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Život má temná tajemství; jen pramálo srdcí 
nenese v sobě smutek ze světa…

L. E. L., „Secrets“, 1839

Však přec! ty žaly nejtrpčí  
si tiše žijí v mukách bez slzí. 

Eliza Actonová, „Yes Leave Me“, 1826

Troufla bych si dokonce odhadnout, že „anonymus“,  
jenž napsal tolik básní, aniž je podepsal,  

byla často žena.

Virginia Woolfová, A Room of One’s Own, 1929
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Předmluva

Tato kniha se zakládá na hrstce dochovaných faktů o životě básnířky a au-
torky průkopnické knihy o vaření Elizy Actonové a  její pomocnice Ann 
Kirbyové. Mezi lety 1835 a  1845 žily Eliza a  Ann v  Tonbridgi v  Kentu 
a  pracovaly na kuchařské knize, která se proslavila jako „nejlepší britská 
kuchařka všech dob“ (Bee Wilsonová, The Telegraph), „nejlepší kuchařská 
kniha v našem jazyce“ (Dr. Joan Thirsková, CBE) a „má milovaná společni-
ce… poučná a přesvědčivá“ (Elizabeth Davidová). Ve své době se stala best-
sellerem jak ve Velké Británii, tak celosvětově, během třiceti let se prodalo 
více než 125 000 výtisků. Eliza Actonová významným způsobem ovlivnila 
pozdější tvůrce kuchařek včetně Delie Smithové, jež Elizu nazvala „nejlepší 
autorkou knihy o vaření v anglickém jazyce… obrovskou inspirací… která 
na mě měla značný vliv“.
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Prolog

1861
Greenwich, Londýn

Ann

Než pan Whitmarsh odejde do práce, udělá něco dost nezvyklého. Dá mi 
dárek. Pečlivě zabalený do hnědého papíru, bez stuhy, jen převázaný mo-
touzem. Přesto je to dárek.

„To je pro tebe, má Ann,“ řekne a zvlhlé oči klopí ke kapesním hodin-
kám. Rád mi říká „má Ann“, ačkoli se domnívám, že „paní Kirbyová“ by 
pro služebnou mého věku a zkušeností bylo vhodnější. Jistě, mám v popisu 
práce víc než jen posluhovat. Tak třeba mu v noci zahřívám postel a zaplé-
tám copy jeho dcerkám, které přišly o matku.

Jakmile odezní kroky kožených podrážek na mramorové podlaze, zvě-
davě do balíčku dloubnu. Vím, že se jedná o knihu, poznám to podle tva-
ru i pevnosti. Rozvážu motouz a roztrhám papír, myšlenky mám zvířené 
a roztančené. Jako by mi někdo pronikl do hlavy s metlou na vejce v ruce 
a z mozku našlehal jemnou pěnu.

Budou to básně? Nebo román? Možná atlas plný map? A proč mi vů-
bec kupoval dárek? Zmačkané cáry papíru se snášejí na podlahu. Nebývám 
takhle… zarazím se, abych našla ten správný výraz. Energická. Usměji se, 
vím přesně, kdo mě to slovo naučil.
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Pan Whitmarsh ví, že ráda čtu, protože mě při tom načapal. Přistižena 
při činu. Nejprve mě nachytal u sebe v knihovně, jak si prohlížím jeho sbír-
ku map. Potom mě přistihl u plotny, ponořenou do knížky poezie. A ješ-
tě později mě našel s nosem zabořeným do románu. Četla jsem si, místo 
abych voskem nablýskala podlahu z prken. Snad právě proto mě bez váhání 
pozval k sobě do postele. Proto mi s takovým zalíbením říká má Ann.

V  koutcích úst mi pohrává úsměv. Jeho Ann… Jeho Ann… Vtom mi 
úsměv ztuhne. Jemná pěna místo mozku je vmžiku tatam. Všechen balicí 
papír je pryč, útržky se mi válejí pod nohama. Darovanou knihu mám pří-
mo před sebou. Je obrovská – ani sbírka poezie, ani román. A už vůbec ne 
atlas. Otočím ji, přičichnu k vazbě z jehněčí kůže, dlaní přejedu přes hřbet 
na dotek jemný jako lidská pokožka. Konečky prstů pohladím desky a vy-
stouplé, zlacené písmo: Kniha paní Beetonové o vedení domácnosti.

