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motto:
Básníci chtějí buď prospět, nebo pobavit. 
                                                           Horatius



Vážený pane Kameníčku, v recenzi, která je
uveřejněna  na  vašich  internetových
stránkách, jsem se dočetl, že kniha  Dům je,
cituji:  „…druhou  částí  třídílné  skladby
(Konvikt,Dům,Město)…“.
Je  to  vlastně jediná zmínka o knize  Město,
která,  jak  tedy  předpokládám,  ještě
nevznikla. Uvažujete stále o jejím napsání? 

Milý pane Jiří, jsem moc rád, že máte zájem
o moje knížky. Název Město nebyl doporučen,
protože je podobných titulů víc (viz William
Faulkner,  The Town), takže knížka vyšla pod
názvem Vacant…

Gratuluji-třebaže trochu opožděně-k vydání
knihy  Ikarovy monology. Se zájmem jsem si
ji  přečetl  a dovolil  jsem  si  napsat  k ní
i recenzi.

Moc vám děkuji,  pane  Jiří,  krásná  recenze.
Pište! Máte na to!

…udělal  jste  mi  velikou  radost,  určitě  jako
autor  sám  dobře  víte,  jak  člověka  potěší
pochvala  toho,  co  vytvoří.  Kromě  recenzí
nepíšu.  Nemám  velkou  důvěru  ve  svou
schopnost  fabulace,  třeba  se  to  jednou
změní.

Jestli  máte  energii,  mohli  bychom  spolu
napsat knížku o psaní. Na vaše otázky bych se
snažil odpovědět. 
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Pokud  bych  měl  svůj  pocit  vyjádřit
v kontextu  probíhajících  vánočních  svátků,
řekl bych, že se vaše nabídka podobá dárku
ležícímu  pod  stromečkem.  Když  ho  člověk
rozbalí,  zjistí,  že  to  jsou  zbrusu  nové  lyže,
a zároveň  si  uvědomí,  že  nikdy  nelyžoval:
neví přesně, do čeho jde, je to lákavé, ale dá
se tušit hodně práce.

Knížka  Zdánlivé  zbytečnosti by  měla  být
o technice  psaní,  o potřebě  psaní,  o dialogu
a monologu,  o psaní  povídky  a o rozhlasové
hře…

Z mailové korespondence - místo úvodu.

S knihami  Jana  Kameníčka  jsem  se
seznámil náhodou. Ani si nepamatuji, jakým
způsobem se mi do rukou dostala útlá knížka
s titulem Dům1. Jméno autora mi při nejlepší
vůli nic neříkalo, ale nepovažoval jsem to za
podstatné. Vždyť po roce 1989 se na knižním
trhu objevila spousta jmen, o kterých čtenář
neměl  nejmenší  potuchy.  Byli  mezi  nimi
„autoři  jedné  knihy“,  a to  ještě  ne  moc
zdařilé, ale začínali se oficiálně objevovat také
autoři  reprezentující  odlišné  pohledy,
ukazující  cestu  do  jiných  zákoutí  fantazie.
Samozřejmě, jsou to zákoutí přísně individu-
ální, ale v tom spočívá kouzlo literatury – pro
každého člověka reprezentuje něco odlišného.
1 Jan Kameníček: Dům, 1986 samizdat, 1991, Academia 2001
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Kniha  Dům ve  mně  něco  vyvolala,  dnes  se
často říká „oslovila mě“ (spojení sice výstižné,
nadužíváním  však  pozbývající  svého
významu).  Nebyl  to  jen  kafkovský  podtón
vyvolávající napětí, zvědavost a otázky, jak by
se  člověk  v podobných  situacích  mohl
zachovat,  ale  i něco  těžce  definovatelného,
drobnosti,  měnící  slova  na  stránkách  knihy
v literaturu, v umění. Jsou to takové zdánlivé
zbytečnosti…
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Psaní  začíná  čtením  –  napsal  bych,
kdyby to neznělo jako otřepaná fráze. Přesto
si  nedokážu  představit  jedno  bez  druhého.
Obojí  spolu souvisí  tak úzce,  že se nezačnu
ptát rovnou na to, jak a co začít psát. Zajímá
mě vaše  cesta,  i když  je  jasné,  že  si  každý
musí  nalézt  svou.  Vybavujete  si  okamžik,
kdy  jste  si  poprvé  uvědomil,  že  existuje
zvláštní  svět  fantazie  ukrytý  v knihách?
Máte  tento  moment  spojený  s nějakým
konkrétním titulem?  Když  jsem nad touto
otázkou  přemýšlel,  vzpomněl  jsem  si  na
několik  knih,  které  mi  postupně  měnily
pohled na to, co pro mě čtení znamená.

Vaše otázka mě potěšila. Když jste projevil
takový zájem o moji knihu Konvikt, musím se
přiznat,  že  v té  době  vycházely  knihy
v hektickém  tempu.  Tuto  knihu  vydalo  re-
nomované  nakladatelství2 a chybělo  tam
motto  z prvního  vydání.  Motto  znělo:
„Šťasten,  kdo  pozná  příčiny  sou-vislostí.“
Vergilius.  Ale  ve  skutečnosti  první  oficiální
motto  u další  knížky  bylo  zcela  jiné,  ale
k tomu se později jistě dostaneme. 

Ptáte  se,  jestli  si  vzpomenu  na  první
knížky,  které  mě ovlivnily.  Ne,  nevzpomenu
si.  Do  svých  deseti  jedenácti  jsem  odmítal
číst,  spíš  poslouchal  gramofonové  desky.

2 Jan Kameníček: Konvikt, Academia 2000
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Táhlo  mě  to  víc  k hudbě.  Možná  jsem  byl
dyslektik  nebo  mě  knížky  neuspokojovaly.
Fakt  je,  že  u nás Na Šafránce hrálo dvakrát
týdně smyčcové kvarteto,  a i když jsme měli
ohromnou  knihovnu,  naplněnou  po  okraj
Bídníky,  Holečkem,  Ságou  rodu  Forsytů  od
Galsworthyho,  stařičkým  vydáním  Orbis
pictus a F.L. Věkem, Babičkou s Kašparovými
ilustracemi  a Ernestem  Hemingwayem,
nechávalo mě to docela chladným. Až jednou,
asi  v devatenácti  letech,  jsem  mimoděk
objevil  útlou  knížečku.  Byl  to  Updike.
Jmenovala  se  Holubí  pírka3.  Vyšla  v roce
1965  a já  zůstal  celý  ohromený.  Epifanie.
Zázrak. Nevím, už si  přesně nepamatuji,  ale
myslím,  že  Hemingway vzpomíná,  jak  seděl
v koruně  stromu  a četl.  Ty  stránky  na  něho
tak silně působily, že je prohlížel proti slunci -
chtěl přijít na tu záhadu, která byla schovaná
v tom  textu.  Tohle  bylo  něco  podobného.
Lidsky,  s láskou  popisovaný  hrdina  a jeho
celá  rodina,  že  mně  to  vyrazilo  dech.  Až
mnohem později (nebyl nikde k dostání) jsem
přečetl  Kentaura, tři dny, které stráví syn se
svým  otcem.  Je  tam  situace,  kdy  jistý  muž
volá na hlavního hrdinu, že zdálky je podobný
svému  otci,  a syn  odpoví:  „Táta  je  větší.“
Vytryskly  mně  slzy.  To  nebyla  zdánlivá
zbytečnost, to bylo to nejkratší vyznání svému

3 John Updike: Holubí pírka, Praha SNKLU 1965
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otci. V knihovně byly i jiné skvosty, Nathalie
Sarrautová4 a Pan  Martereau5,   Robbe-
Grillet6 a jeho  Gumy7.  Zjistil  jsem,  že  se  dá
psát jinou formou, že existuje minimalismus,
tropismy8, drobné zachvění květiny…

Rád bych se ale vrátil k Holubím pírkům.
Knížečka byla velmi útlá, pár stránek, a to je
pro  začínajícího  čtenáře  velmi  lákavé.
A pokud  to  jsou  k tomu  ještě  povídky,  má
pocit, že přečetl knihu a ví zase o mnoho víc.
Proto  je  také  pro  mladého  adepta  lákavé
nakoupit  si  co  nejvíce  líbivě  nazvaných
učebnic o tom, jak psát.  Ale s prominutím, to
skončí  jako  v románu  Petra  Skarlanta Věk
slasti9. Tam jistý postarší autor obchází večer
hospody  a vypráví  o svém  nedokončeném
destruktivním  románu  Žíravina.  Krásná
zdánlivá zbytečnost. Celý život nenapíše nic.
Takže  mladý  adept  psaní  otevře  svátečně
první brožurku a napoprvé něco z napsaných
vět  nepochopí.  Otráveně  knížku  odloží
a s ještě menší chutí se pustí do další.

Zajímavé:  pokud  chcete  začínajícího
autora  nalákat,  je  dobré  rozepsat  se  hned
v prvních větách o rituálech psaní. Nemusíte

4 Nathalie Sarrautová (1902 - 1999), francouzská spisovatelka ruského původu
5 Nathalie Sarrautová: Pan Martereau, Odeon 1966
6 Alain Robbe-Grillet (1922 – 2008), francouzský spisovatel a literární teoretik
7 Alain Robbe-Grillet: Gumy, SNKLU 1964
8 podle knihy N.Sarrautové: Tropismy (1939)
9 Petr Skarlant: Věk slasti, Melantrich 1977

7



ho hned nutit psát vestoje, bosého a inhalovat
shnilá jablka či pít litry kávy. Ale autora vždy
zaujme,  jestli  je  lepší  psát  tužkou,  či  na
počítači,  zda  povídka má být  krátká,  a jestli
stačí vjem a imprese,  či něco žertovného, co
jsme zrovna zažili  ve  škole.  Jenže  to  hlavní
autor  netuší.  Že  tvorba  je  potřeba,  jak
prohlásil  Thomas  Mann.  A silná  empatie
k druhým.

Napadla  vás  v mládí  myšlenka,  že  se
stanete  spisovatelem?  Je  psaní  vždy  jen
vnitřní  nutkání,  které  musí  vycházet
z vlastních prožitků?

Já  jsem  si  moc  přál  zajímat  se  o hudbu
a hrát  na violoncello.  Jenže na přání  rodičů
jsem  musel  na  stavební  průmyslovku.  Můj
strýc  byl  architekt  Fanta,  druhý strýc,  který
po válce emigroval, protože mu vzali továrnu
TOS Kameníček, byl také architekt, tak mně
to bylo jaksi souzeno. Hrůza! Něco tak nepo-
chopitelného jako je deskriptiva, matematika
a geodézie a chemie… To jsem opravdu nebyl
schopen vůbec pochopit. Známky v nejlepším
trojky. Kromě češtiny.

V prvním ročníku stavební školy jsem měl
možnost  navštěvovat  soukromou  výuku
violoncella u pana profesora Sádlo10. Dohoda

10 Pravoslav Sádlo (1925 – 2000) - český violoncellista a pedagog
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byla jasná: rodiče trvali na maturitě, a potom
bych  směl  přejít  do  druhého  ročníku
konzervatoře. Maturitu jsem udělal a přečkal
jsem netrpělivě prázdniny.

Bylo  to  nejkrásnější  září  v životě.
Nastoupil jsem na řádné studium, cvičil jsem
pilně, šest osm deset hodin denně. Nároky se
stále  stupňovaly.  Nutno  přiznat,  že  souboj
kantorů mezi sebou byl obrovský. Kantoři se
předháněli  v úspěších  a žáci  se  stali
závodními  koňmi.  Ve  druhém ročníku  jsem
hrál Dvořákovo  Rondo  s orchestrem. Ovšem
daň za tyto enormní výsledky přišla kupodivu
dost  brzo.  Bolesti  krční  páteře,  křeče
v rameni, akupunktury, brufeny, injekce. Pan
profesor  vám  na  smyčci  přesně  metrem
naměřil,  jak  dlouhý  je  tah  smyčcem,  každá
nota byla na centimetry zapsaná do not a tlak
smyčce na strunu se měřil na poštovní váze
na dopisy,  umístěné na  židli  nalevo od vás.
Přísahám!  Takže  nakonec  přišly  křeče  do
rukou  a záněty  šlach.  Nakonec  jsem
přestoupil  k laskavému  profesorovi  Viktoru
Moučkovi11 (violoncellista slavného Vlachova
kvarteta)  a absolvoval  Dvořákovým
Koncertem h moll, Bachem a Beethovenovou
Sonatou g moll. 

Položil  jsem  violoncello  na  skříň,
rozhodnutý,  že  po prázdninách si  k cellu  už

11 Viktor Moučka (*1926) – český violoncellista a pedagog
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nesednu.  Koncerty,  zájezdy  i hudební  pro-
středí mně vzaly veškeré iluze. Dvě maturity
a přesvědčení,  že  se  ani  k jednomu  oboru
v žádném případě nevrátím. Lehl jsem si  na
postel a hleděl do stropu. Tři čtvrtě roku…    

Byla to zajímavá doba. Rodičům na krku,
bez peněz, bez perspektivy. Představoval jsem
si,  že  by  ideální  práce byla  taková,  kdybych
nebyl závislý na tělesné dispozici v půl osmé
večer  na  podiu  a ve  fraku,  kdybych  si  tak
mohl svoji práci udělat,  pokud se budu cítit
při síle, no a pak vždycky nějak na to zahájení
výstavy dojdu. Jenže o malování nemohla být
ani řeč. Strýc byl sice akademický malíř, ale
taková představa mě nelákala. V tu chvíli mě
ani  ve  snu  nenapadlo,  že  bych  mohl  psát,
vleže  fabulovat  příběh,  a když  se  dostaví
energie,  což  bývalo  hlavně  v noci,  sednu
a příběh napíšu. Ovšem netušil jsem, že psaní
si  žádá  moc  energie,  že  půl  stránky,  natož
dvě, mě totálně vyčerpají a dostaví se závratě,
pocit na zvracení a nepříjemné pocení.

Jak ovlivnilo studium konzervatoře vaši
literární  tvorbu?  U knihy  o Bachovi
a Vzniku  románu  v sonátové  formě je  to
jasné,  stejně  tak  u rozhlasových  her
o skladatelích.  Odráží  se  ale  i v jiných
knihách?
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Studium  konzervatoře  mě  ovlivnilo
opravdu na celý život. Rozhodně si začínající
student  nemůže  představovat,  že  vchází  do
chrámu  hudby,  kde  se  hovoří  jen  o hudbě
a rozboru  například Paderewskeho nebo jak
interpretuje  Bacha  Yo  Yo  Ma  či  Janosz
Starker.  Studenti  se  začnou  vehementně
shánět  po kšeftech;  vůbec  jezdit  autobusem
do  dvě  stě  kilometrů  vzdálených  sálů  je
nápor, poslouchat řeči v autobuse, na pokoji
a u stolu,  to  vám  vezme  všechny  ideály.
Trochu odbočím.  Bavili  jsme se před časem
na  toto  téma  s producentem  Janem
Balzerem. Rok učil na FAMU. Dopadlo to tak,
že  ho  skupina  studentů  pravidelně  odtáhla
dolů do Slavie a tam z něho tahali rozumy, jak
co nejrychleji vydělat peníze, žádné otázky na
produkci,  práci  s rekvizitami,  se  svícením,
práci s hercem, jen a jen jak rychle vydělat na
reklamě nebo jak se dostat do ciziny. Prachy,
prachy, rychle dojít k cíli celebrity. Pan Balzer
to  vydržel  krátce,  odešel  a má  svoji  velmi
úspěšnou agenturu divadelní a filmovou. Pro-
boha,  jistě  že  to  nejsou  všichni!  Je  ještě
vždycky  pár  bláznů,  kteří  se  izolují  a začíná
jim samostudium. A tak to má být.

Mám  celoživotního  kamaráda,  spolužáka
Svatoslava   Gosmana,  je  o rok  mladší,
vystudoval gymnázium a potom konzervatoř,
kde jsme se také seznámili. Zavolal jsem mu
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a nabídl  mu,  zda  bychom  nemohli  zkusit
spolu  psát  rozhlasové  životopisné  hry
o skladatelích.  On  sám  byl  z hraní  v AUSu12

otrávený  (musel  si  tam  odbýt  dva  roky
povinné  vojenské  služby),  a  tak  jen  suše
prohlásil,  že  by  o  to  velmi  stál.  Psali  jsme
spolu potom dennodenně třináct let. A první
naše  práce  byla  pro  Lyru  pragensis.  Život
a dílo  skladatele  Foltýna.  Lékař  najde
v nemocnici starou složku s papíry o Bedřichu
Foltýnovi,  který  v Bohnicích  zemřel,  a celý
příběh rekonstruuje (tak opravdu měl končit
Foltýnův příběh). Věděli jsme, že je to téma
v té době polozakázané, a přizvali jsme skvělé
herce. Paní Medřickou, milého pana Řehoře,
Petra  Štěpánka.  Psychiatra  hrál  místo
Miroslava  Macháčka  na  poslední  chvíli
Rudolf Kvíz. I muziku jsme si napsali. To byla
naše první adaptace.

Začít zčistajasna psát životopisné hry pro
rozhlas  není  obvyklý  nápad.  Co  vás
inspirovalo, pamatujete si na to?

Bylo  mně  jasné,  že  bez  rozhlasových
znalostí  a zkušeností  je  bláznovství  se  do
něčeho  takového pouštět.  Zavolal  jsem tedy
svému  spolužákovi,  věčně  veselému  ka-
marádovi  (později  jsem  se  dozvěděl,  že

12 AUS - Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého
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vyskočil  z okna),  a poprosil  jeho  maminku,
paní  Vlastu  Sýkorovou,  jestli  bych  mohl
chodit na stáž na natáčení. Tak jsem se dostal
k panu režisérovi Gustavu Heverlemu13, který
mi s nebývalou ochotou umožnil denně sledo-
vat techniku zvukaře a střihačů i práci s herci.
Úžasná  škola.  Popravdě  řečeno,  byl  jediný,
jiní režiséři v žádném případě nebyli ochotni
předat  jakékoli  zkušenosti  a pěstovat  si  tak
konkurenci. 

Řekli  jsme  si,  že  do  televize  rozhodně
nepůjdeme,  i když  jsme zažádali  o přihlášky
na  FAMU.  V televizi  s námi  o praxi  mluvil
pan  režisér  Adamec.  Byl  velmi  slušný
a ochotný,  ale  to  místo  už  dostala  Lucie
Borovcová.  Pan  režisér  se  zeptal,  jestli
nemáme nějaký námět na inscenaci, hned nás
seznámil  s paní  Helenou  Sýkorovou  a jako
svého dramaturga jsme dostali Jiřího Dufka.
Vznikly dva náměty, ale moloch televize nás
nezajímal. Bavila nás dokumentaristika. V té
době  vznikl  cyklus  Hudba dětem,  uváděl  to
Waldemar  Matuška  s malým  Honzou
Vokurkou.  A také  vznikaly  v roce  1984
obsáhlé  Obrazy z dějin české hudby.  Námět
a celkový dohled  měl  dr.  Václav  Holzknecht
a my  některé  díly  rozpracovali  a napsali
scénáře.  Dokumentaristika  je  krásný  obor,
bůh pro nás byl Jan Špáta, tak jsme napsali

13 Gustav Heverle (1920 – 2008), český divadelní a filmový herec a režisér
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o vzniku  klavírů  v Hradci  Králové,  o firmě
Petrof.  Scénář  jsme  psali  s Miroslavem
Horníčkem.  O konzervatoři  pro  nevidomé14,
o mladých  začínajících  talentech,  uváděl  to
náš  spolužák  Marek  Eben.  A další  a další.
Před  samotným  natáčením,  kdy  rozpis
připraví  producent,  zasedne  úzký  štáb  do
mikrobusu  a jede  se  na  obhlídky.  Režisér,
asistentka  produkce  a produkční,
kameraman,  asistent  a scénáristé.  Je  to
úžasná škola, protože od stolu byste si mnoha
zdánlivých  zbytečností  nevšimli.  Na  kon-
zervatoři  pro  nevidomé  vás  zaujme  vysoké
železné pletivo, táhnoucí se od zábradlí až po
strop.  To  pletivo  se  táhne  pevně  kolem
zábradlí až do suterénu. I tam je natažená zá-
chranná  síť.  Povinná  zábrana  proti
přepadnutí  přes  zábradlí.  Nebo  běžecké
závody  při  tělocviku:  nevidomý  běží  a před
ním pozpátku se zvonečkem v ruce běží  bez
větší  námahy  osobní  asistent.  Taková
obhlídka  se  nevyrovná  chození  doma  se
zavřenýma  očima.  Nebo  práce  se  dřevem
v továrně  Petrof  vám  nabídne  množství
unikátních záběrů, které byste  doma u stolu
nevymysleli.  A tak je to i se psaním povídky,
hry nebo filmu. Čím víc  předem jste  věděli,
tím lépe se vám píše.

14 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
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Stejně  nejvíc  ze  všeho  nás  lákal  intimní
rozhlas. Pracují tam opravdoví nadšenci, kteří
nemají  potřebu  vysedávat  večer  v Adrii15

a dělat  kšefty.  Rozhlas,  to  je  jiný  svět.  Můj
první vstup do druhého podlaží v rozhlase byl
šokující.  Psal  se  rok  1977  a naproti
Vinohradské byly všechny domy neopravené
ještě  z osmašedesátého.  Domy  jako  od
neštovic.

Přišli  jsme  s nápadem,  který  byl
jednoduchý:  navrhneme  námět  k výročí
nějakého slavného skladatele,  napíšeme hru
(aprobaci  na  to  máme,  vystudované  dějiny
hudby,  konzervatoř)  a tím,  že  je  to  hra
nepolitická, budou hrát v inscenaci herci jaksi
za  odměnu.  O tom  jsme  prozatím  pomlčeli.
Také  se  tak  stalo:  pan  Hrušínský,  Vladimír
Ráž,  Dana  Medřická,  Jan  Kačer,  Ota
Sklenčka, Václav Voska, Jiří Adamíra, Eduard
Cupák a další.

Po  letech  bylo  pro  nás  překvapení,  když
hlavní  roli  dostal  za  odměnu  za  své  činění
Zdeněk  Buchvaldek.  Vrchnost  už  pochopila
a věděla,  jak  toho  úspěchu  u posluchačů
využít.  Pan  Buchvaldek  absolutně  nezapadl
do  kolektivu  před  natáčením,  seděl  sám
a koukal  do  šálku  s kávou,  nikdo  s ním
nepromluvil. Pitomý osud kariéristů.

15 Adria - filmový klub v bývalé Laterně magice na Národní třídě. Dnes opět klub 
privilegovaných filmových tvůrců
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Vedle toho jsme si vymysleli rozhovory se
začínajícími  profesionálními  hudebníky.
A také povídky,  První tóny se to jmenovalo.
Staré  pravidlo  zní  zaplnit  mezeru  ve
společnosti.  Tyhle  pořady  chyběly  a pro  nás
byla  realizace  mnohem pružnější,  než  čekat
na  vydání  knihy.  Víte,  ono  mnoho mladých
chodí a trousí kolem sebe, že píšou knihu. To
vám ještě nikdo věřit nemusí. Když ale máte
za  sebou  výsledky,  na  které  se  můžete
odvolat, je to lepší. Přesto doporučuji s nikým
se moc nebavit a dělat. Nechtít poklepání na
záda,  vydržet  to  bez  toho.  Ono  totiž,  když
zapředete  naivní  debatu,  dozvíte  se,  že  je
nesmysl  psát,  protože  stejně  nemáte
ve dvaceti  třech  letech  zkušenosti,  je  to
všechno  takové  smutné,  řeknou,  proč
nenapíšeš  třeba  detektivku,  nebo  humo-
ristický román,  aby se  lidi  zasmáli.  Ty  rady
jsem  dostával  od  svých  nejbližších.  Dost  to
bolelo.  Rozhodně  vám  to  vezme
přinejmenším na chvíli chuť do dalšího psaní.
Ale nemůžete se divit,  ani ti  nejbližší  nevidí
do vaší hlavy. A chuť pracovat stejně musíte
najít u sebe nebo u stejně smýšlejícího kolegy.

Tím, že jsem byl ve svobodném povolání,
měl  jsem  právo  na  pracovnu.  To  také
vymyslel  praktický  Sváťa.  Zařídil  jsem  si
půdní  pokojík  i s příslušenstvím.  Ideální.
Měli jsme kde denně pracovat a nemuseli se
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s nikým  moc  bavit.  Občas  byl  problém  s
penězi. Čekalo se na honoráře (hovnoráře se
říkalo), k večeři byl kus salámu a dvě housky.
A když byl hlad, spolkl se jeden Dinyl (prášek
proti  bolesti),  ten  chuť  na  jídlo  bezpečně
zahnal.

A taky  se  člověk  musel  naučit  vydržet
vyslechnout  od  druhého (dramaturga)  slovo
ne.  A hlavně,  jak  se  říká,  převyprávět  dra-
maturgovi celou hru ve výtahu. To je takové
producentské pravidlo,  nemám čas, když mi
neřeknete celý film, zatímco pojedeme spolu
výtahem, a když ho nepochopím, nemá cenu
dál spolupracovat. To se týká i převyprávění
povídky,  reklamy,  novely. Námět  připraven.
Odsouhlasen. Synopsis odsouhlasena. Všude
byly  parafy nadřízených.  Pak napsat  úvodní
obraz. Druhý, třetí. Hra má 25 až 30 obrazů.
A najednou  připomínka,  toto  na  str…  je
špatně,  takže  předělat  i obraz  5 a 6 a 9.
Trpělivě domů a psát znovu. Všechno se psalo
na psacím stroji,  vkládaly se  kopíráky a dvě
kopie.  Rukou jsme  vpisovali  do  textu  a pak
tuto  vzácnost,  která  se  nikdy  naštěstí
neztratila, dostala paní Bendová a ta napsala
čistopis.  Hra  se  odevzdala  a byla  vystavena
smlouva. Když byla hra odsouhlasena a viselo
obsazení,  točilo  se  dva  týdny.  Hudba  se
stáčela  také  třeba  do  pěti  do  rána.  A pak
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zasedli  všichni  režiséři,  asistenti  a vedoucí
a hru si poslechli a schválili.

Prý se to tak dělalo. Nevím. K tomu jsme
my dva nikdy pozváni nebyli.

Najednou,  po  tři  čtvrtě  roku,  mně  bylo
nabídnuto,  že  bych  mohl  nastoupit  do
rozhlasu  jako  režisér  ozvučení.  V tu  chvíli
nikdo  v redakci  netušil,  že  už  máme
v rozhlase  natočenou  první  hru  Třináct
krásných  let.  A já  při  své  naivitě
a suverénnosti  netušil,  jak  to  v rozhlase
opravdu vypadá.

Je  velký  rozdíl  mezi  psaním  povídek
a psaním pro rozhlas?

To  jsou  zcela  jiné  obory.  Povídka  je
klidnější,  pracujete  s reflexemi,  střídáte
dialog s popisem, retardujete děj a tím zvýšíte
napětí, to všechno v rozhlasové hře musí mít
rychlejší tempo, těžko se můžete v ději vracet,
v knize je to jiné, tam klidně skočíte o stránku
dozadu a přečtete si větu znovu. U rozhlasové
hry  hlídáte  každé  slovo,  zda  není  zbytečné,
aby  se  často  neopakovalo,  také  abyste  se
vyhnul hiátům16 a slovům, která nejdou herci
do  pusy   (ležel  líně,  jas  svítící,  znals  svoji
matku?  atp).  Jsou  to  dvě  stejné  souhlásky

16 hiát – setkání dvou samohlásek netvořících dvojhlásku (na rozhraní dvou slabik nebo 
slov), mezi kterými se ve výslovnosti může tvořit hiátová hláska
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vedle sebe, ty se špatně a namáhavě vyslovují,
herci  to  nemilují.  Ale  stejně  jako  u knihy
pracujete  například  s rytmem.  Střídáním
krátkých a dlouhých vět,  monologů.  Zkrátka
ta  stavební  škola  a pregnantnost
a konzervatoř  se  svojí  zvukomalebností  při
interpretaci skladeb se hodily.  Dialog ve hře
je  kupodivu  krátký,  řádka  stačí,  dvě  řádky
jsou už podezřelé. Musíte také záměrně měnit
prostředí,  nedejte  se mýlit,  rozhlasem se dá
vytvořit jakákoli nálada. Pokud si myslíte, že
odehrajete  celou  hru  v dialogu  v šumící  ka-
várně,  jste  na  omylu,  pokud  od  začátku  do
konce  dáte  podkres  kavárny  a cinkání
skleniček, lžiček a náznaky hovorů a smíchů.
S podkresem  opatrně,  pouze  drobné  krátké
zvukové  připomínky,  nálady.  Tak  je  to
i s technikou psaní povídky.

V rádiu pracoval pan Artur Šviha,  genius
přes  zvukové  efekty.  I byl  jednou  v pátek
osloven  panem  režisérem,  že  od  pondělí  se
točí  tragická  hra  o horolezcích,  bude  to
smutné,  pane  Šviha,  až  hrdinové  zahynou.
„No a já  od vás,  pane  Šviha,  nechci  nic  tak
nemožného. Jen křupavé kroky ve sněhu, do
toho  vítr  a vyčerpané  vzdychání.  Nic
náročného, jak sám cítíte.“

Chudák Artur propotil  víkend a v pondělí
odpoledne  přesně  ve  dvě  všichni  s napětím
čekali,  co  se  bude  dít.  Pan  Šviha  se  nechal
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zavřít v akváriu, přizval pana Kokeše, aby mu
dělal lehký vítr, a dal pokyn režii. 

Stal  se  div.  Režie  zmlkla  a zírala  na  ten
měchuřinový  propitý  obličej  pana  Švihy
osvícený  malou  lampičkou.  Režií  se  nesly
namáhavé křupající kroky ve sněhu a nad tím
vším se vznášel lehký vítr, mohutněl, sílil, až
přešel v hrozivý dunivý vichr (to pan Kokeš
dělal  na  ohromný  válec  potažený  kůží).  To
vám  bylo  kouzlo,  to  byla  imprese.  To  byl
zázrak. 

Všichni vtrhli do studia a objímali rudého
pana Švihu, který ve zpocených rukách držel
dva  prezervativy  značky  Primeros,
napěchované  obyčejným  moučkovým
cukrem… Ten člověk měl nadměrně vyvinutý,
až geniální  smysl  pro vytvoření  zvuku. Víte,
jak natáhnete staré kukačky? Lehce a pomalu
pootočíte  válcem  u psacího  stroje.  Stejnou
představivost  využít  sebemenší  detail,
zhmotnit  nápad  v konkrétní  myšlenku
potřebujete  i u psaní.  Každý  detail,  slovní
obrat,  každý pohyb či  nečekaná reakce toho
druhého se dají  využít.  Olga Scheinpflugová
v Českém  románu vzpomíná,  jak  byla  jako
malá  holčička  svědkem,  když  se  jejich
služebná dopisem dozvěděla, že její milý padl.
S nepochopitelným  zájmem  sledovala,  jak
služebná  přiložila  ruku  k ústům  a potom  si
v rozpacích  přejela  dlaněmi  po  zástěře.
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Sledovala ten výjev. Po desetiletích použila to
gesto v Matce. Už zcela vědomě.

Psali  jste  pro  rozhlas  také jiné  literární
útvary, nebo jen hry? 

Vymysleli  jsme si,  jak jsem se už zmínil,
pravidelný cyklus nazvaný První tóny, byly to
hodinové  povídky,  napůl  čtené  hlavním
hrdinou  a napůl  hrané,  věnované  začátkům
slavných  hudebníků.  První  povídka  byla
věnována  Pablo  Casalsovi17 a četl  ji  Václav
Voska. To bylo vyznamenání. Pro nás to byla
perfektní  průprava,  jak  se  naučit  psát  po-
vídku.  Musím  upozornit  na  jednu  zásadní
pravdu -  opravdový  spisovatel  by  psal  snad
pořád, seděl by nad počítačem a psal.  Jenže
přichází  také  únava  (jak  ji  popisuje
v Dopisech  Felice F.K.),  přichází  tělesná
slabost  a nechuť.  Člověk  sedí  nad  svítící
obrazovkou  a není  schopen  vymyslet  jedno
jediné  slovo.  Je  dobré  vstát,  dát  si  pauzu
a zkusit  to  po  chvíli  znovu.  Vybavuje  se  mi
fotografie  Leonarda  Bernsteina,  jak  leží
s hlavou v dlaních na desce klavíru, vedle něj
oblíbená a nezbytná sklenka whisky… Strašná
bezmoc.

17 Pablo Casals (1876 - 1973) španělský cellista a dirigent
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V rozhlase jste dlouho nepobyl, proč jste
v něm tak brzy skončil?

V rozhlase to začínalo být stále napjatější.
Všechny  výhody,  plat,  čtyři  hodiny  práce
denně plus stáčení  hudby v režii,  to  se  dělo
hlavně v noci, ale to mně vůbec nevadilo.

Najednou  jsem  objevil  na  stole  jen  tak
položenou  přihlášku  do  SSM.  S úsměvem
a nadhledem dramatika, který už má odvysí-
lanou  hru,  jsem  hodil  papír  do  koše.
Mimochodem  mimopracovní  příjem  nebyl
povolen,  což  jsem  fakt  netušil.  Druhý  den
ležel papír z koše na stole. Odmítl jsem. Jen
pokrytecké  úsměvy  a pracovalo  se  dál.
A protože jsem byl ve zkušební půlroční době,
dostal  jsem  šanci  ještě  jednu  a poslední.
Přihlášku do KSČ. 

Takže  to  byl  konec.  Požádal  jsem  paní
vedoucí,  zda  bych  si  mohl  vybrat  do  konce
roku  legálně  dovolenou.  Sladce  mi  bylo
všechno odsouhlaseno. V půli listopadu jsem
položil klíče večer na stůl, nikdo v redakci už
nebyl, a zacvakl za sebou dveře.

Bohužel  legální  dovolená  končila  na
Vánoce  a já  měl  tu  povinnost  oznámit
tatínkovi,  že  v lednu  do  rozhlasu  už  nena-
stoupím.  Aby  nikdo  nemohl  tvrdit,  že  jsem
nedokázal  pracovat  v rozhlase,  vydržel  jsem
to  rok,  ale  na  další  výhody  a podmínky
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nemůžu přistoupit, řekl jsem mu. A také o té
přihlášce  jsem  řekl.  V tátových  očích  jsem
uviděl údiv. A respekt a obdiv. 

Když  jste  se  stal  spisovatelem  na  volné
noze, psaní, které bylo předtím zábavou, se
najednou stalo povinností.  Uvědomil jste si
nějakou  změnu?  Blokoval  někdy  pocit
povinnosti chuť k tvorbě?

Když  mně  bylo  naznačeno,  že  moje
pracovní zkušební lhůta v rozhlase končí, byl
jsem svým způsobem rád. Bude to znamenat
mít celý den volno, číst a psát, žádná šikana.
Ráno  na  Nový  rok  jsem  vstal  z postele  Na
Šafránce  a druhého  odpoledne,  bez
rozloučení,  abych  maminku  nerozčílil,  jsem
byl už v zabydleném ateliéru. Před tím jsem
tam půl roku chodil na půl dne, četl a zvykal
si  na  nové  prostředí  a zvuky.  Pár  dní  nato
jsem byl zavolán do rozhlasu, abych si vyzvedl
hru  o mládí  skladatele  Prokofjeva,  s tím,  že
hra  je  dosti  slabá,  a tak  jestli  s tím  něco
uděláme.  Šel  jsem  domů  s textem  pod  paží
a říkal  jsem  si,  že  to  takhle  bude  pořád.
Doprošování  se  o zakázku,  a potom,  jako
poslední nájemný kuli, udělat svou práci. Ale
záměr jsme měli od začátku jasný, téma bude
díky  známým  osobnostem  lákavé,  trochu
didaktické,  ale  hlavně  nepolitické  a slušně
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poslouchané.  Posluchači  si  hry  nahrávali,
žádali  si  z rozhlasu  scénáře,  rozhlas  poslal
scénáře i do ciziny.  To jsme nikdy nedostali
proplaceno. Jednou jsme už zaplaceno dostali
a to ostatní byla práce a příjem Čs. rozhlasu.
Tak to fungovalo.

My  měli  za  úkol  napsat  hru,  jejíž  syžet,
hlavní kostra příběhu byla dána: objednávka
zněla  hra  k výročí  skladatele,  tudíž  na-
studovat  literaturu,  najít  oponenta  a něčím
příběh  ozvláštnit,  udělat  originálním.
S podivem jsme  zjistili,  že  rychlou  metodou
brainstormingu  přijdeme  na  nosný  příběh
a motto  minimálně  za  rok.  Opravdu.
Nastudovat literaturu, připravit výpisky, poté
předložit  redaktorovi  námět,  dvě  stránky,
poté synopsi, po odsouhlasení bodový scénář.
A vybrat  a naposlouchat  spoustu  hudby.
U životopisných  her  jsou  dvě  možnosti,
obsáhnout  celý  život  skladatele,  nebo
rozpracovat nosnou epizodu ze života hlavní
postavy.  Když  chcete  pojmout  delší  úsek
života, musíte mít průvodce, vypravěče, který
děj posunuje. Ono v Amadeovi to není řešeno
jinak. 

Takže  sednout  a nadepsat  Obraz  1 a začít
tou první větou, podkresem, tj. prostředím, to
trvá  opravdu  minimálně  rok.  A  za  tu  dobu
člověk jen chodí a trpí výčitkami svědomí, že

24



je  líný,  a  že  talent,  který  kdysi  měl,  do
nenávratna zmizel. 

V té  době  jsme  si  navzájem  začali  nosit
první  povídky.  Přes  doktora  Radkina
Honzáka, lékaře a nepředstavitelně laskavého
člověka,  takového  spiritus  agens  všech
kumštýřů  v Praze,  jsme  se  seznámili  s dr.
Františkem Kautmanem18.  S bývalým velkým
komunistou, ve svých dvaceti čtyřech letech,
hned  po  válce  šéfem  Československého
spisovatele,  který  ovšem  velmi  rychle
vystřízlivěl a v roce 1977 jako jeden z prvních
podepsal  Chartu.  Skončil  na  pár  měsíců
v prodejně  s numismatikou,  což  byla  práce,
kterou  nemohl  se  svojí  subtilní  konstitucí
zvládnout. Drobný mužíček, který byl zvyklý
na svoji samotu nebo přednášky, a najednou
osm  hodin  na  nohou,  mezi  lidmi  a k tomu
nekonečné a nečekané výslechy. Přijeli si pro
něho dvakrát třikrát v měsíci, mile pozdravili
a odvezli ho z prodejny do Bartolomějské. Po
třech  letech  se  pan  profesor  psychicky
zhroutil.  Zlatý  Radkin  Honzák  pomohl
s důchodem  a pan  doktor  mohl  (i přes  tý-
denní  výslechy)  psát.  Jeho Kafka,  Dostojev-
ský, Hostovský, doslov k Janu Vladislavovi už
patří do zlatého fondu české literatury.

A protože  dostal  dr.  Kautman svolení  od
MUDr. Radkina Honzáka, že si můžeme plně

18 František Kautman (*1927), český literární historik a spisovatel
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důvěřovat, začali jsme se scházet na nádvoří
Městské  knihovny,  nikým  nesledováni,
a pomalu jsme byli  zasvěcováni  do práce  se
samizdatem.  Postupně  seznámeni
s písařkami,  knihaři,  se  sítí,  distribucí
a hlavně  s právními  zásadami,  abychom  se,
při svojí naivitě, nedostali do problémů. A tak
vznikla moje knížka Inkarnace, v roce 1979. 

Proč  musela  Inkarnace  vyjít
v samizdatu?  Bohužel  ten  text  neznám,
stejně  jako  následující  dva,  Synopsis
a Damnatur.  V současné  době  nejsou
k dispozici  a předpokládám,  že  je  to  právě
díky jejich samizdatovému vydání.

Samizdat  byl  takový  nešťastný  překlad
z ruštiny – samo-vydáváno. Písařka psala na
jednu  stranu  průklepového  papíru,  mohlo
vzniknout  pouze  deset  kopií,  pak  už  se  to
nedalo  přečíst,  a tyto  knihy  se  distribuovaly
tajně.

V té  době,  koncem  sedmdesátých  let,
nesměly  nelegálně  knihy  vycházet,  právníci
vypracovali  jakousi  ochrannou  známku  pro
autora, kdy se zavazuje, že knihy se nesmějí
dále  (nad  deset  výtisků)  rozšiřovat.  Přesto
Inkarnace, Synopsis a Damnatur, sám nevím
jak,  a bylo  lepší  to  nevědět,  zmizelo  u dr.
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Viléma  Prečana19 a hlavně  u pana
Schwarzenberga v jeho knihovně. 

Jak hodně bylo (a vlastně ještě je) těžké
přinutit  se  k pravidelné práci?  Život  na
"volné noze" určitě svádí k odkládání ze dne
na den  a předpokládám,  že  jednou
z důležitých  vlastností  je  vnitřní disciplína.
Měl  jste  někdy  krizi,  období,  kdy  jste  měl
pocit, že nemáte sílu pokračovat, nedokážete
v sobě  onu  vnitřní  disciplínu  zmobilizovat
a znovu se pustit do psaní?

Zdeněk Svěrák říká, že raději vyčistí všem
v rodině boty, než by začal psát. Zůstat doma
sám a vědět, že musíte psát, je někdy hodně
těžké. Úzkost a strach. Při mé první hře jsem
měl  nastudováno  všechno,  co  se  dalo
v knihovnách  sehnat,  kdy  a kde  Prokofjev
studoval,  nepěkný  vztah  s otcem  důstoj-
níkem, velký citový vztah k matce. Říkal jsem
si,  to  snad není  možné,  takový blok.  Kdyby
byla  aspoň  první  scéna,  první  obraz,
prostředí, zvuky. Doslova jsem to vzdal. Řekl
jsem si, že zavoláme do rozhlasu a vzdáme to.
V tu  chvíli  přišlo  uvolnění.  Napadlo  mě,  že
jednou  mladý  Prokofjev  hrál  s matkou
a kamarády kroket. A odpálil jednu kouli tak
nešťastně, že matce bolestivě poranil koleno.

19
 Doc. PhDr. Vilém Prečan (* 1933), český historik, zabývající se moderními českými 

dějinami
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Matka  vzpomíná,  že  hrozně  plakal.  Sednul
jsem k psacímu stroji a asi za týden byla hra
napsaná.  Oidipovský  komplex.  Matka  si
nepřála, aby se zabýval malý Serjoža uměním.
On stejně začne komponovat a vzpomíná na
těch třináct krásných let.  Byl to podvědomě
vzkaz  mé  mámě,  že  budu  stejně  psát.
Pochopila  to.  Stejně,  jako  se  našel  táta
v napsané roli důstojníka.  

Samotné  rituály  psaní  určitě  nestačí
k tomu, aby dílo vzniklo. Proč myslíte, že tak
hodně autorů o nich mluvilo nebo mluví? Je
v tom  spíše  snaha  upoutat  pozornost
čtenářů,  něco  na  způsob  reklamy,  nebo
skutečně  některým  autorům  v tvorbě
pomáhají?  Jaký  máte  vy  vztah  k takovým
rituálům? 

Ty rituály,  jak  je  nazýváte,  je  dynamický
stereotyp,  který  je  nutný  co  nejdříve
vypěstovat.  Pokud se  autor  rozhodne  skočit
do  svobodného  povolání,  být  sám  sobě
producentem,  je  velmi  dobré,  o tom  jsem
přesvědčen,  začít  psát  ve  dvou.  Jednou  se
ptali  v televizi  Adolfa  Borna20,  proč  kreslí
s Oldřichem  Jelínkem21.  Odpověděl

20
 Adolf Born (*1930), malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a kostýmní 

výtvarník
21 Oldřich Jelínek (* 1930), český malíř, grafik, ilustrátor
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pragmaticky: „Už jste někdy chodili po redak-
cích sami?“  Ve dvou se  to  lépe  táhne,  to  je
pravda.  Dokonce  je  možné  vytvořit  si  pro
sebe určitý brainstorming (nijak jinak nepsali
třeba Voskovec s Werichem, sedli si do Slavie
a jeden  nadhodil  „tak  řekni  nějaký
hausnumero“, prostě řekni první větu a nějak
navážeme), filmy se už dnes ani jinak nevy-
rábějí.   A disciplína u psaní  je  alfa  a omega.
Žádný romantismus 18. století. Sedět na židli
a koukat  do  počítače.  Ovšem  ten  strach
a úzkost z prázdné obrazovky je někdy děsivý.
Kafka  se  jednou  sám  sebe  ptal,  jaké  jsou
nejhorší  vlastnosti  u člověka.  Odpověděl,  že
jsou tři. Ne, dvě, opravil se. Ne, jedna, dodal.
Netrpělivost. 

Tvorba,  pokud není  jen  řemeslná,  je
psychicky  náročná.  Nemám  na  mysli jen
proces, kdy se autor prostřednictvím svého
díla  vyrovnává  se  svým životem  nebo
traumaty,  ale  i okamžiky,  kdy,  jak  píšete,
sedí  nad prázdným papírem či  obrazovkou
počítače.  Je  více  takových
momentů, útočících  na  psychiku
spisovatele?

Jako  mladý  jsem  nechápal,  proč  veliký
Herbert  von  Karajan  jezdí  denně  na  kole
a v zimě  na  běžkách.  Nevím,  kolik  to  bylo
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reklamy, kolem tohoto mága, ale jisté  je,  že
bez  fyzické  kondice  dlouho  autor  psát
nevydrží. Je to fyzická práce, všimněte si, že
když máte chřipku a musíte napsat pár řádek,
budete  propocení  jako  po  fyzickém výkonu.
Hlava  také  potřebuje  provětrat,  živinu
kyslíku, ne cigaret nebo alkoholu. To jsem si
všechno  zažil  v obrovských  dávkách  a prožil
i delirium  tremens.  Žádné  bílé  myšky,  jen
vedle  soused  v noci  hrál  Schuberta  na  cello
i s doprovodem  klavíru.  Tudy  cesta  opravdu
nevede. Ještě se o tom zmíním později.

Stane  se,  že  se  tělo  ve  středním  věku
vyčerpá, dojdou nápady a chuť, zátěž je příliš
velká.  Je úžasná příhoda,  kdy se klavírista22

cítil tak přepracovaný, že mu lékař doporučil,
aby  půl  roku  sázel  na  Šumavě  stromky.
Klobouk  dolů,  ten  pán  to  opravdu  udělal
a dnes je v první sedmdesátce světových kla-
víristů. 

Na  psychiku  autora  působí  i nejbližší
okolí.  Nerozumějí  ani  za  mák,  co  vyvádíte,
kdybyste  jezdil  s bagrem,  jste  jim čitelnější.
Ale takhle chodíte od ničeho k ničemu nebo
ležíte  na  kanapi  (práce  na  kanapi,  tak  to
nazýval  Václav  Neumann).  Je  to  ta
soustředěná  příprava.  Matematici  nebo
šachisté  prý  stojí  pár  centimetrů před bílou
stěnou a tam si  promítají  postupy.  Dělají  to

22 Ivan Moravec (*1930), český klavírní virtuos a pedagog
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například  někteří  malíři.  Skladatel  Alois
Hába23,  autor  čtvrttónové  soustavy,  chodil
hodiny po okraji koberce, temný koberec byl
doslova  prošlapaný.  Až  potom  sedl
a krasopisně, bez jediné chyby, napsal načisto
celou skladbu. 

Nikdy  jsem  neměl  škrty  v textu:  pokud
jsem ťukl jiné písmeno, přemýšlel jsem, jaké
slovo by se ještě lépe hodilo. Dřív jsme psali
do úplného vyčerpání, lámali rekordy, o kolik
toho  ten  druhý  napsal  víc,  dnes  to  už
nedělám.  Víc  se  ovládám.  Raději  nakousnu
větu a aspoň vím druhý den, jak pokračovat.
Už nejsem tak netrpělivý. 

Samozřejmě,  když  dopíšete  povídku,
novelu,  máte  ihned  nápad  na  další  a druhý
den začnete psát.  Napíšete pár vět a zjistíte,
že  jen  mělníte  předešlé  téma.  Ještě  o  tom
budeme mluvit.  To je také náročné - nechat
toho na chvíli a nepsat. Ale opravdový autor
píše pořád, stále pozoruje okolí a lidi a jejich
reakce. To vlastní psaní u počítače, to je už ta
třešinka na dortu. Třešinka, která chutná tuze
sladce, člověče. Jak by asi pravil K.Č.

Dřív  v rohu  Platýzu  sídlila  prodejnička
Dilie a tam se prodávaly divadelní hry za 10
Kčs.  Kromě  sovětských,  bulharských
a polských  byla  občas  k mání  i literatura

23 Alois Hába (1893 – 1973), český skladatel

31



americká.  Dlouhá denní  cesta do noci24.  Ty
hry  jsme  četli  velmi  pozorně,  podtrhávali
každé nutné slovo, to byla naše univerzita.

Hned z první věty člověka zamrazí: „Je tě
plná  náruč,  Mary.“  Hra  v pěti  lidech,  otec,
matka narkomanka, dva bratři a služka. Tolik
přetvářky,  tolik  divadla jeden před druhým!
Skvěle napsané. Je nutné si uvědomit a dostat
pod  kůži,  že  všechny  postavy  na  scéně
neuvažují  stejně,  každá  má  jiný  zájem,  jiné
ambice, jinou antipatii k druhému.  

Smrt  obchodního  cestujícího25.  „Buďte
zdráv,  strýčku  Willy!“  (potěšeně)  Willy
Loman: „Á, Bernard! Tys přišel…“ Následuje
krátký  rozhovor,  jak  soused  Bernarda  má
dům  a kurt  a dobře  se  mu  vede  po  všech
stránkách.  Loman  odpoví  pár  replik  a pak
zavládne ticho,  jako by si  už neměli  co říct.
A v tu  chvíli  pronese  Loman větu:  „A to  ten
tvůj soused má vlastní kurt?“ Geniální. Autor
nechal  plynout  rozhovor,  ale  najednou nám
prozrazuje,  co  v hrdinovi  vězí  jako  největší
bolest,  nebolestivější  trauma  -  přepych
druhého člověka,  který  má,  nastojte,  vlastní
kurt…

Pro mnoho autorů by asi bylo těžké najít
partnera pro psaní ve dvou – tolerovat ho,

24
 Eugene Gladstone O'Neill: Dlouhá denní cesta do noci

25 Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího, 1949
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být  schopný  přizpůsobit  se  jeho  názorům
a vizím.  Znáte  nějaký  způsob,  jak
odstartovat  a překonat  první  ostych  před
prázdným  listem?  Existují  zákonitosti,  na
které je dobré hned zpočátku myslet a snažit
se je respektovat?

Pro  začínajícího  spisovatele  bych  měl
několik doporučení. Uvolněně si sednout do
křesla, přečíst jednu, maximálně dvě stránky
nějaké povídky,  zavřít  knihu a pokusit  se  ty
dvě  stránky,  samozřejmě  že  nepřesně,
převyprávět. 

Druhá, těžší metoda je otevřít knihu, opsat
si do počítače jednu jedinou větu (podvědomí
prozradí,  která  věta  je  zrovna  pro  cvičení
vhodná)  a na  tu  větu  po  svém  navázat.
Klasická  metoda  sněhové  koule.
Mimochodem, když jsem psal Ikarovy mono-
logy,  dozvěděl  jsem se  ráno,  že  zemřel  můj
oblíbenec, autor  Herzoga26. Bylo mi smutno,
moc smutno. Vzal jsem poslední větu románu
a napsal  povídku.  A pokud  se  vám  povídka
povede,  kvůli  autorským právům první  větu
škrtněte. 

Raul  Duffy,  malíř,  řekl:  „Je  nutné
zanechat  obrazu,  který  jsme  chtěli  malovat,
a pokračovat  v tom,  co  nám  vzniká  pod  ru-
kama.“

26 Saul Bellow (1915 – 2005), americký židovský spisovatel
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Rozhodně  ale  psaní  je  řemeslo,  je  nutné
slovní zásobu trénovat, studovat lidské osudy
a chování  svých  blízkých  (jak  říká  Proust,
„přiznejme si,  že to jsou naše nejoblíbenější
a nejbližší objekty ke studiu“).

Když autor opravdu najde v sobě potřebu
psát,  důvod  je  obyčejně  úsměvný:  otištěná
povídka. Jak říká Jiří Suchý: „Ať se konečně
mladý  herec  přizná,  že  jeden  z hlavních
důvodů, proč se dal na herectví, je vidět se na
titulní stránce časopisu.“ Autor žije obyčejně
nutkavou  představou,  že  jednou  bude  jeho
kniha za výkladní skříní knihkupectví. A je to
tak správné a je to nadmíru lidské. 

Když  profesionální  spisovatel  zasedne
k počítači  a začne  psát,  má  –  kupodivu  –
povídku  už  v hlavě  připravenou.  Ví,  kde  je
vrchol, epifanie povídky, ví pointu a má první
větu.  První  věta  je  natolik  důležitá,  že
vymyslet  ji  trvá  několik  týdnů.  Minimálně.
První  věta  musí  obsahovat  co  nejvíce
informací  a mít  v sobě  napětí.  To  je  velmi
těžké.  Těžší  je  jen  vymyslet  název.  Kafka
používal jedno slovo,  byť  tvrdil,  že je to jen
pracovní verze,  Ota Pavel dodržoval  zásadu,
že název musí obsahovat tři slova, detektivka
rozhodně v názvu prozradí  žánr,  stejně  jako
všichni ti milostní Konsalikové27.

27 Heinz G. Konsalik (1921 - 1999) psal dojemné milostné kýčovité romány
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Co pro vás znamená motto?

Pokud  se  rozhodnu  pro  větší  povídku  či
novelu, mohu kromě názvu použít i motto. Já
jej  používám  jako  odkaz  po  Ladislavu
Fuksovi.  Ovšem,  pro  mě  znamená  motto
„předznamenání“,  řečeno  hudební
terminologií. Jistý klíč, jak novelu číst. 

Kdy  jste  poprvé  skutečně  musel  něco
napsat,  lépe  řečeno,  kdy  jste  cítil,  že  něco
napsat musíte? Proč?

Na  otázku,  kdy  jsem  opravdu  musel
napsat  povídku,  je  třeba  odpovědět,  že  to
žádný hezký zážitek nebyl. Měli jsme na chatě
sousedy,  byli  to  prostí  a  moc  hodní  lidé,
dědeček,  babička  a  jejich  dcera,  sama
vychovala syna. Byli tak chudí, že se rozhodli,
aby jejich Jenda nastoupil k Veřejné bezpeč-
nosti.  Dostane  stravné,  oblek  a  bude
zabezpečený na mnoho let.  Jenda se oženil,
měl  dvě  děti  a  vystudoval  výtečně  kri-
minalistiku. Pochopitelně, že dostal  nabídku
od  kontrarozvědky,  což  odmítl.  Tím,  že  by
tady žila jeho žena a děti, by byla jistota, že by
venku  nezůstal,  ideální  kariéra.  V  té  době
jeho  dědeček  těžce  onemocněl,  tak  nějak
podivně celý zežloutl, ztrácel rapidně paměť,
mnohokrát  ho  hledali  po  starých  Nuslích,
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jeho  žena  málem zešílela.  A  jednoho  dopo-
ledne milá  babička sepsala  na  lístek  nákup,
pět  vajec,  mléko,  housky  3  ks,  oblékla  se,
popadla síťovku a ve dveřích se rozloučila s
nemocným  manželem.  Na  chodbě  tiše
otevřela okno do dvora…

Když Jenda dostal na stůl výjezd do Nuslí
s  adresou,  kde  jeho  dědeček  s  babičkou
bydleli,  bylo  mu  to  jasné.  Nenašel  odvahu
zvednout deku na tom dvoře plném čumilů,
stačilo  mu  vidět  botu  vlastní  milované
babičky.

Rodiče přede mnou několik dní tu hrůzu
tajili, ale vycítil jsem, že je něco v nepořádku.
Když  jsem  se  dozvěděl,  co  se  stalo,  reakce
byla  podivná.  Během  několika  minut  jsem
sedl k psacímu stroji  a napsal v jedné jediné
větě  povídku  Hra28.  Děti  si  hrají  odpoledne
v opuštěné  škole  na  schovávanou  a hlavní
hrdina, ve strachu z prozrazení, skočí u půdy
přes  zábradlí.  Takový  stimul  k psaní  jsem
zažil  několikrát  a docela  rád  bych  další
nezažil.

Kde  jste  publikoval  své  první  povídky?
Vzpomínáte  si,  jak  se  jmenoval první
zveřejněný text a kde se objevil?

2826  Jan Kameníček: Hra 1979, přepracováno pro sbírku Daidalova zoufalství, dybbuk 
2003
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První  povídku jsem napsal  v šesti  letech,
o smrti  Karla  Čapka.  Maminka  ji  celý  život
schovávala, vím, že do rohu poznamenala, že
mně  bylo  6 let.  V devíti  letech  jsem  napsal
povídku o Smetanovi, pro časopis  Sedmička,
pochválili  mě,  ale  příspěvek  už  prý  mají.
Jediná  možnost  byla  v osmdesátých  letech
publikovat  v nejméně  politických  novinách:
Lidová  demokracie a časopis  Naše  rodina.
Jiné  časopisy,  jako  Ahoj nebo  Mladý  svět,
nepřipadaly  v úvahu.  Byly  to  tendenční
časopisy,  Mladý svět vycházel pod hlavičkou
SSM.  Posílal  jsem  povídky  do  Lidové
demokracie,  inkognito.  Když  jsem  byl
vybídnut  milou  paní  Lukavskou,  abych  ji
navštívil,  objevil  jsem  se  ve  dveřích,
v texaskách a tričku.  Zeptala  se,  co si  přeju.
Představil jsem se. Zírala na mě a pak řekla:
„Tak  to  jste  vy?  Čekali  jsme  šedesátiletého
pána.  My  totiž  od  dob  pana  Seiferta  tady
takové  povídky  neměli.“  Vytahuju  se,  mohl
bych si tu vzpomínku odpustit, ale byla to pro
mě taková vzpruha, že jsem seděl na Karláku
a byl jsem naměkko. Ještě jednou jsem zažil
podobnou,  mnohem  silnější  příhodu.
Maminka měla přítelkyni, tetu Věru, učitelku,
těžkou rakovinu měla, ležela na Vinohradech.
A my v tu  dobu řešili  se  Sváťou vůbec  další
práci, byli jsme bez výplaty, žádná motivace.
Zazvonil  telefon,  volala  maminka,  jako vždy
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se omluvila, že nás nechce rušit, ale že mně
chce něco nutného říct. Teta Věra je na tom
špatně, teď jí volala. A řekla, víš, budu muset
končit,  budou  tři  hodiny  a pánům  budou
vysílat hru, to je snad to jediný, co mě tady
drží.

A pak jsem chodil každý pátek do Tabáku
a nahlížel  do  páteční  přílohy,  jestli  povídka
vyjde.  První  povídka  se  jmenovala  Hosté,
starý pán čeká na syna se snachou. Snacha si
zapálí  cigaretu  a popel  sype  místo  do
popelníku do krunýře želvy, kterou měl tchán
na  památku.  Klasicky  smyslově  předmětná
řeč.  Žádné  noviny  a časopisy  už  si  dávno
neschovávám.  Ale  to  páteční  čekání
a nahlížení do novin, to byla krása.29  

Časem  jsem  přišel  na  to,  že  list  papíru
není  dvojrozměrný,  že  má  i svoji  hloubku.
Zjistil jsem, že máme pět smyslů: zrak, sluch,
čich, hmat a chuť. To je nutné vše na papíru
zmínit.  Můžeme  si  na  ukázku  přečíst  úvod
knihy  Paní  Dallowayová od  Virginie
Woolfové. Tam je všechno. Všech pět smyslů.

Květiny  obstará  sama,  řekla  paní
Dallowayová. Lucy má dost své práce. Musejí
se  vysadit  dveře,  přijdou  Rumpelmayerovi
chlapi.  A pak,  pomyslela  si  Clarissa  Dal-
lowayová, takové ráno! – svěží, jako stvořené

29 záměrně použitý anakolut, viz později
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pro děti na pláži. Jaká radost! Jako by skočila
do vody! Protože tak jí to vždycky připadalo,
když  s tichým  zavrzáním pantů,  které  slyší
ještě  dnes,  dokořán  otevřela  francouzské
dveře  v Bourtonu  a vyrazila  ven.  Tak  svěží,
tak klidné, samozřejmě tišší než tady bývalo
to  časné  jitro;  jako  plesknutí vlny,  jako
polibek vlny,  chladné a štiplavé, a přece (pro
osmnáctiletou  dívku,  kterou  tehdy  byla)
sváteční,  když  tam  u otevřených  dveří
postávala s pocitem, že se musí přihodit něco
strašného, dívala se na květiny, na stromy, od
nichž vzlínala  pára,  a havrani vzlétali  a zase
přistávali, stála a dívala se, až se ozval Peter
Walsh: „Dumáš uprostřed zeleniny?“
(Woolfová, V. Paní Dallowayová30)

Rád bych se ještě vrátil ke knihám, které
jste  četl  a které  vás  ovlivnily.  Existuje  pro
vás rozdíl  mezi  těmi,  jež  vás ovlivnily jako
čtenáře,  formovaly  váš  postoj  k světu  i
k sobě  samému,  a mezi  knihami,  jež  vás
ovlivnily jako autora?

Ptáte  se,  které  knihy  mě  ovlivnily  jako
autora.  V sedmnácti  letech  jsme  trávili  celé
prázdniny  na  chatě  u Dobříše,  vedle  Strže,
kde  pobýval  Karel  Čapek.  Vezl  jsem  si  na
prázdniny  tašky  knih,  ráno  jsem  si  nacpal

30 Překlad Kateřina Hilská 2004, Praha: Euromedia Group k. s., 2008

39



dýmku,  pohodlně  se  natáhl  v naší  malé
chatičce,  kterou  nám  postavil  tatínek  jako
věrnou  repliku  domečku  v Jevanech,  a celý
den  jsem  četl.  Čapka,  ta  jeho  naivní  láska
k dobrému  člověku  a celý  jeho  humanismus
mě tehdy silně dojímal, povídky z kapes jsou
skvosty,  Kupón,  kdy  nakonec  milá  potají
ztratí lístek, aby jejího milého nikdy nenašli,
je  krásný,  Poslední  věci  člověka a pan
Skřivánek  s větou:  „Vy  jste  na  mě  tak
hodní…“ 

Mnoho  soudniček  Čapek  dostal
z kriminalistických análů, od Františka Gela,
stejně jako později Jiří Marek, ale tu čistotu
a lásku k jazyku a pochopení ubohého člověka
málokdo dokáže. Olga Scheinpflugová sice na
zadní  straně  supraphonské  desky  ze
šedesátých  let  tvrdí,  jak  každý  detail
a zápletku nosil  K.Č. v hlavě, že všechno má
reálný  základ.  To  je  pravda.  V roce  1929  si
pochvaluje  Čapek v Dopisech Olze,  že  chodí
po  bytě  v županu  a neoholený,  práce  jde
sama, každý den jedna povídka. Myslím si, že
to  bylo  trošičku  jinak,  že  náměty  opravdu
čerpal ze soudniček. 

Jedinou knihu, kterou jsem nepřečetl, byla
První  parta,  ani  film  jsem  nikdy  neviděl.
Stačilo  mně přečíst  první  odstavec,  ne,  tam
proti  slunci  jsem nic  neviděl…  Čapek chtěl
v roce  1938  napsat  Joba,  osud  malého
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člověka,  ale  bylo  jasné,  že  cenzura  už  to
nedovolí,  a tak  se  pustil  do  nejlepší  knihy
svého života. Jestli jde o sebemrskačství sebe
sama, nebo o histriónství jeho ženy, o tom se
vedly dlouhé semináře (polský seminář, doc.
Králík).  Buď  jak  buď,  Foltýn je  vedle
Obyčejného  života to  nejlepší.  Měli  jsme
štěstí, že jsme mohli režírovat a napsat scénář
pro Lyru pragensis.  Byla to svým způsobem
jistá  blasfémie  a travestie.   Tehdy  to  byl
zázrak,  totálně  nabito.  Čapek  byl  koncem
sedmdesátých let na indexu.

Pamatuji  se,  že  Obyčejný  život mě  také
hluboce zasáhl. Ve stejné době jsem poprvé
pro sebe našel Ladislava Fukse. Jeho knihy
mi  otevřely  dveře  do  světa  úplně  jiné
literatury. O Ladislavu Fuksovi se zmiňujete
v souvislosti  s  mottem  na  začátku  knihy.
Ovlivnil  vás  i jinak?  V anotaci  vaší
prozaické  prvotiny  se  píše  „Fuksovsky
laděný debut Jana Kameníčka…“

Rekviem za  kantora  Bacha je  knížka
psaná  pro  tehdejší  Albatros,  je  to  oficiální
debut,  byla  to  zakázka,  aby  se  mládež  se-
známila  se životem  Johanna  Sebastiana
Bacha. Jenže Otakar Chaloupka ji přeřadil do
Československého  spisovatele.  Autor  musí
vydržet deset let, říká se, než se dočká vydání.
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Knížku  redigovala  už  za  nastupující  nové
doby (psal se rok 1988) dr. Marta Železná a ta
napsala  na  předsádku,  že  je  to  fuksovská
novela.  Od  toho  jsem  se  distancoval,
neuvědomuji si, že by to bylo fuksovské téma,
šlo  o střet  doby  osvícenské  s nastupující
dobou  racionální,  rozumářskou.  Je  to  téma
dneška. Původní název Cesty rozumu a srdce
byl  zakázán.  Mimochodem,  měla  být  ještě
napsána knížka  o Škrétovi,  kterak  se  skrývá
po zločinu, který provedl, na Zderaze a přijme
katolictví, aby mohl dostat majetek po matce,
paralela  s kariérismem  s komunistickou
stranou, ale to už se doba lámala a rukopis se
stěhováním  z jednoho  ateliéru  do  druhého
ztratil.

Pokud  má  mladý  spisovatel  svůj  vzor
a vědomě  nebo  podvědomě  píše
v jeho duchu,  kde  končí  pocta  oblíbenému
spisovateli a kde začíná epigonství?

Nejdřív je dobré, když mladý autor napíše
v duchu  předlohy  krátkou  povídku,
Vieweghovy  Nápady laskavého čtenáře31, to
je velmi dobře napsané, dřív se o něco podob-
ného pokoušel Václav Lacina. Roztomilé jsou
Vedlejší  příznaky32 Woodyho  Allena.  Ale
pokud je talent talentem, začne se projevovat.

31 Michal Viewegh: Nápady laskavého čtenáře, Petrov 1993
32 Woody Allen: Vedlejší příznaky, Odeon 1975
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Jiným „dýcháním“, syntaxí, volbou slov, vol-
bou námětu, jednáním postav. Zcela určitě se
nemusí  talentovaný  člověk  obávat,  že  by
nebyl originální a svůj. 

Autocenzura  -  jak  k ní  přistupujete?
Brání vám někdy vyjádřit nějaké myšlenky?
Setkal jste se někdy s takovým problémem?
Měl  by  autor kontrolovat,  co  o sobě
prostřednictvím textu svěří čtenáři,  nebo je
to právě  absolutní  otevřenost,  která
z obyčejných vět dělá umělecké dílo?

Hned po  listopadové  revoluci  sklidil  Jiří
Menzel  ostrou  kritiku  za  výrok,  že  by
v autorovi  měla  být  vnitřní  autocenzura.
Nešlo  o to,  že  s MOSfilmem  natočil
protektorátní  jednoduchý film nebo  Frajery
na  blátě33.  Mladým  „tvůrcům“  vadil  výrok
o autocenzuře.  Máme  svobodu  a můžeme  si
říkat,  co  libo.  Arogance  těch  nemnoho
mladých je zarážející. Obyčejně nevědí, co je
expozice,  kolize,  krize,  peripetie,  katarze.
Hyperbola, parabola, reflexe, regrese atp., ale
už by točili a psali. A malovali. Kdysi přišel do
hodiny takový vysoký mladík,  a že ho posílá
pan prof. Feld, jestli by si ho paní profesorka
Snížková  poslechla,  že  komponuje.  Celí
konsternovaní jsme vstali od piana a mladík

33 Scénář a pracovní název filmu Kdo hledá zlaté dno, 1974
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(pomalu v transu) usedl, sklonil hlavu a začal
hrát.  Zůstali  jsme  jako  opaření.  Ten  hoch
pinkal  ledabyle  po  klávesách,  forte  a piano,
odshora  dolů,  pořád  dokola.  Dívali  jsme  se
s paní profesorkou na sebe plni strachu. Když
mistr dohrál, zašeptala paní profesorka, jako,
že  to  bylo  zajímavé,  a kdyby  zahrál  nějakou
další  skladbu.  Zahrál  zcela  stejnou,
podobnou,  zase  se  jen  ledabyle  dotýkal
klávesnice…  Tak  je  to  dnes  s mnohými
kumštýři. 

Ale  pro  autocenzuru  rozhodně  jsem.
Metoda  emese34 tu  už  byla  dávno,  catch-as-
catch-can35, Pollock byl opravdu jeden jediný.
A byl to genius. Tudíž neopakovatelný. 

Absolutní  otevřenost  nedělá  ještě
z obyčejných  vět  umělecké  dílo.  Musí  být
přetavené,  jak  se  říká.  A pokud najde  autor
odvahu na sebe upřímně říct nějakou intimitu
a druzí  řeknou,  to  znám,  to  prožívám  taky!
Pak je vyhráno.

Autocenzura  a přístupnost  díla  jeho
"konzumentovi" mě přivádí k otázce, nakolik
by  se  měl  autor  snažit  psát  pro  čtenáře.
Kde začíná  podbízivost,  kde  naopak
nesrozumitelnost?  Žádný  z extrémů
není dobrý.  Dílo,  kterému  nikdo  nerozumí,

34 Emese – zvracení, dávení
35 Catch as catch can – chyť, jak můžeš
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nemá  smysl  (nebo  má?),  podbízivost asi
přináší  vydávání  ve  větších  nákladech,  ale
ne  uspokojení.  Hranice  je,  předpoklá-
dám, pro každého autora jiná. Mění se tato
hranice se zkušeností a věkem?

Jednou  jsme  si  povídali  s mým  strýcem
Bohuslavem Slánským, já v té době režíroval
na  Hradčanech  v Martinickém  paláci  a on
měl  se  svou  oddanou  ženou  ateliér  v rohu
Hradčanského  náměstí,  na  opačné  straně,
kde  se  scházel  Mucha  se  svými  nohsledy.
Bóža Slánský se  svou ženou opravovali  celý
Karlštejn, jako restaurátor je dodnes považo-
ván za špičku svého oboru, jeho rentgenování
obrazů  a přesné  určení  stáří  díla  se  učí  do-
dnes. Poslouchali jsme Beethovenovu Sonátu
pro  violoncello,  to  si  pamatuji,  a pan
profesor,  a to  nezapomenu,  mně  řekl:  „Víš,
jaká  moje  největší  deviza  byla  ohledně
malování? Že jsem už na akademii zjistil, že
dobrý malíř nebudu a že bude lepší  věnovat
se  restaurování.“  To  je  velká  moudrost,
přiznat  si  svoje  možnosti,  nebojovat  s nimi
a s danými vlastnostmi dokázat maximum. 

Strýc  architekt  Fanta,  navrhl  mimo  jiné
Hlavní nádraží, byl na konci života vysmíván
mladší generací za stavbu paláce Ministerstva
dopravy.  V době  revoluce,  kdy  se  střílelo
a nešel  elektrický proud,  stál  strýček u okna
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a rýsoval. Tak byl jatý svou prací a tak jí věřil.
Ani jeden z nich se neohlížel  na čtenáře,  na
což se ptáte. Pracovali pro sebe a málo dbali
na  posudky  druhých.  A to  je  velké  vědomí
v sebe sama. Hraničící s bláznovstvím. Proto
se dá tak lehce zaměnit a zneužít.

Umělec,  který  je  plně  zaujatý  svou
tvorbou  a neohlíží  se  nalevo  napravo,  se
může  -  stejně  jako  vědec  nebo  technik  -
dostat  do  situace,  kdy  se  jeho  díla  chopí
určití lidé a zneužijí ho pro záměry, na něž
doplatí  celé  lidstvo.  Ve vědecko-technické
oblasti  to  byli  třeba  Nobel,  Einstein,
Oppenheimer, v literatuře si vybavuji třeba
Knuta Hamsuna a Ezru Pounda, nechali se
okouzlit fašistickou ideologií. Určitě se stalo
i našim  umělcům,  že  z přesvědčení  sloužili
totalitě. Pamatujete na některé?

Pamatuji. Je jich mnoho. Kariéristů, kteří
pro  společenské  výhody,  prebendy,  pokojík
v Dobříši  a tituly  (které  byly  finančně
dotované), plus dárek v podobě ateliéru, stáží,
reciprocitou  psaní  u moře  udělali  všechno.
Nezval,  génius,  kradl  bezostyšně  cigarety
u ministra Kopeckého a smál se mu při  tom
do obličeje. Pitky, kdy se předháněli, kdo se
víc  zlije.  Ale  to  se  táhlo  i po  převratu.
Mocipáni  soutěžili,  kdo  má  větší  syfilis.
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Hrůzy,  které  páchal  Jan  Pilař,  Miroslav
Florian,  rozložený  těžkou  cukrovkou,  tudíž
druhem paralýzy, režisér V.Č., který měl sice
výstavní vilu, ale na příkaz musel na minutu
odjet  -  byla  to  konspirační  vila.  Nechci  dál
o tom mluvit.  

A jak  je  to  s tím  uměleckým  dílem,
kterému nikdo nebo jen málokdo rozumí?

Přiznám  se,  snažil  jsem  se,  ale  Odyssea
jsem nepřečetl,  ani  Muže bez vlastností,  ani
celé Hledání umírajícího času. Říká se, že to
jsou knihy pro spisovatele. Já jsem na tento
cíl  nedosáhl.  Moje  představa  byla  napsat
knížky,  které  se  budou  distribuovat  do
knihoven, hry, které by slyšelo mnoho stovek
posluchačů  a jsou  ve  Zlatém  fondu.  Balet
Alenka  v kraji  divů,  který  zkomponoval
Viktor Kalabis, se hraje až v Řecku nebo Rio
de Janeiru.

Taky jsem psal experimentální literaturu,
v sonátové  formě,  dokonce  rozhlasovou  hru
o Rachmaninovi  jsme  psali  na  hudbu  jeho
Variací  na  Paganiniho  téma36,  ale  když  je
dílo  příliš  komplikované  a čtenář  jej  hned
nepochopí, reaguje klasicky: to je blbé. 

