
 



2 

 

ALDO NOVE 

 

NENÍ MILÁN 

JAKO MILÁN 

 

 

 



3 

 

Atypický průvodce 

 
Tato kniha je poněkud atypickým místopisem jedné       
z nejimpulzivnějších a nejkosmopolitnějších metropolí 
Itálie. Oproti leckdy povrchním klasickým průvodcům 
autor zachází již podle názvu kapitol do nejtemnějších   
a zároveň nejsvětlejších koutů historie tohoto města,     
k neobvyklým postřehům a zajímavým metaforickým 
reflexím podob jeho současnosti.  
 
Milán je jako špička ledovce. A pod ním leží jeho 
nesmírná historie. Jednou za čas jeho přívaly odkrývají 
její zlomky, dříve než v jeho díle jeho vody podléhají 
nezadržitelné korozi, které si tohle město umínilo pro 
svou existenci, které vždy představuje samo sebe         
a jehož přítomnosti přicházejí zespodu. Tisíciletí 
podsvětí. Abychom ho poznali, je třeba mít trpělivost ho 
poslouchat. Stetoskopem. Jak pulzuje uvnitř. Je třeba 
umět ho slyšet. Jeho "navzdory". Tam, kde odhaluje 
svou paměť. Nietzsche říkával, že životaschopnost 
nelze učinit jen z prospěchu historie. Ten, kdo žije, 
pokud chce jít napřed, musí zapomenout. Svou 
minulost. A Milán se zapomíná, mění se. Aby sám 
přežil.  
 
Autor Aldo Nove (nar. 1967 ve Viggiù) se proslavil svou 
prvotinou "Woobinda", která v 90. letech minulého 
století vstoupila do historie italské novodobé literatury 
jako odraz programového literárního a populárního 
"hnutí kanibalistů". Mimo to napsal italský bestseller 
"Lásko má nekonečná" (2000), který se stal oblíbenou 
četbou mladé italské generace a byl stejně jako 
Woobinda přeložen do několika světových jazyků. Nyní 
žije v Miláně a živí se jako svobodný spisovatel na volné 
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noze. Kniha "Není Milán jako Milán" je jak odrazem jeho 
prožitého dětství, tak i vysoce uměleckého vnímání jeho 
současného pobytu v Miláně a v Itálii vyšla poprvé         
v r. 2004.  
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Kapitola Druhá mezihra. Celý Milán jedním dechem je 

plodem jednoho přepracování stran 139-141 a  

158-162 z knihy Lásko má nekonečná od stejného 

autora, vydané v r. 2000 v Turíně nakladatelstvím 

Einaudi. Kniha „Není Milán jako Milán“ je z r. 2004 

vydaná nakladatelstvím Laterza v Římě.  

Překlad Matteo Difumato, roz. Jiří Zygma (*1981). 

V Česku vydáno poprvé jako e-kniha  

spol. Quadrom o. s. v r. 2012. 

www.quadrom.mysteria.cz 

ISBN 978-80-905290-0-7 
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Axolotl 

 

Axolotl. Ano.  
Axolotl.  

Je to nějaká nadávka, Axolotl? 
Nějaké slovo beze smyslu?  
Nějaké psychofarmakum?   

Nebo snad zaříkadlo? 
 

Není to nic z toho.  
Ale souvisí to tak trochu s magií.  
Ne přesně. Spíše s náboženstvím.  

Souvisí to s náboženstvím, ten Axolotl.  
S prastarým náboženstvím, které už se 

nepraktikuje.  
 
Axolotl, řekněme, bylo božstvo aztécké.  

Aztékové, jak víme, tvořili populaci vyhlazenou 
před několika stoletími horlivými hledači zlata     

z naší Evropy.   
A celá ta věc v doprovodu Kryštofa Kolumba, 
který přivedl Civilizaci do zámoří a zapříčinil tím 

šedesát devět miliónů mrtvých.   
Ale tohle je jiný příběh.  

Vraťme se k Axolotlu.  
Božstvo aztécké. Jako náboženství 
nebylo normální.  

Vskutku, bylo to náboženství v mnohém 
bizarní, Axolotl.   

Tehdy..  
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Pro Aztéky vládl vesmírný řád, v jehož čele se 
nacházelo Slunce. Slunce bylo také jedno           

z božstev, nejdůležitější ze všech, které tehdy 
existovalo. Zároveň si Slunce jistě uvědomuje, že 

pro to, aby mohlo spravovat svět, je zapotřebí 
spousty energie. Přemnoho.  
Takto mysleli rozliční Aztékové již před stoletími.  

 
Slunce zkrátka nedokáže víc než se zachmuřit, 

riskuje zhasnout: jaká by to byla vesmírná 
katastrofa? A proto žádá všechny ostatní aztécké 
bohy obětovat se pro něj.  

"Všichni bohové musí zemřít, aby mi dali sílu", 
říká Slunce.  

Bohové tím myslí trochu víc. Situace je tragická. 
Poněvadž bohové jsou ve vesmíru, a není zde nic 
jiného než vesmír, a vesmír je poplatný Slunci, 

které mu dává život, tak jestliže umře Slunce, 
umírají také oni, ostatní bohové.  

 
Je to složitý příběh.  

Bozi se rozhodnou obětovat. Zabíjí se a nabízejí 
vlastní tělo slunci. Slunce je pozře, nabije se 
energií a pokračuje dál v ovládání vesmíru. To 

Slunce, které jakožto jediná božskost zůstalo,    
v době, kdy byli Aztékové vybiti křesťanskými 

hledači zlata, bylo jediným zbylým místním 
náboženským kultem, který se přetvořil do Boha 
nájezdníků. Byl to bůh kříže a bůh oběti. Dříve 

než se však tato náboženská změna stačila 
ujmout, všichni Aztéci byli mrtví a nebylo z toho 

nic.  
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Aspoň jedno božstvo kromě ostatních Slunce 
nesnědlo. Boha, který se jmenoval Xolotl. Tento 

bůh měl obrovskou chuť žít. Říkal, že nechce 
zemřít a že nepůjde vstříc vesmíru. Proč taky? 

Když by nebyl on, z vesmíru by již nic nezůstalo.. 
Měl pravdu, v přímém smyslu bylo na té řeči 
mnoho rozumného.  

Já například, pokud umírám pro dobro vesmíru, 
nevím, jak to chodí, zda se mi to líbí nebo ne, 

protože i já jsem kousek vesmíru a z mého 
pohledu, což je jediné, co mám, nedělám více 
než něco pro jeho zmizení.  

Pro zmizení vesmíru.  
 

Xolotl to věděl.  
Myslel na to.  
Schoulil se do jednoho ze schovaných míst 

Stvořitele a přemýšlel.  
Měl strach.  

 
Jak na to myslel, našel Xolotl řešení. Všichni 

ostatní bozi jsou božskost, říkal si pro sebe, 
každý z nich má svou formu a své jméno. Avšak 
pokud se já přetvořím v pokračování, nejsem již 

nic. Stávám se bez ustání jinou věcí. Nejsem to 
již já. Jsem vše. A nic. A když jsem vše a nic, 

nikdo mi nerozumí, nikdo neví, kdo jsem, nikdo 
mě nesní a já dál žiju.  
Tak změnil Xolotl své jméno a stal se Axolotlem.  

 
Příkladně Levi ve své novele "Andělský motýl" 

vypráví o jednom zvláštním živočichovi, kterého 
rovněž nazývá Axolotlem (to je, co?): "V jistých 
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místech Mexika žije pozoruhodný tvor 
neobvyklého jména, podobný na mloka. Žije 

nerušen nevím kolik miliónů let jakoby byl nic,   
a přesto je jedním ze zodpovědných zvláštního 

druhu přírodního úkazu: protože se množí          
v larválním stadiu.. Je zkrátka jako ponrava, 
nebo vlastně jako stonožka, která se spojí s jinou 

larvou, stane se oplodněnou a naklade vajíčka 
ještě dříve, než se stane motýlem. A z vajíček, 

přirozeně, se narodí další larvy. Takže - na co 
pak slouží stát se motýlem? Na co být 
bezchybným hmyzem? Mohl by se bez toho 

obejít. Totiž, Axolotl se bez toho obejde (tak se 
říká nedodělanci, zapomněl jsem vám říct). 

Obejde se bez toho téměř vždy: jen každá stá 
nebo tisícátá bytost, která žije obzvláště dlouho 
poté, co se rozmnoží, se přetvoří v úplně jiného 

živočicha".. 
 

Zde mimo jiné uvádím to, co o Axolotlovi říká 
Vinicio E. Morales ve svém díle Mýty Májů          

a Aztéků (Xenia, 1993): "Když byla řada na něm, 
aby umřel, rozutekl se do kukuřičného pole, kde 
se přetvořil v rostlinu s dvojitým stonkem - 

důvod, proč ho venkované nazývali Xolotlem - 
ale byl nalezen mezi ostatními rostlinami. A tak 

utíkal podruhé a schoval se mezi agáve, kde se 
rovněž proměnil v bylinu s dvojitým stonkem, 
pročež se mu přezdívalo Mexolotl. Avšak našli ho 

znovu, a tak prchal opět, tentokrát do vody, kde 
se proměnil v rybu, za což ho pojmenovali 

Axolotl".  
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Zkrátka a dobře - velmi sympatický a bizarní 
bůh. Zvláštní živočich, larva, která zapře svoji 

náklonnost proměnit se v motýla, ale ne zcela; 
jednou se stane motýlem. Časem.  

Božskost, která se promění v rostlinu. 
Aby neumřela.  
Která se stane rybou.  

Která se neustale přetváří.  
 

Jako Milán.  
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Milán všeobecně 
 
 
Máš chuť říct Milán, Milán.  
Máš chuť napsat Milán, Milán.  

Avšak nejdříve tomu musíme porozumět.  
Rozumět, o čem je tu vlastně řeč.  

O čem vlastně píšeme.  
 
Co se týče internetu, ten může být značně 

zavádějící.  
Pokud hledáme informace o Miláně 

prostřednictvím vyhledávače, najdeme spoustu 
stránek.  
Někdy hned.  

Jindy po chvilce strpení.  
Záleží na spojení.  

 
Některé stránky o Miláně jsou pornografického 
charakteru a jsou věnovány Alysse Milano, což 

není město, ale žena.  
Herečka (ne porno).  

Stala se světovou hvězdou díky televiznímu 
seriálu Čarodějky. 

 
Alyssa Jaine Milano se narodila 19. prosince 1972 
v Brooklynu. V osmi letech debutovala v jednom 

muzikálu, se kterým jezdila napříč Amerikou celý 
rok. Na konci turné v New Yorku účinkovala       

v adaptaci muzikálu Jane Eyre pro Operní 
hudební divadelní institut.  
Studuje divadlo několik let a v roce 1984 má 
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první roli v televizním seriálu Kdo je šéf?, který 
se natáčí až do roku 1992.  

V roce 1985 se Jenny objeví po boku Arnolda 
Schwarzeneggera v Komandu.  

V roce 1988 účinkuje ve dvou televizních 
filmech: první je Crash Course, kde se představí 
v roli Vanessy Crawfordové, další je Dance till 

Dawn, kde hraje roli Shelly Sheridan.   
V roce 1993 natáčí film Dvojitý drak režírovaný 

Jamesem Yukichem a tři televizní inscenace: 
Svíčky ve tmě (role Sylvie Velliste), Oběti lásky: 
The Long Island Lolita Story (v roli Amy Fisher)  

a Confessions of a Sorority Girl, v roli Rity.  
V roce 1994 je znovu vidět v kině ve filmu 

Embrace of the Vampire od Anne Goursaudové.  
V roce 1995 ztvárňuje hlavní postavu ve filmu 
Veřejný nepřítel – znovunalezení živí nebo mrtví, 

režírovaném Markem L. Lesterem, a ve filmu Má 
nejhorší nepřítelkyně číslo 2, opět od Anny 

Goursaudové.  
V roce 1996 hraje spolu s ostatními ve Strachu 

od Jamese Foleyho a podílí se na televizním filmu 
Krutá Aljaška.  
Od roku 1997 až do roku 1998 účinkuje ve velice 

populárním seriálu Melrose Place, který jí vynesl 
celosvětovou slávu, a má hlavní roli ve filmu 

Hugo Pool od Roberta Downeyho Sr.  
V roce 2000 hraje v Čarodějkách, které ji učinily 
opravdovou hvězdou. V Itálii program Rai Uno 

rozšířil jejich první dvě série. V televizním filmu 
Alyssa hraje Phoebe Halliwell, jednu ze tří 

hlavních rolí sester série, obdařenou 
nadpřirozenými schopnostmi, které jí dovolují 
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vidět budoucnost vstříc zlým předtuchám           
a vymýšlet nové magické formulky. Nyní je 

mimojiné Alyssa Milano velmi krásná. A tak o ní 
vznikla stovka stránek, zřetelně neoficiálních. 

Některé z nich obsahovaly její nahé fotky 
(poměrně slušné), jiné rozhodně odvážnější (ale 
falešné) a některé zase používaly a používají její 

jméno právě k přesměrování neobeznámených 
nešťastníků a uživatelů vyhledávačů                

na nejrůznější pornografické placené stránky. 
Jenže to vše nás v podstatě moc nezajímá.         
I když by bylo lepší si to přezkoušet, abychom se 

vyhli dvojsmyslům.  
A nyní přejděme k jinému Milánu. 

Tomu, které nás zajímá.  
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Milán je hlavní město italské 
oblasti Lombardie a má 

víceméně 4.250.000 obyvatel 
 
 

Opouštěje Alyssu, které přejeme stále větší 
úspěchy a méně nerozvážného užívání její 

přitažlivosti v síti, zabývejme se nyní naším 
Milánem.  Přímo na školní úrovni.  
Opravme lekci.  

Stanovme parametry.  
Učiňme věci spořádanými.  

Jinak bychom si totiž vůbec nerozuměli.  
Poněvadž je potřeba vědět, o čem se tu vlastně 
mluví.  

 
Tedy.. Milán je v Lombardii.  

Hranice Lombardie, regionu v Severní Itálii, jsou: 
na severu Švýcarsko, na západě Piemonte,      
na východě Benátsko a Trident Alto Adige,       

na jihu pak Emilia Romagna.  
Provincií je jedenáct: Milán, Bergamo, Brescia, 

Mantova, Cremona, Pavia, Lodi, Varese, Como, 
Lecco a Sondrio. 
 

Území oblasti je ze 47% pokryto nížinou, 12% 
pahorkatinou a ze 41% horami.  Na severu je 

lemováno hornatým pásem, který zahrnuje 
Lepontýnské a Rétské Alpy; sestupuje směrem   
k jihu a nejdříve se potkává s předalpským 

pásem, který je přavážně kopcovitý a zahrnuje 
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Orbite, varézské Předalpí a komské, bergamské 
a brešské Předalpí, pročež přechází v rovinatý 

pás Pádské nížiny. V nejvzdálenějším cípu 
jihozápadu oblast znovu vystupuje k ligurským 

Apeninám. Nejdůležitější reliéfy tvoří hory 
Bermina (4049 m), Gran Zebrù (3859 m), 
Cevedale (3764 m), Adamello (3554 m) a Pizzo 

di Cocca (3052 m). Klíčovými horními 
propustkami jsou pak Stelvio, Spluga a Tonale. 

Svár mezi Předalpím a nížinou obsahuje 
pahorkatý pás hlavně morénového původu. 
Nížina je pak zcela nánosovitého původu a dělí 

se na vysokou planinu z pevných částic a štěrku 
s hlubokými vrstvami bohatými na vodu a málo 

úrodnými a na nízkou planinu tvořenou pískem   
s kvetoucími úpatími a bohatou na vodu a úrodu. 
Obě pásma jsou rozdělená podzemními prameny 

a zřídly.  
Oblastí také protéká spousta řek: Ticino, Adda, 

Brembo, Serio, Oglio, Mincio nebo Pád.  
Početná jsou také jezera, z velké části 

ledovcového původu: lago Maggiore, lago         
di Lugano, Komské jezero, lago d’lseo, lago 
d'ldro, lago di Garda a spousta dalších alpského 

nebo umělého původu.  
V nížině existuje velký počet kanálů, určených    

k zavlažování, mezi kterými jmenujme například 
Villoresi, Martesana, Muzza a Velký nebo Pavijský 
kanál (Naviglio Grande a Naviglio Pavese).  

Podnebí Lombardie semikontinentálního mírného 
typu není homogenní a představuje změny 

související s blízkostí jezer a polohou. Na jaře     
a na podzim se koncentrují větší srážky, které 
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oscilují mezi 800 a 3000 mm ročně. Vegetace se 
proměňuje v závislosti na výšce a lidské aktivitě.  

 
Hlavní město oblasti je Milán, nejdůležitější 

hospodářské a finanční centrum Itálie. 
Vezmeme-li v úvahu i městskou aglomeraci, 
jedná se o město s největším počtem obyvatel   

v Itálii (4.250.000). 
Tak jsme se dostali až sem.  

Zprávy jsou jasné.  
Z jedné části. Co se však rozumí městskou 
aglomerací?  

Kde končí Milán?  
 

Ve skutečnosti je Milán v neustálém vývoji.  
A jestliže se Tokio každý den zbavuje poloviny 
svých obyvatel, s Milánem to není o moc odlišné. 

A tak i s hranicemi města.  
Čtvrť Oggiaro (slavná v šedesátých letech jako 

velmi riziková čtvrť, dnes již téměř rezidenční 
zóna - přes svůj okrajový charakter je velmi 

populární) je v Miláně?  
Na mapě ano. Je to zkrátka periferie.  
A Pero (průmyslové centrum na severovýchodě 

metropole)? 
Na mapě ne.  

Ale když se vjíždí do Milána vnějším městským 
okruhem, začíná právě čtvrtí Pero. Je součástí 
"městského milánského seskupení".  

 
Milána, který se každý den přetváří.  
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Milán v současnosti 
 

"Není možné vstoupit dvakrát do stejné řeky", 
říkával Hérakleitos (a také Battiato). Stejně tak 

není možné navštívit dvakrát ani Milán. 
Samozřejmě ve smyslu rčení Hérakleitova        
(a Battiata).  

Stejně jako bizarní aztécké božstvo (a)Xolotl, 
které se proměňuje, aby neumřelo, i Milán sám  

o sobě nechce dopustit nic takového.  
Stává se stále něčím jiným.  
Přijedeš, rozhodneš se procházet, procházíš se   

v nějaké neutuchající stavbě a přemýšlíš, kdy 
skončí.  

Pracoviště.  
To město.  
Ale město ani neustálá stavba nikdy nekončí      

a dál se mění. 
 

Je to jen povrchní náhled na věci, který ti 
dovoluje vnímat to, co se ti ihned představuje 
před tebou a má ti co říct.  

Milán se momentálně mění.  
Mění svou řeč.  

Zrovna teď je tím a toho, kdo se pokouší ho 
sledovat. 
 

Tak pokračuje proměna.  
Tahle forma architektonických přeměn (tak jako 

pro Axolotla - živočicha - popsaného Primo 
Levim, má své nevýhody) je nerozvážná, protože 
ze zmatku hluků, které ho napadají, je jejich 

počet neodkladný.   
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První, která tě zasáhne, když se procházíš, pak 
podruhé..  

A najdeš ho jiný než předtím.  
Pak si zvykneš.  

Nacházíš ho pořád změněný.  
 
Miláňané to ví. Stejně jako jejich město, i oni se 

mění. Změní práci, změní pobyt. Valná většina 
obyvatel Milána, pokud může, jede za město.   

Na jedno místo, které je poměrně blízko. Z těch, 
co se vrátí za týden, najdou vše tak, jak to bylo 
před týdnem. 

 
Ten, kdo píše, strávil své dětství v malé vesnici 

na hranici se Švýcarskem, pár hodin cesty autem 
z Milána. Místo se jmenuje Viggiù. Až               
do sedmdesátých let bylo Viggiù oblíbeným 

místem víkendových pobytů. V padesátých letech 
se místo stalo známým zejména díky 

svéráznému dílku "Hasiči z Viggiù", což byl jeden 
z nejhezčích filmů od Totò.  

Ve Viggiù v těch časech byla spousta hotelů       
a nejrůznější vily, které celý týden zůstávaly 
prázdné. V pátek večer se ty hotely a vily 

naplnily lidmi z Milána.  
 

Pro nás vesničany byli Miláňané zvláštními 
živočichy. Byli stále ve spěchu, ti milánští. Pořád 
se rychle hýbali. Když se v oratoři ve Viggiù 

někdo během utkání ve fotbale nechal sbírat     
ze zlosti ze země a přecházel celé hřiště s 

balónem v ruce, jako by hrál sám pro sebe        
a rychleji než ostatní, stávalo se, že jsme řekli: 
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přestaň dělat Miláňana.  
Milánští měli řadu příznačných postojů daných 

jejich místem původu. Pořádali pikniky.             
V kopcích kolem Viggiù. Ale pořádali je jen z půli. 

V jistém smyslu. Objevovali se blízko cest. Skoro 
na cestě. Pořádali pikniky napůl na trávě a napůl 
na asfaltu. Vysvětloval jsem si tuhle zvláštnost 

milánských jako nostalgii po jejich městě, jako 
předpoklad jejich místa bydliště poletém 

cementem.  
Poslouchali jsme písničky od Celentana, který 
nám zpíval o stromech o třiceti patrech,             

o chlapcích z ulice Gluck vyrůstajících                
v deprimujících polích přestavěných na nezměrná 

skladiště nájemních činžáků. 
Nebyly to pěkné představy.  
 

Abych řekl pravdu, Milán jako město mi nahánělo 
tak trochu strach.  

Neměl jsem v něm moc jasno.  
Pokud bys tam jel, něco bys viděl.  

Něco.  
Nebylo možné vidět ho celé.  
A pokud se vrátíš, změní se.  

Ale ne tak úplně, aby bylo něčím jiným. 
Byl to pořád Milán.  

Dělaly se tam panettoni*.  
A byl tam Dóm.  
A na vrcholku Dómu Panenka Maria.  

 
Občas jel někdo do Milána pracovat. 

  
* panettone je druh italské jemné bábovky  
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Podivuhodné osudy Moplenu 

 
Poprvé, když jsem byl v Miláně, mi bylo pět let.  

Psal se rok 1974.  
Byl tam prodejní veletrh a otec mě tam vzal       

s sebou.  
Vlakem. 
 

Jet do Milána vlakem z provincie Varese           
na začátku sedmdesátých let znamenalo účastnit 

se za okny postupného budování idejí města, 
které odpovídaly na neuvěřitelné potřeby 
roztahování prostoru, zároveň však nuceného 

nadýmat se k smršťování ve zvláštní hře 
vizuálního přibývání a ubývání. Ulice a domy.     

A pak budovy, které vyrůstaly, mrakodrapy        
a obrovské činžáky, které byly jako domy pár 
kilometrů předtím, ale více nahuštěné                

a přeplněné lidmi.  Ta zácpa lidí, kteří bydleli    
na stejném místě, oddělení stěnami, které jsi 

viděl otlučené a našponované v lesku a které 
působily tak prostě.. Protože ještě nebyli tam, 
ještě ne tam.. Na tom místě.. Vnímal jsi tu 

energii spoustu kilometrů předtím, než jsi tam 
přijel. A ono místo, centrum, kam jsi jel, se 

najednou vynořilo, a jmenovalo se Milán.  
 

Jedete přes městečko Saronno, které se ještě 
stále nachází v posloupnosti území 
přerušovaných čím dál častěji vzorovými činžáky, 

a potom opravdovými periferiemi Baranzate, 
Novate Milanese a Quarto Oggiaro. 
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Čtvrť Oggiaro je již v Miláně. 
A je snad ještě více v tom pravém Miláně. Celá 

plná domů. Obrovských. V očích dítěte, které 
přichází z malinké vesničky podívat se na Milán, 

vyvolává rozpaky.  
 
Tak, jako v osobách, které zde žijí.  

Protože bydlí zde.  
Jelikož tady je Milán.  

Tedy - téměř Milán.  
A všichni tady jsou.  
Protože v Miláně je tolik věcí.  

Tolik věcí, které na jiných místech nenajdete.  
Ty věci jsou zde.  

Proto lidé jezdí do Milána.  
 
Tak jsem přemýšlel. Pak vlak vjel                    

do opravdového Milána. Nejdřív stanice Bovisa   
a pak Bullona. Bullona byla stanice, kde se smělo 

vystupovat na Výstaviště - dnes se jmenuje 
Domodossola. Přijíždělo se tam v posloupnosti 

malých černých chodeb. Ocel na oceli. Těžký 
průmysl. Léta opuštěný průmysl, jako "totem"  
na místě uplynulé civilizace, ještě dnes viditelné 

na severním předměstí metropole plném 
zchátralých továrních hal. Závan mastného 

průmyslu. Mastnota práce. Dělnický svět. 
Rychlost a lidé, kteří se nezastaví. Kteří musejí 
do práce. To vše jsem cítil a viděl, když jsem 

vystupoval z vlaku. Naproti zdem začmouzeným 
od smogu. Samozřejmě, že pro dítě je Milán 

ještě větší. A samozřejmě, že pro dítě, které 
přijíždí do Milána z venkova, je město jako 
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zvláštní sen. Snad bychom také mohli říci noční 
můra. "V centru je to zkažený a prázdný přelud", 

řekl velký milánský básník Milo de Angelis, 
během posledních třiceti let snad nejschopnější 

vyjádřit kouzla i stinné stránky lombardského 
hlavního města. Nebo spíš střídměji -             
bez metafyzických přitažlivostí a toho, čeho si 

všimneš; to, čeho jsem si všiml jako dítě, byl 
úder města "pronikavého a tvrdého" (Franco 

Buffoni, další velký lombardský básník).  
 
Z (ex)stanice Bullona lezl po dvou paralelních 

schodech obrovský dav lidí ke dvěma částem 
nádraží, odkud se šlo jednoduše a krátce         

na Výstaviště.  
 
Milánské trhy mají svou tradici z osmnáctého 

století až dodnes a je to dokonalý příklad 
neustálé proměny. Na začátku se konaly v parku 

Sempione. V roce 1906 se přemístily na cvičiště 
z osmnáctého století. Byl to čtverec se dvěma 

alejemi osázenými stromy - dvě korza, kterými 
se dalo proběhnout, abyste viděli každý druh 
zboží. V roce 1920 se přestěhovaly k baštám 

Benátské brány (Porta Venezia) a tři roky poté se 
znovu přemístily na místo, kde se momentálně 

nachází až dodnes a které jsem navštívil          
na začátku sedmdesátých let. Poprvé, co jsem 
navštívil Milán.. Rok za rokem se rozrůstaly, 

během druhé světové války byly částečně 
zničeny a poté znovuobnoveny a rozšířeny.  

 
Milánský veletrh je nezměrný expoziční prostor.  
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A byl až do konce osmdesátých let jakýmsi 
městečkem, kde namísto bytů čněly výstavní 

domy, pavilóny a sídla expozic. Po válce byl 
veletrh rozšířen a pokračoval v expanzi až        

do devadesátých let. V roce 1947 byl postaven 
Palác národů, v r. 1957 Emiciclo a Pavilón 
zemědělství, v roce 1997 Pavilón strojírenství.. 

 
Následuje zkrácený postřeh jednoho                  

z návštěvníků milánského veletrhu z roku 1932, 
žijícího mimo vlast a stojícího zrovna            
před "množstvím nových zařízení                   

pro domácnost": "Zajímavé vymoženosti se 
nacházejí v Pavilónu potřeb pro hospodyně 

přezdívanému rovněž Pavilón o pěti galeriích; 
narážím na nejrůznější kuchyně, kuchyňky, 
vařiče, rádélka, hrnce a kávovary, které velice 

zajímají publikum návštěvníků pro jejich přímé   
a jednoduché použití. Tyto stánky jsou stále 

úplně přeplněné. Jedni připravují bifteky            
a deklamují rychlost jejich přípravy, druzí           

s přehnanou sebedůvěrou nechají vařit před 
očima publika kuře. Je zřejmé, co znamená 
takový elegantní sporák na benzín pro ty, kdo 

pocházejí z malých měst, kde není plynovod. 
Obdivoval jsem jeden vařič na líh, který 

obrácený naruby hleděl spalovat mírně, aniž by 
způsobil nějakou katastrofu. Obdivoval jsem 
kohoutek Carloni, tento geniální vynález jednoho 

velmi praktického experta, který by si zasloužil 
být více znám a celoplošně dodáván. V kohoutku 

ovládaném poněkud výstředně prostřednictvím 
rukojeti na škrobovou vodu - což, myslím, by 
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neuspělo rozbít zažité představy inteligentní 
služky - jsou vyloučeny šrouby, těsnění a vzácný 

obtahovací řemen, což slouží jako záminka        
k tomu, abychom si zakoupili tento hydraulický, 

a ušetřili tak alespoň pár lir. Strojky, presovary, 
elektrické vysavače a mopy, zmrzlinovače, 
moučníkovače, šlehače, otvíráky na konzervy     

a vývrtky, žehličky a mlýnky na kávu, strojky   
na pražení kávy, máslovače, řezače na krájení 

šunky a stroje na přípravu nejrůznějších pudinků 
a krémů jsou vystaveny v Pavilónu nábytku       
v suterénu, kde figuruje nikl a ebonit; 

automatické škrabky na brambory ve vás 
vzbuzují pozornost a nejkrásnější mrkve jsou 

drobně rozřezané rychlostí blesku na půvabné 
jemné kousky, na kostičky a volánky              
pro potěšení kuchařů a lahůdkářů".. 

Inu, jiná doba.  
A kdoví, jak skončil kohoutek Carloni a valná část 

těchto zázraků budoucna teď již zastaralého.  
Nicméně tento nadšený návštěvník, který byl 

inženýrem a spisovatelem, se jmenoval Carlo 
Emilio Gadda.  
 

A poté.. 
Milánské trhy se časem rozvinuly do takových 

rozměrů, že se přemýšlelo je přemístit na okraj 
města, například do Pero. 
Ve skutečnosti se ale na sklonku osmdesátých let 

veletrh zhroutil, ztratil svoji organizační strukturu 
a stal se pouze sídlem mnohých malých trhů. 

Nejslavnější z nich je snad momentálně SMAU, 
výstavní salon informatiky, kde se můžete        
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na několik dní ponořit do pomyslného světa 
nedaleké budoucnosti.  