Proč bych měla stát o takovou knížku? Zmocní se mě zklamání. Stránky 
mi samy od sebe kloužou mezi prsty, šustí a krčí se. Před očima se mi míhají 
slova… telecí kolínko s rýží… tatarská omáčka s hořčicí… tuřín v bílé omáč-
ce… angreštový nákyp… Z  úst mi unikne nelibé, hlasité odfrknutí. Pan 
Whitmarsh mi koupil kuchařskou knihu! Ten člověk je ještě větší kašpar, 
než jsem si myslela.

Pohyb prstů zvolní, oči přestanou těkat, pohled padne na jedno místo. 
Nakonec stojím bez hnutí a pročítám – slovo za slovem – recept na lososa 
v páře s omáčkou z kaparů. A vtom se mě zmocní ten nejzvláštnější pocit: 
jako by se svět kolem mě zastavil. Moje mysl, ještě před několika minuta-
mi dokonale našlehaná, se změní v malinký, pevný, nehybný útvar. Je jako 
lískový ořech.

Každé slovo, každá ingredience je mi podivně povědomá. Otočím strán-
ku. A čtu dál. Pak další list. A další. Pomalu, velice pomalu mi to dochází. 
Jsou to moje recepty. A také její, samozřejmě. Poznávám je, protože jsem 
je vařila. Protože poznatky k nim jsem zapisovala na břidlicovou tabulku. 
Kouskem křídy. Den za dnem. Rok za rokem.

Někdo naše recepty vydrancoval, jinak uspořádal, zbavil je jejích uhla-
zených slovních obratů i  šibalského humoru. Zůstaly základy – chlad-
ný, odtažitý postup i  seznam ingrediencí –, nyní připisované jakési paní 
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Beetonové, ať už je to kdokoli. A přesto to vše patří mně a slečně Elize, jejíž 
tělo ještě ani nevychladlo.

Čtu dál a každé jídlo cítím na jazyku: sladký mazlavý pórek, mladý hrá-
šek osmahnutý na másle, sněhové pusinky čerstvé a  lehké jako sníh. Po-
stupně, jak tak procházím jeden recept za druhým, se ocitám zpět v kuchy-
ni v  Bordyke House. Vzduch ztěžklý pečenými holuby, smaženou cibulí 
a pomalu dušenými švestkami. A všechny ty zvuky: pumpa na vodu v pří-
pravně, polena praskající v kamnech, řinčení cínového nádobí, cinkání pří-
borů, žuchnutí válečku na těsto, nekonečné bublání a klokotání v hrncích.

Odstrčím knihu plnou kradených receptů, ten dárek od pana Whitmar-
she, pomalu se skloním a kleknu si, abych z podlahy posbírala cáry papíru. 

A najednou ji uslyším. Poznávám její chůzi – tak elegantní a odhodla-
nou – na kamenných dlaždicích. Míří ke mně, sukně jí šustí kolem kotníků. 
Věcným, a přesto měkkým hlasem zavolá: Ann? Ann?

Přesně vím, co bude následovat: Dnes nás čeká spousta práce, Ann. Vy-
čkávám, ale neslyším nic než ticho. Zvenčí ke mně doléhá jemné cvrlikání 
hrdličky, přehlušované větrem. Kohout odvedle se s gustem rozkokrhá.

A já vím, co musím udělat.
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Kapitola první

Eliza

Rybí kosti

Poledne v londýnském City, povozy a kočáry drncají na kočičích hlavách, 
vyvolávání pouličních prodavačů, přetlačovaná trakařů a  kár, vychrtlí 
chlapci bez košile poletují kolem jako vyhladovělí ptáci, aby mohli nabrat 
na lopatu každý kus ještě kouřící mrvy. Dnes je nejteplejší den v  roce – 
nebo mi to tak aspoň připadá. Pařím se v korzetu a svých nejlepších hed-
vábných šatech. V ulici Paternoster Row sálá teplo z každé cihly, každého 
mosazného táhla zvonku, každého železného zábradlí. Dokonce i dřevěná 
lešení lemující všechny rozestavěné domy se zpupně vzdouvají vedrem a vr-
žou žízní.

Dnešek je nejdůležitější den mého života, a abych uklidnila nervy na-
pjaté k prasknutí, pozoruji okolí a vjemy převádím do slov. Nevzhledný 
dav na okrajích ulic, kam vyšší budovy vrhají stín. Tažní koně zbrocení po-
tem. Vějíře z pavích per míhající se za okny kočárů. Kočí práskající bičem. 
A slunce jako obrovská zlatá koule v kupoli z nekonečné modři.