36 Sergej Rachmaninov: Variace na Paganiniho téma a moll pro klavír a orchestr 
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Druhá forma reakce čtenáře je, že "je to
zajímavé", "je to geniální". Taková vyjádření
jsou často motivována nejistotou. Přiznat, že
člověk  nepřečetl Odyssea (ani  já  ho  zatím
nedočetl),  případně  že  mu  nerozuměl,
nedej bože,  že  se  mu  dokonce  nelíbil,  chce
jistou  dávku  odvahy.  Osobně  si  vá-
žím takových  lidí  více,  než  těch,  které
považuji za pseudointelektuály.Jak se autor
srovnává  s takovými  "obdivovateli"  svých
knih?

Autor je od přírody citlivý a empatický. Už
z řeči  těla  pozná,  nakolik  to  čtenář  myslí
vážně,  nakolik  se  chce  aspoň  na  chvíli
ztotožnit s autorem a nakolik se předvádí. To
rozhodně  není  k smíchu.  Pravý  čtenář
obyčejně  zrudne  a sotva  mu rozumíte,  ač  si
řeč předem pečlivě připravil. 

Vy  jste  se  osobně  setkal  s Ladislavem
Fuksem, jak jste se s ním seznámil?

Osmělil jsem se a požádal pana Fukse, zda
by  byl  tak  laskav  a přečetl  moji  prvotinu  -
samizdat.  Zajímavé,  několik  povídek,  které
vyšly  předtím  časopisecky,  měl  pečlivě  vy-
střižené,  to  jsme se  ještě  neznali,  stejně tak
sledoval naše rozhlasové hry. To mně vyrazilo
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dech.  Slíbil,  že si  knížku samozřejmě přečte
a zavoláme si.

A ozval se?  Jaký byl jeho soud? Byly jeho
připomínky  pro  vás  přínosné?  Byly  to
konstruktivní poznámky a užitečné rady?

To  je  to  absurdní.  Pan  doktor  Fuks  si
knihu  přečetl  velice  pozorně.  Četl  velmi
pomalu  a na  papírek  si  vypisoval  slova  či
obraty, které se mu zalíbily. Myslel jsem, že
moji knihu rozebere a vytkne každou stránku,
ale  ono  to  bylo  naopak!  Jen  opatrně  mně
opravil  špatně  napsaný  třetí  pád  a vepsal
jemně malé n. Jednotlivé povídky pochválil,
zalitoval, že na tu nebo onu povídku nepřišel
sám.  Byl  jsem  jak  v Jiříkově  vidění.  Myslel
jsem  si,  že  si  dělá  ze  mě  legraci.  Byl  silně
věřící  člověk,  a pokud  činil  dobré  skutky,
chtěl,  aby o nich nikdo nevěděl,  kromě toho
Nejvyššího.  Potichu  předal  rukopis  doktoru
Chaloupkovi a doktorce Věře Kovářové, která
redigovala všechny jeho knihy. Podivná úcta.
Na to jsem nebyl zvyklý. 

Chápu, že na vás Ladislav Fuks jako na
mladého autora hluboce zapůsobil. Nemusel
jste pak trochu s jeho vlivem bojovat při své
vlastní tvorbě, aby se do ní Fuks - spisovatel
- nepromítal?
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Pochopitelně  ano.  Kultura  slova,
psychologie postav, archaismus (i když leckdy
skrytý  a jen  občas  připomenutý),  vedení
dialogu, reflexe, to všechno se do mě obtisklo.
Přiznám se - záměrně. Dokonce jsme dostali
od pana doktora dovolení, že můžeme napsat
filmový  scénář  Pana Theodora Mundstocka
pro Juraje  Herze.  Vědělo se,  že  Carlo Ponti
skoupil  všechna  možná  práva  k českým
námětům, když tu byl v roce 1968.  Taky,  že
odmítl zaplatit Formanovi Hoří, má panenko,
protože si dělá z prostých lidiček legraci (to si
myslím  taky),  a z důvodů  delší  stopáže
Formanovi  nedal ani korunu a ještě  si  držel
opci.  Tak  to  bylo  i s Mundstockem.  Pan
doktor  Fuks  z nějakého  nadšení  podepsal
jakýsi papír a bylo. Také jsme věděli, že doba
a hlavně  Purš  a Toman  a Miler,  nikdo
nepožehná  tomuto  tématu.  Redakci  knihy
dělal  pan  Ivan  Klíma  a za  něj  tu  knihu
redigovala  moje  teta  doktorka  Marie
Petelová. Vím tedy, jak podloudnými tahy za
zády  cenzorů  knížka  došla  do  tiskárny.  Jen
taková zajímavost: Fuks, jak jsem říkal, poslal
rukopis poštou a pak se objevil u tety Petelové
v Československém  spisovateli.  Rukopis  byl
mnohem  tlustší,  plný  gramatických  chyb
a nonsensů.  Teta  panu  doktorovi  knihu
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vychválila  do  nebes  a začala  studená
mravenčí práce: 

 „Pane doktore, pokud Mundstock vstoupí
večer  do  bytu,  je  hluboký  podzim,  takže  je
tma,  on  si  v bytě  nerozsvítil?  Pravda,
elektřina  byla  drahá…“  Pan  doktor  zesinal:
„To jsem jaksi opomněl…“

„On si balí kufr a smí si nést padesát kilo
s sebou.  Já  jsem  si  včera  ten  kufr  doma
naplnila knížkama a to je, pane Fuksi, hrozná
dřina, to by neutáhl.“

Pan  doktor  zesinal  ještě  víc  a začal  se
dusit. Celý rudý se chytal za krk, prý cítí plyn.

„Ale  no  tak,  pane  doktore,  dnes  toho
necháme, vy se na to podíváte a já teď otevřu
okno, ano?“

Tak to probíhalo.  Byl,  chudák zlatý,  jako
malé  dítě.  Vznikla  z toho  překrásná  knížka,
která má osm archů. On totiž, když dostal pan
doktor  nějakou připomínku,  tak  ji  do  příští
schůzky  pečlivě  rozpracoval  do  nejmenšího
detailu.  Takže  se  text  obyčejně  musel  zase
vyhodit. 

A když  konečně  u Topičů  byla
autogramiáda  a čtyřicetiletý  debutant  byl
představen,  ze  všech stran pršely  dotazy  na
sebemenší  detaily  z knihy  a pan  doktor
plynně odpovídal a večer nebral konce, jak se
říká. Sukces. Pan doktor totiž před zahájením
rozdal  přátelům lístky  s dotazy.  Byl  geniální
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dítě.  V Mundstockovi se  ukázala  jeho lidsky
dojemná  stránka  skromného  člověka,  který
musí  žít  v totalitě,  jako  jsme  v té  době  žili.
Poté napsal román, zase útlou knížku, kde se
projevila jeho druhá strana. Krutost, surovost
a jízlivost.

Juraj  Herz  málokdy  čte  knihy,  podle
kterých  točí  své  filmy.  Nečetl  nikdy
Petrolejové  lampy,  Morgianu,  Ve  znamení
raka,  ten  název  si  vymyslel  a názvu  se
přizpůsobil  děj  filmu.  Později  se  mu  zalíbil
titul  Spalovač mrtvol a zavolal autorovi, zda
by spolu nenapsali filmový scénář. Ta knížka
je už napsaná jako filmový scénář, přesto se
scházeli  každý  čtvrtek  ve  Slavii  ještě  s dr.
Věrou Kalábovou, dramaturgyní, a sepisovali
jednotlivé  obrazy,  které  pan  Fuks  napříště
napsal  načisto.  Když práci  dokončili,  přijely
tanky, které také měly být na konci filmu za-
komponovány. S tím Fuks nesouhlasil a došlo
k ostré hádce. Ovšem podstatné je, jak knížka
napsaná Ladislavem Fuksem končí. Hrůznou
vizí  -  přečtěte  si  poslední  dvě  stránky
a zamrazí  vás.  Šílený  pan   Kopfrkingl  si
uvědomuje, že teď přijde doba ještě šílenější,
než zatím lid poznal. Jak tato coda se mohla
dostat do tisku, nechápu.

Je to podivný osud, Fuks dlouho neviděl,
kromě  denních  prací,  svůj  film,  byla
normalizace a snímek byl v trezoru, stejně tak
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neviděl  ani  italské  provedení  monodramatu
Pan Theodor Mundstock. Jedno monodrama
vzniklo  sice  ilegálně  v Praze,  ale  to  odešel
doktor Fuks zcela znechucený nepochopením
svého  díla.  Právem.  Stejně  jako  nesouhlasil
s Vláčilovým  Pasáčkem z doliny,  tam se ani
nepodílel  jako  spoluscénárista.  Jako  scéná-
rista  spolupracoval  s Josefem  Nesvadbou
a Dušanem  Kleinem  na  filmu  Tajemství
zlatého Buddhy, ale práce mu nevyhovovala.
Také  napsal  jako  spoluautor  detektivku
Mrtvý  v podchodu,  ale  to  byla  tvorba  spíš
okrajová. Ne všechno, co autor napíše, je chef
d’oeuvre.

Ladislav  Fuks  si  nejvíc  vážil  a nejvíc
miloval  Variaci  na  temnou  strunu,
inspirovala  ho  polská  knížka,  na  autora  si
nevzpomenu, psaná ve stejném duchu, začal
ji  psát  jako  mladý.  To  je  jeho  první  kniha,
samozřejmě vydaná až po Mundstockovi. 

Takže,  když  jsme  dostali  povolení  na
scénář  Mundstocka  pro  pana  Herze,  mohli
jsme do detailů pročíst každé slovo – dodnes
mám tu knížku schovanou, je tam podtrženo
snad  každé  slovo,  dáváno  do  souvislostí,
podtrhané barevně, podškrtané dialogy… To
je velká škola, a jestli  pak můžete s autorem
dokonce  promluvit  a zeptat  se  na  mnoho
asociací,  to  je  opravdová  analýza  díla.
Roztomilé na tom je, že mnohé detaily si pan
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Fuks neuvědomoval, nepamatoval, a velmi se
bavil. Náš scénář se jmenoval Šamis, podle té
maličké  svíčky,  kterou  se  rozsvěcí  sedmira-
menný svícen… 

Pro  mladého  autora  je  analýza  velmi
důležitá,  stejně  jako  Beethoven  analyzoval
Haydnovy  symfonie.  Martinů  proseděl
u pianina  v Paříži  měsíce  a jen  analyzoval
sonáty, přitom nenapsal ani jednu svoji notu
či  skladbu.  Rozhodně  mohu  říct,  že  na  mě
měl  Fuks  vliv  kulturou  slova,  což  jsem  zá-
měrně  propojil  s hudebností,  protože  i na
konzervatoři  jsme měli analýzu. Tématem si
je  k Fuksovi  blízko  monodrama  Hrobník
nebo povídka Kiaraan.

Kdo vás s Ladislavem Fuksem seznámil?
Určitě jste nepřišli a nezazvonili u jeho dveří
jen tak.

Teta  Petelová  nám  navrhla,  že  by  bylo
dobré  seznámit  se  s dr. Ladislavem Fuksem.
V té době jsme měli školu dr. Kautmana, můj
první  samizdat,  knížka  byla  na  světě,  a tak
jsem ji  zabalenou přinesl  na první návštěvu
do  Dejvic,  Národní  obrany.  Dodnes  se  tam
pravidelně na chvíli stavím a sáhnu na kliku
dveří.  Místo  Fuksova  jména  je  tam  zvonek
označený Přítel. 
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Doktor  Fuks  nás  přijal  velmi  přátelsky,
sršel  humorem  a bonmoty,  rozhodně  velmi
půvabný, nám připadal už v letech, jako starší
pán (dnes je mně přesně tolik let, kolik bylo
tenkrát jemu). Bydlel velmi skromně, jeho byt
byl  miniaturní.  Úzká  chodbička,  nalevo
v předsíni  vysazené  dveře  do  koupelny,  kde
chyběla vana, prostě  byla odmontovaná, jen
malý  stolek  a stařičký  dřez.  Tato  předsíňka,
s vysazenými  dveřmi  do  koupelny
a vyklizenou  vanou  (pan  doktor  se  koupal
jednou týdně u milých sousedů o patro níže),
měla  ještě  jedny  tajemné  dveře,  patrně  od
spíže,  byly  přesně  proti  vchodu  na  toaletu.
A vedle  dveří  na  WC  byl  závěs  a tam  se
vcházelo  pouze  pro  zvané  do  Mistrovy
pracovny.  Místnůstka  byla  veliká  čtyři  na
čtyři  metry,  s knihovnou,  kde  byly  pečlivě
látkou  zakryty  Mistrovy  knihy,  a též  látkou
byla  zakryta  veškerá  zrcadla  v místnosti.
U stropu  visel  veliký  papoušek,  který
nepromluvil za celou návštěvu ani slovo, ale
pokud  návštěva  odešla,  mluvil  někdy  až  do
rána,  tvrdil  vážně  Mistr,  takže  papouška
musel  zakrýt  na  noc  těžkým  přehozem.
Zblízka  byl  papoušek  na mnoha  místech
prožraný od molů, dost páchl naftalínem, ale
to  nebylo  pro  nikoho  z nás  nikterak
relevantní.  V temném  rohu  pokoje  byla
umístěna  postel  podivného  tvaru  s tvrdou
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deskou  místo  matrace.  Později  jsme  se
dozvěděli,  že  v noci  se  deska  jednoduše
sklopila a Mistr spal v obyčejné prosté rakvi.
Naše  hovory,  hlavně  o literatuře,  trvaly
mnoho  hodin  a schůzky  se  pravidelně
opakovaly po třech měsících od roku 1979, od
mého  odchodu  z rozhlasu  až  do  tragického
rozloučení v roce 1984. Bylo někdy podivné,
při  našich nočních hovorech,  že  jsme v bytě
zaslechli nepatrný zvuk, jako by někdo otočil
zámkem u toalety.  Ale  vždy  ten  jemný zvuk
byl Mistrem psychologicky zamluven nějakou
otázkou směřovanou na nás.

V předsíni  stál  malý  stolek  a lavice,  zde
Mistr  podával  pohoštění.  Švédskou  mísu,
pečlivě  obloženou šunkou,  salámem, vajíčky
natvrdo  a pečivem.  A nechybělo  bílé  víno.
Mistr  kouřil  Sparty,  pečlivě  naskládané  do
kulaté  dózy,  Sváťa  nekouřil,  a pro  mě  vždy
připravil  dózu  s cigaretami  Clea.  Všímal  si,
byl  empatický a uměl,  při  své  nadprůměrné
inteligenci,  použít  přesnou  poznámku  v ten
nejsprávnější  čas.  Věděli  jsme,  že  je  ho-
mosexuál,  ale myslím,  že  k nám  choval
takovou úctu a že také z nás vyzařovala jasná
heterosexuální orientace, že si ani slůvkem či
dotekem  nedovolil  nic  dejme  tomu
nepatřičného. I když už prvního večera jsme
museli  zažít  chvilku,  která  s námi  na  dost
dlouho otřásla. 
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Poznámka:  Beru  už  druhé  balení
antibiotik, dost velká slabost, takže pokusit se
dát správnou intenzitu do dalšího popisu sek-
vence stojí dost energie. Nazývá se to odborně
alienace, duševní práce, která se nedá změřit.
Autor je po chvíli zcela vyčerpaný, pokud chce
splnit  denní  penzum,  odchází  od počítače
v mdlobách z nedostatku kyslíku. 

Ptal jsem se jednou na tento problém dr.
Fukse.  Pozdvihl  udiveně  obočí,  v žádném
případě  by  nebyl  schopen  napsat  v jednom
zátahu dvě stránky, čímž jsem se vytahoval,
„napíšu řádek, dva a jdu si lehnout. Koukám
se do stropu a pak napíšu další řádku. Pokud
mám vyřídit  ten  den pohlednici  nebo  kore-
spondenci,  už  nejsem  schopen  psát.“
Mimochodem,  krásně  o tom  hovoří  ve
vzpomínkách  Jaroslav  Seifert.  František
Hrubín  si  mu  postěžoval:  „Taky  seš  tak
v prdeli, Jaroušku, když máš jít se složenkou
na poštu?“  Sebemenší  detail,  niť  na koberci
autora  rozptýlí  a vyhodí  z konceptu.  A ještě
jedna poznámka: Ladislav Fuks psal zásadně
na  kufříkovém  psacím  stroji  Consul,  rukou
vpisoval  poznámky,  věty.  Bílou  barvou
a štětečkem zamazával  škrty  a vlepoval  nové
odstavce  do  textu  bílým lepidlem.  Tomu se
říká pečlivost.

Záměrně jsem odvedl pozornost čtenářovu
někam jinam a mohu nyní popisovat v klidu
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příhodu,  která  se  odehrála.  Mistr,
v bílomodrém námořnickém tričku, se náhle
omluvil, patrně si na něco vzpomněl a pohlédl
na švédskou mísu. Zamyšleně vstal a zavřel za
sebou  dveře.  V klidu  jsme  čekali  s jistou
převahou a nadhledem, zda dostaneme ještě
očka  či  rovnou  kaviár.  Doba  čekání  se  už
trapně  prodlužovala,  dokonce  jsme  dvakrát
vesele zvolali, zda nechce pan doktor s něčím
pomoci,  a Sváťa  si  troufl  zaklepat  a mírně
pootevřel dveře. Dveře se surově přibouchly.
Podíval  jsem  se  na  Sváťu,  byl  zcela  bílý
a opakoval, když si sedal zpátky do křesla: „…
to  je  strašný…  to  je  strašný…“  Dostal  jsem
strach.  Konečně  se  dveře  otevřely  a nám
začalo prudce bít srdce. 

Ve dveřích stála stařena s bílými dlouhými
vlasy,  na  tváři  měla  latexovou  masku,
brokátový  župan,  smyslně  se  vlnila
a kňouravě  začala  naříkat:  „Já  už  jsem celá
nešťastná,“  vypískla,  „už mám vážně chuť si
něco udělat a jít na hřbitov za matkou. Láďa,“
podívala  se  na  nás  a my  jako  opaření,
abychom  se  za  každou  cenu  zúčastnili  hry
a nemohli  být  ještě  víc  manipulováni,  jsme
řekli,  že  pana  doktora  známe  a jestli  může
říct, čím ji tak trápí. „Chodím ho navštěvovat,
nepravidelně,  pravda,  jsem  už  dávno
v důchodu, ale stále pracuji na poště a hraju
na akordeon, ale ten můj Láďa, když přijdu –
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chybí!“  Náhle  zbystřila  sluch.  „Slyšíte?“
A povyskočila  a vběhla  do  druhého  pokoje.
„Já ho slyším!“ volala, „je určitě tady! Jistě, že
se schovává! Je to jenom taková hra!“

A bylo  ticho.  Po  chvíli  se  dveře  otevřely,
tam pan doktor v námořnickém tričku a ptal
se ustaraně: „Nebyl tu někdo?“ „Byl… Taková
odporná stařena, pane Fuksi.“ 

„Ach,“  usmál  se,  „moje  vzdálená  teta,
občas  přijde,  ale  já  se  před  ní  vždycky
schovám.“ A dodal: „Jde mně občas pěkně na
nervy.“

Co  si  s odstupem  času  myslíte  o hrách,
které  Ladislav  Fuks  hrál?  Změnil  se  od  té
doby váš pohled na ně? Asi to nebyla součást
umělecké "image",  v té době se na to příliš
nehrálo. Byl to přetlak fantazie prolínající se
do reálného života?

Co  si  myslím  o psychohrách,  které  pan
doktor měl ve svém rejstříku? Těch etud bylo
asi všehovšudy pět či šest, od totální opilosti,
kterou  ovšem  hrál,  a vizí,  které  v tu  chvíli
zažíval,  po  arogantní,  agresivní  a zlé
invektivy.  To vše se  dělo hluboko v noci,  za
okny  polepenými  těmi  nejlacinějšími
výstřižky  modelek  a krásných  tváří  hochů.
Tou  hrou  a předem  udávanými  pravidly
ovládal  mistrně  situaci,  byl  dominantní
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a nehrozilo  tudíž  žádné  nebezpečí  útoku  na
jeho osobu. Ovšem pravdu říct chci, abych byl
objektivní,  byl  to velmi,  velmi  věřící  člověk,
pokorný  a slušný.  Jeho  žalostné  výlety  do
Fantovy  kavárny,  kdy  navečer  přivedl
nějakého chudáka domů, nechal ho umýt, dal
mu  šaty  a peníze  a druhý  den  propustil  do
světa,  byly  dojemné.  Jen Bůh má prý  vědět
o skutcích, které konáme, pokud o nich nikdo
jiný  neví,  tím  lépe.  Došlo  mně,  že  to  byla
právě  jeho  přímluva,  aby  knížku  o Bachovi
převzal  Československý  spisovatel.  Ladislav
Fuks se o tom nikdy nezmínil.

V tvorbě Ladislava Fukse jsou dvě knihy,
které se často označují jako autorova úlitba
tehdejšímu  režimu.  Je  to  Křišťá-
lový pantoflíček (ten  provokuje  snad  jen
postavou  Julia  Fučíka),  zejména
však Návrat z žitného  pole.  Jak  je  to  se
svědomím autora?

Ladislav Fuks  byl  homosexuál.  Bylo  to
v době, kdy jemu podobným hrozil paragraf.
Oženil  se  sice  v Itálii,  velkolepá  svatba
požehnaná  samotným  papežem,  ale  pan
doktor tu noc po obřadu utekl a nějaký čas se
skrýval  na  psychiatrii  u dr.  Plzáka.  Těžký
osud. Celý život měl panickou hrůzu ze svého
otce  (Příběh  kriminálního  rady),  naopak
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miloval svoji matku, o kterou se staral. Proto
jsme  občas  zaslechli  podivné  zvuky  v bytě.
Žila potají, ukrytá přede všemi, v malé míst-
nůstce.  Měla  chudinka  strašnou  sklerózu,
utíkala  z bytu,  hledali  ji  všichni  po  celých
Dejvicích,  zatápěla  v kredenci,  hrůza.  Proto,
když se Ladislav Fuks kolem šedesátky dozvě-
děl  od  dr.  Valji  Stýblové,  že  na  jeho  očním
pozadí  se  dá  vystopovat  počátek  sklerózy,
zhroutil se mu svět. Věděl, že tato nemoc je
dědičná.  To  všechno  je  ode  mne  upřímně
konstatováno a musí být bráno na zřetel, proč
jeho  povaha  byla  někdy  velmi  labilní.  Na
jedné straně chodil do Fantovy kavárny, aby
přivlekl  nějakého  bezdomovce,  a na  druhé
straně věděl, že za toto chování, motivované
homosexualitou,  je  sledován.  Chodil
k výslechům, každou konspirační  schůzku si
dopodrobna  zapisoval  a zápisky  velmi
rafinovaně  schoval.  Z každé  schůzky  měl
nepříčetnou hrůzu,  duch otce se  zjevil  zcela
konkrétně  a tomu  neuměl  čelit.  Takže  když
mu nabídli napsat o Julkovi, snažil se vyhovět
vrchnosti,  co  mu  zbývalo.  Knížka  vznikla
v roce  1979,  kterou mně sice dal  a podepsal
svým jménem se slovy: „Tvé jméno tam, jak
jistě vidíš, nevpisuji. Je to můj psychologický
tah.  Můžeš  ji  kdykoli  dát  do  antikvariátu.“
Měl smysl pro humor. Na filmu se nepodílel,
film  natočil  Ota  Koval  s Filipem  Renčem
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a Ladislavem Frejem. Byla to zakázka, úlitba
vrchnosti  inspirovaná  Gustinou  Fučíkovou
a soudružkou Kabrhelovou. 

Návrat  z žitného  pole je  ještě  mnohem
slabší,  než  Otčenáškův  Občan  Brych
(mimochodem Vávrou natočený film celý ve
tmě  je  velmi  dobrý).  Jen  konec  je  deus  ex
machina,  motivace,  proč  se  Brych  otočí  na
podpatku  a jde  domů,  není  věrohodná.
A Návrat  z žitného  pole jsou  pocity
rozvráceného intelektuála. Myslel si, že tímto
bezmála třistastránkovým románem se dobře
a nastálo  zapíše  u vrchnosti.  Fuks  věděl,  že
patří  do  triumvirátu  s Hrabalem  a Páralem,
čekal  na  titul  národní  umělec.  Čekal
netrpělivě dlouho.  Dokonce ještě několik let
po  listopadu  se  ptal,  zda  dostane  nejvyšší
ocenění. Smutné. Moc smutné. 

Ještě  dlouho  před  revolucí  jsme  měli
běžný hovor, Fuksovi volal Sváťa, aby zběžně
dohodl  schůzku,  už  předjednanou.  Fuks
Sváťovi  klidně  oznámil,  že  si  má  u sousedů
vyzvednout  víno,  které  jsme  mu  věnovali
k zářijovým narozeninám a ať si  vezme před
sebe  papír.  „Piš,  Sváťo.“  „Píšu  si,  Mistře,
můžete diktovat,“ zažertoval Sváťa. „Napiš si:
končím spolupráci, už se nesetkáme. Skončili
jsme.“  A položil  telefon.  Byli  jsme  jako
opaření. Strašný smutek. 
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A podivný  pocit  viny.  Pořád  jsme
vymýšleli, co jsme udělali. Později jsem se od
doktorky Kovářové dozvěděl, že toto provedl
mnoha lidem. Věděl, že jeho život končí, už se
nechtěl  s nikým  bavit…  Po  revoluci  vysílali
Feničův  Gen o Ladislavu Fuksovi. Viděl jsem
starého seschlého pána. 

Vytočil jsem telefon a poblahopřál mu. 
„To jsem rád, Jendo. Pozdravuj Svátíka.“

Telefon  klapl.  Zemřel  19.  srpna  1994,
v jednasedmdesáti.  Tři  dny  ležel  v tom
památném  parném  létě,  než  byt  násilím
otevřeli…

Jsou ještě  jiné  osobnosti,  které  ovlivnily
vaši spisovatelskou práci (nebo ovlivnily váš
život,  postoj),  podobně jako Ladislav Fuks?
Zmínil jste se o Radkinu Honzákovi - zazna-
menal  jsem,  že  nedávno  vydal  knihu
nazvanou  Jak  žít  a vyhnout  se  syndromu
vyhoření28.

Doktor  Honzák  je  vynikající  psychiatr,
který se zabýval především dialýzou a stavem
nemocného  po  prodělání  těžké  nemoci,
hlavně po ztrátě obou ledvin. V osmdesátých
letech  se  u něj  léčilo  mnoho  pražských
intelektuálů. Měl jsem a mám velké problémy
s krční páteří,  pan doktor vždy pomohl,  měl
velké konexe a je to výborný diagnostik, a tak
s doktorkou  Valjou  Stýblovou  a doktorkou
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Nesvadbovou  byli  vždy  nablízku.  Je  to
vynikající profesor a jsem rád, že u mé knížky
En ten tý ny37 napsal krásný doslov, který se
dá přečíst na mých stránkách na internetu. Je
to  člověk,  který  se  vždy  choval  neobyčejně
slušně. 

Vzpomínám  si  na  jednu  příhodu.
Dramatik  amerického  původu  Mario  Gazzo
napsal  v roce  1955  divadelní  hru  Klobouk
plný deště. Pro Československou televizi tuto
hru natočil výtečný režisér František Filip. Je
to  drama  otce  a dvou  bratrů.  Starší  bratr
(hraje ho Luděk Munzar) je silně závislý na
drogách.  Mladší  bratr  (Petr  Haničinec)  se
o něj  stará.  Otec  (poslední  skvělá  role  Jana
Pivce v televizi)  netuší,  jaké má rodina pro-
blémy. Začalo se natáčet a měla přijít scéna,
kdy  starší  ze  synů  dostane  abstinenční
příznaky. Režisér povolal na plac mladičkého
Radkina Honzáka, aby vysvětlil,  co to vůbec
absťák je. Pan Munzar netušil absolutně nic.
Inscenace  se  točila  v roce  1973  a o této
problematice  se  nic  nevědělo.  Akorát
o Fenmetrazinu a Algeně a vínu. Pan Munzar
trpělivě naslouchal a pořád se nechápavě ptal.
Dr. Honzák mu vysvětlil,  jak se nebohý celý
třese,  potí  se,  rozšiřují  se  mu  zorničky
a dostává křeče do stehen a rukou. 

37 Jan Kameníček: En ten tý ny, Krásné nakladatelství 1995
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Začalo se točit. Stal se zázrak. Pan Munzar
dostal  takový záchvat,  byl propocený během
minuty, zuby zaťaté, třas a křeče. I ty zorničky
měl roztažené. Když se na první natočilo, bylo
totální  ticho.  Všichni  stáli  v údivu  před  tím
hereckým  neznámem,  před  tou  hereckou
magií.

Pan  doktor  dostal  ihned  po  převratu
nabídku  přednášet  na  1.  Lékařské  fakultě
Univerzity  Karlovy.  Přišel  jsem  ho  navštívit
do  Neklanovy  ulice,  kde  zkoušel  studenty.
Chudák,  byl  značně  vyčerpaný  a totálně
ulítaný  z přednášek.  Hned  také  mu  vyšla
výborná  kniha  I v nemoci  si  buď  přítelem.
Byl  připravený  na  tu  novou  dobu
i s rukopisem. Jen toho věku mohlo být o pár
desítek let míň.

Ale proč o tom mluvím. Pár let  před tím
listopadovým  obratem  jsem  psal  jednu
knížku a myslím, že jsem do psaní dal hodně
síly  a energie.  Ono  psát  knížku  chce
soustředění a dennodenní psaní. Rukopis byl
hotov a já taky. Pár dní jsem ještě byl schopný
se mírně najíst, rychle jsem ještě začal další
knihu, to tak bývá, že člověk je ještě v tempu
a začne psát další opus, aby po pár stránkách
zjistil,  že  to  téma je  stejné,  jako bylo  před-
chozí,  a jen ho rozemílá.  Došel  jsem k panu
doktorovi, jako každé úterý, dali jsme si kávu
a cigaretu  a já  se  sesul.  Totálně  zhroutil.
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Rozbrečel jsem se, začal se nad vším dojímat
a byl  jsem  na  omdlení.  Pan  doktor  zvedl
telefon,  zavolal  kolegyni,  paní  doktorku
Nesvadbovou,  a už  jsem jel  s jednou  taškou
na Pavilón nemocí z povolání do Vinohradské
nemocnice. 

Pan doktor mi prorokoval týden. Tři dny
jsem  probrečel,  dostával  jsem  kapačky
s glukózou a vitamín B. Za týden jsem popadl
tašku a jel vesele tramvají do ateliéru. Psaní
není možné podceňovat. Stojí spoustu energie
a soustředění.  Je  nutné  se  naučit  vědomě
odpočívat.  Chodit  ven  a nabrat  kyslík  do
mozku. To všecko podceňujeme, protože svou
práci nebereme vážně. Jsme netrpěliví.

Já  o tom  mluvím  zcela  záměrně.  Na
konzervatoři  bylo mnoho žáků, velmi,  velmi
talentovaných.  Skončili  buď  v Bohnicích,
nebo  proplakali  hodinu  u své  profesorky.
Velmi  talentovaná  spolužačka  harfenistka
dostala zánět žil, jednostranný pohyb způsobí
bolesti  páteře.  Jenže  mladý  člověk  nebude
provádět  profylaxi.  Až  se  bolest  opravdu
přihlásí, sežene si protekčně doktora. Psaní je
velmi  namáhavé,  milióny  let  neseděl  člověk
takto  ohnutý  a nedržel  myš  v ruce.  Máte
pravdu,  že  potom  člověk  sahá  po  alkoholu.
Jak  jsem  říkal,  já  sám  jsem  se  propil
k totálnímu  deliriu  tremens.  Celé  dny  jsem
jen  pil  a prázdné  lahve  házel  do  popelnice
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v garáži.  Slyšel  jsem  jasně,  jak  někdo
v místnosti  (byl  jsem  doma  sám)  hraje
Schubertovu sonátu na violoncello. Ono pře-
mýšlení,  kdy  se  člověk  dostane  do  svého
podvědomí, stojí mnoho úsilí. V té době mně
zemřel táta i strýc na Floridě, bylo toho dost.
Také jsem měl ještě  závazky,  kdy jsem psal
scénáře  a režíroval  v Lyře  pragensis  (Malý
princ s paní Věrou Galatíkovou se hrál v Lyře
nebo na zájezdech pět nebo šest let). Sáhnul
jsem si na dno. Den ze dne jsem pití nechal,
dvanáct let jsem se už nedotkl alkoholu. A to
jsem byl v situaci, že jsem beznadějně věřil, že
toho  nikdy  nenechám.  Do  toho  rozvod.  Už
jsem měl pečlivě připravený scénář, jak odejít
ze  světa.  Zničil  jsem  všechny  rukopisy,
dokumenty, vysvědčení, smlouvy a fotografie.
Večer jsem se zcela klidný připravil  na noc.
Detaily prozrazovat nebudu. Kupodivu, druhý
den  jsem  se  probudil  jako  rybička.
Nepochopitelné. Ale ta zkušenost byla dobrá.
To bylo moje setkání se smrtí. Jeden čas jsem
zkoušel lehkou drogu, prý mně to pomůže od
bolestí  páteře,  ale  vůbec  mě  to  nenadchlo.
Víte,  musíme  vzít  na  vědomí,  že  páteř  je
prodloužený  mozek,  všechna  paměť  je  tam
geneticky schována po tři generace. Jak říkal
Karel  Čapek:  „…ani minutu bez bolesti.“  To
všechno  musí  být.  „Musí  to  být?“  ptá  se
Beethoven  v mottu  svého  posledního
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kvartetu,  Velké fugy.  „Ano, musí.“ odpovídá
si. 

Rozhodně  se  s panem  Čapkem  ani
Ludwigem  van  Beethovenem  nesrovnávám.
Tak co si stěžovat. A komu?

V té  době  jste  psali  ve  dvou  rozhlasové
hry.  Jak vůbec taková práce vypadá?

Metodu  brainstormingu  vymysleli
Američané za 2. světové války. V deset hodin
ráno  (kdy  začíná  být  mozek  výkonný)  se
v kruhu sešlo dvanáct lidí. Dva z nich byli zá-
měrně kolem dvaceti čtyř let. A nahlas říkali
svoje názory. Napřeskáčku. I ve dvou můžete
psát,  ale  musí  v tom  být  láska,  žádné
soutěžení,  kdo co vymyslel  a řekl.  Nebo do-
konce podprahový útok na toho druhého.

Popíšu (když jsme mluvili o Stravinském),
jak  taková  práce  vypadá.  Oba  dva  jsme  si
nastudovali podklady a naposlouchali hudbu.
A vybrali hudbu.

„Potřebuju,  aby  byl  sám.  Namalujeme si
scénu, jak je Stravinský sám.“

„Stýská se mu.“
„Jo. V Americe je sám. Venku jezdí auta.

Plno aut.“
 „Hluk.  Byznys.  Kontrast  proti  jeho

komponování. Je v cizině. Sám.“
„Kameloti vyvolávají. Jeho nezájem.“
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„Má zatažený žaluzie. Je sám.“
„Skvělý.  Zatažený  žaluzie  a zvenčí  sem

doléhají klaksony aut, hluk ulice.“
„A do  toho  koláž  reklam.  Anglicky.

Reklama na Denim. Hluk.“
„Potřebujeme šok.“
„Šok… On mlčí. Doma je ticho. Ostrý zvuk

zvonku u dveří.“
„To je dobrý. Máme to hotový.“
Takhle tedy vypadá úvodní scéna, kterou

vynikající  režisér  Ladislav  Rybišar  natočil
bravurně.  Vidíte,  že  se  pracuje  s obrazy,
zvukem i světlem… Jak se to pak dostane na
papír?  Dostane.  On  se  totiž  o tom  ten
návštěvník  nenápadně  zmíní.  O samotě
i o těch žaluziích. Tak se pracuje ve dvou. Za
tři hodiny toho máte dost. Potom jeden z nás
napíše doma první návrh obrazu. Opravit text
ve  dvou je  velký  problém.  Každý  si  stojí  za
svojí pravdou. A tak přijde na řadu disciplína.
Obětovat obrat, slovo, dialog a dohodnout se
na  kompromisu,  v zájmu  celku  a uchování
vlastního života, jak se říká.

Padlo  zde  i jméno  Otakara  Chaloupky
a určitě jste se  setkal i s jinými…

Otakar  Chaloupka  byl  spisovatel
a vynikající teoretik literatury, byl to kamarád
Fuksův,  jeli  spolu  i na  dovolenou  k moři.
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Když  jsme  se  všichni  sešli  na  první  Valné
hromadě  Obce  spisovatelů  v prosinci  89
v Realistickém  divadle,  přisedl  si  doktor
Chaloupka ke mně a já  se  ho zeptal,  co teď
bude.  „No,  co  by  bylo.  Přijdete  k moci  vy.
Ale,“  dodal,  „choval  jsem  se  k vám  slušně,
viďte…“ Choval,  pane  doktore,  velmi  slušně
a pomohl jste mně svými posudky. Děkuju.

Dvakrát  jsem  se  setkal  s dr.  Hrabalem.
Měli  jsme  ve  vznikající  Literární  scéně
režírovat  Slavnosti  sněženek,  které  jsme
přednostně  dostali,  než  vyšly,  v obtahu  od
tety  Petelové.  Přijal  nás  nadšeně,  souhlasil
a říkal, že nemá čas, protože právě dělá druhé
korektury  této  knížky.  Podruhé  jsme  si
umluvili  schůzku  U Tygra,  s tím,  že  si
dovolím  mu  dát  k posouzení  svůj  rukopis.
Kolem  sedělo  několik  nohsledů,  zvědavých,
a já  nemohl  uhádnout,  který  z nich  je  fízl.
Představil jsem se a Hrabal mi objednal pivo.
Začal  být  agresivní,  možná  nechtěl,  abych
tam  moc  konkrétně  mluvil,  nebo  byl  opilý.
Znechutilo mě to. Vstal jsem a řekl, že mě to
nebaví a půjdu. Škemral, ať si dám další pivo,
že  mně  ho  zaplatí,  ale  já  popadl  vázaný
samizdat a raději odešel. Hnusný zážitek. Byl
arogantní a nenávistný, jako stará panna. Ale
některé  povídky  jsou  skvostné.  Myslím,  že
v jedné  z posledních  knih  říká,  že  by  bylo
nejlepší sednout do auta a napálit to do zdi.
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Pár let nato to udělal, vyskočil z okna na tvrdý
studený beton.

Když  se  postupně  dozvídám,  s kolika
zajímavými lidmi jste měl možnost se setkat,
uvědomuji si, jaký význam mělo pražské kul-
turní  prostředí,  zvláště  v době,  kdy  se
informace šířily pokoutně a neoficiálně. Lidé
mimo Prahu či větší města byli svým způso-
bem  odříznuti  a mnohdy  dezorientovaní.
Cítil jste to v té době, nebo si to nemyslíte?

Myslím  si  to.  Už  v  19.  a 20.  století  bylo
v Praze mnoho kroužků a vybraných salónů.
Moje vzdálená teta Glazerová měla význačný
salón, kam chodil  Franz Werfel,  občas prý i
tichý  a velmi  nenápadný  Franz  Kafka.  A po
druhé válce, v šedesátých letech, tyto spolky
znovu oživly.  Můj  strýc  dr.  Hoppe   (mimo-
chodem, můj dědeček je masarykovský filosof
Vladimír  Hoppe),  měl  kvarteto,  čtyři
vystudované  konzervatoristy,  kteří  dvakrát
týdně  zkoušeli  u nás  v pánském  pokoji.  Žili
jsme tenkrát ve vile Na Šafránce (přesně je ta
vila  popsána  v novele  Dům),  čtyři
profesionální  hudebníci,  kteří  pořádali
veřejné  koncerty.  Sál  nabídl  vždy  nějaký
podnik  (konkrétně  n.p.  Labora)  a pod
dohledem  slušného  kulturního  referenta
vyšly  cyklostylem  natištěné  programy.  Měl
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jsem  možnost  si  s nimi  párkrát  zahrát
Schuberta C dur kvintet38. 

A také  se  pořádaly  odpolední  koncerty,
kam  byli  pozváni  známí.  Strýc  připravoval
hudební přednášky, tzv.  Hudební podvečery
v Michalské ulici.  Dokázal  jich připravit  99.
Stá  přednáška  (měli  to  být  Kovařovicovi
Psohlavci)  byla  už  zakázána.  Začala  tuhá
normalizace  a cenzor  nemohl  dost  dobře
vědět,  jaká  podivná  inteligence  se  schází  za
dělnické  peníze  někde v klubu a šmidlá  tam
nějaké „durmoly“… Jinak od roku 1970 začalo
opravdové peklo. Zmatek. Všechno se rušilo,
jen náznak spolčování, kluby, kroužky, Junák,
všechno  se  muselo  rozpustit.  Připravené
knížky  v tiskárnách  (a to  je  moc  práce
a korektur,  než  se  kniha  připraví)  šly  do
stoupy.  Balíky  knih se  vozily  na  nákladních
vozech  a házely  do  vody.  Dělníci  pár  knih
zachránili.  Mám  doma  překrásnou  učebnici
Hudební výchovy s ilustracemi Oty Janečka,
s  reprodukcemi  notových  zápisů  ze  starých
biblí.  To byla  záminka,  proč  knihu  vyhodit.
Cenzoři  se snažili.  Večer jste nevěděli,  co se
bude ten den vysílat v televizi. Ohlášený po-
řad  byl  pár  minut  před  začátkem
„z technických  důvodů“  nahrazen.  Zkrátka
buď  autor,  nebo  herec  byli  zakázaní,  film
musel do trezoru. 

38 Franz Schubert, Smyčcový kvintet C dur, op.163
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V roce 1978, kdy jsem byl v rozhlase, byla
na druhém podlaží  na veřejné chodbě velká
kovová  krabice.  Byl  to  elektrický  magnet.
Nahrávka, která se nelíbila, byla vložena do té
krabice a byl zmáčknut na pět vteřin obyčejný
knoflík.  A velký  kotouč  BASF  byl  ihned
čisťounký  a připravený  pro  účely  dalšího
nahrávání.  Tak  jednoduchá  je  cenzura
v praxi. Troška toho magnetu… Ovšem, na to
všechno  dohlíželi  cenzoři  a popsali  mnoho
papírů,  kde  zdůvodňovali  svá  rozhodnutí.
Samozřejmě,  že  se  pásky  potají  přetáčely
a kopírovaly. Hlavně slavné světové skupiny.
O to  byl  zájem.  Vynést  ven  nebyl  absolutní
problém. V poledne jste si v čase oběda došel
na dvůr a tam jste  kamarádovi  na chodníku
podal obálku. Oni totiž Led Zeppelin, Stouni,
Párpli,  Wet  Wet  Wet  nebo  Cream  s Ericem
Claptonem nikomu zas  tak mnoho nevadili.
Zajímavé, že rozhlas dostával takovéto desky
i nahrávky  slavných  dirigentů  a sólistů.  Jen
nesměly  být  vysílány.  Po  útěku  Mstislava
Rostropoviče  na  Západ  byly  staženy  jeho
nahrávky  z pultů.  ABBA podepsala  podporu
polské Solidaritě v roce 1980. Ihned všechny
jejich  desky  zmizely.  A bylo  po  kšeftě.
Absurdní  hnusná studená doba, která skon-
čila 26. dubna v roce 1986. Vybuchl Černobyl.
To byla jasná destrukce celého režimu. Doba
tichého čekání, kdy lid odejde z Egypta.
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Musím  se  tady  zmínit  o jednom  faktu,
který mě ještě před touto dobou poznamenal
na celý život. Byl to 21.srpen 1968. Žili jsme
už rok krásnou dobu, nevídanou a tolik víta-
nou.  Nepředstavitelnou.  Vycházely  knihy,
Solženicin,  Literární  Listy  LL,  Světová
literatura, mohli jsme číst scénáře Felliniho,
8 1/2,  Vittelloni,  La strada. To bylo zážitků.
A v televizi  Jizvy  jiskry  jistoty,  uváděné
Jiřinou Jiráskovou, redaktoři Ladislav Daneš,
Jindřich  Fairaizl,  který  se  chudák  z toho
všeho nakonec v roce 1989 zbláznil, podpálil
chalupu  a naboural  se  záměrně  v autě.
Televizní  noviny  začaly  být  veselejší,  žádná
studená  válka.  Když  si  vzpomenu,  že  jsme
museli  do první  školy  přinést  čisté  igelitové
pytlíky  a tam,  nic  netušíce,  jsme  si  je  celí
zpocení nasadili na nohy a ruce, nahnali nás
do sklepa a tam nás dusili strachy, kdy přiletí
bomba,  co  nás  brzy  rozmetá  na  cucky.  Prý
zůstane po člověku jen stín na stěně, taková je
to teplota.

„A teď rychle,  děti,  pytlíky srolovat a kdo
bude první na obědě!“

A ta  doba  najednou,  jako  by  proutkem
mávl, zmizela, a v televizi mluvil populisticky
a nápadně lidově Smrkovský (ten Smrkovský,
co stál v koženém kabátě, když mluvil Kléma
na Staromáku), moudře hovořil baťovák Ota
Šik,  Čestmír Císař,  miláček studentů a fešák
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Svoboda,  všichni  partajníci,  a mluvil  Jan
Procházka, scénárista, napsal  Už zase skáču
přes  kaluže (a ne  Ota  Hoffman),  Páni  kluci
(nikoliv scénář Vít Olmer ani Věra Šimková -
Plívová).  Nakonec  StB  smontovala
Procházkův  projev  a pustila  jej  do  éteru,  že
chudák na všechny strany psal všem přátelům
dopisy a v noci je házel do schránek, až dostal
těžký, smrtelný infarkt.

Ale zatím byl krásný 1.máj 1968 a lidi byli
štěstím  bez  sebe.  Jenže  v červenci  začalo
první  vyjednávání  s Rusy,  pak  Čierná  pri
Čope  a srpnová  středa,  kdy  od  rána  pršelo
a byly tady tanky. Totální frustrace. Byli jsme
celé  prázdniny  na  chatě  u Dobříše
a poslouchali rádio, jak hlasatelé sdělují hesla
Karel  volá  Mirka,  Lída  volá  Tomáše,  a do
toho střelba. Prudké, ostré rány ze samopalů.
Když  jsem  přesně  po  deseti  letech  stál
v redakci a viděl kulky ve stropě a rozstřílený
dům  naproti,  to  nebyl  sen.  V srpnu  se  lidi
k sobě chovali krásně. Ten den, druhý, možná
třetí.  Ještě jedna vzpomínka. Šel jsem se na
chatě  vyčůrat  na  záchod,  hlava  mě  bolela
z rozčilení, a když jsem otevřel dveře záchodu
a vyšel ven, dva metry ode mě stál ohromný
plechový vůz na bílých kolech, nahoře voják
se  samopalem,  v bílé  helmě  a mířil  na  mě.
Otočil jsem se a pomalu šel zpátky k chatě. Až
okénkem za záclonou jsem sledoval, že se ten
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ohromný  vůz  neslyšně  rozjel.  Měl  jsem
horečku.  Pro  třináctiletého  kluka  dost
nepříjemný  zážitek.  Nevěřím,  že  jsem  byl
blízko  smrti,  neměl  jsem  zkušenosti
a vědomosti, vojáček by dostal asi velký trest,
kdyby vystřelil na bezbranného kluka. Ale na
prahu smrti  jsem byl,  o  mnoho  let  později,
a uvědomil  jsem  si,  že  všechno  je  opravdu
jinak, jak se říká.

Ten čas pospolitosti opravdu trval dva tři
dny. Pak začaly šarvátky, hádky, výpady. Tak
vypadá  občanská  válka.  V Dobříši  byla
nervozita,  bitky  o chleba,  o základní  potra-
viny,  o baterky  do  tranzistorových  rádií.
Začaly  výpady  proti  komunistům,  o kterých
se to dávno vědělo, jak se chovali, a byli i tací,
kteří armádu vítali a bez skrupulí šli do polí,
která  byla  rozryta  tanky,  a nabízeli  peníze
vojákům  a cigarety  a jídlo  a hodinky.
A dostali za to naftu. Hodně nafty na topení
a benzín.  Hodně  děvčat  šlo  vojákům  večer
v ústrety. Bylo mi z toho špatně. Doufal jsem,
že  tohle  si  český  národ  nikdy  v životě
neodpustí. Zapomnělo se. Brzy. 

V té  době  v Sovětském  svazu  politicky
odsouzené dívky dostávaly vybrat: buď vězení
na Sibiři,  nebo Československo. Ty naivní si
vybraly  Československo.  Za  několik  měsíců
byly  tajně  odváženy  v kovových  rakvích.
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Zešílely a byly prolezlé syfilidou. Tak vypadá
opravdová válka.

V Praze byla situace jiná. Tam se studenti
před  rozhlasem  snažili  domluvit  s vojáčky
a vysvětlit  jim  omyl,  který  se  stal.  Došlo
ovšem k ďábelské fintě: během několika dnů
tanky  odjely  a přijely  jiné,  s posádkou
šikmookých  Tatarů  a Arménů,  kteří  rusky
neuměli ani slovo.

Vedení  všech  šesti  trpitelů  v čele
s Dubčekem,  Svobodou,  Císařem,  Šikem,
Smrkovským,  Krieglem,  který  jediný
nepodepsal,  bylo  odvlečeno  letadlem  do
Moskvy,  a zde  se  chystalo  potichu  jednání
mezi Biľakem, Lenártem, Jindrou, Korčákem,
Kempným  a dalšími  o nastávajícím  vývoji
strany.  Vysočanský  sjezd  se  připravoval.  To
vše řídil samozřejmě dr. Gustáv Husák, nad-
průměrně inteligentní  člověk,  který  měl  dar
nevěřit  a opovrhovat  každým
spolupracovníkem.  Byl  v padesátých  letech
sám zavřený a šla taková lživá fáma, sofistika,
že  je  vlastně  ještě  ten  nejlepší,  protože  prý
nechce dopustit případné zlo, které by ruská
noha  u nás  napáchala.  Přece  se  ví,  že  kam
ruská noha vkročí, zůstane dalších sto let.

Celé to bylo průhledné, Rus se potřeboval
dostat  víc  do  středu  Evropy,  připustil
uvolnění  a pak  bratrsky  zasáhl,  pardon,  po-
mohl.  Samozřejmě dočasně. Český národ už
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zase  žertoval:  jaká  je  jednotka  dočasnosti?
Jeden  furt.  Rojily  se  kreslené  vtipy,  Liďák,
přezdívaný Haďák, Kantorek, Barták, Vyčítal
a jiní.  Vycházel  Dikobraz,  nanejvýš  sršatý,  s
ruským  Krokodýlem  se  to  nedalo  srovnat.
Jenže  v Dikobrazu  začal  pan  Jindřich  Bešta
přitahovat  šrouby,  Ba-Pe,  Ceplecha,  a pak
několik kariéristů, lépe nejmenovat. 

Ještě  do  konce  roku  nálada  a únava
docházela a přišly smutné Vánoce.

Rok  1969.  To  nikdo  netušil.  V lednu  se
upálil mladý Jan Palach, zděšený, jak rychle
se národ podvolil. Šli jsme se zamlklým tátou
po Václavském náměstí  neodhrabaným sně-
hem  a četli  na  výlohách  další  výzvy:  pokud
nebudou  splněny  požadavky  navrácení
svobody  slova,  odjezd  vojsk,  zaplane  další
pochodeň.  Pokud vím,  mladí  studenti,  úzký
tajný spolek, si vylosoval čísla a bylo ohlášeno
další  datum  pochodně.  StB  řádila.  Zatýkalo
se.  Manželka  jednoho  velmi  slavného
hudebníka  našeho  význačného  smyčcového
kvarteta  šla  dát  prádlo  ráno  na  půdu.  Na
půdě  visela  její  dcera.  Neunesla  tlak  a tíhu
určeného osudu. Její láska, přítel, měl být na
řadě.  Televize  bombardovala  mladé  lidi
výzvami, aby nepokračovali v tak hrůzné akci.
Na  Václavském  náměstí,  pod  ostrými
lampami vystoupil psychiatr Zdeněk Dyttrich,
krycí  jméno  Zdeněk,  a prohlásil,  že  Jenda
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Palach  byl  duševně  narušený.  V televizi
vystoupil  Vilém  Nový,  otec  národem
milované  hlasatelky  Kamily  Moučkové,
a sdělil,  že  Palachovi  byl  podstrčen  na
poslední  chvíli  studený  oheň  a slova,  která
křičel,  byla  plná  zděšení  s jedinou  otázkou:
„Kdo mi to vyměnil!“ Národ byl v šoku. Viděl,
jak  se  každým  večerem  loučí  hlasatelé,
a naopak si jiní sypou popel na hlavu, jak byli
pomýlení.

A pak  v březnu  došlo  na  MS  v hokeji.
Finále  CCCP-ČSSR.  Vyhráli  jsme  2:0 a 4:3!
Na  Václavské  náměstí  vyjela  všechna  naše
auta, lidé se smáli, bylo to morální vítězství.
Tři dny nato vyšel článek v Květech (tiskový
orgán KSČ, už snad veden Milanem Codrem
a Janem  Zelenkou  a soudruhem  Švestkou),
tam jsme se dozvěděli, že vše bylo připraveno,
byl rozbit  Aeroflot,  citace mnoha telefonátů.
Teď teprve přijde trest. 

Přišel. Za pár týdnů přijel do Prahy Leonid
Iljič Brežněv, Gromyko, Kosygin, sestupovali
z letadla,  to  vše  snímáno  kamerami,  a tak
vřele  se  objali  s prezidentem  Svobodou
a Dubčekem,  to  vše  v záplavě  květů  malých
nevinných  pionýrů,  že  v ruském  týdeníku
s vhodným komentářem nemohl nikdo ani na
chvilku  zapochybovat,  že  je  něco  snad
v nepořádku. Tak se dělá propagace.
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První  výročí  srpnových  událostí  bylo
otřesné. Na Václavském náměstí vodní děla,
pendreky, zatýkání, to už práci odvedla česká
VB a milice, Dubček už podepsal pendrekový
zákon,  že  naše  bezpečnost  beztrestně  smí
zasáhnout.  A do  té  honičky,  uřvaných  lidí,
zděšených, protože věděli, že jsou lustrováni
a budou vyhozeni ze zaměstnání a škol, nelžu,
ze všech ampliónů na celý Václavák řval stále
dokola  Karel  Gott  a jeho  Lady  Carneval.
Brainwashing ad absurdum.

Na konci roku, po Božím hodu, zemřel Jiří
Šlitr.  Není  to  sice  úplně  pravda,  ale  jeho
poslední písnička byla  Jó, to jsem ještě žil…
Lidi  si  to  vzali  za  své,  byla  to  tečka  za  tím
vším. 

V roce  1970  jsem  udělal  přijímačky  na
Střední  průmyslovou  školu  stavební  a v září
a říjnu  jsem  se  nestačil  divit.  Začaly  čistky.
Milovaná profesorka  na literaturu,  dr.  Vaší-
nová,  odešla  na  hodinu,  prof.  Vlašínová,
suchá  matematička,  nám  s hraným  dojetím
v očích poradila, ať jí koupíme aspoň kytku na
rozloučenou, a hned se sama stala zástupkyní
ředitele.  Kantoři  byli  v půli  vyučování
odvoláváni  rozhlasem  do  ředitelny,  kde
seděla  komise  a položila  pár  jednoduchých
otázek.  Souhlasíte  se  vstupem  bratrských
vojsk?  Ano?  Ne?  Pokud  váháte,  cítíte  se
pomýlený a jste  ochoten odvolat? Pokud ne,
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musíme s tebou na hodinu rozvázat pracovní
poměr.  Je  nám  nesmírně  líto.  Znovu  se  tě
ptáme,  necítíš  se  pomýlený?  Ano?  Pak  je
všechno  v pořádku,  podepiš  nám  tenhle
papír, o nic nejde.

Jenže to největší drama jsem ale prožíval
doma. Tušil jsem, že tatínka čekají prověrky
taky.  Nespal.  Jako syn továrníka,  který  léta
odolával,  jezdil  s náklaďákem po Slovensku,
přišel  o ledvinu,  tušil,  že  v dvaapadesáti  už
další  vzdor  nemůže  zdravotně  vydržet.
Miloval  svoji  ženu,  která  byla  nemocná
s páteří  a měla  ostudný  důchod  pár  stovek,
přál si, abych dostudoval a odjel do Kanady. 

V roce  1969,  kdy  Husák  nechal  ještě
otevřené hranice, dal všem veřejně příslib, že
kdo  se  vrátí  z emigrace,  nebude  potrestán.
Později  samozřejmě  byl.  Ale  my  jsme  byli
pozváni v červnu do Vídně, abychom se sešli
se  strýcem  Kameníčkem,  jeho  ženou
a Pepíkem, architektem, a dostali nabídku, že
můžeme  odjet  ihned  do  Kanady.  Máme
připravený  byt,  cottage,  a já  budu  rýsovat
u Pepíka  v jeho  ateliéru.  Po  třech  dnech
jednání  jsme  odmítli.  Neuměli  jsme  si
představit,  že  opustíme  republiku.  A já  se
strašně  moc  těšil  na  hodiny  violoncella.
Vrátili  jsme se  ještě  za světla  zpátky domů,
v troubě  voněla  sekaná,  protože  teta  Slaví-
ková  (žena  dr.  Jaroslava  Slavíka,  našeho
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význačného  znalce  Josefa  Čapka)  i strýc
Hoppe věřili, že se vrátíme.

Takže  prověrky  potkaly  i tatínka.  Dal  na
pokání,  dohodli  se  ve  vile  všichni  a máma
souhlasila, Jára Slavík i strýc Hoppe. Táta se
změnil a bylo žalostné to jako čtrnáctiletý syn
pozorovat. Zestárnul, byl podrážděný a začal
se  drasticky  vykupovat.  Maminku  uložil  na
postel,  mě  i sestru  Evu  taky  a začal  o nás
pečovat.  Nakupoval,  nosil  prádlo  z mandlu,
pral na staré pračce, odevzdaně o ni opřený,
luxoval,  myl  okna.  Nechtěl  pomoct  v ničem,
všechno  sám,  sám,  jedině  sám,  o žádnou
pomoc se nikoho neprosil. 

V roce  1968,  jak  sám  píšete,  vám  bylo
teprve  třináct  let.  Určitě  jste  v tomto  věku
vnímal dobu jinak, než dospělý, jinak, než ji
popisujete  teď ze  zpětného  pohledu.  Tím
nechci  říct,  že  se  vás  nijak  nedotkla,
ale určitě jste si postupem doby své názory
upřesňoval,  tříbil.  Kdo  měl  na tom
rozhodující  podíl  -  rodina,  kamarádi,  lidé,
které jste později potkával?

Národ  se  změnil.  Deziluze,  defétismus,
nikdo  s nikým  nemluvil.  Ve  škole,  hned
v prvním  ročníku  jsme  byli  zcela  otevřeně
upozorněni  jedním  kantorem,  ať  si  dáváme
pozor na jistého Ratajíka z 1.A. Je to udavač
a kariérista.  Osnovy  se  měnily  za  pochodu.
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V televizi  se  promítaly  kromě  slovenských
pondělků,  výtečných  adaptací  s výtečnými
herci  (práce  Husákova  týmu  a protěžování
slovenského  národa),  v  úterý  špatně
dabované válečné ruské filmy.  Učili  jsme se
zpívat  v televizních  kurzech  Avanti  popolo,
těch  Nedělních  chvilek  poezie,  a inscenace
pana Hužery, Evžena Sokolovského, Vojtěcha
Trapla.  Režisér  Karel  Steklý  (režisér  skvělé
Sirény)  přišel  jako  první  do  biografu
snímkem  satirou  Hroch.  K moci  se  dostal
Miroslav Fábera, Jiří  Purš, Ludvík Toman a
Ivo  Toman  a obsadili  Barrandov.  Televizi
obsadil Antonín Dvořák, jmenovec, mohutný
chlap,  přezdívaný  Velká  noha  nebo  Moby
Dick, vypadal jako velryba. Mocný byl velmi.
Budu sprostý,  omlouvám se,  ale  mnohé he-
rečky  u něho  musely  absolvovat  tzv.  ústní
zkoušky,  aby  kladně  rozhodl  o jejich  další
kariéře. Ve filmu šel proces schvalování jinak.
Purš nebo Toman si zavolal režiséra a letmo
prolistoval  scénář.  Pokud  mezi  listy  byly
vloženy bankovky, kývl a příště scénář vrátil
odsouhlasený  k natáčení.  Pokud  byl  scénář
prázdný,  doporučil  ještě  na  díle  zapracovat.
Jak  vidno,  nic  nového  pod  sluncem.  Slovy
Kmotra od Mario Puzza: „Co z toho budu mít
já?“  Ovšem  byli  tací,  kteří  nedávali  žádné
poloviny  honorářů.  Naopak,  měli  své  vily
a točili.  Mělo to drobný háček. Museli hlídat
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schránku  na  dopisy  a telefon.  Pokud  se  ve
schránce  objevil  nenápadný  pohled,  beze
slova  spakovali  dva  kufry  a do  dvaceti  čtyř
hodin vilu opustili.  To byla jejich opravdová
práce.  Byly to konspirační  byty  a prozrazení
takové  adresy  končilo  obyčejně  smrtelnou
havárií.

Nic  nového,  jen  jsme  to  všechno
zdokonalili.  A tak  jako  dříve,  držet  občánka
v permanentním  strachu  a lhát  mu,  jen  ho
nechte, ať se bojí.

Na pokání se při prověrkách dalo mnoho
lidí. Někdo ze strachu o sebe, o svou kariéru,
někdo ze strachu o rodinu.  Kolik lidí  místo
strach  použilo  slovo  "zodpovědnost"!  Co  si
myslíte o takové zodpovědnosti k rodině? Je
zodpovědné  ponížit  se  a zajistit  dětem
relativně  lepší  budoucnost  za  daných
podmínek,  nebo  je  větší  zodpovědnost
pokusit  se  bojovat  s větrnými  mlýny  i za
cenu,  že to pro děti  znamenalo stop studiu
na  školách?  Přemýšlel  jste  o tom  tenkrát?
Uvědomil  jste  si  toto  dilema  vašeho  otce
později?  Z dnešního  pohledu  je  odpověď
jednodušší.

Za války se říkalo, máme přece rodinu. Za
normalizace  kdo  nekrade,  okrádá  rodinu.
Dnes mnozí prostituují, protože potřebují na
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složenky.  Je  to  sofistika.  Žijeme  v malém
státě  a traumata  z Mnichova,  z roku  1968
a listopadu 1989 lidi strašlivě poničila. Dnes
se nedivím, že Švejk je pro celý svět ohromná
postava.  On  totiž  nikdy,  v celém
mnohasetstránkovém románu neřekne, co si
opravdu  myslí.  A frustrace,  nenaplnění,  je
hrozná kletba tohoto národa. Naučili jsme se
žít  ve  vnitřní  emigraci,  to  máme  naučeno,
zakódováno,  teď  se  tam  zase  vracíme.  Nic
nemá cenu. Jenže tenhle výrok se má správně
přeložit,  že  vy  nemáte  cenu.  A v tom  jsme
vyučeni  rodinou  a školou  a systémem
mistrně.  V těchto  časech,  kdy  opravdu  nad
námi  nedozoruje  Velký  bratr,  vidíme,  že  se
někteří  z nás  chovají  jako utržení  ze  řetězu.
Není  dohled.  A co  bude  za  chvíli  dav  ještě
žádat, lépe nepomyslet.

Švejk  postupem  doby  přerostl  z pouhé
literární  postavy  na  symbol,
prostřednictvím  kterého  okolní  národy
chápou  českou  mentalitu.  Zjednodušeně
řečeno,  Slováci  mají  Jánošíka,  Švýcaři
Viléma Tella, my Švejka. Haškova kniha je
skvělou kritikou Rakousko-Uherska, ale její
hlavní hrdina nás diskredituje v očích okolí.
Myslíte, že jsme Švejkův národ?
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Je  to  zevšeobecnění,  zjednodušení,
simplifikace.  Každá  vesnice  má  svého
hloupého  Honzu  a hrdinu,  který  by  jistě
přepral draka. To jsou základní Berneovské39

archetypy. Na Švejka ani trochu hrdý nejsem.
Je  úžasné,  že  máme  Smetanu,  který  napsal
dva  světové  moderní  kvartety,  Kupku,
Heyrovského, Křižíka… Na Cimrmana pyšný
nejsem.  To  je  tragická  postava.  Namyšlená,
sebestředná,  suverénní  a frustrovaná.
Vždycky přijde  pozdě.  Prý málem vyhrál  na
olympiádě běh na dlouhou trať, ale těsně před
cílem vzdal. Prohlásil, že běhá pro radost, ale
právě teď ho to už přestalo bavit. Proto tato
postava  vyvolává  stále  salvy  smíchu,  je  to
geniální a propracovaná postava. Měl vyhrát
jako největší Čech.

Karel Steklý byl výborný scénárista, horší
byl  jako režisér.  Ale  dvoudílný  Švejk se  mu
povedl,  nahrával  době  padesátých  let,  byl
líbivý  a plnil  kasu.  Zajímavost:  Švejka  měl
hrát  Josef  Karlík,  nakonec  pan  Hrušínský
přibral značným požíváním piva a roli zvládl
skvěle.  Snažím  se,  jak  vidíte,  najít  něco
dobrého, ale můj šálek čaje to není.

Jen jedna  drobná  vzpomínka  z mládí:
když  byly  volby  a já  měl  prvně  volit,  odjeli
rodiče  v pátek odpoledne  na chatu,  předtím
odvolili  Národní  frontu  a já  došel  do  školy,

39 Eric Berne (1910 - 1970), americký lékař a psychiatr, autor transakční analýzy
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kde  se  volby  konaly,  přetrhl  jsem  lístky
a vhodil je přede všemi do urny. Doma jsem
se zamkl a dostal hrozný strach. Přešlo to za
dva  dny.  Až  týden nato,  při  snídani,  se  mě
sestra  ironicky zeptala,  jak  jsem volil.  Toho
jsem  se  bál.  Řekl  jsem,  že  jsem  nevolil.
Rodina ztuhla. Chceš nás dostat do maléru?
Zavládlo  ticho.  Tak  takhle  to  funguje,
pomyslel jsem si.  Proto byl na mě táta tolik
hrdý,  když  jsem  mu  řekl,  že  odcházím
z rozhlasu,  a dlužno říct,  že mně od té doby
všemožně pomáhal. Dítě tvrdě soudí, nekom-
promisně se říká, až později, někdy mnohem
později  odpustí,  protože  láska  všechno
odpouští.  Když  si  představím,  že  otci  vzali
veškerý majetek a byl nemocný, zcela chápu,
že  při  prověrkách  řekl  mámě,  že  by  už
u lopaty nevydržel. Proto se všichni u komise
všemožně kroutili a lhali, aby vypadali čestně,
jenže komise dobře věděla, jak se všichni bojí.
Proto  táta,  za  to  pomýlení,  byl  za  dva  roky
poslán  na  týden  do  Anglie,  byla  mu  dána
důvěra.  A já  za  odměnu  dostal  originální
struník na cello, který tady nebyl samozřejmě
k dostání.

Někdy  ty  výmluvy  byly  absurdní.  Můj
tchán dál jezdil do ciziny, a když jsem se ho
ptal, co řekl při prověrkách, prý, že souhlasí,
protože jsme v RVHP, ve Varšavské smlouvě
a tak  vedení  rozhodlo  správně.  Podivné
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vysvětlení.  No,  zas  tak  podivné  nebylo.  Po
roce 1989 se zjistilo,  že  tchán byl konfident
s krycím jménem Karlík.

Když byla generální stávka v listopadu 89
a davy šly ulicí a hřměly sirény a náš Kubík se
náramně  bavil  v kočárku,  šli  jsme  dolů
Vinohradskou  a zrovna  z rozhlasu  vybíhali
lidé,  mnoho  spolupracovníků  jsem  poznal,
a smáli se a třepotali nad hlavami klíči, aby to
každý i na dálku viděl a slyšel. Tak takhle to
tedy je. Když jsem si o pár měsíců později šel
do rozhlasu pro svoje přetočené hry, všichni
se na mě tak srdečně smáli  a byli jsme zase
dobrými kamarády.

P.S. Ty své hry  jsem musel draze zaplatit
a podepsat,  že  je  nebudu  dál  šířit.  Patřily
přece Zlatému fondu.

Ve třinácti člověk už hodně vnímá, možná
vnímá nejcitlivěji.  A pro mě byli  rozhodující
rodiče. Kamarádů já moc neměl, moc jsem si
neměl  s nimi  o čem  povídat.  Hrál  jsem  na
cello, strýc, kterému emigroval syn, mě přijal
za vlastního a věrně mě doprovázel na klavír.
Doma i na  koncertech.  S maminkou jsem si
moc rozuměl. Moc. To byl silný vztah. Odejít
z bytu  na  pracovní  schůzku  ke  Sváťovi
znamenalo dát si dva tři doušky vodky, abych
se  vůbec  odpoutal  a nevrátil  se  s nějakou
výmluvou zpátky domů. Byli jsme jako rodina
na sebe velmi vázaní, celé dětství jsem prožil
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na  zahradě.  Proto  jsem  napsal  Hrobníka
a Rodinný román. 

Otce jsem chtěl milovat, i když mnohému
nerozuměl. Byl technokrat, co se dalo spočítat
a dvakrát  podtrhnout,  to  bylo  v pořádku.
Nechápal  zcela,  proč  tolik  čtu,  proč  hodiny
poslouchám hudbu.  Snažil  jsem se  studovat
psychologii, vždy v úterý jsem měl napsaných
spoustu otázek pro Radkina. Zjistil  jsem, že
tatínek nepoznal  svého  otce,  zemřel  mu  ve
třech  letech,  a tak  se  naučil  jen  chování
milované  matky,  a k tomu  všemu  se  ještě
musel  (nebylo  zbytí)  starat  o invalidního
mladšího  bratra  s těžkou  obrnou,  staral  se
o matku  a snažil  se  po  průmyslovce  živit
rodinu. Na vysokou stejně nemohl, jako syn
továrníka. Vzniklo z toho velké drama. Matku
uložil  na  postel,  byla  přeci  nemocná
s kyčlemi, oběť za dvě děti (to se dítěti věru
příjemně poslouchá), a nás děti také uložil na
postele. Teď bylo království jeho. Tím, že dal
na  pokání  při  prověrkách,  odedřel  všechno
sám,  nákupy,  úklid,  mytí  oken.  Večer  nám
určil večeři a my s díky a pokorou poděkovali.
Hrůza  nastala,  když  jsem se  vzepřel, odmítl
jet  na  prázdniny  a chtěl  trávit  červenec
s dívkou v Praze.  To mě otec v pláči proklel,
matka  plakala,  věděli,  že  je  konec  dětství.
Konec  krásných  třinácti  let…  Táta  odjel
s poslušnou sestrou do Prahy, mě nechali, ať
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si  dojedu  do  Prahy,  jak  chci.  A ať  se
s vyprcaným dítětem nevracím!

Převzal vládu nad celou rodinou ve jménu
dobra pro sebe a mně ta situace začala velmi
připomínat  dobu,  kterou  jsme  žili,  dobu
totality. Žádná práva, každý dostal přidělené
místo,  minimální  funkci  a také  minimální
možnost  rozhodování.  Nebylo možné otevřít
ledničku,  a proč  taky,  když  chudák  tatínek
(slova matky) věděl moc dobře jak nakoupit,
měl  to  přesně  propočítané.  Ven  jsme  bez
dovolení  nesměli,  proč  taky,  chybělo  nám
snad  něco?  Nebylo  by  lepší  povídat  si
s matkou, je tady celý den sama? Opovrhoval
jsem  otcem,  za  slabošství,  že  se  nevzepřel,
místo  chlapa  jsem  viděl  věčně  nadávajícího
otce na režim a na ty kurvy bolševický, který
matka  měla  vychcat  do  kopřiv.  A přesto
všechno  bylo  ve  mně  tolik  lásky,  že  jsem
tatínka  chtěl  milovat,  hledal  jsem  drobné
detaily,  za  které  bych  mohl  to  všechno  zlé
zapomenout… Když jsem se vrátil ze školního
zájezdu z hor,  právě v té  době odjel  otec,  za
odměnu a důvěru v něho vloženou, do Anglie.
Moje  violoncello  na  skříni  nebylo.  Nevěděl
jsem,  co  se  děje.  Vše  se  vysvětlilo,  když  se
tatínek  se  vrátil.  Za dva  dny  leželo  moje
violoncello na svém místě. A mělo originální
anglický  struník,  který  tady  nikde  nebyl
k dostání. 
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Ve  vašich  knihách  občas  probleskne
odkaz  na Bibli.  Nedá se  ale  říct,  že by byl
prvoplánový nebo že by to bylo hlavní téma
vašich  textů.  Jaký  je váš  vztah
k náboženství?

To  je  krásná  otázka.  Odkaz  na  Písmo
neprobleskne,  je  tam vždy  přítomný.  Konec
konců nějak tato knížka začala a já vím, jaké
jsou její poslední věty. Uvidíte. Pokud se hlá-
sím k nějaké obci, národu, kmenu, měl bych
se  hlásit  i k morálnímu  kodexu,  desateru,
krédu,  na kterém se moje  skupina dohodne
a snaží  se  jej  dodržet.  A pokud si  přeji,  aby
povídka  nebyla  plochá  a neměla  jen  dva
rozměry,  šířku  a délku,  musí  mít  hloubku,
odkaz, tradici. Jednou jsme si povídali o hře,
kterou moje  žena připravovala  (je  divadelní
režisérka),  a našli  jsme  v každé  postavě
přesný  odkaz  na  starozákonní  postavu.
Samozřejmě,  že to autor  ví.  To jsou typické
archetypy.  Proto  vzniká  tolik  apokryfů,  od-
kazujících  na  Bibli.  Vacant,  město,  které  se
bojí  vývoje,  tak  se  nevyvíjí  (mimochodem
téma  je  o anorexii),  končí  záměrně  starozá-
konními  symboly,  vědomě  velmi
zdůrazněnými.  Konečná  apokalypsa,  kterou
v Bibli  nepovažuji  za  tak  hrůzné  čtivo,
nekončí ohněm (v analýze agresí), ale vodou,
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ze které  se  rodíme,  která  je  očistná.  Doktor
Novotný si v recenzi krásně všiml, že nad vo-
dou zpívají ptáci, kteří se určitě budou moci
za  čas  někde  usadit.  Příběh  končí  smrtí
hrdinů,  po  právu.  A kromě  toho  se  smrtí
příběh  posvětí.  A můj  vztah  k náboženství?
Velmi  silný.  Byl  jsem pokřtěný  katolík  a do
třinácti  let  jsem  se  nijak  o víru  nezajímal.
V rodině bylo toto téma tabu a já si říkal, proč
se modlit,  když stejně Bůh ví,  co se má a je
dobré, tak proč nějaké přímluvy, bral jsem to
jako  takový  kismet,  osud.  A to  je  typické,
člověk je o svém tvrzení přesvědčený a stojí si
za ním. Jenže Pán Bůh jej opatrně upozorní.
Pozor, řekne, já si moc přeju, aby ses modlil
krátce a abychom byli ve vztahu. On opravdu
ví, co pro nás je dobré, a ví, co si přejeme. Pak
si člověk prošel takovým normálním vývojem,
kdy se modlil od rána do večera, pomalu by
opakoval nějaké mantry, a když dobře neřekl
modlitbu,  opakoval  ji  znovu.  Žádná  radost
s Bohem v tom nebyla, jen utrpení.