 
Je těžké říci, co znamenal prodejní veletrh před 

třiceti lety. Bylo to největší obchodní centrum na 
světě. Svět, ve kterém byly všechny obchody 
semknuty do jednoho prostoru, kde ses 

procházel, viděl věci a věděl, že tam jsou,          
a vakuum a vesmír se naplňovaly barvami         

a exotickými elektrospotřebiči, neznámými jídly  
a vědeckofantastickými stroji. Podivuhodné 
osudy Moplenu*.. Trojrozměrný kolotoč. Ráj 

zboží. V Paláci národů byla malá mapka Země. 
Každý stánek byl vlastně malý Stát a eskalátory 

ses přemisťoval z jednoho kontinentu na druhý, 
uvnitř Milána. Rozmístění bylo ale náhodné. Byl 
tam stánek Argentiny blízko tomu z Německa, 

ten z Kanady byl přišponován k tomu               
ze Švýcarska, vůně čerstvých tortill se míchaly   

s těmi z bavorských klobás wurstel. Všechno    
ve vatičce. Všechno pečlivě zabalené do krabic 

čerstvé jako sušenky Oro Saiwa. Závan světa, 
kterému to jde dobře, produkuje svou podívanou 
nekonečného blahobytu. Půvab světového stroje, 

který chrlí divy, jež se nepřestávají vylepšovat. 
Nikdy jsem se neúčastnil exhibice takového trhu 

věcí k použití a poté k vyhození, téměř jako stav 
přírody: od divokého světa až naopak k světu, 
kde existuje výroba v nepěstěném stavu, jedna 

velká savana zboží ve skutečném 
dokumentárním filmu, přes přehlížení samých 

reklamních letáků, které se jednou stanou 
naučným slovníkem pomíjivé a nutné minulosti, 
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na půdě pro odpadky tisíců přítomných diváků, 
kteří sní o blahobytu..   

 
Stejně jako v románech Julese Vernea, který 

vybudoval v ponorkách připravených vzdorovat 
nejhrozivější hlubiny dokonalou vysoce 
postavenou francouzskou domácnost z konce 

devatenáctého století, na milánském veletrhu 
bylo také obsáhnuto znepokojení, které i zde 

bylo pod dohledem městské buržoazní pohodlné 
hodnosti. V roce 1974 byl v módě strach ze třetí 
světové války a bylo zde několik stánků, které 

vystavovaly vlastní soukromé a vítané 
protiatomové kryty. Mohl jsi je navštívit. 

Nacházel ses uvnitř loďky ztracené někde ve 
skončeném světě, avšak ty jsi byl uvnitř a bylo 
to báječné bydlení se vším nezbytným pro to, 

abys mohl snít o všech těch věcech, které ti 
veletrh umožnil vidět.  

  
Jedinečný ráj, jenž jsem poznal a jenž dnes 

pokračuje pouze útržkovitě a nemá už přepážky 
a stromořadí a pavilóny, které tě čekají jednou 
za rok, aby ti ukázaly, že to krásné existuje a že 

je možno si to koupit.  
 

 
 
* Moplen je registrovaná značka druhu umělé hmoty 

z polypropylenu 
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Písařka na stroji ve hře světel 
 
 
Jelikož je toto druh jakéhosi průvodce o Miláně, 
bylo by asi lepší přestat s osobními vzpomínkami 

a věnovat se Milánu dneška. A protože platí 
přítomná dočasnost toho "dneška", mám          

na mysli současnost, která není téměř nikdy 
daná.  
 

Ale ještě předtím potřebuji sdílet s čtenářem 
jinou vzpomínku, příliš silnou v mé mysli s těmi, 

kdo navštívili nebo navštíví Piazza Duomo (ten, 
kdo neviděl či neuvidí nikdy, přesto v jistém 
smyslu porozumí, jelikož se jedná o všeobecnou 

světovou představivost). Dále o tom budu 
hovořit poněkud rozsáhleji. A rovněž v paradoxu 

jeho nikdy přesně nedané skutečnosti (víc      
než ostatní, dóm je stále pod lešením - jednoho 
dne bude možno vidět vše - ale na pohled ho 

stále chybí kousek - v době, kdy toto píšu, tedy 
na začátku roku 2004, na rohu s ulicí Via         

dei Mercanti, když stojíte naproti náměstí, je 
možno slyšet zklamané komentáře těch, kdo 

přicházejí, převážně od Japonce nebo spíš ještě 
častěji od Japonky, jak stojí pod šedým lešením 
na vrcholku, ze kterého je vidět Panenku Marii.)  

 
Na Piazza Duomo jsem se dostal v roce 1974.  

Můj otec byl fanatik do jesliček (ano, existují 
také fanatici jesliček) a na náměstí Duomo byla 
(a je to tam celou dobu) tradice připravovat     
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na Vánoce velký betlém. Já jako dítě věděl,     
že tohle náměstí bylo slavné na celém světě       

a že to bylo srdce Milána, které zase bylo srdcem 
Lombardie. Přijeli jsme metrem a celou cestu 

jsem myslel na to, jaké bude to náměstí Piazza 
Duomo. Byl prosinec, zrovna sněžilo a bylo 
docela chladno. Pichlavá zima.  Poměrně těkavý 

chlad před jednou podívanou, a to jednou          
z nejkrásnějších, jakou jsem kdy za svého života 

viděl.  
 
Ve svém životě, v r. 1974, jsem už viděl: 

1) zasněžená pole Švýcarska 
2) svou matku 

3) věcičku, kterou mi ukázala má sestřenice     
ve sklepě, kterou jsem za pár let pochopil jako 
velice důležitou pro lidský život 

4) opilého faráře ve Viggiù 
5) Bobbyho Sola (na živo) 

6) pakoně (v televizi) 
7) sušenky Colussi 

a spoustu jiných věcí, ale žádná z nich nebyla tak 
hezká, jako tahle.  
Tu, kterou jsem viděl tenkrát.  

A vůbec to nesouviselo s dómem. 
Bylo to na druhé straně náměstí. Tam, kde       

ve hře neónových světel jedna písařka ťukala   
do psacího stroje. Jako v nějaké videohře bylo 
všechno dvakrát větší než obvykle. Žena v tom 

osvětlení působila jako gigant. Ve městě, které 
také bylo celé osvětlené. Desítky reklam. Salva 

barev.  
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Dóm, kostel, jsem z druhé strany v podstatě 
neviděl.  

Živý neon a jeho chladné teplo, zavěšený tam 
nahoře, se rozpouštěl v zimě jako vzletný oheň, 

jako ten z pohádky, kde bylo všechno z plastu - 
plast vítězil. Z onoho reklamního jásotu té 
stenografky, která po desetiletí vyplňovala 

náměstí Piazza Duomo, se nachází stopa také     
v Zázraku v Miláně, kde se jí hlavní protagonisté 

z neorealistické báje tuláci vystupující do popředí 
na jízdních kolech na obloze velkoměsta téměř 
dotýkají jako bohyně konzumního způsobu života 

ve zlatém věku vzdušné Atlantidy, ve snu, kde je 
možné si koupit vše.  

 
Hovoří o tom také Elio Pagliarani ve svém 
nejživějším portrétu Milána z padesátých let     

ve své "Dívce Carle", kde hned obrací hodnoty 
perspektivy, aby řekl, co pro desítky let 

znamenalo toto náměstí jásotu a nadšení           
z práce, jeho jedovaté brázdy barvící příslib 

bohatství ve své světélkující přelétavosti, 
v pohledu s očima obrácenýma vzhůru: 
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Ve stínu dómu, po boku dómu 
Barevné snění semaforů, šumáky na elektřinu 

Nábytek na fasádě starého baráku na rohu 
Mezi nešťastným korzem Vittorio Emanuele        

a Camposanto, 
Santa Radegonda, Odeon - kino, bar a divadlo 
Zpustošený a padající barák, co bude asi 

renesance 
Stovka mosazných tabulek jako tahle: 

TRANSOCEAN LIMITED IMPORT EXPORT 
COMPANY 
Ranní hvězdy 3. února 
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Plechový vojáček nad mostem 

 

Něco opravdového z milánské historie je korzo 

Buenos Aires, jedno z nejmilánštějších míst        
v Miláně.  

Korzo Buenos Aires je nazýváno také "galerií 
chudých".  
Je to druhá "jímka" Milána, chápaná jako nádrž 

uvnitř toho, kde tam a zpátky příchozí, kteří 
nemají co dělat, jen tak pro štěstí kráčí              

a pozorují Milán (jeho výlohy).  
 
Pěšky se dá dojít ke korzu Buenos Aires od Dómu 

skrz "korzo" (Vittorio Emanuele, "galerii 
bohatých") až k náměstí San Babila a od něj  

přes korzo Venezia (kdysi korzo Východní brány, 
únik z centra města na venkov) po boku            

s veřejnými zahradami až na konec k náměstí 
Oberdan, kde v rozvětvení následných uliček, 
které se připojují k hlavnímu nádraží, začíná 

korzo Buenos Aires, jež se táhne až k velkému 
náměstí Loreto, jednomu z nejméně 

pochopitelných míst na světě.  
 
V sobotu a v neděli je poněkud složité procházet 

se korzem Buenos Aires. Přijíždějí lidé z celé 
milánské provincie a křižují sem a tam. Pocházejí 

také z velké části z Japonska.  
 
V Miláně jsou Japonci a spousta holubů.  

Samozřejmě, že ne pouze oni.  
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Avšak je zde spousta Japonců a tolik holubů, 
kteří se pohybují tam a zpátky..  

Holubi létají, Japonci běží.  
Obě věci se vzájemně a harmonicky doplňují - 

nebo se o to pokoušejí - zejména na Piazza 
Duomo. Jako v jedné parodii o náměstí           
Sv. Marka v Benátkách jsou zde prodavači 

kukuřice, kteří za úplatu fotografují turisty krmící 
holuby; v těch fotografiích všeobecně jsou vidět 

pouze obrysy těl načrtnuté pod nevhodným 
množstvím třepetavých holubů. Jen Japonci se 
nechávají portrétovat, když živí holuby.  

Je to maximalismus turistické kultury.  
Té na tričku s nápisem "Byl jsem v Itálii". A tudíž 

navštívil náměstí Sv. Marka v Benátkách, Dóm   
v Miláně, La mole Antonelliana*, Piazza           
del Campo**, Koloseum nebo Vesuv.  

Fotografie s holuby na Piazza Duomo.  
Existují drobná a neobeznámená expresionistická 

dílka s funkcí maximalistického suvenýru.  
 

Japonci to potvrzují, neboť jsou téměř vždy      
ve skupinách a pohybují se celistvě. Fotografují 
vše.  

Kdo by počítal s tím, že kdokoli může mít svůj 
nedobrovolný portrét v albu japonských 

fotografií? 
Japonský turista fotografující vše vyfotografoval 
také tebe, kde jsi naprostou součástí a těžko víš, 

že je o tobě vydáno svědectví kupříkladu           
v jednom bytě v Šibuji.  

 
Ale vraťme se ke korzu Buenos Aires.  
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Tak jako všechno v Miláně i ono se změnilo 
strašným způsobem. V prvních desetiletích 

dvacátého století bylo mnohem více moderní  
než dnes. V prvních desetiletích dvacátého století 

to byl neuvěřitelný entuziasmus kolem těch, 
které Leopardi definoval jako "lidské a 
postupující osudy". 

Bylo také hodně chudoby, ale třeba vlaky byly 
skutečnou věcí, aby fungovaly tak jako              

v předchozích stoletích, kdy ještě neexistovaly. 
Opravdové byly i tramvaje (krásný dobový 
obrázek jedné z milánských tramvají z r. 1919 

můžete najít na internetové adrese 
http://www.mondotram.it).  

Stejná věc se týkala i automobilů.  
I když se mihly jen málokdy.  
Ovšem každý z nich ti dával najevo, že je 

moderní.  
 

Tahle modernita měla svůj začátek spolu se 
sjednocením Itálie a s rozvojem města             

na severovýchodě. Nejprve jedno nařízení 
zakazovalo konstruovat domy vysoké tak, aby 
zabraňovaly rozhledu na hory kolem Milána.  

V jistém momentu však již nebylo možné 
respektovat toto pravidlo, lidí přibývalo a na hory 

již téměř nikdo nemyslel. Tak tedy vznikly 
činžáky, které jsou dnešním Milánem.  
 

Ještě před těmito domy a před modernou, dříve 
než vzniklo korzo Buenos Aires, zde byla široká 

silnice, která vedla k Loretu a jež byla osadou 
venkovanů pramenící kolem kláštera. Na této 

http://www.mondotram.it/
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třídě, která vedla k Loretu, byl také Lazaret,      
o kterém hovořil Manzoni ve svých Snoubencích.  

Byl to čtyřúhelník o 140 000 metrech čtverečních 
v centru s malým kostelem (existuje dodnes    

na náměstíčku Bellintani), obklopený 280-ti 
malými pokojíky, do kterých se nacpávali 
nemocní zastižení morovou ránou. Ke konci 

zhoubné epidemie se vznikem Republiky 
Cisalpina*** a příchodem Napoleona se Lazaret 

stal obchodem s potravinami a poté byl zbytek 
srovnán se zemí, aby zanechal místo korzu 
Buenos Aires.  

Kousek vnější zdi z Lazareta je dnes vidět uvnitř 
základních škol ulice San Gregorio. 

 
Architekt, který byl klíčovým odpovědným 
pracovníkem na Buenos Aires, změnil částečně 

názor vůči radikalitě změny a nechal 
vymodelovat v roce 1887 tváře představitelů 

Snoubenců na římsách paláců.  
Avšak byly upřímně patetické, což se milánským 

příliš nelíbilo.  
 
Na korzu Buenos Aires již bylo možné všechno.  

Na čísle popisném 1 našeho korza stojí palác 
Luraschi, jedna z prvních italských konstrukcí 

železobetonu. Osm poschodí. V desátých letech 
zde byla slavná restaurace Puntigam, která 
využívala mystické novinky - elektrické energie. 

Byly zde paláce a stromy, široké prostory           
a uprostřed korza most, který ho odděloval na 

dvě části jako symbol novoty a naléhavosti,    
nad kterým projížděl vlak na viaduktu, který byl 
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později zničen ve třicátých letech pro vybudování 
nynějšího bulváru Tunisia.  

Měl v sobě cosi nadreálného, ten most.  
Násilně surreálného.  

Ulice rozštěpená na dvě nadjíždějícím 
nadzemním vlakem.. Na tomto mostě              
po desetiletí trůnil plechový vojáček, kterému     

z hrudi trčela karamela vyzařující světlo, nosič 
reklamy "Catramina Bertelli, zaručeně proti kašli 

a nachlazení". Ve skutečnosti byl Milán mnohem 
víc zatížen reklamou před sedmdesáti lety      
než dnes. Ty reklamy z dřívějších časů měly 

hmotnější konzistenci a mohutnost než dnes, kdy 
vyprchává do nehmatatelnosti jako Benetton     

či Armani. Žádná z nich neodolá nezměněná 
desetiletí. Žádná z nich netrvá měsíce. Zahlcuje 
prostor, ale obraz mlčí. Bylo to období, kdy se 

zboží zdávalo věčné. Ve stínu této věčnosti, pod 
obezřetným zrakem plechového vojáčka, uběhly 

dvě světové války a ona se scvrkla až              
do vyprchání.  

 
V roce 1918 byla ve středu korza Buenos Aires 
Unie družstevního podniku kravského masa, kde 

dav stovky lidí stával řadu za svítání na nákup 
mražených výrobků.  

Bývaly tam obchůdky s pečivem a obchůdky se 
secesním znakem "Luxusní chléb".  
Bylo zde také několik kloboučnictví (přetrvala 

dvě v celém městě: v galerii Vittorio Emanuele, 
další přímo na korzu Buenos Aires - kloboučnictví 

Mulinelli, založené v r. 1888) a v zóně Caiazzo 
byla prozaická "Důchodová škola                    
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pro hluchoněmé, nesoběstačné a zajíkavé".. 
 

Dnes je zde spousta obchodů ve filiálkách.  
Nic specifického, jen spousta věcí k nákupu.  

Opravdové oltáře nakupování však nejsou zde (je 
třeba se přemístit na korzo Vittorio Emanuele,  
na ulici Spiga a na velmi slavnou ulici 

Montenapoleone), ovšem úspěch výloh je 
nepřerušený mezi chaosem v dopravě               

a prodejními stánky emigrantů, kteří prodávají ty 
nejzbytečnější předměty. Ozdobné potahy        
na telefon - těch tady najdete spoustu; 

zapalovače ve tvaru všeho možného (o 
zapalovačích a obalech budeme mluvit později), 

ale především kadidla, spousta kadidel.. 
Prohlédneš si je jen zběžně (tlak osob, které tě 
provázejí, ti nedovolují zastavovat se příliš:    

buď se procházíš dál anebo vstoupíš                
do obchodu), a tak se jen oddáváš lákadlům      

a poutačům zboží, které tě zaplavuje a které tě 
volá. Přestože v Miláně je vše až moc drahé, 

mohou se zde dělat výborné obchody. 
Procházka plná nakupování korzem Buenos Aires 
končí na prostranném náměstí Loreto, odkud 

začínají bulváry Monza a Abruzzi.  
 

Náměstí Loreto je jedno z nejméně 
pochopitelných míst Itálie. Abyste ho "obepluli" 
pěšky, je zapotřebí asi dvacet minut. Autem 

vzhledem k dopravě možná i víc.  
Je obrovské.  

Uprostřed je něco, co rekonstruují, zakryté 
palisádou. Náměstí Loreto je nevhodné pro ty, 
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kteří mají strach z velkých prostorů.  
Zdá se být projektováno Joycem nebo Ionescem.  

Na začátku to bylo jen jedno volné travnaté 
prostranství s odbočkou na třídu, která vedla    

do Monzy. Jmenovala se Rondò di Loreto a v roce 
1815 bylo vše upraveno pro slavnostní vstup 
císaře Františka I.  

 
V r. 1945 byly na pražcích jedné ze servisních 

stanic, která již přes padesát let neexistuje, 
pověšeny mrtvoly Benita Mussoliniho a Claretty 
Petacci.  

A mně, z celého tohoto živoucího místa neustále 
se měnícího, zůstává v paměti přítomná památka 

onoho plechového vojáčka nad mostem, který již 
neexistuje, v době, kdy se zdálo, že všechno by 
mohlo být krásnější než kdy jindy, navždy.  

 
 
* La Mole Antonelliana - dominanta Turína, Národní 

muzeum kinematografie 

** Piazza del Campo - významné náměstí v Sieně 

*** Republika Cisalpina – stát, který vznikl v r. 1797 

před sjednocením Itálie v severní části dnešní Itálie,  

a jenž zahrnoval regiony Lombardii, Emilia-Romagna 

a částečně Benátsko a Toskánsko 
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Rovníková oblast Milána 

 

 

Od korza Buenos Aires k hlavnímu nádraží 
minete uličky, které vás nevyhnutelně přivedou  

k jednomu z těchto dvou pólů metropole (uliční 
síť Milána je kruhová a napíná se, aby vás 

nekonečně donesla ke stejnému bodu),              
a rozprostírá se zde konstelace těch 
nejzvláštnějších obchodů.  

Je to rovníková oblast Milána.  
 

V chladných historických budovách často narazíte 
na svérázné vývěsné tabule. 
Nejcharakterističtější ulice v tomto centru je 

pravděpodobně Via Castaldi, ulička, která se 
protíná s Via Tadino a kde se nachází                 

v koncentraci svazku několika málo desítek 
metrů pět zahraničních restaurací, jeden 
eritrejský bar a šest malých obchodů, které 

nabízejí africké zboží od potravin až k řemeslným 
výrobkům. A v ulici Tadino je také Cizinecký úřad 

města Milána a sídlo Sicetu, odboru nájemníků, 
který vykonává poradenství pro získání 
atraktivního nájmu.  

 
Tohle přináší jedna studie milánské diecéze: 

"Tato ulice je hlavním místem setkání           
před branou domu, v budově s vysokou hustotou 

cizích obyvatel a v křižovatce mezi dvěma 
ulicemi před barem nebo restaurací se tito lidé 
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často zdržují na ulici dlouhé hodiny nejen        
pro setkání s přáteli, ale aby také dokončili své 

obchody, aby navázali nové kontakty anebo aby 
našli práci či podnájem. A jsou to zejména         

a především soboty a neděle, dny, kdy čtvrť 
ožívá. Sobota je den setkání Eritrejců ve čtvrti, 
bar a restaurace se naplní a zdi jsou plně 

vytapetovány letáky, které oznamují setkání, 
koncerty a schůze." 

 
V únoru minulého roku jsem ve vitríně jednoho  
z eritrejských obchodů viděl plakát zvoucí        

na pochod míru s odkazem na válku mezi Eritrejí 
a Etiopií. Jenom pro připomenutí - v centru 

Milána jsou další upozorňující plakáty na to,      
že ve světě neválčí jen Irák s Afghánistánem,  
ale také stovka dalších méně důležitých válek 

průměrného a mírného významu, nýbrž rovněž 
krvavých, nelidských a nespravedlivých.  

 
A v téhle zóně mezi korzem Buenos Aires           

a hlavním nádražím vzniká většina telefonních 
center pro volání do zahraničí, místa připojení 
mnohých přistěhovalců.   

V ulici Castaldi jsou hned tři.  
 

Je těžké vysvětlit, co pro cizince znamená takové 
telefonní centrum. 
Je to místo, které má tklivou a nutkavou sílu. 

Když se do něj díváš zvenku, objevuješ prázdné 
výlohy (častokrát ozdobené nepravděpodobnými 

předměty "opřenými tam": například vycpaným 
papouškem) a cedulky, které slibují komunikovat 
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s celým zbytkem planety za výhodné sazby.  
Ale kde, myslíš si, něco mi tu nehraje! 

My už přece komunikujeme se zbytkem planety 
dávno! 

Je to přece síť.  
Vtloukali nám do hlavy, že internet dává všem 
možnost dozvědět se, co dělají ostatní v přesně 

tu samou dobu.  
 

Avšak není tomu vůbec tak.  
Takové telefonní centrum pro cizince je zkouška 
těžkostí, řekněme vyřazení ze společnosti. Je to 

svědectví, které vypovídá o tom, že také existují 
lidé, kteří po letech na rozdíl od nás nemají doma 

telefon nebo internet a kteří stojí řady,           
aby komunikovali se svými drahými příbuznými. 
Osoby, jež neuskutečňují žádné transakce      

on-line a užívají těchto služeb také k tomu,    
aby poslali do svých domů peníze vydělané        

v Miláně.  
 

V jejich rozličnosti tato telefonní centra           
pro cizince také zavedla jistá opatření na základě 
represivní politiky. Kupříkladu v Parmě, kde jich 

je 22, jedno místní prohlášení z roku 2003 
vyhlásilo celkovou restrukturalizaci těchto center 

z hygienických důvodů. Nařídilo uzavření. Jako 
nevhodné místo k čekání a rozpoznání na dálku 
tato telefonní centra pro cizince až příliš odvádí 

pozornost. Prodává se tady často ze všeho 
trochu. Předměty a knihy plné vzdálených tradic 

jsou v tomto kraji velkoměsta ihned rozebrány   
a zůstávají nezaplacené. Vyvěrá z nich totiž 
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neutuchající živelnost. Když procházíš, je 
zřídkakdy slyšet někoho hovořit italsky. A když 

procházíš znovu, vidíš výlohy obchodů, u kterých 
nevíš, co vlastně prodávají. Čínské 

supermarkety, arabská řeznictví, obchody          
s egyptskými videokazetami, turecké          
"take-away", indické bary.. Myslím, že je to 

jedna z nejhezčích zón Milána. Kontrast je 
nápadný a stejným způsobem má paradoxně      

i harmonického ducha. Ducha, který vede          
k nutnosti zbrusu nového souladu.  
 

Nezdolnost milánských časů je těžce zkoušena 
také dalšími pojetími času, jinými rituály a jinými 

způsoby života.  
 
Dalším místem, kde je realita plná soužití, je 

oblast kolem ulice Padova, kde od sedmdesátých 
let najdeme vedle sebe Egypťany, Filipínce, 

Jihoameričany, Senegalce a Číňany.  
 

Zatímco dvojakost tohoto jádra odolává dříve 
než by byla pohřbena oficiálním schválením, 
zůstává zde něco magického, co je vnímáním 

rozmanitosti světa. Abyste plně pochopili           
a vstoupili do této dimenze, je třeba se na chvíli 

"ubytovat". Řekněme alespoň na hodinu.           
K prvnímu seznámení doporučuji restaurace. 
Vezměme například ty africké. V zóně Porta 

Venezia je jich tucet. Nejznámější z nich je 
zřejmě Asmara v ulici Lazzaro Palazzi.             

Na stěnách je vyzdobena střízlivě africkými 
obrázky. Zighinì z hovězího, kifto (mleté maso 
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vařené na eritrejském másle), shiro (pečeně      
s kořeněnou cizrnou), tumtumo (navlhčená 

čočka), habbaset (med a pistácie), to je něco 
málo ze spousty specialit, které se zde dají 

ochutnat - všechny výborné. Avšak na druhou 
stranu mimo jídlo to, co vás zasáhne, je 
prostředí. Vynikající spojení mezi Afrikou a Itálií 

je dokonalou fúzí a vzbuzuje harmonický dojem, 
že jde o svobodnou oblast, ve které je Evropa 

černým kontinentem. 
 
Pár stovek metrů od Asmary (z druhé strany    

od korza Buenos Aires) je napříč tomu Samson   
v ulici Panfilo Castaldi 42. Je to první africká 

restaurace otevřená v Miláně v r. 1978. Je malá 
a sparťanská. Vstup a budeš vnímat jinou 
časovou dimenzi. Pomalejší. Je těžké to popsat. 

Je již prožitá. Všechno se jí rukama a klientela je 
jak italská, tak africká. Nebude zde nikdo, kdo 

vás bude tlačit ke spěchu.  
 

V rovníkové oblasti Milána totiž spěch neexistuje. 
Nebo lépe řečeno - zůstává v pozadí. Všechen 
opak toho, co se děje trochu dále na náměstí 

Duca D´Aosta. Tam, kde je jiná věc, a to hlavní 
nádraží.  
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Nikdo se však nevrací 

 

 
Hlavní nádraží je dalším jiným světem uvnitř 
metropole.  
Hlavní nádraží je důvodem, proč je náměstí Duca 

D´Aosta tak důležité. Většina osob zde 
přestupuje. 

Je jich kolem 320 000 denně a dohromady více 
než 100 miliónů za rok.  

Jiné osoby se zde zdržují. Ty, co se tady zdržují, 
jsou jiným světem uvnitř metropole.  
Chudáci.  

Blázni.  
A jejich příběhy.  

 
Ten, kdo zůstal vdovcem, sem odešel z domova 
a zůstal navždy na hlavním nádraží. Nebo ten, 

kdo musel odjet a nikdy neodjel.  
Ten, kdo má strach. Neví z čeho. Neví se. A tak 

tady zůstane.  
To, co tvoří historii všech těch, kteří žijí na 
hlavním nádraží, protože jsou tady na rozdíl     

od ostatních odedávna, jsou vědomosti historek 
o těch, co žádnou historii nemají.  

Těch bez domova.  
Těch bez ničeho, které snad nikdo nevypodobnil 
s takovou působivostí jako fotografka Isabella 

Balena. Část její práce je možno vidět na stránce 
www.isabellabalena.net.  

 
Jak je vidno, tenhle zástup lidí, který v Miláně 

www.isabellabalena.net
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spotřebovává své příběhy zoufalství a odlišnosti, 
jeden anonymní komentátor hlavního nádraží 

popsal na blogu takto: "Tragédie pro Miláňana je 
muset nastoupit do vlaku nebo se nechat dovézt 

na hlavní nádraží. Strach tě začíná přepadat, 
jakmile se octneš ve stanici metra červené linky 
"Loreto", kde se musí přestupovat na zelenou 

linku pro výstup ve stanici "Centrale FS". Hned 
jak se vystupuje z metra, zdá se být na úplně 

jiném místě - a nenechte se zmást upraveností 
fasády stanice.. Je to jen zdání. Je nebezpečné 
zamířit zde i přes den, nedej bože v noci.. 

Nebezpečí číhá nejen uvnitř stanice, ale také 
venku kolem ní. Celá oblast je zamořená 

delikventy, dealery, prostitutkami, ne moc 
vlídnými tuláky.. schopných tě pobodat pro 1000 
lir. Jsou zde skryté uličky, do kterých není radno 

vstupovat, stejně jako na záchodky - raději se 
zdržte. Čistota neexistuje a jsou tu všude myši   

a jiná zvláštní zvířata. Přirozeně zde není ani 
žádný jiný smysl pro pořádek nebo spíše: pokud 

ho dělají, není možné tady za žádnou cenu 
garantovat alespoň trochu bezpečí. Všichni ti, 
kteří zde z donucení musí jít na vlak, přijíždějí 

přesně v čas nástupu do vlaku - lépe dorazit      
v běhu se zpožděním než muset pobývat          

ve stanici čekaje na vlak." 
Není to tak úplně přesně.  
Strach je označením interpretace možné reality.  

Kterého je však poskrovnu.  
Který vede k neskutečnému.  

 
Je to velké množství lidí, kteří zde procházejí 
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rychle a vytváří tak skutečné hlavní nádraží.      
A jsou to možná i zrovna ti bez historie, ti kteří 

zde bydlí, kteří tam žijí i v noci, ten krátký 
časový úsek mezi posledním nočním vlakem       

a prvním ranním, nekonečně malý okamžik, 
který mohou vidět z druhého úhlu.  
Svou neskutečnost.  

Která je.  
 

Projektována v roce 1906 jako model Art Deco 
byla budova realizována dvacet let poté             
a přeměnila se záhadně v jakousi nerozvážnost  

a zbrklost, vyvolávající poctu historickému 
období, ve kterém se nacházela Itálie v polovině 

dvacátých let.  
 
Velký básník Reiner Maria Rilke říkával, že 

"krásné není nic jiného než hrůza ve svém 
počátku". Hlavní nádraží je děsivé. Je to největší 

zbožštění velkolepého fašistického stylu. 
Maximalismus v celé své čistotě. Monumentální, 

stejné, egyptské, moc velké a stejné hlavní 
nádraží. 
Zdá se být nánosem cementu.  

Čtvercovou sfingou.  
Prošívané lidmi a vlaky.  

A plechy.  
Stavba jako z umělé hmoty.  
Kiosky.  