Zarazím se, protože rytmicky to není správně. Možná by víc než kupole 
z nekonečné modři uchu i mysli lahodilo vzdálené loubí modři. Přeříkávám si ta 
slova, převaluji je na jazyku, nechávám je vyznít… Ve vzdáleném loubí modři… 

„Dávej pozor na cestu, náno pitomá!“
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Uskočím, klopýtnu a jen taktak minu káru s hnijícím zelím. Náhle se mi 
zasteskne po domově, jeho důvěrnosti a přátelské atmosféře. Zdá se mi, že 
na tak rozsáhlém páchnoucím bojišti, jakým je Londýn, pro mě není místo. 

Opustím stín na okraji ulice a s ním i nedůtklivý, upocený dav. V tako-
vém parnu je venku méně lidí, zato zápach je silnější: nemyté nohy, vykotla-
né zuby, splašky. Na zemi na mě číhá všemožný odpad, zaklíněný a tlející 
mezi dlažebními kostkami: vybělené kosti sleďů a lastury srdcovek, zrezi-
vělé hřebíky, vyplivnuté kuličky rozžvýkaného tabáku, mrtvá myš hemžící 
se červy, scvrklá pomerančová kůra a ohryzky obsypané mouchami. Všech-
no je buď suché jako troud, nebo to tiše, odpudivě hnije. Zacpu si nos, 
protože z tak nechutného zápachu poezii tvořit nehodlám.

Ve vzdáleném loubí modři, zamumlám si pro sebe. Recenzent mé první 
básnické sbírky ji popsal jako úhlednou a elegantní, a nemůžu si pomoct, 
ale spojení ve vzdáleném loubí modři mi připadá právě takové. Co však řek-
ne pan Thomas Longman, vydavatel oslavovaných básníků? Myšlenka na 
pana Longmana mě – mátožně – vrací zpátky do reality k účelu mé cesty. 
Pohlédnu dolů na provlhlý lem hedvábných šatů žilkovaných tmavším od-
stínem zelené a na dvě velká tmavá kola, která se mi rozlévají v podpaží. 
Proč jsem jenom raději nejela kočárem? S takovou dorazím na nejdůležitěj-
ší schůzku v životě urousaná a zpocená jako děcko v horečce.

Kanceláře pana Longmana & spol., nakladatele a knihkupce, označuje 
mosazná cedulka. Zůstanu stát a zhluboka se nadechnu. V tom okamžiku 
se můj život, moje minulost, rozlehlé nebe nade mnou i tohle londýnské 
mraveniště smrskne do jediného ústředního bodu. To je ono. Chvíle, na 
kterou jsem čekala dlouhých deset let. Můj hvězdný počátek…

Shrnu z krku uvolněné pramínky vlasů a zastrčím je pod čepec. Rych-
le, neklidně si uhladím navlhlé záhyby na šatech. Jsem roztřesená, ale při-
pravená. Zatáhnu za děsivě dlouhé táhlo zvonku u dveří. Několika pokoji 
překypujícími knihami mě sluha dovede až k úzkému schodišti. Nahoře je 
jediná místnost tak plná knížek, že se do ní se svými šaty sotva vměstnám. 
Pan Longman – předpokládám, že je to on – sedí za stolem skloněný nad 
rozloženou mapou, takže prozatím jsem se seznámila pouze s bujnou kšticí 
na temeni jeho hlavy.
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Nevšímá si mě, a tak využiji příležitosti a zkoumám ho svým okem bás-
nířky. Je doslova ověšený zlatem. Na obou rukou má zlatý pečetní prsten, 
v záhybech dlouhého černého kabátu se ztrácí řetízek zlatých hodinek. Má 
husté, ocelově šedivé vlasy. Když zvedne hlavu, všimnu si růžolícího ob-
ličeje, jehož nádech ještě umocňuje pánský šátek z fialkového keprového 
hedvábí, na kterém spočívají faldy jeho brady. Nad hluboko posazenýma 
očima se klenou mohutné oblouky obočí.

„Á, paní Actonová…“ Prohlíží si mě přimhouřenýma očima.
Hoří mi tváře. „Slečna Actonová,“ opravím ho se vzpurným důrazem na 

slovo slečna.
Přikývne, odstrčí mapy, knihy i lahvičky s inkoustem, čímž vznikne úzký 

prostor, kterým ke mně natáhne paži. Vyjeveně si prohlížím jeho bledou, 
buclatou dlaň. Mám mu potřást rukou, jako to dělávají gentlemani? Nezdá 
se, že by chtěl přenést mou dlaň k ústům, ani se nechystá postavit a uklo-
nit se. Když mu třesu rukou, pocítím podivné vzrušení, nejasné rozechvění, 
cosi, co nedokážu vysvětlit.