Psycholog by řekl neuróza. A to věru nemá
co  do  činění  s vírou  a modlitbou.  První
poučka, základní, je – velebit.  Chválit Boha.
Potom děkovat. Říká se, že když stojíte před
oltářem, máte mlčet. Bůh ví, co je třeba. Vše
napomáhá  k dobrému,  k vývoji,  ne
k destrukci.  Utrpení  je  nutné,  prohlubuje
a dělá  člověka citlivějším. A základ je  radost
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a prostota.  Stejně  nemáme  tolik  informací,
abychom se mohli rozhodnout. Já nevěřím na
náhodu.  To  už  konec  konců  říká  Bach
v Rekviem. Míň prosit a víc děkovat. Zbavit se
úzkosti  a strachu,  naučeného  strachu,  který
do nás vtlouká okolí. Radujte se! To je snad
čtyřiadvacetkrát  (tuším!)  napsáno  ve  sv.
Janovi.  Krédo je sloužit.  Vědomě sloužit,  ne
slepě.  A všechno  neomlouvat!  To  by  byla
velká chyba. Být důsledný. Starý pan profesor
Sádlo,  který  učil  Smetanovo  kvarteto,
opakoval: „Pracujte a všeho se dočkáte!“ Zní
to  jako  biblické  přikázání.  A klid,  žádnou
paniku, soustředit se a zkoušet to znovu.

Mám pocit,  že  se povědomí o biblických
a vlastně  i o antických  a jiných starých
textech stále snižuje. Odkazy na ně, které se
v literatuře objevují,  pokud  nejsou
vysvětlené,  ocení  stále  méně  lidí.  Pokud
stojí autor před rozhodnutím, jestli do knihy
vložit  odkaz  či  narážku, požadující  pro
pochopení  hlubší  znalosti,  přemýšlí  o tom?
Má smysl rozhodovat se, pro koho píšete, zo-
hledňovat znalosti nebo neznalosti čtenářů?

Je  to  základní  nevzdělanost.  Školství
v Japonsku je zcela jiné. Mladí musejí hrát na
nějaký hudební nástroj, dokonce Yamaha má
v programu vyrábět dostupné nástroje  z celé
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škály Orffovy školy. Mladí musejí mít zájem
o výtvarné  umění,  design.   Tady  je  hrozně
úzká specializace. Je nutné shlédnout mnoho
filmů  a naposlouchat  hodně  muziky,  to
všechno je inspirující. Ale a priori si určovat,
komu a pro koho píšu,  je  nesmysl.  Miroslav
Horníček  jednou  řekl,  jsem  optimista,  tak
doufám, že tři až pět lidí pochopí tenhle kon-
krétní  vtip.  Jiní  vtip  přejdou,  takže  by  to
vypadalo jako zbytečná práce. Vlasta Burian
měl,  říkalo  se,  pro  každé  představení  tři
začátky a podle  reakcí  diváků poznal,  jak  je
obecenstvo  inteligentní  a náročné.  Buď hrál
na plný plyn,  nebo představení,  jak se  říká,
vypustil. 

Takže v žádném případě nemá spisovatel
být podlézavý,  nebo se dokonce vlichotit  do
přízně, protože tohle má přece čtenář rád. To
se hned pozná. Ve výtvarném oboru se tomu
říká manýrismus.

Lidé potřebují víru a po roce 89 ji začali
hledat  i ti,  kteří  se  o to  předtím  nesnažili.
Hodně  z nich  hledalo  alternativy  k víře
v Boha,  různá  východní  učení,  západní
varianty  buddhismu,  spojení  východních
nauk a křesťanství. Vždy jde ale o víru. Co si
o těchto hledačích myslíte? Hledají stejného
Boha jinými cestami?
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Hitler  měl  svého  Putzi  Hanfstaengla,
Stalin  podporoval  ezoteriku,  Brežněv  měl
význačnou léčitelku. Mezi válkami, snad jako
ukončení  nedořešených  úmrtí,  kvetl
spiritismus.

Dnes, po otevření železné opony, je u nás
registrováno 33 společenství. Kolik je tajných
a záměrně neevidovaných, není možné zjistit.
Hned  v roce  1990  uspořádala  myslím  Živá
voda  setkání  v Edenu  s Australanem  Steve
Ryderem.  Veselý  muž  kázal,  házel  citáty
z hlavy a potom dostával dav do transu. Na-
konec,  to  jsem  viděl,  lidé  vstávali
z invalidních vozíků a ušli pár kroků. Alelujá!
A padali  jako podťatí  za asistence Stevových
asistentů. Dojemné. Jen mně bylo divné, že si
to  Steve  sám  natáčí  na  kameru.  Poslední
schůzka  byla  v Edenu  smutná.  Steve  fuč,
peníze fuč, zase jedna víra fuč. Český človíček
chtěl vidět zázrak. Takto ho viděl. Naplno.

Teď  v televizi  v noci  vysílají  dva  kanály,
kdy  za  minutu  volání  zaplatíte  krásných 70
Kč  a počkáte  si  hezkých  pár  desítek  minut,
pak se dozvíte, že máte něco s játry a srdíčko
jede jen taktak, a vy jste si koupili informace
a vážně, něco tady na tom srdci slyšíte, šelest,
jako měl náš strejda Jindřich, ale ten kouřil…
Šlendrián.  Léčitel  si  sám  předplatí  vysílací
hodiny a pak se s televizí rozdělí.
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Žijeme  ve  střední  Evropě,  a i když  nás
katolictví  Bílou  horou  zděsilo  a později
někteří  v Pacem in  terris  se  chovali  zbaběle
kolaborantsky,  pořád  věřím  v Toho,  jehož
jméno nedobré vyslovit nahlas.

Jaký  je  váš vztah  ke  Kafkovi?  Takovou
otázku jste určitě očekával, Kafkův vliv je ve
vašich  knihách výrazně  cítit  a taková
srovnání  se  objevují  i v recenzích  na  vaše
knihy.  V některých  pramenech  jste  přímo
označován  za  jednoho  z českých  pokra-
čovatelů tohoto spisovatele. Co vás na Kaf-
kově díle nejvíce přitahuje?

Cožpak  není  těch  společných  znaků  víc,
než  by  se  vůbec  zdálo?  Stejná  izolace
a stranění  se  druhých,  tvrdohlavost,  veliká
touha po lásce, přátelství, po ocenění. „Polož
to na noční stolek,“ slavný otcův výrok, když
se Franz chtěl pochlubit svou první knížkou.
V analýze nedošlo k osobnímu kontaktu, otec
nepřistoupil  k vítězi,  nepřevzal  knihu,  natož
aby  ho  objal  či  políbil  na  tvář  a běžel  se
podělit s darem k matce, uznal tak veřejně sy-
novo vítězství. Jen: „Polož to na noční stolek.“
Studená  věta.  Prohra.  A kdyby  přišly  vý-
mluvy,  otcovo  podlé  vykrucování,  že  to  tak
nemyslel, že se Franz zcela mýlí, jsou to jen
vytáčky  a sofistika.  Prohra  zůstala.  Otce

96



neporazil  v tom  archetypu  řeckých  tragédií.
Na druhé straně si Franz moc přeje mít otce
nablízku,  prosí  o jeho  přízeň,  jak  celý  život
vzpomíná,  kdy  ho  otec  obr  vzal
hubeňoučkého,  rachitického mezi ostatní  na
plovárnu a objednal mu párek a pivo. To byl
pro malého Franze silný zážitek. Ovšem otec
nechápal,  jak  může  být  dvacetiletý  mladík,
obřezaný,  studující  tóru,  svobodný.  To  se
neslučovalo. V tom věku už měly viset všude
ohlášky.  Franz se sice seznámil  s Felicií,  ale
rafinovaně  zásnuby  zrušil.  Chtěl  psát.
Mimochodem,  tento  román  v dopisech,  kdy
se nedochovaly odpovědi F., činí veliké napětí
při  čtení,  jednu  tuto  formu  si  vyzkoušíme
později.  A tak  byl  Franz  předvolán
příbuznými  do  hotelu  a podroben  výslechu.
Soudu.  O něm  se  rozhodovalo  přede  všemi,
proč a z jakých důvodů není v řádu, tj. řádně
ženatý.  Franz  tam  seděl  jako  opařený
a zjišťoval,  že  všichni  všechno  o  něm  vědí.
Každý  detail.  To  na  nás  později  působí  až
hororově,  když  se  na  Josefa  K.  obrátí
neznámý  člověk,  mimoděk  si  přiloží  své
hodinky k uchu, aby se ujistil, zda jdou, a jen
tak mimochodem prohodí, zda K. už ví, že se
všechno vyvíjí  výtečně a že v jeho věci  může
být spokojen. Je to schizofrenie, všichni vědí
víc, než on sám, svědomí zcela odhalené, jste
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a budete  souzeni.  Za  vše.  Starozákonním
Bohem.

Kdy  a s jakým  Kafkovým  dílem  jste  se
poprvé setkal? Doporučil vám ho někdo?

V době  raného  mládí  jsme  o Kafkovi
neslyšeli.  Jen  v jedné  encyklopedii  byla
zmínka,  že  Kafka  řeší  odcizení  mezi  lidmi
a neschopnost  vyhrát.  To  mě  tedy  zaujalo.
Dokonce v roce 1983, kdy svět slavil sto let od
narození, vyšla jedna jediná útlá knížka.

Ta  nenávist  ke  Kafkovi  vznikla  už  dříve
a vypukla  naplno  v květnu  1963  v Liblicích.
Dr. František Kautman měl představu vydat
věstník  nebo  časopis,  kde  by  se  konečně
Kafka připomněl. Svěřil se Alexeji Klusákovi
a vznikl  nápad  uspořádat  konferenci.
Navštívili Pavla Reimana, vysokého činovníka
na ÚV KSČ, a naznačili mu, že už i v SSSR se
o Kafku  zajímají  a že  by  bylo  dobré  zde
v Praze  (vědělo  se,  že  je  to  věc  nemožná)
instalovat  muzeum  Franze  Kafky.  Reiman
pochopitelně  pokrytecky  zdůvodnil  tento
nápad  nedostatkem  vhodného  domu.  V tu
chvíli  Kautman  přišel  mimoděk  s nápadem
svolat konferenci. Reiman souhlasil. Ale musí
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to být mimo Prahu. Pochopitelně, ale mohli
by být pozváni zahraniční hosté.40 

Když jsem začal psát, každý večer jsem si
uvařil konev čaje a zapálil  dýmku. Odpočítal
jsem si u zvolené knihy povinných sto stránek
a s tužkou  v ruce  začal  číst.  Strýc  Jaroslav
Slavík  mně  ochotně  zapůjčil  Proces.  Nic
netuše  jsem  večer  začal  číst.  Doslova  jsem
zůstal  v šoku.  Už  ta  první  věta!  Nebo  jak
v neděli  K.  utíká  přes  město,  aby  se  dostal
včas k soudu, a zahlédne jednoho z úředníků,
kteří  ho  před  pár  dny  přišli  zatknout,
v tramvaji,  která  je  právě  míjí,  a opodál  se
druhý úředník  v kavárně naklání  přes  nízké
zábradlí a s novinami v ruce na někoho volá.
To  bylo  zjevení.  Nebo  návštěva  v Chrámu,
v deštivý den, kdy sám bloudí jen tak a čeká
na  schůzku  s klientem,  uvidí  malou  hořící
svíčku. Poté  se  ozve: „Josefe K.!“  Spisovatel
nemusí mluvit o písku na podlaze, a přesto cí-
tíme skřípot pod jeho střevíci, vnímáme zimu,
chlad,  slyšíme  hal,  když  z ničeho  nic  zvolá
kněz  Josefovo  jméno.  To  jsou  literární
fotografie, jak tuto techniku psaní nazývám.

Existuje  v současné  české  literatuře
nějaký  převládající  směr?   Přiřadil  byste
třeba  svou  tvorbu  k existencialismu  nebo
magickému realismu? Chápu, že autor nemá
40 Ke vzniku konference o Franzi Kafkovi in Zlatá šedesátá, materiály z konference 
pořádané Ústavem pro Českou Literaturu AV ČR 16.-18. června 1999, str.103-111
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chuť škatulkovat a hlavně svou práci,  je  to
spíše  práce  kritiků,  přesto  se  někteří
spisovatelé k určitým směrům sami hlásí.

Magický  realismus  na  mě  nijak
nezapůsobil,  Sto  roků  samoty je
mnohostránkové dílo, mimochodem ilustrace
Borise Jirků byly skvělé, ale Márquez se mně
znelíbil,  jak adoroval Castra.  Pak si  to u mě
polepšil,  když  tak  vychválil  Shakiru.  On
miloval  Proměnu a je  to  znát.  První  věta
v Kronice  ohlášené  smrti je  jako  od  Kafky.
Ale je to skvělá útlá knížka. Skvělá. Všichni ve
vesnici  vědí,  že  se  stane  strašné  neštěstí,
a nikdo  nic  proti  tomu  neudělá.  Současný
román.

Zůstanu  věrný  existencialismu.  Pocit
osamění,  odcizení  a nepochopení  zůstává.
Doba, ve které žijeme, je strašná. Zlý hnusný
sen. Bez náznaku ideálů.

To  máte  pravdu,  v dnešní  době  se  lidé
vzájemně  odcizují  více  než  kdy  jindy.  Lidé
nemají  už  zapotřebí  mezi  sebou  ko-
munikovat přímo, počítače nahradily osobní
kontakt,  sociální  sítě  simulují  skutečné
sociální interakce. 

Lidé  se  neodcizují.  Lidé  stejné  sociální
skupiny  se  neodcizují.  Ale  utopie
rovnostářství,  o které  už  Lenin  věděl,  že  je
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utopií, ale použil ji jako hlavní heslo v praxi
(dlouhé  a bolestné  praxi  20.  století)  padla
a začalo  se  prudce  kastovat.  Všechna
listopadová  hesla:  Máme  holé  ruce,  Sĺúbili
sme si  lásku… to  vše  bylo  záměrně  zvolené
pro nenásilí. Hlavně v klidu, pokojně. Ovšem
dav  je  dravé  zvíře,  potřebuje  vidět  krev,
satisfakci. A tady jsme žili stále pod dohledem
někoho,  kdo  nás  dával  do  latě.  Velký  bratr
padl (ten šok, když Gorbačov řekl, dělejte si
to  tady  sami,  to  Husák,  který  stárl,  netušil,
myslel,  že  má  spojence),  a jak  tento  bratr
zmizel, začalo peklo. Bez dozoru, bez trestu,
s vydíratelným prezidentem V.K.

František  Rachlík  v knize  Oblázek41 má
postřeh: Náš lev měl vždycky dva ocasy. Jako
by ti  lvi  původně byli  dva a jeden postupně
vlezl  tomu  druhému  do  zadku.  Stejně  tak
máme  vždycky  dva  stožáry  na  dvě  vlajky.
Neumíme žít sami.

Ano, druhý stožár byl připravený na EU.
Ani se nikdy neboural. A Schopenhauer42 říká,
že  s lidskými  vlastnostmi  člověka  je  to  jako
s velkým  městem,  přepychové  bulváry,  ale
také  malé  špinavé  uličky.  S tím je  nutno se
smířit.  Teď  se  stoky  plné  balastu  a hnusu
(morálního)  objevily  na  všech  stranách
a světu  na  očích  víc,  než  kdy  jindy,  vládne

41 František Rachlík: Oblázek, Mladá fronta 1969
42 Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), významný německý filosof
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ďáblovo hovno (řečeno Giovannim Papinim),
uměle vytvářené peníze.

Elias  Canetti43 řekl,  že  národy  nejsou
zavražděny, jako spíš páchají sebevraždu. To
je  logické.  Tento  systém  padne,  zhroutí  se,
sesune  na  hliněných  nohou,  jak  je  psáno.
A začne řád nový. Lidé se bojí číst Zjevení sv.
Jana.  Zbytečně.  Je  to  o katarzi.
Mimochodem,  jak  byste  jinak  ukončil  tak
báječnou knihu? Nic nekončí, nebojme se.

Pokud jde o tu izolovanost, není to úplně
pravda.  Lidé  nikdy  nebyli  informováni  víc,
než  teď.  A vždycky  láká  zpráva  hrůzná,  než
která by i souseda potěšila. A lidi čtou. Nikdy
nečetli  tolik  jako  dnes.  (Jen  kolik  je  těch
návodů  na  všecko  možné!)  Další  „velká
pravda“, že lidé nejsou věřící. Jsou. A velmi.
Ovšem, vyznávat občas to, co vyznává církev,
je  něco  docela  jiného!  Bůh  nás  od  toho
opatruj!

Můj dědeček, dr. Vladimír Hoppe, přeložil
Plotina44.  Středem  všeho  konání  je  Bůh,
subjektivní idealismus. Utopie. Ale krásná.

V Lidových  novinách45 jsem  si  díky
vašemu  upozornění  přečetl  článek  o Marii
Fantové, vaší tetě, která psala pod zkratkou

43 Elias Canetti (1905 – 1994), britsko-rakouský spisovatel.
44 Plótínos (205 - 270), filosof, hlavní představitel novoplatónismu.
45 LN 8.2.2013
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Ma-Fa. Její život byl pozoruhodný i z jiných
stránek, než jen z pohledu jejích novinových
článků. Neuvažoval jste o knize nebo povídce
inspirované její postavou?

Neuvažoval. Byla to tragická a hrdá žena.
S manželem,  univerzitním  profesorem,  se
nechala rozvést,  prý pro jeho malé IQ. Byla
samostatná,  doba  emancipace  začala.  Strýc
Kameníček,  majitel  továrny  TOS  Hostivař,
věděl,  že  komunisté  továrnu  nad  pět  set
dělníků zaberou, a věděl, že ho dělníci pověsí
na vratech továrny. Chystal útěk přes Belgii,
stejně jako Baťa, ovšem své dcery dostat ven
za  hranice  nebylo  jednoduché.  Eva Horlivá,
moje  kmotra,  byla  vyvezena  lstí,  Marie
Fantová Ma-Fa odmítla. Zůstala ve Sněmovní
v domě po strýci architektovi Josefu Fantovi
a obývala  tam  jednu  místnost.  Překládala
Shakespeara  a napsala  roztomilý  epitaf:
Holubička  s ratolestí  na  hlavu  nám  sere
štěstí.  Byla  to  doba  smutku,  žalu  a stesku.
Dnes se nechce povídat o mileneckém vztahu
s Honzou Masarykem, o výletech v Jevanech,
to už je rodinné tajemství. Zbyla mi jen fotka
v koženém kabátu od Otty Dlaboly.

Marie  Fantová  zemřela  v roce  1963,  to
vám bylo osm let. Máte na ni nějaké osobní
vzpomínky?  Stýkala  se  s ní  vaše  rodina?
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Použil jste výraz "rodinné tajemství", a také
když  jste  psal  o svém  otci  v době
normalizace,  zmiňoval  jste  o rodinné  radě.
Držela pospolu vaše širší rodina, existovalo
skutečně  něco  jako  rodinná  rada  a měla
i svou hlavu?

Na její sestru, která byla moje kmotra, Evu
Horlivou  a Ma-Fu  si  nepamatuji.  Jak  jsem
řekl,  strýc  celou  rodinu  odvezl  do  Kanady.
Zůstala tedy jen Miládka, sestra strýce,  ma-
jitelka čokoládovny.  O továrnu přišla  i o vilu
ve Vlašské ulici, kterou nám dodnes nevrátili.
Nejdříve tam byl  domov pro dementní  děti,
takže to jsem odmítl, a dnes je tam ředitelství
Dětského  domova.  Bruce  Willis,  když  byl
v Praze, projevil o tu vilu enormní zájem, pro-
tože jde o soudní proces, odešel s prázdnou.

Strýc v padesátých letech požádal tátu, aby
se  o Miládku  postaral.  Bydlela  v Orlických
horách,  podivném  stavení,  všude  plíseň
a okolo  nenávist,  byli  jsme  ji  tam  s tátou
několikrát navštívit. Začátkem sedmdesátých
let  se  totálně  zbláznila.  Chodila  jen  ve
spodním  prádle  a všem  na  počkání  žehnala
stříbrným  křížem.  Táta  ji  pravidelně
navštěvoval  každou  středu  v Bohnicích,  kde
zemřela.    

Po  roce  1989  jsem  požádal  o navrácení
veškerého majetku (musím podotknout, že ač
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jsem o to žádal, nepomohl mi z rodiny nikdo).
Šlo  o 27  nemovitostí  nebo  jejich  částí  a dvě
továrny.  Tu  práci  jsem  dělal  dvacet  let
s právníkem.  Od  strýce  jsme  dostali  plné
moci a za práci navíc 10%.

Když strýc na Floridě zkolaboval (selhala
mu  ledvina),  vzali  mu  tam  mladí  veškerý
majetek.  I s mým  podílem.  Naštěstí  strýc
vstal  z mrtvých  a chodil  na  dialýzu.  Ať  Ti
pánbíček ruce políbí,  že  se o nás tak staráš,
napsal  mi  v jednom  dopise  a já  jej  nosil  na
prsou  v kabátě  v peněžence.  Odjel  jsem  na
Floridu, protože strýc mně dal nové smlouvy,
rodina  ho  prohlásila  za  nesvéprávného,  což
de iure znamená, že mohli rozhodovat o jeho
majetku.  Mohu  prohlásit,  že  strýc  byl
v nejlepší duševní pohodě. Na Floridě jsem se
po čtrnácti  dnech dozvěděl,  že  mně v Praze
zemřel otec. Chtěl jsem odjet na pohřeb, ale
strýc si přál,  abych byl s ním, strašně se bál
smrti. Přežil svého bratra o měsíc…

Ovšem  pokud  šlo  o vyplácení  peněz
z prodaných  domů  a pozemků  (vše  muselo
být zažalováno u soudu, který se musí platit),
přijelo příbuzenstvo z Kanady s návrhem,  že
smlouvy  budou  blokovat,  nebo  se
dohodneme.  Samozřejmě,  zredukovali
smlouvu,  můj  zemřelý  otec  nedostane
pochopitelně  nic,  ergo  jeho  dcera  Eva  také
nic, domy se smějí prodat jen za vyšší částku
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o minimálně  1 korunu  odsouhlasené  ceny.
Navrhl  jsem  jim  40%.  Byli  nadšením  bez
sebe.  Pečlivě  si  vybrali  podíly  a nechali  si
proplatit letenky.

Ptá  se  synek  tatínka:  „Co  znamená
mišpoche?  To  je  něco  k jídlu?“  (mišpoche
znamená v jidiš příbuzenstvo).

„Ne,“ odpoví otec, „to je na zvracení.“

Co je pro vás jako spisovatele měřítkem
úspěchu? Na první pohled by se mohlo zdát,
že je to náklad vydané knihy nebo příznivé
kritiky. Je to opravdu tak jednoduché?

Měřítko úspěchu je velmi vágní věc. Můžu
být  z  knihy  nadšený  a  druzí  jí  nemusejí
rozumět.  Přesto  si  stojím  za  svou.  A  taky
poznám, kdy jsem psal knihu, jen abych psal,
pak je to rozvláčné a mělké, všechno špatně.
Ale i to je nutné, protože spisovateli se chce
tuze  psát.  Taková  poučka,  o  které  jsem  už
myslím mluvil: autor dopíše knihu a hned se
pustí  do  další.  Ještě  je  v  tempu,  ale  už  jen
rozemílá knihu předešlou. A pak se trápí půl
roku, že je líný a nepíše, že je budižkničemu,
parazit  a příživník.  Jenže v tuhle chvíli  píše
nejvíc. Zatím podvědomě připravuje materiál,
situace, dialogy. A když zasedne k počítači, to
je slavnostní chvíle, to je už sklizeň úrody. A
když prvně knížku uvidí, pohoupe ji v náručí,
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udělá  jí  křížek  a  položí  ji  do  knihovny.
Málokdy ji znovu čte.

Hodně autorů se ve svých knihách vrací
do  doby  předchozího  režimu.  Důvodů  je
hodně,  možná  ani  nemá  smysl  je  všechny
vyjmenovávat.  Vzpomínky  na  tu  dobu
v literatuře  jsou  tak  výrazné  a časté,  že  je
kritici komentují. Ve vašich knihách jsem si
nevšiml, že byste takovou tendenci měl. Ne-
považujete vzpomínky na minulou dobu za
dobré téma pro knihu?

Byl  jsem potěšen,  když  jsem viděl  prvně
Pelíšky. Výborní herci, celá okupace je řešena
jedním  tankem  a točitým  stínítkem
s letadýlkem. Nebo střih, kdy tančí Holubová
s Duškem na singl Karla Gotta, a aby režisér
hudbu  zkrátil,  škrábne  záměrně  jehlou  po
desce.  Bohužel  podruhé,  když  tančí  ti  dva
mladí, je už po překvapení, po efektu. Velmi
dobře  udělaný film,  opravdu příběh.  Ovšem
pak  přišly  další  filmy,  Pupendo,  a mladý
divák má pocit, že ta doba byla vlastně prima
a se spoustou legrace.  Jsem přesvědčený, že
to  od  producenta  je  záměr.  Podprahová
výchova.  Vznikl  řetěz  bakalářských  povídek
s regresivní  tématikou,  roztomilé  retro,  bez
problémů, bez hloubky. To je škoda. Filmaři
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se  učí  nejdřív  prodávat,  až  potom  základní
řemeslo. K umění daleko.

Pokud  vím,  napsal  jsem  několik
regresivních povídek, Výlet, Daidala, Hru, aj.
Výhoda  je,  že  vypravěč  je  už dospělý,  může
mít  bohatší  reflexe,  nebo  se  stylizuje  do
dětské  postavy.  Půvabné  je  Bylo  nás  pět
(ovšem,  když  si  člověk  odmyslí  dobu,  kdy
a jak  a hlavně  proč  knížka  vznikala).  Ne-
překonatelná novela je Kdo chytá v žitě.  

Český  film  má  sklony  k idealizování
minulosti.  Máte  také  pocit,  že  nostalgický
pohled  v současné době masivně podporují
i sdělovací  prostředky?  Nevím,  nakolik
sledujete  televizi  nebo  posloucháte  rozhlas,
ale  staré  normalizační  zábavné  pořady
vysílá  už  i veřejnoprávní  Česká  televize.
Opravdu  čeští  diváci  tak  touží  po
vzpomínkách, nebo je to otázka peněz?

Pokud chcete dělat zábavu, přilákat diváka
do  kina,  musíte  pracovat  se  stylizací.  Vždyť
mnohé  filmy  za  války  byly  točeny  podle
předloh  z ženských  časopisů,  jako  podle
Pečírkova kalendáře. A bylo to pochopitelné,
lidé  opravdu  chtěli  na  chvíli  zapomenout
a dívat se,  jak ti  herci na plátně jsou k sobě
milí  a laskaví.  Idyla.  Pantáta Bezoušek,  Krb
bez  ohně,  Lízin  let  do  nebe,  produkce
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manželů  Kmínkových.  Byly  to  hrozné  kýče.
Na jeden film ale rád vzpomínám: Zlaté dno.
Skvělý  Burian,  zestárlý,  bez  kníru,  ženatý
a laskavý. To byl jeho poslední film za války.
Proto také na konci filmu si vezme stoličku,
vyleze  na  ni  a řekne:  „Odtud  na  vás  všecky
dobře uvidím…“

Po  znárodnění  vznikly  desítky  krásných
filmů: Zlatá reneta,  Romance pro křídlovku,
Intimní  osvětlení,  Případ  pro  začínajícího
kata,  Už zase skáču přes kaluže,  moc mám
rád  Čabrádkův  a Kachyňův  film  Čekání  na
déšť s Ditou  Kaplanovou,  to  je  jasný  Nový
román,  na  osmdesátá  léta  si  ale  ne-
vzpomínám,  možná  Menšíkův  švec  Bursík
podle  scénáře  Vladimíra  Kaliny  a Karla
Kachyni  Lásky  mezi  kapkami  deště.  Juraj
Herz  natočil  skvěle  Spalovače. Fuks  si
představoval  na  Kopfrkingla  pana  Somra,
Herz  prosadil  správně  poživačného
a dekadentního  pana  Hrušínského.  Rudolf
Hrušínský  sám  prohlásil,  že  to  byla  jeho
největší  role.  Mimochodem,  film  měl  být
natáčen na barevný materiál a vytažená měla
být jen rudá barva krve. Ovšem tehdy by to
bylo dražší.

Krásně  natočené  Ostře  sledované  vlaky.
V knize  je  smrt  Hrmy  popisovaná  tuším na
dvaceti  stránkách.  Ve  filmu  jen  krátké
štěknutí samopalu a jak je to účinné.
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Je idealizace v českém filmu a literatuře
tradicí?  Bohumil  Hrabal  dokázal  o špíně
hospod a nevábných osudech vyprávět  tak,
že z jeho líčení lyrika jen kanula. Jiří Menzel
jeho  knihy  dokázal  podobným  způsobem
převést  na  filmové  plátno.  O Svěrákově
filmové poetice ani nemluvím. Nemyslíte, že
tento  sklon  k idealizaci  přitakával
tehdejšímu režimu  a dnes  v lidech  utvrzuje
myšlenku, že tenkrát bylo lépe?

Právě  Jiří  Menzel  se  rozhodl  pro  tu
laskavost  ve  filmu,  ty  drobné  lidi  a lidičky
a pár veselých hlášek: „Hergot, chlapi, nelijte
to  pivo  z vokna!“  A divák  byl  vděčný.
Středisková  vesnička,  Frajeři  na  blátě,
Čonkin…  raději  se  vraťme  k filmu,  který
potěšil. Jenže, na žádný si nevzpomínám…

To je psychologický trik: pokud si chcete
vyvolat příjemné chvíle z dětství, vybavíte si,
kolik  bylo  sněhu  v zimě,  vždycky!  A teplo
v létě,  pohoda.  A ta  sranda  na  vojně!  Tohle
umí  film  bravurně,  pracuje  podprahově
a působí  na  vás  tolika  smysly,  od  detailně
zabrané  krásné  ženské  tváře  přes  hudbu,
kameru,  střih,  zvuk.  Na  detailní  záběr
dominantního  polibku  Grety  Garbo  se
chodilo kvůli jednomu záběru do kina znovu
a znovu. Dnes zní dokonce pravidlo, že velký
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komerční film musí dopadnout dobře. Když si
divák  to  zboží  zaplatil.  U nás  zcela  vědomě
vzniká nostalgie pohody a milých vztahů. Kdo
se chce dnes zabývat nějakým Žertem?

Dnes  jsem  narazil  na  jednu  větu
o Kafkovi. Autor píše, že Kafka ve svém díle
vyzýval  k revoltě  proti  byrokracii.  Máte
pocit,  že  jako  autor  hlásící  se  ke  Kafkovi
k něčemu vyzýváte?

Bylo  to  trochu  jinak,  jak  to  bývá.  Kafka
chodil  ze  Staroměstského  náměstí,  kde  je
dnes jeho pomníček na rohu domu, pěšky do
Dělnické  pojišťovny,  hned  za  obchodním
domem  My  (čti  anglicky  máj-můj,  vtipné
a světové) a vedle divadla Ypsilon ve Spálené.
Měl  za  úkol  dávat  referáty  a přesné  popisy
úrazů  dělníků.  Perverzní  práce.  Zakresloval
uřezané  prsty  a stroje,  které  úraz  přivodily.
To je  i odkaz na ty  všemožné mučicí  stroje.
Vše se mu v psaní promítá. Trpělivě čekající
invalidé  sedící  podél  stěn.  Představte  si,  že
i Umělec  v hladovění má  zcela  reálnou
předlohu. Na poutích se lidé bavili člověkem,
který  se  nechal  zavřít  do  klece,  a vznikaly
sázky, kolik dní vydrží bez jídla. Zvrácená zá-
bava. Takže jako slušný a velmi citlivý člověk
trpěl s těmi lidmi a cítil bezmoc a vztek. Psal
na ředitelství a navrhoval změny pro dělníky,
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jak  práci  ulehčit  a jak,  pokud k úrazu  přece
jen  dojde,  dělníka  lépe  pojistit  a odškodnit.
Obyčejně se dočkal výsměchu, žádných změn.
A také viděl, že když je židle, úředník se k ní
hned  najde.  Měl  chuť  někdy  ty  úředníky
skopat  ze  schodů.  A k tomu  všemu  byl
podporován rodiči,  aby v práci  vydržel,  byla
to práce pod penzí. Psát si může jen tak, po
večerech. Je až nepochopitelné, kde se vzala
v tom člověku tak nadprůměrná víra v psaní.
Ovšem, kdo napíše v začátcích příběh Řehoře
Samsy,  ví  o psaní  hodně.  A kdo  prožije
a napíše  jednu  z nejlepších  knih Dopisy  F.
a kdo napíše Proces. Díky příteli Brodovi měl
skvělou reklamu, Jesenská jako první vůbec
přeložila  knihu do cizího jazyka,  do češtiny.
A dnes  na  Staroměstském  náměstí  drahého
Franze na černém tričku ani nepoznávám…

Že  bych  měl  pocit  vyzývat  k revoltě,  to
zdaleka  ne.  Sv.  Jan  říká,  pokud  je  v Tobě
světlo,  sviť.  Jestli  si  druzí  z mého  chování,
jednání a psaní něco vezmou, budu nesmírně
šťastný.

Má pro autora smysl psát, i když v hlavě
zrovna nemá žádný příběh, který by stál za
to?

Ale to je taková potřeba, co by za to autor
dal,  kdyby  měl  nápad  a mohl  psát.  Ideální
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chvíli  jsem, pravda,  zažil,  bylo to  jednou ve
čtvrtek odpoledne a trvalo to asi dvě hodiny.
Ideální chvíle není. Paul Hindemith tvrdil, že
nemá problém s tématem, témat je prý plný
telefonní  seznam.  Jenže  je  lidská  únava,
špatná  nálada,  starosti.  A člověk  by  je  rád
zahnal psaním. Je známá příhoda, kdy Ravel
opravdu neměl nápad, tak napsal osm taktů,
klasickou  hudební  periodu,  tu  neustále
ostinátně  opakoval,  přesvědčený,  že  napíše
skladbu  pro  děti  a seznámí  je  s orchestrací
a zvukem orchestru. Vznikla geniální skladba.
Geniální  Bolero. Umět takhle orchestraci, no
klobouk dolů.

Někdy je dobré jen tak klást slova, nápad
přijde,  říkám  tomu  psitacismus46.  Je  to
lékařský  termín,  kdy  pacient  říká  slova
a nevěnuje jim logickou souvislost.  Dadaisté
si napsali jednotlivá slova po pokoji a pak je
skládali  dohromady,  bez  ohledu  na  logiku.
Proto  říkám,  půjčte  si  větu  z jiné  knížky
a navažte na ni. Hrajte si. Bavte se.

Čechov  využíval  anekdot,  vznikaly  perly
světových  povídek,  věděl,  že  musí  psát
a trénovat  psaní,  jinak  nebude  jeho  slovník
tak  lehký.  Jindřiška  Smetanová  říkala,  že
v nějakém klášteře mniši vařili tak nadýchané
ovocné knedlíky,  že jednou jakýsi  převor do
jednoho knedlíku  nevědomky  ťukl  a knedlík

46 psitacismus - chorý si neuvědomuje význam slov, která říká
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se  lehounce  vznesl,  a druhé  blahorodí,  také
s dovolením,  do  knedlíku  ťuklo  a takhle  ten
knedlík  létal  k pobavení  přítomných  kardi-
nálů nad stolem. Tak byl nadýchaný. A tak to
má  být  i se  slovy  v povídce.  Lehkost.  Ta  se
musí naučit. Jako suita od Bacha.

Nebo  z jiné  strany  -  je  primární  touha
psát, nebo příběh, který autor sděluje? Musí
autor vůbec něco sdělovat?

Autor  by  měl  vědět  předem  pointu,
dokonce ji někdy furiantsky naznačí v úvodu,
aby  se  předvedl.  Ale  psát  á these,  tak  se
dneska  už  moc  nepíše.  Vystavil  se  jakýsi
transparent  a tomu  se  sloužilo,  té  tezi.  Ani
divadelní hry se tak nepíšou. Ale vždycky na-
konec autor, pokud je poctivý, něco sdělí. Jen,
jak říkám, aby to nebylo málo.

Jaký  je  váš  názor  na  obscénnosti,
kterými  jsou  některé  knihy  přeplněné?
Obstojí  zdůvodnění,  že  jde  o umělecky
pravdivé  zobrazení  světa,  nebo  jde  spíše
o snahu upozornit na sebe?

Vulgarita? Necudnost? Laciný efekt. Když
kina promítala  Poslední tango v Paříži, bylo
to  něco nového,  šokujícího a plnilo  to  kasu.
Jedna  naše  spisovatelka  L.V.,  ve  své  době
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velmi čtená, tvrdila, že hrdina po dlouhé cestě
musí  připlout  ke  břehu  a tam  tělesně
splynout s křehkou duší. Prý to tak čtenářky
chtějí.  A co  řekla,  také  činila.  Bylo  to  až
směšné.  Dnes  se  mluví  o svobodě  projevu.
Podle  toho  vypadá  jazyk,  výrazový
prostředek. Výtvarné umění, které v mnohém
koketuje s oplzlostí a nekrofilií a emesí. Je to
generační  provokace.  To  ale  bylo  vždycky.
Ovšem jsou díla,  která se  zdají  být  vulgární
a necudná, a přitom jsou na hranici geniality.
V literatuře  je  to  bezesporu  Nabokov  a jeho
Lolita.  Geniální  a nepřekonatelné  dílo.
Skvost.

Je  pro  vás  psaní  vážná  činnost,  nebo
spíše zábava, hra?

Kroket.  To  je  pro  mě  vážná  činnost,  ale
také zábava a příjemná hra. Nebo taky vaření.
Moc rád vařím (velmi dobře), ale je to napůl
hra,  protože  si  dost  recepty  vymýšlím.  Ale
takhle mluvit o psaní… Vždyť služba věcem je
bohoslužba,  řekl  kdosi47.  Psaní  beru  velice
vážně a důkaz snad je, že někdy mám z psaní
strach. Bojím se, jak napsané slovo se může
realizovat.  Já  mám  také  jednu  obsedantní
myšlenku,  nosím  ji  léta  v hlavě,  týká  se
Domu.  Pořád mám obavy a modlím se před

47 Karel Čapek, Život a dílo skladatele Foltýna
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psaním,  abych  nenapsal  nějakou  heretiku
a nesvedl čtenáře ze správné cesty. A že bych
si  při  psaní  hrál  se  slovy,  s písmeny,
kalambury,  na  to  jsem  příliš  studený
a racionální.

Jakou realizaci napsaného slova máte na
mysli? Znamená to, že něco, co napíšete, se
může  opravdu  stát?  Něco  na  způsob  syn-
chronicity?

Opravdu beru psaní zcela vážně. Jak jinak
se předávají informace mezi lidmi? Zvukem,
vůní, tlakem a písmem, psaným slovem. To je
odpovědná záležitost. Už jsme o tom mluvili:
citát,  13.  kapitola  Korintským,  že  láska
všechno omlouvá, všemu věří atd. Jeden verš
a kolik mně let dělal starosti. Měl jsem tehdy
k dispozici Žilkův překlad, což nebyl katolík,
a později  ekumenický  prapodivný  překlad,
který  měl  konvenovat  všem.  To  je  vždycky
bída.  A já  tedy  věřil,  že  láska  všechno
omlouvá  a všemu  věří.  Překlad  přitom  je:
láska se snaží činy (skutky) omluvit a snaží se
věřit.  Tenhle  hloupý  a zajisté  záměrný
překlad  vás  měl  naučit  všecko  omluvit
a všechno  obhájit.  Kolik  tzv.  věřících  se
tímhle citátem rádo ohánělo! Říkám to jako
příklad, že špatně řečené slovo udělá velkou
škodu. To se týká také frází. Té stupidity mezi
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lidmi.  V literatuře  tomu  říkám  nedozírná
oblaka.  Klišé,  nevkus,  kýč.  Pokud spisovatel
nezačne  myslet  samostatně,  aktivně
a proaktivně, daleko se nedostane. Věřit a jít
za  svým cílem.  Pracujte  a všeho se  dočkáte.
Žádná  energie,  natož  duchovní,  se  neztratí.
Lidi  vás  označí  za  blázna  a začnou
manipulovat. Frázemi. „Ty myslíš, že na Tebe
čekají?  Nejsi  první  ani  poslední,  kdo  si
myslel,  že  bude  psát.  Kdybys  raději…“  atp.
Nebezpečí frází je velké. A naopak myšlenka,
která  je  destruktivní  a je  „zfosilněna“  na
papír,  začne  žít  svým  životem.  Mnoho
spisovatelů si předurčilo svůj osud svým jed-
náním. Psali o tom mnoho let dopředu.

Synchronicita  ve  smyslu  Junga  to  ale
myslím není.  Stalo  se  mně,  že  jsem knížku
Dům psal jakoby v transu, jako bych stahoval
věty  z nebíčka  a prsty  přenášel  na  papír.
Kdysi  to  řekla  krásně  skupina  Lucie:  „Měli
jsme dojem, že jsme ty hudební nápady jen
odstřihli od nebe.“

Můžete  na  nějaké,  nejlépe  své  povídce
naznačit,  jaké  zásady  při  psaní  je  dobré
dodržovat  a co  všechno  by  měla  dobrá
povídka obsahovat?

My jsme o tom už myslím mluvili.  Ať  to
nevypadá směšně, ale představte si babičku,
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kolem  ní  děti,  je  večer  a děti  přistupují  na
hru, že se budou bavit. A babička vypráví… To
je  základ,  přistoupit  na  to,  že  se  nechám
vypravěčem  bavit.  To  je  základ  triku.
Přistoupit  na  dialog:  já  vás  budu bavit  a vy
přistoupíte  na  mé  triky.  Vlasta  Burian  ve
Zlatém dnu jako pan Putička vypráví dlouhou
příhodu,  pikantní,  prý  pro  dámy.  A výtečná
paní  Šlemrová  řekne:  „Pikantní!  Sem  s ní!“
A pan  Putička  vypráví,  jak  jde  hajný  a vidí
sedmeráka,  krásného  samce  a vystřelí
a „Bác!“  a všichni  se  hrozně  leknou.
„Vyprávějte  dál,  pane  Putičko,  jsem  tak
napjatá!“ A hajný zase vidí velkého samce, jak
tak stojí, zamíří opatrně a „Bác!“ A všichni se
zase strašně leknou. „A jak to bylo dál?“ zeptá
se  paní  Šlemrová  celá  vyděšená.  „Dál?  Nic.
Jelen utekl. To je všecko.“ 

„A co  je  na  tom  tak  pikantního,  pane
Putičko?“ 

„Víte,  prosím,  ony  u té  příhody  dámy
obvykle piští a hrozně se lekají.“

To  je  krédo  vyprávění.  Nejde  ani  tak
o příhodu samu, jako o její dopad a vytvoření
paradigmatické pointy. Jde o to pobavit.

Jednoduše  řečeno,  povídka  je  malá
detektivka. S napětím, záhadou, hrdinou. Teď
si dovolím napsat povídku, kterou jsem nikdy
nenapsal,  jen zaslechl  před časem kratičkou
zmínku v televizním dokumentu. Myslím, že
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s napětím  a nejistotou  pracuje.  Poznámka:
Celé je to pravda, až na několik vymyšlených
jmen.
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Brežněvova smrt (JK)

A přišel  listopad  1982  a zemřel  Leonid
Iljič  Brežněv.  Všichni  cítili,  že  může  nastat
změna.  Běhal  jsem  šťastný  po  Praze,  ale
všichni byli smutní, vlajky na půl žerdi, kina
nehrála.  Tři  dny  z rozhlasu  zněla  jen
funebrální  hudba,  i moje  milované  Adagio
z druhé věty violoncellového koncertu h moll
opakovali pořád dokola.

Víte,  jak  tento  muž  zemřel?  Byl  velmi
starý,  nemohoucí,  špatně  chodil  a po
prodělané  mrtvici  nedovíral  ústa,  takže  mu
ustavičně  utírali  sliny,  bylo  mu  těžko
rozumět.  Leonid  Iljič  si  ještě  půl  roku
předtím, těsně před slavným Svátkem práce,
usmyslel,  že  pojede lovit  medvědy.  Stařecká
umanutost, pomyslel si komorník. Všichni ho
od  toho  zrazovali,  ale  on  trval  na  svém.
Komorník  ho  spolu  s dalšími  oblékli  do  lo-
veckého a naložili s námahou do Volhy. Ráno,
jarní  úsvit,  vyrazilo  z dači  za  Moskvou  pět
Volh stejné barvy.  Na určeném místě  čekali
lovci se dvěma starými medvědy a připravení
střelci, ukrytí před zraky Leonida Iljiče. Když
suita přijela na místo, kde by se mohl medvěd
objevit,  podal  komorník  Leonidu  Iljiči
nabitou  zbraň.  Dva  muži  státníka  podepřeli
polštáři  a pevně  mu  opřeli  pušku
o povytažené  okénko.  Volhy  zpomalily.  Byla
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to  náhoda,  ale  lovci  nemuseli  dlouho čekat,
na  sto  metrů,  pod  rudým  vycházejícím
sluncem se pomalu vlekli dva staří cirkusoví
medvědi.  Vozy  zastavily.  Bylo  ticho,  všichni
viděli, jak Leonid Iljič sípavě dýchá a ruce se
mu  třesou.  Byla  to  pro  něho  námaha,
pomyslil  si  komorník  a přitiskl  mu  zbraň
pevněji  k rameni.  Když  se  medvěd  zvědavě
blížil  k vozu,  bylo  znát,  že  Leonid  Iljič  je
zkušený lovec. Čekal a mířil na oči medvěda.
V tom tichu se stalo něco, co nikdo nečekal.
Ozval se výstřel, téměř v ten okamžik druhý,
po  vteřině  třetí.  Leonid  Iljič  bolestivě  za-
chroptěl  a jeho  hlava  se  vymrštila  prudce
dozadu,  naštěstí  do  opěradla  zadního
sedadla. Medvěd se skácel k zemi. Leonid Iljič
se  sesul  z polštářů,  všude  plno  tmavé  krve,
celý vůz páchl močovinou.

Z druhé  Volhy  vyběhli  dva  lékaři  a jeden
z nich, Ivan Vladimirovič Švarz, dal příkaz, ať
generálního tajemníka nechají  ve voze.  Bylo
to jasné. Vůdce nedržel zbraň pevně u tváře.
Jakmile  totiž  zmáčkl  spoušť,  lekl  se  patrně
předchozího  výstřelu  a kovaná
dvouhlavňovka  mu  rozbila  tvář.  Kolem
pravého oka byla roztržená vetchá kůže, krev
mu  stékala  po  tváři  a mísila  se  se  slinami
a zvratky  na  pupku.  Švarz  nahmatal  tep,
srdce  v pořádku.  Generální  tajemník  cosi
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zachrčel  a bez  zábran  si  ulevil.  Švarz  se
pousmál. Všechno je tedy v pořádku.

Do  dvou  hodin  byl  generální  tajemník
bezpečně  převezen  zpátky  na  daču  a odtud,
po řádném ošetření rány, zpět do Moskvy. 

Bylo  25.  dubna,  slunce  teple  svítilo.  Ti
nejvěrnější seděli kolem lůžka Leonida Iljiče
a nikdo neřekl pro jistotu ani slovo.  Všichni
totiž věděli, co je čeká za pouhých pět dní.

Podle  diplomatického  protokolu  už
několik měsíců bylo Československo vybráno
a poctěno na 1.  máje  návštěvou generálního
tajemníka a předsedy Nejvyššího Sovětu Leo-
nida Iljiče Brežněva. Nepřicházelo v úvahu, že
by  soudruh  Brežněv  nepřijel,  vzniklo  by
mnoho  spekulací,  ostatně  o špatném
zdravotním stavu se vědělo dávno.

Brežněv byl brzy ráno 1. května dopraven
letadlem do Prahy. Tam, za přísného utajení,
několik maskérů započalo svoji práci, kterou
si  nastudovali  ještě  v Moskvě.  Oko  bylo
zbaveno  strupů  a slaboučké  kapky  krve
zastaveny  obyčejným  kamencem.  Potom
spodní  tělní  podklad,  zapudrovat  a celý
obličej  nalíčit  na  opálenou  hnědou.  Takhle,
s velkou beranicí na hlavě, lapající po dechu
jako  kapr,  byl  doveden  soudruh  Brežněv
krátce po desáté hodině až k zábradlí tribuny.
Čtyři  chlapci  z ochranky  lezli  po  kolenou
vedle  Leonida  Iljiče  a další  dva  ho  jistili  na
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kolenou  za  ním.  Státník  párkrát  pokynul,
velmi  těžce  se  pootočil  a pomalu  odkráčel
z tribuny.  Lid  jásal.  Kolik  škodolibosti  nebo
přetvářky  v tom  bylo  nikdo  nerozeznal.
Hlavní  je,  že  na tu dálku a stíny na tribuně
nikdo nic nepoznal.

Opět  rychlý  převoz  letadlem do  Moskvy,
rychle  na  lůžko.  Na  druhý  den  ráno  byla
v protokolu ohlášena mnoho měsíců předem
návštěva jedné z největších továren na lodní
šrouby.

Od  rána  panovala  v závodě  sváteční
nálada.  Všude  prapory,  portréty  Leonida
Iljiče, všechno se lesklo. V největší hale bylo
zbudováno  provizorní  dřevěné  lešení,  aby
odtud  dělníci  mohli  zblízka  zahlédnout
generálního  tajemníka.  V deset  hodin  ráno
bylo v hale k prasknutí.  Okna byla otevřená,
aby  sem  mohl  vzduch,  protože  stovky
a stovky dělníků se tlačily k lešení a snažily se
dostat  co  nejvýš  a vidět  na  vlastní  oči
generálního tajemníka.

Pro  Grišku  Stralčinova,  to  on  byl  dnes
pověřen  připravit  ochranku  na  všemožné
situace,  které  by  mohly  nastat,  nezačala
dnešní  služba  zrovna  šťastně.  Výstup
z pancéřované  Volhy  proběhl  přesně  podle
naučených instrukcí,  ale dovléknout alespoň
trochu majestátně vyhlížejícího Leonida Iljiče
do  úzké  brány  haly  bylo  nanejvýš  obtížné.
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Všude  ženy  s květinami.  Ochranka  na  tolik
lidí  nebyla  připravena.  Dav  začal  jásat
a tleskat,  když  zahlédl  Leonida  Iljiče
s velkými  černými  brýlemi  a vlasy  podivně
nahrnutými  do  čela.  Každý  se  ho  chtěl
nevěřícně  dotknout,  pomyslil  si  Griška.  Dal
rozkaz  obestoupit  Brežněva  a udělat  svými
těly  neprostupný  kruh.  Pomalu  se  prodírali
do středu haly. Místní závodní stráž, obyčejně
sedmdesátiletí  staříci  s páskou  na  saku
a rádiovkou, rozháněla hrubě dav před sebou.

A pak  se  to  stalo.  Ochranka  byla  už
uprostřed  haly,  když  náhle  zaznělo  několik
výkřiků,  nesly  se  odshora  a bylo  slyšet
praskání  dřeva.  Horní  zábradlí,  téměř
u střechy  haly,  prasklo  pod  tíhou  zvědavců
a dvacet  třicet  těl  letělo  kolem ostatních  na
betonovou podlahu. Křik, nesnesitelné dusno
a panika hnaly lidi přes ležící těla co nejblíž
k Brežněvovi. Byla v tom zvědavost, fanatická
zaslepenost i velká nenávist vidět generálního
tajemníka tváří v tvář.

Situace  už  byla  neúnosná.  Griška  jako
první  sáhnul  pod  sako  a vytáhl  pistoli.  Dav
ztuhnul a na chvíli  nastalo ticho. Bylo slyšet
jen  zraněné,  kterých  si  ale  jinak  nikdo
nevšímal.

Stralčinov držel  pistoli  pevně před sebou
a všem  bylo  jasné,  že  pokud  se  jen  jeden
z dělníků  prudčeji  pohne  a přiblíží  k nim,
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vystřelí.  Pomalu  couvali  i s chroptícím  Leo-
nidem Iljičem. 

Díky  bohu  vycouvali  z haly.  Dav  se
kupodivu tiše rozestupoval. Vůz byl přistaven,
naložit Brežněva do zadních dveří byla rutina.

Kolem lůžka generálního tajemníka seděli
v těžkých  křeslech  ti  nejvěrnější.  I Kosygin
přišel  na  krátkou  návštěvu.  Chvíli  pobyl
Antonov,  šéf  KGB.  Komorník  se  podíval  na
dva  telefony,  které  stály  na  masivním
pracovním stole. Za tu dobu, pomyslel si, za
těch dlouhých čtrnáct dní, kdy tu jeho šéf leží,
nezazvonil  telefon  ani  jednou.  Ani  jednou.
Dějiny se ubírají už jiným směrem, pomyslel
si.  Vstal,  potichu  poodhrnul  těžký  závěs
a opatrně pootevřel okno, aby se do místnosti
dostalo aspoň trochu čerstvého vzduchu.
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Tu  povídku  jsem  napsal  včera  a dopsal
dnes. Vám se nelíbila?

Vážně,  líbila!  Téma  je  výborné,  je
dynamická.  Zneklidňující  nejistota,  kde  je
hranice mezi pravdou a fikcí.  Které detaily
jste  do  ní  záměrně  vkládal,  abyste  dosáhl
kýženého efektu?

Ano, tak je to záměrně napsané. Základ je
vypravovat,  s chutí  bavit.  Celé  je  to  pravda,
opravdu takhle absurdně probíhal rok 1982.
Ovšem citlivost autora je, že zaslechne tako-
vou  zprávu  a vycítí,  kolik  tragiky,  bolesti
a komiky  (ta  je  nutná,  činí  nutné  napětí  -
vždyť  se  musíte  jako  slušný  člověk  hanbit,
kdyby se vám chtělo jen pousmát), a hlavně,
hlavně  soucitu.  Tím  to  vyhrajete.  Protože
máte soucit i s takovým zvířetem, jakým beze-
sporu Brežněv byl. Ale teď tu před vámi leží,
slintá  sliny  se  zvratky  a strachy  se  pomočí.
A musí  tam  být  nutná  komičnost  situace,
klidně se lékaři mohou nad tím bezvládným
tělem naklánět a rokovat a ptát se, co teď? Do
dlouhého  ticha  se  ozve  jen  úlevný  pšouk
generálního  tajemníka.  A pokud  čtenáře  za-
ujmete,  musíte  pracovat  s překážkou,  jak  ji
nemáte,  je  z toho  obyčejný  popěvek,  ne
skladba.  Dělníci  opravdu,  také  ze  zvrácené
nekrofilie,  chtěli  tu  zrůdu  vidět.  A viděli
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zapudrovaného člověka, který sotva jde. Je to
evokace zapudrovaného starce nastupujícího
na  loďku  v Smrti  v Benátkách.  Stejně  jako
závěrečný  pád  je  Westův  Den  kobylek.
Povídka musí mít tradici, kořeny. Děj vrcholí
ve chvíli, kdy Griška (jméno je podstatné, zní
mile a lidsky) mlčky vytáhne zbraň proti těm
chudákům  dělníkům,  kdy  dojde  ke  střetu
dvou  světů.  A na  závěr  se  připomíná  opět
komorník,  který  nikdy  nic  neříká, mlčí
a všimne  si,  že  telefony  nezvoní,  nikdo  už
nemá  zájem  o tajemníkovy  rady.  Poslední
věta je parabola, kdy komorník roztáhne zá-
věsy  a pootevře  okno,  aby  se  do  místnosti
dostal  čistý  nový  vzduch.  Teď  můžeme
pracovat se synopsí povídky, jak je libo: začít
přímou  řečí,  začít  akcí  výstřelu,
retrospektivou,  začít  můžeme  regresí,
můžeme v povídce  výjimečně použít  dialogu
nebo trialogu,  konec,  kdy  padají  těla,  může
být rozpracovanější. To jsou jen cvičení, která
ukážou možnosti, jak a na kolik způsobů po-
vídku uchopit.

 Je  poněkud  deprimující  sledovat,  na
kolik  věcí  musí  autor  myslet,  aby  jeho
povídka  byla  víc  než  pouhé  vyprávění
nějakého  příběhu.  Jsou  to  ty  zdánlivé
maličkosti,  které  tvoří  rozdíl  mezi  dobrou
a špatnou literaturu? Lze se je vůbec naučit?
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Zdánlivé maličkosti a zdánlivé zbytečnosti
je  rozdíl.  Maličkosti,  to  je  koření  povídky.
Dokonce by se autor cvičně měl nutit najít ke
každému  slovu  za  každou  cenu  přívlastek.
Jaká je Volha, jak se potácí medvěd, má lékař
Švarz nějakou zvláštní vlastnost, slovník? To
se  dá  naučit, musí  se  s tím  šetřit  a musí  se
o této technice vědět.  Jít  po detailu.  Zapojit
všech  pět  smyslů.  Je  nutné  text  retardovat,
v nejlepším  zvolnit,  odskočit,  i v krátké  po-
vídce. V románu to řeším obvykle kapitolami.

Mozek je počítač. Pamatuje si, jaké slovo
jsem použil, v jakém kontextu, a kdy ho smím
znovu  připomenout.  Pár  slov  nemám  rád,
podivné: chléb, sýr, brýle a hlavně vlastně. To
je  slovo,  které  zjednodušuje.  Je  lepší  říci
naplno, nesimplifikovat. Naučit se to dá. V to
určitě věří čtenáři, když se dočetli až sem. Je
to  řemeslo.  Hlavně  řemeslo.  Cvičit
a analyzovat.  Věta  musí  být  zvukomalebná.
A jak  jsem  předeslal,  pracuji  se  stavbou
a pochopitelně  s hudbou.  Pokud  použiji  ř,
musím vážně přemýšlet, kdy ř znovu využiji.
Střídání  dlouhých  a krátkých  slabik,  vedení
dialogů, což je kapitola dlouhá a necháme si ji
na jindy.

Zdánlivé  zbytečnosti,  to  je  cosi  navíc,
postřeh,  zmínka,  originální  popis.  V jedné
Čechovově  povídce  má  starý  generál  tolik
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medailí, že když si je všechny připnul, říkalo
se mu oltáříček. Zbytečnost. Zajímavé, název
povídky si nepamatuji, ale toto ano. Zdánlivá
zbytečnost.

Pokud  autor  napíše  dvě  stě  povídek,
pamatuje  si  kupodivu  detaily,  vlastnosti,
účes, mimiku. Dokonce slovník postav si pa-
matuje. I ty postřehy.

Když Tomáš Baťa vybíral adepty do svého
sdružení  Mladý  muž  Mladá  žena  (odtud  se
rekrutovali  režiséři,  produkční,  reklamní
pracovníci aj.), tak uchazeče nechal přejít po
místnosti.  Podle  rázného  pohybu  poznal,
kolik  je  v člověku  energie.  A toto  je  velmi
podobné.  Začátek  povídky  musí  mít  říz,
energii,  musí  čtenáře  zaskočit,  pobavit,
zmást. Jinak se nudí a odloží text. Protože už
ví,  že  to  budou  fráze,  jak  říkám  nedozírná
oblaka,  fráze  a fráze.  Ona  ho  má  ráda  a on
zrovna ne. To je sice pravda. Ale málo pravdy,
málo.  Dialog  musí  být  právě  takový  dialog
napsaný  s napětím,  humorem  a dokonce  to
může být monolog ve dvou lidech. Jen žádné
fráze.  Originálnost.  Originalitu.  A právě
u začínajících  adeptů  zažijete  na  papíře
nejistou  chůzi,  fráze,  co  někdo  řekl,  faleš
a pokrytectví  (pokrývající  neumětelost),
povídka má být psána jednou čarou, pevným
tahem. Jenže, jak malují děti? Chvíli nakreslí
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čáru,  zastaví  ruku  a čáru  o kousek  nastaví,
znovu zastaví a nastaví…  

Pokud je psaní hlavně řemeslo, dalo by se
říct,  že  se  ho  může  naučit  téměř  každý.
Jakémukoliv řemeslu se je  schopna většina
lidí naučit. V tomto ohledu jsem optimistou.
Připouštím  ale,  že  jsou  dobří  a špatní
řemeslníci, s tím asi má každý svou vlastní
zkušenost.  V čem  pak  spočívá  talent?  Ve
schopnosti fabulace? Nebo i ta je vedlejší?

Základ  je  řemeslo.  Když  sednete
k violoncellu,  je  nezbytné  zahrát  několik
desítek  stupnic,  nějaké  části  ze  sólového
Bacha,  a pak  můžete  teprve  hrát  skladbu,
kterou si notu po notě nacvičíte. Dnes je tady
veliký  útok  čínských  umělců  na  koncertní
pódia. Yo Yo Ma, klavírista Lang Lang.  To je
veliká  show.  Je  to  promyšlený  atak  na
koncertní  síně.  Herectví.  Janosz  Starker,  to
bylo  umění.  Yehudi  Menuhin,  Oistrach,
Casals a další. Nyní začíná prvoplánová show.
Okované  boty,  šátky,  zlaté  housle,  skleněné
housle,  ale  tichost  a pokoru  necítíte.  To  je
stejné i se psaním. Agentury adepty donutí do
extravagance,  udělat  skandál,  vařit  v televizi
a hodit nějakým tím míčkem v tom správném
televizním  klání.  Ale  to  je  omyl,  passé.
Ostuda.  Talent vzniká v tichosti a ustavičném
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napětí a obavách, jestli ten den se ještě podaří
„namalovat  ptáčka,  a když  do klece  vstoupí,
pomalu  zavřít  štětcem dvířka,  a pak  tiše  do
rohu napsat podpis…“48

Psaní je empatie, upřímný zájem o druhé,
za všechno okolo, o bližní se bát a radovat se
s nimi,  bližní  jsou  i ti,  které  míjíte  na  ulici,
talent  je  to,  jak  domýšlíte  jejich  osudy,  jak
žijí, když je vidíte proti sobě v metru. Dlouho
to nezkoušejte, skončí to smíchem! Vždyť je
několik  dobrých  knížek:  Jak  napsat  dobrý
scénář49 od Syda Fielda,  Jak nepsat hru50 od
Waltera Kerra, za našeho mládí, kniha se dá
sehnat  v antikvariátech,  napsal  Jaroslav
Sekera Dar slova51. Dnes není problém získat
teoretickou knížku,  spíš je  problém vůbec ji
přečíst, pochopit a řídit se dál jejími pokyny.
Obyčejně literát  běhá po prodejnách,  listuje
na  internetu,  ale  potřeba  psát  odejde  tak
rychle,  jak  přišla.  František  Langer  napsal
krásnou knížku  Bratrstvo bílého klíče52.  Kdy
chlapec dostane od strýce klíč k zahradě, aby
tam mohl nerušeně psát. Chlapec je nadšen,
ale je mu tam smutno, tak si tam přivede ka-
marády. A je po psaní. V tom je velká hloubka
veškerého psaní. Psaní je teorie, pravý život je

48 Jacques Prévert: Jak namalovat portrét ptáka
49 Syd Field: Jak napsat dobrý scénář, Rybka Publishers 2007
50 Kerr Walter: Jak nepsat hru, Orbis 1960
51 Jaroslav Sekera: Dar slova, Profil Ostrava 1980
52 František Langer: Bratrstvo bílého klíče, Československý spisovatel 1964
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s kamarády,  při  psaní  prožijete  i velikou
samotu. 

Významná škola pro mě byla v šedesátých
letech  televizní  distribuce  neorealistických
filmů a povídkových filmů, které se promítaly
obyčejně v osm večer v neděli. Krátké povídky
s bezvadnou  a jasnou  expozicí  a někdy
nedokončenou  pointou.  Zjistil  jsem,  že
povídka může být i jakési  torzo,  nakousnutí,
vjem, imprese. 

Taky  jsem  již  použil  termín  literární
fotografie.  Je  to  popis  prostředí,  interiéru.
Doporučuji tím začít. Jako se malíř učí kreslit
hrnek s hadrem nebo židli (a to je oboje velmi
těžké),  je  nutné  trénovat  popis.  Zastavení.
Prostředí, lépe prostředí uzavřené, si najděte.
Nedělá to fotograf  jinak? A nenajde i nějaký
vtip, humor ve svém záběru? Nějakou pointu?
Tím  totiž  naznačí  (prozradí),  že  jeho  práce
není  náhodná,  že  si  ji  promyslel  a že  svoje
řemeslo umí. 

Pokud  ovládnete  popis,  můžete  pracovat
se slovíčkem ale nebo jenže. Stane se to a to,
jenže  do  toho  přijde  zpráva,  host,  zvonek.
Těší  se  na  schůzku,  ale  přijde  tetička.  A už
pracujeme s expozicí, kolizí a krizí. To bohatě
stačí. Najděte si krátkou povídku a označte si
expozici, kolizi (kdy se děj začíná hýbat), krizi
(totální  zvrat),  peripetii  a katarzi  (vyústění)
povídky, nebo krizi (smutný závěr).
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Co si  osobně  myslíte  o fenoménu výuky
tvůrčího psaní?

Každý teď používá – neurazte se – slovo
fenomén.  Také  boom a spojení  přišlo  mi.
Fenomén je  jev.  A na  otázku,  zda  se  dá  vy-
učovat psaní, odpovídám, že dá. Ono je moc
příjemné  na  otázku,  co  studuju,  odpovědět
píšu.  Nebo  maluju.  Nebo  studuju  herectví.
Těch  škol,  kdy  se  vymyslí  projekt,  seženou
prostory  a vypůjčí  se  peníze,  je  moc.  Ještě
před válkou v Moskvě vznikl institut, vysoká
škola,  která  byla  založena  na  popud
samotného Gorkého, kde se měli vychovávat
noví spisovatelé. Samozřejmě, že měli sloužit
plně  novému  režimu.  Skončilo  to  krachem.
Totálním  debaklem.  Proto  u nás  intuitivně
vznikaly skupiny,  utvářely se  spolky,  kde se
po  kavárnách  diskutovalo  o literatuře,  a to
bylo  něco  jiného  než  masová  hysterická
výuka.  Národní  třída  byla  plná  kaváren,
Union, Metro, Národní kavárna, tam, kde je
Topičův dům, Slavia, kde si mohli spisovatelé
popovídat. Jan Werich na tu dobu vzpomíná:
„A když  se  to  pohádalo,  šlo  se  o kavárnu
dál…“  A také  si  chodili  umělci  vydělat.  Ve
Slavii  seděli  režiséři  a nakladatelé,  popíjeli
kávu  a autor  nabídl  nápad.  Za  tolik  a tolik.
A prodal  vtip,  gag  do  filmu  nebo  námět.
A prodal  své  jméno.  Protože  pod  scénářem
byl obyčejně podepsaný režisér a ten vyplácel

133



autorovi podíl. Také velkou roli sehrála každý
večer  šatnářka.  Na  malou  tabuli  napsala
jméno režiséra  Vávry  nebo Weisse  a pikolík
se prošel kavárnou. Pan režisér vstal, patrně
měl důležitý telefon. A prošel se sálem, aby ho
všichni dobře viděli a záviděli, kolik má práce.
Pan  režisér  došel  k šatnářce,  dal  jí  korunu
a vrátil se na své místo u stolku. 

Ale  naučit  někoho  doslova  psát  nelze.
Inspirovat  ho  a popichovat  nápady
a utvrzovat  ho  v přesvědčení,  že  to  půjde,
smysl má. O to jde. 

A můžeme začít prvním cvičením. Sežeňte
si  na  internetu  Minutové  romány53 Petera
Altenberga. Byl ve Vídni známý pod značkou
P.A. Psal  krátké minutové sentence,  reflexe,
úvahy  na  půl  stránky.  Zkuste  si  jako  on
sednout do kavárny, která je vám příjemná,
a popište  ji.  A myslete  přitom  na  všech  pět
smyslů.  Jak  na  vás  ta  kavárna  působí,  jak
koberce  tlumí  kroky  hostů,  jak  je  slyšet
cinkání šálků a příborů, cítíte vůni doutníků?
Co  jste  zaslechli  kolem  sebe?  Jaké  je  vám
teplo?  Jen  strohý  popis.  Všechno  je
podstatné.

Nikdy jsem se vážně nezamýšlel nad tím
napsat  nějakou  povídku,  ale  přece  jen  mě
láká zkusit, jestli se dá alespoň něco naučit.

53 Peter Altenberg: Minutové romány, SNKLU 1958
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A tak  posílám pokusný text.  Není  situován
do kavárny, protože svou oblíbenou kavárnu
nemám, nicméně kafe tam je. Nemá název,
budu jí říkat Káva.
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Káva (JL)

Restaurace zeje prázdnotou – není divu, je
tupá doba mezi snídaní a obědem. Vlastně ani
na ten oběd nikdo nepřijde, většina hostů se
trápí  na  svahu,  sníh  sice  není  nic  moc,  ale
první zimní lyžování je potřeba využít až do
naprostého vyčerpání.

Usadím se ke stolu. Trochu váhání… Přede
mnou  je  deset  prázdných  stolů,  je  úplně
jedno,  ke  kterému  si  sednu.  Proto  váhání.
Neustálé rozhodování mě vyvádí z míry, jsou
to  jen  maličkosti,  prázdné  stoly,  jídlo,  pití.
Servírka se mě ptá, co si dám. Rád bych řekl
– nic. Přišel jsem si jenom přečíst zprávy na
internetu a restaurace je jediné místo, kde je
možné se připojit.  Zvítězí konvence, nebudu
sedět jen tak, oči vpité do obrazovky, moderní
zoufalec ve virtuálním světě.

Usměju  se,  až  mě  zabolí  většina
obličejových svalů: „Kafe.“

Úsměv servírky je o poznání nenucenější,
asi  ho  používá  častěji  než  já.  Připadám  si
trapně, naštěstí jí je to jedno. 

Na  vedlejší  stůl  dopadá  oknem  úzký
paprsek  slunečního  světla.  V něm  v líném
tanci poletuje prach. Ubrus, i když je vypraný,
nesnese  kritický  pohled  v prudkém  světle,
v kontrastním osvětlení vycházejí najevo jeho
léta.  Jako  u stárnoucí  ženy.  Restaurace  by

136



neměly  nechávat  do  sebe  vnikat  zkoumavé
svazky ostrého slunce. Odhalují každý detail.
Starý  koberec  sešlapaný stovkami  párů  bot,
zpola  oprýskanou  malbu  zoufale  volající  po
obnově,  zapomenutou  pavučinu,  popelník
s uraženým rohem. Měkké světlo žárovek, do
kterého  se  halí  večer,  je  mnohem
shovívavější.

Koberec  ztlumil  již  tak  tiché  kroky
servírky,  v hluku  večeře  by  možná  byly
neslyšné.  Postaví  přede  mě  šálek  presa,
usměje  se,  já  jí  vrátím  ten  svůj  křečovitý
a bolestivý úsměv. Musím se přinutit,  abych
se jí podíval do očí, pohled mi sám klouže ně-
kam mimo ni.  Vůně kávy se rozlije a vytlačí
jemný  pach  prachu  a slabé,  nedefinovatelné
závany kuchyně.

Na  podšálku  balancuje  smetana,  fádní
kelímek standardně podávaný ke každé kávě.
Trochu se zastydím při myšlence, že si ho při
odchodu vezmu s sebou. Malá pozornost pro
dceru, drobnost za korunu, nesmysl nestojící
ani  za  myšlenku,  kterou  jsem  mu  věnoval.
Kromě cukru, který při  odchodu také nená-
padně  strčím  do  kapsy,  je  na  talířku  malá
sušenka  v pestrém  obalu.  Zvířátku  ve  mně
začnou téct sliny. Probudilo se nedlouho poté,
co  mi  doktorka  doporučila  vyhýbat  se
sladkostem,  do  té  doby  jsem  si  jeho
přítomnost  neuvědomoval.  Teď  ten  malý,
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hladový a nedisciplinovaný tvor poulí  oči na
sušenku - jsou to mé oči - a záměrně mě zne-
klidňuje.  Beru sušenku do ruky,  trhám obal
rádoby klidně a vyrovnaně a předhazuji ji zví-
řátku.  Chňapne  po ní  mými  ústy.  Uklidnilo
se, zmizelo, znovu šlo, syté, spát. V ústech se
rozlévá  konejšivá  sladkost,  vzápětí  až
nepříjemná.  Rychle  ji  splachuji  malým
usrknutím  kávy.  Je  horká  na  hranici  snesi-
telnosti.  Bezmyšlenkovitě,  automaticky  beru
do  ruky  lžičku  a pomalu  míchám.  Je  to
nesmyslné,  není  tam ani  cukr  ani  smetana,
ale  pomalé krouživé pohyby lžičkou ve mně
vyvolávají pocit srovnatelný s meditací. Když
si  to  uvědomím,  začnu  se  na  ten  drobný,
precizní  pohyb  soustředit,  upnu  k němu  na
okamžik  všechny  myšlenky,  spojím  je
v myšlenku  jedinou.  Stanou  se  pro  mě  Teď
a Tady.  Vnímám  nejenom  všechny  svaly
konající  precizní  souhru,  ale  i bříška  prstů
a jejich jemný tlak, jímž svírají  lžičku, teplo,
rozlévající se z mých prstů do stříbrného kovu
a navracejícího se zase zpět.

Konečně  lžičku  odložím  na  podšálek
a mohu  si  dopřát  závěrečný  doušek,  jediný,
rozhodný,  jako  kdybych  chtěl  uposlechnout
nevyřčené heslo „do dna“.

Platím,  nechávám  servírce  nesmyslně
velké spropitné, nevím, asi je to omluva za tu
malou objednávku. Dívám se na její ruku, na
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ubrus pokládá několik bankovek. Je to štíhlá
ruka s dlouhými nehty. Jsou jako drápy. Je to
šelma,  co  nade  mnou  stojí  a usmívá  se?
Vybírá  si  někdy  svou  oběť,  čeká,  až  se  k ní
otočí  zády  a pak  ji  uloví?  Zatím  ne,  snad
později, zatím se to jen učí. Hraje si s malými
neškodnými zvířátky, neuloví je, jen je zraní. 

Zaklapnu počítač, odcházím. Zády se k ní
neobracím.
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Krátce  mně  prosím  řekněte,  o čem  ta
povídka je. Krátce.

Krátce  -  o ničem.  Na  zimní  dovolené  si
jdu do hotelové restaurace přečíst zprávy na
internetu,  dám si  kávu,  vypiju  ji,  zaplatím
a odejdu.  Vše  ostatní  jsou  jen  dojmy,
případně postřehy.

Je  o smyslné  číšnici,  která  ho  zatím
nedostane. Zatím.

Takhle  jsem  to  v první  fázi  nebral,  ten
konec jsem připsal, aby tam alespoň nějaký
konec byl. A máte pravdu, jen jsem to nějak
vypudil z hlavy!

V tom je právě ta hra.