Nevím přesně, čím se zdá být.  
Nade vše mi připomíná postavu z jednoho filmu, 

a to tisíciletou želvu z Nekonečného příběhu.  
Tisíciletá želva byla nezměrný kolos, pod jehož 
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krunýřem byla bytost, která spala tisíciletí. Občas 
za nějaké to století se probudila, aby ukázala 

svůj svraštěný obličej ven.  
Poté se znovu stáhla a pokračovala v spánku.  

 
Hlavní nádraží se zdá být tolika věcmi.  
Ovšem může se zdát také krásným. Je třeba mít 

čas a trpělivost pozorovat ho v detailech.  
Jistá závrať vás jímá, když sjíždíte z eskalátorů,  

z předlouhého stropu, kam oko pasažéra nikdy 
nedohlédne; velkého množství tváří z cementu, 
tváří liktorů, orlic a symbolů si nikdo nemůže 

všimnout, když čeká v řadě na nákup jízdenky. 
 

A potom..  Jeho zachmuřené stěny.  
Základy.  
To, co je uvnitř a za tím, co vidíme z hlavního 

nádraží. Je potřeba jít podél levého boku           
a pozorovat z něj posloupnosti zrezavělých bran. 

Jsou tam, kde se vyzvedávají auta, která cestují 
vlakem. Jít je vyzvednout je příležitostí, jak 

vymámit něco z tajemství hlavního nádraží 
viděného zevnitř.  
V jeho vnitřnostech.  

V jeho břiše.  
Temné a prašné průchody, kde nikdo neprochází 

už léta. Odedávna zavřené kanceláře pohřbené  
v prostoru pod schodištěm. Léta opuštěné vozy, 
které zde vyloženě "umírají". Díly nepojízdných 

aut. Kusy kamiónů. Paprsky světel ve tmě, které 
zvedají prach, a stránky z novinových deníků 

starých třicet let. Vzdálený hluk. Rachocení        
z hořejších perónů a okolní dopravy. Pracující, 
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kteří se procházejí po boku míst, jejichž 
existence byla zapomenuta.  

Toto všechno existuje a není to žádná kniha 
Stephena Kinga nebo modernizace jistých 

naladění z Kafkových románů.  
Přichází mi na mysl ještě jedna báseň Mila       
de Angelis, očividně abstraktní a surrealistická, 

šílená, ale přesná v popisu druhé části Milána: 
 

Nikdo se však nevrací (I) 
 
Vzadu pod schodištěm jsou kosti zvířat 

párkrát ohmataných. My se probouzíme 
s kocovinou a s jistotou umíme 

žít: na konci světa zůstanou tahle ústa,  
tahle špatná sezóna co karnevalově dýchá 
a má příchuť bolesti, zatímco výtahy 

jezdí dál jako flašinet. Silně prší.  
Celá četa pospíchá.  

Mezi krámkem s pečivem a dalším, ostřelovaným 
balvany.  

 
Je to srdce Milána, co tepe pod schodištěm.  
Černé a rezavé.  

 
Přesto se ale přirozeně také hlavní nádraží 

promění. V plánu je celková rekonstrukce, která 
potrvá tři roky.  
 

Je to brzy ráno, hlavně v zimě, kdy se houfy 
cestujících pohybují v tisícovkách a kdy Milán 

odhaluje celou svou energii.  
V mlze ve své matné neprůhlednosti krajiny se 
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rytmus metropole svává hudbou.  
V jednolité zuřivosti těch, kteří si dávají v baru 

cappuccino.  
Rituál, který se stejně opakuje pro tisíce lidí.  

Rytmus.  
Druh kolektivního obřadu.  
Znovu: "lidské druhy a současné osudy", zamrzlé 

v času.  
Nebo realističtěji: obvyklý pracovní běh. 

Avšak v této masové rituálnosti je ve filmu       
od Godfreyho Reggia v náhodně snímaném 
proudění, v něčem z hysterie přijaté naší 

civilizací na nejvyšší úrovni, něco vznešeného.  
Historici to budou jednoho dne s odstupem let 

studovat.  
 
"Krásné – říkával Rilke - není nic jiného          

než hrůza ve svém počátku".. 
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Panenka Marie utajená 

 

 

Dalším idolem (v architektonickém smyslu)      
na náměstí Duca D’Aosta je Pirellone.  

Když ho vidí Japonci, dělají mexickou vlnu.  
V takovém Tokiu je to s mrakodrapy mnohem 

lepší.  
Avšak v japonském turistickém průvodci píše,   
že se musí dělat mexická vlna, a tak když vidí 

Pirellone, tak ji dělají.  
 

Originální název je palác Pirelli, ale považován  
za příliš vysoký je nazýván vždy Pirellone.  
Já mám kamaráda, který se jmenuje Michelone.  

Jenže jeho jméno není Michele a není nijak zvlášť 
vysoký. Jmenuje se Giudo Michelone.  

Michelone je doopravdové příjmení.  
Michelone napsal spoustu knih.  
O Beatles, o Simpsonových.  

Ale nikdy nepsal ani o Miláně, ani o Pirellone.  
 

Pirellone je zde, nalevo od nádraží.  
Je vysoký 127 metrů.  
Má deset výtahů a třicet podlaží.  

Je to nejvyšší budova v Itálii.*  
Svému jménu (palác Pirelli, ne Pirellone -         

už jsme shrnuli, proč se mu tak přezdívá) vděčí 
za fakt, že byl projektován mezi léty 1955         

a 1960, aby nahradil kanceláře společnosti Pirelli, 
která sídlila ve Via Galvani. 
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Po pravdě řečeno je krásný.  
Vznosný a impozantní.  

Spisovatel Bianciardi ho definoval jako "vertikální 
pohádku".  

Mimoto, Pirellone je držitelem jednoho důležitého 
primátu. 
 

Během fašismu bylo jedno nařízení, které 
zakazovalo stavět budovy, jež by překonaly 

výšku dómské Panenky Marie. Panenka Marie je 
symbolem města a nemůže být převýšena. Je to 
trochu k smíchu. To je jako když v televizi 

moderátor odmítne po svém boku asistenty, kteří 
jsou vyšší než on, aby si nekazil figuru.  

Panenka Marie je umístěna ve výšce 108,5 
metrů.  
Takže Pirellone ji převyšuje o něco málo.  

Kardinál Montini (jenž se pak stal papežem 
Pavlem VI.) rozhoduje, že tahle věc není vůbec 

pěkná a nechová k Panence Marii respekt a že dá 
umístit, aniž by přikládal záležitosti nějakou 

důležitost, jinou Panenku Marii na vrcholek 
Pirellone. Pak na to všichni zapomněli a Panenka 
Marie Pirellone se znovu objevuje až v polovině 

devadesátých let.  
Pirellone má fanoušky po celém světě.  

Podle něj se inspirovali ve Spojených státech se 
svým projektem mrakodrapu Pan Am, který je 
jedním z nejslavnějších na světě.  

Jenže na první pohled - a vlastně také na ten 
druhý - ten, kdo není plně ponořen a seznámen  

s příklady architektury a urbanistiky, se bude tak 
trochu vyhýbat celé jeho kráse. I když je vskutku 
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krásný, řekněme.  
Čtu v jedné architektonické příručce, že Ponti 

(stěžejní architekt projektu) uměl dát stavbě 
neobvyklou eleganci a dynamiku díky zúženému 

a ne právě pravoúhlému schématu, jak tomu 
často bývá. V jednom slovníku čtu, že slovo 
"zúžená" (italsky "rastremata") pochází            

ze slovesa "zahrocovat", což znamená "sloupy, 
které se pnou k výši".  

Opravdu, sloupy věže Pirellone se skutečně 
vzpínají do výše a na tomto místě také musím 
připojit laickou poznámku, že díky tomuto 

důvtipu věž získává na štíhlosti. S blízkostí 
hlavního nádraží je to jako s jablky a hruškami.  

Z tohoto úhlu pohledu (chaotického nakupení 
stylů) se Milán zdá často jednou ze zemí, kde     
v krámku na polici panenek Barbie najdeš také 

náhradní tonery do počítačové tiskárny              
a časopisy o rybolovu, knihy jako přílohy           

k deníkům a žvýkací pendreky.  
Řekněme, že se jedná o jistý zmatek a také       

o jeho půvab.  
 
Momentálně je Pirellone sídlem regionální 

lombardské rady. A nedávno se také věž stala 
slavnou více než předtím, a to když se stala 

představitelkou nechtěné události související      
s apokalyptickou srážkou, jež souvisela              
s dramatickými fakty 11. září 2001. 

 
Nyní, abychom správně pochopili, co se vlastně 

stalo, musíme mít ponětí o tom, proč byla méně 
významná a jaký je její apokalyptický aspekt. 
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Milánský filozof Tommasso Labranca (přesněji    
z Pagliate na periferii metropole) nás poučuje     

o tom, že "trash" (viz originál, pozn. 
překladatele, tedy něco jako demolice či odpad) 

je nezdařená emulace vyššího vzoru. Abychom 
uvedli příklad, který se všem vyjeví hned jako 
důvěrně známý, Little Tony je "trash" Elvise 

Presleyho, tak jako všechny čokoládové krémy 
na mazání, které nejsou nic jiného než odpadem 

Nutelly. V apokalyptické dimenzi věci fungují 
podobně.   
Dostáváme se k apokalyptickému. Francouzský 

filosof Jean Baudrillard (zabývá se problematikou 
katastrof) říká: "Světových událostí jsme 

zaznamenali dost - od smrti Lady Di k světovému 
fotbalu - stejně jako skutečné a násilné jevy, 
války a genocidy. K tomu také jiné symbolické 

případy celosvětového významu. (...) Není jich 
málo. Přes všechnu stagnaci devadesátých let 

jsme mohli zaznamenat příležitostné stávky. 
Nuže takové stávky skončily. Události přestaly 

být významné, aby se stávkovalo. A v popředí 
těchto jsou to nakonec atentáty na WTC v New 
Yorku jako totální událost, jako matka všech 

zpráv a čistý úkaz zahrnující do sebe veškeré 
eventy, které se zatím nestaly." Ve zkratce, jak 

říká v syntéze Baudrillard, 11. září nás všechny 
moc zasáhlo a vyděsilo a tento šok měl a má 
symbolickou hodnotu, která nás přepadá dodnes 

a měla své dějiště v New Yorku. New York je 
městský symbol Západu. Dvojčata, dnes již 

známá jako přelud šíleného činu, jenž navždy 
změnil Zemi a zdemoloval Ground Zero, byla 
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symbolem tohoto města. Ovšem Milán byl a je 
svým způsobem symbolem jiného Západu, 

evropštějšího, menšího, dostatečně 
energického.. 

 
 
 
* od r. 2010 je nejvyšší budovou v Itálii Palazzo 

Lombardia (Milán, 161m) 
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Co udělal pan Fasulo 

 

 

V šest odpoledne dne 18. dubna 2002 se jedno 
turistické letadlo zpřelámalo letící napříč věži 

Pirellone. Srážky si všimla velká část lombardské 
metropole. Ihned v následujících minutách 

nastalo užaslé mlčení, hukot sirén a první hlasy. 
Byl to jistě letecký atentát proti Pirellone.  
Avšak nevědělo se.  

Nebylo možné tomu dobře rozumět.  
Mluvilo se o spadlé helikoptéře na náměstí Duca 

D´Aosta.  
Někdo slyšel říkat, že vybuchla bomba.  
A poté kouř, černý a hustý.  

Stanice metra zavřené.  
Telefony bez odpovědi.  
 

Zdálo se to být příznačnou "matrioškou" hrůzy.  
V New Yorku to byla Dvojčata (daleko ve světě) 

a v Miláně (uvnitř, v mnohem menším městě, 
zdánlivě více chráněném od symbolických 

hodnot) je to Pirellone. A vlastně kdoví,             
v Cazzago Brabbia* třeba zvonice kostela. Byla 
to zvláštní senzace. Tragické se mísilo                

s komickým. Nepopsatelná komedie. Zkrátka 
apokalyptický náraz. Vzápětí následovala první 

prohlášení politiků. Předseda senátu Marcello 
Peru vyhlásil pohotovost kvůli možnému atentátu 

teroristické organizace (ostatně jako v New 
Yorku), hned však popřenou ministrem vnitra, 
který místo toho hovořil o nehodě. 
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Pro toho, kdo o tom píše a viděl to, to bylo 

hrozné představení.  
Roztržený barák v plamenech.  

Sklo.   
Plechy. Kousky kovu (paláce nebo letadla?) 
uprostřed silnice. A pak mrtví - čtyři. A hořký 

povzdech, když se s jistotou doslechlo, že žádný 
"holý akt" na způsob filosofa Baudrillarda se 

nekonal.  
Ale nehoda.  
 

Toť dynamika faktů, které teď již tvoří současnou 
historii Milána. A které zůstávají tajemstvím.      

V 17:15 pan Luigi Fasulo, letecký pilot               
s dlouholetou létací praxí na kontě startuje         
z Locarna, odkud se měl nasměrovat na letiště   

v Linate. Oproti tomu udělal ale jinou věc. 
Pokračuje v obráceném směru a míjí v nejnižší 

letové výšce korzo Buenos Aires. Vysílá SOS. 
Motor se porouchá. V jistém momentu se letadlo 

vznítí. A skončí svou cestu vstříc Pirellone.  
Dvacáté páté patro je úplně zdemolované.  
Dvacáté třetí a dvacáté čtvrté je na kousky.  
 

Jsou zde obavy, že budova se může zřítit.  

Tak jako ty první dvě - z jiné události.  
Té "symbolické".  
Navečer hasiči zkonstatují, že budova spadnout 

nemůže.  
Den poté jsou zde nalezeni mrtví.  

Ruiny. 
Rekonstrukce. 
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A ten pán Fasulo.  

Se sluncem ve tváři (slunce ve tváři je znakem 
absurdity a donutí protagonistu Cizince            

od Camuse spáchat nesmyslnou sebevraždu), 
letadlem v poruše a nejvyšším mrakodrapem     
v Miláně ("vertikální pohádka od Bianciardiho")   

k tomu.  
Chudáček. 
 

Když už jsme u toho, na náměstí Duca D´Aosta  
v Miláně jsou několik metrů od sebe také dva 

McDonald´s. 
 

 
 
* Cazzago Brabbia - okres ve Varese asi 11km        

od Milána 
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McMilán´s 
 

 
 

Řekli jsme, že na náměstí Duca D´Aosta jsou 
dva McDonald´s.  
Obě prodejny navzájem jsou dostatečně 

identické. Vždy jsem shledával vzrušující tohle 
znetvoření krajiny, vzbuzující důvěru.  

Pokud se Milán stejně jako Axolotl mění             
v neustálé pokračování, pak je možné najít skrze 
něj a jeho průchody neměnitelnosti několik bodů, 

které se přetvářejí více v krajinu mentální než 
městskou v městě samém.  
 

A jak mohou odpůrci McDonald´s                      
s pochopitelnými důvody pranýřovat, existuje 

pro něj opora v našich myslích. Na západě se 
jedná o styčný bod. Stejně jako písmeno T       

na modrém pozadí pro kuřáky - ovšem pouze 
Italy - znamená bezpečný přístav. Andy Warhol 
to vytušil a sdělil již před padesáti lety,              

a přestože kolos rychlého stravování je zřejmě   
v období potíží, je nemožné ho ignorovat. Stojí 

za to ho poznat lépe.  
 

Historie McDonaldu začíná v Pasadena               

v Californii, kde v r. 1937 bratři Richard a 
Maurice McDonald otevírají restauraci s vjezdem 

pro auta pro kolemjedoucí automobilisty.  
Restaurace měla úspěch.  
V r. 1940 dva bratři otvírají širší restauraci v San 

Bernardino, což je 80km od Los Angeles.  
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Důvod úspěchu je v jednoduchosti podniku 
rychlém jako blesk: menu bylo zredukováno     

na pár potravin, které umožňovalo zrychlit čas 
na přípravu pokrmů, a obsluha byla rychlá         

a extrémně organizovaná..  
V roce 1954 se padesátiletý a bývalý prodavač 
mixérů Ray Kroc nadchne metodou práce bratrů 

McDonaldových, oklonuje ji a příští rok otevírá   
v Des Plaines ve státě Illinois první restauraci 

řetězce.  
Ray Kroc byl šílenec.  
Mystik smažených hranolků.  

V jeho obsažných rukopisných pamětech 
přeložených do italštiny pod titulem Pod oblouky 

se vypráví, že dělal nečekané nájezdy na různé 
McDonaldy a když našel špatně osmaženou 
hranolku, propustil okamžitě vedoucího 

odpovědného za takovýto přečin.  
Záležitost fungovala.  

V roce 1961, kdy se podařilo otevřít stý fast 
food, Kroc hradí výlohy bratrů McDonaldových  

ve výši 2 700 000 dolarů a stává se jediným 
vlastníkem společnosti. Bratři McDonaldovi tak 
byli zlikvidováni a zůstalo po nich pouze jméno   

a průkopnická myšlenka nadnárodního 
hamburgeru.  
 

Tady jsou základy filosofie McDonald´s, 
adaptované na Milán:  

1) Efektivita. Jednoduchá menu, s kterými není 
možno splést objednávku nebo ztratit čas 

hledáním neexistujících osob, balená prostým 
způsobem a ještě prostějším k podání                
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a ke konzumaci (hamburgery se jedí v rukách,   
v rychlosti, bez nutnosti používat příbor nebo 

nádobí).  
2) Vypočítavost - to, co soustřeďuje pozornost  

na množstevní aspekty (číslo, velikost, délka 
trvání), je na úkor těch kvalitativních. Jak říkával 
velký bankéř Cuccia, jeden ze symbolů "pracovní 

solidnosti" Milána, "vše se měří a přeměňuje    
na peníze". Vypočítavost je součástí 

produktivního a ideologického systému 
McDonald´s tak jako města Milána, zaměřeného 
jako ústrojí výroby, kterým v podstatě je. 

McDonald´s přichází s diktáty, s přesnými 
směrnicemi, které se musí dodržovat na celém 

světě: rozměry hamburgeru (1,6 uncí váhy; 
3,875 palců v průměru), obložené housky (35 
palců v průměru) a hranolek (které musejí mít 

tloušťku 9/32 palce). 
3) Předvídatelnost: produkty jsou pořád ty stejné 

v tom samém čase (na Vánoce stejně jako 
Nanebevzetí) a především v prostoru (v Římě 

stejně jako v New Yorku nebo v Tokiu). 
Opětovné ujištění pro turisty. Trochu jako 
cestovka Valtur, se kterou pokud jedeš            

na dovolenou do Egypta, jsi v Egyptě, ale cítíš se 
jako v Brianze.  

 
S McDonaldem je spojen, a to nesprávně, jeden 
ze symbolů jedinečné mladické milánské módy, 

která v posledních třiceti letech zakořenila         
v celém světě. Jedná se o "paninarismus", 

symbol vesmíru a hodnot osmdesátých let 
minulého století, který se rozšířil ve světovém 
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měřítku díky anglické skupině Pet Shop Boys      
a jejich hitu Paninaro.  

Ve skutečnosti je tento název odvozen z baru     
v blízkosti náměstí San Babila, kde se scházeli 

mladíci a děvčata oblečení ve stylu, který 
vyžadovala doba.  
Muži s košilemi a kalhotami od Armaniho,         

ze kterých nekompromisně vyzařovaly boxerky, 
jediné dovolené důvěrné místo, punčochami 

Burlington a botami Timberland.  
Dívky zase excelovaly s kousky od Naj Oleari     
a doplňky od Mandarina Duck a Fiorucci.  

Milánští "panináři", kteří byli následně tak 
napodobováni na celém světě, navštěvovali 

Burghy a Wendy a byli pohlceni McDonald´s, 
který je časem nahradil postupným 
převtělováním.  
 

Byla léta, ve kterých se Milán rozdělil na oblasti 

hojně navštěvované velmi uzavřenými 
skupinami, nápadně vystrojenými podle určitého 

kmene sounáležitosti. Byla to "Čína" 
(komunisté), často pestrobarevné zbytky 
"metropolitních indiánů", kteří oživovali Milán dvě 

desítky předchozích let (Katolická univerzita       
v Miláně bylo jedno z nejživějších míst v časech 

sedmdesátého osmého roku stejně jako 
univerzita státní, kdežto v letech sedmdesátých 
bylo centrum města živým místem násilných 

srážek mezi manifestujícími a silami pořádku), 
"dark", stoupenci sklíčených skupin jako Joy 

Division a Cure, "metalisté", oštítkovaní a drsní, 
a další různé podskupiny, například new-wave, 
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verze poněkud lehčího a stravitelnějšího darku - 
v podstatě skupina pokrokových hejsků             

v instancích podob hudebního kanálu MTV a jeho 
zásadního imaginárního vlivu na ty nejmladší. 

 
V celém tomto pohledu zastávaly fast-foody 
(především ten z náměstí San Babila, ale také ty 

z Cordusia a Piazza Duomo) funkci centra shluku 
zaměřeného na protismyslné výlučnosti. Móda 

"paninářů" byla módou bohatých, avšak zásadně 
nezbytná a praktická. Ve skutečnosti "téměř"    
(a na tomto téměř se vyrojila spousta dramat:   

v osmdesátých letech v Miláně se pro pár bot   
od Timberlandu bodalo nožem) přístupná všem. 

Znak nového masového snobství. 
Dnes již "panináři" téměř neexistují, ale 
McDonald´s přežil. 

 
Milán je městem s nejvíce McDonaldy v Itálii       

a už tohle je dostačující důvod k tomu, aby se 
navštívil alespoň jednou za život. 

V Miláně je asi čtyřicítka McDonaldů. 
Navštívit je všechny může být překrásná 
zkušenost a způsob, jak uchopit jistý pohled 

milánskosti, v ničem druhořadý. 
Uspěchaní turisté, kteří se chtějí potkat s dalšími 

uspěchanými turisty, tohle mohou udělat právě  
v milánských McDonaldech. 
U McDonald´s se jí po milánsku - ne ve smyslu 

kuchyně, ale ve smyslu způsobu příjmu potravy. 
V běhu. 
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Také v jiných milánských restauracích se jí       
za chodu, jenže tam jsou otevírací hodiny pevně 

dané. Na oběd - nebo jak se častěji říká -         
na snídani je přípustná otevírací doba od 

dvanácti do čtrnácti třiceti. 
Pak je třeba odejít. Řeknou vám to rovnou: je 
třeba jít pracovat. Všechno tohle je velmi 

milánské a může se to líbit nebo nemusí. 
K McDonald´s jdeš však v dobu, která ti 

vyhovuje, a to je důvod, proč se tam potkávají 
zvláštní osůbky. 
 

Milánské McDonald´s, jak by se na první 
povrchní pohled mohlo zdát, jsou všechny stejné, 

ale není tomu tak. Každý z nich vyjadřuje svou 
vlastní osobitost, která v podstatě není nic jiného 
než vznik jednoho ze symbolů tolik milované 

globalizace. 
 

A McDonald´s z bulváru Certosa je nejameričtější 
ze všech, abstraktní a rychlý uvnitř města, avšak 

promítnutý venku, přenádherný v noci se svými 
nezachytitelnými a chladnými křivkami,             
v cementu metropole a v přírodě, jež se vyjevuje 

neústupná a zázračná. Svérázně se také zdařil 
ten vyhlášený mezi Route 66 a sousední 

Gallaratese. 
 
McDonald's na velkém náměstí Lotto je jedním   

z těch, který zavírá nejpozději, a klestí si cestu 
sbíhajícími uličkami, kterými se město rozplétá. 

Je to Mc v průchodu, nehybně rozdělený mezi 
vnější zónou pod velkým zeleným stanem          
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a plastovou strukturou s malou vnitřní místností 
ve dvou patrech, velmi rodinný, soustředěný 

jako cíl příchozích nočních kolemjdoucích. 
 

Je to úplný opak impozantního McDonaldu          
v průčelí Hlavní pošty, jednoho z nejkrásnějších 
paláců v Miláně. Mc na Cordusio měl po léta 

zvláštnost mít po boku další Mc, a to na druhé 
straně náměstí jako pozůstatek přeměny starého 

Burghy v bývalý McDonald´s a v dnešní centrum 
mobilních telefonů. Je prostorný a promítnutý    
v centrum nejvyššího snobismu obchodního 

Milána mezi náměstím Cairoli a náměstí Duomo, 
téměř rytmicky svázán k následujícímu 

McDonald´s na náměstí Doumo, kde je boční 
vchod na náměstí Mercanti. Je to jistý druh 
harmonické syntézy budící postmoderní 

halucinace mezi stálostí Milána jiných časů       
na straně jedné a hyperrychlé metropole měnící 

napořád svou totožnost na straně druhé. 
Do McDonaldu v galerii Vittorio Emanuele chodí 

jedna přelíčená paní v letech, která je tam pořád. 
Jsou tu vůbec starší lidé, kteří tráví svůj čas 
popíjením kávy, vysedáváním a pozorováním 

druhých, jak jedí. Je to zvláštní McDonald´s, 
jediný svého druhu, který se svým zařízením 

podobá spíše italskému řetězci restaurací 
Spizzico nebo jeho letištní verzi. 
 

Dnes již postarší lidé v Miláně tráví svůj čas       
v obchodních centrech. 
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Mezihra číslo jedna.  
"De magnalibus Mediolani" 

 

 

 

Udělejme však skok zpět o osm set let, o osm 
století dříve než McDonald´s dobyl Milán a než se 

pan Fasulo vrhl střemhlav proti věži Pirellone. 
 

Bonvesin de la Riva byl mistrem gramatiky. 

Narodil se kolem druhé půlky třináctého století   
a zemřel v r. 1313. Jmenoval se tak proto, že 

"břeh" (ital. "la riva") byl srázným                     
a nepřístupným břehem brány Ticinese, čtvrti, 
kde bydlel a kde vyučoval. 

Bonvesin jej pozoruje a několikrát popisuje      
na vyšších školách a uvádí jej ve svém 

nejživějším popisu pekla jako silně zapáchající 
místo, kde ďáblové nabírají do kádí hříšníky       

a pojídají je.  
Avšak mimo toto jasnozřivé vylíčení káznice 
tajemného záhrobí nám Bonvesin de la Riva 

zanechal podstatné dílo, abychom si udělali 
představu, jak viděl Milán takový vzdělanec osm 

století nazpět: De magnalibus Mediolani (Zázraky 
Milána), kteréžto v částech shrneme.  
 

Milán je, jak zde vypráví Bonvesin, podivuhodné 
město, avšak Miláňané (již tehdy) příliš spěchají 

a ani si nevšimnou toho, že Milán je nejhezčí 
město v Itálii. Je jako slunce mezi nebeskými 
tělesy.  
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Podle Bonvesina tohle dokazuje, že papež měl 
být v Miláně, nikoli v Římě, poněvadž Milán je 

důležitější než Řím. 
Řím je obrovská planeta. 

Milán je hvězda. 
Největší. 
Tak to tvrdil Bonvesin. 

A proč? 

Protože nemá páchnoucí a ohavné močály,      

ale čiré říčky a moc dobrou pitnou vodu, chutnou     
a lehkou.  
Voda z Milána je lepší než víno.  

Bonvesin byl na tu vodu poněkud fixovaný. Jenže 
v těch časech to bylo normální, protože vodní 

sítě na tom byly převelice špatně.  
A podnebí, jak poté říká Bonvesin, je v Miláně 
mírné celý rok a až do půlnoci není nikdy 

chladno.  
V Miláně také lidé umírají v pozdním věku.  
 

Cesty jsou široké.  

Paláce jsou krásné.  
Domů je nespočet a všechny nalepené na sebe.  
Domů je zhruba dvanáct tisíc pět set.  

Město má kruhový tvar a v centru je nádvoří      
s překrásným palácem.  

Město je ohrazeno zdí a má šest bran. Každá 
brána má dvě věže. Je tady dvě stě kostelů        
a čtyři sta osmdesát oltářů. Nachází se zde sto 

dvacet zvonic a dvě stě zvonů. Kdo vyjde na věž 
v paláci v centru města, uvidí překrásné kraje, 

mezi kterými je i Monza. Mimo Monzu tady 
najdeme také více než sto padesát dalších krajů, 
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které obklopují Milán, a všechny jsou 
pozoruhodné.  

Je tu tolik statků, řek, pousteven a ovocných 
sadů.. 

 
Kdo navštíví Milán a jeho okolí, říká Bonvesin, 
"přestože procestoval celý svět, nikde nenajde 

podobný ráj rozkoší".  
 

Milánští muži a osoby ženského pohlaví se vždy 
usmívají a nikdy se nepodvádějí.  
Žijí ve vší počestnosti a dobře se oblékají.  

Jsou velice nábožní. Počet obyvatelstva 
nepřetržitě roste, protože voda je dobrá.  

Nemocní mohou jít do nemocnic, kterých je      
ve městě deset a na okraji patnáct. Všichni 
chudobní nemocní jsou ošetřováni zdarma.  

Čtyři sta mnichů zde žije z almužen.  
Deset tisíc kněží.  

Sto dvacet soudců.  
Tisíc pět set notářů.  

Šest trubačů.  
Dvacet osm lékařů.  
Sto padesát chirurgů. 

Osm profesorů gramatiky.  
Sto padesát pěvců.  

Sedmdesát mistrů.  
Šest set pekařů.  
Tisíc obchodníků.  

Čtyři sta padesát řezníků.  
Čtyři sta rybářů.  

Třicet výrobců klepátek pro koně. 
Sto šlechticů, kteří jezdí na lov jestřábů.  
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Více než sto výrobců brnění pro vojáky.  
Dva tisíce mrtvých pohřbených v rovech            

z mramoru nebo křemene.  
 

Milán, pokračuje Bonvesin, produkuje hrách, 
fazole, zrno, žito, proso, čočku, řepu, trpké        
a sladké třešně, bílé a načervenalé švestky, 

velké fíky, malé oříšky vhodné pro dámy, ryby, 
hrušky, rajčata, kaštany, kapustu, salát, celer, 

petržel, fenykl, cukety, jetel, fialky, růže.   
 
Jsou tu voli, ovce, kozy, koně, mezci, osli.  

Stromy, boby, olej, chléb, víno, maso, slepice, 
pávi, bažanti, psi, skřivánci, kosi, berani, kachny, 

med, měkký tvaroh, mléko, raci, velké ryby 
budící chuť, len, hedvábí, pepř, sůl.  
 

Čtyřikrát do roka jsou zde hlavní trhy. 
Dvakrát do týdne trhy obvodní.  

Nikdo zde nestojí jen tak.  
Je tu tolik práce.  

Muži běží sem a tam.  
Vdané ženy běží sem a tam.  
Svobodné slečny běží sem a tam.  

