Gulliverovy cesty
Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na
www.fragment.cz
www.albatrosmedia.cz

Převyprávěla Jana Eislerová
Gulliverovy cesty – e-kniha
Copyright © Albatros Media a. s., 2018

Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována
bez písemného souhlasu majitelů práv.

Převyprávěla Jana Eislerová
Ilustroval Antonín Šplíchal

Znáte pana Lemuela Gullivera?

G

ulliver se naro
dil jako třetí
z pěti synů rodičům,
kteří vlastnili malý
statek ve vesnici nedale
ko Nottinghamu. Ze
všech bratrů byl nejbys
třejší a učení mu šlo
samo. „Musí studovat,“
rozhodl otec a brzy
odvezl chlapce do měs
ta Cambridge, kde byly výborné školy a slavná univerzita. Gullivera bavila
přírodověda a matematika, studoval i mořeplavbu a řízení lodi. Aby si přivy
dělal, pomáhal v ordinaci u doktora, pana Batese; ošetřoval nemocné, převa
zoval rány, naučil se napravovat zlomeniny a podávat nemocným správné
léky a byliny. Jednou dostal dopis od otce. „Milý, synu,“ stálo v něm, „nemo
hu ti dál posílat peníze, byla špatná úroda, dobytek uhynul a sami skoro
nemáme co do úst. Buď se vrátíš domů, nebo se musíš o sebe postarat sám.“
„Domů se nevrátím,“ uvažoval Gulliver, „nechci, aby rodině přibyl
další hladový krk. Musím si najít zaměstnání.“
„Myslím, že ti mohu pomoci,“ řekl pan Bates, když mu Gulliver pověděl
o svých starostech. „Můj
známý, kapitán lodi
Vlaštovka, právě hledá
lodního lékaře a ošetřovatele.
Naučil ses u mě dost, abys
mohl to místo zastávat.“
Gulliver se nerozmýšlel ani
chvíli. Lákalo ho cestování
po moři a daleké kraje. Na
palubě Vlaštovky strávil čtyři
roky.
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Po návratu se usadil v Londýně, oženil se, ale nedařilo se mu příliš dobře.
„Vrátím se znovu na moře,“ oznámil jednou své ženě, „jistě vydělám dost
peněz, aby naše rodina mohla slušně žít.“ Nastoupil na loď jménem Antilopa,
která plula do jižních moří. Námořníci trpěli vedrem a nemocemi vinou
špatné stravy. Jednou se zdvihla prudká bouře a obrovské vlny hnaly loď
k neznámým skaliskům. „Všichni do člunu,“ volal kapitán, když viděl, že loď
nezachrání. Námořníci usilovně veslovali, ale bouře si s člunem pohrávala
jako s ořechovou skořápkou. Náhle se přivalila obrovská vlna, převrátila člun
a posádka byla vydána na pospas rozbouřenému moři. Gulliver z posledních
sil plaval ke břehu, až se mu podařilo dosáhnout nohama na dno a dojít na
břeh. Padl na zem do měkké nízké trávy a vyčerpáním usnul.
Paprsky ranního slunce probudily Gullivera z hlubokého spánku. Chtěl
se posadit a rozhlédnout se kolem. Ale co to? Zjistil, že leží na zádech
a nemůže se ani pohnout – celé tělo, ruce, nohy ba i své dlouhé vlasy měl
pevně připoutány jemnými pevnými lanky, upevněnými na kolících
zaražených do země. S velkým úsilím se mu podařilo trochu uvolnit levou
ruku a pootočit hlavu. Pocítil, že po jeho noze se cosi pohybuje; pohyb
pokračoval po těle směrem k hlavě. Gulliver sklopil oči a spatřil lidského
tvora, ozbrojeného lukem a šípy. Gulliver nevěřil svým očím – ten človíček
byl vysoký asi jako pivní sklenice. Když se Gulliverovi podařilo pootočit
hlavu a pohlédnout na zem vedle sebe, spatřil desítky droboučkých
lidiček, jak na něj míří malinkými šípy.
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Liliput

G

ulliver leknutím hlasitě vykřikl. Ucítil, jak mu do nohou, rukou
i tváře vnikají desítky jehel – to človíčkové proti němu naráz
vystřelili své šípy, odhodláni bojovat s neznámým nepřítelem na život a na
smrt. Jakmile se Gulliver pokusil pohnout, následovala další bolestivá
salva. Proto se rozhodl chovat se klidně a dát najevo přátelské úmysly.
Lidiček kolem Gullivera stále přibývalo. Pokřikovali podivná slova
neznámým jazykem. Jeden bohatě oblečený urozený pán pronesl ke
Gulliverovi delší proslov. Gulliver pozorně naslouchal, nerozuměl však ani
slovo. Pak pronesl co nejmírnějším tónem několika známými jazyky větu
„Mám hlad a žízeň,“ a posunky naznačoval, že by rád něco pojedl.
Urozený pán tedy nařídil, aby lidé přesekli lana, která poutala Gulliverovu
hlavu. Pak lidé přistavili ke Gulliverovi žebříky. Po nich vynášeli k jeho
ústům jehněčí kýty, veliké jako slavičí křidélka, chleby jako knoflíky a sudy
vína, které mu stavěli na dlaň, aby si je
mohl sám podat ke rtům.
Náhle se shromážděný dav rozestoupil
a uvolnil cestu císařovu kancléři a jeho
družině. Kancléř vystoupil na Gulliverův
kotník a z listiny četl nařízení Jeho
Veličenstva. Z tónu řeči Gulliver vyrozuměl,
že zůstává i nadále zajatcem, ale bude s ním
slušně zacházeno. V kancléřově řeči se často
opakovalo slovo „Liliput“ a Gullivera
napadlo, že se tak nazývá zdejší císařství.
Bylo rozhodnuto převézt Gullivera do
hlavního města. Tesaři narychlo zhotovili
veliký vůz na dvaadvaceti kolech. Gullivera,
jenž usnul po uspávacím léku přimíchaném
do vína, přenesli pomocí složitých
kladkostrojů na vůz a pevně ho svázali.
Zapřáhli pět set nejsilnějších císařových
koní a druhý den k poledni dorazil průvod
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do hlavního města. Zastavili u starobylého chrámu. Tam byl Gulliver
přikován za nohu k zamřížovanému okénku. Řetízky, silné asi jako
u kapesních hodinek, byly zamknuty na šestatřicet zámků. Gulliver mohl
vstát, což opět vyvolalo u obyvatel výkřiky úžasu. Pak usedl a zády se opřel
o stěnu chrámu. Četní zvědavci si přistavili ke Gulliverovi žebříky a šplhali
po něm, jiní po něm stříleli šípy. Mezitím se ke Gulliverovi vydal císař se
svým doprovodem na koni. Nařídil vojákům, aby nedovolili dotěrným
zvědavcům se přibližovat. Pak na Gullivera
promlouval. I Gulliver se snažil oslovit ho
několika jazyky, ale nerozuměli si. „Ihned
svolejte státní radu,“ nařídil císař svému
kancléři, „je třeba učinit vážná rozhodnutí.“
Gulliver se dozvěděl o usnesení rady mno
hem později, až když se naučil liliputskému
jazyku. To nejdůležitější se ale dozvěděl
hned druhý den: císař nařídil dovážet z celé
země potravu pro Gullivera – denně šest
volů, čtyřicet ovcí, sto bochníků chleba,
zeleninu a ovoce a také víno a jiné nápoje.
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