Když ale  přemýšlím z této  stránky,  pak
chybí větší napětí mezi číšnicí a hostem. Asi
by mělo být vyjádřeno beze slov, jinak by se
zvrhlo v primitivní flirt a to je nesmysl.

Ona  je  smyslná,  on  má  rodinu,  ví
o nebezpečí.  Trvalém.  Já  jsem  si  dovolil,
prosím,  neurazte  se,  vaši  povídku  trošku
poupravit.
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P.S. Kavárna zeje prázdnotou – fráze.
A neříkejte, prosím, že je povídka o ničem.

Vždycky o něčem musí být.
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Káva (JK)

Není divu, že je tady prázdno, doba mezi
snídaní  a obědem,  většina hostů  se trápí  na
svahu.  Sníh  sice  nic  moc,  jenomže  první
zimní  lyžování  je  nutno  využít  do  totálního
vyčerpání.

Přede  mnou  je  deset  prázdných  stolů,
trochu váhání, je úplně jedno, ke kterému si
sednu. Proto to váhání. Neustálé rozhodování
mě  vyvádí  z míry,  naštěstí  jsou  to  jen
maličkosti - prázdné stoly, jídlo, pití.

Servírka se mě ptá, co si  dám. Rád bych
řekl,  že  nic.  Přišel  jsem  si  jenom  přečíst
zprávy  na  internetu  a restaurace  je  jediné
místo, kde je možné se připojit. Jenže zvítězí
konvence,  nebudu tady  přece  sedět  jen tak,
oči vpité do obrazovky, moderní zoufalec ve
virtuálním světě.

 „Kávu. Prosím…“
Úsměv servírky je o poznání nenucenější,

bezesporu ho používá častěji než já. Připadám
si trapně. Naštěstí jí je to jedno.

Na  vedlejší  stůl  dopadá  oknem  úzký
paprsek  slunečního  světla.  V něm,  v líném
tanci,  poletuje  prach.  Ubrus,  i když  je
vypraný,  nesnese  soudný  pohled  v prudkém
světle,  v kontrastním  osvětlení  vycházejí
najevo jeho léta. Jako pleť stárnoucí ženy. Re-
staurace  by neměly  nikdy nechávat  do sebe
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pronikat  zvídavé  svazky  ostrého  slunce.
Odhalují  každý  detail:  starý  koberec
sešlapaný  stovkami  párů  bot,  napůl
oprýskanou  malbu  tiše  volající  po  obnově,
zapomenutou pavučinu, popelník s uraženým
ostrým  rohem.  Měkké  světlo  žárovek,  do
kterého se ukrývá večer, je mnohem mnohem
shovívavější.

Koberec  tlumí  tiché  kroky  servírky.
V cinkotu  příborů  by  byly  zcela  určitě
neslyšné.

Postaví  přede mě šálek  presa.  Musím se
přinutit, abych se jí podíval do očí. Pohled mi
sám od sebe klouže někam mimo, má okázale
rozepnutý  výstřih.  Naštěstí  vůně  kávy  se
rozlije  kolem  mne  a vyžene  jemný  pach
prachu  a slabé,  nedefinovatelné  závany
kuchyně.

Na  podšálku  balancuje  smetana,  nudný
kelímek standardně podávaný ke každé kávě.
Trochu se zastydím při myšlence, že si ho při
odchodu vezmu s sebou. Malá pozornost pro
dceru, drobnost za korunu, nesmysl nestojící
ani  za  myšlenku,  kterou  jsem  mu  věnoval.
Kromě cukru, který při  odchodu také nená-
padně  strčím  do  kapsy,  je  na  talířku  malá
sušenka  v pestrém  obalu.  Zvířátku  ve  mně
začnou  téct  sliny.  Probudilo  se  ve  mně
nedlouho  poté,  co  mi  doktorka  doporučila
vyhýbat  se  sladkostem,  do  té  doby  jsem  si
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jeho  přítomnost  neuvědomoval.  Teď  ten
malý,  hladový  a nedisciplinovaný  tvor  poulí
oči na sušenku - jsou to mé oči - a záměrně
mě ten tvor uvnitř zneklidňuje. Beru sušenku
do  ruky,  trhám  obal  rádoby  klidně
a vyrovnaně a předhazuji ji zvířátku. Chňapne
po ní nenasytně. Uklidnilo se, zmizelo, znovu
šlo,  syté,  spát.  V ústech se rozlévá konejšivá
sladkost,  vzápětí  až  nepříjemná.  Rychle  ji
splachuji malým usrknutím kávy. Je horká na
hranici  snesitelnosti.  Bezmyšlenkovitě,
automaticky  beru  do  ruky  lžičku  a pomalu
míchám kávu. Je to nesmyslné, není tam ani
cukr  ani  smetana,  ale  pomalé  krouživé
pohyby  lžičkou  ve  mně  vyvolávají  pocit
srovnatelný s meditací. Když si to uvědomím,
soustřeďuji  se  na  ten  precizní  pohyb,  upnu
k němu  na  okamžik  všechny  myšlenky,
spojím je v myšlenku jedinou. Stanou se pro
mě  Teď  a Tady.  Vnímám  nejenom  všechny
smysly  konající  precizní  souhru,  ale  i bříška
prstů  a jejich  jemný tlak,  jímž  svírají  lžičku
a teplo,  rozlévající  se  z mých  prstů  do
stříbrného kovu a navracejícího se zase zpět.

Nakonec  lžičku  odložím  na  podšálek
a mohu  si  dopřát  závěrečný  doušek,  jediný
a rozhodný. Jako kdybych chtěl uposlechnout
nevyřčené heslo „do dna“.

Platím,  nechávám servírce  podivně velké
spropitné,  nevím,  asi  je  to  omluva  za  tu
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malou objednávku. Dívám se na její ruku, na
ubrus pokládá několik bankovek. Je to štíhlá
ruka s dlouhými nehty. Jsou jako drápy. Je to
šelma,  co  nade  mnou  stojí  a usmívá  se?
Vybírá  si  někdy  svou  oběť,  čeká,  až  se  k ní
otočí  zády,  a pak  ji  uloví?  Zatím  ne,  snad
později, zatím se to jen učí. Hraje si s malými
neškodnými zvířátky. Neuloví je, jen je zraní.
Poslední bankovku drží nad stolem o trochu
déle.  A podívá se na mě. Poprvé.  Přimhouří
oči  a jedním  koutkem  se  krátce  usměje.
Mlčky se otočí. Moc dobře ví, že pozoruji její
útlé boky.

Zaklapnu  počítač,  vstanu  a pomalu
odcházím.  Ve  dveřích  se  ještě  nepatrně
pootočím. Místnost je zcela prázdná, prázdné
stoly bez cinkotu příborů.
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Teď se  pokusíme na povídce  zapracovat,
aby to nebyla literární  fotografie,  popis.  Ale
aby měla napětí. Smyslná živočišná nadržená
číšnice.  Ona  se  mu  líbí,  ví,  že  už  má  svoje
rodinné  povinnosti,  ale  uvědomuje  si,  že
taková  setkání,  jako  bylo  dnes,  ho  budou
čekat,  byť  v jiných  obměnách,  pořád.  Celý
život.

Dovoluji si vám zaslat další povídku.
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Pračka (JL)

Vysmívala se mu. Bezostyšně se mu smála
do obličeje a on s tím nemohl nic dělat. Seděl
na zemi a přemýšlel, co dál. Přesněji – snažil
se přemýšlet. V hlavě mu pořád dokola vířila
jen slova:

„Jsi debil, jsi debil…“
Radost  z překvapení,  které  chystal  už

několik  dní,  byla  najednou  pryč.  Místo  ní
zůstal jen pocit vlastní hlouposti.

U branky zastavila  dodávka.  Konečně.  Je
to  vždycky  stejné,  řeknou,  že  přijedou mezi
desátou a jedenáctou, člověk si vezme v práci
volno, pro jistotu spořádaně čeká už od půl
desáté a oni přijedou ve dvanáct. Z práce mu
už několikrát volali. Celé dny tam sedí, nikdo
ho  nepotřebuje,  sotva  však  vytáhne  paty,
můžou se všichni zbláznit! Doprčic, venku se
rozpršelo. Řidič nemá závozníka.

„Pomůžete mi s tím?“ ptá se.
Co  mi  zbývá.  Ale  to  si  nechá  pro  sebe.

Igelitový  obal,  mokrý  od  deště,  nepříjemně
klouže.  Krabice  má  osmdesát  kilo,  přesně
podle  internetového katalogu.  Už ji  nemůže
na své straně udržet.

„Počkejte, musím to na chvíli položit.“
Řidič  je  statný  chlapík,  jemu  stěhování

problém  nedělá.  Tak  dále,  ještě  kousek.
Krabice je konečně v chodbě domu, igelitový
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obal už není jen mokrý, jsou na něm cákance
bláta, má je i na kalhotách. Nenapadlo ho, že
by  se  měl  převléknout,  že  bude  stěhovat.
Zavolal do práce, že si vezme na zbytek dne
volno.  Musí  to  dotáhnout  do konce.  Nožem
rozřezává špinavý obal,  trhá karton krabice,
odhazuje polystyren. Teď! Teď tu stojí  před
ním  v celé  své  kráse,  nová  automatická
pračka! Stará už čtrnáct dní trčela v opravně,
volali mu, že už ani nemá smysl ji opravovat.
Ženě nic neřekl, chtěl jí připravit překvapení,
už nějakou dobu bylo vidět, že jí nic nebaví,
doma  dělala  všechno  bez  nadšení,  jakoby
mechanicky.  Mluvila s ním, to ano.  Ale byly
to  fráze  stokrát  během  jejich  manželství
opakované, nicneříkající.

Byl  trpělivý,  snažil  se  každý  pohyb  dělat
precizně  a s rozmyslem.  Krok  po  kroku,
houpavým pohybem nutil pračku k pohybu ke
dveřím koupelny.  Napadlo ho,  že  jeho nová
pračka  kráčí  jako  sochy  moai  na
Velikonočním ostrově. Usmál se té myšlence
– mám svou vlastní sochu moai! 

Byl přede dveřmi koupelny. Ještě několik
opatrných  kroků  a přes  práh.  Pračka  se
pojednou zadrhla.  Pozorně zkoumal příčinu.
Nevěřícně zavrtěl hlavou. Zašel do garáže pro
metr,  změřil  pračku,  pak  rám  dveří.  Našel
brožurku  s návodem,  nalistoval  stránku
s rozměry.  Znovu  změřil  pračku  a pak  rám.
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Ještě  chvilku  tomu  nechtěl  věřit,  ale  pak
rezignoval a připustil si skutečnost, která byla
nepochybná.  Pračka  byla  o dva  centimetry
širší.

Zmocnila se ho naprostá beznaděj. Posadil
se  na  podlahu  a začal  v duchu  probírat
všechny  možnosti  a postupně  je  zase
zavrhoval.  Nepobavila  ho  ani  myšlenka
průniku  hmotou,  ale  v chvilkovém  návalu
vzteku  se  klonil  k možnosti  vybourat  rám.
Uplynula  půlhodina,  stále  seděl  na  podlaze,
krásná  nová  pračka  se  změnila
v osmdesátikilového nepřítele, který se mu do
očí smál.

Konečně se rozhodl. Najednou, když přijal
řešení,  třebaže  bylo  špatné  jako  ta  ostatní,
vrátila se mu jistota. Zase dělal každý pohyb
pomalu  a s rozmyslem.  Zašel  do  dílny  pro
nářadí a než uvolnil první šroub, zaváhal jen
nepatrně.

Odstranil prvních šest šroubů a sňal zadní
plastový  kryt.  Před  ním  se  objevily  čisté
a lesklé trubičky a hladký kov bubnu. Bude to
stačit? Pokusil se opatrně dostat pračku mezi
dveře.  Ne. Další  dva šrouby,  horní  deska se
začala  kývat,  ale  ještě  držela  na  nějakých
západkách.  Tady?  Strčil  pod  západku
šroubovák a jemně zapáčil. Cítil, jak se plast
prohýbá, tušil napětí, které v ohybu narůstá.
Přenášelo  se  na  něj,  měl  pocit,  že  každou
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chvíli  praskne  buď  plastová  západka,  nebo
jeho  plíce  zadržující  dech.  Konečně,  horní
deska se uvolnila.  S úlevou vydechl a opatrně
ji  opřel  o zeď.  Z nitra  na  něj  hleděly  plošné
spoje  osazené  černými  obvody,  barevnými
odpory  a kondenzátory.  Změť  drátů  mizela
kdesi  v hloubi,  displej,  zbavený opory  horní
desky,  se  propadl  a bezmocně  visel  na
pružném páskovém vodiči. 

Na chvíli  si  zase  sedl  a pozoroval  pračku
z boku.  Snažil  se  odhadnout  své  šance  na
úspěch.  Tak  jdeme,  zavelel  v duchu.  Ze-
štíhlená pračka vklouzla mezi futra dveří a po
hladké dlažbě poslušně dojela na své místo.

Pečlivost  najednou  vystřídala  horečná
a nervózní práce. Bál se. Nevěděl, jestli se mu
podaří  vše  složit,  dát  stroj  do  pořádku  tak,
aby  mu  nezbyl  jediný  šroubek,  nepřicvakl
nikde žádný drátek nebo nezlomil plastovou
západku.  Dotáhl  poslední  šroubek,  zapojil
přívod vody a odpad, strčil vidlici do zásuvky.
S napětím  navolil  jeden  z programů  a stiskl
Start.  Chvíli  se  nic  nedělo  a jemu  se  až
zatmělo  před  očima  zklamáním  a hanbou.
Konečně,  ventil  cvakl  a začala  se  napouštět
voda.

Když  přišla  žena  domů,  opadávaly  z něj
poslední  nánosy  nervozity.  Pomalu  se
uklidňoval a čekal, až žena zajde do koupelny,
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čekal  na  její  „jéé“.  A když vyšla  a objala  ho,
věděl, že teď je už zase vše v pořádku.
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Pračka (JK)

Seděl  na  zemi  s rozpáleným  obličejem
v dlaních  a přemýšlel,  co  dál.  V hlavě  mu
pořád dokola vířila jen slova:

„Jsi debil! Debil… Totální blbec.“
Radost  z překvapení,  které  chystal  už

několik  dní,  byla  pryč,  místo  ní  zůstal  jen
pocit vlastní hlouposti.

U branky zastavila  dodávka.  Konečně.  Je
to  vždycky  stejné,  řeknou,  že  přijedou mezi
desátou a jedenáctou, člověk si vezme v práci
volno, pro jistotu spořádaně čeká už od půl
desáté  a oni  si  přijedou ve  dvanáct.  Z práce
mu už  několikrát  volali.  Celé  dny  tam sedí,
nikdo ho nepotřebuje,  sotva  ovšem vytáhne
paty,  můžou  se  všichni  pochopitelně,
zbláznit! A k tomu řidič přijel bez závozníka.
A začalo pršet. 

„Budete  mi  s tím  muset  pomoct,“  řekne
řidič opatrně.

Co  mi  zbývá,  pomyslí  si.  Igelitový  obal,
mokrý od deště,  nepříjemně klouže. Krabice
má  osmdesát  kilo,  přesně  podle  inter-
netového  katalogu.  Ani  ji  nemůže  na  své
straně pevně udržet.

Řidič  je  statný  chlapík,  jemu  stěhování
problém  nedělá.  Tak  dál,  ještě  kousek.
Krabice je konečně v chodbě domu, igelitový
obal už není jen mokrý, jsou na něm cákance
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bláta, má je i na kalhotách. Nenapadlo ho, že
by  se  měl  převléknout,  když  bude  muset
stěhovat.  Zavolal  do  práce,  že  si  vezme  na
zbytek  dne  volno.  Musí  to  dotáhnout  do
konce.  Nožem  rozřezává  špinavý  obal,  trhá
karton  krabic,  odhazuje  polystyren  na
všechny strany.  Teď!  Teď tu  stojí  před ním
v celé  své  kráse,  nová  automatická  pračka!
Stará  už  čtrnáct  dní  trčela  v opravně,  volali
mu, že už ani nemá smysl ji opravovat. Ženě
nic  neřekl,  chtěl  jí  připravit  překvapení,  už
nějakou  dobu  bylo  vidět,  že  jí  nic  nebaví,
doma  dělala  všechno  bez  nadšení  jakoby
mechanicky.  Byl  trpělivý,  snažil  se  každý
pohyb dělat precizně a s rozmyslem. Krok po
kroku,  houpavým  pohybem  nutil  pračku
k pohybu ke dveřím koupelny,  zatímco řidič
vypisoval  nějaké  papíry,  dával  tak  jasně
najevo, že zde není proto, aby montoval cizí
pračku.  Ale jemu to teď bylo fuk. Pobavila ho
myšlenka,  že  jejich  nová  pračka  kráčí  jako
sochy moai na Velikonočním ostrově. Usmál
se  té  myšlence  –  máme  svou  vlastní  sochu
moai!

Už  stál  přede  dveřmi  koupelny,  ještě
několik opatrných kroků a přes práh. Pračka
se prudce zastavila. Tak tohle by nečekal ani
v nejčernějším snu. Došel do garáže pro metr,
změřil pračku, pak rám dveří. Našel brožurku
s návodem,  nalistoval  stránku  s rozměry.

153



Znovu změřil pračku a pak rám. Pračka byla
skutečně o dva centimetry širší.

Popadla  ho  naprostá  beznaděj.  Krásná
nová pračka se změnila v osmdesátikilového
nepřítele, který se mu do očí smál.

Konečně  se  rozhodl.  Zašel  do  dílny  pro
nářadí a než uvolnil první šroub, zaváhal jen
nepatrně.

Odstranil prvních šest šroubů a sňal zadní
plastový  kryt.  Před  ním  se  objevily  čisté
a lesklé trubičky a hladký kov bubnu. Bude to
stačit? Pokusil se opatrně dostat pračku mezi
dveře.  Ne. Další  dva šrouby,  horní  deska se
začala  kývat,  ale  ještě  držela  na  kovových
západkách.  Tady?  Strčil  pod  západku
šroubovák a jemně zatlačil. Cítil, jak se plast
prohýbá, tušil napětí, které v ohybu narůstá.
Přenášelo  se  na  něj,  měl  pocit,  že  každou
chvíli  praskne  buď  plastová  západka,  nebo
jeho plíce zadržující dech. Konečně se horní
deska uvolnila. S úlevou vydechl a opatrně ji
opřel  o zeď.  Z nitra  na  něj  hleděly  plošné
spoje  osazené  černými  obvody,  protivnými
barevnými  odpory  a kondenzátory.  Změť
drátů mizela kdesi v hloubi, displej, zbavený
opory horní desky, se propadl a bezmocně se
houpal na pružném páskovém vodiči.

Na chvíli  si  zase  sedl  a pozoroval  pračku
z boku.  Snažil  se  odhadnout  své  šance  na
úspěch.  Tak  jdeme,  zavelel  v duchu.  Ze-

154



štíhlená pračka vklouzla mezi futra dveří a po
chladné dlažbě poslušně doklouzala na svoje
místo.

Pečlivost  najednou  vystřídala  horečná
a nervózní práce. Bál se. Nevěděl, jestli se mu
podaří  vše  složit,  dát  stroj  do  pořádku  tak,
aby mu nezbyl jediný šroubek, bál se, aby ne-
přecvakl někde nějaký drátek nebo nezlomil
plastovou západku. Dotáhl poslední šroubek.
Zapojil přívod vody a odpad. Vsunul vidlici do
zásuvky. S napětím navolil jeden z programů
a stiskl Start. Chvíli se nic nedělo, bylo úplné
ticho,  a jemu  se  až  zatmělo  před  očima
zklamáním a hanbou.  Konečně!  Ventil  lehce
cvakl a začala se napouštět voda.

Když  přišla  žena  domů,  opadávaly  z něj
poslední  nánosy  nervozity.  Pomalu  se
uklidňoval a čekal, až žena zajde do koupelny
a řekne své obvyklé „jéé!“

A když vyšla a objala ho, věděl s určitostí,
že teď bude načas už zase vše v pořádku.
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Je to dobrý, je mi jasný ten směr, kterým
se úpravy ubírají a kde dělám chybu.

Mám jen dvě drobné poznámky, zdánlivě
nedůležité  -  barevné  odpory  ve  mě
nevyvolávají  protivný  pocit.  Naopak,  jsem
s nimi kamarád celý život.

Poslední větu cítím jinak. Ve vaší verzi je
to  navození  dočasného  pocitu  pohody
a souznění  se  ženou.   Já  cítím  bezpečí  do-
mova,  nepatrnou enklávu,  kterou obýváme
uprostřed nepřátelského světa. Když se z něj
na chvíli hrdina nechá vykolejit, potřebuje se
ujistit, že teď je zase vše v pořádku a bude to
trvat.  V tuto  chvíli,  když  jsem  nucený  to
vyjádřit, si to teprve ujasňuji, může to proto
znít  poněkud  chaoticky.  A hlavně  s takto
ujasněným postojem je i pohled na povídku
jiný a bylo by ji potřeba trochu přepsat.

Souhlasím.  Komický  pocit?  Žádné  chyby
neděláte, výkladů je mnoho.

Až budu povídku upravovat, pokusím se
zdůraznit  myšlenku  izolovaného  domova,
snad to nepřeženu.

Ale  teď  posílám  povídku,  kterou  jsem
dokončil včera. Snažil jsem se neroztahovat
příliš  věty  a jako  prioritu  jsem  si  určil
pojednat téma bez patosu, věcně. Co myslíte,
povedl se záměr?
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Vana (JL)

V první chvíli bolest ani necítil. Nelekl se,
ne že by se všechno odehrálo tak rychle, ale
v poslední době hrozně dlouho trvalo, než mu
došlo, co se děje. Jako kdyby se každý podnět
zvenčí musel do jeho mysli prodírat stovkami
metrů hustého bláta. Jak ten pocit nesnášel!
Ležel  a snažil  se  zhodnotit  situaci.  Bolest  se
začala probouzet a sílila. Vystřelovala z pravé
nohy, nahoře, někde z kyčle. Pokusil se nohou
pohnout,  bolest  zesílila  až  k hranici
nesnesitelnosti.  Potichu  zaskučel.  Najednou
si  uvědomil,  v jak  bezvýchodné  situaci  je.
Srdce mu klopýtlo strachem. Pocítil  záchvěv
nenávisti k vlastnímu tělu. Bezmocně ležel na
dně vany. Když uklouzl, něco si zlomil a teď
se nemůže ani hnout.

Už  dávno  chtěl  nechat  koupelnu
rekonstruovat,  vyhodit  starou,  místy
nenávratně  poškrábanou  vanu,  objednat  si
krásný sprchový kout, z něhož by se nemusel
nemohoucně  a potupně  drápat.  Nemohl  se
ale rozhodnout, vpustit do svého domu bezo-
hlednou partu řemeslníků, která by koupelnu
naplnila  hlukem,  špínou  a sprostým
pokřikováním.  Špinavými  botami  by  šlapali
po podlaze,  ani  by  se  neobtěžovali  něčím ji
zakrýt.  Ve vzduchu by byl  cítit  prach vířený
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padajícími  obklady,  kladiva  by  je  drtila  na
beztvaré střepy. 

Nesnášel  prach.  Pokud jen  trochu  mohl,
každý  den  jej  pečlivě  utíral,  a když  luxoval,
měl  pocit,  jako  kdyby  se  špíně  a prachu  za
něco mstil.  Když z knihovny vytáhl některou
z knih,  jimiž  byl  obklopen,  vždy  ji  nejprve
pečlivě oprášil, pak teprve ji rozevřel a téměř
nábožně  jí  listoval.  Nedokázal  si  představit,
jak  by  mohl  snášet  to  vtrhnutí  zedníků
a všeho,  co  představují,  do  jeho  čistého
a uspořádaného soukromí.  Jak  by  jim mohl
zabránit ve šlapání po čisté podlaze? V duchu
slyšel to jejich: 

„Nebojte, dědo, to se uklidí!“
Bolest  zesílila.  Zakňučel  jako  poraněný

pes. Neměl se tady před kým stydět, nikdo ho
neuslyší. Pokusil se posadit. Ne, tak to nejde,
musí si pomoct rukama. Chytil se okrajů vany
a zkoušel  se  přitáhnout,  aby  dosáhl  alespoň
trochu vzpřímenější  polohy.  Ruce mu ujely.
Neměl sílu je sevřít.  Vyčerpán pokusem, při
němž  zvedl  jen  nepatrně  hlavu,  sípavě
oddechoval. Byla mu zima. Teplá voda dávno
zmizela  v odtoku  a stejně  by  už  asi  byla
vychladlá.  Nahé  a mokré  tělo  rozechvěl
nezvladatelný třes.  Hořce si  pomyslel,  že by
mu cvakaly zuby, kdyby nějaké měl. Snažil se
ponořit  do vzpomínek, aby konečně zastavil
ten protivný křečovitý třes.  Musel ale pořád
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myslet  na ty  chybějící  zuby,  myšlenka nešla
z hlavy  vypudit.  Když  dostal  kompletní
protézu, cítil se totálně ponížený. To ještě žila
jeho žena.  Viděla,  že  je  zoufalý,  a snažila  se
s ním  mluvit,  přesvědčit  ho.  Ne,  to  není
konečná.  Věděl,  že  není.  Jen  přestupní
stanice,  zapomenutá,  špinavá  a zaplivaná.
Zašátral  jazykem  po  bezzubých  dásních
a uvědomil si, jakou má žízeň. 

Žízeň  nebyla  čím  uhasit.  Ve  vaně  už
nezbývaly ani stopy vody. Jak dlouho tu asi
leží? Alespoň mu už nebyla tak hrozná zima.
Nepodařilo  by  se  mu  nohou  postrčit  páku
baterie? Zkusil  se znovu pohnout,  bolestí  se
mu zatmělo před očima. 

„Něco  přece  vydržíš,  jsi  chlap!“  říkal  si
v duchu a pak to řval i nahlas.

Podařilo  se  mu  nohu  zvednout  snad
o deset centimetrů, dál to nešlo. V té chvíli na
něj beznaděj dolehla plnou silou. Věděl, že ho
pár dní nebude nikdo hledat, nikoho si k sobě
nepřipouštěl.  Sousedé  si  zvykli,  že  se  o ně
nezajímá  a opláceli  mu  stejným,  dcera
zavolala  jednou  týdně,  někdy,  když  neměl
náladu, jí telefon ani nebral.

Už  nevěděl,  jestli  mu  větší  utrpení
způsobuje  poranění,  žízeň  nebo  poloha,  ve
které leží a nemůže ji změnit, aby si alespoň
trochu ulevil.  Sám sebe se snažil přesvědčit,
že  mu  nevadí  smrt.  Strašně  by  si  přál,  aby
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byla  důstojnější,  rychlá  a ne  tak  bolestivá.
Chtěl se s ní vyrovnat. Nikdy nepřiznal, že by
v něco  věřil,  ale  jako  každý  byl  v duchu
nejistý.  Teď  by  se  rád  k něčemu  obrátil.
K Bohu,  ke  světlu.  S radostí  by  se  vydal  do
tunelu, kdyby se před ním otevřel. 

Z dřímoty,  či  spíše  lehké  mdloby  ho
probudil  telefon. Vybavil si  přesně, kde leží.
Odkládal  ho  na  okraj  kuchyňského  stolu.
V poslední době to tak dělal pravidelně, poté,
co  ho  několikrát  hledal  na  nemožných
místech.  V tichu  prázdného  domu  se  vy-
zvánění  rozléhalo  jako  dělostřelecká  palba.
Marnost, podtržená tím vyzváněním, se ho už
ani  nedotýkala.  Vzpomněl  si  na  scénu  z
Bradburyho Marťanské kroniky. V prázdném
městě čas od času zazvoní telefon. Zvuk pří-
stroje  opuštěnost  nesetře,  naopak.  Naznačí,
že  v dálce  prakticky  rovné  nekonečnu  je
osamělý člověk. A možná také ne, může to být
jen  hra  náhodně  spojených  telefonních
vedení. Uvědomil  si  patos své myšlenky, ale
vědomí se mu znovu zastíralo.

Telefon se znovu rozezněl. 
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Kdyby  se  před  ním  tunel  otevřel,  to  by
mohlo  být  myslím  lepší.  Chybí  dopsat
předposlední  delší  větu.  Věřte  mi.  Jinak
skvělý,  skvělý.  Pozdější  expozice  dědy.
Výborné!

Rád  bych  si  zkusil  napsat  povídku
s dialogy. Můžete mi prosím předem poslat
několik poznámek k nim?

Pokud  v povídce  přinese  servírka
mladému muži, který sedí v prázdné kavárně,
kávu a my cítíme, že se dívka nudí a chtěla by
flirtovat,  je  mnoho  způsobů,  jak  mladíkovi
naznačí zájem. Smyslově předmětná řeč (není
řečená naplno, pod hladinou) by byla, že kávu
položí  na  stůl  a místo,  aby  odešla,  vezme
zlehka řetízek a strčí si jej mezi zuby, překříží
nohy, pramínek vlasů zasune za ucho.

V dialogu se zeptá: „Přejete si ještě něco?
Když jste tady tak sám…“

To,  co  dodá  autor,  už  doplní  jasně  její
úmysly: …usmála se a dlouze na něho hleděla.
Nebo:

„Musíte  mít  hlad  za  celý  den,“  řekla
ustaraně a jemu to bylo příjemné, „nebyl jste
tu v poledne. Že jste tu nebyl? V poledne.“

Přikývl  a podíval  se  na  ni  s mírným
pobavením.
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„Tak když chvilku počkáte, řeknu kuchaři.
Udělá vám minutku?“ Chvíli  napjatě čekala.
„Máte chuť?“ 

Lehce ho pohladila: „Že máte chuť…“
Tato ukázka je  záměrně přehnaná,  záleží

na  autorovi,  jak  jemně  a vkusně  vystaví
dialog,  nakolik  bude dialog  křehký  a jemný.
Mluvili  jsme  o lascivnosti.  Je  směšné,  když
oplzlá  postava  za  každou  větou  chtivě
pomrkává,  nebo  nedej  bože  přejíždí  si  ja-
zykem  rty.  Opravdu  stačí  jednou  naznačit,
čtenář  si  to  zapamatuje.  Pokud  v expozici
o postavě  prozradíte  vlastnosti,  je  to  to
nejlepší.  A doufám,  že  si  uvědomujete,  že
každá  postava  má  svůj  jazyk,  výrazový
prostředek. Pokud jedna postava řekne: „Tak,
jak  jsme  se  dnes  měli?“  Těžko  po  pěti
stranách řekne druhá postava: „Učili jsme se
dnes do školy, že jo?“

Pokud řekneme o postavě,  že  má zvučné
err, nemusíme každé slovo s er zdůrazňovat.

Je  dobré  napsat  si  předem  deník,
poznámky o každé postavě. Vlastní životopis.
Vědět  o postavě co nejvíc.  Chodí  na houby?
Miluje  květiny,  respektive  nesnáší  vůni
květin.  Tím  vzniká  charakteristika  postav.
Moc  se  bude  hodit  v dialogu.  Pokud  chcete
odehrávat děj na chalupě nebo v kavárně, las-
kavě si tu kavárnu navštivte nebo představte
si  chalupu,  kde  jste  byli.  Celý  popis  vyjde
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mnohem  věrohodněji.  I to  patří  k umění
dialogu.  Pokud  sedí  postava  za  zataženými
záclonami,  zmiňte  se  o nich  v dialogu.
Budeme ještě o tom hovořit.

Teď  něco  k nevěrohodnému  dialogu,
poznáte  jej  obyčejně  tak,  že  se  postavy
navzájem oslovují a přitakají si.

„Už  jdeme,  Jardo,  pomalu  dvě  hodiny.
Bolí mě nohy.“

„To  máš  pravdu,  Mirku.  Taky  mě  bolí
nohy. Víc pravá, než levá. Ale i levá bolí jako
čert. Jdeme už dvě hodiny. To máš pravdu.“

„Jardo,  víš  co?  Odpočineme  si.  Taky  tě
pravá  noha  víc  bolí?“  No,  invence  na  tři
knihy. Teď si to budete pamatovat celý život,
viďte, Jiří?

Pokud  píšeme  dialog  nebo  trialog,
musíme dbát na rytmus postav?

Bezesporu. Dokonce se vyplatí na počítači
rozložit  text na dvě stránky, pravou a levou,
a sledovat  napsaný  text  jako  výtvarné  dílo.
Dvě, natož tři postavy nesmějí používat stejný
jazyk,  verbálně  si  být  podobné,  a rytmus
postav  musí  být  nenásilně  jiný.  Od  toho  je
deník,  kdy  si  autor  předem  představí
charakter  postavy,  habitus,  účes;  z toho
potom vyplyne monolog postavy. Ortodoxně
střídat  krátkou  větu  s dlouhou  odpovědí,
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nebo naopak,  se  stane  napodruhé  napotřetí
okaté.  Postava  také  nemluví  jen ústy.  Učiní
gesto.

Mějme na paměti, že každá postava si jde
za svým záměrem, sleduje svůj cíl.

Připomenu,  kdy  Hanka  (Lásky  jedné
plavovlásky)  je  přemlouvaná  na  schodech,
aby šli spolu nahoru na pokoj. Milda je netr-
pělivý.  Všimne  si  Hančiny  jizvy  na  zápěstí.
„To máte jizvu? Od skla?“ a táhne ji za ruku.

Hanka: „To není od skla.“ (Odmlka). „To
jsem  si  udělala  kvůli  mamince.  Ona…  my
jsme  si  nerozuměly.“  Milda  (naléhavě):  „Já
mám  taky  jizvu,  já  vám  ji  ukážu.  Pojďte.
Pojďte na pokoj. Já vám ji ukážu.“

Skvěle  napsaný  dialog.  Dojemný,  až
srdcervoucí.  On  chce  skončit  s dívkou
v posteli.  Vůbec  nedbá,  kolik  osobních
dramat  Hanka  asi  musela  prožít.  Diváka
mrazí  v  zádech.  A k tomu  oba  skvělí  herci,
vedení skvělým režisérem.

Mluvili  jsme  o tom,  že  největší  škola
osvojit  si  dialog je rozhlasová hra. Tam jiný
výrazový  prostředek  (kromě  vypravěče  či
postavy,  která  provází  dějem  a posunuje  jej
dopředu)  není.  Pouze  dialog.  Jen  si  prosím
nemyslete, že píšete krátké dialogy! Opak je
pravdou.  Autor  napíše  postavě  do  úst  čtyři
pět  řádků  a pak  nechá  stejně  tak  dlouze
odpovědět  druhou  postavu.  To  se  nedá
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poslouchat.  Dialog,  kdy  promluví  jedna
postava,  stačí  na  řádek.  Replika  druhé
postavy také. V knize máte výhodu, že přímou
větu můžete doplnit postřehem autora.

Pamatujte,  že  každá  postava  má  v hlavě
své  starosti  a zájmy  a úmysly,  ty  v dialogu
prozrazuje.  Znovu  opakuji:  „Představ  si,
strýčku Willi, že soused má tenisový kurt.“ Po
chvíli, kdy už je rozhovor jinde, Willi Loman
se optá:  „To je jeho vlastní  kurt?“ Geniální.
Poznáme, co mu šlo celou dobou hlavou a co
je pro něj důležité.

Namalujte si  šipku a na ni  myslete,  když
píšete  dialog.  Pořád  dopředu  a nové
informace.  Nevracejte se,  pokud to není vě-
domý úmysl.  A neříkejte  v dialogu notoricky
známé  informace,  které  už  všichni
protagonisté vědí. Udává se případ, kdy se že-
nám rybáři týden nevrátili z lovu. Ženy lkají,
zoufají si. Lomí rukama. Až jedna žena praví:
„To je hrůza, týden jsou už na moři na lovu
a ještě se nevrátili!“ Síla, co? Prostá to žena.
A prostý autor.

Potom  je  další  příklad,  který  se  udává:
dialog  pod  kavalcem.  To  si  tak  večer,  než
přijdou kamarádi, připravíte magnetofon pod
kavalec  a spustíte  jej,  až  všichni  dorazí
a budete mít hustou hru. Bez práce.

Pokud má autor  trochu  soudnosti,  zjistí,
že  tento  záznam  nemá  nic  společného
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s uměním. Je možné záznam přepsat a škrtat
(protože psaní je škrtání!), možná z toho něco
malého  zůstane.  Ale  moc  tomu  nevěřím.
A The  factory vznikla  v 60.  letech,  kdy  se
snímali  spáči  pět  hodin,  nebo  se  spustila
kamera a natáčel se bez střihu polibek. 

Poznámky  k dialogům  jsou  opravdu
skvělé!  Koncepci  povídky  mám  v hlavě,
nevím ale, zda jsem si neukousl příliš velké
sousto.  Mám v tuto chvíli  pocit,  že se mi ji
nepodaří napsat tak, jak ji cítím. Pustit se do
něčeho  jiného,  nebo  riskovat,  že  téma
"zkazím"?

Pracovat a pilovat!  V žádném případě nic
nezkazíte! Do toho!

Asi to vypadalo, že jsem se na delší dobu
odmlčel,  ale  nějak  jsem  dával  dohromady
povídku, ve které by byla přímá řeč. Celkové
vyznění  se  mi  ale  během  psaní  několikrát
úplně převrátilo  naruby,  prostě  si  povídka
žila  svým  vlastním  životem.  Dnes  jsem  ji
dopsal a posílám.
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Kohout (JL)

„Jirko,  dones  mi  pivo,  jinak  se  z toho
dneska už…“ křikl na hospodského přes celou
místnost, sotva vstoupil do dveří.

„Chlapi, dneska jsem ho málem dostal!“ 
Obrátil pozornost k několika štamgastům.

Ledabyle hodil  bundu na věšák a zamířil  na
místo, které už léta považoval za své. 

„Chyběl  mi  takovýdle  kousek,“  názorně
ukázal  malou  mezeru  mezi  palcem
a ukazováčkem.

„Ty vole, o čem mluvíš?“ zeptal se Fanouš
a skelným pohledem hleděl kamsi mimo. 

„O kohoutovi  přece!  Tos  tu  včera  spal?
Povídal jsem o něm celý večer!“ 

Spokojeně se rozvalil na židli. Hospodský
před  něj  s bouchnutím  postavil  půllitr,
nacvičeným pohybem vytáhl účtenku a udělal
čárku. 

„No konečně,“ zabručel, ale opatrně, aby si
to  hospodský  Jirka  nevysvětlil  špatně,  napil
se žíznivě, zhluboka. Na ten první doušek se
těšil vždycky nejvíc.

„Ty,  Jendo,  ale  já  taky  nevím,  o čem  je
řeč,“ ozval se soused po pravici, „vypadá to na
dojemnou historku, ne?“

„Tak  jo,  pro  ty,  co  to  neslyšeli  nebo
chrápali,  že,  Fando?  Historka  o kohoutovi,“
s radostí se uvolil bavit celý stůl.
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„Koupili  jsme kohouta,  prej  aby slépkám
nebylo  smutno.  Větší  blbost  jsme  udělat
nemohli. Napřed to nebylo tak hrozné, občas
zakokrhal,  tak jsme si říkali, že má opravdu
zvučný hlas.“

Vyprávěl s rozkoší. Kdyby na tom chlapům
záleželo,  poznali  by,  že  má  celý  příběh
dopředu připravený. Napíná je, připravuje si
půdu  pro  zápletku  a pointu  ubohého
vesnického vyprávění.

„Ale  potom…“  jedním  hltem  dopil  pivo
a kývl na hospodského, aby mu donesl další,
„…to  začalo.  Nenápadně.  Napřed  kokrhal
v šest,  to  mi  moc  nevadilo,  možná  tak
v sobotu a neděli.  Jenže ta mrcha se naučila
vstávat ještě za tmy.“

„…ka  mcha?“  Fanda  se  na  chvilku
probudil  z opilecké letargie a asi zachytil  jen
poslední slova. Artikulace mu už moc nešla.

„Ty už máš taky dost! Zase nebudeš zítra
nic  vědět!  Chrápej  dál!“  odbyl  ho
a pokračoval dále. 

„Teď  už  pravidelně  kokrhá  o půl  čtvrté.
Chápeš to?“ rozhlédl se po osazenstvu stolu,
jako kdyby hromadně tykal  všem, kteří  tam
seděli.

„Co  blbneš,  kohouti  přece  nekokrhaj  za
tmy,“  pokoušel  se  s ním  přít  soused  po
pravici,  očividně  ještě  střízlivý,  „leda  by  ho
něco probudilo, co třeba kuna?“
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„Houby  kuna,“  odsekl  a přitáhl  si  k sobě
další  půllitr,  který přistál  na stole.  Napil  se,
tentokrát  to  už  nebyl  ten  první  žíznivý
doušek, ale labužnický srk, jímž vychutnával
říz čerstvě natočeného piva.

„To totiž ještě není všechno!“ rozhlédl se
podruhé.  Díval  se  jim  do  tváří.  Už  jsou
připraveni? Jsou zvědaví, napjatí? 

„On  totiž  nekokrhá  z kurníku!  On  přijde
o půl čtvrté, vyskočí na stůl na pergole, čert
ví,  jak  se  tam  trefí,  když  potmě  prd  vidí,
a odtamad mi kokrhá přímo do okna. Přímo
do postele!“ triumfoval a bušil pěstí do stolu,
aby  dal  svým slovům větší  důraz  a patřičný
rytmus.  Zasmáli  se  více  jeho  hereckému
vystoupení  než  kohoutí  historce,  dokonce
i Fanda  udělal  něco  jako  ha-ha,  ale  asi  ani
nevěděl, čemu se jeho kumpáni smějí. 

„Hele, nerozbij mi stůl, kecale!“ přátelsky
ho napomenul hospodský.

„Dopij ten zbytek, tady máš další, nebudu
tady furt běhat.“

„Tak  to  tu  nech,  aby  ti  nohy  neupadly,“
poškleboval se.

„No  a co  slepice,  jsou  aspoň  ty
spokojené?“  ptal  se  soused,  aby  zase
rozproudil řeč.

„Ále…když ten blb vstává tak brzo, aby mě
prudil,  tak  asi  pak  někam  zaleze  a na
slepice…“ mávl znechuceně rukou.
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„Představ si,“ teď už mluvil potichu a jen
k svému sousedovi, „že jsem každý den od půl
čtvrtý vzhůru. To se nedá vydržet.  Vzbudím
se,  a když  se  mi  náhodou  podaří  zase  za-
chrápnout,  zakokrhá  zase.  Ten parchant  asi
ví, jestli spím, nebo ne.“

Chvíli  se  odmlčel  a zadumaně  pocucával
své pivo, jako kdyby najednou zvadl a dobrá
nálada ho opustila.  Pak zase  začal,  ale  jako
kdyby mluvil pro sebe:

„Když  pršelo,  schovával  se  v kurníku,
nevytáh z něho paty. Já se ti, člověče, těšil na
déšť, jako že budu moct spát dýl. To trvalo tak
měsíc. Pak si zvyk. Teď chodí i v dešti.“

„Víš,  čím  mě  dostal  posledně?“  udělal
dramatickou pauzu.

„Jeden den se na to vykašlal. A já se stejně
probudil o půl čtvrté a byl jsem celý bez sebe.
Čekal  jsem, kdy zakokrhá,  a když nekokrhal
a nekokrhal,  dostal  jsem takový vztek, že už
jsem vůbec nemohl usnout.“ 

Dopil  další  pivo.  Ani se nestačil  opřít  do
židle  a natáhnout  si  nohy,  už  tu  byl
hospodský s dalším. 

„To je  rychlost,  to  je  rychlost…“  usmíval
se, když před ním půllitr přistál.

„Co  já?  E nevdis?“  pokoušel  se
z posledních sil Fanda.

„Co  chceš?  Máš  dost!“  smál  se  mu
hospodský.
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„Seem u-pně szlivy!“
Komplikovaná  věta  Fandu  vysílila  a tak

položil  hlavu  na  stůl  a dokonale  přestal
vnímat.

„Když mě v noci probudí a řve a řve, já ti
ho v tu  chvíli  tak  nenávidím.  Nejraděj  bych
vstal,  chytil  ho  a zabil.  Ale  jsem  tak
nevyspaný a utahaný, že se nemůžu přinutit
vstát.  Tak tam ležím a nenávidím ho,  pořád
dokola.“

Také  trochu  cítil,  že  mu  tuhne  jazyk.
Nechtělo se mu mluvit dál, seděl a díval se do
prázdna. 

Jeho soused mlčení přerušil.
„Tak proč ho nechytíš.  Sekyrkou… hlavu.

A máš parádní polívku.“
Mávl rukou.
„To už jsem párkrát zkoušel. Dneska se mi

to málem podařilo, už jsem ho měl na dosah,
jenom kousek chyběl. Nevěřil bys, jak dovede
kličkovat.  A když  už  ho  mám  v rohu,  tak
ulítne. Jednou jsem ho zahnal do slepičárny.
Už jsem na stopro věděl, že ho mám. Zamával
křídlama a najednou byl na střeše chlívka.“

V novém  zápalu  vyprávění  předvedl,  jak
kohout mává křídly a téměř shodil nedopitou
sklenici. 

„To ho ale nesmíš lovit  ožralej!“  smál se
soused. 
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„Dej pokoj, s váma to taky stojí za houby,
du domů,“ zvedl se.

„Jirko,  napiš  mi  to  a čau!“  rozloučil  se
a otráveně vyšel z hospody.

I když  ještě  nebylo  tak  pozdě,  světlo  ve
vesnici  nesvítilo.  Měsíc  visel  nízko  nad
obzorem,  po  cestě  se  táhly  dlouhé  stíny
a v nich se skrývala tajemná zákoutí. V hlavě
cítil jen lehkost, žádnou opilost.  Uvědomil si
ji  teprve,  když  za  brankou  domu  vrazil  do
popelnice. Tiše zaklel. Mnul si naražený prst
a lehce se kýval. Krátkou, ale ostrou bolestí se
mu zatočila hlava.

Nechtělo se mu domů. Sedl si na zápraží
a civěl  do noci.  Obloha byla  plná hvězd,  ale
zdálo se mu nepohodlné zaklánět hlavu. Žena
ještě  nespala,  za oknem blikala televize.  Ni-
kdy mu nic nevyčítala. Věděl však, že jí jeho
téměř  každodenní  chození  „na  jedno“  vadí.
Nedokázal  si  pomoct,  zkoušel  večer  utlouct
různými způsoby – dívat se na televizi, přečíst
si  noviny.  Zoufale  ho  to  nebavilo,  otráveně
usínal.  Někdy  se  ženou  prohodili  pár  slov,
témata hovoru však vždy brzy vyschla.

Zaslechl tiché zašustění trávy.  Zpozorněl.
Něco  se  blížilo.  V přechodech  ostrého
měsíčního světla  a temných stínů  nedokázal
nic  rozeznat.  Tiché  ko-ko  vyvolalo  na  jeho
tváři  úsměv.  Kohout  se  slepě  motal  po
zahradě,  nic  neviděl,  choval  se  spíš  jako
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náměsíčník. Kohout – náměsíčník, myšlenka
ho  pobavila.  Věděl,  že  teď  by  měl  konečně
šanci ho chytit, ale nemohl se odhodlat. Co by
s ním dělal? Kde by teď sháněl pytel, to by ho
tam  nechal  do  rána?  Nebyl  tak  opilý,  aby
ztratil  úsudek.  Kohout  vytušil,  že  mu
nebezpečí nehrozí,  došel až k němu. Zastavil
se, přidřepl, natočil hlavu a upřel na něj oko.
Chvíli  seděli  oba nehnutě,  jako dva soupeři,
odhadující síly toho druhého. 

„Zabiju tě,“ zašeptal.
„Nezabiješ,“ odpověděl stejně tiše kohout.

„Nemáš na to.“
„Nenávidím tě.“
„Nikdy se mě nezbavíš. A ty to víš.“ 
Věděl. A záměrně to ignoroval.
Znenadání  prudce  vyskočil.  Pokusil  se

kohouta  popadnout,  sevřít  ho  v dlaních
a snad  mu  i zakroutit  krkem.  Ucítil  nával
adrenalinu,  prozatím  dřímajícího  pod
konejšivou hladinou piva. Kohout však, jako
kdyby  to  předpokládal,  poskočil  kousek  do-
zadu a on  nahmátl  jen  prázdný prostor.  Na
trávě,  na  všech  čtyřech,  zíral  vztekle  na
vzdorovitého ptáka. Ten se mu smál. Zřetelně
slyšel jeho ha, ha, trochu zdušené zavřeným
zobákem. Oko bezvýrazně hledělo,  cítil  z něj
potměšilý  výsměch.  Vstal  z trávy,  oprášil  si
kolena, a aniž by věnoval kohoutovi poslední
pohled, šel domů.
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Žena seděla u televize, posté dávali nějaký
starý zábavný pořad, který už vůbec zábavný
nebyl.  Posadil  se  vedle  ní  a snažil  se  chvíli
sledovat  věčné  opakování  socialistického
odpadu. 

„Smrdíš,“ řekla mu mírně.
Vůbec neměl chuť vstát a jít se sprchovat.

Pach piva a hospodského kouře mu připadal
jako ochranný obal, měkká a hebká deka, do
které se mohl zabalit. Nejraději by si lehl do
postele  tak,  jak  byl.  Špinavý,  hnusný,
izolovaný  od  vnějšího  světa.  Ale  něco
nesrozumitelného zabručel a šel do koupelny.

A pak už jen: „Jdu spát.“
Věnovala  mu  krátký  pohled,  dokonce

i letmý úsměv.
Jak dlouho spal? Pět minut? Byla tma, po

paměti  nahmátl  mobil  a podíval  se  na  jeho
rozsvícený displej.  Ani se nemusel namáhat.
Číslice  3:30 svítily  výsměšně.  Zalil  ho  vztek
a při dalším vítězoslavném kykyrykýýý zesílil.
Zoufale  se  mu  nechtělo  vylézat  z teplého
pelechu, zvlášť když věděl, že by to bylo zase
zbytečné.  Přetáhl  si  deku  přes  hlavu,  aby
alespoň částečně ztlumil  kohoutí  křik.  Ještě
chvíli  spát,  třeba  jen  deset  minut.  Nebyl
vůbec schopný vymyslet, co všechno by za to
dal. 

Přijel  z práce  dříve.  Z kufru  auta  vytáhl
nový  pytel  a pohodil  ho  na  zem.  Šel  se
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převléknout a ani pořádně neodpověděl ženě
na dotaz, co bude dělat. Nemyslel to zle, ale
nechtěl,  byť  jen  myšlenkou,  zavadit  o své
plány.  Věřil,  že  by  pak  z nich  sešlo.  Už
v okamžiku, kdy vycházel ze dveří, mu srdce
tlouklo  o poznání  rychleji.  Byl  na  lovu,
vyzbrojený  pytlem  a odhodláním.  Kohouta
zpozoroval  už  z dálky,  ale  vůbec  ho
nepotřeboval  vidět.  Vnímal  ho  uvnitř  své
hlavy. Kořist. Instinkt pravěkého lovce. Blížil
se  k ptákovi  pomalu,  lhostejně.  Věděl,  že  to
poznal,  dobře  si  pamatoval  jejich  noční
rozhovor. Kohout nedal nic najevo. Jen se na
zlomek  vteřiny  zarazil  a pak  dál  pařátem
rozhraboval  hlínu.  A pak  se  stalo  něco
podivného. 

Místo,  aby  se  jako  vždycky  dal  na  útěk,
čekal. 

„Čekáš,  až  tě  chytnu  a zabiju?“  projela
mužovou hlavou myšlenka.

„Ty mě nezabiješ, nemáš na to!“
I tato  odpověď  se  ozvala  v hlavě,  ale

vyděsila  ho  stejně,  jako  kdyby  pták  otevřel
zobák a vší silou mu ji  vpálil rovnou do očí.
Už to chtěl mít z krku, skočil, nahmátl tvrdé
peří,  škubající  se  křídla  a ve  zmatku  to  vše
strčil  do  pytle  a zavázal  ho.  Rozhostilo  se
ticho. Kdyby nevěděl,  že je vevnitř, mohl by
pytel  považovat  za  prázdný.  Vevnitř  se  nic
nepohnulo.  Sedl  si  na  trávu  a těžce
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oddychoval.  Ne  námahou,  ale  přestálým
stresem.  Uvažoval,  co  dál.  Pohled  mu
zabloudil  ke  špalku,  do  kterého  byla
zaseknutá  sekera.  V duchu si  představil,  jak
z kohoutova  bezhlavého  krku  stříká  krev,
a pařáty,  které  drží  v ruce,  se  svírají
v bezmocné  křeči.  Teď,  kdy  jeho
několikaměsíční  trápení  leželo  vedle  něj
v pytli,  byl  vztek  ten  tam.  Uvědomil  si,  že
opravdu nemá na to, aby zabíjel.  

Naložil  pytel  do auta,  už  věděl,  co s ním
udělá.  Z vesnicí  zastavil  a zašel  do  lesíka.
Hned  za  ním  byl  plot  a přes  něj  kohouta
přehodil.  Bažantnice  by  mohla  představovat
něco  jako  drůbeží  ráj.  Rychle  a ledabyle
zmuchlal prázdný pytel, musel okamžitě pryč.
Nechtěl, aby ho někdo viděl, a hlavně nechtěl,
aby  mu  kohout  dal  najevo  svou  převahu.
Nebyl  zvědavý,  jestli  zmizel  někde  v trávě,
nebo zda tam stojí u plotu a s pohrdáním na
něj hledí. 

Už se nemohl dočkat, až bude večer zase
v hospodě. Tentokrát ale nevolal rovnou ode
dveří  na hospodského,  jen si  sedl  ke svému
stolu mezi chlapy a usmíval se. Byl nezvykle
tichý,  čekal,  až  se  před  ním  objeví  půllitr
rezavého  moku,  ještě  chvíli  otálel,  než  se
zhluboka napil. A teprve pak řekl:

„Chlapi,  dnes  jsem  ho  dostal.  Nevěřili
byste, kolik z něho bylo krve!“
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Vyházejte  oslovování,  prosím  proškrtejte
a bude to ono!  Nadýchané knedlíky!  Psát je
umění škrtat. 

„Zbavit se zbytečného mramoru.“ 
Rodin

Proškrtám.  A děkuji,  že  jste  mi  to
připomněl.
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Pohádka o kohoutkovi (JK)

„Chlapi,  dneska  jsem  ho  málem dostal!“
křikl  přes  celou  místnost,  sotva  vstoupil  do
dveří.

Několik  štamgastů  se  k němu  otočilo.
Ledabyle hodil  bundu na věšák a zamířil  na
místo, které už léta považoval za své.

„Chyběl takovýhle kousek.“  Spokojeně se
rozvalil  na  židli.  Hospodský  před  něho
s bouchnutím  postavil  půllitr.  Na  ten  první
doušek se těšil vždycky nejvíc.

„Větší  blbost  jsme  udělat  nemohli…“
Kdyby na tom chlapům záleželo, poznali by,
že má celý příběh dopředu připravený. Jen je
napíná a připravuje si půdu pro pointu svého
vyprávění.

 „… začalo to nenápadně. Napřed kokrhal
v šest,  to  by  mně  moc  nevadilo.  Možná  tak
v sobotu.  A v neděli.  Jenže  ta  mrcha  se
naučila vstávat ještě za tmy…“

„…  Jaká  mrcha?“  Jeden  ze  štamgastů,
prosťáček  Fanda  se  na  chvilku  probudil
z opilecké letargie.

„Hele, chrápej dál!“ odbyl ho a pokračoval
dál.

„Teď už ta potvora kokrhá už půl čtvrtý.
Chápete to?“
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„Je to blbost. Kohouti přece nekokrhaj za
tmy. Leda by ho něco probudilo, to beru. Co
třeba kuna?“

„Kuna!“  odsekl  a přitáhl  si  k sobě  další
půllitr,  který přistál  na stole.  „To totiž  ještě
není všechno, pánové!“ rozhlédl se podruhé.
Díval  se  jim  do  tváří.  Už  jsou  připraveni?
Jsou zvědaví a řádně napjatí?

„On totiž,“  pokračoval do ticha,  „on totiž
nekokrhá  z kurníku!  Mrcha.  On  totiž  přijde
o půl čtvrtý, vyskočí si na stůl, čert ví jak se
tam trefí, když potmě prd vidí, a odtamad mi
kokrhá přímo do okna. Přímo do mý postele!“
Zasmáli  se  více  jeho  hereckému  vystoupení
než kohoutí historce. Dokonce i Fanda udělal
něco  jako  ha-ha,  ale  patrně  dost  dobře  ani
nevěděl, čemu se jeho kumpáni smějí.

„No a co slepice? Jsou aspoň spokojené?“
mrkl na něho soused, aby zase rozproudil řeč.

„Ále…Když ten blb vstává tak brzo, aby mě
prudil,  tak  asi  pak  někam  zaleze  a na
slepice…“ mávl znechuceně rukou.

„Představ si,“ teď už mluvil potichu a jen
k svému sousedovi, „že jsem každý den od půl
čtvrtý vzhůru. To se nedá vydržet.  Vzbudím
se,  a když  se  mi  náhodou  podaří  zase  za-
chrápnout,  zakokrhá  zase.  Ten parchant  asi
ví, jestli spím, nebo ne.“

Chvíli  se  odmlčel  a zadumaně  pocucával
své pivo. Jako kdyby najednou zvadl a dobrá
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nálada ho opustila. „A když pršelo, schovával
se  v kurníku,  nevytáh  z něho  paty.  Já  se  ti,
člověče, těšil na déšť, jako že budu moct spát
dýl. To trvalo tak měsíc. Pak si zvyk i na ten
déšť… Teď chodí i v dešti.“

Udělal  dramatickou pauzu:  „Víš,  čím mě
dostal posledně? Jeden den se na to vykašlal.
A já se stejně probudil o půl čtvrté a byl jsem
celý  bez  sebe.  Čekal  jsem,  kdy  zakokrhá.
A když  nekokrhal  a nekokrhal,  dostal  jsem
takovej  vztek,  že  už  jsem  vůbec  nemohl
usnout.“

Ani  se  nestačil  opřít  zády  do  židle
a natáhnout  si  nohy,  už  tu  byl  hospodský
s dalším kouskem.

„To je  rychlost,  to  je  rychlost…“  usmíval
se, když před ním půllitr přistál.

„A coo  já?“  tak  komplikovaná  věta
prosťáčka Fandu vyčerpala natolik, že položil
hlavu na stůl a dokonale přestal vnímat.

„Když mě v noci probudí a řve a řve, já ti
ho v tu  chvíli  tak  nenávidím!  Nejraděj  bych
vstal,  chytil  ho  a zabil.  Jenže…  jsem  tak
nevyspalý  a utahaný,  že  se  nemůžu  přinutit
vstát.  Tak tam ležím a nenávidím ho. Pořád
dokola…“

Také  trochu  cítil,  že  mu  tuhne  jazyk.
Nechtělo  se  mu  mluvit  dál,  tak  jen  seděl
a díval se do prázdna.
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„Tak  proč  ho  nechytíš?“  Jeho  soused
přerušil  mlčení.  „Hezky  sekyrkou…  pěkně
bác!  Rovnou  do  hlavy.  A máš  parádní  po-
lívku.“

Mávl  rukou.  „Zrovna  dneska  se  mi  to
málem podařilo.  Už jsem ho měl na dosah,
jenom  ten  kousek  chyběl.  Nevěřil  bys,  jak
dovede ta mrcha kličkovat! A když už ho mám
v rohu, tak ulítne. Jednou jsem ho zahnal do
slepičárny.  Jasná  věc,  to  už  jsem  věděl  na
stopro,  že  je  můj.  Zamával  křídlama
a najednou byl na střeše chlívka.“

V novém  zápalu  vyprávění  předvedl,  jak
kohout mává křídly a téměř shodil nedopitou
sklenici.

„To ho ale nesmíš lovit ožralej!“ usmál se
soused.

„Dejte  mi  pokoj,  s váma  to  taky  stojí  za
houby,“ těžce se zvedl. „Napiš mi to!“ křikl na
hostinského a namáhavě vyšel z hospody.

I když  ještě  nebylo  tak  pozdě,  světlo  ve
vesnici  nesvítilo.  Měsíc  stál  nízko  nad
obzorem,  po  cestě  se  táhly  dlouhé  stíny
a tajemná  zákoutí.  V hlavě  cítil  jen  lehkost,
žádnou opilost.  Uvědomil si ji teprve, když za
brankou domu vrazil  do popelnice.  Tiše  za-
klel.

Nechtělo se mu domů. Sedl si na zápraží
a civěl  do noci.  Obloha byla  plná hvězd,  ale
zdálo  se  mu  namáhavé  zaklánět  hlavu.  Za
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oknem  blikala  televize,  žena  ještě  nespala.
Nikdy mu nic nevyčítala. Věděl moc dobře, že
jí to jeho každodenní chození „na jedno“ vadí.
Nedokázal  si  pomoct,  zkoušel  večer  utlouct
různými způsoby – dívat se na televizi, přečíst
si  noviny,  hrát  spolu domino.  Zoufale ho to
nebavilo  a otráveně  usínal.  Někdy  se  ženou
prohodili  pár  slov,  témata  hovoru  vždycky
velmi brzy vyschla.

Zaslechl tiché zašustění trávy.  Zpozorněl.
Něco  se  blížilo.  V přechodech  ostrého
měsíčního světla  a temných stínů  nedokázal
nic  rozeznat.  Tiché  ko-ko  vyvolalo  na  jeho
tváři  úsměv.  Kohout  se  slepě  motal  po
zahradě,  nic  neviděl,  choval  se  spíše  jako
náměsíčník.  Věděl,  že  teď  by  měl  konečně
šanci ho chytit. Jenže co by s ním dělal? Kde
by teď sháněl pytel, to by ho tam nechal do
rána? Nebyl tak opilý, aby ztratil úsudek.

Kohout  určitě  vytušil,  že  mu  nebezpečí
nehrozí,  došel  až k němu. Potvora.   Zastavil
se, přidřepl, natočil hlavu a upřel na něj oko.
Chvíli  seděli  oba nehnutě,  jako dva soupeři,
odhadující síly toho druhého.

„Zabiju tě,“ zašeptal.
„Nezabiješ,“ odpověděl stejně tiše kohout.

„Nemáš na to.“
„Nenávidím tě.“
„Nikdy se mě nezbavíš. A ty to víš.“
To věděl. Ale záměrně to ignoroval.
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Znenadání  prudce  vyskočil.  Pokusil  se
kohouta  popadnout,  sevřít  ho  v dlaních
a snad  mu  i zakroutit  krkem.  Ucítil  nával
adrenalinu  prozatím  dřímajícího  pod
konejšivou  hladinou  piva.  Kohout  ale,  jako
kdyby  to  předpokládal,  uskočil  kousek
dozadu a on nahmátl jen prázdný prostor. Na
trávě,  na  všech  čtyřech,  zíral  vztekle  na
vzdorovitého ptáka. Ten se mu smál. Zřetelně
slyšel  jeho  smích,  trochu  dušený  zavřeným
zobákem.  Oko  na  něho  hledělo,  cítil  z něj
potměšilý  výsměch.  Vstal  z trávy,  oprášil  si
kolena,  a aniž  by věnoval  kohoutovi  pohled,
vešel do domu.

Žena seděla u televize, posté dávali nějaký
starý zábavný pořad, který už vůbec zábavný
nebyl.  Posadil  se  vedle  ní  a snažil  se  chvíli
sledovat  věčné  opakování  socialistického
odpadu.

„Smrdíš,“ řekla.
Vůbec neměl chuť vstát a jít se sprchovat.

Pach piva a hospodského kouře mu připadal
jako ochranný obal, měkká a hebká deka, do
které se mohl zabalit. Nejraději by si lehl do
postele rovnou tak, jak byl. Špinavý, hnusný,
izolovaný  od  vnějšího  světa.  Ale  něco
nesrozumitelného  nakonec  stejně  zabručel
a šel poslušně do koupelny.

Věnovala  mu  krátký  pohled,  dokonce
i letmý úsměv.

183



Jak dlouho spal? Pět minut? Byla tma, po
paměti  nahmátl  mobil.  Číslice  3:30  svítily
výsměšně.  Zaplavil  ho  vztek  a při  dalším
vítězoslavném  kykyrykýýý  zesílil.  Zoufale  se
mu  nechtělo  vylézat  z teplého  pelechu,  tím
spíš,  když  věděl,  že  by  to  bylo  totálně
zbytečné.  Přetáhl  si  deku  přes  hlavu,  aby
alespoň částečně ztlumil  kohoutí  křik.  Ještě
chvíli  spát,  třeba  jen  deset  minut.  Nebyl
vůbec schopný vymyslet, co všechno by za to
dal.

Přijel  z práce  dříve.  Z kufru  auta  vytáhl
nový  pytel  a pohodil  ho  na  zem.  Šel  se
převléknout a ani pořádně neodpověděl ženě
na dotaz, co bude dělat. Už v okamžiku, kdy
vycházel ze dveří, mu srdce tlouklo o poznání
rychleji.  Byl  na  lovu,  vyzbrojený  pytlem
a pevným  odhodláním.  Kohouta  zpozoroval
už z dálky,  ale  vůbec ho nepotřeboval  vidět.
Vnímal ho uvnitř  své hlavy.  Kořist.  Instinkt
pravěkého lovce. Blížil  se k ptákovi pomalu,
lhostejně.  Věděl,  že  to  ta  mrcha  poznala,
dobře  si  pamatovala  ten  jejich  noční
rozhovor. Jenže kohout nedal nic najevo; jen
se na zlomek vteřiny zarazil a pak dál klidně
pařátem  rozhraboval  hlínu.  A pak  se  stalo
něco podivného.

Místo  aby  se  jako  vždycky  dal  na  útěk,
čekal.

„Čekáš, až tě chytnu a zabiju?“ řekl.
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„Ty mě nezabiješ, nemáš na to!“
Ta  slova  ho  vyděsila  stejně,  jako  kdyby

pták  opravdu  otevřel  zobák  a vší  silou  mu
odpověď vpálil rovnou do očí. Už to chtěl mít
z krku, skočil, nahmátl tvrdé peří, škubající se
křídla  a ve  zmatku  to  vše  strčil  do  pytle
a zavázal ho. A bylo to. Kdyby nevěděl, že je
vevnitř, mohl by pytel považovat za prázdný.
Vevnitř  se  nic  nepohnulo.  Sedl  si  na  trávu
a těžce  oddychoval.  Ne  námahou,  ale
přestálým stresem. Uvažoval, co dále. Pohled
mu  zabloudil  ke  špalku,  do  kterého  byla
zaseknutá  sekera.  V duchu si  představil,  jak
z kohoutova  bezhlavého  krku  stříká  horká
tmavá  krev  a pařáty,  které  drží  v ruce,  se
svírají  v bezmocné  křeči.  Teď,  kdy  jeho
několikaměsíční  trápení  leželo  vedle  něho
v uzavřeném pytli, byl vztek ten tam.

Naložil  pytel  do auta,  už  věděl,  co s ním
udělá.  Hned  za  vesnicí  zastavil  a vešel  do
lesíka. Hned za ním byl plot. Přes něj kohouta
přehodil.  Bažantnice  by  mohla  představovat
něco  jako  drůbeží  ráj.  Rychle  a ledabyle
zmuchlal prázdný pytel, musel okamžitě pryč.
Nechtěl, aby ho někdo viděl, a hlavně nechtěl,
aby  mu  kohout  dal  najevo  svou  převahu.
Nebyl  zvědavý,  jestli  zmizel  někde  v trávě,
nebo zda tam stojí u plotu a s pohrdáním na
něho hledí.
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Už se nemohl dočkat, až bude večer zase
v hospodě. Tentokrát ale nevolal rovnou ode
dveří na hospodského. Jen si sedl ke svému
stolu a usmíval se.

Byl nezvykle tichý,  čekal,  až se před ním
objeví půllitr. Potom stejně ještě chvíli otálel,
než se zhluboka napil. A teprve pak řekl:

„Chlapi,  dnes  jsem  ho  dostal.  Nevěřili
byste, kolik z něho bylo krve!“
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Pohádka o kohoutkovi II (JK)

„Chlapi,  dneska  jsem  ho  málem dostal!“
křikl  přes  celou  místnost,  sotva  vstoupil  do
dveří.

Několik  štamgastů  se  k němu  otočilo.
Ledabyle hodil  bundu na věšák a zamířil  na
místo, které už léta považoval za své.

„Chyběl takovýhle kousek.“  Spokojeně se
rozvalil  na  židli  a rozhlédl  se  kolem  sebe.
Hospodský před něho s bouchnutím postavil
půllitr. Na ten první doušek se těšil vždycky
nejvíc.

„Větší  blbost  jsme  udělat  nemohli…“
Kdyby na tom chlapům záleželo, poznali by,
že má celý příběh dopředu připravený. Jen je
napíná a připravuje si půdu pro pointu svého
vyprávění.

 „… začalo to nenápadně. Napřed kokrhal
v šest,  to  by  mně  moc  nevadilo.  Možná  tak
v sobotu.  A v neděli.  Jenže  ta  mrcha  se
naučila vstávat ještě za tmy…“

„…  Jaká  mrcha?“  Jeden  ze  štamgastů,
prosťáček  Fanda  se  na  chvilku  probudil
z opilecké letargie.

„Hele,  chrápej  dál!“  odbyl  ho,
a pokračoval:

„Teď už ta potvora kokrhá už půl čtvrtý.
Chápete to?“
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„Je to blbost. Kohouti přece nekokrhaj za
tmy. Leda by ho něco probudilo, to beru. Co
třeba kuna?“

„Kuna!“  odsekl  a přitáhl  si  k sobě  další
půllitr,  který přistál  na stole.  „To totiž  ještě
není všechno, pánové!“ rozhlédl se podruhé.
Díval  se  jim  do  tváří.  Už  jsou  připraveni?
Jsou zvědaví a řádně napjatí?

„On totiž,“  pokračoval do ticha,  „on totiž
nekokrhá z kurníku! Mrcha. On si totiž přijde
o půl čtvrtý, vyskočí na stůl, čertví jak se tam
trefí,  když  potmě  prd  vidí,  a odtamad  mi
kokrhá přímo do okna. Přímo do mý postele!“
Zasmáli se víc jeho hereckému vystoupení než
kohoutí  historce.  Dokonce  i Fanda  udělal
něco  jako  ha  ha,  ale  patrně  dost  dobře  ani
nevěděl, čemu se jeho kumpáni smějí.

„No a co slepice? Jsou aspoň spokojené?“
mrkl na něho soused, aby zase rozproudil řeč.

„Ále…Když ten blb vstává tak brzo, aby mě
prudil,  tak  asi  pak  někam  zaleze  a na
slepice--“ mávl znechuceně rukou.

„Představ si,“ teď už mluvil potichu a jen
k svému sousedovi, „že jsem každý den od půl
čtvrtý vzhůru. To se nedá vydržet.  Vzbudím
se,  a když  se  mi  náhodou  podaří  zase  za-
chrápnout,  zakokrhá  zase.  Ten parchant  asi
ví, jestli spím, nebo ne.“

Chvíli  se  odmlčel  a zadumaně  pocucával
své pivo. Jako kdyby najednou zvadl a dobrá
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nálada ho opustila. „A když pršelo, schovával
se  v kurníku,  nevytáh  z něho  paty.  Já  se  ti,
člověče, těšil na déšť, jako že budu moct spát
dýl. To trvalo tak měsíc. Pak si zvyk i na ten
déšť… Teď chodí i v dešti.“

Udělal  dramatickou pauzu:  „Víš,  čím mě
dostal posledně? Jeden den se na to vykašlal.
A já se stejně probudil o půl čtvrté a byl jsem
celý  bez  sebe.  Čekal  jsem,  kdy  zakokrhá.
A když  nekokrhal  a nekokrhal,  tak  jsem
dostal  tak hroznej  vztek,  že  už jsem tuplem
nemohl usnout.“

Ani  se  nestačil  opřít  zády  do  židle
a natáhnout  si  nohy,  už  tu  byl  hospodský
s dalším kouskem.

„To je  rychlost,  to  je  rychlost…“  usmíval
se, když před ním půllitr přistál.

„A coo  já?“  Tak  komplikovaná  věta
prosťáčka Fandu vyčerpala do takové míry, že
položil  blaženě  hlavu  na  stůl  a dokonale
přestal vnímat okolí.

„Když mě v noci probudí a řve a řve, já ti
ho v tu  chvíli  tak  nenávidím!  Nejraděj  bych
vstal,  chytil  ho  a zabil.  Jenže…  jsem  tak
nevyspalý  a utahaný,  že  se  nemůžu  přinutit
vstát.  Tak tam ležím a nenávidím ho. Pořád
dokola…“

Také  trochu  cítil,  že  mu  tuhne  jazyk.
Nechtělo  se  mu  mluvit  dál,  a tak  jen  seděl
a díval se do prázdna.
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„Tak  proč  ho  nechytíš?“  jeho  soused
přerušil mlčení, „hezky sekyrkou… pěkně bác!
Rovnou do hlavy. A máš parádní polívku.“

Mávl  rukou.  „Zrovna  dneska  se  mi  to
málem podařilo.  Už jsem ho měl na dosah,
jenom  ten  kousek  chyběl.  Nevěřil  bys,  jak
dovede ta mrcha kličkovat! A když už ho mám
v rohu, tak ulítne. Jednou jsem ho zahnal do
slepičárny.  Jasná  věc,  to  už  jsem  věděl  na
tuty, že je můj. Jenže von zamával křídlama
a frnk! Byl na střeše chlívka.“

V novém  zápalu  vyprávění  předvedl,  jak
kohout mává křídly a téměř shodil nedopitou
sklenici.

„To ho ale nesmíš lovit ožralej!“ usmál se
soused.

„Dejte  mi  pokoj,  s váma  to  taky  stojí  za
houby,“ těžce se zvedl.  „Napiš mi to!“  křikl,
namáhavě vyšel z hospody.

I když  ještě  nebylo  tak  pozdě,  světlo  ve
vesnici  nesvítilo.  Měsíc  stál  nízko  nad
obzorem,  po  cestě  se  táhly  dlouhé  stíny
a tajemná  zákoutí.  V hlavě  cítil  jen  lehkost,
žádnou opilost.  Uvědomil si ji teprve, když za
brankou domu vrazil  do popelnice.  Tiše  za-
klel.

Nechtělo se mu domů. Sedl si na zápraží
a civěl  do noci.  Obloha byla  plná hvězd,  ale
zdálo  se  mu  namáhavé  zaklánět  hlavu.  Za
oknem  blikala  televize,  žena  ještě  nespala.
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Nikdy mu nic nevyčítala. Věděl moc dobře, že
jí to jeho každodenní chození „na jedno“ vadí.
Nedokázal  si  pomoct,  zkoušel  večer  utlouct
různými způsoby – dívat se na televizi, přečíst
si  noviny,  hrát  s ní  domino.  Zoufale  ho  to
nebavilo  a otráveně  usínal.  Někdy  se  ženou
prohodili  pár  slov,  jenže  témata  hovoru
vždycky velmi brzy vyschla.