Dětičky běží sem a tam.  
 

Město je plné těl svatých a požehnaných 
umučených opatrovaných v kostelech.  
 

Město bylo založeno Galy pět set a dvě léta   
před Kristem.  

Bylo mnohokrát napadeno, ale odolalo.  
V roce čtyři sta padesát bylo napadeno Attilou    
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a bylo zničeno.  
Bylo obnoveno (1). 

Bylo znovu zničeno roku čtyři sta šedesát pět.  
Bylo obnoveno (2). 

Bylo znovu zničeno v roce čtyři sta sedmdesát 
devět.  
Bylo obnoveno (3).  

Bylo znovu zničeno v roce sedm set šest.  
Bylo obnoveno (4).  

Bylo znovu zničeno v roce tisíc jedna. 
Bylo obnoveno (5).  
Bylo zničeno v roce tisíc sto sedmdesát šest.  

Bylo obnoveno (6).  
A tak dále.  
 

Kolem roku tisíc dvě stě byl ve městě jistý muž, 
Uberto della Croce, který byl schopen scházeje 

ze schodů unést na zádech dva osly, jedl za čtyři 
muže - aspoň třicet dva vajec za sebou, a měl 
dceru, která zase scházejíce ze schodů unesla víc 

než dva metráky vína.  
Byl zde blahoslavený Calimero, který byl nejdříve 

zaslepen, poté zmrskán a poslán do exilu           
a následně vhozen do studny s nohami nahoře.  
Je zde také muž, Guglielmo della Pusterla, který 

předčil všechny lidi na světě a všechno 
předpověděl. Tohle, vypravuje nám Bonvesin, 

tohle všechno bylo v Miláně něco kolem roku tisíc 
dvě stě.  
 

Hradby města jsou vymalované a také brány. 
Jedná se o bílé znaky se lvy namalovanými      

do černého, červenobíle kostičkované, a užovky, 
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které polykají červené Saracény.  
 

Pokud šel Milán do války, byl vystaven "válečný 
vůz", celý červený a tažený třemi voly obzvláště 

zdařilými, oblečenými do sněhobílých obleků      
s červeným křížem. Uprostřed válečného vozu 
byla anténka a na vrcholku té anténky byl 

bronzový kříž. Na špičce anténky je ještě vlajka  
s červeným křížem. Když projíždí válečný vůz, 

šest milánských trubačů stojí za ním koňmo       
a hraje hudbu, jež činí Miláňany bojovnými        
a chrabrými.  

 
Milán byl odpradávna městem, které vždy činilo 

všechno, co mohlo, aby uhájilo katolickou církev. 
Milán, jak říká Bonvesin, je nejkatoličtějším 
městem na světě, více než Řím, a trpěl také 

hladem, žízní, chladem, teplem, lidskou 
námahou, bděním, smrtí, zraněními, slzami, 

naříkáním, zkázou, lapáním, vězněním, 
mučením, výdaji, bídou, útěky, požáry               

a likvidacemi pro vlastní víru.  
 
Milánští se modlí všichni.  

Rádi by uctívali mnoho památek - ty, které mají, 
uctívají, avšak je jich málo pro dvě stě padesát 

tisíc Miláňanů - chtěli by jich více.  
 
Milánští, ti milují svobodu.  

Pokaždé, když vešel tyran, tak ho zahnali, také 
díky zásahu svatého Ambrože, patrona Milána, 

který vždy dopřával milánským lepší politické 
postoje. Díky této specialitě, připomíná Bonvesin, 
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se v Miláně zformovali mnozí nejdříve římští       
a poté katoličtí císaři, a také z tohoto důvodu 

odlišní císařové umírali v Miláně a nikde jinde. 
Proto také císaři, když se museli nechat 

korunovat, dávali přednost ověnčení v Miláně.  
 
Řím je hlavním městem Itálie a katolické církve 

omylem.  
Bonvesin říká, že apoštol Barnaba čtyři roky 

předtím než se Petr stal římským papežem, byl 
zvolen biskupem milánským, a tudíž z časového 
pohledu byl Milán prvním před Římem a měl by 

být tedy svatým městem. Také proto, že           
v Miláně byl svatý Ambrož, dvanáctý arcibiskup  

a patron města, vážený všem a komukoli ve své 
ušlechtilosti a ctnosti. Ambrož shromáždil 
ambroziánský (milánský) kodex, který vznikl      

o dvacet dva let dříve než ten římský, a tedy      
z vícero dalších důvodů posloupných by měl 

Milán zvítězit nad Římem. Tato část knihy je 
jedna z nejtemnějších a nejpůvabnějších. Jedná 

se o druh zvláštní katolické autonomie, která 
předjímá v různých formách náklonnost, jež se 
stala organizovaným politickým hnutím              

v osmdesátých letech minulého století, 
dovolávajícím se Milána jako města důležitějšího 

než jiná. V odborech minulého století však 
nehrály důležitou roli faktory náboženské, nýbrž 
ekonomické.  

 
Nicméně, uzavírá Bonvesin, je Milán městem 

zázračným pro šest nezvratných důvodů, které 
vyjmenovává na konci svého traktátu: 
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1) Nikdo na světě nemůže vyvrátit pohled        
na milánskou vodu, která je vynikající               

a obzvláště vhodná k zemědělství.  
2) V žádném městě tak jako v Miláně není tak 

vysoké číslo věřících, kteří se hlásí k řádu.  
3) Pouze v Miláně jsou nestranní a moudří 
soudcové v takovém významném množství.  

4) V Miláně jsou náboženské obyčeje a karneval, 
tolik odlišný od jiných italských měst, včetně      

a obzvláště Říma.  
5) Biskupové v Miláně jsou výjimeční. 
6) Přestože byl ruinován takřka nepřetržitě, vždy 

se obnovil proklamován vlastní oddaností           
k církvi.  

Nevýhody jsou oproti tomu dvě: 
1) Milán je často ovládnut a zničen barbary,       
a proto je ho třeba rekonstruovat znova           

od začátku.  
2) Není zde přístav, který by dovoloval 

milánským dostat se přímo k moři, nebo systém, 
který by spojoval kanály s ligurským mořem.  

Milán, stěžuje si v závěru Bonvesin, je málo 
navštěvován turisty. Avšak toto, uzavírá 
vzdělanec, je důsledkem toho, že v Miláně se 

pracuje a modlí, a není tedy na odiv těm, kteří 
by chtěli vidět krásné paláce.  

 
Toliko v roce 1288.  
Méně než sto let předtím, kdy Milán oslavil svou 

velikost tím, že započal výstavbu dómu.  
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Je to ráj  
(ohledání po milánských 

obchodních centrech a jejich 
bezprostřední blízkosti) 

 

 
V jedné z nejhezčích knížek o podmínkách práce 
v současné Itálii "Stresová ekonomie"              

od Alessandra a Renata Gilioli, se vypráví příběh 
jednoho staršího Miláňana, který se každý den 

dopravuje do jednoho obchodního centra. Je to 
příběh Luigiho M., který dennodenně jezdí do 
obchodního centra Metrox. Jezdí tam autobusem. 

Pak jde půl hodiny pěšky. Tam, kde je dnes 
obchodní centrum Metrox, byla kdysi továrna,  

ve které Luigi M. pracoval celý život. Továrna 
byla sestřelena. Na jejím místě postavili Metrox. 
A tak Luigi M. shledává na místě, ve kterém      

po léta pracoval, peklo jiných časů teď již 
pominulých, a které se nyní stalo rájem utrácení. 

Místo utrácení vlastních peněz a iluzí. Nyní. 
Obchodní centrum se stalo opravdovým rájem 
současnosti. Tím, co Řekové nazývali agorou, 

náměstím, kde Řekové filozofovali. A tím, kde 
my dnes nakupujeme. Hypermoderní náměstí, 

templ, který je zapálen světly a předměty tužeb 
(téměř) na dosah všem.  

 
V Miláně je opravdových a pravých obchodních 
center málo. V okrese je jich více. Celkem něco 

kolem třiceti.  
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Mají zásadní význam na život ve městě.  
Podtrhují význam jakési vidiny na jeho okraji.  

Jakési "Mekky", kterou je třeba uctívat              
a vykonávat v ní konzumerismus. Dříve          

než skutečný rytmus města a jeho konkrétnost 
zničí okrajovou poezii, prošívanou jako kraslice, 
které jsou poémou výrobků, jež neutěšeně čekají 

na to, až budou pohledem a nákupem 
spotřebovány. 
 

Nejkolosálnější a dle toho, kdo nejlépe píše        
o pozadí Milána, je Metropoli v Novate Milanese, 

za stanicí vlaku Quarto Oggiaro a tudíž básnicky 
"pár kroků z města".  

Metropoli je obchodní centrum.  
Je to něco jako proslavený komplex Bluewater  
na periferii Londýna, který se stal inspirací      

pro vytvoření mocného italského protějšku.  
Metropoli, stejně jako stejnojmenný film          

od Fritze Langa, evokuje kondenzát idey města. 
Výrazně se rýsuje do výšky a je hutné v centru 

mnohem více městské krajiny téhož srdce 
hlavního města severu, kde jsou na sebe 
stlačené populární činžáky a za jeho zády se vine 

venkov, resp. to, co z něho zůstalo. Přijížděje 
autem zaparkujete po krkolomných manévrech  

v posledním patře, abyste sjeli výtahem           
do přízemí, kde triumfuje osvětlená fontána ve 
středu. Ze kterého eskalátory nepřetržitě 

vyvážejí rozjařené, zaneprázdněné, ukvapené    
a zvědavé zákazníky.. Je to natolik zcizující,     

že prostě nestačíte pochopit jednou provždy, co 
je to město.  



75 

 

Ne Milán, ale město jako takové.  
Lépe řečeno metropoli. 
 

Svět, ve kterém se namísto domů, kde žijí lidé, 

nacházejí obchody, ve kterých lidé prodávají      
a kupují.  
Svět, do něhož se nehodí chodit, ale kráčet, tak 

jako televize, která tě obsáhne, jako akvárium,  
v němž obrázky odrazů na kraji jímky jsou 

zkreslenými odrazy našich představ a našich 
přání. 
V přízemí centra Metropoli je Ipercoop, stejně 

jako ve většině obchodních center Milána.  
Ipercoop budí důvěru.  

Jak říká slogan, "Coop jsi ty, kdo ti může dát 
víc?".  
Odpověď je Ipercoop. 

Ipercoop ti dá víc než ty sám.  
Překoná tě.  

Ipercoop je hyper ty, hyper já, hyper my.  
Jak jinak, více a větší.  

Tajemné budí důvěru.  
V přízemí Metropoli kolem fontán a eskalátorů, 
které vedou k méně důležitým činnostem, se 

Ipercoop snoubí v celé své silné skutečnosti.  
Jsou to vnitřnosti (kde se vzhledem k rituálu 

obchodu konzumují potraviny) velkoměsta.  
Oproti tomu venku ve zřejmé vnějškovosti 
dominuje vývěsní modrý štít, který lemuje 

krajinu; logo se v noci stává symbolem města, 
které vstává a reprezentuje odtamtud tělesné 

pokušení; giganticky, chladně a přátelsky nutně.  
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Podnebí je stále ještě takřka městské, přísné     
a magické, na špičkách nohou města, které nikdo 

neuměl popsat lépe než slova již citovaného 
Tommasa Labrancy: "Je 17:30 jedné soboty       

v lednu a já se nacházím na Busto Arsizio. 
Pochopil jsem, že nemám už žádnou chuť 
cestovat, žádnou nutnost cestovat, protože 

jakmile jsem odbočil na jednu z vedlejších ulic, 
abych našel místo, kde mě čekali, nalézám 

najednou v městském kontextu takovou štěrbinu 
jako otvor ve krajce, takovou širokou rokli         
v horském pásmu - je to prázdno mezi domy, 

které se zmítá směrem na západ kolem 
průmyslové zóny; avšak to, co se zde nachází    

z celkového vzdáleného pohledu a co se tyčí nad 
továrními halami, to, co mě nutí zpomalovat, je 
malinkatý šedivý kostel, který je usazen            

v přesném centru silnice (takřka donucené 
rozštěpit se na dvě části komunikace, až se zase 

spojí za oltářem), s otevřenými vstupními dvířky 
a vnitřkem plným žlutého světla, které mě opět 

nutí zpomalovat, přestože za mnou někdo začíná 
troubit, aby mohli také vidět ten žlutý vnitřek 
zúžený na nízký pruh slabého světla soumraku 

(nezapomeň, že cesta vede na západ!), 
překrývajícího se z pomerančově žluté pásky    

na pruh červený, fialový, pak temně modrý        
a nakonec sytě modrý - a mezi těma dvěma 
modrými defiluje erbovní stříbro stopy             

po zanechaném trysku jednoho letadla, které 
pokračuje v letu a které ponižuje volání věží 

zpod ležícího letiště Malpensy, několik málo 
centimetrů optického klamu od jediné již 
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viditelné hvězdy, jediné, avšak pronikavější    
než kostelík, před kterým jsem zůstal stát."  

V náhradě kostela za obchodní centrum, tak jak 
to v konzumní společnosti bývá, je bezděčné 

dělat změny. Proměny a dojmy zvětšujících se 
proporcí jsou v deskripci Labrancy vynikající. 
Melancholie přetvořeného průmyslu v jeho 

podívané, jeho barvy, vzdálené hory..  
 

Jiná ze současných katedrál, o které dále 
promluvíme, je obchodní centrum Fiordaliso.  
Ve stopách starého Milána a tam, kde kanály 

Navigli ustupují své vlastní šlépěje letopisům 
průmyslu, vjedete do ulice Missaglia, která vede 

k Rozzano, kde přímo zahlédnete ceduli se 
jménem obchodního centra společně s modrým 
stylizovaným květem, pod kterým je taktéž 

poupraven znak hroudy tmavé země pokryté 
trávou.  

 
Květinka na lukách představivosti vyplněná 

skutečným zbožím.  
Obchodní centrum Fiordaliso vzniklo v roce 1992 
na ploše více než 140.000 metrů čtverečních      

a má tmavý strop s osvětlením, které budí dojem 
věčně zapálených hvězd, ve dne v noci 

obestřených a naléhavých.  
 
Totiž ano, Fiordaliso je obchodní centrum,       

ale mimo ostatní obchodní centra je ještě něčím 
jiným, a to vesmírem se svou blankytnou 

klenbou, a pod tou blankytnou klenbou je zde 
sedmdesát obchodů, a na podlahách se 
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světélkujícími mozaikovými kresbami těchto 
sedmdesáti obchodů tisíce Miláňanů, kteří zde 

nakupují. Ve Fiordaliso stejně jako ve všech 
obchodních centrech na okraji města se zde 

potkávají dostředivé a odstředivé síly milánské 
populace, jež vstupují do centra své maximální 
myšlenkové exaltace; kdo přivítá z předměstí, 

přijíždí najednou, jako když se ocitne                 
v samotném Miláně a v jeho jistém druhu 

"dětském" architektonickém ideálu velkoměsta.  
Je tu nezměrné kino drive-in, kde se promítá 
film, který je následně každým rozebírán dnes    

a denně v hřmotu vlastních menších snů, jako 
jsou "nakupovat" nebo ty z italské kultury        

"o kolotoči" z reklamy, ve které konzumuješ vize 
světa, a ty se pak mísí v jedinou věc, a stávají se 
skutečností.   

 
V tomto smyslu je obchodní centrum vtělení 

jistého snu, jenž se v Itálii objevil po světové 
válce spolu s ekonomickým boomem, který je 

dnes na svém maximálním stupni veškeré 
koncentrace a rozpíná se již tak chabě, že se 
překlopuje do svého opaku, a to je také jeden    

z důvodů, proč se právě v Miláně rodí stále více 
alternativních obchodů oproti zhuštěné politice 

obchodních center.   
 
Extrémní výsledek nebo lépe ve skutečnosti je 

to, co míří blíž k dokonalosti ve své inteligenci    
a ve svém zjednodušení, místo Korzo Como 10, 

ráj konzumu "na entou", na stejnojmenné adrese 
v oblasti Brera-Garibaldi.  
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Korzo Como 10 
 

 
Založené v roce 1991 Carlou Sozzani, je Korzo 

Como 10 současně obchodní galerií, chic-localem 
pro vzbouřenou mládež, knihkupectvím, butikem 
a v neposlední řadě logem pro hudební 

kompilace, které tím vzpomínají jeho ducha.  
CD z Korza Coma 10 jsou perfektním příkladem 

šílených napodobenin, kde se potkávají konzum 
a přímá "utratitelnost" hudby z podhoubí různých 
párty a etnických svědectví zvuků z dalekých 

krajin.  
Mix glokalizace* a exotického vábení.  

V tak globalizovaném městě jako je Milán, je 
takové hudby potřeba.  
Alespoň pro toho, kdo má čas mít potřeby typu 

"spirituální", a v místě, ve kterém je maximální 
koncentrace takové látky.  

 
Myšlenka Korza Coma 10 by zřejmě byla ta 
„opustit záři západní metropole, která by se 

raději přiblížila té orientálního bazaru“.  
Velmi romantické.  

Romantické a chladné.  
Orient metropolí.  
V srdci Milána.  

Zjevně ovšem ty opravdové trhy trochu smrdí.  
 

Což znamená, že mají spoustu pachů, a jejich 
celková vůně může mít rysy harmonické nebo 
taky poněkud pronikavé; stejně jako v hudbě 

dvacátého století, tak i na opravdovém 
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jižanském trhu - i tom italském, například jako 
ve Vuccirii, v Ballarò nebo Palermu.  

To Korzo Como 10 voní.  
Kadidly mnoha typů.  

Od Channela.  
Opravdové bazary jsou totiž špinavé.  
Korzo Como 10 je přečisté. Aseptické. Ledové.  

Ve zkratce - obchodní centrum pro bohaté a příliš 
bohaté.  

Bez nákupních vozíků.  
Bez front před kasami.  
Krásné.  

Ráj.  
Pro vyvolené, kterých je přemálo.  

Rozmazlené požitkáře.  
Ani si neuvědomují, že tak podporují jakési nové, 
extrémní vyhledávání zboží.  

 
Tak a abychom přeskočili od nového, které 

následuje začátky, k praotci obchodních 
milánských center, kterým je Rinascente (z ital. 

"znovu se rodící": pamatujete si na božstvo        
z první kapitoly?), pokřtěné D´Annunziem v roce 
1917 poté, co ho zničil požár.  

Byl to od druhé poloviny devatenáctého století 
obchod konfekční módy v ulici Santa Radegonda, 

který se poté rozšířil a stal se "velkým 
obchodem" (jako první v Itáli se po jeho rozšíření 
do Francie v Evropě stal předchůdcem prodeje  

ve velkém), aby se poté přestěhoval na Piazza 
Duomo.  

 
Ale náměstí Piazza Duomo je náměstím Piazza 
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Duomo, a bude o něm vyprávěno v celku 
později. 

 
 

 
 
* slovo "glokalizace" je fúzí slov globalizace               

a lokalizace a označuje vliv sjednocujícího se světa 

v rámci lokálního prostředí a lokálních tradic 
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Výrobna a velkoobchod 
 

 
 

Náměstí Piazza Duomo je nemnoho století 
centrem Milána.  
Ve starověku bylo centrem náměstí San 

Sepolcro, odkud se vcházelo do Fóra.  
Víceméně tam, kde se dnes nachází Piazza 

Duomo, se tyčil v prvních stoletích po Kristu oltář 
bohyně Minervy neboli bohyně štěstí Fortuny, 
nahrazený pak bazilikou Santa Tecla v pozdním 

středověku. Zbytky tohoto archaického Milána 
byly znovu nalezeny a získány zpět během 

výstavby první trasy metra. Za zády baziliky 
Santa Tecla, na jejímž místě dnes v podstatě 
stojí dóm, se nacházel kostel Nejsvětější Panny 

Marie. Mezi těmito dvěma kostely zaujímala 
místo křestní kaple Svatého Jana alle Fonti, 

založená svatým Ambrožem, a ta se rychle stala 
předmětem uctívání a prokazovala přízeň 
stavbám mnohých kostelů různého vyznání        

v této oblasti. Řekněme, že kolem roku 900     
po Kristu bylo dnešní náměstí Piazza Duomo 

náboženským centrem Milána. Santa Tecla byla 
zničena jedním požárem r. 1071 a vícekrát 
rekonstruována, zato kostel Nejsvětější Panny 

Marie byl zdevastován v roce 1161.  
 

V r. 1386 rozhodl Gian Galeazzo Visconti,         
že na tomto náměstí by měl být vybudován 
největší milánský kostel, tedy jeho centrum,      

a rozhodl se ho pojmenovat Dóm podle 
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latinského slova, které označuje sídlo 
ambroziánského (a zároveň milánského) 

arcibiskupa. Struktura náměstí, jež je dosud 
zakonzervovaná, byla projektována v r. 1830   

po mnoha polemikách a jeho stavba začala        
v roce 1860.  
Dóm a jeho Panenka Marie jsou stejně jako 

panettone symbolem města. 
Panenka Marie je měděná a pozlacená, je vysoká 

něco víc než čtyři metry a nachází se tam         
od roku 1774, na špičce věže vyzdvižené o pět 
let dříve. 

 
 

Má krásná Panno Marie 
 

(překlad písně z milánštiny) 
 

Říká se, že píseň vzniká v Neapoli 

neskrytě ne každý hned pravdu má 
Sorrento, Margellina, všichni ji zvolí 

a budou ji zpívat milionkrát; 
jen doufám, že se nikdo neurazí, 
když bude se jednat tak i o nás 

 
Má krásná Panno Marie, 

jež záříš tak zdaleka, 
celá ze zlata, malá je 
pod tebou život přetéká 

zdobíš Milán a víš dobře, 
že je tu hned každý zván 

každý zpívá: "tam v Neapoli je hrůz" 
a hned všichni vidí Milán! 
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Teď je tu píseň o Římu tak magickém 

kde Nina, Cupolon a Rugantino 
hned vrhají se do Tibery tragické 

ne trochu se mi zdá, že přehání; 
doufejme, že nebude moderní 
zpívat zas a jenom „Miláno mé" 

 
Má krásná Panno Marie, 

jež záříš tak zdaleka, 
celá ze zlata, malá je 
pod tebou život přetéká 

zdobíš Milán a víš dobře, 
že je tu hned každý zván 

zpívá se, že "mimo Neapol je smrt" 
přesto všichni jen Milán! 
 

Jen klidně přijďte, a bez strachu 
každému je tu pokoj dán 

neb sluší se chovat k lidem bez rozdílu 
Milán je velký, náš Milán! 

 
 
Text slavné písně* je příznačný pro vztah, který 

chovají milánští k Milánu. V nejznámější písni     
o Miláně se zpívá především také o Neapoli        

a Římu. Ale.. V jistém ale vězí podstata celého 
otazníku. Řím je magický a mimo Neapol je smrt. 
Ale (právě) na konci všichni přicházejí do Milána. 

A milánští jim vstřícně podávají ruku.  
Avšak Miláňané, jak pokračuje píseň, "nikdy 

neotálí s rukama složenýma v klíně" (jak se zpívá 
v písni doslova, pozn. překladatele), ale koukají 
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se ohýbat. A toto všechno dělají - jasně řečeno - 
žijíc pod symbolem města, jímž je Panenka 

Marie, která ho zdobí. Uvedená Panenka Marie  
(v originále Madonnina) je umístěna v oblacích 

ve "výrobně" ("Ctihodná výrobna dómská“),    
jež více než šest set let - ojedinělý to světový 
úkaz - pracuje stále pro stejný produkt, čímž je 

dóm samotný. A který nebyl nikdy dokončen a   
z toho důvodu je prakticky nemožné vidět ho 

celý. 
Dóm je zpravidla zabalený.  
Jeden umělec si říká Kristus a stal se slavným 

díky tomu, že se svou manželkou Jeanne-Claude 
zabaloval nejrůznější věci. Zabalil například 

poušť, Muzeum současného umění v Chicagu, 
jednu ulici v parku v Kansas City.. 
Abychom řekli pravdu, Kristus si dal svou práci 

také v Miláně, kde zabalil přímo na Piazza Duomo 
pomník Vittoriovi Emanuele v r. 1970 a poté 

pomník Leonarda da Vinciho blízko náměstí La 
Scala (kdo by chtěl vidět obě díla, může navštívit 

stránku http://christojeanneclaude.net).  
Jistě, tito dva sympatičtí manželé "baliči" by 
zřejmě měli problémy s věhlasným Dómem 

vzhledem k tomu, že je už zabalený sám          
od sebe, a to téměř neustále. "Ctihodná výrobna 

dómská" se mu přezdívá proto, že je bez ustání 
ve výstavbě a přestavbě.  
 

Autor pamatuje, že naposledy viděl Dóm ve své 
úplnosti před několika lety. A to v krátké mezihře 

komplexní viditelnosti, kdy v následujících letech 
nebylo možné udělat si představu o jeho celkové 

http://christojeanneclaude.net/
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podobě. Japonci jsou obvykle zklamaní. Přesto se 
soustředí v masách na náměstí Duomo se 

zakrytou stavbou v zádech, což pak vysvětlují  
ve svých domovech s pohlednicemi zakoupenými 

nedaleko a zprávou, že byli u Dómu. 
A přece je to jeden z nejkrásnějších kostelů      
na světě.  

Momentálně (ovšem současnost Milána je 
podobná asi jako deníkům) je možné ocenit 

zadní část kostela a značnou část jeho boků.  
Dóm evokuje spoustu věcí. Jako dítě jsem si 
myslíval, že je nejhorším místem, na které by 

mohl dopadnout parašutista vzhledem k jeho 
145-ti vížkám. 

Bílý a růžový mramor, jímž je zcela opláštěný, 
mu dává často půvabný nádech dortíku a jistý 
druh nenasycenosti velkodušného stavitelství.  

Zdá se to divné, avšak rozdílným lidem, kteří ho 
pozorovali dlouho, přišla jistě na mysl myšlenka, 

že by ho bylo dobré sníst.  
Abychom se z něj mohli těšit a abychom ho 

mohli doopravdy prožít, více než projít ho zevnitř 
po půdorysu latinského kříže a s nezměrnými 
pilíři s mnoha sloupy, rovněž poněkud 

úchvatnými, stejně tak jako "rozloženými"       
na první zběžný pohled (velikost vnitřku 

milánského dómu je poněkud rozložená, na rozdíl 
například od chrámu Sv. Petra, jehož kolosálnost 
zapůsobí pro svou myšlenku chorálního 

monumentu, opulentně jednotného prostoru 
vstříc velkému množství umístěných uměleckých 

děl, mezi nimiž např. mistrovské dílo "pulp" 
všech dob, památka Svatému Bartoloměji, který 



87 

 

stáhnut z kůže zaživa byl poté ukřižován), je 
třeba vylézt nahoru. Dá se tam dojet výtahem 

nebo jít pěšky. Po svých je to levnější, ale docela 
dost nudné. Schody jsou malinké, zavinuté      

do sebe a z malých mezírek ve zdech je vidět 
zvenku málo než přijdete znavení na vrchol. Je to 
však takřka nepostradatelná gymnastická 

zkušenost pro toho, kdo ji zdolá. Valná část 
turistů a všichni Japonci (kteří spěchají) ale 

stejně preferují výtah, který vás rychle doveze 
do architektonického kaleidoskopu svatých soch 
a věžiček, což je opravdu vzrušující absolvovat. 

Mramorový les na vrcholku města. Odtud se zdá 
Milán krásný, obrovský, zatímco z jakéhosi 

zvláštního optického klamu se Panenka Marie zdá 
nablízko menší než na pohled ze země. Kdo má 
představu o městě, může z nejvyššího bodu 

Dómu spatřit všechny nejdůležitější milánské 
paláce. O těchto stavbách však pohovoříme 

později. Navštívit nejvyšší místo Dómu je ideální 
pro mladé zamilované páry, pro rodiny a školáky. 

Věřím ale, že jít tam sám může být docela 
skličující. Asi tak jako sednout si do restaurace   
a konzumovat pizzu o samotě. Je také možné 

spřátelit se s osobami, které vás prosí, abyste je 
vyfotili - musíte vzít v úvahu a brát zvláštní 

zřetel na couvání, abyste lépe zvěčnili párek 
japonských turistů s taškou z obchodního centra 
Rinascente, dívající se na vás přešťastně, 

zatímco máte v ruce jejich foťák. desková          
a nakloněná podlaha a spousta schodů činí 

nebezpečným pohyb zpět, pokud držíte objektiv. 
Kdo je obzvlášť školený, se nakonec může 
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vydávat za neohrabaného průvodce                   
a rozpoznávat ve stovce soch, které zdobí špičku 

Dómu, hojnou část historie lombardské i světové 
církve. Biskupové, papežové, svatí, blahoslavení, 

hodnostáři a jiné důležité postavy oživují          
po staletí jako kamenní hosté tento pomník víry 
a turistického ruchu.  

 
Na Piazza Duomo jsou také jiné pozoruhodné 

architektonické stavby, přestože větší pozornost 
zastává "Virgin Megastore", který již před léty 
překonal tradiční, ale sousloví již vyšlé z módy 

"na prostranství před dómem". Klasická fráze je 
nyní "uvidíme se v X hodin venku před Virgin".   

A venku před Virgin jsou stále desítky osob, 
které čekají na jiné lidi, v neustálém střídání, 
které má svou špičku zejména v čase oběda a  

po 17-té hodině, kdy návaly lidí čekajících na jiné 
jsou takové, že se stává fakticky nemožné se 

sejít. Velkoobchod "La Virgin" a z druhé strany 
mezi náměstím a galerií Vittorio Emanuele 

velkoobchod Ricordi se ucházejí o turisty            
a zejména mladé návštěvníky. La Virgin je 
rovněž barem "Autogrill" (Spizzico) a uvnitř má 

také parfumérii a obchod s fotografickými 
potřebami. Velkoobchod Ricordi je obchodem     

s hudebními nástroji (s velkou sekcí věnovanou 
klasické hudbě a opeře, partiturám a knihám      
o hudbě), knihkupectvím a znovu je zde 

"Autogrill" (obchod v prvním poschodí                
a "Spizzico" v přízemí) + fast-food (Burger-

King), navíc s přímým vchodem do McDonald´s. 
McDonald´s v galerii Vittorio Emanuele plní 
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funkci veřejného záchodku v oblasti, která začíná 
od náměstí Duomo na náměstí San Babila, kde 

každý dobře ví, jak moc by bylo problematické 
mít fyziologické potřeby pro vzácnost                 

a zchátralost hygienických zařízení v barech, 
často také příliš luxusních, avšak z tohoto úhlu 
pohledu majících jistý nedostatek.  