„Domnívám se, že pro mě něco máte.“ Bez zájmu se začne přehrabovat 
papíry na stole.

„Psala jsem vám to v dopise, pane. Sbírku básní, na níž jsem svědomitě pra-
covala celých deset let. Tu předchozí vydal Richard Deck z Ipswiche a vy sám 
jste ji prodával tady v knihkupectví.“ Sotva mi ta slova vyklouznou z úst – ho-
vořím klidněji, než bych očekávala –, před očima se mi vynoří obraz: slečna L. 
E. Landonová nahlas předčítá z mé nové sbírky básní, překrásně vázané v té 
nejjemnější tulení kůži, s  mým jménem vyraženým ve zlatě. Je to tak ostrá, 
jasná představa, že jí v koutku oka zahlédnu slzu, vidím uznale našpulené rty, 
něžně obrací stránky, jako by byly stejně jemné a cenné jako prachové peří.

Jenomže pak udělá pan Longman něco zcela nepochopitelného a zne-
pokojivého a slečna L. E. Landonová i s mou vydanou knihou okamžitě 
zmizí. On totiž zavrtí hlavou, jako bych si neomluvitelně vymýšlela.

„Ujišťuji vás, pane, že Longman & Company mělo mou publikaci v na-
bídce, stejně jako mnohá další uznávaná knihkupectví. Během měsíce došlo 
k dotisku…“ Pan Longman mě přeruší dlouhým, netrpělivým povzdechem. 
Pak sundá ruku ze stolu a využije ji, aby si kapesníkem otřel čelo.
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„Sama jsem vyřizovala předplatné a objednávky přicházely zdaleka, až 
z Bruselu, Paříže nebo ostrova Svaté Heleny. Moji čtenáři jsou přesvědčení, 
že bych potřebovala nakladatele s velikým dosahem, jako jste vy, pane.“ Sly-
ším vlastní hlas a udivuje mě míra zoufalství. A také domýšlivosti. Hlavou 
mi proběhnou matčina slova: příliš hladová po uznání… přehnaně ambici-
ózní… beze smyslu pro patřičnost…

Pan Longman vrtí hlavou ještě rozhodněji. Pohyb je tak usilovný, až se 
mu pohupuje podbradek, z čela mu odlétají drobné kapičky potu a nedba-
le dopadají na mapu rozloženou na stole.

„Poezie se pro ženské nehodí,“ zavrčí.
Úplně mě tím vyvede z míry. Celá ztuhnu. Copak nikdy neslyšel o paní 

Hemansové? Slečně L. E. Landonové? Nebo o Ann Candlerové? Otevřu 
ústa, chystám se něco namítnout, ale on máchne rukou, jako by věděl, co 
mám na jazyku, a nechtěl to slyšet.

„Zato psaní románů… to je jiná. Novelety, slečno Actonová, se u mla-
dých dam těší značné oblibě.“ Protáhne slovo mladých, zvedne hlas a zase 
ho nechá klesnout. Dnes podruhé cítím horkost. A veškeré mé vzrušení 
i vzpurnost rázem opadnou.

„Romantické novelety. Něco takového byste pro mě neměla?“
Zamrkám, snažím se utřídit myšlenky. Četl vůbec můj dopis? Co těch 

padesát básní psaných zdobným písmem, které jsem mu osobně doručila 
před šesti týdny? A pokud ne, proč mi napsal a požádal mě o schůzku? Ke 
svému rozčarování cítím, jak se mi stahuje hrdlo a chvěje spodní ret.

„No ano,“ pokračuje pan Longman, jako by mluvil sám se sebou. „I go-
tickou romanci bych patrně mohl přijmout.“

Vzchopím se, kousnu se do rozechvělého rtu, a  vtom ve mně vzplane 
jiskřička – vzteku? Popuzení? „V  nedávné době mi vyšlo několik básní 
v Sudburském almanachu a v Ipswichském deníku. Bylo mi řečeno, že jsou 
dobré.“ Má opovážlivost mě překvapí. Jenomže pan Longman pokrčí rame-
ny a zvedne oči k nízkému, prověšenému stropu.

„Nemá smysl nosit mi sem básně! O poezii nemá nikdo zájem. Pokud 
nejste schopná napsat krátkou gotickou romanci…“ Rozhodí ruce dlaněmi 
vzhůru v jasném gestu bezmoci.