Zaslechl tiché zašustění trávy.  Zpozorněl.
Něco  se  blížilo.  V přechodech  ostrého
měsíčního světla  a temných stínů  nedokázal
nic  rozeznat.  Tiché  ko  ko  vyvolalo  na  jeho
tváři  úsměv.  Kohout  se  slepě  motal  po
zahradě,  nic  neviděl,  choval  se  spíše  jako
náměsíčník.  Věděl,  že  teď  by  měl  konečně
šanci ho chytit. Jenže co by s ním dělal? Kde
by teď sháněl pytel, to by ho tam nechal do
rána? Nebyl tak opilý, aby ztratil úsudek.

Kohout  určitě  vytušil,  že  mu  žádné
nebezpečí  nehrozí,  a tak  došel  až  k němu.
Potvora.   Zastavil  se,  přidřepl,  natočil  hlavu
a upřel  na  něho  oko.  Chvíli  seděli  oba
nehnutě.  Jako  dva  soupeři,  odhadující  síly
toho druhého.

„Zabiju tě,“ zašeptal.
„Nezabiješ,“ odpověděl stejně tiše kohout.
„Nenávidím tě.“
„Nikdy se mě nezbavíš. A ty to víš.“
To věděl. Ale záměrně to ignoroval.
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Znenadání  prudce  vyskočil.  Pokusil  se
kohouta  popadnout,  sevřít  ho  v dlaních
a snad  mu  i zakroutit  krkem.  Ucítil  nával
adrenalinu,  prozatím  dřímajícího  pod
konejšivou  hladinou  piva.  Kohout  ale,  jako
kdyby  to  předpokládal,  uskočil  kousek
dozadu a on nahmátl jen prázdný prostor. Na
trávě,  na  všech  čtyřech,  zíral  vztekle  na
vzdorovitého ptáka. Ten se mu smál. Zřetelně
slyšel  jeho  smích,  trochu  dušený  zavřeným
zobákem.  Oko  na  něho  hledělo,  cítil  z něj
potměšilý  výsměch.  Vstal  z trávy,  oprášil  si
kolena,  a aniž  by  věnoval  kohoutovi
sebemenší pohled, vešel do domu.

Žena seděla u televize, posté dávali nějaký
starý zábavný pořad, který už vůbec zábavný
nebyl.  Posadil  se  vedle  ní  a snažil  se  chvíli
sledovat  věčné  opakování  socialistického
odpadu.

„Smrdíš,“ prohlásila klidně.
Vůbec neměl chuť vstát a jít se osprchovat.

Pach piva a hospodského kouře mu připadal
jako ochranný obal. Měkká a hebká deka, do
které se mohl zabalit. Nejraději by si lehl do
postele, rovnou tak, jak byl. Špinavý, hnusný,
izolovaný  od  vnějšího  světa.  Ale  něco
nesrozumitelného  nakonec  stejně  zabručel
a šel poslušně do koupelny.

Věnovala  mu  krátký  pohled,  dokonce
i letmý úsměv.
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Jak dlouho spal? Pět minut? Byla tma, po
paměti  nahmátl  mobil.  Číslice  3:30  svítily
výsměšně.  Popadl  ho  vztek,  a při  dalším
vítězoslavném  kykyrykýýý  ještě  víc  zesílil.
Zoufale  se  mu  nechtělo  vylézat  z teplého
pelechu,  tím spíš,  když  věděl,  že  by  to  bylo
totálně zbytečné. Přetáhl si deku přes hlavu,
aby  alespoň  částečně  ztlumil  kohoutí  křik.
Ještě chvíli spát, třeba jen deset minut. Nebyl
vůbec schopný pomyslet, co všechno by za to
dal.

Přijel  z práce  dříve.  Z kufru  auta  vytáhl
nový  pytel  a pohodil  ho  na  zem.  Šel  se
převléknout a ani pořádně neodpověděl ženě
na dotaz, co bude dělat. Už v okamžiku, kdy
vycházel ze dveří, mu srdce tlouklo o poznání
rychleji.  Byl  na  lovu,  vyzbrojený  pytlem
a pevným  odhodláním.  Kohouta  zpozoroval
už z dálky,  ale  vůbec ho nepotřeboval  vidět.
Vnímal ho uvnitř  své hlavy.  Kořist.  Instinkt
pravěkého  lovce.  Blížil  se  ptákovi  pomalu,
lhostejně.  Věděl,  že  to  ta  mrcha  poznala,
dobře  si  pamatovala  ten  jejich  noční
rozhovor. Jenže kohout nedal nic najevo; jen
se na zlomek vteřiny zarazil a pak dál naoko
klidně  pařátem  rozhraboval  hlínu.  A pak  se
stalo něco podivného.

Místo  aby  se  jako  vždycky  dal  na  útěk,
čekal.

„Čekáš, až tě chytnu a zabiju?“ řekl.
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„Ty mě nezabiješ. Nemáš na to.“
Ta  slova  ho  vyděsila  stejně,  jako  kdyby

pták opravdu otevřel zobák a vší silou mu ta
slova  vpálil  přímo  do  očí.  Už  to  chtěl  mít
z krku.  Skočil,  nahmátl  tvrdé  peří,  škubající
se  křídla  a ve  zmatku  to  všechno  strčil  do
pytle a zavázal. A bylo to. Kdyby nevěděl, že je
kohout  opravdu  vevnitř,  mohl  by  pytel
považovat  za  prázdný.  Vevnitř  se  nic  nepo-
hnulo.

Sedl  si  na  trávu  a těžce  oddychoval.  Ne
námahou,  ale  přestálým  stresem.  Uvažoval,
co dále.  Pohled mu zabloudil  ke  špalku,  do
kterého  byla  zaseknutá  sekera.  V duchu  si
představil, jak z kohoutkova bezhlavého krku
stříká  horká tmavá krev a pařáty,  které drží
v ruce, se svírají v bezmocné křeči. Teď, kdy
jeho  několikaměsíční  trápení  leželo  vedle
něho v uzavřeném pytli, byl vztek ten tam.

Naložil  pytel  do auta,  už  věděl,  co s ním
udělá.  Hned  za  vesnicí  zastavil  a vešel  do
lesíka. Hned za ním byl plot. Přes něj kohouta
přehodil.

Bažantnice  by  mohla  představovat  něco
jako drůbeží ráj.  Rychle a ledabyle zmuchlal
prázdný pytel, musel okamžitě pryč. Nechtěl,
aby ho někdo viděl, a hlavně nechtěl, aby mu
kohout  dal  najevo  svou  převahu.  Nebyl
zvědavý,  jestli  hned  zmizel  někde  v trávě,
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nebo zda tam stojí u plotu a s pohrdáním na
něho hledí.

Už se nemohl dočkat, až bude večer zase
v hospodě.

Tentokrát ale nevolal rovnou ode dveří na
hospodského.  Jen  si  sedl  ke  svému  stolu
a spokojeně se usmíval: 

„Chlapi,  dnes  jsem  ho  dostal.  Nevěřili
byste, kolik z něho bylo krve.“

Počkal,  až  se  před  ním  objeví  půllitr.
Potom  stejně  ještě  chviličku  otálel,  než  se
zhluboka napil. 
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Děkuji  za  verze  Kohouta.  Jsou  hodně
proškrtané,  ale  nezbývá  než  přiznat,  že  to
povídce právem patří.  Udělal bych to sám,
i když  ne  v takové  míře.  Musím  se  zbavit
pocitu,  že  když  škrtám  slova,  mrzačím
vlastní dítě. To je těžké.

K vaší  verzi  Kohouta  mám  osobní
připomínku  -  jako  vy  nemáte  rád  některá
slova, tak mám já averzi ke slovu "pohádka"
v názvu,  pokud  to  není  opravdu  pohádka,
nejlépe  B.Němcové.  Nevím,  kde  jsem  k ní
přišel. A má ještě jeden konec, pokusím se ho
krátce  naznačit,  za  chvíli  mi  už  upadne
hlava:

...pokračuje  hospoda  -  Vjelo  do  něj
furiantství  a pil  více  než  obvykle.  Pivo
prostřídal  několika  panáky  a o tom,  jak  se
dostal do postele, měl jen mlhavou představu.
Žena  mu  něco  říkala,  když  si  pokoušel
obléknout pyžamo, ale nebyl schopen vnímat
co.

Probudilo  ho  hlučné  kykyryký.
Automaticky, jak byl zvyklý, sáhl po mobilu.
Ukazoval něco po páté.

„Zabiju  tě,“  pomyslel  si  vztekle.  Náhle  si
ale  vzpomněl,  že  kohouta  odvezl  do
bažantnice. Že by se dokázal vrátit?

„Kde se tu vzal?“ vyhrkl nahlas.
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Žena  sebou  trhla,  probudila  se
z hlubokého spánku.

„Prosím tě,  co děláš.  Vždyť jsem ti  večer
říkala,  že  jsme  včera  na  výstavě  vyhráli
krásného kohouta.“

„Nikdy se mě nezbavíš!“
Ta věta mu začala dávat jiný smysl. 

Ještě jeden dotaz k povídce o kohoutovi -
první věta:

„Jirko,  dones  mi  pivo,  jinak  se  z toho
dneska už…“

ve  vaší  verzi  není  proto,  aby  povídka
začínala  větou,  kterou  i končí,  nebo  ji
považujete za zbytečnou a navíc má v sobě
to oslovení? 

Otevření  povídky  jsem  vyhozením  věty
udělal  tajemnější:  kde  je,  co  chce  říct.  Až
potom  zjistíme  prostředí.  Pointu:  „…krve!"
bych nedal jako totální konec, ale zabalil do
poslední  věty.  Tím naznačím větší  jemnost.
Kromě toho poslední slovo by bylo agresivní.
Bacha  na  hantec!  Ať  dvě  postavy  nemají
stejný  slovník.  Postava  hostinského  skvělá,
nepromluví. Nemusí vytáhnout papírek a psát
čárku. To všichni stejně víme a známe, jen to
retarduje.  Napětí  před  další  větou  nebylo
v úmyslu.  Nakonec,  protože  citově  jsou
sblížení  (nezabil),  jsem  použil  slovo  ko-
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houtkovi.  Moc  hezká  povídka.  Manželka
nemá „deník“, nic o ní nevím. 

Platí  v současné  literatuře  pravidlo
(velmi  volně  podle  Čechova),  že  pokud
v první kapitole visí na stěně puška, mělo by
se  z ní  v druhé  či  třetí  kapitole  vystřelit?
Uznáváte ho vy?

Samozřejmě!  Bez  výhrady.  To  je  zlaté
pravidlo,  které  platí  pořád.  Čechov  píše
v dopise:  „…pamatuj,  že  když  je  v expozici
zmíněná  puška  na  stěně,  tak  musí  v závěru
hry vystřelit!“ Jsou to zažitá pravidla. Stejně,
jako  když  se  něco  v ději  opakuje,  tak  by  se
mělo  vždy  opakovat  třikrát.  Budeme-li
důslední,  tak by  Fanda ve  vaší  povídce  měl
promluvit  třikrát.  Expozice,  kolize,  krize,
peripetie, katarze. To platí. Dlouho. Jak bývá
zvykem,  v dnešní  post  postmoderní  době
nejsou uznávány a priori všechny autority. Eo
ipso ani pravidla. Vše se staví na hlavu.

Ladislav  Fuks  má  ve  Vévodkyni
a kuchařce54 takovou  lahůdku.  Od  expozice
stále  opakuje,  že  u vévodkyně v ložnici  něco
šustí  a šramotí  a škrábe.  Opakuje  to,  jak
u něho bývá zvykem, až monotónně.  Čekáte
v románu na poslední odhalené tajemství, na

54 Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka, Československý spisovatel 1983, 1987, 
Odeon 2006

198



odhalenou záhadu. Byl to červotoč v klekátku.
To  je  vše.  Příběh  držel  pohromadě  touto
záhadou, záhada byla nicotná, bezvýznamná.
Fuksovský humor, má na něj právo.

V jedné  mé  povídce  v Ikarově  monologu
se  několikrát  ptají  hrdiny,  co  se  mu  stalo
s obočím,  proč jej  má oholené.  Odpovědi  se
nedočkáte, vysvětlení se záměrně nekoná.

Field, o kterém jsme už hovořili, dokonce
na  minuty  vypočítává,  jak  dlouho  by  měla
trvat ve filmu expozice, v jaké minutě začíná
kolize.  Má pravdu.  Expozice  má být  krátká,
hutná. A s tím, co je exponováno, má být dál
pracováno.  Spleteno  jako  vánočka.  Protože
mám  pod  obrazovkou  CD  přehrávač,  mohu
pohodlně  sledovat,  kdy  jde  expozice  a kdy
začíná kolize. Někdy je to bolestné sledování
plynoucího času o ničem.

Tři  opakování,  pokud  si  vzpomínám,  je
zlaté  pravidlo  i v reklamě.  Zopakujete-li
název  výrobku  třikrát,  zákazník  si  jej
zapamatuje.  Pokud  bude  autor  striktně
dodržovat  pravidla,  nehrozí  nebezpečí,  že
bude  jeho  dílo  schematické,  strnulé?  Jaký
smysl  má dodržování  pravidel  ve světě,  ve
kterém je drtivá většina čtenářů nezná?

Mluvili  jsme  teď  o nerespektování
pravidel.  Ale  to  jsou  pravidla  tradovaná
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staletími. Představte si, že by přišel posluchač
na  konzervatoři  a řekl,  že  se  nebude  učit
harmonii  ani  analýzu,  protože  to  nebude
potřebovat a chce nadále komponovat jen ve
dvanáctitónové řadě. Za prvé by s ním kantor
vyrazil dveře, za druhé je hudebník ochuzen,
když  neumí  skladbu  analyzovat,  rozložit
a přijít  tak  na  stavbu  skladby.  Posluchači,
kteří  přijdou  do  koncertní  síně,  patrně
neznají analýzu skladby. Ale citem poznají, že
hudebník  skladbu  hraje  fundovaně,  že  „ví,
o čem  je.“  Stejně,  jako  se  pozná,  zda  herec
pochopil  postavu,  kterou  hraje.  Neptejte  se
tedy, zda pravidla musí znát čtenář, ptejte se,
zda pravidla umí autor. Položil jste mi velmi
sofistickou otázku. Ale byla dobrá! Poznámka
k milovanému  Schoenbergovi,  violoncel-
listovi:  jeho  Zjasněná  noc je  krásná
romantická  skladba.  Ten  uměl  analyzovat
Dvořáka, Brahmse a Mahlera!

Rád bych ještě chvíli zůstal u dodržování
pravidel  a jejich  porušování.  Samozřejmě
s vámi souhlasím, pravidla je potřeba znát
a umět  je  používat.  Sám  nesnáším  žvásty
(promiňte  mi  to  slovo,  ale  je  výstižné)
některých  zpěváků  populární  hudby,  kteří
jsou hrdí na to, že neznají noty. Ale pamatuji
si  také  zmínku  o jednom  jazzovém
trumpetistovi,  který  "dokázal  zahrát  na
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trubku  takové  věci  jen  proto,  že  mu nikdo
nevysvětlil,  že  se  to  zahrát  prostě  nedá".
Porušování  pravidel  je  přece  cesta,  jak
jakýkoliv obor, včetně umění, posunout dále,
nebo ne?

Já  nezastávám  ortodoxně  pravidla.  Jak
napsal doktor Kautman v doslovu  Domu: „…
určitě  by  autora  vyhodili  v redakci,  protože
tak  se  přeci  nepíše!“  Takže  jsem  rozhodně
porušoval  pravidla  a naznačil  jsem  tím,  že
slovník a postupy minulé doby už přestávají
platit.  Stejně  jako  neplatí  slovník,  mladí
používají  záměrně  odlišný  jazyk,  odlišné
oblékání,  mají  jiný  vkus…  Už  jsme  o  tom
mluvili:  chudák  strýc  Fanta,  ten  si  užil.  Ke
stáru namaloval dnešní Ministerstvo dopravy
s tou  velkou  svítící  kopulí  u Vltavy
a korespondující  s Muzeem a sv.  Mikulášem.
Interiér  je  skvostný,  když  světlo  prosvítí
vysoký  prostor.  Sklidil  jen  posměch.  Janák,
Gočár, Loos, všichni mladší architekti tvrdili,
že  se  takhle  už  budova  nemaluje.  On  chtěl
statickou  pompézní  budovu,  důstojnou.
A oblé  kopule  jsou  i u opraveného  Fantova
nádraží. A když chtěl, pravidla porušil. Hlahol
na nábřeží má v průčelí lunetu mimo osu. Ale
těmi  znaky  typickými  pro  něho  vytvořil  ru-
kopis.  Nezastupitelný  rukopis,  jak  se  říká.
I spisovatel  má  své  postupy,  jak  stavět  děj,
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postupy výstavby postavy, reflexe, slovník. To
pro  něho  začne  být  nezastupitelné.  A také
výběrem témat, samozřejmě. 

A dvanáctitónová  řada,  kdy  se  muselo
použít  všech  dvanácti  tónů  stupnice,  mělo
Schoenbergovi  zaručit  prvenství  na  dalších
sto  let.  Tvrdil  to  svému  žáku  Webernovi.
Nestalo se, ale hudbu 20. století silně ovlivnil
tím,  že  vědomě  a fundovaně  stanovil  nová
pravidla.

Posílám  povídku.  Tentokrát  jsem  se
snažil  nechat  mluvit  jen  jednu  postavu,
ostatní přímé řeči jsem se vyhýbal. Takový
malý experiment. Děkuji za trpělivost. 
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Úzkost (JL)

Náraz  si  neuvědomil  hned.  V tom
okamžiku  ho  ani  necítil,  jen  koutkem  oka
zahlédl,  že  něco  není  v pořádku.  Prudce
zastavil. Seděl, nemohl se rozhodnout, co dál.
Trvalo to jen chvilku, pak vystoupil a vracel se
zpět. Už z dálky viděl vedle silnice ležet cosi,
co  by  tam  být  nemělo.  Zrychloval.  Dal  se
téměř do běhu. Zoufale si přál, aby se právě
teď probudil ve své posteli ze špatného snu.
Zastavil se, otočil a pomalu šel k autu. Možná
se zrovna teď vynoří za zatáčkou světla a už
nebude  muset  nic  řešit.  Nevynořila.  Nasedl
do auta, nastartoval a odlepil se od krajnice.

„Už to víš?“ ptal se hlas z mobilu.
Úzkost mu vzala dech, bál se, že ví, o čem

Petr mluví.
„…no o Radce přece!“
Nevěděl,  co  na  to  říct,  zahuhlal  něco

neurčitého.
„Pojď, zajdem večer na jedno. Mluvil jsem

dneska s bráchou, musím ti to říct. V sedm?“
Snažil se uklidnit, aby mohl do sevřených

plic  nabrat  trochu  vzduchu  a zpomalit
rozbušené  srdce.  Nebo  zastavit,  napadlo  ho
hořce. 

Čas se táhl,  do sedmi zbývalo nekonečné
množství  vteřin.  Zkoušel  se  znovu  a znovu
pouštět do nedůležitých mechanických prací,
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ale myšlenky se nedaly zastavit. Předvčerejší
ráno se mu stále vracelo v krátkých útržcích.
Vyjel  na  hlavní  cestu.  Připadalo  mu
neuvěřitelné,  že  tam  nebylo  jediné  auto.
Dělalo mu problém jet pomalu. Nejraději by
se přenesl,  teleportoval.  Čím blíž byl městu,
tím  víc  si  přál,  aby  ho,  jen  tak  náhodně,
nezastavila  nějaká  rutinní  kontrola.  Když
přijel na firemní dvůr, zaparkoval a okamžitě
vyvezl své auto na ulici. V práci zatím nikdo
nebyl.  Přálo  mu  štěstí,  ale  svíravý  pocit
úzkosti  v žaludku sílil.  Přece se  mu nemůže
dařit věčně, někde se to musí pokazit! Běžel
zpět  k firemnímu  autu,  prohlížel  nárazník,
snažil  se  najít  jakékoliv  poškození,  detail,
cokoliv.  Tady  byl  malý  škrábanec,  něco
červeného. Je to krev? Zašel do garáže, donesl
si hadr a brusnou pastu. Pokusil se škrábanec
zaleštit, kupodivu to šlo úplně bez problémů.
Nic jiného nebylo na autě nápadné. Přece se
nemohlo  nic  stát,  kdyby  někoho  porazil,
musel by nárazník vypadat úplně jinak. Měl
se tam vrátit, nemusel teď takhle zmatkovat. 

Šel  do  kanceláře,  uvařil  si  silnou  kávu
a zkusil  přemýšlet.  V hlavě  ale  cítil  zbytky
alkoholu z předešlé noci. Napil se horké kávy.
Žaludek se mu vzbouřil, musel odběhnout na
záchod a  tam dlouho a bolestivě zvracel.

„Mluvil  jsem  s bráchou,“  naklonil  se
k němu Petr, „ráno jela do práce. Na kole, tou
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zkratkou u lesa. Tam ji zachytilo nějaké auto,
ne  moc,  spíš  ji  jen  žduchlo,  ale  spadla
a hlavou  narazila  na  ten  kámen…patník…
hraniční kámen, no však víš, o čem mluvím.“

Seděl,  díval  se  zarputile  do  piva.
Poslouchal Petrovy dychtivé řeči.

„Ani  nezastavil  a nepomoh  jí.  Takovej
hajzl!  Doufám,  že  půjde  sedět,  až  ho
dostanou.“

Ani neměl na to pivo chuť, raději by si dal
pár panáků, opít se do bezvědomí a na víc už
nemyslet.

Objednal velký rum pro sebe i pro Petra.
„Tak na Radku,“ ťukli si.
Potlačoval  v sobě nával  vzteku.  Kdyby se

tam, nána pitomá, nemotala na neosvětleném
kole,  nemusel  jsem být v průseru, myslel  si.
Koho mi má být líto? Jí? Já jsem tady chudák,
řval  v duchu  a obrátil  do  sebe  druhého
panáka.

Pokoušel se tou chabou obhajobou zmírnit
Petrovu zlost.

„To je  fuk! Nezastavil,  nezavolal  sanitku.
To  je  to…neposkytnutí  pomoci.  A řeknu  ti,
kdybych věděl, kdo to byl,  vyřídil  bych si to
s ním osobně. A co ty? Dyť jste nějakou dobu
s Radkou chodili, ne?“

Neurčitě přikývnul.
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„A ještě jednu věc ti řeknu. Podle mě to byl
někdo z vesnice.  A jestli  zjistím kdo,  rozbiju
mu hubu,“ hulákal na celou hospodu bojovně.

Raději se zvedl k odchodu, měl pocit, že se
na něj  Petr  co nevidět  vrhne a svou hrozbu
splní. Muselo to přece na něm být poznat.

„Stav se zítra, určitě budu vědět zase něco
novýho!“ slyšel ještě za sebou. Mávl neurčitě
rukou a vyšel ze dveří.

Pořád  měl  chuť  se  zpít  do  němoty,  sám,
jako předevčírem. Přijel ze služební cesty už
za tmy, nechal si auto, i když se to nesmělo.
Říkal  si,  že  pojede do práce brzo,  ještě  tam
nikdo nebude. Kdo by se to dozvěděl! Chvíli si
četl,  na  stolek  si  dal  láhev  slivovice.  Byl
z cesty unavený, ale spát se mu nechtělo. Za
chvíli se mu nechtělo ani číst, písmenka mu
skákala  před  očima,  slova  nedávala  smysl.
Nalil  si  další  skleničku.  Bezcílně  listoval
kanály  televize.  Tisíc  satelitních  programů,
všechny  k ničemu.  Zastavil  se  u nějakého
porna. Neměl na sex chuť, ale pohled na nahá
těla,  zmítající  se  v jakési  zmatené  křeči,  ho
příjemně  otupoval.  Stejně  jako  ta  slivovice.
Myšlenky  se  mu  rozbíhaly,  dostával  se  do
příjemného  stavu  rozmazaného  vědomí,
kterým občas  prošel  geniální  nezachytitelný
záblesk. Miloval okamžiky těsně před totální
opilostí,  těsně  před  zlomem  vedoucím
k bezvědomí. 
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Mobil  začal  hrát  protivnou  melodii
budíku. Trhl sebou, snažil se pochopit, kde je.
Seděl  v křesle,  v televizi  se  pořád zmítala  ta
nahá  těla,  jako  kdyby  si  teprve  před  pěti
minutami trochu zdříml. Podíval se na mobil,
i když věděl, co na displeji uvidí. Nejraději by
zůstal  doma,  ale  musel  vrátit  služební  auto
dříve, než si někdo všimne, že ho měl doma.
Potichu zaklel a pokusil se vstát. Zapotácel se,
točila se mu hlava a zvedal žaludek. 

„Seber se,“ poručil si.
Musel si dát sprchu, ale každou minutou

zpoždění byl nervóznější. Měl strach, že by ho
po cestě mohli zastavit, ani by mu nemuseli
dávat dýchnout, výpary slivovice, které okolo
sebe  šířil,  byly  víc  než  výmluvné.  Objede
hlavní starou cestou. Lesem.

„Mluvil  jsem  s bráchou,“  naklonil  se
k němu Petr.

„Co  je  s tebou?  Posloucháš  mě  vůbec?“
dotíral na něj.

Poslouchal,  ale  musel  se  soustředit,  aby
alespoň  některá  Petrova  slova  dokázal
poskládat tak, aby jim rozuměl.    

„Moc  toho  nemají.  Nebyly  tam  skoro
žádný  stopy.  Vlastně  ji  jen  tak  žduchnul…
ztratila rovnováhu a padla hlavou rovnou na
ten mezní kámen, však víš, je vedle cesty. Asi
by to přežila, kdyby ji našli včas. Kdoví, kolik
aut přejelo okolo, každý se bojí. Prý se našlo
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trochu bílý barvy, ale je to takový šlinc, snad
by se  ani  nedalo  podle  toho  to auto identi-
fikovat. Asi se budou vyptávat všech, co dělaj
ve městě a jezdí tam autem. Ale kdo by tam
jezdil  tou  starou  cestou.  Jedině…No,
necháme to policajtům.“  

Posadil  se  na  posteli,  cítil  ještě  dozvuky
podivného  snu.  Snažil  se  proniknout  přes
pocit  naplňující  celé  jeho  tělo.  Až  k jeho
podstatě. Jaký sen mohl vyvolat tu obrovskou
vlnu  něhy,  která  ho  zaplavila?  Zachytil
letmou iluzi  dívčí  tváře,  rty,  vyslovující  jeho
jméno tak zvláštním způsobem, že je vnímal
nejen sluchem. Hmatal je, čichal, ochutnával,
zhmotňovalo se před očima. S určitostí věděl,
že to byla Radka. Zahnal zbytek pochybností,
zdravý  rozum  mu  říkal,  že  teprve  teď,
v bdělém stavu, dal té tváři jméno.

Nikdy  nechápal,  proč  bylo  krematorium
postaveno  podle  návrhu  Pavla  Janáka.
Obludně  se  vyjímalo  v Herzově  Spalovači
mrtvol,  ale  podoba  perníkové  chaloupky  se
městu P. vysmívala. Na pohřeb přišel, ale jen
proto,  že  se  to  sluší.  Dorazil  na  poslední
chvíli,  nechtěl  postávat  před  vchodem
a trousit  společenské  fráze.  Teprve  když
obřad  téměř  začínal,  vešel  dovnitř  a zůstal
vzadu, vmáčknutý do kouta. Několik pohledů
se  k němu  obrátilo,  lehce  kývl  hlavou  na
pozdrav.  V průběhu  obřadu  zarýval  zrak  do
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podlahy.  Neposlouchal  žvásty  smutečního
řečníka. Myslel na ni, snažil se rozloučit. Aby
už  nikdy  nepřišla,  aby  opravdu  spočinula
v pokoji. Pohřeb je kýč, útok na city, myslel si.

Mladý policista se tvářil unuděně. Zběžně
obhlédl auto, rukou přejel nárazník, prohlédl
si doklady a položil několik rutinních otázek.
Kdy jel  tehdy do práce,  kudy jel,  jestli  něco
neviděl.  Poznámky  si  dělal  ledabyle  a za
několik minut se chystal k odchodu. Čekal, že
ho  budou  otázky  policie  znervózňovat,  byl
překvapený, jak klidný byl. Jako by se ho nic
netýkalo.

„Už vím, kdo to byl,“ šeptal Petr tajemně. 
„Bydlí  v tom  baráku  na  kraji,  u nádrže.

Kdo jiný má bílý auto? A do města jezdí po
staré cestě. To MUSÍ být on.“

Snažil  se  Petrovi  vysvětlit,  že  je  to  přece
věc policie. K ničemu to nebylo.

„Policajti mu nemůžou nic dokázat, stopy
se skoro nenašly, a co můžou?“

„Vidíš  tam  toho?“  pokračoval  za  chvíli,
„musel  jsi  ho  vidět  na  pohřbu.  Radčin
brácha.“

Tázavě se na Petra podíval, vůbec nevěděl,
kam míří. Začalo se ho ale zmocňovat špatné
tušení.

„Půjdeš do toho s námi? Půjdeš, já vím, že
půjdeš!“ poplácal ho Petr po rameni.
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Od  výčepního  pultu  se  otočil  muž,  na
kterého  ho  Petr  upozornil.  Radčin  bratr.
Matně si  vzpomínal,  že ho na pohřbu viděl.
Díval se na něj  zezadu, byl  mezi těmi,  kteří
seděli  v první  řadě,  ale poznával  ho.  Teď se
jejich pohledy na několik vteřin setkaly a jeho
napadlo,  že  ví…  Byl  to  nesmysl,  nikdo
nevěděl. 

„Když nemůžou policajti, můžeme my. Ne,
já nemyslel zabít,“ zasmál se. 

„Jsou jiné metody. Ale ty do toho s námi
musíš  jít,  neříkej  mi,  že  je  ti  Radka  úplně
ukradená.“

Petr se dostal do ráže. Nekřičel, i když měl
už  něco  vypito,  nechtěl  to  vyřvat  na  celou
hospodu.  Snažil  se,  potlačoval  v sobě  vztek
a byl tou námahou celý rudý. Skloněný k jeho
uchu vypadal,  jako by šeptal  nějaké vášnivé
vyznání. Od výčepu se znovu zadíval Radčin
bratr,  pokynul  hlavou  a lehce  ho  pousmál.
Pohledem  říkal  úplně  to  samé  -  „pojď  do
toho“, jako Petr.

Připadal  si  jako  v laciné  detektivce.  Tři
mstitelé  s černými  kuklami,  ledabyle
vyrobenými  z lyžařských  čepic,  se  potichu
plíží  ztemnělou  vesnicí.  Ve  skutečnosti  se
neplížili. Šli rychle, nemluvili spolu. Za ploty
se probouzeli psi, ale ani těm se moc nechtělo
štěkat. Občas některý z nich bafl, jen tak, aby
splnil svou povinnost. Dům, ve kterém bydlel
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Petrův člověk, byl tmavý a tichý, černal se ve
zbytcích světla měsíce schovaného za mraky.
Petr otevřel branku. Ani nevrzla. Prosmýkli se
do zahrady. Pod čísi podrážkou skřípl písek.
Došli  k domovním  dveřím  a jen  namátkou,
pro  jistotu,  zkusili  kliku.  Dveře  se  otevřely,
jako kdyby  byli  očekáváni.  Připadalo  mu to
celé absurdní, ale neměl čas na dlouhé uva-
žování. Petr a Radčin bratr šli najisto, tupě je
následoval.  Z úzké  chodbičky  se  dostali  do
kuchyně. Na pohovce pod dekou leželo něčí
tělo.  

Ostré světlo ho zabolelo do očí. Nechápal,
co se stalo, ale trvalo to jen malou chvíli. Pak
už měl jistotu. Jen tak, protože se to rozumělo
samo  sebou,  zkusil,  zda  se  může  pohnout.
Nemohl. Jeho vězením byla obyčejná dřevěná
židle. Chlapi seděli u stolu, Petr, Radčin bratr
a muž,  který  byl  zřejmě  majitelem  domu.
Kouřili, uprostřed stolu stála láhev slivovice.
Čekali, až se probere.

„Ty idiote, ty sis myslel, že to projde? My
si umíme spočítat dvě a dvě. Myslel sis, že si
nikdo nevzpomene, že sis z práce bral auto?
Já vím, dokázat se to nedá, stopy nestojí  za
nic. Mluvil jsem s bráchou.“

Nemohl  na  to  nic  říct  a ani  se  nechtěl
obhajovat.  Ale proč taková šaškárna? Vůbec
netušil, proč hráli takovou absurdně složitou
hru.
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„Chtěl  jsem vědět,  jak daleko jsi  ochotný
zajít, jestli  jsi taková kurva, že bys to klidně
shodil na někoho jiného. Jsi, a větší, než jsem
si myslel.“

Pohrdání nebylo to nejhorší, co čekal. Měl
strach. 
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Dovolím si pokorně pár slov upravit.
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Úzkost (JK)

Náraz  si  neuvědomil  hned.  V tom
okamžiku  ho  snad  ani  necítil,  jen  koutkem
oka zahlédl,  že něco není v pořádku. Prudce
zastavil.  Trvalo  to  jen  chvilku,  kdy  hleděl
bezmocně před sebe, pak vystoupil a pomalu
se vracel zpět.  Už z dálky viděl vedle silnice
ležet  lidské  tělo.  Dal  se  téměř  do  běhu.
Zoufale si přál, aby se právě teď probudil ve
své posteli ze špatného snu. Zastavil se, otočil
a pomalu  šel  k autu.  Možná  se  zrovna  teď
vynoří za zatáčkou světla a už nebude muset
nic  řešit.  Nevynořila.  Nasedl  do  auta,
nastartoval a odlepil se od krajnice.

„Už  to  víš?…No  o Radce  přece!  Pojď,
zajdem večer  na  jedno.  Mluvil  jsem dneska
s bráchou,  musím  ti  to  říct  podrobně.
V sedm?“

Snažil se uklidnit, aby mohl do sevřených
plic  nabrat  trochu  vzduchu  a zpomalit
rozbušené  srdce.  Nebo  ho  zastavit,  napadlo
ho hořce.

Čas se táhl,  do sedmi zbývalo nekonečné
množství  vteřin.  Zkoušel  se  znovu  a znovu
pouštět do nedůležitých mechanických prací,
ale myšlenky se nedaly zastavit. Předvčerejší
ráno se mu stále vracelo v krátkých útržcích.

Vyjel  na  hlavní  cestu.  Připadalo  mu
neuvěřitelné,  že  tam  nebylo  jediné  auto.
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Dělalo mu problém jet pomalu. Nejraději by
se přenesl, teleportoval. Čím blíže byl městu,
tím  více  si  přál,  aby  ho,  jen  tak  náhodně,
nezastavila  nějaká  rutinní  kontrola.  Když
přijel na firemní dvůr, zaparkoval a okamžitě
vyvezl své auto na ulici. V práci zatím nikdo
nebyl.  Přálo  mu  štěstí,  ale  svíravý  pocit
úzkosti  v žaludku sílil.  Přece se  mu nemůže
dařit věčně, někde se to musí pokazit! Běžel
zpět  k firemnímu  autu,  prohlížel  nárazník,
snažil  se  najít  jakékoliv  poškození,  detail,
cokoliv.  Tady  byl  malý  škrábanec,  něco
červeného.  Zašel  do  garáže,  donesl  si  hadr
a brusnou  pastu.  Pokusil  se  škrábanec
zaleštit, kupodivu to šlo úplně bez problémů.
Nic jiného nebylo na autě nápadné. Přece se
nemohlo nic stát, kdyby někoho porazil, mu-
sel by nárazník vypadat úplně jinak. Měl se
tam vrátit, nemusel teď takhle zmatkovat.

Šel  do  kanceláře,  uvařil  si  kávu  a zkusil
přemýšlet.  V hlavě  ale  cítil  zbytky  alkoholu
předešlé noci. Napil se silné kávy. Žaludek se
mu  vzbouřil,  na  poslední  chvíli  doběhl  na
záchod.

„Mluvil  jsem  odpoledne  ještě  jednou
s bráchou,“  naklonil  se  k němu  Petr,  „ráno
jela  do  práce.  Na  kole,  tou  zkratkou  u lesa.
Tam ji zachytilo nějaké auto, ne moc, spíše ji
jen žduchlo,  ale  spadla a hlavou narazila  na
ten kámen…patník…hraniční kámen, no však
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víš, o čem mluvím. Ani nezastavil a nepomoh.
Hajzl!“

Ani neměl na to pivo chuť, raději by si dal
pár panáků, opít se do bezvědomí a na víc už
nemyslet.

Objednal velký rum pro sebe i pro Petra.
„Tak  na  Radku.“  Vycítil  v Petrově  hlase

smutek. A bezmoc. A zlost.  Potlačoval v sobě
nával  vzteku.  Kdyby  se  tam  nemotala  na
neosvětleném  kole,  nemusel  jsem  být
v průseru, myslel si. Pokoušel se tou chabou
obhajobou zmírnit Petrovu zlost.

„To je  fuk! Nezastavil,  nezavolal  sanitku.
To je to… A řeknu ti,  kdybych věděl,  kdo to
byl, vyřídil bych si to s ním osobně. A co ty?
Nějakou  dobu  jste  s Radkou  chodili,  ne?
A ještě  jednu věc  ti  řeknu.  Podle  mě to  byl
někdo  z vesnice.  Přísahám  ti,  že  až  zjistím,
kdo to byl, rozbiju mu hubu.“

Raději se zvedl k odchodu, měl pocit, že se
na něho Petr co nevidět vrhne a svou hrozbu
splní.  Měl pocit,  že je to na něm poznat,  že
všichni kolem to co nevidět poznají.

„Stav  se  zítra!  Určitě  budu  vědět  něco
nového! Přísahám, že toho dobytka dostanu!
Vlastnoručně!“ slyšel ještě za sebou.

Pořád  měl  chuť  se  zpít  do  němoty,  sám,
jako předevčírem. Přijel ze služební cesty už
za tmy, nechal si auto, i když se to nesmělo.
Říkal  si,  že  pojede do práce brzo,  ještě  tam

216



nikdo nebude. Kdo by se to dozvěděl! Chvíli si
četl,  na  stolek  si  dal  láhev  slivovice.  Byl
z cesty unavený, ale spát se mu nechtělo. Za
chvíli se mu nechtělo ani číst, písmenka mu
skákala před očima. Nalil  si  další  skleničku.
Bezcílně  listoval  kanály  televize.  Tisíc
satelitních  programů,  všechny  k ničemu.
Zastavil  se  u nějakého porna.  Neměl  na  sex
ani  pomyšlení,  ale  pohled  na  nahá  těla,
zmítající  se  v lesklé  křeči,  ho  příjemně
otupoval. Miloval okamžiky těsně před totální
opilostí,  těsně  před  zlomem  vedoucím
k bezvědomí.

Mobil  začal  hrát  protivnou  melodii
budíku. Trhl sebou, snažil se pochopit, kde je.
Seděl  v křesle,  v televizi  se  pořád  dokola
zmítala ta nahá těla, jako kdyby si teprve před
pěti  minutami trochu zdříml.  Podíval  se  na
mobil,  i když  věděl,  co  na  displeji  uvidí.
Nejraději  by  zůstal  doma,  ale  musel  vrátit
služební auto dříve, než si někdo všimne, že
ho měl doma. Pokusil se pomalu vstát.

Musel si dát sprchu, ale každou minutou
zpoždění byl nervóznější. Měl strach, že by ho
po cestě mohli zastavit, ani by mu nemuseli
dávat  dýchnout,  pach  slivovice  byl  víc  než
výmluvný.  Objede  hlavní  starou  cestou.
Lesem.

„Mluvil  jsem  s bráchou.  Co  je  s tebou?
Posloucháš mě vůbec?“ Poslouchal, ale musel
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se  soustředit,  aby  alespoň  některá  Petrova
slova dokázal poskládat tak, aby jim rozuměl.

„Moc  toho  nemají.  Nebyly  tam  skoro
žádný stopy. Je to absurdní, jen tak o ni lehce
zavadil…  Ztratila  rovnováhu  a padla  hlavou
rovnou na ten mezní kámen, vedle cesty. Asi
by to přežila, kdyby ji našli včas. Kdoví, kolik
aut přejelo okolo, každý se dnes bojí. Prý se
našlo trochu bílý barvy, ale je to takový šlinc,
snad  by  se  ani  nedalo  podle  toho  to  auto
identifikovat. Asi se budou vyptávat všech, co
dělaj ve městě a jezdí tam autem. Ale kdo by
tam  jezdil  tou  starou  cestou.  Jedině…No,
necháme to policajtům.“

Posadil  se  na  posteli,  cítil  ještě  dozvuky
podivného  snu.  Jaký  sen  mohl  vyvolat  tu
obrovskou  vlnu  něhy,  která  ho  zaplavila?
Zachytil  letmou  iluzi  dívčí  tváře,  rty,
vyslovující  jeho  jméno  tak  zvláštním
způsobem,  že  je  vnímal  nejen  sluchem.
Dotýkal  se  v duchu  té  tváře,  čichal,
ochutnával,  zhmotňovala se mu před očima.
S určitostí  věděl,  že  to  byla  Radka.  Zahnal
zbytek pochybností,  zdravý rozum mu říkal,
že  teprve  teď,  v bdělém  stavu,  dal  té  tváři
jméno.

Nikdy  nechápal,  proč  bylo  krematorium
postaveno  podle  návrhu  Pavla  Janáka.
Obludně  se  vyjímalo  v Herzově  Spalovači
mrtvol,  ale  podoba  perníkové  chaloupky  se
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městu P. vysmívala. Na pohřeb přišel, ale jen
proto,  že  se  to  sluší.  Dorazil  na  poslední
chvíli,  nechtěl  postávat  před  vchodem
a trousit  společenské  fráze.  Teprve  když
obřad  téměř  začínal,  vešel  dovnitř  a zůstal
vzadu, vmáčknutý do kouta. Několik pohledů
se  k němu  obrátilo,  lehce  kývl  hlavou  na
pozdrav.  V průběhu  obřadu  zarýval  zrak  do
podlahy.  Neposlouchal  žvásty  smutečního
řečníka. Myslel na ni, snažil se rozloučit. Aby
už  nikdy  nepřišla,  aby  opravdu  spočinula
v pokoji. Pohřeb je kýč, naučená slova řečníka
je kýč, jen útok na city, myslel si.

Mladý policista se tvářil unuděně. Zběžně
obhlédl auto, rukou přejel nárazník, prohlédl
si doklady a položil několik rutinních otázek.
Kdy jel  tehdy do práce,  kudy jel,  jestli  něco
neviděl.  Poznámky  si  dělal  ledabyle  a za
několik minut se chystal k odchodu. Čekal, že
ho  budou  otázky  policie  znervózňovat,  byl
překvapený, jak klidný byl. Jako by se ho nic
netýkalo.

„Už vím, kdo to byl,“ šeptal Petr tajemně.
„Bydlí  v tom baráku na kraji,  u nádrže.  Kdo
jiný má bílý auto? A do města jezdí taky po
starý cestě. To musí být on.“

Snažil  se  Petrovi  vysvětlit,  že  to  je  přece
věc policie. K ničemu to nebylo.

„Policajti mu nemůžou nic dokázat, stopy
se  skoro  nenašly,  a co  můžou?  Vidíš  ho?“
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pokračoval, „musel jsi ho vidět už na pohřbu.
Brácha Radky.“ Po chvíli se Petr na něho po-
díval a zeptal se:

 „Půjdeš do toho s námi?“
Od  výčepního  pultu  se  otočil  muž,  na

kterého  ho  Petr  upozornil.  Radčin  bratr.
Matně  si  vzpomínal,  že  si  ho  opravdu  na
pohřbu všiml.  Díval  se  na něho zezadu,  byl
mezi těmi, kteří seděli v první řadě, ale teď ho
poznával  najisto.  Teď  se  jejich  pohledy  na
několik vteřin setkaly a jeho napadlo, že něco
ví…  To je nesmysl, nikdo neví.

„Když  nemůžou  policajti,  můžeme  my,“
prohodil  Petr.  „Jsou  jiné  metody.  Ale  ty  do
toho  s námi  musíš  jít,  neříkej  mi,  že  je  ti
Radka úplně ukradená.“

Od  výčepu  se  na  něho  znovu  zadíval
Radčin  bratr,  pokynul  hlavou  a lehce  ho
pousmál.  Pohledem  říkal  úplně  to  samé.
„Pojď s námi do toho,“ stejně jako před chvílí
Petr.

Připadal  si  jako  v laciné  detektivce.  Tři
mstitelé  s černými  kuklami  ledabyle
vyrobenými z lyžařských čepic se potichu plíží
ztemnělou vesnicí. Ve skutečnosti se neplížili.
Šli  rychle,  nemluvili  spolu.  Za  ploty  se
probouzeli psi. Občas některý z nich bafl, jen
tak, aby splnil svou povinnost.

Dům, ve kterém bydlel Petrův člověk, byl
tmavý  a tichý,  černal  se  ve  zbytcích  světla
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měsíce  schovaného  za  mraky.  Petr  otevřel
branku. Ani nevrzla. Prosmýkli se do zahrady.
Pod  čísi  podrážkou  skřípl  písek.  Došli
k domovním  dveřím,  a jen  namátkou,  pro
jistotu  zkusili  kliku.  Dveře  se  otevřely,  jako
kdyby  byli  očekáváni.  Připadalo  mu  to  celé
absurdní, ale neměl čas na dlouhé uvažování.
Petr a Radčin bratr šli najisto, tupě je násle-
doval.  Z úzké  chodbičky  se  dostali  do
kuchyně. Na pohovce pod dekou leželo něčí
tělo.

Ostré světlo ho zabolelo do očí. Nechápal,
co se stalo, ale trvalo to jen malou chvíli. Pak
už měl jistotu. Jen tak, protože se to rozumělo
samo  sebou,  zkusil,  zda  se  může  pohnout.
Nemohl. Jeho vězením byla obyčejná dřevěná
židle. Chlapi seděli u stolu, Petr, Radčin bratr
a muž,  který  byl  zřejmě  majitelem  domu.
Kouřili, uprostřed stolu stála láhev slivovice.
Čekali, až se probere.

„Ty idiote, ty sis myslel, že to projde? My
si umíme spočítat dvě a dvě. Myslel sis, že si
nikdo nevzpomene, že sis z práce bral auto?
Já vím, dokázat se to nedá, stopy nestojí  za
nic. Mluvil jsem s bráchou.“

Muž  se  zmateně  rozhlížel  a nedokázal,
ještě  otupělý  spánkem,  ani  kloudně
odpovědět. Vůbec netušil, proč před ním hrají
tak absurdní hru.
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Náhle  Petr  i Radčin  bratr  na  něho
pohlédli.  V jejich  očích  uviděl  nenávistnou
zlost a pohrdání.

Po chvíli řekl Petr tiše: „Chtěl jsem vědět,
jak daleko jsi ochotný zajít. Jestli jseš taková
kurva,  že  bys  to  shodil  na  někoho  jiného.
Jseš. A větší, než jsem si myslel.“

Pohrdání  nebylo  to  nejhorší,  co  čekal.
Dostal strach. 
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Děkuji  za  vyškrtání,  mnohem  více  to
vyhovuje  koncepci,  kterou  jsem si  stanovil.
Na  původním  textu  je  vidět,  že  jsem  si  ji
stanovil  až  v průběhu  psaní,  a zapomněl
některé  věci  změnit.  Například  mi  tam
zůstala jedna přímá věta, i když jsem chtěl,
aby  mluvil  jen  Petr.  Vyškrtané  věty  jsou
opravdu  zbytečné.  Ještě  se  na  povídku
pečlivě podívám. 

Všiml jsem si, že text více členíte pomocí
odstavců.  Co  vás  k tomu vede?
Zpřehlednění?

Pokud  mám  pocit,  že  bych  chtěl  zbrzdit
a donutit čtenáře, aby nečetl následující větu
ve  stejném  tempu,  s jakým  četl  předešlý
odstavec. 

Posílám vám námět na povídku: 
„Když  otevíral  pozdě  odpoledne  dveře

jejich bytu, nečekal by ani v hloubi duše, co
ho doma čeká. Dopisu na stole si  všiml ode
dveří. Svítil na modrém ubruse jako varovné
znamení.“ Informací už máte dost.

Dovoluji  si  poslat  povídku  napsanou
k vašim  větám.  Chtěl  jsem  se  vyhnout
nějakému  dojemnému  příběhu,  který  by
mohl z dopisu vyrůst, volil jsem tedy trochu
detektivní  zápletku,  i když  mi  tento  žánr
není  úplně  sympatický.  Vyžaduje  hodně
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pozornosti,  aby  vše  bylo  alespoň  trochu
logické.
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Aplikace pro dva mobily (JL)

Když  otevíral  pozdě  odpoledne  dveře
jejich bytu, nečekal by ani v hloubi duše, co
ho doma čeká. Dopisu na stole si  všiml ode
dveří. Svítil na modrém ubruse jako varovné
znamení.  Přišel  blíže  ke  stolu  a chvíli  se  na
dopis  díval.  Násilím  odvrátil  zrak  a potlačil
touhu  roztrhnout  tu  neposkvrněnou,  zářivě
bílou obálku. Neměl tam ležet. Věděl ale, že
ten dopis tam položil někdo právě proto.

Začal  pomalu  a metodicky  provádět
všechny  rituály  spojené  s příchodem  domů.
Převlékal  se,  pečlivě  složil  a uložil  oblečení.
Špinavou košili hodil do koše. Upravil se před
zrcadlem  a pročísl  si  vlasy.  Pokaždé,  když
přecházel  blízko  stolu,  dával  si  pozor,  aby
jeho  zrak  nepadl  na  dopis.  Uvařil  si  kávu.
Sedl  si  ke  stolu  a přemýšlel,  co  objevení
obálky pro něj znamená. 

Na byt ještě pořád myslel jako na „jejich“,
i když  už  více  než  dva  roky  byl  jen  jeho.
Ohavné dejà  vú! Během několika vteřin mu
hlavou proletělo vše, co se přede dvěma lety
událo.

Když  otevíral  pozdě  odpoledne  dveře
jejich bytu, nečekal by ani v hloubi duše, co
ho doma čeká. Dopisu na stole si  všiml ode
dveří. Svítil na modrém ubruse jako varovné
znamení.  Zvědavě  po  něm  sáhl.  Nedočkavě
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roztrhl obálku. Vypadl složený dopisní papír,
na něm několik krátkých vět. Přečetl je a měl
pocit, že ho někdo brutálně udeřil rovnou do
obličeje. Odložil list, v tváři celý rudý, nemohl
popadnout dech. Něco se v něm lámalo, věty
drtily  celý  jeho  dosavadní  život,  vše,  co
budoval,  oč  se  snažil,  se  stalo  najednou
směšné  a nepotřebné.  Co  na  tom,  že  chybu
udělal  on.  Svou  hloupou  nepozorností
a podceněním  faktoru  hloupých  náhod.
Exploze manželských problémů jsou většinou
iniciovány maličkostí - nevymazanou smskou,
zbloudilou  emailovou  zprávou  nebo
nesmazanou  historií  internetového
prohlížeče. A stalo se to zrovna jemu, který si
zakládal  na  každém  detailu.  Musel  sice
připustit,  že  jeho  žena  v dopise  používá
oslovení „ty prase“ právem, ale pomalu se mu
dařilo svou zlost směřovat k ní. Potřeboval ji
teď  od  sebe  odvrátit,  najít  záminku,
zdůvodnit si, že špatný není on. Dostával se
do  varu.  Proč  by  z něj  mělo  být  ženě  na
zvracení? Přece ona rozbíjela jejich dokonalý
domov, vyhazovala ho z jeho bytu. Hlavou se
mu  mihla  představa  ženy  s jiným  mužem.
Vybavila  se  mu  scéna  se  všemi  obscénními
detaily a bylo mu, jako kdyby ten cizí hnusný
chlap  souložil  přímo  s ním.  Cítil  se  v pasti
a nemohl s tím nic dělat. Z těch několika vět
poznal, že se jeho žena rozhodla situaci řešit
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nekompromisně. A on se nechtěl rozhodovat
mezi  dobrovolným  odchodem  z bytu
a taháním  se  po  soudech.  Ale  s argumenty,
které má žena pevně v ruce, moc šancí neměl.

„Svině,“ ulevil si.  Alespoň trochu jí  vrátil
to  prase.  Horečně  přemýšlel,  všechny
varianty  ale  vedly  jen  do  jednoho  bodu.  Za
chvíli  rozpoznal,  že  se  jeho  myšlenky  točí
v nekonečné  smyčce.  Nenašel  žádný  důvod,
proč by ji neměl zabít.

Vztek  náhle  zmizel,  vrátila  se  mu
schopnost  racionálního  uvažování.  Když  se
rozhodl, všechno z něj spadlo, před sebou měl
zadání problému a teď jej řešil. Jeho žena už
nebyla  svině  a ani  ji  už  nevnímal  jako svou
ženu.  Stal  se  z ní  objekt,  jedna  z položek
plánu.  Sbalil  si  několik  věcí  na  cestu,  čisté
prádlo, dvě košile, vše naházel do tašky. Dal si
pozor,  aby  nezapomněl  její  dopis.  Vyťukal
krátkou smsku: „Jedu na sluzebku, ozvu se.“
Hlavně  nezmatkovat.  Zkontroloval  peně-
ženku, měl ve zvyku s sebou nosit pár desítek
tisíc, budou se hodit. Udělal několik zastávek,
na každé něco koupil. Malý notebook, mobil,
simku v trafice,  v jiné prodejně druhý mobil
a zase v jiné trafice další simku. Do města, ve
kterém  si  domluvil  práci,  to  obvykle  trvalo
dvě  hodiny.  Jel  ostře,  nějakou  minutu  tím
ušetřil. Nechtěl zbytečně riskovat, i když měl
pořád otevřená zadní vrátka. Cestou si v hlavě
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několikrát  přehrál  svůj  plán,  testoval  ho,
najde-li  v něm  nějaké  trhliny.  Nebyl
dokonalý,  potřeboval  pořádný  kus  štěstí.
Adrenalin vyplavovaný pocitem nebezpečí mu
dodával  sílu,  miloval  řešení  obtížných
problémů.

Ubytoval  se  v hotelu,  auto  zaparkoval  ve
vedlejší  ulici.  Naprogramovat  krátkou
aplikaci  pro  dva  mobily  mu  nezabralo  ani
hodinu.  Přeložil  ji,  překopíroval  na  nový
notebook.  Připojil  k němu  svůj  a koupený
telefon. Druhý nový mobil strčil do kapsy, aby
ho  nezapomněl.  Pečlivě  smazal  a přepsal
zdrojový  program.  Ještě  jednou  pohledem
přejel  hotelový  pokoj,  snažil  se  myslet  na
každý  detail.  Vyklouzl  z hotelu  tak,  aby  ho
žena  na  recepci  nezahlédla.  Nepředpokládal
sice,  že  by  si  někdo  zapamatoval  jeho
nenápadnou postavu, ale byl detaily posedlý.
Za chvíli byl na cestě zpátky domů, počítače
v hotelovém  pokoji  nahrazovaly  jeho
přítomnost.  Ten  jeho  se  proháněl  po
internetu,  malý  notebook  přeposílal  sms
zprávy. 

Spoléhal  se  na  její  zvyky,  měla  velmi
pozdní  hodinu  aerobiku.  V oknech  se
nesvítilo,  cítil,  že  mu  štěstí  pořád  přeje.
Potichu vklouzl  do bytu,  nemusel  rozsvěcet,
znal  každý detail  jejich společného domova.
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Domova, který ona hodlala rozvrátit. Zbývalo
už jen trpělivě čekat.

Uměl  být  trpělivý.  Vyšetřování  zmizení
jeho  ženy  se  nekonečně  táhlo,  nezdálo  se
však, že by probíhalo příliš  pečlivě. Rutinně
porovnali  zprávy  z jeho  mobilu  se  záznamy
operátora,  vyslýchali  sousedy,
spolupracovníky,  zaměstnance hotelu,  žádné
výsledky to neneslo. Bylo mu jasné, že počíta-
čová  kouzla  neznamenají  žádné  alibi,  ale
nedařilo se nalézt nic, co by dokazovalo jeho
vinu.  Zdálo  se  pravděpodobnější,  že  žena
utekla  a důkladně  za  sebou  zametla  stopy.
Signál  jejího  mobilu  se  ztratil  večer  blízko
domu,  žádné  výběry  kartou,  osobní  věci
zmizely  také.  Slehla  se  po ní  zem.  Doslova,
napadlo ho občas škodolibě. 

Teď seděl u stolu a smiřoval se s tím, že je
načase  dopis  otevřít.  Dozví  se,  od  koho  je,
a začne hledat řešení, vždy nějaké existuje. Je
to  další  výzva  a on  ji  hodlá  přijmout.  Ne-
dočkavě  roztrhl  obálku.  Vypadl  složený
dopisní papír. Byl úplně prázdný. 
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Mám  otázku,  která  se  týká
individuálního stylu psaní. Je styl něco jako
"know-how" autora, měl by na něm vědomě
pracovat  a zdokonalovat?  Nebo  by  se  měl
snažit o širší záběr, aby nebyl pořád stejný?
Je vyhraněný individuální styl psaní to, čím
čtenáře získává, nebo je brzdou?

Všimněte  si,  prosím,  že  všechny  moje
knihy  mají  motto.  To  je  vědomý  úmysl.
A jeden detail: ve všech knihách se mihne po-
stava  Steinmanna.  V Bachovi  (z roku  1988,
psáno  1985)  jsou  ti  dva  mladí  kariéristé
Steinmann  a Grosmann.  Nebo  je  motto
vymyšlený citát  od Erika Steinmanna. Chtěl
jsem  tím  naznačit,  že  od  počátku  píšu
vědomě.  A hlavní  téma,  know-how  byla
totalita,  ve  které  žijeme,  převedená  do
rodinných vztahů. Nakonec největší ďábel je
vždy  strýc  (markantní  v En ten tý ny).
V hororu En ten tý ny rodinu strýc uspí a syn
vyrůstá v koupelně, kde přijde o nohy a ruku.
Pozve  si  strýce  a chce  s ním  uhořet.  Jak  to
dopadne  -  katarzí.  Velká  hyperbola
a parabola.  Jinak jsou postavy vždy podivně
někým  uložené  na  místo  -  postel  a jsou
imobilní.  O nás  také  stále  někdo  rozhoduje,
ale stačilo by málo a mohlo by to být všechno
jinak.  Jenže  to  by  postavy  musely  být

230



provokativní, a ne jen slepě respektovat daný
úzus. To je od začátku v mém psaní dané. 

Ve skutečnosti  je  to  prozaické:  když měl
Picasso první výstavu, namaloval do předsíně
Velázqueze, aby naznačil, že umí řemeslo. Až
potom  se  vešlo  na  výstavu  jeho  moderních
obrazů.  Stejně  tak  vědomě  (aniž  bych  se
přirovnával k Picassovi!) jsem nejprve napsal
novelu Rekviem pro kantora Bacha. O střetu
staré  doby  s dobou  osvícenskou,  racionální,
kariéristickou,  o té,  která  přichází  v saku,  s
knírkem a v bílých ponožkách. Jak jsem se už
zmiňoval,  knížka  se  měla  jmenovat  Cesty
rozumu a srdce.  Cenzor název zakázal,  moc
dobře  věděl  proč.  A když vyšla  tato klasická
novela a spousty povídek a rozhlasových her,
mohl  jsem  napsat  Konvikt nebo  Dům,  kde
postavy nemají jméno (až na chlapce, který se
jmenuje Id. Ono). Freudovsky řečeno. Všichni
se bojí, že střecha spadne, a věří domovníkovi
- ďáblovi, který to s nimi myslí laskavě, který
jim dobrácky říká, co mají dělat, aby střecha
nespadla. Požádají jednu z postav, malíře, aby
jim namaloval boha, prý jen tak přežijí, když
ho  uzří.  Malíř  boha  namaluje,  přijde  o zrak
a střecha se zřítí. Do prostoru, na svobodu, se
dostane jen to původní v nás. Maličký naivní
Id.

Ve  Vacantu (lat.  prázdno)  se  rozhodne
městečko  nevyvíjet,  protože  lidé  už  mají
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zkušenost  s budoucností.  Izolují  se.  Přichází
novodobý  Mojžíš,  který  je  chce  vyvést
z města.  Všichni  doposud  poslouchali  jen
starostu  a jeho  bratra,  kteří  se  střídali  ve
vládnutí  (Castro  a jeho  bratr,  Medveděv  -
Putin,  Klaus  -  Zeman).  Vše  je  psáno přísně
podle  Starého zákona, Druhé knihy Exodus.
Věděl  jsem,  že  musí  skončit  příběh
katastrofou,  jen jsem nevěděl,  zda vše shoří
(agrese),  nebo  vše  zatopí  voda  (prapůvod
nového  života).  A jak  hezky  napsal  doktor
Vladimír  Novotný,  vše  zakryla  milosrdná
voda  a nad  ní  zpívají  ptáci,  začátek  nového
života.

Takže říkám pokorně, že psaní je věc velmi
racionální a vědomá.

Lze  tedy  říct,  že  své  texty  podřizujete
koncepci,  kterou  jste  si  předem  vytyčil?
Zapadá do ní  i kniha  Mezi spánkem55 (o ní
jste se nezmiňoval)?

Nemluvili  jsme  spolu  o knížkách
Daidalova zoufalství a Ikarovy monology. Je
to  zamýšlená  trilogie.  Stejně  jako  Dům,
Konvikt a Vacant.  Vcelku se bude jmenovat
upravená  trilogie  Čas  rozpustilých  písní.
Povídky jako krátká forma jsou zařazeny do

55 Jan Kameníček: Mezi spánkem, dybbuk 2004
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trilogie,  jejíž  třetí  část  teprve  vzniká,  Mí-
notaurův ostrov.

Co  se  týká  novely  Mezi  spánkem,  je  to
travestie  na  Kafkův  Proces.  Muž  zastaví
stopaři a ten mu sdělí, že do roka zemře. Je to
o odcizení, žádné vztahy. Bezejmenný hrdina
komunikuje pouze mobilem, pokud s někým
mluví, lže. Utahuje si z druhých. Nakonec je
sražen  autem  v místě,  kde  se  před  rokem
setkal  s tajemným  stopařem.  Chtěl  jsem  si
odpočinout  od  všech  parabol  a symboliky
a přál  jsem si  napsat knížku ze současnosti.
Jezdit  nočním  městem.  Benzínové  pumpy,
vzpomínky  na  milostné  schůzky,  volnost
a málo  zodpovědnosti.  V té  době  mě
nemovitosti  a soudy  velmi  obtěžovaly
a otravovaly.  A tížily.  V recenzích  hlavní
postavu nazývají antihrdinou. To se mi nelíbí.
Hlavní  postava  je  vždycky  hrdina,  i když  je
zprvu  nesympatický.  Ale  ta  hektičnost,  kdy
hrdina se ve dne v noci přemísťuje z místa na
místo, věčně nabízí reality a život ho míjí, to
se  mě  opravdu  jeden  čas  dost  týkalo.
Samozřejmě, že jsem všechno zveličil.  To se
stává, že se člověk sám sobě vysměje. Raději
opět nemluvme, o kom je Beda Foltýn…   

A jedna  otázka  k samotnému  psaní:
Pokud  chci  v povídce  -  na  malé  ploše  -
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porušit  lineární  časovou  osu,  čeho  se
vyvarovat, aby nevznikl chaos?

Pokud  stříháte  film,  můžete  skákat
dopředu  a  dozadu  v čase.  Vizuálně  máte
opěrné body, podle kterých poznáte bezpečně
postavu,  prostředí,  pomůžete  si
charakteristickým  zvukem  a hudbou.
U literatury je to stejné. Sled obrazů vznikne
ve  vaší  hlavě,  představíte  si  je.  Pak  můžete
porušit  lineárnost,  charakteristické  znaky
(motivy)  na  papíře  zůstanou.  Ať  se
charakteristika  nevytváří  u postav  jen
oblečením či slovníkem. Chce to víc fantazie,
naučit se popis charakteristického prostředí.

Ještě  jedna věc,  která  mi  nějakou dobu
leží  v hlavě.  To,  co  se  nedávno  stalo  ve
Frenštátu, má  - přes veškerou tragédii -  ur-
čitý  potenciál  pro  zpracování.  Naprosto
nemám na mysli nějakou beletrizaci toho, co
se  stalo.  Ale  důvodem,  proč  mi  ten  případ
v hlavě  leží,  je,  že  jsem  před  lety  strávil
v tom městečku čtyři krásné roky, a přesto,
že je to dávno, mám jeho atmosféru pořád
zažitou.

Máte  na  mysli  otřesný  případ,  kdy  muž
rozmístil zcela racionálně plynové bomby do
sklepa a celý dům podpálil.  Hrůzná deviace.
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Patologická  agrese.  Bývalý  bachař,  mstivý
člověk, zrůda. Mluvíme o soucitu. Každý, kdo
se  chce  zcela  vážně  zabývat  uměním,  musí
mít  nadprůměrně  vyvinutou  empatii.
Všimnete si každého dítěte a domyslíte si jeho
osud, těhotné maminky, starého člověka. To
všechno se vás týká, je to osud velmi podobný
tomu vašemu. Pak přestanete cítit  jakýkoliv
vztek, hněv. Jen pohlazení zůstane. Pokud se
začnete takhle dívat i sám na sebe, dostal jste
se  už  hodně  daleko.  A pocítíte  vděk.  Jak  je
řečeno v Bachovi: „Míň prosím a víc za všecko
děkuju.“  Ale trest v tomto případě musí být.
Starozákonní. A nezneužitý.

Jaký je váš vztah k detektivkám nebo ke
kriminálním románům?

Skvělý. Začal jsem jako mladý samozřejmě
Čapkem  a Kapsami.  Napsat  tak  lidsky
povídku  Kupón,  už  jsme  se  o té  povídce
zmiňovali,  nebo  Poslední věci  člověka,  to  je
katarze,  kterou  umí  napsat  právě  Čapek.
Přiznejme  si,  že  jakýkoli  román,  povídka,
i Aplikace pro dva mobily či Úzkost jsou malé
detektivky.  Záhady.  Ty  drží  děj  pohromadě.
Moc hezky jste použil monolog Petra. Srazte
monolog  i  Petrovu  řeč  a nevsouvejte  lichá
místa, pití piva, naklonění hlavy, retarduje to
tok příběhu. Vynikající je Úzkost. Nemusí být
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opakována na konci.  Stačí,  že  dostal  strach.
Je to metoda smyslově předmětné řeči. Nikde
není v povídce explicitně napsáno, že je srab
a slaboch, a přesto to vycítíme.

Napište  ještě  pár  –  osm  -  povídek  ze
současnosti. Jsou to zatím korálky, ale tak se
musí začínat,  a propojte  povídky silnou nití.
Bilancí.  Vždy je knížka bilanční. Od začátku
vztahu mladých lidí, až po dno a katarzi.

O své  knize  En ten tý ny jste  se  zmínil
jako  o hororu.  Jaké  jsou  znaky  hororu
v literatuře?  Díky  současným  filmům  je
vnímání hororů dost pokřivené.

Ono  to  tak  dobře  vypadá  na  pultech
prodejen!  Největší  horor  tohoto  desetiletí,
bývá  obyčejně  psáno.  Milostné  romány  se
prodávají  méně  než  horory.  A ten  rozmach
v devadesátých  letech,  když  začaly  půjčovny
videokazet.  Slimáci,  mouchy,  včely,  všechno
psáno podle jednoho bodového scénáře.  Ale
půjčovalo  se  to.  Do  hororu  měly  tyto  polo-
amatérské  filmy  daleko.  Karel  Čapek  píše
v Marsyas  čili  Na  okraj  literatury o těchto
pokleslých  žánrech,  které  stejně  jako
bájnému  Marsyasovi  křivilo  hraní  tvář,  tak
i tyto  okrajové  žánry  křiví  opravdovou
literaturu.  Nic  proti  tomu.  Čapek  četl  snad
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každý  večer  detektivky.  Pravda  v cizích
jazycích, aby si procvičil řeč.

Víte,  před kým mám velikou úctu,  i když
to  nejsou  klasické  horory?  Před  velkým
mágem  Alfredem  Hitchcockem.  Psycho je
geniální  film.  Už  vlastní  stavbou.  Dívka
Marion  je  s milencem  v hotelu.  Expozice.
V realitní  kanceláři  ukradne  složené  peníze
a odjede autem z města. Ubytuje se v motelu
pana  Batese  a je  kýmsi  ubodána  ve  sprše.
Jenže  poslední  záběr  není  na  výlevku  a oko
mrtvé  dívky,  ukončení  expozice.  Dochází
u diváka  k šoku.  Kamera  dojede  na  noční
stolek,  kde  v novinách  jsou  schovány
ukradené  peníze.  Geniální.  Divák  je  totálně
dezorientován.  Netuší,  že  teprve  teď  začíná
opravdu expozice. A příběh Normana Batese.
Úžasné.  Krátká  odbočka:  byla  na  konci
minulého  tisíciletí  natočena  doslovná  verze
tohoto filmu, obraz po obraze, střih po střihu,
snad s jediným odchýlením od předlohy, kdy
potají Bates sleduje dívku ve sprše a onanuje.
Laciné.  To  všechno  nechával  A.H.  pod
hladinou. Originální jeho film graduje až do
objevení mumie matky ve sklepě. Vše přesně
načasováno,  přísně  logické.  Skvělá  kamera,
hudba, (skladatel Bernard Herrmann nařídil
orchestru  ve  studiu,  aby  hráli  smyčci  za
kobylkou, tím dosáhl  zatím nepoznaný zvuk
secco  akordů).  Režisér  prohlásil,  že  úspěch
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tohoto  filmu  je  ze  třetiny  úspěchem
skladatele.  A skvělý  Anthony  Perkins.
A o čem  je  celý  film?  Pochopitelně
o Oidipovském komplexu.  To není  smyslově
předmětná řeč, ani podtext, to je hlavní téma.

Tak  jako  je  Vacant o mentální  anorexii.
Mentální  anorexie  je  o tom,  že  se  člověk
nechce vyvíjet, chce stagnovat, nechce dospět.
Tak jsem to téma učinil všeobecné a vymyslel
městečko,  které  se  bojí  vývoje  a případných
střetů.  Tak  se  píše,  vždy  pod  dějem
srozumitelným  pro  čtenáře,  je  zakódováno
ještě jiné téma. Víte, kde je v české literatuře
markantně  popsán  Oidipovský  komplex?
V Erbenově  Vodníkovi.  A další  film  Ptáci?
Oidipovský  komplex.  To  bylo  životní
režisérovo téma. Zase skvělá kamera a skvělá
hudba.  

Tvorba  Stephena  Kinga  nejsou  pravé
horory.  Children  of  the  corn  jsou  paraboly,
ale  nejsou  to  horory,  i když  reklama  je  tak
s oblibou nabízí.

Pokud jsem nazval En ten tý ny hororem,
myslím  tím  hrůzu  a zděšení.  Pokud  vyrůstá
syn  v koupelně,  kdy  mu  uřežou  strýc
s matkou nohy a ruku, aniž hnou brvou, a tím
ho  zkultivují,  je  to  dostatečný  důvod  ke
zděšení. Tedy - pro mě aspoň ano.
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Film  Ptáci a Oidipovský  komplex?
Přiznám se, že to slyším poprvé. Je pravda,
že  jsem  dříve  četl  povídku  Daphne  de
Maurier, teprve pak viděl Hitchcockův film,
ale takovou interpretaci jsem nehledal.

Zcela  vážně.  Ptáci  zastupují  archetyp
matky,  ovládají  okolí  a boj  proti  nim  je
frustrující  a bezvýchodný. Ne náhodou hrdi-
nové  na  konci  filmu  nasedají  do  vozu
(veranda  je  plná  ptáků)  a pomalu  odjíždějí.
Rozhodně se nestali vítězi a ptáky neporazili.

Pravda je,  že  Tippi  Hedren56,  do té  doby
modelka, podepsala velmi špatnou smlouvu.
A pan režisér se k ní choval děsně. Doslova ji
mučil.  Scéna,  kdy  je  zavřená  v telefonní
budce, se točila na zemi, krásná Tippi ležela
na zádech a on s rozkoší  na ni házel zblízka
živé havrany. Odnesla to těžkým šokem. Ji ale
potřeboval,  prý  krásné  blondýny  se  vraždí
lépe,  divákům  se  to  víc  líbí.  A po  skončení
filmu jí oznámil, že když mu nebyla po vůli,
zničí  ji.  Měl ještě  jednu smlouvu. Potom po
letech  hrála  ještě  v několika  jiných  filmech,
ale její krása na velkém plátně se už nemohla
opakovat. 

Jaký  je  váš  vztah  ke  sci-fi?  Někdo  je
považuje  za  pokleslý  žánr,  ale  řada

56 Tippi Hedren (1930), americká modelka a herečka
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spisovatelů se mu, třeba okrajově, věnovala.
Čapka  ani  jmenovat  nemusím,  ale  co
Ladislav  Fuks?  Myši  Natálie  Mooshabrové
jsou známé (i když označit Myši za sci-fi není
úplně přesné). Spíše Oslovení z tmy.

Četl  jsem  povídky  Bradburyho,  Clarka,
v mládí  Astronauty od Stanisława Lema. Mě
to neoslovilo.  Ani filmy, kromě  Matrixu,  na
mě nezapůsobily. Ovšem Matrix vydal za sto
filmů. Čapek měl velký vzor v H.G. Wellsovi.
Vávrův  první  film  s Karlem  Högrem  byl
skvělý.  Čapek měl v plánu popsat pět forem
lásky, naivní až smyslnou. Ale sci-fi to není,
podle mého soudu ani  Oslovení z tmy. Je to
rozhovor ďábla s malým chlapcem. Svět už je
prázdný, je patrně po velké explozi, tím spíš
se  jejich  dialog  ještě  zdůrazní  a více  vyzní.
Pomoc pro chlapce není v širokém okolí. Dva
archetypy.  A Myši  Natálie  Mooshabrové?
Miloš  Pohorský  píše  v doslovu,  že  pointa
příběhu je jediná možná. Moos (myš) se také
skrývá jako ty myši před diktaturou, bere na
sebe masky a hraje důmyslné divadlo na 300
stránkách. Ano, létají stroje do vesmíru, ale je
chudoba  a myši  se  hemží  městem.  To  není
sci-fi. To je realita dnešního světa. A morálka
v románu? Tu prožíváme právě teď.
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Podle  vás  má  Oslovení  z tmy spíše
Faustovské  téma?  To  je  také  velmi  časté.
Použil  jste  ho  někde?  Oslovení zobrazuje
postapokalyptický svět,  který je v současné
ve sci-fi často hojně používaný.

Fuks  byl  v začátcích  sedmdesátých  let,
novelu psal v roce 1970 (vyšla 1972), v těžké
depresi, a tak celý děj se odehrává po světové
jaderné katastrofě a Arjeh, nemocný chlapec,
je  přemlouván  dlouhými  a monotónními
monology  ďáblem,  Faustem.  Přesto  Arjeh
v katarzi  vítězí,  zlomený  a slabý.  To  krásné
pero, které má ďábel v kapsičce saka, nebylo
použito.