Ale vraťme se k architektonickým dílům Piazza 
Duomo.  

Mezi dómem a "la Virgin" se nachází palác 
Arengario a je častěji nazýván obchodem           
s cédéčky, dvd a jinými výdobytky zábavního 

průmyslu (kterýmžto také je, avšak zavřený     
od konce r. 2003, a neví se, kdy a jestli se znovu 

otevře).  
Palác Arengario je projektován přímo Mussolinim, 
který v r. 1939 nařídil jeho stavbu. Ideou bylo 

zřídit působivý balkón, ze kterého se bude 
ukazovat na prostorném náměstí, aby si nechal 

tleskat od davu. Dokončil se ale až v r. 1956 
(tenkrát se jeho stavba započala, ale musela být 

ukončena). Mussolini tak neměl čas ho využít.    
V reálu je vlastně hrozný.  
V prvním patře se často pořádají výstavy 

různého žánru od Longobardiho až po historii 
komiksů. Blízko dómu jsou tak navrstvené 

mramorové kvádry, jejichž svazky příšerně bijí 
do očí ve spojitosti s abstraktní a prchavou mocí 
dómu, který je zároveň nahý a ještě k tomu 

zabalený.  
 

Na náměstí před dómem najdeme památník 
Vittoria Emanuela na koni. Je z bronzu               
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a představuje vstup do města spojeneckými 
oddíly frankistů a Piemonťanů v r. 1859 po bitvě 

u Magenty, vedené Napoleonem a Vittoriem 
Emanuelem. Od jistých let se místo památníku 

zaplňuje oslavujícími skupinkami Jihoameričanů, 
kteří obzvláště večer hrají na nástroje a pijí       
u toho.  

 
Náměstí Duomo trpí vlastním chaotickým, 

nepořádným a neuspořádaným obrazem (velký 
malíř Enrico Baj ho definoval polemicky jako 
"náměstí Marakéš") a zřejmě mu ani nepomůže  

v tomhle případě označení jako "multifunkční", 
kterým bezesporu je.  

Během vánočního období se přeměňuje v druh 
náměstí určeného pro představení s projekcí 
náboženských obrazů na fasádu Dómu               

a rozptylem gregoriánských chorálů a vánočního 
cinkání na maximální hlasitost.  

Jiné iniciativy (jako například plošina s ledem   
na bruslení nebo zvláštní myšlenky jako „Les 

Vánočních stromů“) jsou brány čím dál více      
na zřetel.  
Dómské náměstí je často využíváno jako místo 

pro projekce na obrovských plátnech s přímými 
přenosy fotbalových utkání. V létě se zde 

pořádají koncerty na improvizovaných jevištích   
a v nepohodlném prostoru pro ty, kdo chtějí 
obdivovat zpěváky, a devastující pro ty, kdo 

pouze procházejí a jež muzika naopak ohlušuje. 
Dobové rytiny náměstí Duomo zpodobňující stav 

před dvěma sty lety jsou však doslova na hony 
vzdálené okázalosti času, který si klestí cestu se 
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vším leskem, víc a víc otupělém.  
 

A ještě jednou: Milán neumí znázorňovat sám 
sebe, nebo lépe řečeno: pokračuje 

v představování všeho a zapomíná na vlastní 
tvář, jak se ostatně – pokud jdeme po stopách 
tohoto nejvíc neklidného a stále 

nepochopitelnéhonáměstí, zpívá ve výše uvedené 
písni, že „být s rukama v klíně“ je dočasné 

vzhledem k vytrvalé proměně v posedlost       
pro toho, kdo tu bydlí.  
 

Z Dómského náměstí je možné během pěti minut 
dorazit pěšky k jednomu z nejzvláštnějších 

symbolů modernity, čímž je zvláštní zděný 
objekt, kterého si bezesporu snadno všimnete, 
když vystoupíte na vrcholek Dómu. A ptáte se, 

co je to za zvláštní palác, který vidíte a který se 
zdá být jakousi věží, která by snad chtěla být 

zámkem, ale místo toho je to.. 
 

 
 
 
* můžeme najít také v moderní milánštině                

a přeložený do angličtiny na stránce 

http://www.orbilat.com/Languages/Lombard/Texts/Po

etry/Anzi-Madunina.html 

 

 
 

 

http://www.orbilat.com/Languages/Lombard/Texts/Poetry/Anzi-Madunina.html
http://www.orbilat.com/Languages/Lombard/Texts/Poetry/Anzi-Madunina.html
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Věž hradu vikomtů postavená 
ze stavebnice 

 
 
 

Když opustíme dóm a vydáme se za jeho zády 
ulicí Marconi mezi velkoobchodem Virgin            

a palácem Arengario, dojdeme na náměstí Piazza 
Diaz.  
Náměstí Diaz je jedno z nejosobitějších náměstí 

Milána.  
Především je kulaté. Víceméně. Jakkoli se zdá 

být opravdovým náměstím. Možná proto, že je 
jím "z přinucení".  
Tak trochu švýcarské.  

Švýcarsko-milánské.  
Je totiž výsledkem jedné z největších městských 

zmatečností tohoto století.  
Ve středověku to byla široká ulice, Třída Tří 
Hotelů (la Contrada dei Tre Alberghi). Býval tu 

také jeden kostel nebo spíše série kostelů 
postavených jeden na druhém, jejichž klenby 

byly vztyčeny na římských lázních z 3. až 6. stol. 
po Kristu. Kostel se ve své poslední "verzi" 

jmenoval Sv. Jan Laterán a byla to národní 
památka, která obsahovala řadu uměleckých děl.  
Na Třídě Tří Hotelů bývaly pavlačové domy        

a klášter ze šestnáctého století, od osmnáctého 
stol. používaný jako soukromé bydlení. Zkrátka 

taková trhlina Milána napříč stoletími, vybouraná 
a rekonstruovaná až ke svému aktuálnímu stavu 
z r. 1928 trvajícímu do konce padesátých let.  
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V jeho centru je poněkud pomatený pomník, 
věnovaný "Karabiniérovi". Evokuje plamen       

na policejní čepici. A je to objekt problematický, 
poněvadž je těžké posoudit, zda je pěkný nebo 

ošklivý. Na první pohled je trnem v oku. Poté,   
co se na něho podíváme lépe, ztrácí svůj 
symbolický význam, na němž by měl být 

založen, a proměňuje se. Tak tedy, namísto 
policejního ohně můžeš najednou vidět delfíny, 

kteří skáčou, hejno podivných ptáků a spoustu 
jiných věcí (krásné ořezané foto, takřka náhodné 
a zachycující památník "zrychleně", se nachází 

na internetových stránkách, a obsahuje také 
několik podobizen rohů města). Pod památníkem 

karabiniérů je podzemní parkoviště. Pokud 
projdete náměstí zprava, půjdete podél paláce 
Národního pojišťovacího institutu, gigantického 

fašistického kolosu se sloupovím, a přejdete  
přes ulici Gonzaga na náměstí Missori, které se 

větví na korzo Italia a korzo Porta Romana 
(Římská brána). Náměstí Missori je stejně jako 

náměstí Diaz "moderním vynálezem", tedy 
výsledkem pokrokového bourání, z něhož zůstal 
jen zbytek - druh jakéhosi luxusního ostrůvku    

z masa a minulosti: mám na mysli hlavně 
zříceninu kostela Sv. Jana della Conca, jednoho  

z nejdůležitějších kostelů v historii Milána, jež 
sahá až do prvního století našeho letopočtu,       
a v jehož útrobách se stále nachází starověká 

krypta.  
Tento "kus" starodávného Milána na způsob 

neustále se měnící pozemské modly dnes 
zůstává nesrozumitelný mezi jinými tomu, kdo 
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zavítá neznalý tak velkých dějin, které se 
odehrály dříve, než nastoupily bagry a projížděla 

auta a tramvaje.  
Ale pokud je tak těžké to zaznamenat nebo 

přivolat k sobě pozornost ruiny kostela Sv. Jana 
della Conca na náměstí Missori, pak pozdvižením 
hlavy je nemožné nevyděsit se, když uvidíme 

nad námi hrozící Věž Velasca, tu, kterou je vidět 
z Dómu, a která trůní na stejnojmenném náměstí 

o trochu dál. Věž se tak jmenuje stále            
pro nepomíjivost minulosti. Je totiž věnovaná 
Donu Juanovi Fernándezovi de Velasco, 

neklidnému španělskému guvernérovi                
z šestnáctého století, který rozhodl otevřít přímo 

zde široké náměstí jako spojovací uzel            
pro průjezd karnevalových vozů.  
 

Záměr proslulého studia BBPR (Barbiano           
di Belgioioso, Peressutti a Rogers), které ji 

projektovalo, byl dostat znovu na výsluní 
vikomtskou "majestátnost", smíšenou                

s dynamikou moderních struktur a dávanou 
ostentativně najevo.  
Z jiného úhlu pohledu se zdá být Torre Velasca 

mrakodrapem ve výšinách, na který byl pověšen 
kus většího mrakodrapu - a tahle zvláštní věc 

budí dojem podobný věži zámku postaveného 
jako ze stavebnice ve městě hraček, a to           
v místě, kde projížděli jeden čas voli, kteří        

za sebou táhli mrtvé morem. 
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Milánské kosti (I) 
 

 

 
(...) a pojme 
všechny věci zapomnění ve své noci; 
činorodá síla je unaví 

pohybem v pohybu; a člověka a jeho hrobky 
a krajní podoby a relikvie 

na zemi i na obloze převléká Čas 
 
Kolik lidí zemřelo na ulici 

A čas plyne, aniž by si jich povšimnul (...) 
 

První verše jsou jedny z nejslavnějších od Uga 
Foscola - z básně "Hroby". V této poémě, kde se 

zjevně mluví i o hřbitovech, se Foscolo 
pozastavuje nad ostatky významného Miláňana 
Pariniho (kterýžto byl osobním přítelem Foscola 

zvláště v jeho neklidném a sentimentálním 
období v Miláně) vhozeného po jeho smrti        

do masového hrobu.  
Jako kterákoli jiná mrtvola.  
Druhou ukázkou jsou jedenáctislabičné verše 

největšího básníka milánského dialektu Franca 
Loi, ve kterých se přímo hovoří o "kdejakých 

mrtvolách".  
Franco Loi je anomálním milánským básníkem. 
Který, sardinského původu, žil dlouho v Ligurii,  

a jenž vytvořil v Miláně milánštinu "z laboratoře", 
která je autentičtější než ta tradiční, a to zvláště 

ve městě, kde se tradice rozpíná a rozptyluje 
jako domy v mlze nebo ve spěchu aut.  
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A verše z této jeho proslulé lyriky odkazují       
na základní aspekt Milána tak jako na každé jiné 

město, které se rozptýlí v mlze paměti.  
Obyvatelé hřbitovů.  

Jsou slavní i neznámí. 
  
Pokud syn, jak říkal Freud, roste na mrtvole 

svých rodičů, město roste na mrtvolách svých 
předků.  

V jejich celistvosti je Milán okázale ukazuje        
v jednom ze svých nejzvláštnějších a nejméně 
známých kostelů, a to v San Bernardino         

alle Ossa (ossa = italsky "kosti", pozn. 
překladatele).  

Je to malý kostel v historickém centru, dva kroky 
od náměstí Fontana.  
 

Na své dokonalé trase mrtvých má v Miláně 
náměstí Fontana svůj nezastupitelný význam.  

Výraz, který se v dějepisné paměti opakuje 
ponejvíce stejně jako v běžném jazyce, spojuje 

název náměstí s podstatným jménem "masakr"  
v odkazu na atentát, který se odehrál                
v Zemědělské bance dne 12. prosince 1969. 

Piazza Fontana, jež bylo původně místem 
ovocného trhu (a jež bylo v římské epoše 

zahradou), se tak jmenuje, protože to, co je nyní 
v jeho centru, je nejstarší a první fontána          
v Miláně, postavená v roce 1780 a mnohokrát 

rekonstruovaná.  
 

Avšak vraťme se k San Bernardinu alle Ossa.  
Kostel na náměstí Santo Stefano (Sv. Štěpán), 
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kde vedle sebe dnes sousedí dvě pizzerie a jeden 
stánek, co slouží jako průchod pro studenty, kteří 

jej ze sídla Státní univerzity používají, aby se 
dostali do ulice Via Larga, je pravým 

mistrovským dílem hřbitovního odpadu. 
Bohužel je však obtížné ho navštívit, poněvadž 
už se v něm nekonají bohoslužby a je věčně 

uzavřen pro opravy.  
Jestli ho tedy najdete zavřený, můžete si cestu 

zopakovat po nějakém tom desetiletí.  
Z původního kostela ze středověku z něj zůstala 
pouze obnovená fasáda z r. 1679.  

Jeho nejvýznačnější částí je kaple, v níž se 
dochovalo několik lebek a lidské kosti umístěné 

po bocích a kolem oltáře na způsob 
znepokojujících ozdob. 
Lebky a kosti v kostele San Bernardino alle Ossa 

(s trochou fantazie tedy "Kostel mrtvých San 
Bernardino") pocházejí ze zrušených milánských 

hřbitovů ze sedmnáctého století.  
Ostatní lebky se nacházejí v truhlicích            

nad původními vchodovými dveřmi (nyní 
změněnými) a všechny patří odsouzeným k smrti 
ze století předcházejícího "osvícenému".  

Někteří byli původně pohřbeni v masových 
hrobech blízkého hřbitova uvnitř nemocnice Sv. 

Štěpána v Brolo, která se pak stala Hlavní 
nemocnicí degli Sforza a nakonec pak ještě 
Studijní univerzitou Milán.  

Kostel Sv. Bernardýna alle Ossa míval mezi 
svými fanoušky několik evropských vládců, 

milovníky hrůzy, a v r. 1738 Jan V., král 
portugalský, jím byl při své návštěvě Milána 
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natolik zasažen, že si vyžádal navrhnout            
a nechat udělat podobný v Lisabonu - neví se 

ale, odkud pocházejí tamější kosti a lebky.  
 

Zůstaneme-li ještě u tématu kostí, mnohé byly 
posbírány v jednom kostele, který už přes dvě 
stě let neexistuje a který se nacházel               

na nynějším náměstí San Babila. Jmenoval se 
Kostel Sv. Marty alle Ossa a nález zahrnoval 

pozůstatky některých ušlechtilých milánských 
zahynulých na mor v r. 1932.  
Některé z ušlechtilejších kostí historie Milána 

jsou střeženy v kryptě základové desky obelisku 
věnovaného "Pěti dnům Milána"                       

na stejnojmenném náměstí.  
Jsou to kosti pocházející z kostela Hlavní 
nemocnice, náležející některým z 372 lidových 

občanů, kteří mezi 18. a 22. březnem 1848 
zemřeli při vykazování rakouských vojáků          

z města.  
Nejkurióznější věc z celé události mimo to, že se 

odsud odnášely knihy ze školy, je fakt, že toto 
náměstí ještě dříve než přijalo jméno historické 
události, která se stala poté, bylo známo jako 

nejméně cudné z celého Milána. 
Předtím se totiž jmenovalo Porta Tosa ("porta" = 

brána, "tosa" nebo "tusa" znamená v milánštině 
děvče) a ve svém centru mělo oblouk zdobený 
nízkým reliéfem jedné "slečny", která si             

s roztaženýma nohama holila ohanbí podle 
jednoho tradování o vzpomínce na prostitutku, 

jež záměrně mátla vojáky Fridricha I., aby s nimi 
trávila čas (než se vyholila) a stále jej 
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prodlužovala, když se jednalo o útok na zdi 
města.  

Ten reliéf se nyní nachází v muzeu Pevnosti 
Sforzesco. 

 
Pozůstatky nejstaršího milánského hřbitova jsou 
však v bazilice Svatého Eustorgia                    

na stejnojmenném náměstí a blízko náměstí 24. 
května u vnitřního přístavu Darsena. V jeho 

základech jsou tzv. "milánské katakomby", tři 
krypty skrývající vše to, co zůstalo z románského 
a raně křesťanského hřbitova, s hrobkami, volně 

pohřbenými mrtvolami i těmi zpopelněnými        
z různých období, pohanskými i křesťanskými 

epigrafy a také s jednou hrobkou v kapličce 
nalezené pod úrovní kostela a poté 
zrekonstruovanou.  

Bazilika Sv. Eustorgia, jež zůstává jednou          
z nejkrásnějších v Miláně, vděčí své proslulosti 

napříč stoletími díky mýtu, který vytvořila také 
hrobka Tří králů. Vše začalo dle legendy           

ve čtvrtém století po Kristu, kdy sem Svatý 
Eustorgio dovezl svaté relikvie. Ty mu daroval 
císař Konstantin v Konstantinopoli. Když tam 

umístil také pozůstatky Tří králů, sám Sv. 
Eustorgio také zemřel a nechal se tam pochovat. 

Podle jiných zdrojů však kostel nechal postavit 
jiný Eustorgio, a to Eustorgio II. v r. 512, který 
ho věnoval svému předcházejícímu jmenovci, 

žijícímu o dvě stě let dříve. 
Ať to bylo jakkoli, víme také, že v r. 1122 ho 

Barbarossa (jak se zdá) zlikvidoval a přivezl 
pozůstatky Tří králů do Kolína nad Rýnem. Kostel 
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byl třicet let poté zrekonstruován a dále 
rozšiřován až do poloviny 15. století, a je 

restaurován až dodnes (poslední opravy jsou 
následkem druhé světové války, kdy byl kostel 

poškozen).  
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Milánské kosti (II) 
 

 
 

Jako první byl na Hlavním hřbitově v Miláně 
pohřben Biraghi Giovanni, který zemřel 21. října 
1885 ještě jako dítě.  

Nynější Hlavní hřbitov na konci bulváru Certosa 
byl kdysi hřbitovem obce Musocco. Postupně se 

rozrůstal a pohltil všechny ostatní obývané 
hřbitovy přičleněných čtvrtí v čase vznikající 
metropole.  

V přilehlých prostorách, kde je dnes velké 
náměstí s květináři a jejich přemrštěnými 

cenami, se v dobách španělské nadvlády konaly 
souboje milánské aristokracie.  
Tady je popis jedné z budov z r. 1930,            

což souhlasí i dnes, v r. 2004: "Průčelí se skládá      
ze dvou budov, spojených sloupovím                 

a s elegantní kaplí uprostřed. Ve dvoraně je dále 
depozitum pro máry, sál pro pitvy, místnost       
s vystavenou rakví a tři sály pro náboženské 

obřady, a to pro katolíky, izraelity a protestanty." 
Ve městě kolovala jistá legenda koncem 

osmdesátých let, která vyprávěla, že Hlavní 
hřbitov měl málo personálu a že se hledali 
mladíci pro umývání mrtvol, tedy než se oblékly 

a zavřely do zinkovaných truhel. 
Práce byla velmi lukrativní a bylo jich spousta 

(svého času i autor), kteří telefonovali na hřbitov 
a slyšeli pak křičet "ale ne, mrtvoly jsme si 
odjakživa myli sami" - nebyla zde tedy žádná 

příležitost výdělku. 
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Tato místní historka ve skutečnosti koluje         
ve všech metropolích světa a pravidelně se vrací.  

V Miláně však měla obzvláštní rozšíření právě     
v tomto historickém období, jenže se nikdy 

nevědělo proč.  
 
Avšak to "nej" z milánského záhrobí najdete       

v hřbitově Monumentale, kde je vše ve znamení 
velikosti a smrt vystavuje svou prestižnější 

stránku, pokud ne přímo módní a takřka frivolní 
(paradoxně a protimluvně: "frivolní" ve smyslu 
světský, vystavovaný a opakovaně ostentativní), 

udržovanou uvnitř zdobnosti kladoucí důraz      
na vznešenost obsahu a ušlechtilost materiálů.   

Ne všechno - nebo alespoň ne vždy - je dobrého 
vkusu, i když zůstává jedním z míst, která se 
nemohou nenavštívit, pokud chcete vidět 

opravdu to nejlepší z Milána.  
 

Hřbitov byl slavnostně otevřen pohřbením 
hudebního mistra Adolfa Nosedy prvního ledna 

1867. Adolfo Noseda zrovna nebyl člověkem, 
kterého by čas zvěčnil, ale stejně jako ten 
Giovanni Biraghi zůstane v historii Milána jako 

inaugurátor hřbitovů velkého formátu. 
  

Milánský hřbitov Monumentale je síní slávy 
zdejších mrtvých obyvatel a jeho symbolem je 
Famedio - náhrobní pomník a architektonická 

pocta těm, které si milánská historie pamatuje. 
Je navštěvován zejména kolem poledne, když je 

slunce nejvýše a sálá dovnitř rozet s opravdu 
sugestivním účinkem na stěny a průsvitnou 
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podlahu. Na jeho vrcholku je umístěna kobaltově 
modrá kupole, potečkovaná hvězdičkami       

(což může s námahou připomínat strop 
obchodních center), a pod obličeji jsou náhrobky 

slavných Miláňanů. Někteří z nich jsou tady 
pohřbeni přímo, na jiné je zde jen vzpomínáno.  
Mezi těmi pochovanými jsou Alessandro Manzoni 

a Carlo Cattaneo, mezi vzpomínanými Giuseppe 
Verdi, jehož impozantní bysta zde půvabně 

kraluje s nadlidským a jakoby se přelívajícím 
účinkem, kde paže sochy jsou zasazeny           
do základu v bronzu a reálný portrét je odstíněn 

ve zvláštním druhu ikony takřka anorganické 
nebo téměř takové.  

Koneckonců, s Giuseppem Verdim se ve Famediu 
potkává William Burroughs ve své "Hebké 
mašince".  

Z určitého úhlu pohledu to budí dojem a zároveň 
je to moc hezké.  

 
Podívejme se na další nejvýznamnější památky.  

Je to např. Brivio od Vedaniho, které se zdá být 
neoklasickým jinotajným výkladem "Noci žijících 
mrtvol" od Romera. Představuje dvě ženy - 

Anima (Duše) a Riconoscenza (Vděčnost), vzaté 
a unesené do záhrobí andělem.  

 
Závratná je plastičnost anděla, který lapne 
Adrianu, mrtvé to devítileté dítě, v pomníku Elisi, 

aby ji dostal do ráje. Anděl (jenž se dívá do nebe 
a prchá ze země) a děvčátko (které pozoruje 

zemi a nechce odtamtud odejít), oba bílí, jsou 
postaveni před zlacené pozadí, což vytváří silný 
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metafyzický účinek, klasický a expresionistický 
zároveň.  

 
Hrobka Edoarda Rancatiho převyšuje ostatní 

rušivým znázorněním času: starouškem s křídly 
a předlouhými vousy, opírajícího se o mramor - 
jakoby se zastavil jen na chvilku - a v ruce         

s nezbytnou kosou, kterou neoblomně stíná své 
oběti.  

Kaple Baghetti bere dech.  
Zpodobnění ukřižování, jež přesahuje podstavec 
a představuje Golgotu s Ježíšem Kristem na kříži, 

nejistě upoutaného dříve než je kříž definitivně 
pozvednut, je krajně realistické a působí zmatek.  

Ale hřbitov Monumentale je třeba navštívit celý  
a objevit ho v maličkých detailech (naposledy, 
kdy tam autor byl, zůstal unešený malinkatým 

hrobem převýšeným sochami třech dětí             
či andílků v oslavném reji nad krucifixem).  

 
Hřbitov Monumentale také skýtá prostor         

pro nakupování.  
Když vstoupíte, na levé straně je knihkupectví, 
které je však téměř stále zavřené, a když sejdete 

po schodech - stále u vchodu do knihkupectví - 
je možné vstoupit do muzea, kde se nacházejí 

nepoužívané sochy, některé z nich velmi krásné, 
a také neuvěřitelné kočáry z počátku dvacátého 
století, které se používaly jako prostředky       

pro převoz mrtvol na jejich "poslední odpočinek".  
 

V jedné ze svých prvních vzrušujících povídek 
Samuela Becketta "První láska" říkala jedna 
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postava, že "v zápachu živých převažovala vůně 
mrtvých".  

A z tohoto důvodu strávil většinu času             
na hřbitovech. Také protagonisté jednoho          

z nejslavnějších a lehkomyslných filmů 
sedmdesátých let "Harold a Maude", což je skoro 
kinematografická pocta duchu té doby, milovali 

hřbitovy a bylo to také na jednom hřbitově,    
kde se potkali a zamilovali.  

A ve městě nákupů jsou hřbitovy odcizenými 
ostrůvky v časech, které každou věc                  
a na jakémkoli místě promění a znetvoří.  

Kde není nikdy nebo je ho příliš, právě teď.  
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Zapalovač na způsob 11. září. 
Každodenní procházka Enrica 

Cuccia 
 
 

 
V Miláně se obchoduje všude. 

Nejsympatičtější jsou ti provizorní obchodníci, 
kteří mohou mít místo nebo se ho pokoušejí najít 
kdekoli a mají příchuť spíše středozemní než tu 

milánskou.  
Pokud v Římě bývají ti, kteří "prodávají" 

Koloseum zahraničním turistům, v Miláně nic 
takového možné není. Avšak je možné 
překvapovat složitostmi v jakkoli pochybných 

souvislostech v očarování a na hranici legality    
a tak podobně.  

Jako v houfu lidí, kteří obklopují jedinečnou 
hostinu mrtvého chodu o třech jídelních lístcích 
při vstupu do stanice metra Hlavní nádraží. 

Existuje to už léta a je to v podstatě instituce. 
Pokřikovat si o pachtovné doslova skrze milióny 

lidí, kteří mají naspěch na nádraží, připomíná,   
že duch Totò* je živý také v metropolích severu. 
A pak jsou tady náhodná setkání a nejbizarnější 

individua, která skončila ve velké metropoli "neví 
se jak" a která se musí zařídit, aby přežila,        

a vymyslela si různorodý byznys založený        
na nule.  
Přesně tak jak to dělají se vším svým leskem     

v rozporu s ústavními právy stovky pochybných 
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realitních kanceláří nebo ještě hůře personálních 
agentur, které se v Milánu rodí a umírají jako 

houby po dešti.  
Nicméně.. 

Autor byl jednou zastaven jedním týpkem, který 
se ho ptal, kde najde práci.  
A bylo to v Miláně, protože mu řekli, že v Miláně 

je práce všude, ale on práci najít nemohl. 
Pozoroval mě, vyprávěl mi o svém životě a pak 

pokračoval, aby mi udiveně řekl, že by chtěl 
dělat obchody, že neví, jakého druhu,             
ale že v Miláně je to moc těžké, a že prosí 

vzhledem k tomu, že já jsem zdejší a tedy 
zasvěcený do milánského prostředí, abych mu 

pomohl zařadit se. 
Asi po půl hodince diskuze se domluvil malý 
obchod. Nepochopil jsem správně jak to (možná 

to bylo jednoduše proto, abych se osvobodil),  
ale týpek nakonec odešel, protože jsem mu dal 

pět eur a on byl moc spokojený.  
Byl to malý obchod.  

Malé obchody si zkusí ten, kdo žije v metropoli.  
 
Jsou tady hudebníci z metra, o kterých 

pohovoříme později, kteří vymýšlejí stále nový 
repertoár a formy, jak převrátit almužnu v druh 

ziskového improvizovaného uměleckého 
vystoupení - v dohledné době extrémní odnože 
trhu - a dále ti potulní afričtí či čínští prodavači, 

kteří se snaží podstrčit ti cokoli, a to dokonce 
související poplatky účtující si jen za své 

vzezření.  
Afričané se specializují na kryty od mobilů. Mají 
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jich tisíce. Afričané se lepí zprvu na počátku 
mutantní identity metropole na jejím okraji, 

odkud ctí základní principy, aby prodali myšlenku 
nekonečného roztahování (nebo lépe: 

"restyling") jednoho ze svých symbolů nejvyšší 
technologie a populárnosti. Jsou to tedy kryty 
pro změnu vzhledu mobilu v nahou ženu,         

ve Ferrari, postavičku z komiksu, zvíře nebo 
kostlivce.. 

Pak také prodávají zapalovače.  
Jednoduché.  
Zapalovače značky Bic.  

Zapalovače důkladně vypracované, barokní, 
nemožné a přehnané jsou oproti tomu byznysem 

čínských obchodníků.  
Čínské zapalovače jsou záminkou k tomu,      
aby vytvořily formu čemukoli nebo nápadu         

a učinily ho prodejným (přisuzovaná jim je také 
hodnota použití) v objektu zapalovače. A tedy     

i nevyhnutelné pornozapalovače, zapalovače    
ve tvaru pistole a ty na způsob nějaké události.  

Co znamená "zapalovač na způsob nějaké 
události"? 
Udělejme příklad, ten nejvíce zřejmý.  

Za nějakých patnáct přijatelných eur jsem 
minulý rok na Piazza Moscova koupil zapalovač 

na způsob 11. září.  
Ve smyslu malinkaté "sochy" z kovu představující 
hlavu Bin Ládina (což byl také skutečný 

zapalovač, poněvadž pokud jste uvedli do chodu 
spínač umístěný pod vousem vůdce Al-Káidy, 

zapálil se) a na jeho druhé straně byla 
newyorská Dvojčata s letadlem zaraženým 
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vevnitř jedné z věží.  
"Výbolný želtík plo zašmání s pšáteli", řekla mi 

prodavačka.  
 

Závažnější obchody, které by se moc neměly     
a jejichž pozadí se následně záhadně vypaří       
v hlubokém srdci světového stroje, se dělají 

trochu jinde a je to všechno, co se odehrává    
na oltáři ekonomie na stejnojmenném milánském 

náměstí.  
Tak trochu jiný, temný Milán, jehož symbolem je 
šedá eminence italské ekonomie druhé poloviny 

minulého století, Enrico Cuccia.  
 

