evie našla v mojej mame dcéru, 
ktorú nikdy nemohla porodiť, a hádam aj úspech, ktorý jej ne-
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bol dopriaty. Naučila ju všetko, čo vedela. Rok odo dňa, keď 
mama prvý raz prekročila prah baletného štúdia, si ju Evie 
adoptovala.

V roku 1938 získala moja osemročná mama štipendium na 
štúdium v Sadlerovej baletnej škole a spoločnosti a ďalej, ako sa 
vraví, sa už písali dejiny. Sirotinec, kostým z druhej ruky, v kto-
rom spočiatku trénovala, to všetko sa stalo súčasťou maminej 
rozprávky.

Lenže nie každá rozprávka má šťastný koniec – často je to 
naopak, hoci moderné verzie vám tvrdia niečo iné. Toto pona- 
učenie som prijímala veľmi ťažko a azda ho ešte stále prijímam. 
Štrnásty apríl 1985. Neskôr som sa pokúsila rozpamätať, čo 
som robila presne v tej chvíli, keď došlo k havárii. Cítila som 
niekde v kútiku duše, že sa to stalo? Mám podozrenie, že som 
kupovala rundu svojim starým spolužiakom z umeleckej školy 
v krčme na Goodge Street: bezstarostne som si užívala deň a ne-
tušila som, ako prudko sa mi zrazu zmenil život.

Po leteckom nešťastí som sa vrátila do domu v Battersea, kde 
sme všetky tri žili: do veľkej viktoriánskej budovy na jednej 
z ulíc, ktoré vedú od parku. Už som tam zostala iba ja. Evie sa 
pred niekoľkými rokmi musela odsťahovať do domu s opatro-
vateľskou starostlivosťou, pretože jej diagnostikovali progresív-
nu demenciu. Mama dlho odmietala čo i len uvažovať o tom, že 
sa o  ňu nebude starať doma. Pracovala ako choreografka 
a  často musela cestovať, no tvrdila, že môže prácu obmedziť 
a nájsť si projekty bližšie k domu, aby sa Evie mohla viac veno-
vať. Žiaľ, Evie sa správala čoraz čudnejšie a nepredvídateľnejšie. 
Keď ju našli na druhom konci štvrte so zlomenou rukou a nepa-
mätala si, ako sa dostala tak ďaleko, jasne sa ukázalo, že potre-
buje dvadsaťštyrihodinovú opateru. Mama si nemohla dovoliť 
úplne prestať s prácou a ja som na Sladovej vysokej škole štu-
dovala výtvarné umenie.
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„Bolo by pre ňu lepšie,“ povedala sociálna pracovníčka, kto-
rá sa vyjadrovala veľmi nadnesene, „keby sa mohla tešiť zo spo-
ločnosti iných ľudí – čo možno dosiahnuť aj návštevami 
u pacientky, ale jednoduchšie je to v dome s opatrovateľskou 
starostlivosťou, kde môže mať aj spoločenský život.“

Chápem, prečo to rozhodnutie bolo mame proti srsti. Šlo 
o ženu, ktorá sa o ňu od detstva starala. Bez jej lásky a vplyvu 
by nikdy nemohla žiť tak, ako žila. Viem, že preto trpela, vyčí-
tala si, akej strašnej zrady sa dopustila. Bolo to o to kompliko-
vanejšie, že Evie nebola stále v  rovnako zlom stave – mávala 
chvíle náhlej a prekvapivej jasnozrivosti a niekedy sa aj celé dni 
zdalo, že je úplne normálna. Lenže potom prišli naozaj zlé dni 
a to, čo sa jej mohlo stať počas Juninej neprítomnosti, bolo hro-
zivé. Napokon sa mama zmierila s  tým, že iná možnosť 
neexistuje.
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