Rok  1970,  kdy  se  rozhodl  ještě  knihu
napsat,  byla  doba  čistek,  vyhazovů  z práce,
profesoři  šli  do  výroby.  Zázrak,  že  knížka
vyšla. Dlouho měla také jediné první vydání.
Fuks  ty  roky  prožíval  jako konec  republiky,
jako  apokalyptický  svět.  Zničením  hodnot,
morálky, vítězství lži a kariérismu. Chtěl psát,
Návrat  z žitného  pole,  Křišťálový
pantoflíček.  Pravda,  ještě  stačil  detektivku
Příběh kriminálního rady.

Jestli  jsem  použil  archetyp  ďábla?  Jistě,
v domovníkovi  (Dům)  a trošičku  v Bachovi
(postava  Hellera),  a hlavně  v En ten tý ny.
Ďábel  je úžasný protihráč.  Vděčný. Vzpomí-
náte na Mario a kouzelník Thomase Manna?
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Kouzelník,  ta  nestvůra  s hrbem,  chudáka
pikolíka  Mária  zničí.  V sedmdesátých  letech
vysílali inscenaci ze Slovenska, Milan Kňažko
a kouzelník  Juraj  Kukura.  Kéž  bych  mohl
vidět  tu  inscenaci  znovu.  Ještě  k jedné
inscenaci, kterou bych chtěl znovu vidět, je na
toto  téma:  scénář  Ivana  Hubače  podle
Zweiga, Šachová hra. Doslova Zlatý fond.  Je
nutné  jmenovat  jednoho  z největších  ďáblů
světové  dramatiky,  archetyp:  Jago.  To je  ta
hlavní postava dramatu Otello. Skvělá studie,
geniální! Jen Shakespeare věděl, že nesmí dát
postavu  Jaga  do  názvu.  Zaprvé  blafoval,
postavu záměrně potlačil, a jinak není dobré
do titulu napsat jméno ďábla. To by se mohlo
vymstít. Na to jsou literáti velmi opatrní.

Když  přemýšlíte  nad  svými  hrdiny
a přisuzujete  jim  jejich vlastnosti,  jsou  to
vlastnosti  spíše  kladné,  nebo  záporné?
Jinými slovy -  považujete člověka za spíše
dobrého,  nebo  špatného  a promítáte  svůj
názor  na  lidi  do  svých  postav?  Nebo  se
snažíte  svým  postavám  přisuzovat
vlastnosti, jaké by lidé měli mít?

Jsem génius, proto musím pomalu. Mohl
byste,  prosím,  tuto otázku upravit,  aby byla
jasnější? A prosím třikrát. Vždy trošku jinak. 
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Co si  myslíte o lidech? Převládají v nich
dobré,  nebo špatné vlastnosti?  Přistupujete
stejně ke svým hrdinům? Jsou vaši hrdinové
spíše dobří nebo špatní? Jinými slovy: je váš
hrdina  dobrý  člověk  se  špatnými
vlastnostmi,  nebo  špatný  člověk
s vlastnostmi  dobrými?  Myslím  si,  že
v těchto  dvou  pojetích  je  rozdíl.  Pokud  to
zjednoduším, dobrý člověk je zlem pokoušen,
špatný člověk může být pozvednut dobrými
činy.

Tvrdí  se,  že  dobře  položená  otázka  je
těhotná odpovědí. Odpověděl jste si sám.

Jinak,  zdá  se  mi,  že  dnešní  mládež  se
chová hůř, než jsme se chovali my zamlada.
Tuším to řekl Platón. Lidi jsou stejní. Bohužel
žádný posun k ideálu se nekoná.  Přečtěte  si
Bishopa Den, kdy zemřel Kristus. Nic nového
pod sluncem. Hrdina, aby byl pravdivý, musí
mít  mnoho  vlastností,  nejen  dobré,  může
s těmi špatnými osudově bojovat, ale aby byl
opravdu  lidský,  z masa  a krve,  obyčejně
prohraje. Kladný hrdina, to je nuda. To vám
řekne při stavbě postavy každý herec. Kladný
hrdina je homunkulus.

Když jsem se rozhodl psát, vyhradil jsem
si v pracovním stole jednu zásuvku, pořídil si
malé kartičky a na ty jsem si zapisoval nápad,
myšlenku, větu, citát. A do rohu jsem napsal
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datum. Bylo zajímavé po letech pročítat měsíc
po měsíci, rok po roce, co jsem bral vážně, co
bylo v té době podstatné. A byly tam i některé
výroky,  které  se  daly  použít.  Zdánlivé
zbytečnosti.

A taky  vám  doporučuju  najít  si  nějakou
delší  židovskou  anekdotu  (trochu  poznáte
i práci dramaturga, vyberte příhodu, která je
nosná)  a vyprávějte  ji  třemi  způsoby:
z pohledu  muže,  každou  větu  natáhněte
nějakou  vsuvkou,  postřehem,  gnómem,
zdánlivou  zbytečností,  klidně  odskočte  od
hlavního  tématu.  Potom  stejnou  příhodu
popište  také  ich  formou  z pohledu  ženy.
A nakonec  nechte  vyprávět  nezávislého
vypravěče,  opět  vložte  jeho  domněnky
a příhodu v nejlepším ukončete.  Není  to tak
lehké,  ale  určitě  to  půjde.  A najděte,  kde se
příběh  v anekdotě  láme,  kdy  nastupuje
paradigma.

Pozor,  ať  nepropadnete  chybě,  kterou
nazývám Teorie skleněné krychle. Představte
si  divadelní  scénu.  Má  svoji  výšku,  šířku,
hloubku. Před ní sedí diváci. Pokud se stane,
že  v expozici  bude  dlouho  zamlčen  hlavní
problém dramatu či komedie, bude se chodit
kolem  „toho“ jako kolem horké kaše a nikdo
nic  dlouho  „o tom“ neprozradí,  nastupuje
Teorie  skleněné krychle.  Divák,  jako legální
součást představení, má právo vstát a zeptat
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se, o co nebo o koho jde, co se děje. Podobně
se  tento  problém může  přihodit  i v povídce.
Tak prosím, v expozici si nezahrávejte dlouho
s diváky,  tak  jako  tak  mají  málo  času
a vstupenky  také  něco  stály.  Šetřete  jejich
trpělivost.  Pokud to  ovšem není  váš  záměr.
I úmyslné  prodlužování  ve  vyprávění  může
v anekdotě vyznít vděčně. 

A ještě  těžší  úkol.  Paradigma.  Notoricky
známá poučka zní, že je to pohled na stejnou
věc jinými brýlemi; totální změna v pohledu
na daný stav. Uvádí se příklad. Otec s dětmi
jede  v metru  a děti  nepředstavitelně  zlobí.
Otec  je  apatický.  Cestující  otce  napomene,
aby děti ukáznil. Otec se na cestujícího podívá
a řekne:  „Promiňte  mi,  prosím,  jedu
z nemocnice. Zemřela mně manželka.“ To je
paradigma. Zcela nečekaně jiný výklad expo-
nované situace. Slavné paradigma je na konci
první třetiny  Občana Kanea. Ostrá hádka ve
sněhu, matka si rezolutně přeje, aby syn odjel
a nebyl  s otcem.  Krutá  scéna.  Syn  nakonec
s pláčem  popadne  sáňky  a nechá  se  odvézt.
Matka se s klidem podívá na otce, který syna
nechtěl za žádnou cenu pustit,  a suše řekne:
„Teď už ho bít nebudeš.“ 

Kolik  přípravy  a poznámek  musí
spisovatel mít, než     začne psát povídku?
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Pokud se už rozhodnete napsat povídku, je
nutné  vypsat  nebo  v paměti  ujasnit
charakterové  (i charakteristické)  vlastnosti
postav.  Stačí  jen  v expozici  postavu
s charakteristickou  vlastností  (ojedinělou
a nenásilnou)  zvýraznit,  pak  už  můžete  jen
jednou za celou dobu vlastnost připomenout.
Když si vypíšete pečlivě množství a barvitost
postav,  nemusíte  ani  vlastnost  zvýrazňovat,
čtenář to pozná. Dostojevský dostával takové
záchvaty epilepsie, že po probuzení neznal ani
jména  svých  hrdinů,  natož  jejich  vlastnosti.
Je vděčné, když dvě postavy, jin a jang, mají
odlišné  vlastnosti,  napětí.   Kouzelník  je
i vzhledem jiný než naivní Mário. Gustav von
Aschenbach je zcela odlišný od Tazia, Romeo
od  Julie,  James  a Edmund  jsou  tolik  jiní
v Dlouhé  denní  cestě  do  noci.  Vocílka
a Kalafuna  ve  Strakonickém  dudákovi.
V romantickém  románu Romaina  Rollanda
jde malý Jan Kryštof s otcem, kterého miluje,
do  lesa.  Otec  s ním má  hlubokou  rozpravu,
chlapec zprvu nechápe,  oč otci  jde.  Přichází
zvrat,  paradigma.  Otec  spáchá  sebevraždu.
Jan Kryštof  zůstává sám, ale potkává strýce
Gottfrieda…

Myslím, že v Tolstém zemře vrchní  rada,
všichni  se  sejdou  vedle  v pokoji,  kde  je
vystavena rakev. Je ticho. Nikdo nemá už co
říci.  Podivné:  jedna  židlička  pod  panem
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prokuristou,  ať  udělá  sebemenší  pohyb,
nepříjemně zavrže. Scéna se stává komickou.
Nikoho  nezajímá  nebožtík  a hořící  svíce,
které by potřebovaly vyměnit. Všichni bedlivě
čekají  s potlačovaným  smíchem,  kdy  se
prokurista nakloní nad taburet pro svoji číši
vína  a židlička  směšně  zapraská.  I tak se  dá
vytvořit napětí, paradigma.

Jak  napsal  Stefan  Zweig  v životopise
o Balzacovi:  „Balzac přišel  na to,  že  téma je
všecko.“  Jakýkoliv  detail,  slovní  obrat,
profese, kontrast je tématem na povídku.

Mohu  poprosit  o radu?  Napsal  jsem
povídku,  je  orientovaná  trochu  jako  sci-fi,
i když  to  není  zcela  trefné  zařazení.  Použil
jsem  ich  formy  a připadá  mi,  že  vyjádřit
atmosféru touto formou je trochu těžší. Je to
jen můj dojem? Nebo opravdu tahle povídka
ich formou trpí? Nešetřete mě.
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Dobré ráno (JL)

„Už hodinu nespíš. Zapnu televizi.“
Měl  jsem chuť  říct,  ať  si  tu  televizi  strčí

někam, ale s počítačem se nemá smysl hádat.
Stejně mi tu blbou televize zapne, ať si říkám,
co  chci.  A tak  jsem  mlčel.  Tma  v pokoji
zbledla, přísvit osvětlovacích panelů se smísil
se  svitem  plošné  obrazovky  a změkčil
kontrast míhajících se scén. Právě probíhala
nějaká reklama. „Tu znám, ta je dobrá,“  za-
smál jsem se bezděčně,  ale  zároveň jsem se
zarazil. Proč mám radost z nějaké nesmyslné
reklamy?  Ale  cítil  jsem,  že  sledovat  tuhle
reklamu je krásné a příjemné.

„Dobré ráno, je čas vstávat!“
Příjemný  alt  se  mi  vkrádal  do  spánku,

přerušil  nějaký  zmatený  sen,  který  jsem
vzápětí  stačil  zapomenout,  a vrátil  mě  do
reality  mého  pokoje.  Ani  jsem  si
nepamatoval,  jak  jsem  včera  usnul.
Ukolébaný  reklamou,  nebo  konečně  zabraly
prášky? Delia  vypnula televizi,  jakmile  jsem
usnul.  Jak  to  dělá,  že  to  pozná?  Všechny
domácí počítače to poznaly, stejně jako hlad,
nemoc nebo i špatnou náladu.

„Proč mám vstávat? Nikam nespěchám!“
„Máš dnes schůzku na Úřadu pro údržbu

lidských zdrojů. Voda na kávu se vaří, laskavě
si ji zalij.“
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Z postele  jsem  se  hrabal  rozmrzele,  kdo
má rád schůzky na  úřadech? Nenávidím je.
V televizi  začalo  ranní  zpravodajství.
Nezaměstnanost  prý  poklesla  na
jednasedmdesát  procent,  to  je  ale  jediná
pozitivní zpráva, mínil komentátor. 

„Dnes  je  první  letní  den  tohoto  roku,“
oznámil  slavnostně,  ale  vzápětí  na  tváři
vykouzlil tragickou grimasu.

„Pamětníci by mohli vyprávět, jaké teploty
panovaly  v tyto  dny  ještě  před  dvaceti  lety.
Pohled  na  teploměr  není  povzbudivý
a zlepšení je v nedohlednu.“

Padla  na  mě  deprese,  venku  je  stále
pošmourno a zima. A také asi přestal působit
prášek.  Nečekal  jsem,  až  si  Delia  všimne
náhlého  propadu  nálady  a upozorní  mě,
abych si vzal další antidepresivum. Z krabičky
jsem  vyklepl  dražé  jásavé  červené  barvy.
Chutnalo sladce, nálada se mi zlepšila dříve,
než mohl lék zapůsobit.

Už  jsem  se  na  Korejce  nezlobil.  Jejich
zpackané jaderné hlavice sice nezasáhly New
York,  jak  si  přáli,  ale  změny počasí,  způso-
bené výbuchy někde v Arktidě, byly cítit do-
dnes.  S Optimixem  v žaludku  mi  ale  bylo
blaze a všichni Korejci mi mohli být ukradení.

„Máš  telefon,  mám  hovor  přijmout?“
zeptala se náhle Delia. 

„Dej mi ho na obrazovku, prosím.“
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Televize potemněla, ale kupodivu se na ní
neobjevil  obličej  volajícího,  obrazovka  byla
černá,  jako  kdyby  kameru  někdo  schválně
přikryl.

„Pavle?“
„Ano? Kdo volá?“
„Tady Jakub, nepřerušuj mě, spěchám!“
Měl jsem na jazyku,  že  se  ho nechystám

přerušovat, ale naléhavý tón v jeho hlase mě
přinutil  nechat  si  vtipnou  poznámku  pro
sebe.

„Prosím tě, přijeď teď hned k Muzeu. Na
ulici  Vizionáře  Klause  je  taková  malá
hospůdka, budu tě tam čekat. Pospěš si. Vem
si ptéru!“

„Ale já mám schůzku, musím na úřad…“
„Prosím!“
„Pošli mi polohu.“
„Nemůžu, pojeď!“
Zavěsil. Cítil jsem, že se mi do duše vkrádá

znepokojení  i přes  clonu  štěstí  vyvolanou
Optimixem. 

„Deli,  zobraz  ulici  Vizionáře  Klause.
Vyznač  restaurace.  Je  mezi  nimi  výčep?
Nalouduj mi prosím souřadnice do infomu.“

„Hotovo, připomínám schůzku Úřadu pro
údržbu lidských zdrojů. Za hodinu.“

„Děkuji, to stihnu. Zavolej mi ptéru.“
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„Hotovo,  debet  na účtu se zvýšil  na tisíc
padesát  tři  Erde.  Tento  týden  utrácíš  velmi
málo, zamysli se nad tím!“

Ptéra  dorazila  během  několika  minut,
neměl  jsem  vysloveně  odpor  k létání,  ale
nastupování  ve  výšce  desátého  poschodí  mi
nedělalo dobře. 

Sedl jsem si k volnému stolu, ostatně bylo
jich  tam  dost.  V tuto  dobu  chodil  do
hospůdek málokdo. Jakub musel čekat někde
opodál, zjevil se vzápětí a přisedl.

„Dáme si pivo?“
Kývl  a na  stole  se  objevily  dvě  sklenice

s řídkou pěnou. Byl jsem nesvůj. Snažil jsem
se nervozitu zakrývat tlacháním.

„Tohle ředkvové pivo není špatné, ale věř
mi,  chtěl  bych  někdy  ochutnat  to  staré,
chmelové.  Přece  musí  být  ve  městě  nějaká
retro  hospoda  se  starým  pivem  a snad
i s lidskou obsluhou.“

Mlčel  a zíral  do  piva.  Pak  se  na  mě
podíval.  Zděsil  jsem  se,  ty  oči  byly  úplně
prázdné. Neměly výraz a já jsem ho najednou
nepoznával.  Teď  mi  mé  tlachání  připadalo
trapné. Zmlkl jsem a čekal.

Za  chvíli  začal  mluvit.  Nejprve  váhavě,
pak, jako kdyby se každým slovem uvolňovala
nějaká překážka.

„Já jsem utekl. Kdybys věděl…Ani nevím,
jak ti to mám říct. Hlavně odsud zmiz!“
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„Co  blázníš,  proč,  kam,  co  se  s tebou
dělo?“

Ale věděl jsem, že neblázní, jeho oči byly
tak přesvědčivé.

„Víš,  že  každý  nezaměstnaný  může  být
povolaný do nějaké reality  show? A nemůže
odmítnout?  Když  mi  přišel  povolávák,  tak
jsem  si  ho  vůbec  nevšímal.  Čekali  na  mě,
odvezli mě někam…Vůbec jsem netušil kam.“

Překvapením jsem se málem rozesmál.
„To  jsi  někde  vařil  nebo  tě  odvezli

k někomu  do  bytu  jako  náhradního
manžela?“

Znovu  se  na  mě  podíval.  Ne,  o vaření
evidentně nešlo.

„To je  úplně něco jiného.  Tolik  jich  tam
umřelo. Vůbec jsme o tom nevěděli, zdálo se,
že je to nějaká pitomá soutěž, že se snad dá
i něco vyhrát. Pak se to provalilo, tak zmasak-
rovaného chlapa jsem neviděl.“

„Začali nás víc hlídat. To ti vypadalo jako
v nějakém  starém  vězení.  Ozbrojená  stráž,
mříže, ostnatý drát.“

„Ale ty jsi utekl, říkáš.“
„Měl  jsem  štěstí,  došlo  k nějakému

velkému průšvihu, semlelo to i nějaké chlapy
z ostrahy, hrozný zmatek. Zůstal jsem náho-
dou  pozadu  a na  chvíli  na  mě  zapomněli,
vsadím  se,  že  mě  hledají  někde  v té  krvavé
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kaši. To už jsem věděl, kde jsem, není to tak
daleko.“

„Můžu ti  nějak pomoct?“ Vůbec jsem ale
nevěděl  jak,  padl  na  mě strach,  jen jsem si
přál, aby žádnou pomoc nechtěl.

Potřásl hlavou.
„Ne.“
„Hlavně uteč! Pojď se mnou.“
„Kam vlastně půjdeš?“
„Jedno místo znám, nemůžu ti o něm říct.

Pokud nepůjdeš se  mnou.  Nechci,  aby se  ti
stalo  něco  takového,  jako  těm,  co  byli  se
mnou. Sbal se teď hned!“

Mluvil  tiše,  ale  důrazně.  V tu  chvíli  mě
málem  přesvědčil.  Ale  seděli  jsme  spolu
v naprostém bezpečí, u ředkvového piva, před
čím  jsem  měl  vlastně  utíkat?  V bance  mi
každý týden smazávali debet, měl jsem statut
nezaměstnaného spotřebitele. 

„Promiň, mám teď schůzku. Kdybys něco
potřeboval, ozvi se.“

„Ty to fakt nechápeš,“ rezignoval. „Zaplať
to, chápeš asi, že nemám infom.“

Na  dlani,  kde  byl  infom  obvykle
implantovaný, se mu táhla čerstvá jizva.

Nečekal jsem dlouho, na řadu jsem přišel
téměř  okamžitě.  Úředník,  který  obvykle  ani
nezvedl  oči  od  počítače,  na  mě  se  zájmem
pohlédl. 
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„Možná  budeme  mít  pro  vás  co  nevidět
práci,“ oznámil mi.

„Máte radost?“
Nevěděl jsem, jestli se mi posmívá, nebo si

opravdu myslí, že mě zpráva potěšila. Vzápětí
mi ale bylo jasno.

„No, stejně nemůžete odmítnout. Ale je to
velká pocta. A šance. Využijte ji!“

„Dáme vám vědět,“ propustil mě.
V hlavě jsem měl dokonalý zmatek. Něco

se  děje  a já  vůbec  netuším  co.  Je  to  dobré
nebo špatné? Cestou jsem si koupil pár piv.
Samozřejmě,  chmelové to nebylo,  asi  ho ni-
kdy neochutnám. 

Delia, jako kdyby tušila, že chci být sám,
ztišila  zvuk  televize.  Jen  reklamy  nechala
nahlas,  zákony  je  potřeba  dodržovat.  Po
čtvrtém  pivu  a další  tabletě  Optimixu  jsem
začal  být  malátný.  Jako  za  těžkým závěsem
jsem  zaslechl  upoutávku  na  zcela  novou
reality show. Soutěžící si v ní sáhnou na dno
svých  sil.  Upadal  jsem  do  spánku  a Delia
automaticky vypnula televizi.

„Dobré ráno, je čas vstávat!“
Bolela  mě  hlava  a včerejšek  mi  připadal

jako  další  zmatený  sen,  jaké  se  mi  obvykle
zdávaly. 

„Máte  důležitou  zprávu  z Úřadu  pro
údržbu lidských zdrojů, mám ji přečíst?“
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Srdce se mi sevřelo, bolest hlavy už nebyla
důležitá. Jakube, proč jsi mě tu nechal?

„To chvíli počká,“ vypravil jsem ze sebe.
Šel  jsem  do  koupelny,  čištění  zubů  mi

připadalo jako něco důvěrně známého, něco,
co  znamenalo  domov  a kdo  ví  proč  mě
i dojímalo.

Kroky na schodech se ozvaly ve chvíli, kdy
jsem se oblékal.
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Zatím  jsem  vaši  povídku  nečetl.  Jen
předem  pár  poznámek.  Ich  (já)  forma  je
trochu  omezující.  Je  sice  sugestivnější  pro
posluchače,  ale  čtenář  smí  říci  jen  to,  co
postava  sama  ví.  Er  forma  popisuje  ve třetí
osobě a může dodávat vypravěčem informace,
které Ich neví. Vzácná je Du forma (viz Český
román57).  Vzbuzuje  distanc  a je  hodně
neosobní.

Co  se  týká  sci-fi,  málokterá  povídka  je
fantastická vědecky, jen používá sugestivních
rekvizit. 

57 Olga Scheinpflugová: Český román, Melantrich 1969
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Dobré ráno (JK)

„Už hodinu nespíš! Zapínám televizi.“
Měl chuť říct, ať si tu televizi někam strčí,

ale s počítačem nemá smysl se hádat. Stejně
mu tu blbou televizi zapne, ať si říká, co chce.
A tak raději mlčel.

Tma  v pokoji  zbledla,  světlemodré
osvětlovací  panely  se  slily  se  svitem  plošné
obrazovky  a změkčily  kontrast  míhajících  se
scén. Právě probíhala reklama na Twix.

Zasmál se bezděčně, ale zároveň se zarazil.
Proč má radost z nějaké nesmyslné reklamy?
Ale  cítil,  že  sledovat  tuhle  reklamu  je
uklidňující.

„Je čas vstávat!“
Příjemný  alt  se  mu  vrtal  do  spánku,

přerušil  nějaký  zmatený  sen,  který  stejně
vzápětí  stačil  zapomenout,  a vrátil  ho  do
reality pokoje. Ani si nepamatoval, jak včera
usnul.  Ukolébaný  reklamou,  nebo  konečně
zabraly  prášky?  Delia  vypnula  televizi,
jakmile jsem usnul. Jak dokáže, že to pozná?
Všechny  domácí  počítače  to  poznají.  Stejně
jako hlad, nemoc nebo i špatnou náladu.

„Proč mám vstávat? Nikam nespěchám!“
„Máš dnes schůzku na Úřadu pro údržbu

lidských  zdrojů.  Voda  na  kávu  se  vaří,  je
vhodná doba ji zalít.“
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Z postele se hrabal rozmrzele, kdo má rád
schůzky na úřadech? Nenávidí je.

V televizi  začalo  ranní  zpravodajství.
Nezaměstnanost dokonce poklesla na 71%, to
je  ovšem  povýtce  jediná  pozitivní  zpráva,
mínil komentátor. A s hraným zármutkem ve
tváři dodal, že je dnes první letní den.

„Pamětníci by mohli vyprávět, jaké teploty
panovaly  v tyto  dny  ještě  před  dvaceti  lety.
Pohled  na  teploměr  není  povzbudivý
a zlepšení není v dohlednu.“

Padla  na  něho  deprese,  venku  je  stále
pošmourno a zima. A také asi přestal působit
prášek. Nečekal,  až si  Delia všimne náhlého
propadu  nálady  a upozorní  ho,  aby  si  vzal
další  antidepresivum.  Z krabičky  vyklepl
dražé jásavé červené barvy. Chutnalo sladce,
nálada  se  mu  ihned  zlepšila.  Dokonce  dřív,
než mohl lék zapůsobit.

Už se na Korejce nezlobil. Jejich zpackané
jaderné hlavice sice nezasáhly New York, jak
si přáli, ale změny počasí, způsobené výbuchy
někde  v Arktidě,  byly  cítit  dodnes.
S Optimixem v žaludku mu ale bylo náramně
blaze  a všichni  Korejci  mu  tímto  mohli  být
ukradení.

„Telefon,  mám  hovor  přijmout?“  zeptala
se náhle Delia.

„Dej mi ho na obrazovku.“
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Televize potemněla, ale kupodivu se na ní
neobjevil  obličej  volajícího.  Obrazovka  byla
černá,  jako  kdyby  kameru  někdo  schválně
přikryl.

„Pavle?“
„Ano? Kdo volá?“
„Tady Jakub. Nepřerušuj mě, spěchám!“
Měl na jazyku, že se ho nechystá ani za nic

přerušovat, ale naléhavý tón v jeho hlase ho
přinutil  nechat  si  vtipnou  poznámku  pro
sebe.

„Prosím tě, přijeď teď hned k Muzeu. Na
ulici Vizionáře generála Klause je taková malá
hospůdka,  budu  tě  tam  čekat.  Pospěš  si.
Vezmi si ptéru!“

„Ale já mám schůzku, musím na úřad…“
„Prosím!“
„Pošli mi polohu.“
„Nemůžu, pojeď!“
Zavěsil.  Cítil,  jak  mu  do  prsou  řeže

podivný strach, i přes clonu štěstí vyvolanou
Optimixem.

„Deli,  zobraz  ulici  Vizionáře  Klause.
Vyznač  restaurace.  Je  mezi  nimi  výčep?
Nalouduj mi prosím souřadnice do infomu.“

„Hotovo, připomínám schůzku Úřadu pro
údržbu lidských zdrojů. Za hodinu.“

„To stihnu. Zavolej mi ptéru.“
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„Hotovo,  debet  na účtu se zvýšil  na tisíc
padesát  tři  Erde.  Tento  týden  utrácíš  velmi
málo, zamysli se nad tím!“

Ptéra  dorazila  během  několika  minut,
neměl  vysloveně  odpor  k létání,  ale
nastupování ve výšce desátého poschodí mu
nedělalo dobře.

Sedl si k volnému stolu, ostatně, bylo jich
tam dost.  V tuto dobu chodilo  do hospůdek
málo lidí.  Jakub musel  čekat  někde opodál,
zjevil se vzápětí a přisedl.

„Dáme si pivo?“
Kývl  a na  stole  se  objevily  dvě  sklenice

s řídkou  pěnou.  Byl  celý  nesvůj  a snažil  se
nervozitu zakrývat tlacháním.

„Tohle ředkvové pivo není špatné, ale věř
mi,  chtěl  bych  někdy  ochutnat  to  staré,
chmelové.  Přece  musí  být  ve  městě  nějaké
retro  hospoda  se  starým  pivem  a snad
i s lidskou obsluhou.“

Mlčel  a zíral  do  piva.  Pak  se  na  něho
podíval. Zděsil se, ty oči byly úplně prázdné.
Neměly výraz, najednou ho nepoznával. Teď
mu to ustavičné tlachání připadalo trapné.

Za chvíli jeho přítel začal mluvit. Nejprve
váhavě,  pak,  jako  kdyby  se  každým  slovem
uvolňovala nějaká překážka.

„Kdybys věděl… Já jsem utekl. Ani nevím,
jak ti to mám říct. Hlavně ty teď odsud zmiz!“
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Věděl,  že  neblázní,  jeho  oči  byly
přesvědčivé.

„Víš,  že  každý  nezaměstnaný  může  být
povolaný do nějaké reality  show? A nemůže
odmítnout? Když si pro mě přišli, tak jsem si
jich nejdřív  ani  nevšímal  a nechal  je  stát  za
dveřmi  a zvonit.  Čekali  na  mě,  odvezli  mě
někam…Vůbec jsem netušil kam.“

 „To tě nutili někde vařit? Nebo tě odvezli
k někomu  do  bytu  jako  náhradního
manžela?“

Znovu  se  na  něj  podíval.  Ne,  o vaření
evidentně nešlo.

„To je  úplně něco jiného.  Tolik  jich  tam
umřelo. Vůbec jsme o tom nevěděli, zdálo se,
že je to nějaká pitomá soutěž, že snad se dá
i něco vyhrát. Pak se to provalilo, tak zmasak-
rovaného chlapa jsem neviděl. Začali nás víc
hlídat. To ti vypadalo jako v nějakém starém
vězení…  Ozbrojená  stráž,  mříže,  ostnatý
drát.“

„Ale ty jsi utekl?“
„Měl  jsem  štěstí,  došlo  k nějakému

velkému průšvihu, semlelo to i nějaké chlapy
z ostrahy. Hrozný zmatek. Zůstal jsem náho-
dou  pozadu  a na  chvíli  na  mě  zapomněli,
vsadím  se,  že  mě  hledají  někde  v té  krvavé
kaši. To už jsem věděl, kde jsem, není to tak
daleko.“
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„Můžu  ti  nějak  pomoct?“  Padl  na  něj
strach, aby žádnou pomoc nechtěl.

„Jedno místo znám,“ říkal si Jakub jako by
pro  sebe,  „nemůžu  ti  o něm  říct.  Pokud
nepůjdeš  se  mnou.  Nechci,  aby  se  ti  stalo
něco  takového,  jako  těm,  co  byli  se  mnou.
Sbal se teď hned!“

Mluvil  tiše  a důrazně.  V tu  chvíli  ho
málem  přesvědčil.  Ale  seděli  dál  spolu
v naprostém bezpečí, u ředkvového piva, před
čím  měl  vlastně  utíkat?  V bance  mu  každý
týden smazávali  debet,  měl  už  dávno statut
nezaměstnaného spotřebitele.

„Promiň, mám teď schůzku. Kdybys něco
potřeboval, ozvi se.“

„Ty to fakt nechápeš,“ rezignoval.
„Zaplať to, chápeš asi, že nemám infom.“
Na  dlani,  kde  byl  infom  obvykle

implantovaný, se mu táhla čerstvá jizva.
Nečekal  dlouho,  na  řadu  přišel  téměř

okamžitě. Úředník, který obvykle ani nezvedl
oči od počítače, na něho se zájmem pohlédl.

„Možná  budeme  pro  vás  mít  co  nevidět
práci,“ oznámil mu, „máte radost?“

Nevěděl,  jestli  se  mu  posmívá  nebo  si
opravdu  myslí,  že  ho  zpráva  potěšila.  „No,
stejně  nemůžete  odmítnout.  Ale  je  to  velká
pocta. A šance. Využijte ji. Dáme vám vědět,“
propustil ho.
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V hlavě  měl  dokonalý  zmatek.  Něco  se
děje a on vůbec netuší, co. Je to dobré nebo
špatné?  Cestou  si  koupil  pár  piv.  Samo-
zřejmě, chmelové to nebylo, asi ho už nikdy
neochutná. Delia,  jako kdyby tušila,  že chce
být  sám,  ztišila  zvuk  televize.  Jen  reklamy
nechala nahlas, zákony je potřeba dodržovat.
Po čtvrtém pivu a další tabletě Optimixu začal
být malátný. Jako za těžkým závěsem zaslechl
upoutávku  na  zcela  novou  realitu  show.
Soutěžící  si  v ní  sáhnou  na  dno  svých  sil.
Upadal do spánku a Delia pohotově vypnula
televizi.

„Dobré ráno, je čas vstávat!“
Bolela  ho  hlava  a včerejšek  mu  připadal

jako další  zmatený sen,  jaké  se  mu obvykle
zdávaly.

„Máte  důležitou  zprávu  z Úřadu  pro
údržbu lidských zdrojů, mám ji přečíst?“

Srdce  se  mu  sevřelo,  bolest  hlavy  už
nebyla  důležitá.  Jakube,  proč  jsi  mě  tu
nechal?

Šel  zamyšleně  do  koupelny,  čištění  zubů
mu  připadalo  jako  něco  důvěrně  známého,
něco,  co znamenalo  domov  a kdoví  proč  ho
i dojímalo.

Kroky na schodech se ozvaly ve chvíli, kdy
se oblékal.  Opatrně zavřel  vodu.  Chvíli  bylo
ticho.  Pak  se  rozezvučel  zvonek.  Dlouze.
Potom ještě jednou krátce.
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Navrhuji  přepsat  znovu  do  zcela  reálu
dneška.  Tuto  verzi  nechat  k porovnání.
Dnešek bude ještě děsivější. Ich forma skvělá!
Nepoužívat slova smísil a vkrádal do spánku
– fráze. Jinak skvělý!

Podobnou soutěž dělá snaživá Pazderková
na Primě. Mlátí po sobě vajíčky, nechávají si
cvakat prsty do myší pastičky, žerou brouky.
To je současnost. Moc dobrá povídka.  

Nezlobíte  se,  že  vám  do  toho  zasahuju?
Názor si musíte stejně udělat svůj a stát si za
ním.

Pokud se autor pohybuje ve fikčním světě,
který  má  jiné  zákonitosti  (nebo  zákony,
zvyklosti,  techniku,  cokoliv),  než  ten  náš,
narazí  nutně  na  problém,  že  musí  tyto
odchylky  čtenáři  objasnit.  Ale  nemůže  se
pouštět  do  nudných  vysvětlovacích  pasáží.
Jaké  prostředky  lze  k takovému  účelu
využít?

V žádném  případě  neobjasňovat!
Vzpomeňte  na  Minority  Report,  prvního
Vetřelce, anebo, pro pamětníky,  Ikarie XB-1.
Ve  Vetřelci jste  v expozici  vržen  do  děje
měkkými  světlými  obrazy.  Astronauté  se
probouzejí  kdesi  v lodi.  Následuje  snídaně,
všichni  se  dobře  baví,  dávení  u snídaně
a roztržení plic… jste v ději rovnýma nohama,
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nikde  důvod  vysvětlovat  detaily  a tím
retardovat  děj.  Věřte  mi,  je  to  účinnější,
čtenář si musí domýšlet a zapnout fantazii. Já
ani  za  mák nepátrám, proč  váš hrdina bere
ráno jakýsi Optimix. Bavím se a velmi mně to
připomíná dnešek a současnost. 

P.S. Zbyly vám dva kousky Optimixu? Za
kolik? Vyměním za tablo prošlého Belasponu.

Nemám.  Sám  bych  často  Optimix
potřeboval.  Navíc  jsem  dospěl
k přesvědčení, že mediální svět budoucnosti
(částečně  i současnosti)  na  lidstvo  valí
nepříznivé  zprávy,  ovlivňuje  klima
společnosti  a připravuje  tak záměrně půdu
pro větší odbyt antidepresiv, samozřejmě ve
zločinném  spolčení  s farmaceutickými
firmami, kterým z toho kapou nemalé zisky.
Pěkná  představa,  že?  Rád  bych  ji  někam
zapracoval,  v minulé povídce jsem se jí  jen
lehce dotkl.

To  je  sci-fi!  Výroba  léků  je  už  tak
promyšlená,  že  každý  lék  musí  mít  v sobě
prvek škodící zdraví, takže léky samy o sobě
vytvářejí  další  možnosti  léčení.  Kanalizace
v Bruselu  je  prolezlá  kokainem
a antikoncepčními  pilulkami.  V roce  1956
vyšel  u nás  výtečný  román  Jdi  za  zeleným
světlem a napsal  jej  Edvard Valenta.  Kolega
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Čapkův v Lidových novinách.  Hrdina Šimon
se schovává za války ve Voznici u Staré Huti
u Dobříše a sní sen, že budou existovat prášky
na  spaní,  kdy  si  určíte,  o čem se  vám bude
zdát.  To  by  bylo  téma!  U Valenty  je  to
okrajový motiv, nápad, ale domyslet, co by to
se  společností  udělalo,  jak  by  se  řešila
kriminalita,  jaká  by byla  morálka.  Spát,  jen
spát… To je sci-fi! 

V první  části,  v souvislosti  s mladými
tvůrci, zazněly pojmy expozice, kolize, krize,
peripetie,  katarze,  hyperbola,  parabola,
reflexe, regrese. Je pro autora důležité, aby
věděl,  co  tyto  pojmy  reprezentují,  nebo  se
více  hodí  pro  literární  rozbor?  Jakým
způsobem  se  mohou  v textu  použít  a co
přinesou?

Hyperbola znamená  obecně  zveličení
akce,  vyprávění  nebo  popisu  předmětu.
„Říkal  jsem ti  to  už  snad milionkrát!“  „Měl
sílu, že by stromy rukama kácel.“

Parabola podobenství,  přirovnání.  „Ten
strom  sahal  do nebes,  jako  by  se  jich  chtěl
dotknout.“ „Krásná byla, jako růžička.“ Často
používané v Bibli.

Reflexe  přemýšlení,  přemítání,  úvaha,
dumání,  rozjímání.  Zastaví  se  děj  a autor
může říct svůj názor.
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Regrese  ústup.  Obyčejně  v textu
vzpomínání.

Personifikace pojmenování  vlastností
nebo činů živých bytostí přenášené na neživé
předměty. Druh metafory.

Eufemismus zjemnění,  zjemňuje  výrazy,
které by byly jinak nepříjemné nebo vulgární.

Ironie  a sarkasmus prostředky,  kdy
použijeme  opačného  významu,  než  se  jinak
používá.  Kousavost.  „To  tě  fakt  rád  vidím.“
„Už se nemůžu dočkat!“

Alegorie jinotaj. 
Anakolut záměrná  změna  větného

schématu, vyšinutí z větné vazby.
Elipsa  vypuštění  podstatného  větného

členu,  věta  neúplná.  „My  o vlku…“  „A já  si
říkám…“

Apoziopeze neukončená  věta,  zpravidla
končící  třemi  tečkami.  „Kdyby  v tu  chvíli
věděl…“

Epizeuxis opakování  slova.  Dost  často
používám. „Velmi velmi se mi líbí.“

Lyrika dojmy, pocity.
Epika vyjadřující děj.
Drama zpravidla  na  jevišti,  rozhlasové

hry.
Alegorie utajení skutečného významu.
Apokryf  padělek,  co  by,  kdyby.  Kniha

apokryfů Karla Čapka. Kdyby Romeo a Julie
zestárli.
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Lyrické  žánry píseň,  žalmy,  elegie,  óda,
satira, epigram, pásmo.

Epické  žánry příběh,  pracuje  s pointou,
bajka, báj, pověst, pohádka, povídka, novela,
román.

Dramatické  žánry tragédie,  komedie,
činohra, melodram, opereta, muzikál.

Má v dnešní době relativní svobody slova
ještě alegorie své místo v literatuře?

To je stejná otázka jako pochybovat, jestli
v dnešní  komplikované  době  má  cenu
komponovat  v písňové  formě.  Alegorie  je
symbol, podobenství, které pracuje se dvěma
rovinami  příběhu.  Moderní  román  a velmi
současný je Orwellova  Farma zvířat.  Orwell
nebyl  nijak vysoce ceněný spisovatel,  ale  na
témata  měl  cit.  Uměl  pojmenovat  situaci,
ve které jsme nebo do které se dostaneme za
třicet šest let. Zvolil mistrně alegorii. Jinak se
snad  ani  komunita  lidí  na  jednom  dvorku
napsat nedá.

Anakolut,  záměrná  změna  větného
schématu, vyšinutí z větné vazby - používalo
se spíše ve starší literatuře. Nemohu si vyba-
vit,  jestli  anakolut  výrazně  používal  nebo
používá některý ze současných spisovatelů.
Vy ano?
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Šel jsem polní cestou, nad hlavou zpívali
ptáci, a já věděl, že jdu domů. Šel jsem domů
(kdo?  co?),   nad  hlavou  zpívali  ptáci  (opět
první pád) a já věděl (první pád), že jdu domů
(jdu první pád).

Šel jsem polní cestou, a komu zpívali ptáci
nad hlavou, také pozná, že jde domů (1.pád,
3.pád, 1.pád, 1.pád).

Vychýlení  použiji  vědomě  na  posílení
pocitu  dramatičnosti  a dojemnosti.
Doporučuji  použít  jednou  v celé  knize.
Anakoluty  vznikají  spíše  menší  erudicí
autorovou. Pokud máte delší větu, hlídejte po
sobě, zda dodržujete stejný pád.

Reflexe  přemýšlení,  přemítání,  úvaha,
dumání,  rozjímání.  Zastaví  se  děj  a autor
může  říct  svůj  názor.  Jde  o reflexi  pouze
v případě, kdy přemítá autor, nebo i tehdy,
přemítá-li hlavní hrdina?

Oboje  je  reflexe.  Rozjímání.  Dřív,  v době
obrozenecké,  plnila  reflexe  didaktickou
úlohu,  byly  to  poučné  statě,  dlouhé
a nezáživné. Jak říkám, nedozírné dálky. Tyto
chvíle  zastavení  používal  i film.  V době
protektorátu  se  děj  zastavil  a kamera
sledovala  krajinu,  kostely,  kroje.  Dnes
Pantáta  Bezoušek vypadá  doslova  dojemně.
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Byl to jinotaj. Cenzor to moc dobře věděl, ale
také věděl, že lidé půjdou do kina a na chvíli
zapomenou na ty hrůzy kolem a nevědomky
si připomenou svoji identitu. 

Geniální kniha z let šedesátých je od Saula
Bellowa  Herzog.  Intelektuál,  který  (jak
pochopíme  dodatečně)  je  v blázinci  a posílá
všem  známým  dopisy.  „Nakonec
i samotnému  Bohu.“  Kniha  byla  světový
bestseller,  kultovní čtení.  Bellowovi se tímto
nápadem  vzkazů  podařilo  nenásilně  sepsat
reflexe,  promluvit  o tom,  co  ho  –  hrdinu
trápí.  Co  tíží  celou  Ameriku  šedesátých  let.
Úžasné  dílo.  Za  pozdější  Humboldtův  dar
dostal  Pulitzerovu  cenu.  Ruský  Žid,  sám
toužící  po  společenství,  po  komunitě
a přátelství,  snažící  se  o přátelství.
Následovník  Dostojevského  a Tolstého,  du-
chovní  bratr  Vladimíra  Nabokova.  Od
takového autora čtete úvahy s tužkou v ruce.
To jsou reflexe hrdiny. Takže jak vidíte, obojí
je možné.

Další  kniha  (z mnoha  jiných),  která
využívá  reflexí,  je  opět  kultovní  hrdina
Salingerova románu Kdo chytá v žitě, Holden
Caulfield. Této knížky se ročně prodá kolem
čtvrt miliónu výtisků. Je to roztomilá knížka,
kdy  autor  mluví  a přemýšlí  jazykem
dospívajícího  chlapce,  který  se  snaží
zachránit všechny děti, aby nespadly ze srázu,
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když se  ztratí  v žitném poli.  Úžasné reflexe,
vděčné  pro  studenty  k přijímačkám  na
hereckou  školu.  (Knížka  osudově  spjatá
s Markem  Davidem  Chapmanem,  vrahem
Johna Lennona.) 

Zvláště  Bellow  byl  velmi  poučen
Shakespearem,  v klasickém  dramatu  jsou
reflexe  (sentence)  zcela  běžná  věc.  Děj  se
zastavil  a herci  se  mohli  připravit  na  další
výstup.  Od  toho  tu  byl  jokulator,  kejklíř
a zpěvák  a průvodce  dějem.  Pamětníci  si
vzpomenou  na  televizní  Popelku,  kdy
průvodce dějem byl Jan Tříska s loutnou.

Ještě  bych zmínil  oblíbený  literární  žánr
19.  století,  román  v dopisech.  Hrdinové  se
obvykle  nesetkají,  vše  se  odehrává
v domněnkách  a rozjímání  obou  postav.
Dopisy jsou plné reflexí.

Regrese  -  ústup.  Obyčejně  v textu
vzpomínání.  V povídkách  má  regrese  také
své  místo.  Je  potřeba  používat  ji  opatrně?
Nezpomaluje tok textu?

Jestli retarduje tok textu? Ano. Retarduje.
Zcela  záměrně.  Dva  největší  filmy  naší
kinematografie používají metodu regrese: 

Pan  režisér  Otakar  Vávra  spolu
s Františkem Hrubínem napsali Romanci pro
křídlovku. Básník vzpomíná, jak se tady kdysi
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zamiloval  do  Terky  (Zuza  Cigánová),
mladičké  vitální  dívky,  která  přijela
s cirkusem. Prožívají spolu první letní lásku.
Mladého  Františka  hraje  skvěle  Jaromír
Hanzlík,  kterého  v reálu  (přítomném  čase)
hraje nedoceněný slovenský herec Julius Va-
šek.  A vynikající  výkon podává polský  herec
Janusz  Strachocki  (který  podle  pamětí
Otakara  Vávry  byl  nejdisciplinovanější  ze
všech  herců),  na  rozdíl  od  mladých
představitelů  (s dětmi  je  vždycky  kříž  při
natáčení).  Skvěle  polského  herce  namluvil
Bohuš Záhorský.

Druhý film, snad nejlepší, který má česká
kinematografie,  je  Zlatá  reneta.  Báseň
Františka Hrubína, režie opět Otakar Vávra.
Slabošský intelektuál se vrací zavzpomínat do
rodné vesnice,  uvidět znovu svoji  lásku. Nic
není,  jak  bylo.  Nic  neplatí.  I ta  reneta,  to
sladké jablko chutná hořce…

Oba filmy pracují s reminiscencí, s regresí.
S bilancováním.  Musíte  ukázat  daný  stav
a potom regrese  má ten účinek.  Není  dobré
vyprávět příběh jakoby od začátku. Je to tak,
každé drama je bilanční. Uzavírající nějakou
životní  etapu.  Bilancující  s odstupem  stáří
život.  Příběh  se  má  vyprávět  od  začátku.
Jenže  kde  je  začátek?  V přítomnosti.  Proto
retrospektiva. 
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Hyperbola  znamená  obecně  zveličení
akce, vyprávění nebo popisu předmětu. Lze
říct, že hyperbola přibližuje psaný text běžné
hovorové  mluvě?  V běžném  hovoru  často
zveličujeme - z různých důvodů.

Řekl  jste  to  velmi  přesně.  Hyperbola
a parabola (podobenství) je základ vyprávění
příběhu.  Koření.  Esence.  Když  jsme  mluvili
o příběhu, který vypráví babička dětem, mlu-
víme právě  o hyperbole.  Základ anekdoty  je
hyperbola,  nadsázka.  Každý,  kdo  vypráví
příběh  druhému,  použije  vědomě  či
nevědomě  hyperbolu.  Nadsázku  chápeme
jako styl uvolnění. Pozorujte děti, když sledují
grotesku.  Myš  utíká  před  kočkou,  kočka
spadne  z padesáti  metrů  a rozplácne  se.
Otřepe  a vyrazí  znovu  na  lov  myši.  Dítě  se
tomu nárazu na zem ze  srdce  zasměje.  Hy-
perbola  ho  uvolnila.  V rétorice  smíte  použít
hyperbolu jako legální a férovou přehnanost,
která  má  posluchače  na  chvíli  uvolnit.
A Bible?  Stále  používá  ve  vyprávění
podobenství  a nadsázku.  V pátek  ve  tři
hodiny  nebe  ztmavlo,  moře  se  rozevřelo
a zbarvilo  se  do  ruda,  mana  padala  z nebe,
tolik  ryb  bylo  nachytáno,  takže  všichni  se
najedli a  chléb byl pro všechny… 

Čímž končím tuto odpověď. Jsem sedřený
jak mezek, vaše otázka mně dala fakt zabrat.
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Chápu, že vám dala zabrat, ale stojí za to.
Děkuji.

Není  zač.  Takový  trik,  jak  předvést
hyperbolu v praxi.

Ano,  nedostatek  nonverbálních  prvků
v mailové  komunikaci  přivádí  pisatele
k občasným omylům.

To je velká pravda. Pokud posluchač mluví
s autoritou  nebo  člověkem,  kterého  dobře
nezná, implicitně se staví do submisivní role
(samozřejmě, že ne vždy). Pokud řečník po-
užije  vědomě  nonverbální  výraz,  ulehčí  si
práci.  U psaného slova  je  to  těžší.  Proto  lid
brzy  vymyslel  u esemesek  tzv.  smajlíky.
U psaného  textu  knihy  musíte  vtip  předem
připravit,  nebo  musí  vycházet  z kontextu
textu,  nebo  musí  být  komentován.  Jinak
čtenář tápe a takovou hru nemá rád.  Neori-
entuje se.  

Smajlíky  a emotikony  opravdu  nemám
rád  a nepoužívám  je.  Někdy  ale  chybí.
Povídka  napsaná  za  použití  takových  pro-
středků  by  byla  zajímavá,  určitě  ji  ale  už
někdo napsal.

275



To by byl laciný nápad. Autor komentářem
nebo  vysvětlením  věty  v dialogu  musí
uváženě  čtenáře  vést.  Nestačí  s dodatkem
v dialogu  opakovat:  „Řekl,  podivil  se,
zamumlal  či  pousmál  se.“  Někdy  je  vděčné
vůbec  nic  nedodávat.  Ale  i delší  dialog,
z důvodů  napětí,  je  nutné  zastavit
a komentářem čtenáře napnout.

Ale  už  jsme  o tom  mluvili,  o románu
v dopisech  a o Dopisech  Felice  B. od  Franze
Kafky.  Jistě  znáte  Lidský  hlas od  Jeana
Cocteaua. Žena volá svému milenci. Tuto po-
vídku jsem přepracoval a upravil pod názvem
Milovaný  hlas,  vyšla  v Ikarových
monolozích.  Napište  povídku  jen  v sms
zprávách, pište jen za sebe. Dbejte na to, aby
zprávy  gradovaly,  aby  si  čtenář  musel
domýšlet,  co  asi  druhý/druhá  odepisuje.
Skvěle tuto techniku zvládla jako rozhlasovou
hru Nataša Tánská v Hodině angličtiny.

Eufemismus  znamená  zjemnění.
Zjemňuje  výrazy,  které  by  byly  jinak
nepříjemné  nebo  vulgární.  V současné
literatuře zaznamenávám snahu o šokování
čtenáře různými vulgarizmy, o tom jsme už
také mluvili. Zdá se tedy, že eufemismus není
příliš  žádán  a může  působit  poněkud
ironicky.  Vy  ale  patříte  spíše  ke  skupině
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autorů,  která  eufemismy  pro  zjemnění
využívá, že?

Stravinský má překrásné paměti. Začíná je
vzpomínkou  na  svoji  chůvu,  která  ho,  když
byl maličký, líbala hlasitě na břicho. Znělo to,
píše,  „řečeno eufemisticky,  jako by ten zvuk
dělala  podpažím.“  On  nepoužije  sprosté
slovo,  tím by celou situaci  pošpinil  a zavedl
jinam. Chce nám říci, že to byla kojná, která
si  s ním  v mládí  hrála,  ne  matka.  Další
vzpomínka je ještě drastičtější. Malý Igor sedí
u stolu s dospělými a otec se ho nahlas zeptá,
zda  se  dnes  učil  francouzsky.  Igor  rádoby
vtipně  odpoví  „pourquoi?“  („parkva“  místo
„purkva“). Všichni se rozesmějí. Od té chvíle,
píše Stravinský, si v duchu škrtá každého, kdo
právě  zemřel  a tehdy  se  mu smál.  Víme,  že
takové  memoáry  se  nepíší  jen  tak,  že  autor
své vzpomínky uvádí s rozmyslem. Autor nám
naznačí, že chůva mu byla bližší než rozšířená
rodina.  Použije  slovo  eufemismus,  aby
podprahově  naznačil,  že  i přesto  všechno
bude laskavý a plný pochopení… Eufemismus
zmírňuje. Každá skupina vytváří a ztotožňuje
se  se  svým  jazykem,  argotem.  Komunisté
doslova  znásilnili  velkou  skupinu  lidí  svým
vulgárním a šroubovitým jazykem. Rozhodně
na eufemismus nezbylo místo. Dnešní jazyk je
obhroublý,  zastírající  cit  nebo  dokonce
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jemnost.  Pokud  spisovatel  chce  pracovat
s detailem,  podrobnostmi,  a jak  jsme  říkali
tropismy, musí používat eufemismus. Aniž by
vyzněl dekadentně či deviantně. 

Jaké  máte  vy  zkušenosti  s vydáváním
knih a hledáním vydavatele? Já samozřejmě
žádné.

Pokud  šlo  o samizdat,  kdosi  knížku
přepsal,  jistý  pan Bálek,  to je jediné jméno,
které  si  pamatuju,  knihu  svázal  a já  dostal
telefonem od  někoho zprávu,  že  mám přijít
v pátek  ve  čtyři  hodiny  do  recepce  hotelu
vedle  Bílé  labutě.  Čekal  jsem  tam  asi  pět
minut,  vešla  paní,  položila  k nohám  stolku
útlý  balík.  Já  jí  předal  bonboniéru.
Poděkovala  a popřála  hodně  štěstí.  Ať  prý
chvíli  počkám.  Podali  jsme  si  ruce  a dáma
odešla. Za pár minut jsem vstal a nesl si hrdě
sluncem  osvícenou  Prahou  balík  svých
knížek. Později jsem se dozvěděl, že hned po
distribuci mých knih z tiskárny někdo udal, že
mizí  papír,  vyšetřovali  to,  ale  na  nic  se
nepřišlo.

Po  roce  1990  jsem  začal  spolupracovat
s nakladatelem  Primusem  s tím,  že  budu
participovat  malým  dílem  finančně,  sice  se
o můj  díl  nepostará  v distribuci,  ale  já  měl
aspoň  přehled,  jak  to  s knížkou  vypadá.
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Nevěřte na granty. Ty se rozdělují zcela jiným
klíčem.  Musíte  propočíst  náklad,  stránky,
vazbu,  přebal,  popř.  ilustrace,  aspoň
frontispis  a shánět  peníze.  Anebo  se  vrátit
k samizdatu.  Ještě  je  jedna  možnost:  www.
knihovnicka.cz  v Brně,  redakci  mají  i na
Gorkého náměstí v Praze. To je na internetu.
Také vzniklo vydavatelství  bezvydavatele, ti
produkují  e-knihy.  Ale  stejně  velmi
doporučuji  publikaci   Jak se  dělá kniha od
Vladimíra  Pistoria,  aby  autor  alespoň  něco
věděl  o výrobě  klasické  knihy.  Vůbec  by
nebylo  na  škodu  poprosit  v knihařství
o dvoudenní  praxi.  Rádi  pomůžou  a poučí
vás.

Ono napsat knihu není zas tak těžké, ale
nabízet  rukopis  stojí  nervy.  Do  obálky
napíšete krátký dopis a přiložíte originál ru-
kopisu (bez jediné chyby!), na to si redaktoři
velmi potrpí, poznají, jak berete práci vážně.
Rozhodně  neposílejte  naráz  několika
nakladatelstvím  ve  stejné  době  svůj  román.
Je to nanejvýš neslušné. V prvním kole buďte
připraveni, že nějaký čas potrvá, než se vůbec
redaktor  ozve.  Když  sám po  třech  měsících
zavoláte a zeptáte se, zda si váš rukopis pře-
četli,  dozvíte se,  že nic takového nedorazilo,
ale po chvíli asertivního chování se dozvíte, že
to  tady  je,  ale  má  to  kolegyně  a právě  vám
chtěla  volat.  Takže  další  měsíc  a znovu
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zavoláte. Dozvíte se, že se zrovna rukopis na
další  tři  roky  nehodí,  protože  je  redakce
totálně  zasekaná  a máme  jinou  představu
o filosofii  nakladatelství.  Tak  to  už  si  raději
pro  rukopis  dojděte,  ale  patrně  jej
nedostanete, protože redaktor je dlouhodobě
nemocný.  Prostě  zmar  a cítíte,  jak  se  vám
dělá čistě somaticky špatně od žaludku.

Zajímavé, že velký Karel Gott, ke kterému
mám velkou úctu, se rozhodl poslední desku
produkovat  zcela  sám.  Dřív  se  doprošoval
Supraphonu, čekal na obal,  na Loděnice, na
studio v Karlíně, ono to ani jinak nesmělo být.
Dnes se nestydí prohlásit, že peníze na studio,
na  platy  hudebníků,  na  remasterování
nahrávky  a hlavně  dramaturgii  vybraných
písní  má  na  starosti  jen  on  sám.  Má  celý
projekt pod kontrolou. Je svým pánem. Jenže
to každý nedokáže.  Ani s knihou. A v tom je
ten vtip. Dokážou to jen ti umanutí a vytrvalí.

Další  věc  je  reklama.  Mluvil  jsem  o tom
jednou s panem Eduardem Cupákem, bylo to
mezi  natáčením mojí  hry,  a on  ke  mně měl
podivnou úctu. Mluvili jsme o pokoře a o tom
nedbat a nestarat se o reklamu. Pro něho by
bylo  nemyslitelné  jít  vařit  do  televizního
pořadu  nebo  házet  míčkem  do  klobouku.
Pište a nestarejte se, řekl. Od toho jsou tady
druzí,  ti  pomohou.  Jinými  slovy:  „Pracujte,
všeho se dočkáte.“
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Doslov první

Mezi první, nenápadně klíčící myšlenkou,
že  chcete  něco  sdělit  světu,  a uveřejněním
povídky  či  celé  knihy  zpravidla  uplyne
dlouhá  doba.  Autor  se  musí  obrnit  velkou
trpělivostí.  Též pokora je  na místě.  Nevím,
jestli  někdo  dokáže  s určitostí  prohlásit,  že
v něm  dřímá  spisovatel.  Jsem  však
přesvědčený  o tom,  že  málokdo  může  jistě
říct,  že  v něm  potenciální  spisovatel  není.
Stejně  tak  nevím,  jak  se  spisovatel  rodí.
Jediné,  s čím  se  podělit  mohu,  je  zvláštní
zkušenost,  kterou  jsem  díky  Janu
Kameníčkovi  získal.  Už  jsem  se  zmínil,  že
jsem nikdy o psaní neuvažoval a v hlavě mi
nevířily stovky příběhů, které bych mohl jen
přenášet na papír. Hovory o psaní a hlavně
praktické  rady  jak  začít  ve  mně  vyvolaly
zvědavost.  Může  se  do  tvorby  pustit
kdokoliv?  Zjistil  jsem  několik  věcí  –  tou
nejvýraznější  je,  že  psaní  je  návykové.
Jakmile  napíšete  první,  krátký  a třeba
nepodařený příběh, přichází další. A další. 

Ten druhý poznatek - jakkoliv si myslíte,
že jste nad věcí, je nesmírně těžké své „dílo“
někomu dát k přečtení. A čekat, jak dotyčný
zareaguje. Kritika bolí. Racionální já ví, jak
nezbytná  je.  Přesto  se  v koutku  duše  stále
cosi  staví  do opozice  a sveřepě  hájí  každý,
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i očividný nesmysl.  Ve všem, co děláme, na
nás číhají  slepé uličky,  do nichž díky svým
omylům  vstupujeme.  Je  jich  neuvěřitelně
mnoho a je štěstí,  pokud nás na ně něco či
někdo  upozorní.  Pozor  nevstupovat!  Jan
Kameníček  mi  na  některé  z nich  pověsil
cedulky s varovným nápisem.  Na jiné zase
„Vstup  na  vlastní  nebezpečí“.  Některou
zkušenost  musí  člověk  prodělat  sám.
Doufám,  že  to,  čemu  jsem  porozuměl  já,
porozumí  i jiný  čtenář  a že  i jeho  bude
pokoušet zvědavost.

S panem  Kameníčkem  bychom  si  mohli
o psaní  a všem,  co  s ním  souvisí,  povídat
ještě dlouho. Nevěnovali jsme se novele ani
románu,  těchto  témat  jsme  se  jen  zlehka
dotkli.  Myslím  si  však,  že  pokud  kniha
vyprovokuje  několik  čtenářů  k pokusu
o vlastní tvorbu, splnila svůj účel. Pokud se
mně  týká,  při  jejím  vzniku  jsem  se  bavil.
Pane Kameníčku, děkuji.
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Doslov druhý 

Chtěl  bych  mnohokrát  poděkovat  panu
redaktorovi  Jiřímu  Lojínovi,  který  se  mnou
měl  mnoho  měsíců  velkou  trpělivost  a byl
nadprůměrně  disciplinovaný.  Každý  den,
obvykle v noci,  mě čekal  na internetu dotaz
a já si jej do rána promyslel. 

A vám  moc  přeju,  abyste  našli  odvahu
a energii  a začali  psát.  A nebáli  se!
A nenechali se vysmívat. A byli trpěliví. A tak
jako  jazzoví  hudebníci  pracovali  s inspirací
a nutnou improvizací, a abyste opustili obraz,
který jste chtěli malovat, a pokračovali v tom,
co vám vzniká pod rukama.

Až  si  řemeslo  osvojíte  a začnete  se  na
každodenní psaní těšit, poznáte, že inspirace
se  nedá  vynutit,  ale  že  doopravdy  přijde
sama. Odjinud, než jsme zatím byli zvyklí ji
hledat. Tak jak zní motto mojí první knížky:

Zaslechl jsem zvuky cembala.
Byl to koncert.
Pro hoboj, cembalo a smyčce.
Odkud zazníval – to nevím.
Ale ze země to nebylo.

                                                                Jarosla
v Seifert
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Rozumíte už? Hodně štěstí!
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2. díl

Zdánlivé maličkosti 

Jan Kameníček

Ivo Fencl  

 

motto:

Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku. Pablo 

Picasso 
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Kniha Zdánlivé zbytečnosti (2013) od Kafkova pokračovatele Jana 

Kameníčka, která této předchází, je knihou přinejmenším podvojnou. Jde

o obsáhlé interview Jiřího Lojína, ale současně o svébytnou učebnicí 

psaní. V té je ukryto i čtrnáct prozaických textů, po sedmi od každého z 

obou autorů. Ale pokaždé je to jen „začátečník“, tazatel a učeň Jiří Lojín, 

kdo přijde s první verzí, a bývá to teprve Jan Kameníček, kdo se jeho 

variantu opakovaně pokusí vylepšit. V jednom případě - u Pohádky o 

kohoutkovi - dokonce dodá hned dvě přepracované verze. Asi nejlepší z 

vetknutých povídek je Úzkost. 

Nedobře však být jen mentorem, a tak jsou po právu přítomny i tři 

povídky pouze ve verzi jediné. Je to Kameníčkova Brežněvova smrt a 

Lojínovy Vana a Aplikace pro dva mobily. Ale od jádra k povrch jablka, 

kterým je tento neobvyklý knižní rozhovor. Nezastírá rysy spontaneity i 

jistou nedořečenost. Ne že by vadila. Ostatně… Právě máte možnost číst 

druhý díl Zdánlivé maličkosti a ještě bude následovat díl třetí Zbytečné 

pochybnosti, což i koresponduje s obecnou tendencí zpovídaného 

komponovat dílo do trilogií. 

Jan Kameníček je zkušený autor a působí jaksi vrstevnatě. Rozkryji teď 

aspoň pár z těch vrstev. 

Především je Kameníček autor sečtělý a zrovna tak se umí věnovat filmu, 

divadlu, rozhlasu anebo televizní dokumentaristice. Je praktik i kovaný 

teoretik a připraven o problematice přednášet třeba na vysoké škole, 

nicméně zaujmou nás také osobní jeho vzpomínky na rok 1968, podivné 

začátky normalizace i na normalizaci jako takovou, kdy bylo sté výročí 

narození Franze Kafky roku 1983 takřka ignorováno. Až fyzické jsou pak 

vzpomínky na Ladislava Fukse, s kterým se vídal především v letech 

1979-1984, a utkví vylíčení géniova převlékání se za stařenu, jak ho autor 
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a jeho kamarád zažili v tajuplném dejvickém bytě v ulici Národní obrany. 

Kuriózní, avšak nespornou protiváhou té krajně groteskní scénky je v 

druhé části Zdánlivých zbytečností trefný rozbor Hitchcockových filmů 

Ptáci a Psycho. 

Fuks s Kameníčkem a jeho přítelem ze dne na den přerušil styky, aniž by 

konkretizoval příčinu (patrně těžké zdravotní problémy, jednal prý 

podobně s mnohými), ale ještě předtím se stal autor Zdánlivých 

zbytečností spoluautorem scénáře Šamis podle Pana Theodora 

Mundstocka. Okouzlení osobností Ladislava Fukse mu už zůstalo. 

Zdaleka ne tak dobrou zkušenost měl třeba s Hrabalem. 

Aniž to Kameníček zdůrazňuje, vyvstává z textu i co „příslušník rodu“, a 

ač to zahaluje skromností, skrz řádky lze vnímat už osobnost jeho děda, 

filosofa Vladimíra Hoppeho či figury mnoha strýců. Včetně majitele 

továrny TOS Hostivař (který prchl do USA), včetně restaurátora 

Bohuslava Slánského, včetně architekta Fanty. 

Mezi Kameníčkovy tety náležela zas majitelka známého salónu, k níž 

chodil Kafka, a také překladatelka Marie Horlivá nebo redaktorka Marie 

Petelové či překladatelka a publicistka Marie Fantová, zatímco manželem

další Kameníčkovy tety byl známý znalec díla Josefa Čapka Jaroslav 

Slavík. Avšak tyto příbuzenské konotace spisovatel neglorifikuje, ba dá se

říct, že před nimi varuje. 

Díky Jiřímu Lojínovi nelze pominout ani tu vrstvu Kameníčkovy 

osobnosti, skrz kterou může vyvstat (i jako autor fungující od roku 1980 

zdárně na volné noze) v podobě tvůrce relativně finančně zajištěného, 

který po převratu zažádal hned o dvě továrny a 27 dalších nemovitostí. Z 

knižního interview přesto utkví prosté konstatování, že právě boj o 

dotyčné statky zabral dvacet let, a nezastřeně se vzpomíná i na momenty, 
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kdy autor váhal nad životem, anebo přinejmenším koketoval s 

alkoholem. 

Ale k meritu knihy. Nelze než konstatovat, že Kameníček dělá v první 

řadě dojem člověka oddaného psaní a plného zkušenosti zrozené v 

intimitě. Rád se třeba rozhovoří o tom, jak je občas na místě uhnout z 

dálnice plánů a vyslechnout momentální vlastní vnitřní hlas. Inspiraci. 

Ano, člověk se vrátí na původní cestu, ale neměl by zanedbat takové 

volání. 

A i naopak. Jsme varováni před mechanickými pokusy počít novou 

knížku ještě v tempu předchozího opusu. Ani takové tendence ale nejsou 

výslovně zatracovány. I ony náleží k údělu autora. V interview Kameníček

oplývá tolerancí, byť Lojína nikdy nenechá bořit zásady psaní prověřené 

staletími. 

Některé Lojínovy reakce a otázky jsou záměrně trochu naivní, tápavé a 

jaksi až chlapecké, ale zároveň i ukotveny výbornými Lojínovy 

prozaickými dílky, vsazenými rozhovoru takříkajíc přímo do tváře. 

Technika psaní byla už samo sebou vykládána a vyložena mnohými a 

nespočetněkrát a sám Jan Kameníček na některé rádce rád odkazuje, aby 

vedle nich poradil a pomohl po svém. Oba spoluautoři sice prohlašují, že 

psali, aby se k tvorbě rozhoupal i čtenář dosud nerozhoupaný, ale máme 

pocit, že výsledek může být i opačný a že mnohý grafoman po dočtení 

knihy upustí od zbytečných snah. 

Titul Zdánlivé zbytečnosti není náhodný. Odkazuje na drobné, o to však 

originálnější postřehy, koření každé dobré prózy či hry, které už není jen 

„zdánlivou maličkostí“. Pokud by totiž ony „zbytečnosti“ chyběly, sice by 

se příběh nevychýlil z osy, ale čtenáři by nevoněl. Spolu s Franzem 

Kafkou má Kameníček za nejhorší vlastnost netrpělivost a nelze to než 
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akceptovat, nicméně vnímejme i jistý extremismu rad udílených s tím 

vědomím. Cituji: 

První věta je natolik důležitá, že vymyslet ji trvá několik týdnů. 

Minimálně. První věta musí obsahovat co nejvíce informací a mít v sobě

napětí. To je velmi těžké. Těžší je jen vymyslet název. Kafka používal 

jedno slovo, byť tvrdil, že je to jen pracovní verze, Ota Pavel dodržoval 

zásadu, že název musí obsahovat tři slova. 

Návodem, jak psát i škrtat, je druhá část Kameníčkovy a Lojínovy práce. 

Osobně mě nejvíc zaujalo, nakolik se zpovídaný nebojí inspirací a vlivů. 

Každá jeho kniha disponuje mottem, jak připomíná, a každou se mihne 

postava Steinmanna. 

Je-li vůbec v knižním rádci něco sporného, možná krátká sekvence o sci-

fi, která se víc než fantastikou zabývá tím, co podobně šlo označit v díle 

Ladislava Fukse. Je to tedy až příliš specifická i akademická zmínka o 

vědeckofantastickém žánru. Nicméně si uvědomme, že k nám stále 

promlouvá muž obšťastněný mimo jiné následující vzpomínkou (str. 42): 

Mistr Fuks, v bílomodrém námořnickém tričku, se náhle omluvil, 

zamyšleně vstal a zavřel za sebou dveře. V klidu jsme čekali s jistou 

převahou a nadhledem, zda dostaneme ještě očka či rovnou kaviár. 

Doba čekání se trapně prodlužovala, dokonce jsme dvakrát vesele 

zvolali, zda nechce pan doktor s něčím pomoci, a Sváťa si troufl 

zaklepat a mírně pootevřel dveře. Ty se však surově přibouchly. Podíval

jsem se na Sváťu. Byl zcela bílý a opakoval, když si sedal zpátky do 

křesla: „To je strašný... To je strašný.“ 

Dostal jsem strach. Konečně se dveře otevřely a nám začala prudce bít 

srdce. 

Ve dveřích stála stařena s bílými dlouhými vlasy, na tváři měla 

latexovou masku, brokátový župan, smyslně se vlnila a kňouravě 
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začala naříkat. „Já už jsem celá nešťastná,“ vypískla. „Už má vážně chuť

si něco udělat a jít na hřbitov za matkou. Láďa...“ Podívala se na nás a 

my jako opaření, abychom se za každou cenu zúčastnili hry a nemohli 

být ještě víc manipulováni, jsme řekli, že pana doktora známe a jestli 

ona může říct, čím ji tak trápí. 

„Chodím ho navštěvovat, nepravidelně, pravda, jsem už dávno v 

důchodu, ale stále pracuji na poště a hraju na akordeon. A ten můj 

Láďa, když přijdu – chybí!“ Náhle zbystřila sluch. „Slyšíte?“ Povyskočila

a vběhla do druhého pokoje. „Já ho slyším! Je určitě tady! Jistě, že se 

schovává! Je to jenom taková hra!“ 

A bylo ticho. Po chvíli se dveře otevřely, tam pan doktor v námořnickém

tričku a ptal se ustaraně: „Nebyl tu někdo?“ 

„Byl… Taková odporná stařena, pane Fuksi.“ 

„Ach,“ usmál se, „moje vzdálená teta, občas přijde, ale já se před ní 

vždycky schovám.“  A dodal: „Jde mně občas pěkně na nervy.“ 

Tolik z článku, který jsem o vás uveřejnil po vydání prvního dílu 

trilogie, Zdánlivých zbytečností. Protože by mě však zajímalo několik 

doplňujících zdánlivých maličkostí, které ale rozhodně nejsou zbytečné, 

dovoluji si v našem rozhovoru pokračovat a položit ještě pár otázek. 

Jste autor řazený mezi pokračovatele Franze Kafky; stýkal jste se s 

Ladislavem Fuksem i dalšími spisovateli a umělci. Nakolik vás tyto 

vzory ovlivnily; jak byste asi psal, kdybyste jejich knihy nečetl? 

Samozřejmě, že mě takové přirovnání velice těší. V Německu se před lety 

konal seminář literárních vědců věnovaný Franzi Kafkovi. V přednášce 

dr. Františka Kautmana jsem byl vedle Bohumila Hrabala, Libuše 

Moníkové a Karla Pecky jmenovaný i já. Je to zavazující. 
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Teď jsem se dozvěděl, že prý vyjde knížka, jistá polemika o psaní 

Františka Kautmana a mém přístupu k tvorbě. O tom, jak bych psal, 

kdybych jejich knihy nečetl… A to je výborná otázka. 

Ať to nevypadá namyšleně, ale asi bych psal stejně, jako píšu. Ty prožitky 

máme hodně podobné. U Franze Kafky se to týká odcizení, které jsem v 

mládí prožíval a viděl všude kolem sebe, a Ladislav Fuks se zabývá vztahy

v rodině. Jedno a druhé není totéž. Od Franze Kafky jsem se naučil, a to 

bych asi neuměl, kdybych ho dopodrobna nečetl, drobnokresbu. To, jak 

dokáže, jak říkám, literární fotografii; jak zvládá popsat detailně 

okamžik. A Ladislav Fuks? Umí, díky tomu, že studoval psychologii, 

vzorně popsat psychologii postav. 

Protože já sám studoval hudbu, snažím se stavět větu jako melodii a jako 

by věta byla hudební fráze. 

Nakolik je pro vás Franz Kafka významný a nakolik vám konvenuje 

prostředí „jeho“ Prahy? Dovedete si představit, že byste nemohl 

vycházet z onoho toposu? 

Kafka pro mě znamená mnoho. A Praha je pro mě velice významná; dá se

říct, že jsem v životě nikdy jinde dlouho nežil. Ovšem Praha, kterou ještě 

pamatoval Franz Kafka, pochopitelně není. Starý Josefov se začal bourat, 

když bylo Kafkovi třiadvacet let. Zatuchlé a nehygienické ghetto, kde 

Kafka vyrůstal, a o kterém napsal (jako vždy talmudský protimluv), že je 

to pro něho vězeňská cela a tudíž pevnost, tak taková Praha přestala 

existovat. 

V době jeho dospívání byla Praha součástí habsburské monarchie, 

vyskytovaly se tady různé národnosti, prolínaly se zde jazyky, politické a 

společenské směry. Ovšem Kafka vnímal moc dobře, jaké v Praze nastává

společenské napětí, a proto také později napsal, že by bylo asi nejlepší 
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vtěsnat všechny Židy do šuplíku a tam je nechat udusit. Což si někteří 

teoretikové vykládali jako geniální předtuchu nacistických 

koncentračních táborů. Mimochodem, je až roztomilé, jak každé Kafkovo 

téma má velmi prozaický důvod. 