Enrico Cuccia, to bývala milánská instituce.  
Tak jako panettone nebo Panenka Marie.  
Jestliže Panenka Marie bdí nad městem              

z nejvyššího bodu dómské katedrály, Cuccia 
každý den po spoustu let opakoval pěšky stejnou 

trasu, která ho vedla z jeho domu k barokovému 
paláci vikomtů Ajmi, kde odjakživa měla sídlo 

Mediobanca, jíž byl čestným prezidentem,          
a odkud dohlížel nad městem a jeho fungováním.  
V nejpopulárnějších letopisech italských pamětí, 

tedy televize, je znám pokus Chiambrettiho 
přerušit domluvou s Cucciou jeho každodenní 

asketickou procházku do práce. A nikdo nemůže 
zapomenout na tvář toho muže, symbol 
značkové milánskosti a rovněž jeho osvojení 

(narodil se v Římě v sicilské rodině), zbavenou 
jakéhokoli výrazu, naprosto lhostejnou vůči 

televizním kamerám a dotěrnosti reportéra, 
neskutečnou a neporušitelnou postavu 
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nepodléhající jakékoli zkáze, vyvolenou do ráje 
peněz ještě dříve než začala historie celé Itálie se 

svými mnohými stíny i světly.  
Piazza Affari (Obchodní náměstí) jakožto sídlo 

milánské burzy (Borsa di Milano), není               
v podstatě jejím místem.  
Nebo lépe: je jím také, ale o tom později.  

Ve smyslu, že je prapůvodní podstatou 
světového obchodu, to ano. A to zprvu              

v nevýznamné italské kanceláři. Znalec           
pro instituce a jejich praxi usoudí, že to, co 
zaručuje jejich činnost a plnění závazků, je právě 

sídlo.  
Je to také jedno z nejimpozantnějších náměstí   

v Miláně s majestátním a neoklasickým 
burzovním palácem, rekonstruovaným v roce 
1990, proskleným a členěným do jakýchsi 

ohrádek, kde se odehrávají jednání, se zónami 
určenými pro pracující a zónami otevřenými 

veřejnosti. Zabořit sem je tak trochu jako 
vstoupit do kostela, vysílajícího krátké 

evangelické sousloví "zahnat kupce od stánku".  
Stánek, jenž je v tomto významu svatyní, je totiž 
trhem a jeho rytmus skanduje gigantický svítící 

obraz, který hlásí vývoj na burze.  
Je tak trochu pulzujícím srdcem ekonomické 

Itálie, tedy té úřední a globální.  
 
Palác milánské burzy stojí na místech, kde svého 

času bylo místní Teatro Romano (Římské 
divadlo). Z jeho zbytků jich bylo nalezeno jen pár 

během vykopávek pro základy budovy. Bylo to 
lidové divadlo a mohlo pojmout až 7 000 diváků. 
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Ve středověku se zde konala lidová shromáždění, 
než ho - jako obvykle - v roce 1122 Fridrich 

Barbarossa zlikvidoval úplně.  Pamětní deska se 
situačním plánem divadla se vším, co z něho 

zůstalo, je dnes umístěna po levém boku paláce.  
A pokud je milánský burzovní palác chrámem 
Milána těch, kteří přes den pracují, jiné 

blýskavější svatyně, stejně tak institucionální, 
představují svět těch, kteří ve dne spí a v noci se 

baví.. 
 
 

 
* Totò je umělecké jméno italského herce a scénáristy 

původem z Neapole a působícího v Římě, který umřel 

v r. 1967 
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Jmenuju se Jovanotti, dělám 
dýdžeje a do postele nikdy 

nejdu dříve než v šest ráno 

 

 
Zpěvák těchhle veršů, jež jsou v názvu této 

kapitoly, je Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, 
usadivší se v Miláně. Byl svědkem nočního 
neklidu, který charakterizoval Milán v minulých 

desetiletích.  
To samé horko je i dnes, ale jiného ražení. 

I když ne až tak úplně.  
Je to spíš jakoby vybuchlo poté, co se rozšířilo   
v nepravděpodobno.  

 
Dnešní noční Milán je nestálý stejně jako práce, 

kterou vykonává velká část lidí přes den; jako 
móda a styly, které se navzájem kříží a vypařují 
se, a které jsou nejasné nebo až moc jasné nebo 

je jich zkrátka příliš.  
Chaos, který je přesto vitální.  

Bez jakéhokoli určení.  
Beze středu.  
 

Ať je to jak chce, zveřejňuji zde v náhodném 
pořadí jen dle svévolného zdravého rozumu, 

čistě osobního vkusu a spíše málo podrobně 
(poněvadž Milán, jak víme, se neustále mění) 
deset nejlepších nočních podniků v Miláně: 
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1) Rolling Stone (korzo 22. března) 
Vznikl v roce 1982 a je templem milánského 

rocku, avšak odjakživa je otevřen vícero různým 
hudebním stylům. Je to právě zde, kde vystupují 

kapely na vzestupu nebo významu                   
již zpevněného šoubyznysem. Autor sám viděl        
v Rolling Stone, kde se může tancovat, účastnit 

se multimediálních vystoupení a poslouchat 
dobrá muzika s výbornou akustikou, Daft Punk, 

God Sped Zou Black Emperor!, Kraftwerk, 
Portishead, Sonic Zouth a spoustu dalších skupin 
světové proslulosti. Klub je rozdělen na zónu 

"talk" (kde se daří povídání) a pod ní dvě scény, 
které mohou hostit vystoupení nejrůznějšího 

druhu. Publikum je rozdílné a koncerty téměř 
vždy valného významu.  
 

2) Nautilus (Cardano al Campo, Varese) 
Stejně tak jako letiště Malpensa, má Milán         

v provincii Varese jednu ze svých nejhezčích 
diskoték (právě blízko Malpensy). Nautilus je 

diskotékou s historií. Enormní. A všech chutí.     
V Nautilu najdeš patnáctileté stejně jako 
padesátileté. Samozřejmě první myšlenkou asi 

bude, že ti padesátiletí jsou tady proto, aby 
obtěžovali náctileté, ale není tomu tak. Je to 

"transgenerační" místo zábavy. Nautilus je 
rozčleněný na tři sály. Obrovský je ten první, kde 
se pořádají koncerty a rocková hudba se tady 

poslouchá na 360°, ale mnohem působivější jsou 
ty ostatní dva. Sál "Judita", revival nedávné 

minulosti (pojmem "revival" se dnes myslí         
v zábavné hudbě i to, co se hrálo před třemi 
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lety) ve stylu osmdesátých let, a pak sál "Fossa" 
(Jáma) v podzemí. V tomto třetím sálu diskotéky 

Nautilus se zdá, že se zastavil čas tak před třiceti 
lety. Což je úžasné nejen z hudebního hlediska, 

ale i z antropologického. Plný podivínů, kteří 
pravděpodobně vyrážejí jen každý pátek nebo 
sobotu večer, aby si připomenuli rytmem reggae 

ducha, který spíše než zmizel se rozpustil ve tři 
tisíce dalších různých proudů, aniž by zůstal 

opravdovou "tendencí" jakéhokoli žánru. 
V sále "Fossa" klubu Nautilus přežívají 
"rozrušenci" a vlastně vše ze světa nedbale 

zaměstnaných mladých pacifistů, kteří doufají,  
že by se snad ještě věci mohly zlepšit. Dříve   

než spadnou do hlubiny temné uniformity, 
neurčité a neuspořádané přítomnosti.  
 

3) Samosprávné společenské centrum 
Leoncavallo (ulice Watteau) 

Jak je zřejmé, Leoncavallo není nočním 
podnikem, ale je jistě nějakou dobu jedním        

z míst, kde v Miláně během noci není možné se 
jen tak nenamanout. Přirozeně, vyjma 
ideologických předsudků. To, co bylo a zůstane 

jedním ze symbolů společenské milánské rivality, 
což je již historie, přežije jako živoucí (a velmi 

žijící) pomník anarchistické tvořivosti - ne té 
nutně vojenské, ale bez pravidel. A Leoncavallo 
je institucí mimo všechna pravidla. Nemá velký 

smysl to popisovat. Je třeba tam zajít. A prožít 
to.  
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4) Plastic Bordello (bulvár Umbria) 
Plastic má dvacet čtyři let a vděčí své schopnosti 

odolávat času díky své chameleonské povaze. Je 
stále trendy, protože pokud se ony trendy mění, 

mění se i Plastic. Obrovská světla a podsvícené 
nápisy se nepřetržitě střídají tak, jak se 
proměňuje klub. A ti, kdo ho navštěvují. Gayové, 

lesby, trans, modelky, modelové, místní i cizinci. 
Marťani. Téměř všichni tihle nad více než třicet 

let. Muži na jehlových kramflecích, v dvouřadých 
kostýmcích pro ženy. Všechno sladěné perfektně 
a "přirozeně" do nejmenšího detailu.              

Bez nutností, pokud by to neměla být ta nutnost 
pravdivého stanovení výstřelku.  

"Bordello" je jméno nejextrémnějšího "privátu"   
v podniku. Ve znamení nostalgie                       
a sadomasochismu nebo lépe koktejlu ze dvou 

věcí. Jedním slovem je tou historickou 
baudeillarovskou "dekadencí", ukojením             

z odmítnutí. Tou, která po bláznivé noci,          
po krásné problázněné noci ti vnutí nasadit si 

černé brýle a jít do kanceláře.  
 
5) Alcatraz (ulice Valtellina) 

Průmyslová minulost hlavního města severu 
souvisí s hlukem v Alcatrazu,  s ledově chladným 

chrámem současné zábavné hudby               
mezi vystřelenými světly stoupajícími po 
ocelových konstrukcích. Může působit jako 

ocelárna nebo jako prastaré nádraží. Autor, když 
viděl poprvé tento podnik, myslel na filmy 

"Element zločinu" a "Europa" od Larse            
von Triera. Moderní, jakoby něco nekonečně 
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zastaralé obsahující nové, co vytéká pod hudební 
formu. Tak jako v paradoxních tanečních scénách 

z Matrix 2 Reloaded, kde přeživší lidé se svou 
virtuální kopií vymítají tancem ďábla za náhradu 

světa. Rozdělený na tři zóny je věnovaný         
ve středy diskotékové hudbě ze sedmdesátých, 
osmdesátých a devadesátých let a rocku, tedy 

všem typům rocku v soboty. Spousta koncertů. 
Akustika je dělaná tak, že když se přemisťujete  

z jedné zóny do druhé, můžete nahlas mluvit.  
 
6) Blue Note (ulice Borsieri) 

Ten, kdo má rád jazz, musí v Miláně zajít do Blue 
Note (Modrá nota), což je milánský protějšek 

slavného lokálu v New Yorku (Blue Note 
existovala také v sedmdesátých letech v Paříži)  
a nahrávacího studia, které za sebou zanechalo 

některé z nejdůležitějších hvězd afroamerické 
hudby. Milánská Blue Note se nachází ve čtvrti 

Isola (Ostrov), kde se narodil Silvio Berlusconi, 
blízko Brera a stanice Garibaldi, která je nějaký 

ten rok obzvláště v módě. Podnik byl slavnostně 
otevřen 19. března 2003 koncertem 
veleúspěšného Chick Corey a nyní je pevnou 

evropskou metou velkých jazzových hudebníků 
dneška. O hudbě stejně jako o akustice by se 

dalo hovořit v superlativech. Stejně tak             
o cenách. Paradoxní je strohá elegance, pořádek 
a vlastně všechno "dekorum" tohoto klubu 

(nesmí se kouřit!), který zatím staví na hudbě 
založené na improvizaci, na ojedinělosti události 

a na tom "nechat se nést".  
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7) Magazzini Generali (ulice Pietrasanta) 
Přestavěné z velké průmyslové haly, z níž si 

zachovaly původní vzhled, jsou Magazzini 
Generali syrové a holé (působí jako velký 

osvícený sklep) a jsou plné hudby každou středu, 
čtvrtek a v sobotu. A ta hudba (která hraje 
nahlas, někdy až příliš) je vydatným chodem 

tohoto místa, kde hostí mezinárodně uznávané 
dj, přístupné a pozorné nejrůznějším novinkám, 

ale také s chutí bavit se. Poměrně dostupné 
pokud jde o vstup.  
 

8) Black Hole (Černá díra, ulice Cena) 
"Zvuk vesmíru" (jak je uvedeno v reklamě této 

diskotéky) se rozšiřuje v místo "mírně prostorné" 
s hracím pultem zakotveným uvnitř vesmírné 
lodi. Hudba je v Black Hole rozhodně komerční, 

avšak nechybí ani původní výtvory od lounge až 
po techno (a v neděli je také prostor pro blues a 

jazz). Nejhezčí věc v prostředí komponovaném 
jako high-tech futuristického vzezření (ten, kdo 

vzpomene představu budoucnosti, která o ní 
panovala v šedesátých letech minulého století, ji 
možná interpretuje v domněnkách jako více 

"klasickou") je prostor, kterého je spousta 
(ostatně jako ve vesmíru), zejména v mírné 

sezóně: 1800 metrů čtverečních se zahradou, 
kde je možno v klidu vypít drink, pokud nemáte 
chuť tancovat nebo nemáte chuť vůbec na nic. 

 
9) No-art gallery La Cueva ("Neumělecká" galerie 

Jeskyně, ulice Vigevano na rohu ulice Gorizia) 
Jeskyně je buď milovaná, nebo nenáviděná. Ale 
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je bláznivina nenávidět tohle malinkaté doupě 
tvůrčí energie v čistém stavu. Je to doslova díra, 

kde ukázky extrémního umění, avantgardních 
umělců a nesourodých lidských případů nacházejí 

uplatnění v radosti těch, kteří stále věří, že        
v třetím tisíciletí by ještě mohla existovat 
jakákoli forma umění (a není náhodou, že v 

negativních závěrech a léčkách byznysu je zvána 
Jeskyně jako "neumělecká galerie"). Pokud 

vlastník, zakladatel a duchovní tvůrce mýtických 
edic "Topolin" (ve kterých je třeba vidět kus 
cenzurní umělecké historie Itálie) není na cestách 

po Itálii, tak vás očekává v malinké knihovně při 
vstupu do klubu. V Jeskyni se pije "dobré domácí 

víno" a bohužel se také odchází docela brzy, 
neboť po jedenácté se spouští opona.  
 

10) Nephenta (náměstí Diaz) 
Je mnohem snadnější vyhrát ve sportce než se 

dostat do Nephenty, nejklasičtější z 
nejluxusnějších diskoték v Miláně, druhu jisté 

fata morgány pro toho, kdo marně hledá oklikou. 
Totiž pokud nemáte k dispozici bourák a 
fotomodelku, tak na to raději ani nemyslete. Říká 

se, že nejkrásnější ženy z Milána (ale víc než z 
Milána pocházejí z východní Evropy) se zdržují 

tady, dva kroky od Dómu. Zvlášť když nejsou 
dost slavné a nemusí být v merku producenta, 
který by je vpustil. Valná většina obdivuhodných 

slečen z východu, které v touze po hladu 
končívají v Miláně, jsou zde proto, jak přináší 

týdenní věstník ve službách z konce října 2003, 
aby prostituovaly.  
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Pornomilán 
 

 
Je neuvěřitelné, že v Miláně se (tak jako se zpívá 
ve slavné písničce "nikdy nezůstane u rukou       

v klíně") provozuje sex. Zejména pak na jeho 
okraji. Částečně (jak se vynoří/a je zatajován 

sex za peníze) se děje se stejnou rychlostí a     
ve stejném praktickém duchu, v jakém se 
přistupuje k pracovním aktivitám. Zběsilý Milán.  

 
Pročež. Stačí si přečíst inzeráty ve starých 

městských časopisech jako je "Secondamano" 
nebo také v milánské edici "Corriere della Sera", 
abyste našli horentní sumu inzerátů osob, které 

prostituují. Ostatně, jak říkal Brecht, každá 
forma práce je prostitucí, a v Miláně se pracuje.  

 
Příčina je nepříjemná většině, avšak mnohými 
praktikovaná v obvyklém italském duchu neříkat, 

ale dělat; a to je také důvod, že se v Miláně 
pravidelně diskutuje o příležitosti "odklizení" 

travestitů z ulic, kteří vyrážejí z úkrytu              
v zaparkovaných autech ve třech řadách,       
aby vás položili na kapotu za účely obchodu.  

Otázka je samozřejmě věcí estetiky. Totiž 
venkovního charakteru.  

A uvnitř města je pak Milán místem,              
kde prostituce jako obchod přímo rozkvétá.  
Bezcitný obchod na hraně inflace.  

A z toho důvodu vzkvétá stále čím dál víc.  
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Mezi jednotlivými sloupky inzerátů v novinách, 
které jsme zmínili dříve (avšak stačí zadat        

do jakéhokoli vyhledávače na internetu "Milán + 
společnice" nebo "Milán + společníci" a ihned 

pochopíme), se začínají objevovat "kompletní 
masáže za výhodné ceny", kde jsou slevy po celý 
rok, protože Milán je drsné město a při vysoké 

konkurenci je těžké živit se sexem.  
 

Početné jsou tzv. "dungeon", kam může jít ten, 
kdo se nechá rád trestat jednou nebo více 
"mistress", zatímco zmizelé jsou nabídky 

sexuálních praktik v "orientálním" duchu 
dotažených na absolutní pokles cen ("Kompletní 

prodloužené masáže 30 euro": druh "sexuálního 
McDonaldu", tedy její odnož, nejrozšířenější 
"erotická take-away", zastoupená nejvíce v zóně 

Loreto). Pro ty nejmajetnější jsou zde různé 
převlečené (ale ne vůbec tolik) modelingové 

"agentury", kde je jednoduché utratit záplavu 
peněz pro rezervování krásek (téměř vždy         

z východu jako v klubu Nephenta) na odpoledne, 
noci nebo týdny, a také ve skupině. Občas 
nějaký ten skandál zapříčiní zavření (kritéria 

výběru jsou nejasná) jednoho z mnohých 
městských "salónů krásy", ve kterých je krása  

na prodej a kde se hraje s limity "masáže"         
a hranicemi dávanými často pod přijatelnou 
cenu. Ve zkratce - bordely nebyly nikdy zavřené, 

ačkoli by snad cokoli nasvědčovalo tomu, že se 
tak stalo.  

 
Milán má také svou malou a rozšířenou 
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"industriální archeologii" porna, blízkou těm, 
kteří si na ni pamatují. Je to ten vesmír         

před pádem opony, který byl svého času 
impériem všech kin s růžovými lampičkami ještě 

před dvaceti lety podřadných těm, která byla    
ve městě "normální". Dnes z nich zůstalo 
pramálo a jsou více než co jiného místy, kde si 

sjednávají schůzky ukvapení gayové. Gay svět 
má dnes v Miláně knihovny, instituce, centra      

a kluby na nejvyšší úrovni. Takové kino             
s růžovými lampičkami je jiná věc. Přetrvává      
v tom voyeuristická a "společná" sexualita 

(skupinová, mužská), která ztratila motiv bytí    
s rozšířením videopřehrávačů a nakonec 

internetu a dvd. Jde o stánky masturbačního 
kolektivního rituálu teď již (labilní) historické 
paměti těch, kteří mají dnes třicet čtyřicet let. 

Přežilo z nich v ruinách například to na bulváru 
Bianca Maria, které je samo o sobě fantaskní 

výstavou ex-pornokina, zavřené již patnáct let. 
Podíváte-li se dovnitř, můžete ještě spatřit téměř 

komické stylizované obrázky maskovaných 
"slečínek" v černém na červeném podkladě, jak 
slibují mezi padajícími sutinami opředenými 

pavučinami "představy pod pokutou trestané 
mladším 18-ti let".  

 
Po léta bylo svatým místem erotismu v Miláně 
mýtické Teatrino (Divadélko) na Corsia dei Servi, 

jen pár metrů od korza Vittorio Emanuele. Tam 
se také v divokých letech, které přinesly Ilonu 

Staller v prvních odvážných a šokujících 
přenosech z rádia až do parlamentu,  ukázaly 
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ona, Moana Pozzi a všechny hvězdy a hvězdičky 
porna z produkce Riccarda Schicchiho, italského 

Larryho Flynta. Vstupovalo se tam přijetím jedné 
starší paní, jež lenivě trhala lístky, a pak se 

vstupovalo do prostoru, kde se živé představení 
s pornostar ve službě s vítězným pornošik 
trumfem mezi přebarvenými scenériemi             

a skutečností budící rozpaky v její blízkosti (hadi, 
které Ilona Staller používala necudným 

způsobem) stávalo brzy "interaktivním", alespoň 
pro svou možnost "dotknout se" rukou půvabů, 
jež se předváděly. Ovzduší bylo studentské        

a napjaté, tak trochu od věčného "sbohem 
celibátu" k dějinnému křiku "podívej se na mě, 

dotýkej se mě", pochybného milánského 
dialektu, ale dostatečně účinném a naprosto 
zřejmém. Teatrino pak zavřelo z důvodu 

dlouhých dohadů mezi vlastníky budovy (soudní 
milánský dvůr) a společností, která ho 

provozovala - rozpor, který vedl k záznamu 
nejbohatších, jakoby se spletli v tom, kdo kraluje 

památkám severního hlavního města.  
 
Oficiální Pornomilán je tak dnes vlastně všude.  

V antologii privat klubů, které se poslední dobou 
vyrojily jako houby po dešti.  

Jeden z "nejserióznějších" je Club Divina v zóně 
Centrale, který nabízí azyl každému druhu 
sexuálního požadavku ne za účelem obchodu.    

A tak v klubu Divina naleznete jedince (je jich 
hodně, stejně jako ve všech privat klubech), 

páry (občas, stejně jako ve všech privat klubech) 
a samostatné ženy (zřídkakdy stejně jako        
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ve všech privat klubech). Mohou zde najít 
bouřlivou diskotéku, kde se mohou spřátelit       

s dalšími příchozími a poté se rozhodnout,       
zda půjdou na "privat" se salónky a pokoje          

s lůžky a sprchou nebo přímo riskovat vstup     
do sálu sadomaso s klecemi, dřevěnými tyčemi, 
ke kterým se dá přivázat, a nechat se osahávat 

celou sadou nástrojů sexuality, ovšem že       
pod kontrolou správce, aby snad někdo nevybočil 

z limitů dobrého vkusu a nenásilí. Victory Club 
Privé se zase nachází na ulici Chiesa Rossa 
(Červený kostel) na Naviglio Pavese a je 

prakticky na rodinný způsob. Je vedený Sally     
a Tomem, kteří si na provozu v rafinovaném 

stylu koncipovaném tak trochu jako bordel velmi 
potrpí. Věci se udávají v podzemí, kde je předsálí 
se dvěma stolky ve stylu Paříže třicátých let       

a poté hlavní vlastní sál, obklopený zrcadly, což 
by se určitě líbilo Gabrieli D´Annunziovi, 

duchovnímu otci aktivit tohoto druhu. Přestupky 
se dějí také v Atmosphere Club Privé na náměstí 

Tripoli, zařízeném ve stylu sedmdesátých let      
a s velkým množstvím striptýzů a živých 
erotických představení. Prostředí je velmi 

uvolněné, od místa americké proslavené 
alternativy let sexuální revoluce až k jejímu 

vrcholu, tak trochu dekadentnímu. Problém 
těchto míst je pouze absence nebo spíš 
nedostatek stálých návštěvníků, což v podstatě 

znamená zaplatit astronomickou cenu za vstup 
pro jednotlivce, kteří pak riskují octnout se tady 

sami. Tomu zamezuje spousta agentur, o kterých 
jsme se již zmínili, které nabízejí "společnice" 
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právě pro přetvařování, že půjdou s vámi jako 
druhá půlka páru, abyste dosáhli na lepší 

vstupné, přestože si poté třeba zaplatíte jinou 
"hostesku", která vás doprovodí (samozřejmě,  

že vše je na mužích jako valná část těch, kteří se 
zajímají tímto způsobem o atraktivní Miláňanky, 
které jsou k dostání také v jiných koutech 

světa).  
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Druhá mezihra.  
Celý Milán jedním dechem 

 
 
 

Bůh hýbe rukama nad vodami zakouší rytmus 
zledovatění tvar posloupnosti ročních období 

charaktery tvarosloví krajiny fúze čtvrtohorních 
ledovců které se ponořily širé rysy pobřeží       
na celém světě odpoutávající kolem sedmdesáti 

tisíc krychlových kilometrů deště nebo sněhu    
na vynořených půdách zeměkoule postupná 

tvorba volné scenérie od střídání dob teplých     
a dob chladných vkládající rozsáhlé 
nahromaděné morény ulehčující posouvání 

zárodky buněk a slatin až ke stvoření posledního 
ustoupení ledů jedenáct tisíc let starých             

a dávající místo stěhování galskému národu 
Biturigů.  
 

Během království Tarquinia Prisca vedeného 
zvláštním oddílem Ambigato se vytvořily 

podmínky pro první stálá osídlení kmenová hlavní 
města v nepřetržitých labilnostech 
znepokojených vzbouřenců do chodu se uvedly 

řemeslnické dílny konaly se jarmarky a trhy       
u příležitosti náboženských svátků vyměňovaly 

se kůže maso sůl sýry mezi 6. a 5. stol.        
před Kristem.   
 

Zůstaly nám z předcházejícího období železného 
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věku rozmáhajícího se s britskými ostrovy        
do severní Itálie sporadické stopy rytiny kousky 

odlomených hornin ve skupinkách nebo zvlášť  
na způsob pazourku nebo hrotu nástěnné malby 

mající lidskou podobu nebo zvířecí na skalách   
ve tvaru pětiúhelníku který dnes představuje 
vrcholky jeho hvězdice v místech San Bernardina 

a del Sempione a na jihu města v Novaře, Miláně 
a Como.  

 
Časem se pro svou střední polohu v bujnosti 
rozvinula v malou venkovskou osadu malou 

vesnici založenou Insubry a obklopena hrazením 
s hlohem byla nazývána Midland a posléze náhle 

příchozími Římany pak byla jmenována jako 
Mediolanum.  
 

Po dobytí Galie ze strany Říma se město stalo 
bohatým víme od Polibia že ve 2. stol.          

před Kristem padesát dva kil a půl zrna stálo 
čtyři oboly víme také že jeden cestovatel platil 

poměrně hodně a pravidelně na jednu 
polonápravu je zde jedno divadlo jedno fórum 
jedna mincovna soubor chrámů a jedna lázeňská 

budova.  
 

Po r. 49 před Kristem se město s obklopujícím 
teritoriem stalo "municipium" (něco jako město  
s radničním právem) nebo že se těšilo ze 

stejných práv mělo jistou samosprávu                
s městskými úřady s vlastními volbami schopné 

koncilních místních práv s římským právem 
definovat počet a atributy magistrátů                 
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a mezi všemi vydanými zákony města Milán       
k jeho vlastním prvopočátkům patřil                  

k nejslavnějším lex julia municipalis ohlášený 
Juliem Césarem v r. 45 před Kristem. Jiné 

prameny nás ujišťují o tom že v Miláně vzkvétal 
průmysl textilní metalurgický zbrojovky             
a výrobny vojenské výbavy a je potvrzena 

smluvní obrana vyplývající ze zasedání prvních 
obchodníků kteří byli postiženi během lidového 

povstání r. 385 našeho letopočtu proti císaři 
Valentinianovi II.  
 

Věhlas Milána se formuje během císařského 
období a zvláště pak v poslední fázi říše si Milán 

klestí cestu mezi jinými městy pro svou bohatost 
zatímco ostatní radnice chudnou pod tíhou 
ekonomické krize kde vysychají prameny každé 

prosperity omezením místní rady - na úřadě je 
post zastoupen až do smrti Teodosia I. 

Massimilianem Augustem kdy byl v Miláně 
utvořen císařský dvůr.   

 
Omezením dopravy zasažené pirátskými vandaly 
v Janově a v Marseille ve všech pobřežních 

galsko-italských přístavech Středozemí narůstá 
obchodování a štěstí milánské zůstává ve stínu 

během vládnutí Teodorika z Amalasunty            
a Teodata sužováno konflikty mezi árijci a 
křesťany a přeživší čas od času invaze Hunů a 

Gótů.  
 

S byzantskou nadvládou a útěkem Gótů se 
obrodil pod záštitou biskupů podílejících se       
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na volbě na ostatních magistrátech města 
zrenovovaném generálem Narsetou a jakkoli 

vzdálené paměti uběhly padá v roce 569          
do rukou Langobardů.  

 
Během mezivládí Langobardi rozkrojili dobyté 
území na třicet šest vévodství a Milán se stává 

hlavním městem stejnojmenného vévodství 
vévoda sídlí a stanovuje vlastní pobyt v Curs 

Ducis kde je dnes přibližně náměstí Cordusio.  
 
A přichází Karel Veliký vyřídí Desideria 

posledního krále langobardského v r. 774 avšak 
při jeho smrti v roce 814 se impérium rozmělní  

v chaos feudalismu a v Miláně se vynoří 
arcibiskup Ansperto který nakoupí nová území 
nechá vystavět spoustu kostelů ještě            

před příchodem tyrana Bonizoneho jenž byl 
zavražděn lidem kolem roku Tisíc.   

 
Zatímco pokračují vyčerpávající boje mezi Vazaly 

a leníky které se protahují až do r. 1037         
kdy Corrado II. zvaný Salico ukončuje spory 
schválením dědičnosti mladšího léna                  

a vyprovokuje reakci ze strany buržoazie         
jež zažene šlechtice z Milána a oslaví zrození 

Patarie* - hnutí s kterým nastává radikální 
proměna církve.  
 

Vytvoří se tedy nová aristokracie vzniká obec     
s řídícími prvky které spravují město s biskupy   

a konstruují se dva plavby schopné kanály         
z nichž jeden je Naviglio Grande první splavný 
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kanál na světě. 
 

Obec Milán je uznávaná samotným císařem 
město roste a obohacuje se což vyvolává rozepře 

u Fridricha Barbarossy jenž město oblehne 
dvakrát aby ho donutil ke kapitulaci až se 
spojenecké vojsko Cremoňanů Mantovanů         

a Bergamanů rozhodne k protiútoku.  
 

Milán pokračuje v rozvoji Fridrich II. postupuje 
několikrát městem několikrát poražen městskými 
vojsky a spojenci zatímco pokračují vnitřní boje 

jako odpor mezi protivnickými stranami.  
 

V druhé půli 13. stol. se stává diktátorem Napo 
della Torre je také pokořen v Désiu arcibiskupem 
Ottonem Viscontim který tak přebral moc        

pro svůj rod na asi sto padesát let                     
v neutuchajících sporech počátek stavby Dómu 

připadá na r. 1386 s narůstajícím rozšířením 
moci rodu Visconti která se stala druhou 

svrchovaností Itálie.  
 
V roce 1447 převezme Francesco Sforza město v 

obležení které vyhladovělé složí zbraně vyznačí 
se tak velkorysostí a šlechetností až do morové 

nákazy která usmrtí více než třicet tisíc osob 
Francesco umírá a přichází jeho syn Galeazzo 
Maria který je zabit přichází Leonardo da Vinci 

moci se ujme bratr Galeazza Maria - Ludovico - 
nový pán Milána.  

 
Ludovico si bere za ženu Beatrice d´Este poráží 
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krále Ferdinanda a v roce 1494 přesvědčuje 
Karla VIII. aby přijel do Itálie bojovat po jeho 

boku a hned poté ho donutí uchýlit se do Francie.  
 

V roce 1499 Milán padne do francouzských rukou 
a v r. 1524 jedna epidemie zabije osmdesát tisíc 
lidí znovu se virus objevuje a město se vylidní  

¨r. 1528 moc přechází do španělských rukou.  
 

Ubíhají a následují temné roky vynořují se 
postavy Karla a Fridricha Borromeo                    
s nepravidelným řetězcem morových ran v roce 

1576 umírá sedmnáct tisíc osob a v roce 1629 
víc než sedm tisíc Milán zůstává izolován          

až do r. 1689.  
 
S příchodem Evžena Savojského roku 1706 se 

Milán stává rakouským Francie vyhlašuje válku 
Rakousku přebírá Milán a záhy se vracejí 

Rakušané je reformován zrušený katastr 
jezuitský řád shořelé Dóžecí divadlo postaveno 

divadlo La Scala je umístěna Panenka Marie     
na Dóm a narodí se Alessandro Manzoni.  
 

Roku 1796 přichází Napoleon rok poté je 
stvořena Republika Cisalpina je znát odpor proti 

Rakušanům přichází Stendhal rodí se Italská 
republika je dokončen Dóm přestože práce       
na něm donekonečna pokračují je otevřen 

Naviglio Pavese (Pavézský kanál) Napoleon se 
nechá prohlásit za císaře v milánském dómu     

do doby než abdikuje vzbouří se revolta             
a vstupuje do města rakouský kancléř Hanibal 
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Sommariva bylo dokončeno triumfální atrium 
brány Porta Ticinese.  

 
Od r. 1832 byla postupně slavnostně otevírána 

obchodní galerie (zastřešená pasáž)                
De Cristoforis objevují se první omnibusy a uspěl 
první experiment s plynovým osvětlením.  

 
Pius XI. se stává papežem nastane revoluční rok 

48 císařští vojáci jsou zahnáni Milán je anektován 
k Piemonte jehož obyvatelé jsou poraženi vracejí 
se Rakušané je zadržen Silvio Pellico rozvíjí se 

průmysl textilní metalurgický strojírenský          
a Rakušané opouštějí definitivně Milán roku 

1859.  
 
Napoleon II. a Vittorio Emanuele vítězně vstupují 

do města Vittorio Emanuele přijímá titul italského 
krále jsou realizovány projekty galerie Vittorio 

Emanuele hřbitov Monumentale roku 1872 se 
uskutečňují první stávky v roce 1876 vychází 

první číslo "Corriere della Sera" roku 1883 vzniká 
italská elektrická společnost se systémem Edison 
hned nato je založen Touring Club.  

 
Nepokojemi v devadesátém osmém je zabito 83 

osob ve čtyřech dnech v roce 1899 vzniká Milan 
Cricket a Football Club ačkoli je rozdělen Inter 
Milánem který se rodí v r. 1908 a v r. 1914 

vypuká první světová válka.  
 

Roku 1916 má na svědomí první bombardování 
čtrnáct mrtvých a čtyřicet raněných v roce 
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milánského vítězství 1918 je město zasaženo 
chřipkovou epidemií jež skolí šest tisíc obětí 

Mussolini zorganizuje fašistickou stranu se sídlem 
v ulici Paolo da Cannobio - Angelo Motta 

vynalézá panettone fašisté vezmou útokem sídla 
novin a k jejich nevoli se zmocňují paláce Marino 
Mussolini se stává šéfem vlády roku 1923 se 

slavnostně otevírají prodejní veletrhy (Fiera 
Campionaria) a roku 1926 se otevírá stadion  

San Giro propuká druhá světová válka v r. 1942 
anglické bombardování způsobí sedm set obětí 
roku 1943 je Milán okupován nacisty začíná 

odpor Mussolini je zabit a pověšen                   
na prostranství Loreto roku 1945 začínají 

rekonstrukce.  
 
28. června 1946 je zvolen jako první prezident 

republiky Enrico De Nicola podá demisi avšak je 
znovu zvolen rodí se sazka (it. „totocalcio“,  

pozn. překladatele) vyhrávají křesťanští 
demokraté mrakodrap Pirelli je nejvyšším v Itálii 

svou činnost zahajuje levicový střed je 
znárodněna elektrická energie přicházejí 
přistěhovalci z Bassy Padany a Benátska z Emilia 

Romagna z Toskánska od údolí pohoří před 
Alpami z Lombardie a jihu Itálie.  

 
Stěhují se hippies a jiné subkultury v šedesátém 
osmém vyletí do vzduchu náměstí Fontana je 

zavražděn Pinelli (italský politik) jsou zde 
Canzonissima (oblíbený televizní pořad) austerity 

(úsporná energetická opatření) referendum 
ohledně rozvodů rozšiřují se mražené výrobky 
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policejní represe v Miláně a v jiných hlavních 
městech Itálie pravdivé ale opravdové drobné 

záškodnické války na denním pořádku rodí se 
Edilnord Italcantieri Fininvest s.r.o. Milano 2 

Milano 3 v r. 1977 začínají Happy Days roku 
1978 se rodí Telemilano v Římě je zavražděn 
Aldo Moro (další italský politik) a v Miláně jsou 

zavedena preventivní výjimečná opatření.  
 

Roku 1979 se prezidentem nové skupiny 
Fininvest stává Silvio Berlusconi rodí se 
socialistická strana Bettina Craxiho světová 

globalizace píseň Sbirulino se dostává              
na šedesáté místo v žebříčku z čtyřiceti pěti kol.  

 
Craxi se stává šéfem vlády rodí se panináři umírá 
Claudio Villa (italský zpěvák) padá berlínská zeď 

vzniká třetí linka metra prezident Pio Albergo 
Trivulzio (hospice pro staré) Mario Chiesa je 

zadržen když se snažil hodit ukradené peníze   
do vody přicházejí Beautiful Tomba di Pietro 

(vatikánská hrobka) Druhá republika a v Miláně 
na náměstí Cordusio zavírá Burghy nahrazen 
druhým McDonaldem město pokračuje v expanzi 

opuštěné plochy Biccoca (Kůlna) na severním 
předměstí Milána kde jistou dobu byla továrna na 

pneumatiky Pirelli jsou rekonstruovány s účastí 
nepochybné architektonické kvality uvnitř 
prostoru skloubeného ve sled veřejných             

a soukromých tras což evokuje myšlenku přímé 
městské skutečnosti a nikoli na jeho okraji         

a ukazuje jak kontinuální a komplexní 
roztahování města může s kulturním přínosem 
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citlivostí a inteligencí kladně obnovit krajinu    
kdy mezitím v televizi se objevují přenosy války 

v Zálivu Kosovu Afgánistánu a Iráku.. 
 

 
 
 
* slovo "pataria" je z milánštiny a uvádí se dva 

významy: příznivci hnutí "patarini" tak mohli být buď 

"otrhanci" nebo "narušitelé" 
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"Milánský salón, 

setkání žen a největší elity 

města".. 

 

Titul: Via Montenapoleone 
Rok: 1986 

Režie: Carlo Vanzina 
Scénář: Enrico Vanzina, Carlo Vanzina, Jaja 
Fiastri 

Hrají: Luca Barbareschi, Renée Simonson,  
Carol Alt, ]ohan Bramberger, Sharon Gusberti, 

Paolo Rossi, Fabrizio Bentivoglio, Corinne Clery, 
Renzo Ozzano, Serena Cantalupi,  
Marisa Berenson, Renato Scarpa 

Kostýmy: Bruna Parmesan, Marina Straziota 
Hudba: Beppe Cantarelli  

Výprava: Ennio Tichettoni, Antonio Formica 
 
„Via Montenapoleone, milánský salón, setkání 

žen a největší elity města“..  touto iniciálou 
začíná jedna z nekonečných epizod italské ságy 

viděné Vanzinou, jehož fakta můžeme zde takto 
číst.  
Samozřejmě, že stejně jako ostatní epizody Itálie 

podle Vanziny není film ani krásný ani ošklivý, 
spíše hezký (řečeno v postmoderním smyslu;     

v očích mnohem radikálnějších, což znamená 
podstatně kritičtějších a se starodávnou zbraní 
dobrého vkusu, budí přímo odpor): bezpečně je 

ale zajímavý, poněvadž vystavuje na světlo 
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obraz "milánského pijáctví", vycházející              
z běžných a nejistých pocitů (mediálních) 

craxiánských* pamětí, zuřivosti, snobismu, 
všeho luxusního, lesklého a krásného, ze světa 

manažerů a topmodelek, který stále více zúžený 
přetrvává a přesahuje brány třetího tisíciletí       
v podobě zvyků nakupování určeného             

pro "superplné" peněženky, čímž vytváří dílo 
odhalení skutečnosti.  

 
Do hloubky je pod snahou a vůlí skrýt pravý 
obraz a vlastní historii ulice Montenapoleone tak 

trochu jako Společenské centrum Leoncavallo.   
Což je: symbol Milána, který odolává zvůli 

byznysu a luxusu, a také symbol Milána, který   
v byznysu a luxusu nachází střed své existence, 
náležející více než kdy jindy v prvé řadě 

sedmdesátým letům a v druhé řadě desetiletí 
přicházejícímu hned poté, a zůstávající tam      

ve městě, které se epochu po epoše, dekádu    
po dekádě proměňuje a obnovuje a drží se 

uzavřené v ikonách, dokud odolají.  
 
Spíše než ve filmu Vanziny je ovzduší 

poživačného Milána začátku osmdesátých let 
vyjádřeno s velkou přesvědčivostí ve filmu Tváře 

z oslavy ze studia Azzurro od Paola Rosy a Fabia 
Cirifina. Studio Azzurro je jedna z milánských 
uměleckých institucí, která od prvních 

"multimediálních" experimentů přešla                
k aktuálním sofistikovaným dílům natáčeným   

na celém světě (www.studioazzurro.it). 
Tváře z oslavy byla extrémně realistická 
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podobizna velmi živoucí lidské fauny, jež se 
vyskytla v Miláně méně než před dvěma 

desetiletími, kdy stranické a politické působení 
vybuchlo v tisíce anarchistických egoistických 

výmyslů a na chvíli transformovalo Milán v líheň 
osobností, které ho najednou zaplavily luxusem, 
avšak snad ještě více "konvencemi blahobytu"   

a učinily ho brzy homogenním a jednosměrným 
tak, jak se to hned rozšířilo do celého Milána, 

Itálie, ale i do zahraničí. Druh ledově chladné 
laboratoře jediné "tendence" nebo spíše 
"tendencí", které si tolik účtují a které tolik stojí.  

 
Na ulici Montenapoleone a v těsné blízkosti ulice 

della Spiga pokračuje s výstavou sebe sama 
"výkladní skříň" toho nejlepšího ze světové 
produkce na úrovni světového respektu 

(nejbohatší letiště Abu Dhabi ve Spojených 
Arabských Emirátech se snaží imitovat ulici 

Montenapoleone s úspěchem a také se kopíruje 
se zdarem v určitých umělecky opravených 

místech přímo v Šibuji v Tokiu, kde mladí 
japončíci nemohou zapomenout na myšlenku mít 
po ruce "milánské pijáctví"). Chodí se tam, jako 

se chodívá do salónů, tak trochu na obhlídku co 
je tam k vidění víc, než co je tam k zakoupení.  

 
Co se týče toho vidění, evidentně v blízkosti této 
zóny se koncentruje valná většina agentur      

pro fotomodelky v Miláně. Totiž pokud jde          
o frekvenci tomu, kdo má chuť vidět spoustu 

fotomodelek, i když ve většině případů 
příležitostných ve dresech a teniskách, 
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fotomodelky mimo studia se zde objevují méně 
než ty, které se spíš vyptávají po fotografických 

službách, avšak kouzlo a půvab této skutečnosti 
zde stále přežívá. Metrem je to v Miláně          

(ve špičkách v zastávkách jako Hlavní nádraží - 
Stazione Centrale, Dóm - Duomo, San Babila     
a bezpochyby Montenapoleone, místa přestupu  

a příjezdu) oblast fotomodelek. Jsou ukryté        
v jednom ze dvou rohů stanice podle toho,     

kde nejsou lidé. Vpravo nebo vlevo. Fotomodelky 
se rozpoznají snadno (podle výšky, držení těla, 
rysů obličeje, i když jsou odlíčené a oblečené 

způsobem více než nápadným) a přitahují 
pozornost. Muži ze zřejmých důvodů a ženami, 

aby důkladně prozkoumaly jejich tělo a aby 
objevily jejich případné nemožné a neodhalitelné 
nedostatky. 

 
A to je důvod, proč se izolují s výhružnou tváří 

od ostatních nediskrétních pohledů těch, kteří je 
špehují pro blouznění nad tím nebo proto, aby je 

dostali vstříc zkoušce kritiky na zemi. Takže, 
pokud tam jste, tedy ve stanici metra 
Montenapoleone, dívejte se dozadu, protože       

z jedné nebo z druhé strany bude 
pravděpodobně nějaká fotomodelka, ale 

rozhodně se nepřibližujte, jelikož se vzdálí.  
 
Montenapoleone a ulice della Spiga nabízí 

pohledu turisty nej(ne)prestižnější italské značky 
s obchody a salóny, jež se vyznačují téměř vždy 

hojností prázdných prostor. Obchody jsou trochu 
jako domy. Domy chudých jsou totiž plné 
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různého haraburdí, náložemi ornamentů             
a různých ozdobných předmětů a suvenýrů.    

Tak i obchody. Prostorné domy bohatých nemají 
potřebu nořit se do nadbytku, protože to, co tam 

je, má větší hodnotu než tisíc zmetků. Je to ta 
samá věc, zřejmá a přetrvávající, která platí   
pro obchody, které se staly salóny nebo bazary, 

tržišti nebo obchodními centry. Seznam 
nejluxusnějších takových obchodů na ulici 

Montenapoleone a della Spiga je dlouhý.  
Zde je několik tipů jmen a značek, které 
vykonávají své zbožnění v téhle metro-instituci: 

 
Il Salumaio di via Montenapoleone (Uzenář         

z ulice Montenapoleone). Tam, kde se mortadella 
a šunka stávají šarmantními jako představení se 
sociálním statusem; s hrůzostrašnou a velmi 

pěstěnou vinotékou ušlechtilých vín.  
Ungaro. "Mé oblečení mluví za vše", říká 

Emanuel Ungaro. A je to také jeho obchod,      
na čísle 6/a v ulici Montenapoleone.  

Montblanc (Bílá hora). Nejenom psací pera, 
přirozeně. Ale také hodiny, parfémy, diáře         
a poznámkové bloky v kůži. Elegance extrémně 

tradiční.  
Ralph Lauren. Pro toho, kdo hraje pólo a pro ty, 

kteří milují mít na sobě stejnojmenné kusy 
oblečení vrcholné módy a přitom velmi střízlivé, 
bohaté na materiály, provokující a skryté 

současně.  
Fratelli Rossetti (Bratři Rossetti). Momi Lorenzi 

vyprojektoval vzezření tohoto super elegantního 
obchodu. Samozřejmě, že se to nelíbí všem.   
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Jak říká slogan: "Po jistém světě se prochází 
Rossetti".  

Mario Bucellati. Jeden z nejstarších obchodů       
z ulice luxusního nakupování. Prodává stříbro     

a zlato. Na ulici Montenapoleone se nacházel    
na místním čísle 4 od roku 1967 do r. 2003. 
Momentálně se nachází na čísle 23 ve velmi 

elegantním paláci Gavazzi.  
Miss Sixty. Agresivní luxus jako léta, kterými se 

inspiruje, přestože mix oslnivé krásy a soft 
punku, který jej charakterizuje, je typický spíše 
pro léta sedmdesátá. Tento mezinárodní řetězec 

je v Miláně na via Montenapoleone č. 17,         
ale také na ulici Solferino a na rohu náměstí 

Cinque Giornate (Pět dní). Je zbytečné zmiňovat, 
že obchod na ulici Montenapoleone vzhledem     
k tomu, jak se přizpůsobuje ostatnímu prostředí, 

je nejelegantnější z celé metropole.  
Bandinini. Obchod Bandinini - jejich střevíce    

pro ženy jsou skutečně sexy - vypadá jako 
vytvořený počítačem v grafice 3D s prchavou 

hranatou geometrií a s kovovými pyramidami 
jako ty, které bylo možno vidět v prvním díle 
ságy Tomb Raider. 

Helmut Lang flagship store. Na via della Spiga   
č. 11. Hrubý a drsný, podstatný a velmi luxusní 

jako jejich oblečení.  
 
A poté také ještě Alberta Ferretti (via 

Montenapoleone 21/a), Alviero Martini Prima 
classe (via Montenapoleone 26), Armani            

le collezioni (via Montenapoleone 2) a ]unior (via 
Montenapoleone 10), Bally (via Montenapoleone 
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8), Borsalino (via della Spiga 42), Cerruti 1881 
(via della Spiga 20), Diego della Valle Tods (via 

della Spiga 22) a Hogan (via Montenapoleone 
23), Dolce e Gabbana (via della Spiga 2 a 26), 

Etro (via Montenapoleone 5), Salvatore 
Ferragamo (via Montenapoleone 3), Genny (via 
della Spiga 4), Iceberg (via Montenapoleone 10), 

Krizia (via della Spiga 23), Louis Vuitton (via 
Montenapoleone 2), Marina Spadafora (via della 

Spiga 52), Mario Valentino (via Montenapoleone 
10), Mimmina (via della Spiga 31), Moschino (via 
della Spiga 30), Prada (via della Spiga 1 a 5), 

Romeo Gigli (via della Spiga 42), Scavia (via 
della Spiga 9), Sergio Rossi (via della Spiga 15), 

Valentino (via Montenapoleone 3 a 20), Versace 
(via Montenapoleone 11), Vierre (via 
Montenapoleone 29). 

 
Jsou tam všechna, ta slavná jména? 

Ne všechna.  
Ale téměř. Soustředěná do dvou ulic.  

 
Řečeno stranou, ve světě toho krásného 
milánského světa, vynášejí spíše Prada              

a Fiorucci, rozdílní to interpreti a protagonisté 
módy a konzumu "made in Milano".  

 
Fiorucci zanechal svůj bláznivý a podivuhodný 
velkoobchod z náměstí San Babila, opravdový ráj 

multietnického, globalizovaného, barvami 
hýřícího, zábavného a neužitečného                  

či nezbytného značce Hennes & Mauritz, 
mezinárodnímu řetězci v blízkosti Fiorucciho 
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minimálně v koncepci extravagantní módy         
a na dosah (téměř) všem.  

Vitríny Fiorucci kreslily historii Milána.  
Po třicet šest let reprezentovaly vrchol kreativity 

nejvyšší inspirací a velmi přijatelnou prodejnou 
cenou (v roce 2000 v paláci dell´Arengario Milán 
věnoval Eliu Fioruccimu retrospektivu jeho 

tvorby, nyní již téměř muzeální a jistě ne i z toho 
důvodu překonanou).  

Výlohy Fiorucci měly sídlo v místě, v němž Dalì   
a Warhol s trochou Walta Disneyho, ale také       
i s pornografickými představami, splynuli           

v neodolatelné kaskádě zkomercionalizovaného 
pop artu, avšak učinily ho také běžným denním 

objektem i objektem konzumu. Miláňanům,      
ale také všem turistům, kteří se bez nich 
neobejdou, bude moc chybět.  

 
Prada je zato se svými módními návrháři a svou 

novou řadou kosmetických prostředků na bázi 
kvintesence alchymických formulí, jež snoubí 

praktičnost a maximum poptávky. Jednoduchost 
v geometrii a volnost, to je její výběr ve stylu. 
Můžete si o tom udělat představu, když 

navštívíte jejich stránky www.prada.it.  
Jenže (abyste je poté srovnali s jiným odkazem) 

jsou to také ty mezinárodní www.prada.com.  
Avšak v Miláně má Prada sídlo především v ulici 
Fogazzaro 10, kde jsou pořádány některé z jejích 

akcí a nejdůležitějších přehlídek za poslední léta.  
 

Prada se dostává do popředí v desátých letech 
minulého století, kdy Mario Prada, který vyráběl 

www.prada.it
www.prada.com
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kufry a kožené tašky, prověřoval svůj obchod     
v galerii Vittorio Emanuele II. jako uměleckou    

a řemeslnou dílnu, kde se mohly zakoupit 
jednotlivé módní doplňky schopné vydržet déle 

než jednu sezónu. 
Předal jej pak své vnučce Miuccie, zapálené pro 
divadlo (studovala v malém divadle Piccolo       

do konce sedmdesátých let) a diplomované        
v politologii.  

Značka se pak narodila v roce 1988 s první 
módní kolekcí pro ženy Prada donna.  
V roce 1993 vzniká Miu Miu, řada pro slečny, 

která zanechala stopu ve své eleganci stejné 
jako pro muže.  

Také i v roce 1993 se rodí kolekce pro muže       
s názvem Prada uomo.  
Poté následovalo množství ocenění na celém 

světě a mezinárodní věhlas, který stále rostl.  
R. 1993 vzniká také PradamilanoArte (umělecká 

odnož), která se v r. 1995 stává Fondazione 
Prada (Nadace Prada).  

Obraz mecenášství však v poslední době upadá. 
Ocitá se pod dvojitým smrtícím ostřím odmítnutí 
"sponzorství umění" (odkaz starého 

romantického ideálu a utopie mimo čas a dobu)  
a z druhé strany pramenícím ze skutečného 

nedostatku podnikatelů ochotných investovat 
část svého kapitálu do díla mladých umělců.  
Nadace Prada v několika svých málo, zato 

intenzivních letech aktivity nejenom 
vyprodukovala spoustu současných umělců,      

ale také přistoupila na projekty s účastí              
v městském území, což změnilo pohled             
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na vnímání kultury města a vyvolalo diskuze.  
Jako například stálá instalace Dana Flavina     

pro Svatou Marii Zvěstovatelku v Chiesa Rossa 
(Červený kostel) nebo performance Dal vivo 

(Zaživa) Laurieho Andersona v interakci             
s vězněním Sv. Viktora a příběhem "útěku", byť 
neskutečným, jednoho vězně uvnitř Nadace.. 

 
A takto Milán vytušil těžit ze své představy        

o tržním novověku a své obchodovatelnosti,   
aniž by zradil skutečné inovační tendence.  
Ty, které se jmenovaly a budou se pořád 

jmenovat vstříc epochám, nyní s názvem umění.  
 

 
 

 
 

* odnož italského socialismu nazvaná podle politika 

Craxiho 
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"Večeřadlo" je stále v módě 
 

 
I když takový Hegel nebyl z Milána, věděl 
spoustu věcí o světě, také například jak je       
na tom Milán po staletí (viz kapitola Druhá 

mezihra. Celý Milán jedním dechem) a definoval 
módu jako "pohyb Ducha v čase" - tradice přeci 

chce, ať je móda považována za prchavou vstříc 
opravdovým mistrovským uměleckým dílům.  
Může se to zdát jako něco protivného                

a překonaného v tomto všeobecně známém 
povědomí, tak trochu učitelském, jenže se toho 

jen tak nezbavíme.  
Nikdo.  
 

V Miláně je opravdovým uměleckým kusem, 
nebo lépe řečeno Opravdovým Mistrovským 

Dílem Všech Dob, Večeřadlo (ital. Cenacolo) 
Leonarda da Vinciho, známější pod jménem 
Poslední večeře, které se nachází v refektáři 

kostela Svaté Marie Milostivé (Santa Maria delle 
Grazie) na korzu Magenta.   

Navštívit jej je takřka povinné, ale skýtá to také 
jisté nevýhody, nebo pokud chcete vlastnosti, 
které ho činí společně s Giocondou (u nás je dílo 

známé jako Mona Lisa) také od Leonarda 
nesnadným si ho zcela vychutnat. Nebýt ovšem 

toho, že.. 
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Vezměme si příklad z Giocondy, což je 
nejpříkladnější prototyp Opravdového 

Mistrovského Díla Všech Dob.  
Giocondu (tedy Monu Lisu) najdeme v Louvru,    

a ten najdeme v Paříži.  
Louvre vůbec je plný Mistrovských Uměleckých 
Děl Všech Dob, ale Gioconda, která je možná 

Mistrovské Umělecké Dílo Všech Dob ze všech 
Nejdůležitější, které si nikdo nemůže dovolit 

neznat, představuje jednu věc samo o sobě.  
Je to jedinečný obraz učiněný doslova 
neviditelným nebo téměř díky svému věhlasu. 

Totiž přeslavná podoba ženy Leonarda da Vinciho 
je jedinečné dílo vystavené v Louvru chráněné 

dvojitou vrstvou skel, na kterých je spíše vidět 
odrazy tváří ostatních milovníků Součtu Umění 
než samotný obraz. A to všichni obraz viděli již   

v tisícovkách reprodukcí, těch přespříliš 
užívaných pro veřejnost přímo až ke zvracení,    

v nekonečném počtu reprodukcí objektů spíše 
neslučitelných s návštěvou (nebo odjezdem)     

až k neuctivým parodiím Duchampa, které ho 
zobrazovaly s kníry.   
 

Večeřadlo je umístěno lépe, avšak není to stejně 
případ toho, kdy Andy Warhol, který nejvíce 

vytušil a využil smysl kolektivní obsese 
uměleckým dílem a věnoval v některé ze svých 
posledních prací předělávku ve stylu pop protivně 

sladkému "ponížení" mistrovského Leonardova 
díla, kdy ho reprodukoval v kyselých barvách 

překrytím značkami kuchyňských produktů        
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a intimní hygieny (např. logem mýdla Dove, 
které bylo Warholem jedním z nejmilovanějších).   

Ve zkratce je Večeřadlo něčím víc než jen 
obrazem.  

Je to symbol.  
A symboly ztrácejí jednu ze svých charakteristik, 
které by umění nemělo ztratit nikdy.  

Použitelnost.  
Možnost být vyrovnaně zahloubaný.  

V klidu.  
Symboly jsou světským zjevem umění, jejich 
neurvalé "utéci z chrámu Múz", aby vstoupily   

do onoho zjevně opačného, zjevně vzdáleného 
světa módy.  

 
Avšak podívejme se trochu do historie.  
Leonardo da Vinci obraz namaloval mezi léty 

1494 a 1498. Byl to podivínský génius a některé 
dny maloval od brzkého rána až dlouho do noci, 

zatímco jindy zůstal týden bez toho aniž by 
udělal cokoliv. Faktem je, že to trvalo dlouho. 

Leonardo pracoval na zakázku Ludovica il Moro, 
magnáta lombardského renesančního umění. 
Ludovicovi se moc nelíbilo, že Leonardo věnuje 

tolik času tomu, aby namaloval dílo. Zde je      
na ukázku útržek z jeho dopisu, který adresoval 

svému příteli, z 29. června 1497: "Máme 
nadmíru v úmyslu.. pobídnout Leonarda 
Fiorentina (Florentského), aby dokončil dílo        

z knížectví refektáře Milostivé" atd.  
Dílo bylo dokončeno následující rok, i když       

ve skutečnosti začala nezbytná trvalá práce na 
jeho restauraci (dokončená alespoň prozatím     
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v roce 2001), poněvadž Leonardo namaloval 
nahoře temperou přípravu ze dvou vrstev         

ze sádry zcela nevhodných, které nesnesou 
vlhkost.  

 
V roce 1588 zde spatřil velký kritik umění 
"zaslepenou skvrnu" a časem se zde vynořily 

plísně a mapy z ledku, jež učinily malbu stále 
více splývavou a jež její tuto téměř fyziologickou 

a organickou slabost tvořily část její jedinečnosti. 
Přesto kromě toho, že dílo bylo samo o sobě 
spíše křehkého zdraví, snášelo v čase potupy 

žoldnéřských Francouzů v šestnáctém století       
i Napoleonových vojáků, kteří ho nahoře 

počmárali. A poté zde byl součet desítek 
renovací, které často stav původního díla zhoršily 
(D´Annunzio, ustaraný pro zkázu, do které bylo 

mistrovské dílo uvrženo na začátku minulého 
století, napsal srdečné a zarmoucené Ódy        

na smrt mistrovského díla v roce 1901) a také 
letecké bombardování v r. 1943, které zničilo 

téměř celý refektář, ale jako zázrakem dílo 
Florenťana, již zakoušené časem, zůstalo 
nepoškozeno.  

 
Leonardovo Večeřadlo je ve zkratce kromě toho, 

že je jednou z nezbytných met těch, kteří chtějí 
navštívit Milán, symbolem pádu, ale také sílou 
odolnosti umění, které vzdoruje vstříc času, 

nehodám osudu a zločinům lidskosti.  
 

Mark Twain jako turista yankee po staré Evropě 
na návštěvě Milána o něm hovoří v r. 1867 
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takto: "Zde v Miláně v jednom starém kostele    
v ruinách jsou dojemné zbytky nejslavnějšího 

obrazu na světě - Poslední večeře od Leonarda 
da Vinciho. Nejsme víc než klamní soudci ve věci 

malířství, avšak nikdy nezapomeneme jít podívat 
se na toto zázračné dílo, svého času velmi 
nádherné a obdivované v každé době mistry 

umění a určené věčné proslulosti v próze i poezii. 
Až tam dorazíte, vnucuje vám ze všeho nejdříve 

ještě čerstvý leták nešťastný Angličan. Přečtěte 
si kousek. ΄Bartoloměj (ten je první dívající se 
osobou zleva) je nejistý a váhavý, protože se 

bojí, že bude zrazen, a chce být o sobě ujištěn 
pouze Kristem a nikým jiným΄.. Dobré, že?        