Vyrůstal uprostřed jednoho z nejstarších evropských ghett, který 

zahrnoval komplex křivolakých uliček, průchodů a pasáží tzv. 

Judengassen, prostírajících se od Staroměstského náměstí, kde Kafkovi 

bydleli, až ke Karlovu mostu. Za Kafkova mládí bylo v této přelidněné 

oblasti šest synagog. Pod tajemnou čtvrtí zůstávaly, a jsou dodnes, kosti a

duchové sedmi staletí židovské mystiky, chasidských učenců, kabalistů, 

astronomů, rabínů a vizionářů. Tato Praha měla své talmudické 

osobnosti; ten nejuctívanější byl Rabi Löw, známý také jako MAHARAL. 

Byl hlavním mudrcem pražského ghetta, duchovním vůdcem, filosofem, 

astronomem, přírodovědcem i astrologem. Podle legendy byl i tvůrcem 

pražského Golema. A toto tajemné židovské ghetto bylo najednou 

zbouráno. 

„MÁ VĚZEŇSKÁ CELA – MÁ PEVNOST." TA JISTOTA NÁHLE 

ZMIZELA. 

Toto všechno Kafka nepředstavitelně citlivě vnímal. V té době v Praze 

byla spousta kejklířů, mágů a také podvodníků. Zcela běžně se zde ve 

vozech se slámou ukazovali najatí žebráci, kteří se předváděli, kolik hodin

a dní dokážou nejíst. Pro mnohé velká zábava, pro citlivého Kafku námět 

pro hrozivou povídku Umělec v hladovění. 

Byl jsem se onehdy těsně po Vánocích projít po Praze a zase znovu hleděl 

s hlavou vzhůru na Svatovítský chrám. Nikde jinde se nemohla odehrávat

kapitola V chrámu než tady v Praze. Kde jinde by Josef K. kráčel po 

deštěm zmáčeném nádvoří, kde jinde by vstoupil do prázdného chrámu a 

uslyšel hlas plný ozvěny: „Josefe K.!“ 
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A Kafkův velice kratičký pobyt ve Zlaté uličce? Dnes je z toho dobrý 

obchod s legendou, jak zde tvořil. Na pár dní mu sestra za maličký nájem 

půjčila domek, sotva dva na dva metry. Bez vody a elektřiny. Kafka byl 

šťastný, že nemusí být doma u rodičů. Vzpomíná, jak si zapálil svíčku a v 

kabátě psal. A potom, za světla plynových lamp šel pomalu v čerstvém 

sněhu od Hradu domů. 

Dodnes chodím po staroměstském náměstí a uctivě sahám na (dávno už 

mnohokrát vyměněnou) kliku dveří, kde Kafka bydlel a odkud chodil na 

večerní procházky a denně do práce. Práce, která ho nebavila, ale kterou 

vykonával velice zodpovědně a které se nechtěl zcela vědomě vzdát. 

Dopodrobna a velmi pečlivě a systematicky, jak je u něho typické, 

zapisoval a detailně zakresloval drastické úrazy prostých dělníků a 

poznával jejich osudy. To je i předobraz všech systematických mučících 

strojů, které později s velkou hyperbolou popisuje. A také viděl prosebné 

čekání dělníků na tmavých chodbách a neochotu některých svých kolegů. 

Také vnímal byrokracii, která v rakouské monarchii vládla, a chápal 

nemožnost dovolat se jakéhokoli práva u „vyšší instance“. 

Prožíval jsem z osobních důvodů také ortel nad Jiřím Bendemannem, 

intenzívně jsem zažíval proces, který vedli příbuzní v pražském hotelu 

nad Kafkou, když si podruhé odmítal vzít Felice B. (Frídu Brendfeldovou,

jak svoji snoubenku nazývá v Ortelu). On sám jako právník znal moc 

dobře causu a soudní přelíčení se Šimonem Abelesem. Šlo o proces, který

se konal na začátku 18.století a jako případ vešel do právních análů. I na 

ten proces Kafka odkazuje a získává tím „hloubku” svého příběhu. 

I my sami jsme však poznali na vlastní kůži věčný dohled a rozhodování o

nás, to všechno se nás osobně týkalo, takhle jsme Kafku četli. A bohužel 

můžeme číst pořád. 
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Ovšem Kafkova senzualita musela být nepředstavitelná. Jeho otec nebyl 

takový ničema, jak se občas traduje. Byl to člověk na zemi nohama stojící,

úspěšný obchodník, respektovaný se svým krámem na Staroměstském 

náměstí. Ovšem stačilo pár nevhodných poznámek a mladý Franz vzal 

tyto věty jako nejtěžší útok na svoji osobu. Přitom se snažil s otcem 

sblížit, vzpomíná na prožité chvíle na plovárně; ale co je to platné, když k 

němu otec prohodí pár nevhodných poznámek, jeho životní energie mizí. 

Tato životní ambivalence je pro Kafku typická. Hledáním smyslu života 

jsme si prošli všichni, kladli jsme si otázku k čemu a co z toho, ovšem u 

Kafky to byl ubíjející celoživotní vývoj, který nikdy nepřestal. 

„Jen nepřeceňovat to, co jsem napsal, tím se mi stane nedosažitelným to, 

co mám ještě napsat…“ To je jeho typická ambivalence. Kafka musel trpět

depresemi, rozhodně endogenními depresemi, které mu přinášely 

tělesnou slabost a ještě víc prohlubovaly jeho prožitky o smyslu života. S 

tím vším s Kafkou soucítím, jen bych se o podrobnostech nerad 

vyjadřoval nahlas. A na vaši otázku, jestli užívám genia loci, odpovídám, 

že zcela určitě. Uličky Prahy jsou opravdu tajemné, protože působí jako 

labyrint; málokdy vidíte na konec ulice a to činí, obzvlášť pro cizince, 

naše město záhadným až nepochopitelným. A tato tajemnost a záhadnost

by se měla přenášet i do literatury. Každý příběh musí být svým 

způsobem detektivní příběh. Záhada. 

Odpoutejme se na chvíli od literatury a vrhněme se víc do života. Vím, 

že vás potkala před několika týdny nepříjemná zdravotní komplikace. 

Když jsem před deseti léty dostal dort a na něm napsanou padesátku, 

upřímně mě to zdrtilo. Je to marné, ale co je napsané, platí. Takže 

šedesátku nechci ani vidět… V mládí žijeme pořád v uvažování: zítra 

zítra zítra. A stačí malý, nepozorovatelný okamžik, drobný zlom v životě 

a na všechno začnete nazírat očima, že bylo bylo bylo. Pořád jsem si 
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myslel, že mám život pod kontrolou, že mu docela systematicky vládnu. A

najednou, vloni o prázdninách, kdy jsem trávil dovolenou u bazénu a v 

klidu a kdy jsem dělal nějaké korektury, mě rozbolela nepochopitelně 

hlava. Probudil jsem se na JIPce v Českých Budějovicích. Mozková 

mrtvice, následně tři epileptické záchvaty. A tak zčista jasna ležíte a 

koukáte v noci odevzdaně do stropu a nevíte, jestli se ráno znovu 

probudíte. Akorát se vám, nevím proč, vybavuje oceán a ten podmořský 

život, nepochopitelný klid a to příjemné ticho…

A poznáte skvělé jednání krásných sestřiček a týmy profesionálů, a učíte 

se znovu ar ti ku lo vat a donést lžíci ke rtům. A pak se trpělivě naučíte 

vycvakat číslo na mobilu. A pokusíte se vybavit si, kde bydlíte. A na 

spoustu věcí tolik nepospícháte a nemáte takové ambice; to proto, že na 

to všechno už nemáte tolik síly a energie. 

Nedávno jsem slyšel výrok, že šedesátka je nová třicítka. Jistěže byla 

míněna šedesátka v životě. Je to jen bonmot? 

Je to bonmot, který, jak to bývá, neodpovídá realitě. V šedesáti si moc 

dobře promýšlíte, co budete dál dělat a na co ještě máte sílu. To ve třiceti 

letech není. Ve třiceti jste plný síly a naivního odhodlání a obyčejně s 

výhledem na nekonečnost času před vámi. Je mi líto, ale takový pocit v 

šedesátce nemáte. A také spoustu věcí neberete automaticky. Je to tak; 

nic neberete samozřejmě. 

Když se někdo ptal Franze Kafky, jaké vlastnosti považuje za nehorší, 

řekl, že jsou tři. A opravil se, že vlastně dvě. A dodal, že jen jedna: 

netrpělivost. Když mně umíral otec, seděli jsme spolu na chodbě v 

nemocnici, nad námi zářily studené zářivky a všechno kolem bylo cítit 

desinfekcí a my probírali (jako každou návštěvu), co bylo k obědu. A 

najednou se táta na mě podíval, sepjal prsty do sebe a povídá: „Takhle to 

všechno teď zapadá…“ Je to velká pravda. Všechno má svoji zákonitost a 

295



svůj čas. To neříkám nic závratně nového, to je psáno už v Knize Kazatel. 

Jen si stále víc uvědomuji, že neexistuje trest a že všechno napomáhá k 

dobrému. A čím dál víc beru na vědomí, že všechno, co se děje, se dít 

musí. 

To je dost šokující a pochmurná odpověď. 

On život opravdu drží každým dnem na vlásku, my sami nedokážeme 

odhadnout, jaký zvrat nás může v nejbližší chvíli potkat. A co se týká 

jedince, to platí i na nás všechny. Teď to vypadá, že jsme něco zanedbali, 

nemoc propuká a my to zaspali. Ano, zaspáváme dobu…

Co se týká techniky psaní, o které se vyjadřujete ve Zdánlivých 

zbytečnostech, lze říct, že je někdy lépe stvořit mozaiku a potom 

očekávat pouze ty čtenáře, kteří si mozaiku budou umět složit?

Snažil jsem se vždycky vycházet z hudby a výtvarného umění. Hudební 

analýzu jsem studoval, rozbor skladeb pro mě znamená velmi mnoho a je

pro hudebníka ale i pro spisovatele velice prospěšný. Zdánlivé 

zbytečnosti se zaobíraly detaily při psaní a tím, jak psát dialogy, tento díl 

víc analyzuje ukázky literárních textů a třetí část Zdánlivé pochybnosti už

bude nejvíc knížkou vzpomínek a zbytečných životních pochyb. Ale pořád

jde o střípky, pocity a procity, o vzpomínky. A příběh se pozná vždycky až

nakonec. 

Také výtvarné umění máme ovšem v rodině, strýc byl malíř, a mě 

konkrétně hodně ovlivnila koláž. Proto někdy použiji motiv nebo celý 

úryvek, přenesu jej v textu a použiji v jiné souvislosti. O žádné střetávání 

šicího stroje nad operačním stolem ale nejde. Je to jen práce s motivem, s

tím, že by celoživotní autorovo literární dílo mělo být co nejvíce 

homogenní. I když je známá věc, že spisovatel píše stále o jednom 

tématu. Tedy ten dobrý. Jiná věc je kompozice. 
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U několika knížek jsem měl možnost udělat také ilustrace. Vždycky šlo 

nakonec o útržky vzpomínek, které se sestavují jen pomalu, a vždy musím

počítat s trpělivým čtenářem, který si „dovede složit mozaiku“, jak říkáte. 

Ve vaší povídce Příběh se strýcem mě zaujala úvaha o davu. Dost často 

se také vracíte k postřehu, že síla může být právě ve schopnosti nejít s 

davem. Ale to může být i nebezpečné, ne? 

Dav je slepé zvíře, známý to Freudův poznatek. V davu mozek neznamená

nic. Dočista nic. Stačí si přečíst klasickou, pro někoho již zastaralou studii

Gustave le Bona Psychologie davu. Dobře zvolená a snadno skandovaná 

hesla zdůvodní všechno. Nekompromisnost a netolerantnost, ty si žádá 

dav. Fanum, to znamená posvátné místo; boj o totem, jak to nazývám. 

Zažil jsem na vlastní kůži, co dav dokážem, a poznal jsem, co to je být 

uvnitř něj. Doslova neschopnost dýchat, ten pach lidského potu, potu, 

který vyměšuje z těla stres a strach a moč… Povídka Příběh se strýcem, je 

ale o něčem jiném. Je to rozhovor ďábla, pokušitele, který navádí hrdinu, 

aby opustil svoje samostatné, i když dost absurdní myšlení, a přijal 

myšlení davu. 

Je to tak: je dobré si zachovat od davu odstup a zachovat si vlastní názor. 

To je to hlavní, co se také od spisovatele čeká: vlastní názor. 

Někteří spisovatelé si při jeho formulování ale pomáhají i alkoholem. 

Také o té své krátké životní etapě se upřímně zpovídáte. 

Patrně se zmiňujete hlavně o novele Mezi spánkem. Ano, alkoholem jsem

si jeden čas pomáhal; bylo toho na mě v té době dost. Nacházel jsem se 

na druhé straně světa a tady v Praze mně zemřel táta. Vrátil jsem se a na 

druhé straně světa mně zemřel za dalších čtrnáct dní strýc, kterého jsem 

měl moc rád. Bylo toho opravdu dost. Od té doby se úplně jinak dívám na

alkoholiky. Necítím žádnou bariéru, když se s člověkem „nemocným 
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alkoholem“ bavím. Žádný stud mezi námi není. Ne. Jen veliké pochopení.

Rozhodně loze, jak říkáte, tvořit bez alkoholu. Ale myslet si, že mnozí 

literáti si po celodenním psaní vyčistí hlavu usilovným běháním a potom 

si zajdou na hodinku dvě do posilovny nebo trochu té jógy… To byste od 

spisovatele čekal opravdu hodně. 

Zacilme přímo mezi písmena. Netkví talent právě v tom, co vynechat? 

Jako mladík jsem jednou ráno pospíchal do školy. Svítily ještě noční 

lampy, už svítalo, bylo zimní ráno. Proběhl jsem kolem výlohy 

knihkupectví a najednou jsem se mimoděk vrátil a zahleděl se do 

osvětlené výlohy. Byla tam rozevřená kniha a já uviděl Braqueovu 

reprodukci: Dva ptáci, za nimi ohromné rudé slunce. Doslova mě to 

omráčilo. Taková střídmost projevu a minimalismus. Ohromeně jsem na 

obraz zíral. A poslední obrazy Jeana Miróa? Jen nesmírná bílá plocha a 

na ní dvě slabé tenoučké čáry. Střídmost, úspornost, mistrovství 

abstrahovat. 

A stejné je to v psaní. Když uvážíte, že musíte pracovat se všemi pěti 

smysly, když chcete popsat scénu, a s psychologií postav, tak musíte 

neustále škrtat; odhazovat zbytečný mramor. Kromě toho se dnešní doba 

odehrává v nepředstavitelném tempu sdělování. Vždyť my už jsme 

netrpěliví i ke svým tabletům a mobilům. I čtenář má potřebu rychlého 

sdělení. Ale je na spisovateli, aby čtenáře donutil k tempu, které si 

spisovatel sám představuje, a je na něm, co sám uzná za vhodné čtenáři 

sdělit. I co je hodné zájmu pro autora samého. 

Ano, bohužel i bohudík, talent se pozná také v tom, o co máte především 

zájem, a v tomto ohledu bych připomenul jednoho jediného autora: 

Antona Pavloviče Čechova. 
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Vedeme rozhovor. Nakolik jste v rozličných fázích vlastního života vedl i

rozhovory sám se sebou a jak se podle vás takový imaginární rozhovor 

liší od rozhovoru s novinářem, kolegou nebo prostě s nejdůležitějšími z 

lidí, které jste potkal? 

Když jsem byl malý, zahlédl jsem v tehdy ještě černobílé televizi rozhovor

s Adolfem Bornem. Ptali se ho, jak je to technicky možné, že kreslí v 

tandemu s Oldřichem Jelínkem. Odpověděl otázkou: „Chodili jste někdy 

po redakcích?“

Zapamatoval jsem si, nevím proč, tu odpověď. Jsou to takové drobné 

detaily, které ovlivní váš budoucí život. Po mnoha letech jsem nabídl 

svému spolužákovi z konzervatoře Svatoslavu Gosmanovi, že budeme 

spolu pracovat v tandemu a psát. Pro laika je to patrně nepochopitelné, 

mnohokrát se nás také na tuto spolupráci ptali. 

Pracovali jste se Svatoslavem Gosmanem třináct let, psali rozhlasové 

hry, hudební scénáře pro rozhlas a televizi. Ale patrně nastala chvíle a 

také nové podmínky, za kterých jste spolupráci přerušili, i když třeba 

dočasně 

Neumím si představit, že bychom si teď po mnoha letech spolu sedli, dali 

kafe a začali psát. Je to stará otřepaná fráze, ale je jiná doba. Vždyť i my 

jsme ji před lety sami dobře vytušili! Učili jsme se spolu (tu dobu 

podrobně popisuji v prvním díle Zdánlivých zbytečností), chodili po 

redakcích, po rozhlasových a televizních studiích, ale po tom všem se 

nám dnes ani trochu nestýská. Nakukoval jsem do dveří nově opravené 

budovy rozhlasu, se ženou jsme byli stříhat jakousi její divadelní 

inscenaci v televizi, ale nic mi to prostředí neříká. Nic nového. Také 

bychom nenašli redaktory, které jsme měli rádi a kteří k nám byli slušní, 
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a psali jsme jinak. Scénáře bych dnes rozhodně pro hudební redakci 

nedělal; možná povídky pro rozhlas. 

Pokud se ovšem se Sváťou sejdeme, během půl minuty navážeme na 

nadhozené téma, víme, jak druhý reaguje, co chce slyšet a co už ví. Přátel 

má člověk hodně, přítele jednoho. 

Je to možné, že se dva autoři tak shodnou a vyjdou si pracovně vstříc? 

Je to možné a je to dokonce velmi výhodné. Chce to disciplínu a důsledný

režim. Třináct let jsme se scházeli ve tři čtvrtě na dvě, vypili kávu a psali 

scénáře. Naše doména byly životopisné rozhlasové hry a televizní 

hudební scénáře. Metodou brainstormingu a podporováním divergence 

myšlení se dá dosáhnout velmi rychle cíle. Samozřejmě bez kritiky 

druhého a také s humorem. Jsou to pravidla, která stále platí. Stejné je to

s tzv. prací na kanapi. Spisovatel musí dokázat být hodiny v klidu a hledět

doslova do stropu. V tu chvíli nastupuje vnitřní monolog. Ale že by se 

tolik lišil od rozhovoru s kolegou? To si nemyslím. Naučíte se psát, když 

sednete k počítači a začnete psát dopis někomu blízkému.

Patříte ke spisovatelům, kteří jsou technicky s dobou. Tak by mě 

zajímalo, jak se díváte na elektronické knihy, ne-li na elektronické 

knihovny. 

Někteří umělci se rádi prezentují jako ti, kteří zdaleka nevědí, k čemu je 

škrabka na brambory, a přezíravě tvrdí, že netuší, jak pracuje mobil či 

počítač. No, to tak nevím také. Ale k těm přístrojům mám hlubokou úctu.

Jeden čas jsem odmítal psát na počítači; myslel jsem si, jak musím 

vdechovat vůni pásky z psacího stroje. Teď jsem šťastný, že nemusím 

„mundovat“ text, to přepisování bylo úmorné; plat paní sekretářky také 

nebyl zadarmo. Dnes text napíšu, opravím a dokonce nemusím na poštu. 

Proto si my dva spolu můžeme na dálku povídat. Druhá věc je, že se 
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všichni dostáváme stále do většího tempa. Společenská dohoda je, že 

musíme reagovat na každý mail, nejlépe okamžitě. Dřív nepsaná dohoda 

byla, že obdržím dopis, přečtu a dojdu s odpovědí na poštu. Koupím 

známku a odešlu. A nejdříve až za tři dny byla odpověď u adresáta. 

Dostal jsem onehdy k Vánocům tablet a vzal ho na milost. Úžasná věc! 

Klasické knihy se brzy stanou zájmem bibliofilů. Kniha bude artefakt. 

Pravda je, že pud vlastnit máme stále. Člověk chce nakupovat, mít věc 

pro sebe, ale je dnes tolik možností, že se kniha zákonitě dostala na 

pokraj zájmu. K tomu otázka distribuce a tiskárny. To všechno si raději 

přivlastní e kniha. A snadnost nákupu přes internet. Dostupnost e knih 

rozličných velikostí a tvarů (obyčejně budou kopírovat klasickou knihu s 

listy) bude enormně stoupat. Vydat knihu není dnes pro autora zase tak 

technicky nemožná věc, dokonce ani ne finančně. Ovšem, jestli bude chtít

odevzdávat tolik a tolik procent zisku distributorovi, to je otázka. Vypadá 

to, že distribuce bude muset být minimální. 

Kdy jste si vůbec uvědomil, že chcete psát? 

Nouze vás naučí… Byla to životní krize. A krize, jak víme, znamená 

změnu ve vývoji. Po absolvování dvou škol, kdy jsem doufal, že budu v 

životě profesionálně hrát, přišla nemoc. Ležel jsem rok na posteli a 

koukal do stropu. Dál studovat nešlo a tak jsem se rozhodl psát. Rok jsem

ještě pracoval v Československém rozhlasu a pracoval jsem tam jako 

režisér ozvučení (skvělý plat, perfektní podmínky, skvělí kolegové), jenže 

po roce bylo z důvodů politických lepší odejít. I proto, že jsem jako 

zaměstnanec nesměl mít vedlejší nepovolené příjmy. To už jsme měli 

natočenou první životopisnou hru a šel jsem tedy na volnou nohu, do 

svobodného povolání. 

Nejprve z toho byl jen strach a úzkost. Člověk nevěděl, jestli bude mít na 

zaplacení nájmu za ateliér, kde jsem bydlel, a jestli na konci roku splní 

povinné finanční příjmy. Svobodné povolání znamená disciplínu. Ráno 

301



vstát, sednout k psacímu stroji a psát. A chodit po redakcích a dohadovat 

zakázky scénářů; z toho je velká tréma. A psát synopse. A náměty. To vše 

také s myšlenkou, že váš nápad redaktor nevezme. Pokud přijme, je to jen

první kolo. Pak musíte synopsi rozepsat do jednotlivých obrazů. A až 

napíšete první verzi, můžete skromně požádat o zálohu. No a pak, čas 

vám musí vyjít. Čtete jiné knížky, podtrháváte, analyzujete. Přečtete 

stránku cizího autora, ulehnete na kanape a vlastními větami ji 

převyprávíte. Potom začnete s prvními vlastními povídkami. A chodíte po

těch redakcích a nabízíte texty a čekáte pokaždé minimálně dva měsíce, 

než můžete panu redaktorovi zavolat a sejít se s ním. Já první povídky 

poslal poštou a pak se teprve přišel představit. Řekli mi, že čekali 

šedesátiletého pána. Tak ty povídky byly smutné. První mně otiskli v 

mých dvaadvaceti letech v tehdejší Lidové demokracii. Ten zážitek, kdy 

chodíte v pátek do novinových stánků a s nadějí čekáte, jestli je vaše 

povídka otištěná, ten pocit je neuvěřitelně krásný. Od mámy jsem se 

navíc dozvěděl, že jsem první povídku napsal v šesti letech. Člověk 

opravdu musí v životě dávat pozor na každý detail a asi to byla 

predestinace. Ona povídka jednala o smrti Karla Čapka a byla 

neuvěřitelně smutná. Měl jsem ji léta schovanou, ztratila se. Dnes by to 

byl vzácný dokument pro Památník písemnictví. Nepochybně, že? 

Nepokusíme se ji rekonstruovat? Aspoň v náznaku? 

Bylo to asi takto: Karel Čapek se rozhodl, že bude psát. Vzal si papír a 

tužku. Šel ven. Šel na kopec a sedl si do trávy. Po chvíli začal psát. Cítil, 

že mu není dobře. Umíral. Chtěl se podepsat. Skončil u písmene K. 

Umřel. 

Písmenem K je myšleno poslední písmeno podpisu, aby bylo jasno, a ty 

poslední věty si pamatuji přesně. I na ohromnou závěrečnou tečku. Je 

tam expozice, kolize, krize i katastrofa, přesně, jak to má být. A nemusíte 
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být znalec, abyste věděl, že se povídka odehrává na Strži u Dobříše; tam, 

kde je dnes útlý Čapkův pomník od sochaře Dvořáka. Úplná pravda je 

ovšem taková, že Čapek umíral tři dny v horečkách ve svém domě na 

Vinohradech a zemřel na Boží hod. To kdybych věděl, byla by povídka 

mnohem smutnější. 

Zdá se, že jste měl odmalička schopnosti hotového autora. 

Mimochodem, ale v té souvislosti: Uvažoval jste někdy o možnosti, že 

existuje převtělování? 

Je fakt, že umění v naší rodině bylo vždycky dost. Má hodně hudebníků, 

malířů a architektů. Podivné je, že můj prastrýc, architekt Josef Fahta 

zemřel právě v den, kdy jsem byl zrozen. Ale na inkarnaci nedám, jsem 

křesťansky vychovaný. Genetika je ovšem záležitost neoddiskutovatelná. 

Teta - Marie Fantová (MA FA), dědeček - filosof Vladimír Hoppe, strýc - 

továrník Jiří Kameníček (TOS Hostivař), strýc Jaroslav Slavík, přední 

Čapkolog. Další. A jedna podstatná maličkost byla i to, že mojí matce 

volal pravidelně dr. Otakar Štorch -Marien, zakladatel Aventina. Napsal, 

jak asi víte, trilogii vzpomínek Sladko je žít, Ohňostroj a Tma a co bylo 

potom. Třetí díl musel psát kolem roku 1970 a vzpomínám, že se vždy 

dovolil, kdy může mamince zavolat a potom spolu dlouze po telefonu 

probírali pražský život za první republiky. A co zbylo potom, po nástupu 

komunistů. Bylo mně patnáct a velmi vědomě jsem ty vzpomínky 

poslouchal. Štorch-Marien byl velmi pečlivý, měl předem připravené 

otázky a výpovědi mé maminky si zapisoval. Uvědomoval jsem si, co to 

bylo za dobu, kterou mohli mí rodiče prožít do války, i co to bylo za 

totální devastaci po Únoru. Dodnes málokdo ví, co je to morálka, 

výchova, noblesa. Je to maličkost, ale dnes lidé ani nevědí, jak se drží 

správně příbor. 
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Schováváte si nějaké dopisy, které mají pro vás cenu? Třeba ty od 

Ladislava Fukse? A někdo také sbírá dopisy osobností. 

Odmalička jsem měl tušení, že s lidmi, se kterými jsem se toužil setkat, se

potkám. Věděl jsem taky, že mně jednou vyjde knížka. Abych ale 

programově schovával fotografie nebo podpisy slavných, to mě 

nenapadlo. Dokonce ani žádné fotografie z mládí nemám. Možná pár 

podpisů kolegů v knihách, to ano. Památník písemnictví velmi pečlivě 

shromažďuje tiskoviny, faksimile a rukopisy; vím, že tam nějaké rukopisy

mám. Ale jinak?

Požádal jsem syna Jakuba, aby se o moje verze rukopisů postaral. Nejspíš

proto, aby jednou někdo, pokud to tedy bude někoho zajímat, viděl, jak 

vzniká literární práce a kolik má variant. V mém případě má každá 

knížka tři čtyři verze. Vím, že kdybych požádal rozhlas, tak by byli tak 

laskaví a přetočili mně všechny mé rozhlasové hry a povídky. Ale není 

čas. A nemít čas znamená, nemít zase takový zájem. 

Ale jednu vzácnost mám. Stránkový dopis Franze Kafky, objevený dr. 

Františkem Kautmanem. Pochopitelně, že jej mám v rámečku. V 

knihovně.

Jen zdánlivě teď změním téma. Co soudíte o dílech postavených výrazně

anebo jenom na tom, že hrdina odhalí svou jinou orientaci? 

Je mně jasné, že otázka znovu směřuje k Ladislavu Fuksovi. Jsou to ale 

už otázky dost intimní a dovolím si prozradit jen pár maličkostí, na které 

se mě čtenáři ptají poté, co si přečetli Zdánlivé zbytečnosti. 

Literární ambice měl Fuks od mládí. První knížku Variaci na temnou 

strunu začal psát snad ve třinácti a byla to jeho nejmilejší knížka z těch, 

které napsal. Původní námět je okrajově od polského autora, na jméno si 

nevzpomínám. 
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Některé z povídek knihy Mí černovlasí bratři se předtím objevily v 

Židovské ročence, ale Fuks se naučil „řemeslo“ už dávno předtím, když 

psal knihu o zámku Kynžvart, vydanou v roce 1958. 

Pokud vyjdeme z toho, že se Ladislav Fuks narodil v září 1923, tak napsat 

první knihu v cca 33 letech není zas tak pozdě. Nedělám si iluze, že by 

tehdy tiskárny pracovaly rychleji, než to bylo obecně zvykem. Takže on 

měl už minimálně tři knihy napsány či rozpracovány, když přišel s 

nástinem (první verzí) bezprizorného občánka žijícího v době světové 

války. A tento cikánek, nemající rodinu ani přátele (ano, v první verzi 

opravdu vystupuje jako protagonista postava cikána), už má vlastnosti 

hrdiny příštího světového románu. 

Ani zde ale není téma zcela originální a jisté dvě knihy vyšly již před 

rokem 1963 a byly, pokud vím, přeloženy do češtiny. Ani o Lustigovi, ani 

Radokově Daleké cestě se ale Fuks nikde mnoho nerozepisuje. Kupodivu,

a to vím z osobních rozhovorů, neznal v mládí ani tvorbu Franze Kafky, 

kterého později velice obdivoval, stejně jako Rilkeho a Hermanna Hesse a

jeho Klingsorovo poslední léto a Knulpa. 

Vůbec je zarážející, že Ladislav Fuks nebyl v mládí sečtělý, jak by se dalo 

předpokládat u budoucího spisovatele. Jeho zodpovědnost k vlastní práci

byla ovšem až nepochopitelná. Neexistovaly počítače a psal doslova na 

jednom metru čtverečním, obklopený papíry, lampou, hodinkami a 

plným popelníkem. Hlavní pomůckou při psaní bylo lepidlo a bílá barva 

na zakrývání písmen či celých vět. Když byla stránka hotova, přepisoval ji

čistopisně. A další maličkost: Pravopis nebyl, řečeno eufemisticky, silnou 

stránkou tohoto spisovatele. Ale to prý je dost běžný jev. 

Ivan Klíma dostal na stůl v redakci rukopis v obálce. Dlouhý, 

mnohomluvný a plný gramatických chyb. Nejlepší důvod, proč jej 

autorovi s díky vrátit. Přesto se jak Klíma, tak Marie Petelová začali 
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rukopisem zaobírat a neznámého autora pozvali na schůzku. Fuks 

faktické připomínky vyposlechl a dokonce před ním Marie Petelová 

doslova naplnila kufr knihami, aby zavazadlo vážilo přesných padesát 

kilo a nutila autora, aby předvedl, jak se s takových kufrem dá vydržet 

dlouho chodit. Upozorňovala ho také trpělivě na každý chybně napsaný 

pád a na hrubé chyby. Reakce Fuksova? Byla pro něho typická: začal 

omdlívat a tvrdil přede všemi, že zde v místnosti uniká plyn, a teprve na 

klidnou poznámku, že žádný plyn tady v redakci nikdy neunikal, se Mistr 

zklidnil a vše do konce pracovní schůzky proběhlo bez problémů. 

Ladislav Fuks si velmi pečlivě zapisoval každou připomínku redaktorů a 

stejně pečlivě každou připomínku zpracoval. Bylo až zarážející, kolik měl 

poslušnosti a ochoty vycházet poznámkám druhých vstříc. Rozhodně v 

tom ale netkvěla naivita, naopak. Známá je příhoda, kdy se po vydání 

Mundstocka konala beseda v tehdejším Klubu spisovatelů na Národní 

třídě. Po úvodním představení autora a jeho prvotiny otázky na autora 

pršely, jak se s oblibou říká, a to ze všech stran. Fuks ochotně a 

erudovaně odpovídal. Otázky se týkaly i nejmenších podrobností v knize 

a spisovatel všechny s přehledem zodpověděl. Pointa? Mistr si otázky 

předem připravil a rozdal je potají svým přátelům. 

Novela Pan Theodor Mundstock se stala literárním objevem a Ladislav 

Fuks byl během několika měsíců jedním z našich největších literátů. 

Knížku ihned překládali a rozhodně se připravovalo filmové zpracování, 

dokud práva nezakoupil Carlo Ponti a nezískal tak jako u mnoha dalších 

československých námětů na film opci. O tom jsem se ale již okrajově 

zmiňoval ve Zdánlivých zbytečnostech. 

Mundstock je napsaný doslova jako hotový filmový scénář, jako dokonalá

filmová povídka a my dostali od Ladislava Fukse povolení, v roce 1980, že

smíme napsat literární scénář pro pana Juraje Herze. Pochopitelně nás to

velice potěšilo a takovou nabídku jsme vděčně přijali. Bylo přitom jasné, 
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že realizace v té době není možná, ale jako šanci seznámit se s detaily 

knížky jsme to vítali. 

Od první chvíle jsme taky mysleli na pana Brodského nebo pana Krónera.

V té době jsme navíc mohli do detailu probrat s panem Fuksem každou 

větu knížky. Mám poznámky schované. Každé slovo je viditelně 

podtrhané, jsou tu odkazy, poznámky o barvách, zvucích i náladách. 

Podle toho, co vím, scházel se Juraj Herz s Ladislavem Fuksem snad 

léta, když připravovali film podle Spalovače mrtvol, který je dnes školní

četbou. Film se od knihy v mnohém odchýlil a trochu podezírám Juraje 

Herze, že chce dělat věci záhadně zajímavými, když se v rozhovoru pro 

časopis nechal slyšet, že byl Fuks, jak ho poznal na schůzkách, všechno, 

jen ne normální člověk. 

Já si myslím, že to není úplná pravda. Vím, že Juraj Herz, kterého si 

velmi vážím, a je podle mého mínění jeden z našich největších režisérů, 

prostě jednou zahlédl titul Fuksovy knížky. Název ho zaujal. Zavolal 

Ladislavu Fuksovi, požádal ho o práva na zfilmování. Oba se scházeli 

jednou týdně ve Slavii spolu s paní Věrou Kalábovou, která dělala jakousi 

supervizi a byla dramaturgyní chystaného filmu, a probírali scénu za 

scénou. Drobná, ale podstatná maličkost, nikoli zbytečná, je, že Ladislav 

Fuks si v roli Karla Kopfrkingla představoval herce Josefa Somra, a to 

jako útlého, asketického, šlachovitého Němce s blond vlasy. Režisér Herz 

oproti tomu pracoval, mohli bychom říci s hereckým protiúkolem. 

Obsadil do role „laskavého“, „dobráckého“ a poživačného Rudolfa 

Hrušínského. 

Všimněme si, jak se u hlavní postavy pracuje s maskou. Pouze ulízané 

vlasy a subtilní hřebínek, kterými se občas Kopfrkingl přičísne, pokud 

zrovna nečeše láskyplně krásnou pěvkyni Strunnou. Stanislav Milota, 

hlavní kameraman (byl to jeho první film) dělal s Jurajem Herzem 
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technický scénář a koupil tzv rybí oko. Tím se staly některé scény 

panoptikálnějšími. Pokud vím, dnes se už Juraj Herz od tohoto nápadu 

distancuje a patrně by tento efekt nepoužil. 

Film měl být barevný a materiál by byl mnohem dražší, než černobílý, 

zatímco dnes je tomu naopak, a počítalo se s efektem, že v celém snímku 

vynikne jen rudá barva krve. 

Cosi podobného pak udělal Spielberg v Schindlerově seznamu. 

Ano. Vlasta Chramostová podala vynikající výkon a byla to jedna z jejích 

posledních rolí ve filmu na mnoho let. Scéna zavraždění Lakmé je v 

novele jednou z nejkratších vražd popsaných v literatuře. „A bylo to,“ 

řekne její manžel. Herečka se obávala, jestli ji hák v koupelně udrží, nebo 

i naopak. Zda se nemůže stát, že by se uškrtila. Byla však ubezpečena 

Stanislavem Milotou, že to není tak podstatné, protože je to její poslední 

záběr ve filmu. 

Vzniklo tak mezi Vlastou Chramostovou a Stanislavem Milotou přátelství

a překrásný manželský vztah. 

Jinak nebylo samotné natáčení nijak veselé. Jiří Menzel měl fobii z 

prostředí a hrůzu z infekce ve strašnickém krematoriu. Mimochodem, 

exteriéry jsou točeny v Pardubickém krematoriu, které postavil Pavel 

Janák. 

Autor si s režisérem rozuměl? 

Napětí mezi Jurajem Herzem a Ladislavem Fuksem bylo značné a ještě 

víc, když do Prahy v srpnu 1968 vtrhla ruská armáda a Juraj Herz nechal 

procházet pana Hrušínského mezi ruskými tanky po Národní třídě. 

Vznikly tak dva konce filmu. Varianta s tanky, kterou Fuks ze srdce 

nenáviděl, skončila ihned v trezoru, ale celý film velmi brzy také. 

Mimochodem, ihned po vpádu vojsk se šířily zprávy, že hrozí zatýkání 
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známých osobností, a údajně byl opravdu takový plán vypracován, takže 

pan Hrušínský koncem srpna zmizel a nebylo možné několik dní poslední

scény vůbec dotočit. 

Po letech, vím tuto příhodu od Ladislava Fukse, seděl pan Hrušínský v 

Klubu spisovatelů a prohlásil, že Spalovač byla jeho největší filmová role. 

Záliba v perverzi a těžko skrývané agresivitě, to je ovšem druhá tvář 

Ladislava Fukse. Na jedné straně dojemný človíček Pan Theodor 

Mundstock, proti němu lidské zvíře Karel Kopfrkingl. Ale vůbec mě to 

nepřekvapuje. Je nutné si přiznat, že v autorovi není, jako v každém 

člověku, jen dobro, ale i mnoho temných stránek a záleží jen na jeho 

upřímnosti, zda tyto oblasti duše prozradí. A jak jsem řekl v minulé 

knize: Hrdina, aby byl pravdivý, musí mít mnoho vlastností. Nejen dobré.

Se špatnými může osudově bojovat, ale aby byl opravdu lidský a z masa a 

krve, obyčejně prohraje. To vám řekne při stavbě postavy každý herec. 

Neboť kladný hrdina je homunkulus, to snad ví i Jaroslav Satoranský.

Ovšem to nadšení, s jakým chodil Fuks na stáže do strašnického 

krematoria a sledoval spalování a kroucení mrtvol v ohni, je eufemisticky 

zarážející. I žádost k panu režisérovi, aby při natáčení ležely v rakvích 

opravdové mrtvoly, a potěšení, že smí být při tom. 

Novela Spalovače mrtvol je psána s ironií, nadsázkou, hyperbolou. Proto 

až zamrazí poslední stránka. Jak totiž mohla komunistickým cenzorům u 

dalších vydání uniknout tato slova?

V polovici května 1945 – po válce – viděl pan Koprfingl okénkem 

sanitního vlaku na jakémsi nádražíčku malého německého města 

zástupy vyhublých lidí, vracejících se domů. Zdálo se mu, že mezi nimi 

poznává nějaké známé tváře, tvář jakéhosi pana Strausse a 

Rubinsteina a starou tvář doktora Bettelheima a nějakého mládence, 

snad jeho Jana, a také nějakou ženu, která mu přišla známá. Usmíval 
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se, byl by jim rád zamával, ale právě měl ruku v kapse a právě v té 

kapse něco nahmatal. Byl to kousek nějakého provázku a kostka cukru. 

A tak se jen obrátil do kupé a řekl bezrukým a beznohým:

„Šťastné lidstvo. Spasil jsem je. Jistě už nikdy nebude na světě 

pronásledování, nespravedlnost a utrpení, jistě už ne, ani koně… 

Pánové, teď nastává ten nový řád.“

Z komína pražského krematoria šel žlutavý dýmek, v té chvíli tam 

právě spalovali morfinistu.

Věta o novém řádu, přicházejícím do Evropy opravdu šokuje. Knihu jsem 

četl poprvé teprve roku 1983, kdy ji vydala Mladá fronta, a nemohl jsem 

pochopit, že v tak tuhé normalizaci toto nové vydání prošlo.

Trochu intimnější dotaz: Bylo by možné ještě nějak jinak doplnit 

odpověď na otázku týkající se důrazu na erotickou orientaci?

Ano. A je jasné, že i Shakespearovy Sonety, jeden z největších básnických 

skvostů, můžete chápat jinak, když básně čtete jako milostnou poezii 

dvou mužů. 

Stejně tak Lidský hlas Jeana Cocteaua, Sladké ptáče mládí Tennessee 

Williamse, díla Federica Garcií Lorcy a další. A monodrama Kocourku 

milej, já pro tebe pláču, které jsem napsal, je určeno pro stárnoucí 

herečku, která bilancuje kariéru. Nezúčastňuji se nikdy žádných premiér 

nebo čtení, a tak jsem se až od protagonistů představení dozvěděl, že si 

diváci myslí, že hru napsala žena, nebo že autor je homosexuál. Já však 

mám moc rád ženy a miluji jejich rituály, zvyky i styl myšlení. I proto pro 

mě není tak těžké se do jejich jednání vcítit. A každý z nás, muž anebo 

žena, máme svoje malé úzkosti, pověry, fantazie nebo prosby, ale nejsme 

si všichni tolik nepodobní. 
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Tolik k této věci. Co však soudíte o významu fyzické handicapu? Oba 

víme, že jsou autoři, kteří píší hlavně v důsledku toho, že prodělali 

chorobu, často už v dětství. 

To je pravda. A jako bychom nemoc stále ještě chápali starozákonně, jako

trest, a je jisté, že mnoho lidí změnilo právě z důvodů nemoci svoje 

představy o budoucím životě. Pokud vím, tak Astrid Lindgrenová byla v 

dětství dlouho nemocná, a také fotbalista Juan Inglesias utrpěl zranění a 

místo běhání po hřišti začal zpívat; to pro mě i byly v době mého úrazu 

vzory, byť to vypadá pro mnohé směšně. 

Krom toho neznám nikoho z umělecké branže, kdo se nemusí potýkat s 

nějakým handicapem. Dostojevský měl těžké epileptické záchvaty; někdy 

ani nevěděl, jak se postavy jeho románu jmenují. Deprese u mnoha 

tvůrců provází i nespokojenost s vytvořeným dílem. Ale pozor. Říká se 

hloupý bonmot, že spisovatelé píší, protože vlastní život neumějí v 

reálném světě žít. Je to ovšem hloupý vtip. Psát je neskonale fyzicky a 

duševně namáhavější než si jen tak existovat. 

Pravda je i to, že spisovatel musí být velký sobec; okolí se mu obyčejně 

musí, ať už chce anebo ne, přizpůsobit a fyzický handicap rozhodně 

nemusí být pro silnou osobnost překážkou. Když jsem byl v Americe, tak 

jsem sám viděl, co všechno mohou lidé dokázat na vozíku, a dnes, v době 

počítačů, digitální fotografie, grafiky a mobilů, jsou úplně jiné možnosti 

než před čtvrtstoletím. Přeneseně řečeno, spisovatel už nemusí vstát od 

stolu, aby mu vyšla kniha, takže jestli můžu něco doporučit: vezměte 

tužku do ruky nebo uchopte diktafon a začněte psát nebo kreslit. A 

hlavně začněte číst. A nepřestaňte. Není pravda, když někdo říká, že už 

všechno přečetl. Pořád je co číst a stále je co poslouchat, na jaké 

reprodukce se dívat. Jak se říká: člověče, přičiň se a příroda a nebe ti 

pomohou. 
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Někdy mi vyčítají citace či aluze, takže bych se rád přičinil o debatu na 

takové téma. Spisovatel Pierre Lemaitre se přitom svého času v Salonu 

Práva zmiňoval o tvůrcích, ze kterých čerpal on sám a které pak 

vyjmenovává v doslovu své knihy Na shledanou tam nahoře. Cituji: 

„Nejsou to autoři, kteří by mě přímo ovlivnili. Některé ani nemám rád, 

například Brassense. Ale jde o něco jiného. Je nesmírně vzácné, aby 

člověk napsal doopravdy originální text. Všechno už bylo někdy 

odvyprávěno. Když si pozorně projdete dějiny literatury, zjistíte, že 

příběhy jako i ten můj se najdou už ve středověkých textech. Běžně se mi

stává, když pracuji na odstavci nebo se snažím vystavět postavu, že mě 

napadne myšlenka, věta, nějaký výraz, který pochází odněkud jinud. 

Ne, pokaždé nejsem ty zápůjčky s to identifikovat, ale právě ty, které 

jsem identifikoval, jsem v doslovu přiznal.“ 

Co k tomu říct. Když Bohuslav Martinů odešel z Konzervatoře - od Josefa 

Suka - a odjel do Paříže, seděl denně hodiny u pianina a analyzoval si 

Beethovenovy symfonie. U psaní je nezbytné přečíst co nejvíce knížek a 

dívat se, jak autor staví větu, jak pracuje s jejím rytmem, jak s expozicí, 

kolizí a krizí, jaký používá slovník, jakou zvukomalebnost. Úcta k jazyku 

je nevyhnutelná. Zrovna tak i úspornost v dialozích, věrohodná 

psychologie jednotlivých postav a hlavně osobitost v reflexích. Hlavně 

osobitost. 

Člověk je výtvarně zpodobňován od doby paleolitu, a přesto je dodnes 

zpodobňován. Takže z tohoto pohledu asi stále stejná záležitost a tudíž 

nic nového. Jenže ono jde o společenský kontext. Jde o to, v jaké době 

zpracovávaný námět vzniká a jakou je ilustrací doby. Mário a kouzelník 

nebo geniální Smrt v Benátkách byly psány v jiném dobovém kontextu, v 

tomto případě před nástupem fašismu, a přesto jsou to díla nadčasová. A 

naopak, některá témata se časem zprofanují, zneváží a zákonitě jsou 

nahrazena tématy jinými. Ale jinak autor obyčejně píše text s tichým 
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odkazem (aluzí) na příběh předcházející, na příběh někoho jiného. O tom 

není pochyb. 

V jedné své knize dáváte příkladem některé Čapkovy povídky z Kapes i 

jiné jeho práce. Odvážil byste se však tohohle svého oblíbeného autora 

soudit i obecně? 

Karel Čapek… Snílek, utopista, naivní demokrat… Jak by asi přemýšlel a 

psal, žít tu dneska s námi. Pro mě byl pan Čapek idol, miláček, 

nedostižný vzor. Co se dalo přečíst od Karla Čapka, a také o něm, jsem 

hltal a doslova sbíral. Vždyť také na jeho poctu jsme jako třiadvacetiletí 

kluci se Svatoslavem Gosmanem napsali, dramaturgovali, režírovali a 

zkomponovali hudbu pro divadlo o Bedu Foltýnovi. Už jsem se o tom 

někde zmiňoval. Představení s paní Medřickou, panem Řehořem, Petrem

Štěpánkem (a bohužel nikoliv s Miroslavem Macháčkem, o kterého jsme 

moc stáli, ale v té době točil film) mělo velký úspěch. Bylo to koncem 

sedmdesátých let a Karel Čapek byl, dá se říct zakázán. Nebyl rozhodně v 

oblibě. A najednou i Rudé právo napsalo kladnou recenzi o představení. 

V roce 1938 chtěl Čapek psát knížku o Jobovi, o prostém člověku, který 

musí trpět. Ovšem bylo jasné, že cenzura nic takového nedovolí. Narychlo

zvolil téma méně provokativní a už několikrát v literatuře předtím 

zpracované (např. Karel Sabina a jeho skladatel Horner).

Čapek si vybral téma postavy histrióna. Tento termín patrně dnes 

použijeme, pokud posuzujeme nevýrazného a podřadného herce, ovšem v

psychologii je hystrión chápán jako člověk výrazný svým přepjatým 

hysterickým chováním a celkovou dramatičností. Tito lidé dávají neustále

na odiv své city a emoce, jsou teatrální a často přehrávají. Na prknech 

každodenního života jsou histrióni největšími herci, kteří se dožadují 

neustálé pozornosti. Středobodem veškerého dění musejí být oni, 

prožitky ostatních je nezajímají. Typický je pro ně sklon ke zkreslování a 
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zveličování. Tito mužští hysterici nejenže nedokážou své chování 

zkultivovat, ale navíc ho považují za jediné správné. To je přesný popis, 

který Bedovi Foltýnovi odpovídá. 

Začátkem šedesátých let (nevím to přesně) se v Polsku konala konference

věnovaná dílu Karla Čapka. Docent Oldřich Králík, jeden z největších 

literárních znalců Čapkova díla (také ovšem znalec Nerudy, Bezruče, 

Jungmanna a dalších), jehož názory byly někdy dosti odvážné (proto ty 

věčné spory s Janem Mukařovským), tvrdil o Foltýnovi, že je alter egem 

samotného Čapka. Druzí zastávali názor, že Čapek tímto dílem přímo 

napadá svoji ženu. 

Což je přehnané. Ne? Foltýn je spíš autorovým útěkem od střetu s 

nacismem, jeho úskokem do intimního soukromé Čapkovy duše a jeho 

pocitů. Ach, není – nakonec – až rezignací na boj s politickým vývojem?

Já sám, a je to můj názor, si myslím, že Čapek psal o sobě. Že zveličil 

svoje nedostatky (o kterých věděl) a že zavzpomínal na nehezkou aféru, 

kterou prožil na Silvestra ve svojí vile. V době psaní románu o Foltýnovi 

(a román to je, měl být dvojnásob velký, ještě mnoho postav mělo o 

Foltýnovi vypovídat) se Čapek ocitl ve velké depresi, napadán ze všech 

stran. Při jeho nadprůměrné citlivosti byly dopisy od jeho nepřátel, které 

chodily na jeho adresu nebo do redakce, schovávány; první co služebná 

ráno měla v popisu práce, bylo prohlédnout plot, jestli na něm není 

vápnem namalovaná další šibenice. Jestli v takové situaci zvolil ještě 

další útok na svoji stranu, do slova a do písmene útok vlastním psaním, je

na pováženou. Já si však myslím, že je to možné. 

Čapek totiž román jako vždy končí smířlivě; dovolí Foltýnovi realizovat 

svoji operu Judita, ten paskvil a kompilaci, ale nechá hlavního hrdinu 

prohlédnout a uvědomit si (alespoň v posledních chvílích života) svoje 

životní selhání. Bedřich Foltýn (už má opět svoje pravé jméno) umírá v 
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Bohnicích, opuštěný a bez přátel. Ten román je úžasná parabola, 

řekněme si to, a koho z nás se toto téma netýká? 

Čapek v psaní toho románu opět i využívá (po Hordubalovi, Povětroni a 

Obyčejném životě) metodu noetiky, gnoseologie, dávno předtím 

používanou například v Novém zákoně. A další podstatná věc je, že 

Foltýn není dopsaný. 

Faksimile rukopisu, kdy skladatel Trojan mluví o etice v umění v 

monologu plném biblických odkazů (Naproti tomu umění je…), a tu 

Čapkovi vypadne pero z ruky, je dnes patrně dost známo. A jde to 

bolestné konstatování, ale právě tím, že se román stal torzem, získává 

napětí. Stejně jako Kafkovy romány, jak o tom hovoří i Thomas Mann. 

A teď se na chvíli věnujme vašim oblíbeným povídkám z Jedné a druhé

kapsy. 

Vezmu to oklikou. Jen dvě jména. František Feigel a Karel Čapek. Patrně

nikdo si do spojitosti tato dvě jména dnes už nedá. František Feigel byl

známý novinář, soudničkář a dopisovatel Lidových novin. Známe jej pod

jménem  Uden  nebo  František  Gel.  Jeho  otec  byl  soudcem,  takže  je

nasnadě, že mladý novinář měl k soudničkám blízko, a ve třicátých letech

byly sloupky ze soudních síní vlastní novinářský obor, vždyť soudničkami

se  zaobíral  Eduard  Bass  i  František  Němec.  Soudničky  se  dokonce

prodávaly; novinář za menší poplatek nabídl zájemci téma a obchod byl

uzavřen. A Karel Čapek v jednom z dopisů Olze nadšeně popisuje, jak o

letních prázdninách roku 1928, v županu a neoholený, píše denně jednu

povídku. 

Povídky  to  jsou  skvělé,  některé  záměrně  melodramatické  a  nesmírně

lidské. Poslední věci člověka a dojemný pan Skřivánek, skvělý Kupón, s

pointou v posledních dvou větách, znovu opakovaná Šlépěj a Muž, který

nemohl spát, notoricky známá kulička pod okapem v Posledním soudu
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čteme  o  vrahovi  Kuglerovi  stejně  jako  o  Zmizení  herce  Bendy.  Olga

Scheinpflugová  přitom  tvrdí  na  obalu  gramofonové  desky,  že  každá

Čapkova povídka vychází z některého autorova vlastního prožitku. Patrně

to bude pravda. Ovšem, je tu jedna zajímavost. Čapek úzce spolupracoval

právě s Františkem Gelem a některé náměty jsou získány právě od Gela. 

Což vůbec nic nemění nic na tom, že Povídky z jedné a druhé kapsy jsou

jedinečným dokladem toho, jak napsat krátkou prózu, která se stane v

tom nejlepším smyslu lidovým čtením. 

Když  se  spisovatel  Jiří  Marek  rozhodl  psát  Panoptikum  hříšných  lidí,

obrátil  se  opět  na  Františka  Gela  s  žádostí  o  témata  k  zamýšleným

povídkám. A právě Gel mu prozradil, že dával náměty i Karlu Čapkovi. 

Jak se díváte na Český román?

Co se týká Českého románu, sepsaného Olgou Scheinpflugovou, neberu 

jej zas tak příliš vážně. Mezi intelektuální elitou se hovořilo o tom, že by 

se měl napsat pravý český román, a po smrti Čapkově vytvořila 

Scheinpflugová, velmi zdatná literátka, tento paján a také trochu apologii

vztahu s Čapkem, a výsledek nazvala právě Českým románem. 

Avšak Scheinpflugová, jejíž Okénko se hrálo na divadle s velkým 

úspěchem a bylo zfilmováno s Hugo Haasem v hlavní roli, nebo jejíž 

Madla z cihelny, šikovně napsaný námět pro film s mladičkou Baarovou, 

rovněž zapůsobila, tato autorka, která napsala i novelu Přežitá smrt, 

modelový příběh jako by jej napsal Karel Čapek, se posléze k Čapkovi 

znovu vrátila a napsala již pravdivější vzpomínky Byla jsem na světě.

V Českém románě, který jim předcházel, používá ještě er formy, čímž se 

snaží naznačit, že se od příběhu trochu distancuje. V Byla jsem na světě 

jsou vzpomínky v ich formě a zdají se mně být pravdivější. Za Český 

román Olgu už za jejího života kritizovali, ale... Rozhodně byla to 

vynikající herečka; máme možnost vidět její umění v Krejčíkově filmu 
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Čintamani a podvodník, vynikající výkon vytvořila i u Krejči jako Chůva v

Romeovi a Julii a také jej podala v Matce, kterou režíroval Luboš 

Pistorius ve Vinohradském divadle. Psal se rok 1968 a Olga 

Scheinpflugová byla už hodně nemocná. Kromě nepříjemného lícního 

nervu, který jí způsoboval neovladatelný tik, trpěla bolestmi srdce. Při 

dopoledním představení v divadle, kdy se žáci nechovali zrovna 

způsobně, dohrála roli Matky (námět, který sama Čapkovi nabídla) a byla

odvezena do Vinohradské vily. Zemřela na selhání srdce v dubnu roku 

1968. Dožila se však velkého úspěchu v Dietlově televizním seriálu Eliška 

a její rod, takže její skvělé herectví máme i na CD. A celý život se pietně 

starala o pozůstalost Karla Čapka, a to spolu s dr. Františkem Krčmou. 

Víte, miluji to malé náměstíčko na Vinohradech (je jen pět ulic od místa, 

kde jsem vyrůstal), mám rád vilku bratří Čapků, kde se můžete i dnes 

dívat přes plot a pozorovat trávník, kameny a kytky, které Čapek sám 

opečovával.

Jsou dnes na domě i reliéfy obou bratrů.

Musel to být krásný vztah, Josefa s Karlem. Pravda, po příchodu 

partnerek a manželek se vztahy narušily. Mimo to Josef celý život trpěl 

komplexem právě ohledně svého slavnějšího bratra. Jeho motto: 

„Nestačím…“ je dost známé. Ještě i dnes zůstává Josef Čapek nedoceněný

jako literát. 

Jako malíř se ve své době živil návrhy obálek a samotné malování pro 

něho bylo velmi namáhavé. Stal se jedním z prvních na seznamu, kteří 

byli Němci zatčeni. Dodnes se neví ani přesný den jeho úmrtí. Šlo však o 

duben, pár týdnů před koncem války. A ještě jedna maličkost, kterou vím 

od svého strýce dr. Jaroslava Slavíka, našeho předního znalce díla Josefa 

Čapka: mnoho let po válce, kdy se konala oprava vilky, našly se pod 

schody srolovaná plátna. Čapek tímto způsobem zachránil pro další 
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generace svoje dílo. Věřil, že jednou dojde k ocenění, a věděl, že se patrně

z války nevrátí… 

Rozhodně zůstává ve stínu bratra. A poté, co Karel podlehl zápalu plic, 

prý se vyjádřil ve smyslu: „Vždycky měl štěstí a uměl včas i umřít.“ 

Je to pravda a oba tito milovaní Čapkové žili – jak se dnes říká – v 

masarykovské době a jejich představa totalitní hitlerovské moci byla 

nedostatečná. Humanitní výchova Čapkovi nedovolovala vůbec 

dohlédnout, jaké dávky surovosti totalitní moci se lidstvo dočká 

nastupujícím nacismem a ještě mentálně zrůdnějším asiatským 

komunismem. V žádném případě se nesnažím svými názory provokovat 

nebo strhávat na sebe pozornost, jen si dovolím další maličkost, drobný 

postřeh: Všimněme si, jak naivně vystupuje maršál v Bílé nemoci. Jak na 

divadle, tak i v pozdější filmové verzi, na které Čapek spolupracoval s 

režisérem a představitelem Galéna, Hugo Haasem. Vždyť Maršál se chová

jako dokonalý demokrat, diplomat a noblesní státník! To všechno však 

odporuje tomu, jak se později totalitárně a despoticky choval Hitler nebo 

Stalin.

Ovšem Čapek nebyl rozhodně naivní. Jeho krátká studie (myslím z roku 

1924) Proč nejsem komunistou, sice naznačuje, v čem je komunistické 

myšlení zvrácené, ale pouze odpovídá větou, že je na straně chudých. Dá 

se tedy říci: až levičácký a opět humanitní pohled. Vždyť on ve své době i 

chválil Sovětský svaz, což je málo známé. Od doktora Kautmana vím, že 

byl Karel Čapek pozván do SSSR a bylo mu ukázáno pouze to, co soudruzi

uznali za vhodné. Takže nikoliv naivita, ale neinformovanost.

Prozřel?

Karel Čapek prohlédl, až když došlo k Mnichovské dohodě 29. září 1938. 

Ani Hitler, ani Chamberlain, Daladier a Mussolini nepozvali zástupce 
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československého státu k jednání. Totální zrada a flustrace pro celé 

dějiny Československa. Karel Čapek sice dostal nabídku rychle odjet i se 

svojí ženou (tuším, že do Švédska), pasy byly připraveny, kompromitující 

dokumenty spáleny (drobná maličkost: v době, kdy píši tyto řádky, bylo 

rozhodnuto o koupi vilky bratří Čapků a při nutné rekonstrukci se nějaké 

dokumenty našly ve skrýši za jednou z knihoven), přesto Čapek za 

hranice nedojel.

Unaven? Sžitý s domem?

Stačil jeden varující telefonát a z emigrace sešlo. Poslední týdny života 

Karla Čapka byly ostatně velice dramatické. Ještě pár smutných nutných 

konspiračních schůzek, vyčerpání a totální psychické zhroucení a tento, 

jeden z největších našich hrdinů i naivní snílek, který věřil v dobro 

člověka a který si neuměl představit, že by ho „někdo udeřil přes ten jeho 

nemocný hřbet“, zcela záměrně nezabránil prochladnutí a nastupujícímu 

zápalu plic. Vyprovodil návštěvu v prosincové zimě a drobném sněhu jen 

tak v košili s poznámkou, že už na tom tolik nezáleží… Zemřel doslova 

jako nenarozené dítě, nepřirozeně schoulený jako v prenatální poloze, v 

horečkách a blouznění, na Boží hod ve čtvrt na osm večer. Skončila 

svoboda a nastalo dalších padesát let nepředstavitelně kruté totality. Ale 

dnes mladí lidé zase sáhnou po Povídkách, usmějí se nad naivní Mimi a 

možná se vysmějí Kanónu negace, ale potom s úžasem objeví Místo pro 

Jonathana a Čapkovy každodenní sloupky, ten skvost české novinařiny. A

někteří si možná uvědomí, jak velikého spisovatele navždy máme. 

Přistupme nyní k jiné maličkosti se jménem motivace. Ta bývá u autorů 

různého původu a osobně považuji za jednu ze základních motivací 

lhostejnost, kterou autor cítí vůči vlastní osobě, přičemž třeba Graham 

Greene používal termín „ubohá lhostejnost“. Na druhé straně však jsou 

paradoxně i sami spisovatelé tlačeni časem k tomu, aby mnohé 
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ignorovali. Stejně jako vy pracoval kdysi pro rozhlas František Kožík a 

nejednomu příteli se omlouval za nepřečtení jeho knihy zhruba těmito 

slovy: 

„Nebyl čas. Ale chápeš snad. My, co se celoživotně upsali tvorbě, se k 

četbě (mimo tu na momentální naše téma) těžce dostáváme. Inu, musím

dodržovat denní penzum a disciplínu.“

Pokud vím, tak Josef Holeček, když psal desetidílnou ságu Naši o 

rolníkovi Kojanovi, odmítal číst cokoli jiného, kromě svých rukopisů. 

Trochu nepochopitelné a hodně narcistní, že. A já přitom tolik slýchám 

od mladých adeptů literatury, jak cítí, že je dobré větu či povídku napsat 

zrovna a jedině tak, jak ji (obyčejně hned v první verzi) i dali na papír. 

Není tomu tak? 

Víte, pokud technicky neumíte zahrát osm taktů se správným 

frázováním, správně rytmicky, s důsledným dotahováním každé noty, tak

se nemáte co ohánět dojmy a city. Víte, ono těch Foltýnů kolem nás je 

hodně. 

I mimo literaturu a hudbu? 

Foltýn jako archetyp je pozér, hysterik, histrión. Předstírá umění, chce 

vyniknout, ale a je i pokrytec. Ještě je ovšem možné další řešení. 

A to? 

To, že Čapek domyslel Mloky a zkonkretizoval nastupující totalitní 

fašismus právě do postavy pozéra. A dnes? Kolem nás se míhá tisíce 

pokrytců předstírající práci, výkon a nápady. Obyčejně mají nagelované 

vlasy, nagelované dlouhé nehty, brýle v oněch vlasech, obvykle hovoří 

uhlazeně, ale neumějí pravopis a určitě říkají „určitě“. A jsou to stejní 

kariéristé, jako Beda Foltýn. 
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Co se však týká Holečka, já sám pro něj nacházím pochopení, tak jako 

pro autory čerpající z vlastní autobiografie, ale i ze svých předchůdců. 

Koneckonců. i vy sám jste spisovatel silně otevřený četbě a pracující s 

aluzemi a odkazy na klasické motivy. 

Já jsem ovšem začal číst velmi pozdě. Patrně jsem víc poslouchal hudbu 

– z našeho starého gramofonu; spoustu desek, které se mně hodily, když 

jsem psal hudební povídky nebo hry. Už jsem věděl, která hudba bude 

vhodná, a proto ze mě taky vyrůstal hudební režisér. Ale četba? Číst jsem 

začal mnohem později, až kolem deseti, dvanácti let. 

Měli jsme ve škole paní profesorku na český jazyk, přísnou a důslednou. 

Vyvolala si nás pět k tabuli, každý dostal jednoho spisovatele a musel říct 

zpaměti ukázku a potom o spisovateli vyprávět. A také často jsme psali 

literární slohy. Hrozně moc mě bavilo napsat popis obrazu, který jsme 

měli doma na stěně. Paní profesorkou Heroutovou jsem byl chválený a 

dodnes si pamatuju, jak je podstatné mladého člověka chválit. Čeština mě

začala moc bavit, kupodivu i pravopis; přitom je známá věc, že zrovna 

spisovatelé pravopis zase tak moc dobře neovládají. Fuks, jak už řečeno, 

původně nebyl výjimkou. 

V češtině je obzvlášť záludný. Už v dětství mě napadlo, že u nás jistě 

mnoho talentovaných přestane navždy psát právě ve chvíli, kdy jsou 

opakovaně peskováni za pravopis. Nebo snad není typickým redakčním

dopisem začátečníkovi: „Nejprve se naučte interpunkci.“? 

Je. Je to velmi častá rada redaktora. Ono totiž opravdu dobrých 

redaktorů je málo. 

Ale jsou. Obyčejně to jsou lidé milující literaturu, sečtělí a vážící si 

každého nového talentu. Jsou to úředníci jenom na první pohled protivní 

a nerudní, když mladému adeptu, jak to tak autorovi připadá, vůbec 
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nerozumí. Takový tvůrce přinese literární skvost, knihu, která tady od 

dob Joyceova Odyssea nebyla, a redaktor navrhne seškrtat expozici a 

zkrátit dialogy. A co se tím stane? Dojde k totálnímu nepochopení od 

autora. 

Kdyby věděl, že se před onou první schůzkou redaktor trápí a spolu s 

dalšími kolegy text čtou a hádají se u studeného kafe a rozhodně nechtějí 

autorovi a priori vrátit rukopis a odradit ho od psaní a chuti do života. Co 

by za to redaktor dal, kdyby konečně získal úlovek v podobě 

talentovaného jatého básníka, se kterým by mohl spolupracovat. A kdyby 

jen autor věděl, že když u pana redaktora popíjí vroucí kávu, má už zpola 

vyhráno. A že když bude trpělivý, dočká se. A že bude-li trpělivý, napíše 

už jen několik verzí a neznale si počká na práci výtvarníků, grafiků a 

tiskařů - a knížka bude na světě. O tom jsem už ale psal a psali o vzniku 

knížek i jiní. Jen kdyby si toto adept literatury uvědomil, jen kdyby 

neztrácel trpělivost. 

A jak to bylo s vámi? 

Přinesl jsem do Melantrichu tetě Petelové dvě čistopisně napsané 

povídky a pochválila mě. Byl jsem v sedmém nebi. Ale jen mně po chvíli 

jemně vytkla několik chyb, zeptal jsem se, jestli má cenu vůbec 

pokračovat. Řekla, že rozhodně ano. Ale ať příště budu tak hodný a 

přinesu těch krátkých povídek nejmíň deset. 

Zvládl jste je? 

Miloval jsem Petra Altenberga a jeho Minutové romány; myslel jsem si, 

že když popíšu krátký vjem, postřeh, napíchnutého motýla na špendlíku, 

že už mám další povídku. Ano. Do těch deseti objednaných. Jenže ty 

povídky byly na jedno brdo, jak se říká. Byly totéž, bez dalších nápadů. A 

v tom je ten problém. 
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Teď, tady na tomto místě ocituji právě dva Minutové romány pana P. A., 

aby byl znát jakýsi rozdíl mezi pouhou lehkostí psaní a schopností a 

uměním psát ve zkratce. Na jemné hranici mezi destruktivním slibem a 

očekávanou harmonií ve vztahu mezi dvěma partnery balancuje 

„minutový román“ Dveře vedle dveří (překlad obou ukázek Jan Hanč):

Dal jsem své slovo, že nepřijdu. 

Vyhověla jsi tedy mým prosbám a nechala dveře do svého pokoje 

nezamčeny. 

Venku se táhla zamrzlá lesní cesta v měsíčním svitu a bouře se hnala 

murzským údolím do černého boru na Gostritzu. 

Ležel jsem a naslouchal. 

Ležel jsem a plakal. 

Chvílemi, v dlouhých pomlkách, jsi pokašlávala. Jen tak, protože jsi 

nebyla zvyklá na noční horský vzduch. 

V nesmírném zármutku jsem vítal tento něžný zvuk jako jediné znamení 

tvé přítomnosti. 

Bouře se hnala světlým murzským údolím nahoru do temného boru. 

Čas od času jsi pokašlávala. 

Ležel jsem a naslouchal. 

Ležel jsem a plakal. 

Pomalu – míjela – noc. 

Ráno jsi řekla: „Proč jste nepřišel?!?“ 

„Kdybych byl přišel, byla byste se rozčilila, vyhnala mě---.“ 

„Co na tom?! Bývalo by to však bylo ve vás mocnější než vaše přísaha!“ 

Zajímavý je i minutový román Hudba.

Malá cvičila na klavíru. 

Bylo jí dvanáct let a měla překrásné, něžné oči. 

Chodil tiše pokojem sem a tam, sem a tam. 
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Zůstal stát - - naslouchal a byl podivně dojat. 

Bylo to několik nádherných, neustále se vracejících taktů. 

A děvčátko postihlo všechno, co v nich bylo. 

Jako kdyby dítě pojednou dospělo! 

„Co to hraješ?!“ zeptal se pán. 

„Proč se ptáš?! To je moje Albertova etuda, Bertini, číslo 18; kdykoli ji 

hraji, myslím vždy na tebe - -.“ 

„Proč - - ?“ 

„Nevím, ale už je tomu tak.“ 

Jako kdyby z dítěte pojednou byla žena! 

Chodil opět tiše sem a tam - - -  

Děvčátko cvičilo dále, Bertini, číslo 19, Bertini, číslo 20, Bertini, číslo 21, 

22, 23 - - - avšak jeho duše již nepřicházela. 

Hezké. Lze vůbec něco dodat?

Autor napíše první povídku a myslí si, že není nic lehčího, než hned 

napsat další. A já, povzbuzen paní redaktorkou, dal jsem papír do stroje, 

napsal si první větu a začalo mě psaní bavit. V tramvaji jsem si pro sebe 

převyprávěl osudy spolucestujících nebo jsem si přečetl jednu stránku a v

duchu ji převyprávěl. A začal jsem systematicky a denně číst. Byl jsem 

doslova nadšený Katherine Mansfieldovou a její knihou Blaho a jiné 

povídky, z Knuta Hamsuna a jeho slavného románu Hlad. Zaujal mě 

John Updike, Holubí pírka a hlavně Kentaur… A Franz Kafka a Karel 

Čapek a Štěpán Dedalus v Portrétu umělce v jinošských letech a divadelní

dramata, která jste si mohl koupit v Dilii v pasáži Platýz za deset korun, a 

hlavně jsem dostal mnoho svazků Světové literatury a přečetl mnoho 

ročníků této skvělé edice. Tam jsem měl možnost přečíst si taky knihu Na

okraj od André Mandiarguese. Podařilo se mi ji sehnat po třiceti letech 

na internetu znova a opět mě nezklamala. 
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A také jsem chodil do biografu. Bylo mně však jasné, že studium 

scenáristiky je nemožné; měl jsem dvě odborné školy a to jaksi v té době 

nešlo rozhodnout se ještě pro třetí odbornou školu. Ve čtvrtek dopoledne 

jsem se prošel Václavským náměstím, ten den byly do kin nasazeny nové 

filmy, a promyslel jsem si, na který půjdu. Kromě toho v Pasáži promítali 

non stop, myslím, že už od deseti hodin dopoledne až do deseti večer. 

Lístky stály pět korun. S blokem na klíně bylo možné zapisovat si scénu 

za scénou a na film se podívat znovu po dalších dvou hodinách a mohli 

jsme vidět Saurův Dům uprostřed Madridu, Bergmanovy Šepoty a 

výkřiky, Julii s Jane Fonda Freda Zinnemanna nebo melodramatický film

Johna Schlesingera Bobby Deerfield s Al Pacinem a Marthe Keller. 

Marathon man s Dustinem Hoffmanem, Roy Scheiderem a Laurencem 

Olivierem. Viděl jsem i milované Zloděje kol a Střechu a později i 

Umberto U. Snímky Vittorio de Siky a scénáristy Cesare Zavattiniho mě 

doslova šokovaly. Zloději kol jsou můj nejzamilovanější. V té době jsem 

měl možnost vidět i film filmů – Občana Kane od Orsona Wellse, který 

Welles natočil v šestadvaceti letech. Mimochodem, při psaní scénáře 

Foltýna jsme se nepřímo a jistě nevědomky dali inspirovat právě 

Orsonovou rozhlasovou adaptací Války světů H.G.Wellse. 

Vraťme se ale ještě k vašemu hudebnímu vzdělání. Umíte si vůbec dnes 

představit, že byste po studiích na Pražské konzervatoři normálně 

nastoupil do orchestru? 

Ilja Hurník napsal krásnou knížku povídek Cesta s motýlkem. S 

motýlkem u fraku, rozumí se. A tam napsal i motto, které mluví za vše. Je

to totiž knížka pro ty, kteří se připravují na koncertní dráhu, aby 

pochopili, co je čeká nedobrého, a pro ty, kteří se na cestu muzikanta ani 

nevydají, aby věděli, o co krásného přijdou. Patrick Süskind napsal 

krásné monodrama Kontrabas a Fellini zase Zkoušku orchestru a nutno 
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říct, že je práce hudebníka v orchestru (i tom divadelním) hodně odlišná 

od toho, co člověk neznalý problému a prostředí zná. 

Stejně jako u divadla nebo v jiných oborech? 

Neumím si zkrátka představit, že bych hrál v orchestru a jezdil či létal na 

koncerty. Fyzicky na tuto práci nemám. Ale toto všechno vám nikdo, když

nastupujete na Konzervatoř, neřekne, a když ano, neposloucháte. 

To však nic nezmění na tom, že i psaní může být fyzicky náročné. I 

kdyby jenom na záda. 

Psaní je fyzická práce jako každá jiná, možná ještě větší. Sedíte ve strnulé 

poloze, pohyb je minimální. Jste vděčný, když máte sílu psát a obyčejně 

píšete nadoraz. Bolesti šíje a ramen jsou dost časté. I to je důvod, proč si 

moc dobře rozmyslíte, do čeho se pustit a co obětovat. Jsou celé oblasti, 

kterých se autor vzdá předem. 

Jistěže. Někdo nedokáže napsat únosnou divadelní hru, jiný ano, ale 

neobstojí jako filmový scenárista, což je specializovaný, ba snad 

protekční obor, řekl bych. 