A pak je Petr popsán jako ΄ve stavu rozmluvy    
s Jidášem Iškariotským způsobem velmi 
rozhněvaným a nebezpečným΄. Fráze evokuje   

v mozku stav fresky. Poslední večeře je 
namalovaná na zpustošené zdi, jež by měla být 

kapličkou a jedinou částí hlavního kostela. Je 
poškrábaná a oprýskaná v každé své části, čas ji 

potřísnil a odbarvil mezitím, co koně 
napoleonského vojska nakoply valnou část nohou 
učenců, i když se tu tihle (koně, ne stoupenci) 

zabydlely teprve více než před půlstoletím. Vojáci 
ihned rozpoznali v mžiku starý obraz a Pána se 

sklopenou hlavou usazeného uprostřed dlouhého 
rustikálního stolu, na kterém byly rozmístěny 
talíře a ovoce, se šesti mučedníky v dlouhých 

vestách na jednom i druhém boku, zabranými  
do konverzace. Jedná se o fresku, ze které jsou 

po tři století pořizovány kopie a rytiny. V žádném 
případě nikdo z nich nepoznal tento jiný pokus 
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namalovat tak stejně dobře poslední večeři 
Našeho Pána. Už v té době se rozšiřovalo 

přesvědčení o tom, že není možné předčit tvorbu 
Leonarda da Vinciho. Myslím, že malíři budou 

pokračovat v kopírování fresky, dokud zůstane 
viditelná. V sále byla spousta stojanů a rovněž 
malířů pokoušejících se přenést obraz na svá 

plátna. Vedle toho existovala padesátka pokusů 
tisku rytin nebo litografií. Jako vždy jsem se 

nemohl zbavit představy, jako by kopie byly lepší 
než originál - alespoň tak se zdály být mému 
laickému oku. Všude kde jsou díla Raffaella, 

Rubense, Michelangela, Carracciho a Leonarda 
(vidíme je téměř stále), nechybějí umělci 

zapálení pro jejich kopírování a kopie jsou vždy 
hezčí než originály. Jakoby ty poslední byly lepší 
než ty nové, ale není tomu tak. Freska je dlouhá 

třicet stop a dvanáct stop vysoká - aspoň tak se 
mi zdá - a postavy jsou vysoké asi z půlky 

skutečné velikosti. Je to jeden z největších 
obrazů Evropy. Barvy jsou vybledlé působením 

času, tváře jsou poškozené a plné šupin a ztratily 
téměř každý výraz. Vlasy se staly nepřehlednou 
změtí na stěně a oči nevyzařují nejmenší známku 

vitality. Jedinečné držení těl se stalo špatně 
identifikovatelným. Lidé přicházejí ze všech částí 

světa, aby vyjádřili obdiv nad tímto mistrovským 
dílem. Stojí před ním na zakletých nohou           
s pohledem a zadrženým dechem a otevřenými 

ústy, a pokud pronesou slovo, jedná se jen        
o výroky obdivu: 

"Zázračné!" 
"Jaký výraz!" 
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"Jaký půvab v držení těla!" 
"Bezchybný obraz!" 

"Nesrovnatelné barvy!" 
"Jaká citlivost!" 

"Jaká jemnost dotyku!" 
"Vznešená myšlenka!" 
"Jaké vidění! Vize!" 

Závidím těmto lidem, závidím jim čestný obdiv, 
pokud je upřímný, a zalíbení, jestli jde               

o potěšení. Nechovám zášť k žádnému z nich. 
Přesto si nemohu odpustit myšlenku: jak mohou 
vidět to, co je neviditelné? Co byste si mysleli    

o člověku, který když uvidí starou svůdkyni, 
prohlásí: "Jaká jedinečná krása! Bezelstná duše! 

A jaký výraz!"  
Ten má tedy skutečně talent vyhnout se věcem, 
které neexistují. To je tedy to, co jsem si 

pomyslel vpředu při zastavení se před Poslední 
večeří, poslouchaje lidi, kteří se vzrušovali      

nad kvalitou, jež zmizela sto let před tím, než se 
narodili. Jsem přesvědčen, že zkušené oko 

umělce se může pozastavit před freskou 
Leonardovou a pokusit se o nápravu masky, 
obnovit rozpuštěné výrazy, malovat, dobarvovat 

a nechat vyjít na povrch hluchou zeď a na ní 
zmizelé figury namalované mistrem. Avšak já 

nemohu dovršit podobný zázrak. A ostatní 
inspirovaní návštěvníci, ti mohou uspět nebo se 
alespoň pokoušet o to uspět?". 

 
Dnes se Večeřadlo, po zásluze restaurováno, 

navštěvuje od úterka do neděle od osmi patnácti 
do osmnácti čtyřiceti pěti. Předprodej vstupenek 
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je otevřen od osmi do devatenácti. Kompletní 
lístek stojí kolem sedmi eur a je zdarma         

pro občany Evropské unie mladší 18-ti let a 
starší 65-ti let s rezervací předem. Mohou se 

rezervovat i vzdělávací prohlídky. Zavřeno je 
každé pondělí a na Nový rok. Prohlídka začíná 
včas, poté je třeba zanechat místo ostatním 

turistům a milovníkům Opravdového 
Mistrovského Díla Všech Dob. 

Tomu, komu se to podaří, se jistě ztotožní.  
Jako v časech Marka Twaina.  
Málokomu bude souhlasně tlouci srdce jako srdce 

Múz tak, jak před stoletím a půl Henry James 
popsal ve své "poslední stěžejní próze".  

Té nejzdařilejší.  
Vše se může projet linkami metra, kterými se 
budeme zabývat v následující kapitole                

s výmluvným názvem My Nation Underground.  
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"My nation underground" 
 

 
 

V srdci Milána 
 
S trochou fantazie se může obvod, který 

ohraničuje městský prostor Milána, podobat 
lidskému srdci (alespoň Milán zpodobněný        

na stránkách Milánského dopravního podniku 
ATM - Azienda Trasporti Milanesi). A tak jak je 
vysoko postavený (spíše na výšku pro 

přirovnání, které se tady snažím uvést), je         
v krajním protějšku k celoitalské botě/kozačce, 

která se noří do moře. Milán by tak tedy byl 
jakýsi druh srdce smějícího se národa, v němž 
žijeme, srdce, v němž každý den koluje množství 

krve jeho vlasti, nebo řekněme život jeho 
zaneprázdněných obyvatel.  

 
Ve zkratce.  
Krev Vlasti.  

Řečeno.  
Dobře.  

To už mluvíme tak trochu v metaforách.  
 
Pokud obyvatelé a jejich pracovitost, která se     

z donucení vykonává skrze pohyb, pak je krev 
Milána, jež plyne metropolí, přítomná právě      

ve třech linkách metra jako v hlavních tepnách, 
které městem proudí.  
V jistém smyslu je to tak.  

Pokud bychom byli ve škole a tohle by bylo 
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vyučovací téma, vstupovali bychom na vratkou 
loď, ale jestli bychom byli průvodci města Milán, 

docenili bychom jistě tuto smělost obrazů 
představivosti a jejich působivost.  

Pokračujme.  
 
(Vsuvka). Tepny, o kterých tu hovoříme, nejsou 

ve skutečnosti tři, ale tři a půl. Ta půlka byla 
připojena v nějakém roce a říká se jí              

tzv. spojovací článek (ital. passante 
metropolitano, dosl. chodec či průchodka metra, 
pozn. překladatele), jenž tvoří jednu 

samostatnou linku, ovšem nejkratší ze všech,    
a má za cíl propojovat mezi sebou některé 

vlakové stanice. (Milánské metro ve spojení       
s městskou železnicí tvoří něco jako S-Bahn       
v Berlíně, pozn. překladatele). (Konec vsuvky).  

 
 

Podzemní stát 
 

Metro je druh městského podzemního občana. 
Takové mimořádné ne-místo. A to milánské 
metro umí být takové jako žádné jiné v Evropě. 

Je těžké rozpoznat jednotlivé stanice metra (je 
zvláštní, že zatímco Římané používají důraz ve 

slově metro na první slabice, v Miláně je akcent 
na slabice druhé – italsky/římsky je to metro, 
milánsky metrò – pozn. překladatele). V Paříži je 

každá stanice odlišná od těch ostatních. Také     
v Berlíně. V Turíně - nevím, jestli se o tom už ví. 

Ale v Miláně se rozdíly týkají jednotlivých tří       
a půl linek. 
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První je červená.  
Druhá zelená.  

Třetí je žlutá.  
A ta poloviční (passante) je modrá.  

Když se jimi pohybujete, barvy panelů               
a informačních tabulí ukazují, kterými linkami se 
jezdí nebo kde se která nachází.  

Žlutá linka, která je nejnovější z dlouhých linek, 
je "nejmodernější". Je hodně osvícená. Lesklá    

a barevná. Stanice jsou rovněž barevné.            
A dokonce i vlaky. Nebo alespoň občas. Tak 
trochu chladná.  

Passante je ještě málo navštěvovaná.  
Vypadá to tak, že většina milánských obyvatel 

ještě není s její existencí příliš srozuměná.  
Je rozvinutá v poněkud disproporčních místech   
a má pachuť obnovené průmyslové archeologie, 

něčeho neblahého a familiérního zároveň. 
Řekněme, že je to velmi jasně vyjádřená 

podzemní železniční síť, která se povětšinou 
projevuje jako vnitřnosti města, městské útroby 

metropole.  
 

 

Velmi krátká historie milánské hromadné 
dopravy 

 
Veřejná milánská doprava vzniká v prvních 
letech devatenáctého století se zavedením 

železniční linky Milano-Monza. Městská doprava 
byla realizována prostřednictvím vozů tažených 

koňmi, které se kuriózně jmenovali i "autobus" 
(nebo častěji "omnibus"). S nástupem 
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elektrifikace vznikly na konci devatenáctého 
století první tramvajové linky, kterých je          

na začátku osmnáct; všechny s konečnou stanicí 
na náměstí Duomo. V prvních letech dvacátého 

století se objevují první městské sítě na benzín,  
v r. 1933 první trolejbus (krásné obrázky 
milánských dopravních prostředků z té doby 

můžete najít na internetové adrese   
http://www.museoscienza.org/dipartimenti/trasp

orti/ferroviari.asp). 
V roce 1957 začínají práce na výstavbě sítě 
metra.  

 
Červená trasa Byla slavnostně otevřena       

v roce 1964 v délce 12 kilometrů. Dnes se       
na západě rozděluje na dvě části s konečnými 
stanicemi v Bisceglie a Molino Dorino. V těchto 

krajních a okrajových částech se spojuje          
ve stanici Cadorna, odkud odjíždějí také vlaky  

na letiště Malpensa, poté razí k Dómu a dále 
pokračuje korzem Buenos Aires a na prostranné 

náměstí Loreto až do obce Sesto San Giovanni, 
která byla po jedno století velmi důležitým 
dělnickým a průmyslovým centrem (byla 

nazývána "italským Stalingradem"); dnes je 
rezidenční zónou. Během prvního hloubení       

na výstavbu červené trasy v padesátých letech 
byly nalezeny mnohé z pozůstatků Milána z doby 
románské i pravěké.  

Zelená trasa Vzniká v r. 1969 a propojuje Caiazzo 
v místech Hlavního nádraží s místem Cascina 

Gobba v končinách Cologno Monzese. Dnes se 
táhne až na jih od Famagosta s rozvětvením     

http://www.museoscienza.org/dipartimenti/trasporti/ferroviari.asp
http://www.museoscienza.org/dipartimenti/trasporti/ferroviari.asp
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na severovýchodě ve směrech Cologno Monzese 
a Gessate. Zelená linka projíždí všemi důležitými 

vlakovými nádražími města, ke kterým patří 
Porta Genova (Janovská brána), Cadorna (kde se 

kříží s červenou trasou), Porta Garibaldi, Hlavní 
nádraží (Stazione Centrale) a Lambrate.  
Žlutá trasa  Rodí se v roce 1990. Z oblasti 

San Donato projíždí vlakovou stanicí Rogoredo, 
míjí Porta Romana (Římskou bránu), spojuje 

Duomo a přijíždí na sever na náměstí Maciachini, 
poslední to zastávku vybudovanou v dějinách 
milánského metra, otevřenou v roce 2003.  

Železniční spojovník (passante)  Po dvaceti 
letech zpoždění než kdy byl projekt iniciován, se 

passante, který spojuje Severní dráhy a Státní 
dráhy s několika body ve městě, zrodil v roce 
1997. 

 
 

Etnologie milánského metra 
 

Brzkého rána je milánské metro na vrcholu 
svého vlivu „odosobnění“. V sedm ráno totiž, 
když je cítit nátlak a sílu práce v jejích 

nejrozličnějších formách, provozuje maximum  
ze svého znepokojení a žadoní ve své totální 

absenci vztahů mezi "uživateli".  
Všichni čtou nebo spíš civí do novin.  
Téměř vždy jsou tyto paskvilní noviny rozdávány 

zdarma při vstupu do stanice, plné reklam         
a zpráv ANSA*. Tahle novinová suť má 

proxemickou** funkci. Otevřená před obličejem 
a četba projevená jejím rozložením, rozpínající se 
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s odstupem, znamená "já jsem zaneprázdněn/á, 
já tady nejsem".  

Atmosféra se uklidňuje, až když skončí příval 
pracujících kolem osmé, a to když nastává velmi 

veselá přítomnost dětí jdoucích do školy ještě     
s přílivem vysokoškoláků, což trvá celé 
dopoledne.  

S uklidněním napětí a vyprázdněním vagónů 
pokračuje nezadržitelné střídání hudebníků         

z východu*** a cikánů. V Miláně je prakticky 
nemožné cestovat jakoukoli částí trati metra bez 
toho aniž byste slyšeli následující, stále se 

opakující stejný text, tak dobře známý všem 
milánským, pronášený nuzným a teatrálně 

trpícím hlasem, který vyniká balkánským 
přízvukem: 
 

"JSEM CHUDÁ RODINA 
S DĚTMI MALÝM 

BEZ PENÉZ NA JÍDLO BEZ PRÁCE 
PROSÍM POMOZTE DROBNÉ MALÝ DAR" 

 
Většinou to prohlašuje nějaká žena s dítětem   
na krku. Sleduje výběr drobných s nápadným 

kelímkem od Coca-Coly, který je naplňován 
jiným starším dítětem.  

Reakce na to jsou skoro vždy projeveny jako 
neskrývané obtěžování či předstíraná 
lhostejnost.  

Totálně odlišné od těch, které se dějí ve spojení  
s hudebníky z východu.   

Tady je úvodní text, kterým hráči provází 
posluchače před samotným hraním na kytaru 
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a/nebo harmoniku (objevují se také housle): 
 

"DOBRÝ DEN VŠEM 
ZAHRAJEME VÁM KRÁSNOU AMERICKOU MUZIKU 

PRO VŠECHNY" 
 
Proč americkou? Nevím. Nebo: 

 
"PROMIŇTE LIDIĆKY DOBRÝ DEN 

ZAHRAJEME VÁM NĚCO VESELÉHO DĚKUJEME" 
 
V různých variantách.  

Reakce na tato představení krajní nouze jsou 
tedy všeobecně přijatelnější než ty, které 

probíhají ve spojení s cikány.  
Paolo Toschi ve své knize "Počátky italského 
divadla" našel jeho kořeny v uspořádání stále 

více složitém, jako ve středověku ve formě 
proseb o pomoc, v počátcích uměleckého divadla 

a v prvních kočovných společnostech,             
jež vytvořily ustálení zvyků moderního divadla.  

Cokoli z této archaické mizanscény ve ctnosti 
chudoby přetrvává ve vagónech milánského 
metra v improvizovaných hudebních 

představeních, které míchají populární písničky   
z východu s vídeňskými valčíky a novým 

objevem posledních pár let - hymnou stále více 
roztržitých Miláňanů: Má krásná Panno Marie.. 
I tohle je globalizace.  

 
Odolávají zde také přízraky ze sedmdesátých let, 

a to někteří "feťáci" v letech (dnes čtyřicátníci 
nebo padesátiletí), kteří rovněž požadují 
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"drobné" (často v poněkud zastaralé formě "sto 
lir", načež následuje také častá odpověď - stejně 

tak mimo čas - "mrzí mě to, ale nemám liry".. 
Ale jak se říká: "Nemáš pět centů?" "Ne, mrzí mě 

to, ale nemám ani cent"..?) a poté procházejí   
od jednoho vagónu k druhému s vyhaslýma 
očima a pobouření jako "opice" z časů Wiliiama 

Burroughse. 
Mnoho lidských případů, jimiž se milánské metro 

naplňuje jako provizorní i stálé doupě..  
Jako zubožené improvizované karaoke oné ženy, 
ihned každým vytýkané (protože "intenzita je 

příliš hlasitá, takhle se přece o pomoc neprosí") - 
je to tak, nebo invalida, který nemluví, ale položí 

ti pahýl takřka pod nos a po odmítnutí reaguje 
vyloženě zvířecky s nepřiměřenou nevolí            
a odtažením (takové slitování přeci potřebuje 

emotivní výraz, zvláště v "ne-místě", jakým je 
vagón metra). 

 
Několik let naplňují milánské zastávky metra 

plakáty plné obzvlášť divných nápisů typu "Ďábel 
je buzerant". Jiné variace na téma (dost 
vypovídající je například časté "Děvka Satan") 

jsou všechny uniformní a jsou to směsky 
mysticko-erotických delirií, dobré známé všem 

obyvatelům Milána.  
Vzhledem k puntičkářským procedurám velkých 
tepen průchodů "pracujícího Milána" svítí opaky.  

Temný bok muže, který se tyčí mezi kráskami 
zveřejněnými na zdech a propagujícími jakékoli 

zboží (převládají mobilní telefony), se mísí se 
všeobecným zmatkem a spěchem.  
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V některých stanicích (kupříkladu na náměstí 
Duomo) je také "Telemetro". Televize             

pro "uživatele" metra (jak hrozný je ten název). 
Je to podivná směska technických hlášení (jako 

třeba varianty jízd jednotlivých vnějších tras), 
střípky hudebních klipů, výtahů z nejdůležitějších 
TV zpráv (nadbytečně politicky korektních, takže 

nedůležitých) a propagačních zpráv jednotlivých 
okrsků a krajů (jednou z mnohých, které se dají 

vidět nejčastěji, je ta s Ombrettou Colli, 
"krajskou paní", která sponzoruje nejrůznější 
iniciativy nebo nabádá udržovat Milán v čistotě). 

Mezi reklamními plakáty, novinami a knihami, 
které si uživatelé (napišme to tentokrát bez 

uvozovek, již jsme s tím seznámeni) donesou     
s sebou, a spolu s metropolitní televizí jsou 
stanice podzemní linky metra dávkou informací 

zakončenou vyrušením nebo shlukem zpráv typu 
"jedním uchem dovnitř, druhým ven", sloužícími 

k oklamání krátkého čekání, kde "jediná věc, 
která chybí vždy, je ticho".  
 

 

 

* L´Agenzia Nazionale Stampa Associata - 

Národní tisková akciová společnost, známá více     

pod akronymem ANSA, je stěžejním podnikem 

italského tisku a pátá největší na světě, založená       

v Římě v roce 1945  

 

** Proxemika je druh neverbální komunikace, 

spočívající ve vyjádření vztahu mezi lidmi 

prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě 

komunikující subjekty zaujímají. Většinou se mluví 

především o vzdálenosti horizontální, ale také 
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vertikální vzdálenost subjektů je předmětem 

zkoumání proxemiky.   

 

*** východem jsou zde myšleny spíš země 

jihovýchodní, tedy balkánské, blízkého východu         

a ze zemí bývalého Sovětského svazu, nikoli Česko 

(naštěstí) 
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Pahorek lásky a jiné milánské 
"lokace"  

k vyznávání citů 
 
 

 
 

Věděl jsem jak je to zvláštní 
cítit se být zamilován v Miláně 
Bez kytek bez ničeho 

mezi lidmi 
tolika lidmi 

Věděl jsem jak je to zvláštní 
chodit na rande v Miláně 
ve velkém obchoďáku 

na náměstí nebo v pasáži 
jaká pošetilost 

jaké šílenství 
a stejně jsi mi na tom nemožném místě 
řekla ΄miluji tě΄ 

a já ti řekl ΄miluji tě΄* 
(...) 

 
V této slavné písni, předvedené s úspěchem 
Memo Remigim (jenž je také jejím autorem)      

v roce 1955, je něco zneklidňujícího. Nazývá se 
předvídatelně "Zamilovaní v Miláně" a vypráví    

o romantických schůzkách mezi zpěvákem a jeho 
budoucí manželkou Luciou.  
Memo je z Erby z provincie Como a jezdil         

do hlavního města severu výslovně, aby viděl 
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Lucii.  
Všechno tohle činí nejednu vrásku komukoli - je 

to specifický příklad, který se opakuje                
v nekonečných případech osob, které se            

v jakékoli části světa scházejí, aby se milovali    
a učinili takto život a svůj rod věčným (nebo také 
ne). A je to typický lidský výraz popsat takovou 

zkušenost, která je pohnutkou civilizace. Všech 
civilizací. 

Lidskosti.  
Avšak jen v tomto případě je zamilování popsáno 
pro bláznění z jeho lokace. Poněvadž v Miláně 

nejsou kytky, není nic. Jen lidé. A to skličuje. 
Přece jen láska, tak jako kručinka od Leopardiho 

(myšlena je zde sbírka básní "Ginestra"            
od Giacoma Leopardiho, pozn. překladatele), 
zakoření kdekoli.  

Také v Miláně.  
Jak zvláštní.  

Ale nevěřím, že v Tokiu by to bylo lepší          
než v Miláně.  

Ani v Düsseldorfu.  
Nebo v Kapském městě.  
Zato Milán je všeobecně známý.  

Míst, v nichž je možné se v Miláně zamilovat 
nebo se scházet poté, co již city byly probuzeny, 

je vícero. Tady jsou některé z nich, seřazené 
podle toho, o jaký vztah jde.  
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Dospívající láska 
 

"Pahorek lásky". Park Monte Stella (Vrch 
Hvězda), nazývaný také jako pahorek nebo 

hůrka San Siro, blízko PalaMazda - ex PalaVobis 
a ex PalaTrussardi (všechno jsou názvy          
pro stejný palác sportu v Miláně), je vhodným 

místem pro flirtování v Miláně, když máš tak 
patnáct let. Flirtování nebo koketování je 

správným výrazem. Má trpkost dospívání. Je to 
hezké označení. Stejně jako návrší, pahorek      
či hůrka, které to vystihuje. Monte Stella byla 

vybudována v padesátých letech z pozůstatků, 
odpadu, zkrátka zbytků z druhé světové války 

(moudře říkával Andrè: "Z diamantů se nerodí 
nic, z hnoje se rodí květiny"), nahromaděných    
a poté přikrytých zemí a stromy, až dosáhla 

výšky 170 metrů. Na vrcholu pahorku je vidět 
velká část Milána a obzvlášť působivé je zjevení 

Dómu. Na pahorku je snadné se skrývat.  
 

Za platanem.  
Za jilmem.  
Za červeným dubem.  

Za lípou.  
Za akátem.  

Za břízou.  
Za tmavým topolem.  
Za cypřišem.  

 
Pod platanem. 

Pod jilmem.  
Pod červeným dubem.  
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Pod lípou.  
Pod akátem.  

Pod břízou.  
Pod tmavým topolem.  

Pod cypřišem.  
 
Na lavičkách podél stezek. Vršek je málo 

navštěvovaný. Častěji sem chodí odvážlivci 
provozovat jogging, majitelé psů nebo jiných 

živočichů. A zamilovaní staří teprve patnáct let 
pro ochutnávání prvních polibků.  
 

 
Náměsíčná láska 

 
Milán je v noci umírněnější. Tím, že skončil svou 
práci, se může stát vyloženě romantickým. 

Láskyplných lokací v hlavním městě severu      
po západu slunce je spousta a záleží jen na chuti 

partnerské dvojice, které si vybrat. Podmanivá je 
oblast Brera, například via dei Fiori chiari           

a dei Fiori scuri (ulice Světlých a Tmavých 
Květin) s kartářkami sedícími na okraji úzkých 
cest ve vůni kadidel, která vás zasáhne. Ale také 

mosty Navigli (Kanálů). A pak.. Magický pocit 
odcizení na náměstí Cordusio a ulici Dante, když 

se vyprázdní a začínají se ukazovat neskutečné 
stopy tohoto dne pod světly zavřených obchodů.. 
Míjíte zničené výlohy zrušeného obchodu..         

V nejistotě noci.. Jděte po špičkách, abyste 
nerušili, až do nadcházejícího rána! Ale ti 

nejurputnější mohou najít nesnesitelnou 
romantiku v noci stejně jako ve dne                 
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na odbočkách z města. Takový autogril v noci 
není jenom autogril. Je to čistá abstrakce. Jiná 

planeta.  
 

 
Evergreen 

 

Veřejné zahrady. Odjakživa místo hojně 
navštěvované partnery, ale i kuřáky trávy. Rokle 

lásky může být narušená vyvolaným zmatkem   
a přítomností dvou skupin. Tak například pokud 
ležíte stranou, abyste se mazlili, možná zrovna 

přijde někdo a zeptá se vás, jestli nemáte hulení. 
Veřejné zahrady jsou samozřejmě přístupné 

všem partnerům a nesnesitelné jsou také 
partnerské dvojice postarších, které se u jezírek 
v parku drží za ruce. V každé roční době.  

 
 

Nezapomenutelná láska 
 

Líbat se na špičce Dómu, přestože váš polibek 
může nevyhnutelně skončit šťouchnutím 
japonského turisty (aby možná skončil             

ve fotoalbu v Ósace), je nezapomenutelná 
zkušenost.  

Milán seshora nabízí to své nejlepší.  
A to nejlepší z nejlepšího je, když je mlha. 
Možná se to nezdá jako ráj, avšak alespoň jako 

očistec - se svými "sochařskými" stíny. Stálé 
vnímání nutnosti "být všude" pochází                 

z extatického milánského rozrušení, jehož obsah 
je řekněme severský a řekněme též milý v jistém 
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slova smyslu.   

 
*  vzhledem k tomu, že píseň je v originále ve verších 

a je takřka nemožné ji z původního složení textu a 

významu přeložit do češtiny tak, aby se také 

rýmovala, přikládám její původní znění: 

 

Sapessi come strano 

Sentirsi innamorati a Milano 

Senza fiori senza niente 

Fra la gente 

Tanta gente. 

Sapessi come strano 

darsi appuntamenti a Milano 

In un grande magazzino 

In piazza o in galleria 

che pazzia 

che pazzia, 

eppure in questo posto impossibile 

tu mi hai detto ΄ti amo΄ 

io ti ho detto 'ti amo΄ 

(…) 

 

píseň je dostupná např. na 

http://www.youtube.com/watch?v=P5hTmw_ZKVo 

 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=P5hTmw_ZKVo
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Milánská poéma. 
Kanály 

 
 
 

 
První splavný kanál na světě 

První styčný bod připojení mezi Milánem            
a životem který přijížděl do města na lodi skrze 

kanály a napříč stoletími se rozvíjel 
 
Odkud pocházel mramor na stavbu Milána 

Odkud pocházela voda jež zavlažovala Milán 
Odkud se vlévalo zboží které Milán sytilo 

Kterým se dalo projet Milánem na člunu 
Kam se stékala voda ze Švýcarska 
Kterým do Milána vstupovalo jezero Lago 

Maggiore 
 

A množství lodí 
Bárek 
Pramic 

Osob 
Zvířat 

Odpadu 
Dějin 
 

Kde bývaly nejstarší prádelny 
Kde se zrodily první řemeslné dílny 

Kde se organizoval městský život 
Kde se donekonečna rozšiřovaly hranice 
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Když Milán neměl svůj počátek 
A když Milán neměl konec 

Když Milán sklouznul do vody 
V šumu vody 

V tichu 
S hlasy podomních prodejců 
Ve štěkotu psů 

 
V šepotu let 

S během století 
Ve splývání s milénii 
Ve zmatku let 

Ve zmatku staletí 
A zmatku tisíciletí 

 
V zapomnění 
V přeměně 

V novinkách 
V negaci 

V zatemnění 
S nástupem turismu 

Ve stavbě míst pro módu 
V paměti 
V paměti Milán není Milánem 

 
A není ani Milán č. 2 

Naštěstí 
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Milénia 
 

 

 
Milán je jako špička ledovce.  
A pod ním leží jeho nesmírná historie. Jednou za 
čas jeho přívaly odkrývají její zlomky, dříve než  

v jeho díle jeho vody podléhají nezadržitelné 
korozi, které si tohle město umínilo pro svou 

existenci, které vždy představuje samo sebe      
a jehož přítomnosti přicházejí zespodu.  
 

Tisíciletí podsvětí.  
Abychom ho poznali, je třeba mít trpělivost ho 

poslouchat.  
Stetoskopem.  
Jak pulzuje uvnitř.  

Je třeba umět ho slyšet.  
Jeho "navzdory".  

Tam, kde odhaluje svou paměť. Nietzsche 
říkával, že životaschopnost nelze učinit jen         
z prospěchu historie. Ten, kdo žije, pokud chce 

jít napřed, musí zapomenout.  
Svou minulost.  

A Milán se zapomíná, mění se tak jako aztécké 
božstvo, jímž jsme začínali tuto knihu.  
Aby sám přežil.  

 
Milán mění svůj program, dalo by se říct: jako by 

to byl přenos, který je jistým způsobem v jeho 
nezadržitelném přílivu informací, jež ho každý 
den míjí, ve stále řidší zimní mlze nebo 
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nenadálém nesnesitelném letním teple a záplavě 
lidí jdoucích sem a tam, jako vlny hladiny.  

V čase.  
 

Spousta věcí v této knize nebyla zmíněna. 
Nemluví se zde o divadle La Scala, o Akademii 
Brera, nemluví se zde prostě o množství věcí, 

které ve městě jsou a jež se proměňují po svém 
spolu s ním.  

Nemohlo to být jinak.  
Špička ledovce teď pulzuje.  
Kdo v Miláně žije, tak to ví.  

Cítí jeho energii.  
Jeho předpoklady ke spěchu.  

Pod tímto tlakem neexistuje dokončenost.  
Jako na věčném staveništi.  
Okraje fotografií prchají.  

A jejich perspektivy se rozšiřují.  
Hovořit o Miláně se tak stává hledáním 

interpretačního klíče, který obsahuje další jeho 
potenciál nekonečnosti. 

Tedy jistá senzace z jeho lehké závrati jako jsme 
řekli na začátku: Milán tím nechce nic jiného   
než být sám sebou.  

Stává se stále něčím jiným.  
Přijedeš, rozhodneš se projít se, procházíš se   

po trvalém staveništi a přemýšlíš nad tím, kdy to 
skončí.  
To staveniště.  

To město.  
Jenže to nikdy neskončí - ani staveniště, ani 

město - a dál pokračují ve svých proměnách.  
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Questo libro è stato tradotto grazie ad un 
contributo alla traduzione assegnato dal 

Ministero degli Affari Esteri Italiano.   
  

Na překlad této knihy finančně přispělo 
Ministerstvo zahraničních věcí Italské republiky. 
 

 
 

 
 

 

 



 