Protekční sotva. Ale i psaní prózy je absolutně specifický obor a intimní 

záležitost. Má jen málo společného s psaním divadelních her anebo 

dokonce filmových scénářů. Samostatný obor je pak copywriting, tj. psaní

na zakázku. Ovšemže nic nového. Už Balzac si najímal písaře, kteří mu 

rozpracovávali náměty. Mezi scénáristy a režiséry se tak již od začátku 

filmu spolupracovalo. A psaní scénářů je byznys, ne, žádné velké iluze si 

nedělám. Vzpomenu vždycky na Salingerův román Kdy chytá v žitě a na 

Holdenova bráchu, který píše scénáře v Hollywoodu a kterého proto 

Holden nenávidí a opovrhuje jím. 
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Ocituji teď výrok Kurta Vonneguta pro Media and Methods (1973): 

Každý americký autor v mém věku zkusil psát hry někdy mezi 

čtyřicítkou a šedesátkou. Může za to samota. Rodiny se rozprchnou, děti

vyrostou a někdy v té době se psaní stane strašně osamělým povoláním.

Je to fyzicky namáhavé sedět v klidu po tak dlouhou dobu a je to pro 

člověka i sociálně nedobré. Pracovní podmínky jsou opravdu zlé a nikdo

ještě nenašel řešení. Novelisté píší velmi špatné hry, když je jim tolik co 

mě. Píšu pro jeviště proto, abych poznal více lidí a abych s nimi vytvořil

intimní vztahy, takže budu v této činnosti pokračovat. Ale z hlediska 

literární historie je jasné, že člověk se rozhoduje velmi záhy ve svém 

životě, zda bude romanopiscem nebo dramatikem a má velmi malou 

naději být obojím. (Překlad Petr Zelenka.) 

Tak to je přesné a pan Zelenka je velmi šikovný člověk, i jeho rodiče byli 

vynikající scénáristé, takže on moc dobře ví, o čem Vonnegut mluví. 

Děkuji za tento citát a je to přesné. 

A tato citace z téže Zelenkovy knihy? 

1994 zahajoval spisovatel Kurt Vonnegut ve Stuyvesantově škole na 

Manhattanu sérii veřejných čtení děl českých autorů a řekl: „Lidé, kteří 

čtou českou literaturu, se dělí na dva druhy. Na čtenáře Kafky a čtenáře

Čapka. Já radši Čapka.“ Uvedl tak vlastní přednes povídky Poslední 

soud. 

… a kromě toho měl proslov ke studentům. Jedinou větu: „Noste sluneční

brýle!“ 

Není to sice úplná pravda, ale ani vy nemusíme všechno brát vážně. Kurt 

Vonnegut stále míchal ironii s černým humorem a satirou. Byl to však 

velmi věřící člověk, byť tvrdil, že je agnostik. Kázání na hoře se stalo jeho 

morálním mottem, a tak i jeho následující rady berme s úsměvem i velmi,

velmi vážně: 
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Využijte čas naprostého cizince takovým způsobem, aby si dotyčný 

či dotyčná nemysleli, že ho zbytečně promrhali. 

Nabídněte čtenáři aspoň jednu postavu, které by mohl fandit. 

Každá postava by měla něco chtít, byť třeba jen sklenici vody. 

Každý věta musí udělat jednu ze dvou věcí - poodhalit postavu 

nebo posunout děj o kousek dál. 

Začněte co nejblíž u konce. 

Buďte sadista. Ať jsou vaše postavy sebehodnější a sebenevinnější, 

proveďte jim něco hrozného, aby čtenář viděl, z jakého jsou těsta. 

Pište tak, abyste potěšili jen jednoho člověka. Když otevřete okno a 

začnete objímat celý svět, váš příběh dostane zápal plic. 

Nabídněte svým čtenářům co nejvíc informací v co nejkratší době. 

K čertu s napětím. Čtenáři by měli být v obraze do takové míry, že 

by byli schopni příběh dokončit sami, kdyby náhodou posledních 

pár stránek sežraly myši. 

To jsou perfektní Vonnegutovy postřehy, jen tesat do kamene či aspoň 

přilípnout na obrazovku notebooku. A už jen dodatek, proč tento autor 

protěžuje spíš Čapka než Kafku. Je to pochopitelné. Čapek je pro nás, 

Čechy, přece jen víc příznačný a typický. Čapek, potom také Švejk. Ten 

přece nikdy na nic neřekne svůj vlastní názor. 

Vonnegutova rada „začněte co nejblíž u konce“ souvisí s tím, co odhalí 

dobrý redaktor. U spousty rukopisů lze úspěšně krátit nebo dokonce 

postrádat začátek. To hned doložím opakem z vašeho díla. Osobně se mi

totiž dost zamlouvá váš následující neškrtnutelný rozjezd:

Dnes se všechno dokoná, pomyslel si. Podíval se na hodinky, které ležely

na jeho nočním stolku. Půl čtvrté. Ještě dvě hodiny se bude muset 

převalovat v posteli, teprve pak vstane, nic nesmí být nápadné, všechno

musí učinit, jako by byl zcela všední den. (Z románu Vacant, 2005) 
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No vidíte. A já původně přemýšlel nad tím, že děj začne až ve vlaku, kde 

hrdina usne a vystoupí ve Vacantu. Záměrně jsem ovšem začal v jiném 

prostředí a prozradil tak na bezejmenného hrdinu jeho minulost: ženu 

Jaureh, dceru Astrid a práci ve firmě Haumand. 

Čtenář musí být zaujat hned první větou?

Musí. Jinak nemáte moc šance a já zase četl jsem vaši prózu-parafrázi 

Duel. Nezamyslíme se ještě víc právě nad otevřeními povídky?

Duel

Jakub předjel cyklistu v 11. 22. Byl pátek a vybral si pro ten den 

dovolenou. Sólo bez manželky, říkal tomu. V pět odpoledne měl dojet na 

hranice a dá si tam s jednou praženou kávu, ale to ještě chvíli potrvá. 

Na květen panovala neobyčejná vedra. 

Neměl obvyklou výstroj cyklisty, protože ji nesnášel, nicméně přilbou 

nepohrdl. Ta na prázdné silnici ostatně svítila jako bílá kytka.

Zvláště otevření vaší následující povídky Čtyřicet hodin aneb Penze krále

galérky ale podle mě nemá chybu. 

Když mi bylo deset let, setkal jsem se jedinkrát se starým Ženíškem. Vešel

k  nám do  školy  jako  duch  Marty  Hopkirk  i  jako  náhodou.  Nikdo  ho

neznal a nikdo od něj nikdy nic nečetl,  tedy nepočítám-li naši hodnou

paní  učitelku  Hanku.  Ta  ho  také  přivedla  do  třídy  a  byl  pro  nás

nepopsaný list. I já sám si tenkrát proti Ženíškovi připadal jako pověstný

muž, a taky že jsem mezi spolužáky ve třídě pověstným byl. Ale Ženíšek,

to byla jiná třída.

„Ptejte se,“ vyzvala nás paní učitelka. „Stojí před vámi příklad člověka,

který  se  úplně  napravil.  Nikoho  takového  jsme  ještě  ve  škole  neměli.

Nejdřív kasař, potom spisovatel a jedná se o nový typ doplňkové výchovy.
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Pana Ženíška tu máte za příklad. Proč? Navždycky přestal párat kasy a

vida, máme tu skoro nového Párala.“ 

Až docela vzadu Sirný vyprskl. 

„Ticho. Pan Ženíšek nepřijel pro zábavu, ale pracovně. Pan Ženíšek začal

sekat dobrotu a stal se autorem mistrných povídek.“ 

„Povídek? A to je píšete? A to z toho vyžijete?“ vypálil jsem jen skoro od

boku. „Nebo spíš z penze?“ 

Ještě dnes ho vidím, jak se zakřenil. Bylo mu už pětasedmdesát, ale stál

před námi jako pravítko. Potom zamířil  podle katedry k oknu, otevřel,

plivl  přes  římsu,  obhlédl  školu,  zavřel,  usedl  a  paní  učitelce  zazvonil

mobil. „Ano? Opravdu?“ Odkvapila. Zůstali jsme se Ženíškem sami. Sami

s bývalým zločincem. Chvíli  pobožně listoval v třídnici  a potom vytáhl

malinkou foukací harmoniku a zahrál Hořela, lípa, hořela, až jsme skoro

viděli padat jiskřičky a plakat ty mládence. Dohrál. Řekl:

„To je mi otázka. Žiju z výtěžku čtyřiceti hodin.“

Nebo aspoň já tomu tak rozuměl. A on zmizel v kabinetu za čelní stěnou,

ale tak za minutu přece vykoukl. Jako nějaký kouzelník: „Volná zábava!“

To jsme se zamýšleli nad otevřením povídky, ale jak se tvoří její 

zakončení? Jsou i byli autoři, kteří si nejprve vymyslí dokonalý konec, 

to vím, a vymýšlejí, co povede k pointě. Třeba britský autor John 

Buchan mluvil o té „nejneuvěřitelnější situaci“, která se vymyslí nejprve,

aby se vypravěčovým úkolem stalo vysnít pokud možno co nejreálnější 

příběh, kterým se hrdina do oné absurdní nebo kuriózní pozice dostane. 

Anebo je tu samozřejmě Edgar Allan Poe, který nutil sám sebe 

podřizovat děj už od první věty finální pointě a svou tendencí „vymýšlet

odzadu“ dospěl k vynalezení detektivky.
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Tak to je a můj oblíbený spisovatel Elias Canetti, autor románu Oslepení 

(jiný překlad zní Zaslepení) měl zase představu o své postavě v románu, 

že je to intelektuál, který žije ve své knihovně spolu s myšlenkami a citáty 

velkých mudrců. Jako autor ale Canetti brzy zjistil, že nemá v románu 

protihráče, a proto do děje vstoupí komorná Tereza. Canetti přitom celou

dobu věděl, že nakonec celá knihovna shoří a celý obrovský román 

směřoval k tomuto agresivnímu konci. 

I můj Dům je tak koncipován a pracuji s disimulací, kdy domovník 

blufuje a tvrdí, že dům spadne. Vytvářím tak reakci, kdy si čtenář myslí, 

že se stane opak toho, co ďábel po celou dobu tvrdí. A nakonec dům 

skutečně spadne. A důkaz promyšlenosti toho příběhu. Je to Id. Ten 

jediný má jméno, a to ono freudovské Id v nás, které přežije. 

Ve Zdánlivých zbytečnostech, prvním dílu této knihy, hovoříte s Jiřím 

Lojínem také o science fiction. Téma jste probrali, ale ne úplně, a tak se 

ptám, co říkáte aktuálnímu trendu, který razí už i Ondřej Neff, že by se 

za ryzí sci-fi mělo brát jen to, co jako sci-fi vědomě psal už autor?

A co Fuks? Opravdu psal i sci-fi, nebo dokonce vědomě? 

V žádném případě si to nemyslím. Oslovení z tmy není sci fi. Tak jako 

můj třetí díl trilogie En ten týn y nazvaný Pravá krása ikebany není 

science fiction, ale v podstatě Platonovo Pojednání o jeskyni. A je to i 

odpověď Ladislavu Fuksovi na jeho filosofické pojednání o jeskyni v 

novele Oslovení z tmy, příběh Arjeha, který leží (patrně po výbuchu 

atomové bomby) tváří k zemi a je napadán elegantním mužem se zlatým 

perem v kapsičce u saka. 

A nikoli, ďábel nemá jméno, protože tou největší lstí ďábla je, když sám o

sobě prohlašuje, že není. Giovanni Papini napsal tuto myšlenku v Životě 

Krista a Ladislav Fuks onu knihu miloval. Tak citát použil ve Spalovači 
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mrtvol. A všimněme si znovu, jak a čím končí Spalovač mrtvol a jak 

titulní hrdina mluví o novém společenském řádu. Fuks viděl nástup 

normalizace jako absolutní prohru! Jsem si tím jist. Fuks moc dobře 

věděl, co se dál bude dít. Ne, rozhodně nemám pouvoir činit soudy nad 

rozhodnutím spisovatele Fukse, jak se v té situaci zachovat, ale vím od 

redaktorky Marie Petelové, že v roce 1970 pracoval právě na Oslovení z 

tmy. Knihu pak vydal Melantrich tuším v roce 1972 a tudíž jsem obtahy 

četl v roce 1971. Kratší termíny na vydání v té době nebyly. Začínala 

normalizace a mnoho knížek končilo ve sběrnách s papírem. Pamatuji, že

jsem si pro sebe zachránil krásnou knížku Hudební výchovy, kterou jsme 

měli ve třídě odevzdat. 

Ani Oslovení z tmy už nemohlo vyjít v Československém spisovateli, kde 

by patrně za dohledu Pilaře nebo Floriana či Kozáka neprošlo. Někdo 

přitom tuto novelu oceňuje jako vrchol Fuksovy tvorby a rozhodně tento 

subtilní román asi nemarkantněji vyjadřuje jeho úzkost. 

Slovník české literární fantastiky, který napsal Ivan Adamovič, uvádí 

mezi sci-fi také Myši Natalie Mooshabrové. Cituji: Příběh se odehrává v 

podivném paralelním světě v secesní Vídni, kde jezdí koňské povozy, 

vládne despotická monarchie, avšak jsou již zřízeny pravidelné 

raketové linky na Měsíc. Děj se vyvíjí do téměř hororové polohy, aby se 

nakonec proměnil v překvapivé zobrazení machinací mocenských sil 

totalitního režimu." I sám Ivan Adamovič ovšem konstatuje, že sci-fi 

motivy hrají u Fukse jen pomocnou roli, takže mě překvapuje, když obě 

jeho díla toho žánru aktuálně zařadil i do nejkompletnější bibliografie 

české science fiction, která jinak striktně vynechává veškerá „jen 

fantaskní“ díla, aby podchytila pouze ryzí, tvrdou sci-fi. 

Můj názor na to je takový, že ani trochu nejde o sci-fi literaturu. Možná 

by se líbilo jejím nadšencům si Fukse přivlastnit, ale nemyslím si, že 
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vůbec tak uvažoval. Byl to člověk s velkým filosofickým vzděláním a 

uvědomoval si, že po roce 1970 dochází k nepředstavitelné retardaci 

morálního vývoje půlky světa. V roce 1969 jsme se dívali ráno ve tři 

hodiny na přistání na Měsíci a tady podél cest chodili vojáci v tom 

nejhroznějším laciném suknu, jezdili na tancích z druhé světové války a 

páchli diluviální naftou. Nebylo co jíst, nebyl ani chleba a brambory. 

Rostla i cena nejobyčejnějších potravin a jak jednou suše podotkl právě 

Ladislav Fuks: „No, není to tak nejhorší s tím zdražováním, pánové. 

Dívejme se na to z té lepší stránky. Budou zlevněné elektrofonické 

varhany…“ A dodal: „… a skafandry.“ Což je parafráze na starý židovský 

vtip: „Mohlo by bejt hůř, Kohn.“

„Pročpak?“

„No, že bych byl na vašem místě.“

Víte, stala se mně podivná věc. Po několika letech od chvíle, kdy Myši 

Natálie Mooshabrové (někdy se název vyslovuje špatně Můshabrová) 

vyšly, jsem se díval večer na televizi, kde dávali americký film Kozoroh 

Jedna. 

Vím. O fiktivním přistání na Měsíci.

V tu chvíli přišla domů z jakéhosi školního večírku moje sestra a jen tak 

mimochodem prohlásila, ať pečlivě zavíráme dveře do domu, že se tam 

prohánějí krysy. Tato drobná příhoda na mě velice zapůsobila. V tu chvíli 

jsem si uvědomil, v jak rozporuplném světě žijeme. A neberte, prosím, 

tuto příhodu jako směšnou. Takovéto drobnosti opravdu bývají nejvíc 

inspirující. Na jedné straně sledujeme v televizi přistání na Měsíci, a na 

druhé nám ve sklepě běhají potkani. Tvrdá realita.

Myslím, že o tom pak zpíval i Pražský výběr.
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Nebo jsem kolikrát šel ze školy, stál před hospodou Květen na Ruské a 

pozoroval slabého koníka, který dostal pytel ovsa, než chlapi odkutálejí 

těžké sudy s pivem. Myslím, že nikoho nenapadne porovnávat Fuksovy 

Myši Natálie Mooshabrové s Orwellovým románem 1984. Ale... 1984, ne, 

tuto knihu Fuks číst nemohl.

Pokud ale chce čtenář mermomocí nalézt téma sci-fi v tvorbě Ladislava 

Fukse, možná se mu vybaví povídka Mezi dvojím zahýkáním oslíka o 

dědovi Aldovi, jeho vnuku Aldovi a jejich oslíku, který se také jmenuje 

Alda. Ty tři navštíví na břehu moře tajemný malý muž a…

A nastalo období, kdy je Fuks zase v kursu, tak připomenu i knihu Aleše 

Kovalčíka Tvář a maska (2006) a spolupráci Jana Poláčka a Erika 

Glika, ze které vznikly doplňující se knížky Příběh spalovače mrtvol. 

Dvojportrét Ladislava Fukse (2013) a  (Glikův) Vítěz i poražený. 

Prozaik Ladislav Fuks (2013). A to nehovořím o několikerém vydání 

Mého zrcadla, doplněného sekvencemi Jiřího Tušla „… a co bylo za 

zrcadlem“, jehož první (1995) má 480 stran a později ještě bylo 

rozšířeno 

Ladislav Fuks ovšem v kurzu dlouho nebyl a dokonce recenze na 

Spalovače nebyly všechny příznivé. Téma Mundstocka se starým 

ideologům vůbec nelíbilo a po roce 1970, kdy Fuks vstoupil do nového, 

velmi znormalizovaného Svazu spisovatelů nebyl stále jaksi brán jako 

zcela spolehlivý. Po Oslovení z tmy tedy nabídl snaživý námět Návrat z 

žitného pole, stejně slabý a nepřesvědčivý jako je Občan Brych, ale ani v 

tomto případě se pochvala nedostavila!

Vážně ne? 

Nevím o tom. Noví ambiciózní teoretici, spolu s Hanou Hrzalovou a 

Vítězslavem Rzounkem, nevěděli, jak se ke snaživému autorovi zachovat. 
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Velmi ilustrující pro objektivitu Fuksovy povahy je přitom jedna z 

povídek Kala Pecky Malostranské humoresky. Pokud jsem já sám mohl 

někdy sledovat Ladislava Fukse při rozhovoru s někým, kdo mu nebyl 

sympatický, tak ovšem mohu říct, že dovedl být příjemný a oslovení 

„Jaroušku!“ „Ládíčku“ „Slávečku!“ létalo vzduchem. Jako by se Fuks z 

psychologického hlediska zcela vědomě sunul do submisivní pozice a 

odsud druhého snáz ovládal. A v manipulaci byl doslova mistr. Což u 

spisovatele a vypravěče jeho formátu ani nemůže být jinak. 

Víte, ten základní scénáře si nosíme v sobě již od prvních měsíců života. 

Nejbližší rodina podprahově ocení naše chování a sděluje nám, co je a co 

není správné. A to, co tu bylo v případě Fuksově, je nesporné. Chování 

chladného otce a matky, nepředstavitelný strach ze syfilidy, kterým 

obsedantně trpěl, a homosexuální predestinace v jeho životě právně 

postihovaná! To všechno učinilo z citlivého a vnímavého člověka, jakým 

Ladislav Fuks byl, rozporuplnou bytost. Pak přišel pokus o církevní 

sňatek (celý život měl v občanském průkaze potvrzení o něm) a 

následovné schovávání se u doktora Plzáka, pak návrat k nemocné matce,

o kterou se do konce jejího života staral. Kam to vše může směřovat? Jen 

k totální sebedestrukci, potlačované agresivitě nebo popření sebe sama, k

přistoupení na vnitřní emigraci a přijetí nové totožnosti. K přijmutí 

masky. 

Tvrdit, že nejsem, to je však ďábelské řešení. Psychiatr by neváhal a 

napsal krátký posudek. 

Který autor, ať už náš či zahraniční, se podle vás Fuksovi psychologicky

podobá? Možná to není podstatné pro kvalitu jeho prací, ale ční zde 

totiž otázka, zda se mu někdo podobat vůbec může. Nebyl nakonec i 

světovou výjimkou? 
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Rozhodně měl vzory. Thomase Manna. Rainer Maria Rilke byl jeho 

oblíbený básník, znal již zmíněné Klingsorovo poslední léto Hermanna 

Hesse, jehož větu použil jako motto v Obrazu Martina Blaskovicze. Ale 

tvrdil mně, že Kafku neznal a nečetl. Zato vzpomínal na polského autora 

(jméno si nepamatuji), který byl předobrazem jeho Variace pro temnou 

strunu, již měl nejraději ze svých knih. 

Když jsem odevzdal do Spisovatele Rekviem za kantora Bacha, měl jsem 

obavy, jestli styl vyprávění, hromadění vět, vedení mírně přepjatého a 

záměrně afektovaného dialogu postav není podobné Fuksovu rukopisu. 

Naštěstí mně znalkyně a redaktorka Fuksových knih doktorka Věra 

Kovářová ujistila, že můj rukopis není podobný Fuksovu stylu. Ono je to 

vůbec těžké porovnávat, kdo je komu podobný. Babička Boženy Němcové

je Kafkův román se vším všudy, nebo snad ne? Klasická modelová situace

i jednota místa, času a děje. A nejen to. Fuks byl vynikající vypravěč. 

Vévodkyně a kuchařka je literární skvost, je jak paličkovaná krajka. 

Mimochodem, Fuks mně sdělil, že těch „prvních“ osm set stránek je jen 

jakýsi Začátek. Druhý díl zamýšlel jako Konec, ale psaný z pohledu 

Kuchařky. Proto také ony dva citáty v úvodu knihy. Jenže na pokračování

Vévodkyně nezbyla energie a hlavně zdraví. Věra Kovářová četla rukopis 

osmkrát, než byl odevzdán do tiskárny. V tu dobu už byl Ladislav Fuks 

hospitalizovaný u velmi laskavé primářky Valji Stýblové na neurologii na 

Vinohradech. Poté, co paní primářka a spisovatelka vyšetřila oční pozadí,

i když Fuks si stěžoval na srdeční potíže, sdělila mu, že se u něj objevila 

pokročilá skleróza. Nu, a jemu bylo jasné, že se tak přihlásila rodinná 

nemoc, těžká demence. Fuks se po celý život, a to je velmi podstatné, 

velice bál schizofrenie. 

A další podstatná poznámka: náš rod z otcovy strany pochází z Prahy, ale 

na letní byt se jezdilo do Jevan, které založil můj strýc, architekt Fanta. 

Hned vedle našeho domku postavil dům pro Gabrielu Preissovou 
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(později v té vile bydlel Karel Svoboda) a do Jevan také jezdil noblesní a 

velmi oblíbený profesor Vondráček. Ladislav Fuks mu zaslal z vlastní 

iniciativy román Myši Natálie Mooshaberové. Z důvodů se trochu 

předvést i opět konzultovat svoji chorobu. Pan profesor román přečetl a 

volal celý rozčilený, zda je Fuks vůbec ještě mezi živými! Spisovatel lékaři 

se zájmem odpověděl, že pokud by sám na papíře tolik nevraždil, musel 

by se zabít. S velkým zájmem a důsledností řešil svoji chorobu, tedy 

přicházející schizofrenii, o jejímž příchodu byl přesvědčen, ale která byl 

ve skutečnosti „pouze“ děsivou obsesí a kompulzí. V semdesátých letech 

navštěvoval pravidelně lékaře Radkina Honzáka v IKEMu v Krči a řešil s 

ním předem připravené otázky z papírku.  Situace byla ovšem v jeho 

případě tak složitá, že si nevědomky připravoval sám na sebe situace, 

které ho usvědčovaly ze hříchu a viny. Sloužily také jaksi jako dostatečný 

důkaz pro jeho dávno mrtvého otce. Fuks byl tedy rafinovaný, ale zároveň

až dětsky naivní. A byl lstivý jako jeho otec, ale byl také bezbranný jako 

otcova oběť. Psaní prožíval. Když psal, choval se jako postavy z rukopisu, 

používal stejná slova i psychologii. Jednou v létě dopoledne (zrcadla u něj

byla všechna překryta přes den starými vyšisovanými prostěradly 

nasáklými nikotinem) jsme řešili práva na novelu Obraz Martina 

Blaskowitze, kterou jsme zamýšleli jako inscenaci pro televizi. 

Mimochodem, námět na tu novelu, která má 6 AA, tudíž cca 130 stran 

dostal od doktora Houby, šéfa Melantrichu, který se sám jako literát 

zabýval tématem války.

Houba, řečený bratr Houba, by v socialistické straně, jakémsi 

demokratickém pandánu obrovské komunistické strany, a nabídl téma k 

výročí vítězství nad fašismem; kniha měla vyjít v roce 1980. Četl jsem 

korektury, protože jsem je měl k dispozici od tety Petelové, která byla 

odpovědnou redaktorkou, a vzpomínám, že jsme šli ještě s korekturami 

zabukovat téma do televize k doktorce Dudkové a bylo nám sděleno, že 
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téma už je zaopcováno. Jak to? Paní Dudková si prostě napsala titul na 

sebe. Naštěstí jí to neprošlo. 

Při psaní se Fuks choval vždy podivně, odtažitě, tajemně. Když jsme ten 

večer řešili ona autorská práva pro televizi, podal nám frappé (stejný 

nápoj, který se pije v oné novele) a situace byla podivně dusná, jako by si 

nás ani nevšímal. Nakonec jsme museli s kolegou Sváťou vstát a 

odporoučet se. Až venku jsme si přiznali, že jsme měli pocit, jako by pod 

novinami na stole ležela natažená pistole jako v připravovaném románu. 

Pokud se připravovaný večer či pozvaní hosté nechovali podle Mistrových

představ, sehrál vždy jednu jedinou scénku, a to dost amatérsky, 

přiznám. Zničehonic mu padla hlava a jal se být v nejhlubší opici ne 

nepodobné deliriu tremens. Se zavřenýma očima ladně mával rukama a 

měl vize. Vždy o slepičce, která jde podél silnice a může být brzy zajeta. 

To zopakoval jednou, dvakrát, aniž by periferním zrakem musel zjišťovat 

reakci posluchačů (ta byla předem zřejmá). Pak mu hlava těžce padla na 

špinavé pruhované tílko. A bylo ticho. Naslouchal reakcím. Pokud bylo 

kolem hojně mládenců (to se ale jen domnívám), vyslechl patrně nehezká

slova a možná mu zmizelo pár cigaret a zaslechl klapnutí dveří. 

Co když jste tam seděl vy? 

Nám jednou tu scénku zahrál a my s kolegou cítili rozpaky. Nahlas jsme 

před Fuksem konstatovali, že Mistr asi patrně přebral a jestli by nebylo 

nejlepší zavolat sanitku. Ovšemže jsme však tím nad tou opilou troskou 

hráli divadlo a donutili ho vyslechnout náš telefon a kterak naoko voláme

na záchytku. V tu chvíli však Mistr jako mávnutím kouzelného proutku 

(píše se v románech) vstal, otřepal se a sdělil nám, že dnešní sešlost 

budeme považovat za jaksi ukončenou. 

Velmi rád mluvil ve frázích a miloval ty nejstupidnější slovní obraty a 

klišé. Pánové, jařiny a osev, to je něco, říkal. A nedozírná oblaka… A 
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dokázal vrstvit věty („to je podstatné, o čem se zmiňuji“) a určitou větu 

gradoval, doplňoval, vkládal do ní věty doplňkové i holé a neřekl přitom 

nic. 

Konkrétně? 

Například jsem řekl: „Pane Fuksi, co nemá děj, se nedá vyprávět.“

Je to věta Daniela Potockého či Michala v Obrazu Martina Blaskowicze a 

jeho zaujala, pečlivě si ji zapsal (na písmo velmi dbal, domníval se, že z 

písma by se dala vyčíst jeho choroba) a pak začal: „Pánové, to je velmi 

zajímavé, co tady Jan, říkejme Mistr, protože takový člověk si zaslouží 

nosit titul Mistra, titul Mistra, který mu právem náleží, právě v tuto chvíli

prohlásil, že co nemá děj, se nedá vyprávět…“

„Ale pane Fuksi, to je z vašeho Obrazu Martina Blaskowitze; aspoň vidíte,

jak se pilně připravuji.“

Usmál se, ukázal na konvici s kávou a sklenici, ve které byly pro mě 

pečlivě narovnány cigarety. „Kuř a pij…“ usmál se. 

Cítil se tedy ve vaší společnosti dobře? 

Fuks se cítil sám a chystal na sebe situace, ve kterých by se dostal s 

druhým do vztahu, jenže vztahu pokřiveného či dokonce perverzního. Po 

sňatku s paní Limitti utekl, jak známo, z hostiny s rumunským číšníkem a

druhý den zjistil, že číšník utekl z hotelu i s peněžními dary pro 

snoubence. Fuks se potají vrátil s pocitem viny zpět do vlasti a ukrýval se 

v Bohnicích; ideální objekt pro StB. A v tu chvíli začala jedna z 

nejbizardnějších her, jaké byl člověk kdy schopen zinscenovat. S 

podivnou perverzností přistoupil na vztah obviněný versus soudce, jako 

by si sám a při plném vědomí dospělého člověka chtěl vyzkoušet hru na 

vinného, a domníval se, že nad otcem (pardon, nad přiděleným 

kapitánem StB) konečně zvítězí. Čekal na telefonická předvolání nebo 
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vzkazy ve schránce (jako pan Mundstock), a to velmi zodpovědně, 

trénoval do detailů rozhovor a vedení dialogu, předem si zjišťoval místa 

schůzek a svým pečlivým písmem zašifrovával každý sebemenší detail, 

postřeh, odmlku v rozhovoru s vyšetřovatelem.  Jeho snaha dostat se pod

kůži hned dvěma vyšetřovatelům, se může zdát až dojemná, ale oni 

profesionální intuicí bezpečně poznali vše. Ta jeho snaha poznat, která z 

mnoha metod zapůsobí, byla zcela naivní, ovšem z psychologického 

hlediska jde o plnění předem daného scénáře, jehož roli musí odsouzený 

dodržet, a jedná se o predestinaci dodržení předem určené role. Role v 

pravdě ďábelské. 

Tato vzpomínka je, dodám, velmi intimní, ale značně podstatná k 

pochopení Fuksovy citlivosti a obtížím s porozuměním jeho povaze. 

Ladislav Fuks mně naznačil, že obdivuje herce Eduarda Kohouta. 

Nechápal jsem proč. Možná jen z určité spřízněnosti duší obou umělců? 

„Edáček,“ řekl mi Fuks, „když si v elektrickém voze či na chodníku 

vyhlédl krásného mladého hocha… tak stáří dvacet let, mohlo mu být i 

víc, ne však třicet, to je již věk příliš vysoký… tak tedy Edáček nešikovně 

vystoupil z toho elektrického vozu, dnes spíš říkáme tramvaje, ten výraz 

se spíš vžil, než archaické slovo elektrický vůz, a přiznejme si, Eduard 

Kohout byl výtečný herec, tak výtečný, že v pravou chvíli, kterou uznal za 

nejhodnější, uklouzl na chodníku tak nešikovně, že jej musel ten nebohý 

hoch zachránit a podepřít, vzít jemně za paži… a Mistra dovést až na 

Kampu, kde nebohý Edoušek padl do sófa, nemoha pohnout, tělem, 

natož kotníkem, jenž patrně nevhodným našlápnutím či možná pouhým 

klopýtnutím došel újmy. Avšak, představ si, Jane…“ pokračoval Fuks,“… 

my dva se známe léta, tak ti budu dál říkat Jane…“ a pokračoval, „mladík 

byl z toho prostředí Mistrova bytu, z toho milieu, v kterém se ocitl… jen si

představ, všude kolem vavřínové věnce a nespočet stuh, všude vázy a 

sošky mladých jinochů, též z bronzu, nikoliv jen z laciného porcelánu, 
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který dnes jako odlitek můžeš nakoupit v každé prodejně s Kuchyňskými 

potřebami, ne-li někde v Narpě, kde seženeš i připínáčky či příložník… 

tak tedy ten mládenec byl náhle jak v jiném světě, jak kdyby se ocitl na 

jiné planetě a bylo mu krásně, to si umíš jistě představit, to ti já nemusím

snad ani popisovat, fantazii máš značnou. Vezmi si cigaretu, kuř a pij…“ 

dodal. „Netřeba dodávat, že byl nebohý mladík během hodiny Mistrovi 

po vůli.“

Tato příhoda neslouží k čtenářovu pobavení, spíš ilustruje Fuksův 

intimní a soukromý život. Tak jako se Hrabal scházel se svojí suitou, 

nohsledy a také mnohými rádoby nenápadnými tajnými v hostinci U 

Tygra, stejně tak se Fuks stýkal se svými ctiteli v hostinci U Kocoura v 

Nerudově ulici. Odtud obyčejně k večeru odcházel v doprovodu jednoho z

hochů, kterému předtím zaplatil jídlo a pití, domů do Dejvic. A jinak žil 

své dny sám uzavřený v malém bytě s okny polepenými barevnými 

lacinými reprodukcemi, v koupelně bez vany (chodil se jednou týdně 

koupat k sousedům), s toaletní mísou bez prkénka, ale zato s plakátem 

Spalovače mrtvol na této toaletě, v miniaturním pokoji se starým 

magnetofonem, kde si přehrával milovanou Marii Callas a její arii Casta 

Diva z Belliniho Normy. Marii Callas znal osobně a miloval ji. Její 

fotografií s podpisem Ladislavovi se rád předvedl. 

Často jsme si pouštěli z pásku slavné árie. I dnes, když se mi zasteskne, 

pouštím si Belliniho Normu.

Fuks nikdy nepřistoupil na to, abychom šli a koupili nový magnetofon 

nebo barevný televizor a sledovat fotbalový šampionát na Mistrově 

televizoru bylo opravdovým zážitkem. Vytáhlé postavy bez hlav a kopaček

se míhaly na černobílém pozadí trávníku. Na slušný dotaz, zda je přístroj 

již připojen na elektrické vedení, bylo mi sděleno, že je to starý přístroj, 

což sám vidím, a tudíž je jasné, podotkl Mistr, že si nevymýšlí, ale přístroj
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byl původně lihový, i když mám pravdu… poznal jsem to… již funguje na 

sto dvacet voltů…

Uměl se bavit jako malé dítě, smát se a poťouchle vymýšlet s prominutím 

až dětsky naivní historky, což byly stejně rafinované disimulace. 

Disimulace je v jeho díle velmi podstatná. Jednou jsem se stavil, 

samozřejmě telefonicky ohlášen, na kratičkou schůzku, na pár minut. 

Abych rozhovor ukončil (s pohledem na neuvěřitelný svinčík na jeho 

stole, protože právě psal), řekl jsem, že vidím, že má Mistr mnoho práce a

tudíž je mojí povinností nadále nezdržovat… V tu chvíli mě požádal, 

abych si sedl a vysvětlil mně dlouze, že to, co jsem řekl, je disimulace. Že 

já chci odejít a tak tvrdím, že nebudu zdržovat druhého. Disimulace je 

přitom jednou z hlavních literárních fines ve Fuksových metodách psaní.

Při odchodu jsem se znovu podivil nad papouškem, který opět nehnul po 

celou návštěvu ani okem. Bylo mně sděleno, s mírným úsměvem: „Ten 

papoušek je chytřejší než my dva dohromady. Je chytrý jako sto vopic…“ 

A teď, jako v každém dobrém příběhu, musí přijít zvrat, šok. Večer, pozdě

v noci, kdy už záměrně žádná návštěva nebyla ohlášena, vydal se Fuks ze 

svého bytu metrem na Václavské náměstí a odtud na roh Opletalovy a 

Jeruzalémské, kde v dětství bydlel, a odtud přes park do Fantovy kavárny

na Hlavní nádraží… Když se ještě později vrátil domů s novým přítelem, 

mladíkem, kterému tam dal najíst a dobré víno a omyl jej a obdaroval 

čistým šatem, ulehli ke spánku. Obyčejně mladík za pár dní zmizel i s 

penězi, které mu dal Fuks do dlaně. 

Začátkem osmdesátých let pracoval na už zmíněném secesním románu 

Vévodkyně a mám dojem, že v té době měl už mírně rozepsanou novelu o 

ďáblici Lucy Férové (monogram L. F.). První kapitola Lucy sice vyšla jako

malý dárek pro Fukse v Československém spisovateli, tuším v roce 1983 k
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jeho šedesátinám, ale doktorka Kovářová mně sdělila, že v žádném 

případě už Ladislav Fuks další knihu nenapíše.

Dost tvrdé sdělení, v tu chvíli vypadalo jako velmi cynická věta. Ovšem 

Věra Kovářová znala Fukse tak dobře, že věděla, jak rychle nemoc 

postupuje. Šokoval svoje okolí ještě tím, že se s mnohými docela drsně 

rozloučil, písemně či telefonicky. Návštěvy pouze písemně nebo předem 

telefonicky ohlášené, stálo celý život pod tabulkou z plexiskla na jeho 

dveřích v dejvickém bytě. Teď už to platilo trojnásobně. Přestal vycházet, 

špatně chodil, špatně slyšel. Jeho osud vyl těžký, jeho osobnost a povaha 

nejsou popsatelné a není v lidských silách napodobit jeho styl. 

Bavil jsem se ovšem, když Michal Wiewegh v kavárně Velryba četl svoje 

Nápady laskavého čtenáře. Přece jen jde o perfektně napodobený styl i 

práci s detailem, ale pochopitelně je to jen vděčná parodie. 

Fuks mně jednou na moje požádání věnoval knížku Křišťálový 

pantoflíček, ale bez věnování, pouze s podpisem, prý abych ji mohl 

snadněji prodat v antikvariátu. Když jsem do knížky nahlédl, zděsil jsem 

se, jak může takový autor psát ledabyle. Je to práce na zakázku, úlitba. 

Drobná kuriozita: hned v úvodní kapitole zpívají dělníci písničku Stavěli 

zedníci tesařům lešení… Málokdo na tu chybu přišel, ale sám Fuks tímto 

omylem nepochopitelně trpěl. Ale jak říkám, knížka je odbytá, stejně jako

Mrtvý v podchodu. Ten vycházel na pokračování ve Svobodném slově, 

opět tu pomohli doktor Houba a doktorka Petelová a autorovi (psal na 

zakázku spolu s Oldřichem Koskem) přinesl výsledek trochu peněz. 

Takže na vaši otázku, zda se některý autor podobá Ladislavu Fuksovi, 

říkám, že nevím. Vím jen, že osud Fuksův byl tak děsivě tragický, že bych 

snad ani nikomu z dalších literátů nepřál takové běsy. 
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Přitom není vyloučeno, že byl ještě v prvních letech života 

nevymykajícím se dítětem. Ale nevím – a právě rané dětství mívá 

fatální význam. Zdalipak třeba dostával pod stromek knihy a zdalipak i

vy? 

Když mně bylo pětadvacet let, četl jsem novelu od Gilberta Cesbrona 

Vraždíte Mozarta. Knížka nijak objevná, ale řeší se v ní rozvod rodičů a 

jak rozpad manželství působí na malého chlapce. A uvědomil jsem si 

význam rodinného zázemí a hlavně to, že první tři léta zrání dítě až moc 

dobře vnímá všechny dané scénáře a slovník, zažité pravdy i omyly 

tradující se v rodině a výchovu tradovanou v rodu už po generace. To 

všechno tedy dítě vnímá, ale pokud později ty scénáře nedodrží a vzepře 

se jim, tak zažívá pocity viny. 

Naše rodina žila v pospolitosti, zcela naopak, než popisuji v Mínotaurově 

ostrově, žila s babičkou, obklopen tetami a strýci. V domě nás bylo třináct

a ještě celá osmdesátá léta se pěstovaly čaje, příbuzenstvo se scházelo 

kolem Vánoc a vzpomínám na profesora Bohuslava Slánského a jeho 

ženu Lídu, oba byli význační restaurátoři. Chodíval jsem za nimi i na 

Hradčanské náměstí, naproti jejich bytu stál Martinický palác a měla tam

představení Lyra Pragensis. Doma se zase pořádaly hudební odpoledne, 

hrálo se kvarteto, Bachovu Air jsem snad prvně hrál právě před 

příbuznými a chodili jsme se strýcem Járou Slavíkem na výstavy. K 

dispozici byla i nepředstavitelně těžká knihovna plná prachu, ve které 

stály podle abecedy seřazené tituly. A gramofonové desky a můj první 

gramofon po tetě Miladě, kterou vyhodili z Vlašské ulice a vysídlili do 

Orlických hor, a zbyly po ní Geografic magazine, jež páchly plísní, 

spousta modlitebních knížek a Panna Maria z bílého litého skla. Když se 

zmáčkla malá páčka zespodu, Panna Maria svítila. Teta Milada se totiž po

zabrání fabriky a vily ve Vlašské (kterou chtěl koupit svého času Bruce 
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Willis) totálně zbláznila a v Bohnicích tátovi při jeho pravidelných 

návštěvách vždy ve středu kázala a obracela ho na pravou cestu. A ten 

gramofon, který předtím poslal Miládce její bratr z Kanady, jsem vždycky

chápal jako dědictví, když jsem pokorně pokládal jehlu na desku a snažil 

jsem se, věřte mi, si toho dědictví vážit. 

 Samozřejmě, že to byla krásná doba. Rok 1968, mých třináct krásných 

let. Nastaly velké změny ve společnosti, odvolání Novotného…  Byli jsme 

v lednu na horách v chalupě Jindřišky Smetanové a s nadšením četli 

Rudé právo, které bylo jako jediné možné koupit v místním konzumu. 

Začali jsme věřit politikům. Smrkovský s Dubčekem se stali idoly 

Čechoslováků. 

Všichni byli komunisté, což bylo sice zarážející, ale všichni s tzv. lidskou 

tváří. Je to dávná pravda, že největší lstí ďábla je, když tvrdí, že není… 

Pravda ovšem byla, že začaly vycházet zakázané knihy a nové překlady, a 

také se po mnoha letech opět otevřely hranice a televize s nadšením 

vysílala stále nové a překvapivě příjemné i šokující zprávy… A přitom 

jsem se já sám ve třinácti krásných letech v duši trápil, protože nic 

nemělo cenu, a pořád se mi v hlavě připomínala věčná otázka !k čemu?" 

O nihilismu jsem nic nevěděl, neznal jsem pochopitelně svou cenu a jen 

jsem si pořád kladl otázky smyslu všeho kolem. Až později jsem si 

přečetl, že stejnou otázkou trpěl i Romain Rolland a s ním pochopitelně 

snad každý člověk v tom věku třinácti let. Ale každý jinak. A krása! A 

dnes si pochopitelně vybavím právě jen to, co je příjemné a nádherné. 

Vánoce a pohodu a sníh na horách a kvarteto, které se u nás dvakrát 

týdně hrálo. O Vánocích zvlášť svátečně… 

Začal jsem chodit na zkoušky a naučil se číst partituru. Pochopitelně, že 

jsme si doma pouštěli gramofonové desky, ještě ty staré, s otáčkami 78. 
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Gaspar Cassadó a jeho violoncellový koncert. A taky jsem roku 68 mohl 

navštěvovat zkoušky Smetanova kvarteta nahoře V Cibulkách... 

Smetanovo kvarteto! Vedle Vlachovců, Dvořákova kvarteta a Kvarteta 

hlavního města Prahy jeden z našich největších hudebních reprezentantů 

v cizině. Smetanovci začali koncertovat hned po válce, ještě s panem 

Rybenským u violy (i když prvním violistou byl Václav Neumann) a s 

Jiřím Novákem u prvních houslí. Jaroslav Rybenský, který absolvoval 

AMU Händelovým violovým koncertem, a rozhodně se s ním počítalo, 

začal trpět velkými bolestmi páteře a tím i bolestmi rukou. Do konce 

života, po odchodu od smetanovců, působil v Teplicích ve filharmonii. 

Vím z dochovaného archívu, o který se jim starala má maminka, že se 

odchodem z tak perspektivního kvarteta těžce (a po svém) vyrovnával. 

To kvarteto za války připravoval pan profesor Karel Pravoslav Sádlo, 

spiritus agens českého hudebního světa. Mladí muzikanti čekali s nadějí a

bláznivou fantazií na konec války. Někteří si za ní prošli peklem 

koncentračního tábora. Karel Ančerl, Karel Berman, Zuzana Růžičková… 

Druzí se, bohužel, nedočkali. Pavel Haas, Hans Krása, autor dětské opery 

Brundibár, napsané na starší libreto Adolfa Hoffmeistra, a další a další. 

Karel Pravoslav Sádlo navázal na tradici Českého kvarteta. Byl velmi 

přísný (což vím z vyprávění jeho syna Pravoslava Sádlo) a věděl, v čem 

hlavně spočívá souhra komorního tělesa. Jeho motto bylo revoluční: 

„Pracujte a všeho se dočkáte!“ Zní to příjemně pro lidské ucho a zní to 

jako jedenácté přikázání. Smetanovci měli nepředstavitelnou souhru, 

cítění a neobyčejný zvukový soulad. A přišli na tu dobu s novým 

přístupem interpretace - některé skladby, zvláště oba kvartety Bedřicha 

Smetany - hráli zpaměti. Na ty časy to bylo obrovské překvapení. A 

pětadvacetiletí mládenci si vyjeli až na druhou stranu světa po té 

decimující a hrůzné válce. 
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V tu dobu vládla v kvartetu pedantická kázeň. Primárista souboru Jiří 

Novák studoval doma party a ostatní členové souboru vydělávali peníze v 

České filharmonii. Já pochopitelně poznal smetanovce mnohem později. 

Byli na výsluní, měli za sebou řadu koncertních turné, stovky nahrávek u 

Supraphonu (což byla vedle Pantonu a Opusu naše jediná nahrávací 

firma) i u mnoha největších společností na světě. Všichni byli profesory 

na AMU, a pokud jim čas dovolil, snažili se věnovat svým žákům. 

Kromě toho, doktor Škampa, nadšenec pro věrnou interpretaci Janáčka, 

byl přítel mého strýce doktora Hoppe, který bydlel v naší vile o patro níž 

co člen zmíněného kvarteta, a milý pan Lubomír Kostecký k nám 

chodíval na čaj a odpolední kus řeči. Měl jsem možnost později chodit 

zase já k němu na hodiny komorní hry na AMU. 

K Antonínovi Kohoutovi jsem se jel představit do Lučan ve čtrnácti letech

a zahrál jsem mu Vaňhalovy variace. Pan profesor byl ke mně vždycky 

moc milý a laskavý. Ovšem, pokud jste nebyli na jeho vyučovacích 

hodinách, to někdy třísky létaly. 

Jednou u nás, vzpomínám, hrálo kvarteto panu profesorovi Kohoutovi 

Smetanův kvartet  e moll Z mého života. Soustředěně poslouchal a 

muzikantům pokorně obracel listy. Jeho připomínky byly (řečeno 

eufemisticky) dost osobité. Pokud hrajeme tu skladbu, řekl, vybavím si 

českou krajinu, borovice a oblohu nad tím vším… Přiznám se, že v tu 

chvíli připadaly čtrnáctiletému klukovi ty názory přinejmenším dost 

naivní a s prominutím, hloupé… Až později, to už jsem byl dávno na 

škole, jsem si uvědomil, jak pomáhá tato „práce s emocemi“, kdy se autor 

v soukromí chová víc než hystericky. Říkám tomu hledání potůčku. Najít 

v sobě něco, co dojme, a rozjitřit v sobě emoce, což umožní začít psát. 

A někdy prostě pomáhá hudba a opravdu je lepší, když u tvůrčího 

procesu nikdo jiný není. 
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Když jsem ale viděl, v jakých podmínkám píšou druzí! Psaní Jindřišky 

Smetanové byly věčně jen ušetřené chvilky, k tomu výchova tří dětí 

(nejmladší Jindřich je dnes docentem na UMPRUM a architekt po 

tatínkovi) a v osmdesátých letech se starala o těžce nemocného manžela, 

což sama přirovnávala ke chvílím, které by mohl nejlépe popsat snad jen 

Beckett nebo Ionesco. Ale statečně zvládala jeho postupující nemoc a 

přes všechny zákazy, kdy pracovala v zahradnictví a podávala dělníkům 

obědy a kdy se odstěhovala ze své milované Kampy (o které taky 

překrásně psala) z Velkopřevorského náměstí na sídliště, v sobě nosila 

krásnou noblesu a sebevědomí. Potkávali jsme se i po roce 1989 v Obci 

spisovatelů a měli rituál. Políbil jsem Jindřišce pokaždé ruka a řekl: 

„Teda milostivá paní, Vy vypadáte…!“ 

Znala mě odmala a věděla, že ani trochu nejsem drzý. Byla to krásná 

paní. 

Jste i rodově spřízněni? 

Je sestra mé tety. A měli jsme možnost jezdit do Říček na hory, hlavně v 

zimě, byly to krásné časy. Vzpomínám, že jsme tam jednou přijeli i v létě 

a na stole v seknici ležela koláž. Jindřiška dostala nabídku udělat si 

vlastní obálku pro knížku Ustláno na růžích. Mimochodem, její strýc 

Antoním Schenk byl osobní sekretář T. G. Masaryka a můj strýc dr. 

Viktor Hoppe, generál kanceláře prezidenta republiky, byl u prezidenta 

Masaryka právě v té době. I tak jsou naše rody provázány. Ale ty koláže. 

Díval jsem se na obálku a byla to reprodukce stařičkého klíče a v něm 

lidské oko. A návrh písma. Mohlo mně být třináct let a na tu příhodu 

jsem pak zapomněl, ale po mnoha letech jsem zase já dostal možnost od 

pana nakladatele připravit si obálku vydání Domu a vybrat písmo a 

vytvořit si ilustrace. Až teď si uvědomuji, jak pracuje podvědomí a kolik si

toho člověk při psaní vybaví. I to, že Jindřiška v úvodu jedné knížky tvrdí,
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že její teta, dřív, než vždycky začala vyprávět, rozhoupala lampu, aby tak 

naznačila, že se ve vyprávění bude přehánět a že se přistoupí na určitou 

hru. Už v prvním dílu Zdánlivé zbytečnosti ostatně píšu, že má příběh 

vypadat tak, jako když si babička sezve kolem sebe děti a vypráví. Jim. A 

to jsem neokopíroval, jen mně to zůstalo v paměti a podvědomě jsem si 

tuto příhodu zapamatoval. 

Po otřesných dnech Srpna a ztrátě milovaných spolužáků, kteří zůstali o 

prázdninách v cizině, se mně zeptali rodiče, jestli bych nechtěl zkusit hrát

na violoncello. Z kvarteta měl odejít cellista a já bych mohl za pár let začít

s nimi hrát. První violoncello, které mně rodiče na zkoušku koupili, byl 

takový překližkový nástroj vyrobený v Lubech, těžký a němý. Na něj jsem 

se začal učit hrát u pana profesora Fojtíka; byl to vynikající učitel a měl 

mnoho žáků, kteří se později věnovali hudbě profesionálně. 

Vraťme se ale k literatuře, ne-li přímo k poezii. Zrovna nedávno jsem 

znovu slyšel příběh Václava Hraběte. Opustila ho dívka, ale žila s jeho 

kamarádem a Václavovým malým dítětem hned vedle v pokoji. A 

jednou přihřívali mléko tam vedle, když podroušený Hrabě spal. 

Přeteklo, patrně uhasilo plyn.

Ano, a Hrabě zemřel. V první chvíli mi to ale připomnělo, že 

nakladatelství Melantrich vydalo v sedmdesátých letech několik 

zajímavých titulů. Doba už tenkrát jinak velmi podléhala cenzuře, vládla 

tzv. tuhá normalizace, a přesto se podařilo uveřejnit knihy, které byly 

například v Československém spisovateli zamítnuty. Proč? Obvykle z 

osobních důvodů. Autoři intrikovali mezi sebou a rvali se o posty. Ještě v 

roce 1969 ale znovu vyšel Foglarův Přístav volá, psaný původně před 

válkou právě do soutěže Melantrichu pod názvem Modrý život Jiřího 

Dražana, a pamatuji si od tety Petelové, že byl pan Foglar prý velmi 

hodný a slušný pán.
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Ten druhý román, který si z doby sedmdesátých let pamatuji, je však 

zcela jiný. Je to roztomilá novela Petra Skarlanta Věk slasti a vzpomínám 

si, že jsme ji dokonce zamýšleli inscenovat jako televizní muzikál. Petr 

Skarlant je básník a velmi zručně využil právě svého přátelství s 

Václavem Hrabětem. Mistrně popsal atmosféru Prahy první poloviny 

šedesátých let a ten Velký Mág, který se proplétá dějem, tedy jedna z 

hlavních postav, je Allen Ginsberg. Příběh se odehrává kolem prvního 

studentského majáles. Atmosféra Prahy, kavárničky, hospůdky, jazzové 

kluby, kina, ale i plovárny včetně té v Koruně, bufety a přesně uváděné 

ceny zboží, to všechno dělá z knížky, která má snad sto třicet stránek, 

bedekr Prahy, hlavně té noční, a autor mistrně líčí atmosféru uvolnění 

první poloviny zlatých šedesátých. 

Poslední čtvrtina oné Skarlantovy novely o konečném vztahu s Klárou už 

nemá spontaneitu, ale tato knížka rozhodně stojí za přečtení. 

A Hrabě?

Byl nepochybně šikovný básník, talentovaný hudebník a ambiciozní 

literát. Mnoho pro něho v dalších letech udělal i dělí Mirek Kovařík, tak 

jako Kainar udělal hodně pro Vladimíra Mišíka. Muzikantům v 

sedmdesátých se vkusně podařilo spojit se s básníky (obyčejně bývalými 

komunisty, třeba právě v případě Josefa Kainara) a záslužně propojit 

tvorbu veršů s hudbou. Kuře v hodinkách je dodnes jedinečným 

projektem.

A romantismus básníků? Něco vám povím! Představa, že k psaní stačí 

papír, tužka a kombinovat pár už napsaných veršů (často od někoho 

jiného), je velmi mylná a prolhaná. Ovšem, je příjemné prohlašovat se 

básníkem s jednou básničkou (podezřele vydanou v poetickém věstníku) 

a vůbec se začínajícím nesměji. Naopak. Bývají to čisté duše, žijící si ve 

svém krásném světě. Zdůrazním ale, že je lépe volit jinou cestu, 
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soustředění a samotu a moc a moc toho nejprve vytvořit, nežli - hned a za

každou cenu - usilovat o exploataci a o zveřejnění svého díla. Doporučuji 

i někoho staršího anebo aspoň na kamaráda, který vaši tvorbu spatří 

jinýma očima. Uvidíte, že vám brzy někdo sám přijde do cesty. A je fakt, 

že každá doba potřebuje vzory i jisté vizuální pojmy. V šedesátých tak 

bylo a později také, na jména politiků jako Laštůvka, Hoffman, 

Hendrych, Biĺak a Štrougal si ovšem nikdo z mladých nevzpomene.

Měli jsme ovšem i trochu umělé idoly pěveckého nebe anebo zpěváky tiše

spolupracující po Antichartě v roce 1977. Jenže mladí se vždycky snažili 

zachytit svoje pravé idoly, takže na každé stěně v dětských pokojích visely

fotky Jimy Hendrixe, Johna Lennona, Micka Jaggera.

Ale i básníci? Ti asi ne, že.

Na ty obyčejně zůstane volno jenom na polici v knihovně. Ale Skarlant 

chtěl podvědomě a určitě upřímně vytvořit idol mladíka, básníka a 

rebela, který by byl generací akceptován. Chtěl opravdový idol a vzor, 

hrdinu naší generace. Tím se ovšem stal i ten, který je dodnes spojován s 

pompézní demonstrací 25.ledna 1969, zatímco ti další, Josef Hlavatý, 

Miroslav Malinka, Blanka Nacházelová,  Evžen Plocek a Jan Zajíc jsou 

dnes už pomalu zapomenuti. Co bych za to dal, kdybych si mohl jednou 

přečíst studii o té době a osudech oněch vzorů a kdyby se našel student a 

zapátral v archivech.

Teď tady prozradím i jednu dost intimní záležitost. Jedni naši známí v 

lednu 1969 postrádali dceru. Nevěděli, kam zmizela, nadodávala o sobě 

zprávy, v této době bylo napětí ve společnosti zřejmé a tím větší byla 

starost o zmizelou. Nalezli ji, ani nebyla daleko. Její matka šla věšet na 

půdu prádlo. Dcera se oběsila. Patřila do skupiny mladých kolem Jana 

Palacha a neunesla tíhu sledování, zátahů StB a vlastní zodpovědnosti či 

pocitu viny. V té době i později - až do konce let osmdesátých - byla StB 
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programově zaměřena na sledování mladých lidí a skupin, ale i jakékoli 

inteligence. 

Pokud zemře mladý talentovaný člověk, vyrojí se vždy domněnky, kolik 

by toho ještě jistě napsal a kolik knih by vytvořil. Pravdu neznáme. Ale 

torzovitost, vzniklé napětí z nedokončeného díla anebo dokonaného činu,

to platí. A to byl i případ Václava Hraběte. 

Sledován StB byl od padesátých let i Foglar, ale využitelný nebyl, jak se 

ukázalo. Ani ho nešlo vydírat; děti nijak neobtěžoval. Četl jste i jiné jeho

knihy než tu zmíněnou? 

Foglar byl mimo jiné velmi zámožný pán i velmi zdatný obchodník. Není 

divu, že ho komunisté potřebovali zbavit majetku a jeho podnikatelské 

aktivity se jim ani trochu nelíbily. Jeho sektářství (slovy komunistů) v 

podivném klubu, i když skauting byl radikálně zakázán, provokovalo, a 

víte lépe než já, jak vedl „turistický oddíl“, proti čemuž se nedalo nic 

namítat. Ale podhoubí, které by mohlo z takového spolku vzejít, by se už 

mohlo rovnat třídnímu nepříteli. My ovšem v té době povinně louskali 

knihu Čuk a Gek od Arkadie Gajdara a též jeho nejslavnější titul Timur a 

jeho parta anebo dobrodružný román o Bajkalsko-amurské magistrále. 

To bylo počteníčko.

První Foglarovu knížku jsem četl na chatě, když mně bylo třináct let. Táta

nám postavil, tak jako to měl on sám v Jevanech, malý dřevěný domeček 

tři na čtyři metry s kuchyňkou, sedátky, postelemi a verandou. Byla to 

taková tradice u Kameníčků, tyhle domky na zahradě, a tam jsem celý 

den ležel a četl knihu za knihou. Žízeň po životě a Prentice Mulforda a 

jeho Sílu mysli a jak ji používat. A Jana Kryštofa a Nahý jsem přišel na 

svět a Buddenbrookovi a Malou kroniku Anny Magdaleny Bachové. Ale 

také komerční knihy. Letiště, Kolesá a hlavně Forsythův Den pro Šakala. 

Hned úvodní jeho stránky mě ohromily. Všech pět smyslů čtenáře je 
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zapojeno. Teplý vzduch i skřípot písku. Vycházel přímo z papíru. Ostatně 

(úvod románu přeložil Mirek Čejka): 

V březnu v šest čtyřicet je v Paříži chladno a snad ještě chladněji, když má

někdo zemřít před popravčí četou. V tu dobu 11. března 1963 stál na 

hlavním nádvoří pevnosti v Ivry vysoký důstojník francouzského letectva,

připoutaný zezadu za ruce ke kůlu zaraženému do prochladlého štěrku, a 

upíral oči, které pomalu ztrácely nevěřící výraz, na četu vojáků, 

nastoupenou dvacet metrů před ním. 

Zachrastil sešlápnutý štěrk, napětí maličko povolilo – to zavazovali 

podplukovníkovi Jeanu-Marie Bastienu Thirymu oči, odnímajíce jím 

navždy světlo. Vojáci si nabili a natáhli karabiny a do rachotu dvaceti 

závěrů bezmocně zamumlal kněz. 

Za zdí zavřeštěl klakson kamiónu, kterému nějaké menší vozidlo 

překáželo na cestě do centra města, troubení přehlušilo povel „k líci 

zbraň“, vydaný velitelem popravčí čety a umlklo. Třesk výstřelů zčeřil 

hladinu procitajícího města jen vyplašenými holuby, kteří na chvilku 

vzlétli do vzduchu. Když za pár vteřin suše a osamoceně pleskla rána z 

milosti, ztratila se v rostoucím rámusu dopravního ruchu. 

Smrt tohoto důstojníka, který jako vůdce gangu složeného z teroristů 

Organizace tajné armády (OAS) připravoval atentát na francouzského 

prezidenta, měla znamenat konec úkladů o prezidentův život. Ironií 

osudu znamenala začátek, a abychom objasnili příčinu, musíme vysvětlit,

proč toho rána na dvoře vojenské věznice u Paříže viselo z provazů 

prostřílené tělo. 

Slunce konečně zapadlo za palácovou zeď a dlouhé, hrbolaté stíny 

přinesly na nádvoří vítanou úlevu. Byl nejteplejší den v roce a ještě v 

sedm večer ukazoval třiadvacet stupňů. Všude v rozpáleném městě 

nakládali Pařížané nervózní manželky a ubrečené děti do aut a vlaků a 
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odváželi je na víkend na venkov. Byl 22. srpen 1962, den, kdy za 

hranicemi Paříže čekala hrstka mužů, rozhodnutých, že prezident, 

generál Charles de Gaulle, zemře. 

Zatímco obyvatelé hlavního města se chystali prchnout před vedrem k 

řekám a moři, kde bylo snesitelněji, pokračovala za honosnou fasádou 

Elysejského paláce schůze vlády. Po nahnědlé dlažbě, chladnoucí v 

úlevném stínu, se přes tři čtvrtiny předního nádvoří táhl kruh šestnácti 

černých salónních citroenů DS, zaparkovaných těsně za sebou.  Řidiči, 

schovaní v nejhlubším chládku u západní zdi, kam stíny dopadly nejdřív, 

spolu klábosili jako všichni, kdo většinu pracovní doby čekají na své 

nevypočitatelné pány. Na neobvyklou délku dnešního vládního zasedání 

žehrali skoro do půl osmé. Pak se za skleněnými dveřmi nad šesti 

vstupními palácovými schody objevil ořetězovaný a ometálovaný vrátný a

pokynul strážím. Řidiči zašlápli nedokouřené goloásky. Policisté a stráže 

v budkách u brány strnuli jako sochy a masívní železné mříže se rázem 

otevřely.

Když se za skleněnými dveřmi objevila první skupina ministrů, řidiči už 

seděli za volanty. Vrátný otevřel dveře a členové vlády se trousili po 

schodech, přejíce si navzájem příjemný víkend. V předepsaném pořadí 

předjížděly limuzíny k nejnižšímu schodu, vrátný s úklonou otvíral zadní 

dveře. ministři nastupovali a odjížděli kolem salutující palácové stráže do

ulice Faubourgh-St-Honoré. 

Za deset minut byli pryč. Na dvoře zůstaly dva dlouhé černé citroeny DS a

oba pomalu klouzaly ke schodům. První, s vlajkou prezidenta 

francouzské republiky, řídil Francis Marroux, policejní šofér z 

výcvikového a velitelského střediska státního četnictva v Satory. Byl to 

tichý, uzavřený člověk, který s ministerskými šoféry na dvoře nikdy 

nevtipkoval. Ale měl železné nervy a uměl jezdit rychle a bezpečně; proto 
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mohl být Gaullovým osobním řidičem. Seděl ve voze sám. Za ním jel s 

druhým citroenem DS další četník ze Satory. 

V 19. 45 se za skleněnými dveřmi objevila druhá skupina a muži na dvoře 

znovu znehybněli v pozoru. Zahlédli za sklem obvyklý uhlově šedý 

dvouřadový oblek a tmavou vázanku Charlese de Gaulla. Se 

starosvětskou galantností nechal prezident projít paní Yvonne de 

Gaullovou a pak ji vzal za ruku a vedl se schodů k čekajícímu citroenu. U 

vozu se rozešli a prezidentova choť nastoupila do prvního automobilu 

zadními dveřmi zleva. Generál k ní nastoupil zprava. 

Jejich zeť, plukovník Alain de Boissieu, tehdy náčelník štábu obrněných a

jízdních jednotek francouzské armády, ověřil, zda jsou zadní dveře z obou

stran bezpečně zavřeny, a nasedl dopředu vedle Marrouxe. 

Dva další muži ze skupiny, provázející prezidentskou dvojici po schodech,

se posadili do druhého vozu. Henri d´Jouder, hromotlucký tělesný 

strážce určený pro tento den, alžírský Kabyl, nasedl dopředu vedle řidiče, 

uvolnil si těžký revolver v levém podpaží a mocně se zapřel zády do 

opěradla. Od té chvíle těkal bez ustání očima, ne po autě před nimi, ale 

po chodnících a nárožích, kolem nichž projížděli. Druhý muž si sedl za 

něho, ale napřed dal poslední příkaz jednomu z policistů zůstávajících v 

paláci. Byl to komisař Jean Ducret, šéf prezidentovy osobní stráže. 

Vidím, že Foglar potkal mocného konkurenta a osobně mě v sekvenci 

zaujal ten detail, že chybí slovo teploměr. „Byl nejteplejší den v roce a 

ještě v sedm večer ukazoval třiadvacet stupňů,“. Originál nemáme a kdo

ví, může jít o redakční chybu, ale typuji spíš na příznak úspornosti. – 

Nad podobným úvodem bych snad vyslovil i tu domněnku, že se Forsyth

dívá očima prostých lidí drcených vedrem. Ve skutečnosti ale asi autor 

jen mechanicky líčí podmínky, za kterých de Gaulle opouští budovu. 
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Snad. Ale rád bych připomněl ještě jednu ukázku bravurní techniky 

využívající pěti smyslů. Dotyčná novela vyšla roku 2004 v překladu 

Kateřiny Hilské a jedná se o slavné dílo Virginie Woolfové Paní 

Dallowayová:

Květiny obstará sama, řekla paní Dallowayová. 

Lucy má dost své práce. Musejí se vysadit dveře, přijdou 

Rompelmayerovi chlapi. A pak, pomyslela si Clarissa Dallowayová, 

takové ráno! – svěží, jako stvořené pro děti na pláži. 

Jaká radost! Jako by skočila do vody! Protože tak jí to vždycky připadalo, 

když s tichým zavrzáním pantů, které slyší ještě dnes, dokořán otevřela 

francouzské dveře v Bourtonu a vyrazila ven. Tak svěží, tak klidné, 

samozřejmě tišší, než tady bývalo to časné jitro; jako plesknutí vlny, jako 

polibek vlny, chladné a štiplavé, a přece (pro osmnáctiletou dívku, kterou

tehdy byla) sváteční, když tam u otevřených dveří postávala s pocitem, že 

se musí přihodit něco strašného, dívala se na květiny, na stromy, od nichž

vzlínala pára, a havrani vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, až se 

ozval Peter Walsh: „Dumáš uprostřed zeleniny?“ – tohle že řekl? – „Já 

mám radši lidi než květák“ – bylo to takhle nějak? Nejspíš to prohlásil u 

snídaně, když si vyšla na terasu – Peter Walsh. Teď někdy se má vrátit z 

Indie, v červnu v červenci, už přesně neví, ty jeho dopisy jsou příšerně 

nudné; zato jeho průpovídky, ty si člověk pamatoval; jeho oči, jeho 

kapesní nůž, jeho úsměv, jeho nabručenost, a když nenávratně zmizely 

miliony jiných věcí – jak podivné! -, i pár průpovídek jako tuhle o 

zelenině. 

Maličko se zarazila na chodníku a počkala, až přejede dodávka od 

Durtnallů. Okouzlující žena, pomyslel si Scrope Purvis (který ji znal jen 

tak, jako člověk zná své sousedy ve Westminsteru), je v ní něco ptačího, 

jakoby sojčího, modrozelená barva, lehkost, živost, i když je jí už přes 
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padesát a od té nemoci hodně pobledla. Trčí tam jako na bidýlku, vůbec 

ho nevnímá, narovnaná jako podle pravítka čeká, až bude moct přejít. 

Když totiž člověk žije ve Westminsteru – kolik už je to? přes dvacet let – 

pociťuje i uprostřed všeho toho dopravního ruchu, nebo když se v noci 

probudí, Clarissa to ví jistě, takové zvláštní ticho, nebo snad vážnost, 

nepopsatelnou pauzu, napětí (ale to by se možná dalo přičíst srdci, které, 

jak jí řekli, oslabila chřipka), než se ozvou údery Big Benu. Tak! Právě se 

rozezněl. Nejdřív trošku jako upozornění, zpěvně, pak celá, 

neodvolatelně. Olověné kruhy se rozplývaly ve vzduchu. Jak jsme 

pošetilí, napadlo ji, když přecházela Victoria Street. Jenom nebe ví, proč 

to člověk tak miluje, jak to vidí, vytváří si to, obklopuje se tím, boří to a 

každým okamžikem znovu vytváří. Ale i ty nejhorší cuchty, ti nejubožejší 

z ubožáků sedící na prahu (pití je jejich zkáza) dělají totéž – nedá se tomu

zamezit, ani kdyby na to vyšel zákon, tím si byla naprosto jistá – právě z 

téhož důvodu: milující život. V očích lidí, v rytmu, v dupotu i trmácení, v 

rachotu a vřavě těch povozů, automobilů, omnibusů, dodávek, nosičů 

reklam šourajících se a náhle se otáčejících, těch dechovek, flašinetů, v 

tom triumfu a cinkotu a podivném bzučení nějakého aeroplánu nad 

hlavou bylo to, co milovala: život, Londýn, tento okamžik v červnu. 

Červen byl totiž právě v polovině. Válka skončila, jen ne pro takové 

ubožáky jako paní Foxeroftová, které to včera na vyslanectví mohlo srdce 

utrhnout, protože toho sympatického hocha zabili a starý zámeček teď 

připadne bratranci, nebo pro lady Bexboroughovou, která prý při 

zahajování dobročinného bazaru držela v ruce telegram, z něhož se 

dozvěděla, že její milý John také zahynul: nicméně je to za nimi, 

díkybohu je to za nimi. Je červen. Král s královnou se už vrátili do paláce.

A odevšad, byť bylo ještě časně, se ozývalo tlučení, klapala kopyta 

klusajících poníků, ťukaly kriketové pálky; kriket, dostihy v Ascotu, pólo v

Ranelaghu a všechno to ostatní, zahalené jemnou pavučinou 
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šedomodrého rána, které je s postupem dne vypustí, na trávníky a hřiště 

postaví poskakující poníky, jejichž přední nohy jen tepnou o zem a zase 

vyletí do vzduchu, ty vířící mladíky, smějící se dívky v průsvitném 

mušelínu, které protančily celou noc, a teď už venčí své směšné 

chundelaté psíky; a už teď, v tuto hodinu, rozvážné staré dámy vyrážely v 

automobilech vyřizovat cosi tajuplného a prodavači ve výlohách rovnali a 

leštili šperky s diamanty, nádherné staré smaragdově zelené brože z 

osmnáctého století, aby nalákali Američany (ale člověk musí šetřit, 

nenakupovat pro Elisabeth tak zbrkle), a jí také se to všechno strašně 

líbilo, milovala to se směšnou a vytrvalou vášní, byla toho součástí, neboť 

její předkové sloužili jako dvořané za časů králů Jiřích, a také ona se 

chystala toho večera zažehnout a rozzářit, uspořádat večírek. Ale jak 

zvláštní pocit, když vešla do parku: to ticho, ten mlžný opar, to bzučení, 

pomalu plující šťastné kachny, sotva vylíhnutí ptáci brodící se mělčinou; 

a kdo to tamhle jde, zády k vládním budovám, nese se jaksepatří, třímá 

diplomatku s královským emblémem, kdo jiný než Hugh Whitbread, její 

starý přítel Hugh – ten úžasný Hugh! 

„Přeju dobré ráno, Clarisso!“ pozdravil Hugh poněkud nadneseně, 

protože se přece znali už od dětství. „Kam máš namířeno?“ 

Hrozně ráda chodím po Londýně,“ odpověděla paní Dallowayová. „Vážně

je to lepší než procházet se někde na venkově.“ 

Nevím, zda je to lepší než Foglar, ale domnívám se, že zatímco Forsyth 

líčí povrch, Virginia vstupuje do mysli. Byť ne tak hluboko jako Joyce. 

Ve své době to znamenalo pokrok a odvahu, ale napadá mě: Nestalo se 

to postupně manýrou? Podobnou jsem možná tuhle zaregistroval i v 

jedné Rudišově knize a nemohu se zbavit pocitu, že méně může být víc.

Jak to, Ivo, myslíte?
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Čtenář nemusí pokaždé stát o to, aby registroval každé vnitřní hnutí 

mysli. Čtenář může chtít jen pole, umí domýšlet. A někdo potřebuje i 

šanci rozličně interpretovat.

Snad. Vynikající, a přece méně známá kniha je i Na okraj od André Pieyre

de Mandiarguese. Skvělá věc. Anebo Gumy. Robbe-Grillet. Anebo 

Nathalie Sarrautová a její Tropismy anebo Portrét neznámého anebo 

slavný a mnou milovaný Pan Marteu. A rovněž můj milovaný John 

Updike a jeho Holubí pírka, o kterých jsem už psal ve Zdánlivých 

zbytečnostech. Jsou tam krásné povídky Zachránce, Doma, Holubí pírka 

nebo Kdo ožlutil žluté růže. A jeho kniha O farmě, která navazuje na 

autobiografický román Kentaur a je situována na farmu, kam za matkou 

přijíždí její syn s manželkou a jejím jedenáctiletým synkem. A 

samozřejmě Kentaur sám, který je jedním z nejkrásnějších děl o vztahu 

syna a otce i jedním z nejkrásnějších vyznání lásky k člověku. V průběhu 

tří dnů promítá autor v retrospektivě život podivínského učitele, člověka 

v praktickém životě neúspěšného, ale milovaného svými žáky, kteří v něm

ctí člověka charakterově ryzího a laskavého. Příběh zachycuje události ve 

městě a ve škole a popisuje učitelův vztah k vlastní rodině, ale hlavně k 

synovi, přičemž využívá aluzi k moudrému kentaurovi Cheironovi, jehož 

osud se tolik podobá osudu hlavního hrdiny knihy. 

Ale také jsem v dětství hltal životopisné romány, které se mi romantikou 

hodily k až pozdějšímu pochopení, jak napsat životopisnou hru. Irving 

Stone a jeho Žízeň po životě o Vincentu van Goghovi, lacinější romány 

Henriho Perruchota. Život Henri de Toulouse-Lautreca, Vincenta van 

Gogh, Paula Cézanna, Augusta Renoira. Nebo životopisy Georgese 

Seurata, Edourada Maneta nebo Paula Gauguina. Aromantický Jan 

Kryštof Romaina Rollanda… 

Jen ten Mulford na vás mezi vší tou beletrií asi neudělal dojen, což? 
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Prentice Mulford byl mystik a patrně podvodník. Myšlenky jsou věci. To 

je jeho nejpopulárnější knížečka. Původem byl ale humorista, patrně 

kabaretiér a zřejmě dobrodruh. Avšak napsal knížku o moci myšlenek, 

Magické síly člověka a jejich využití a také práci Myšlenkové proudy a 

čtenář se tu dověděl, že si přání stačí vsugerovat a během několika dní se 

žádost uskuteční. Což byl pro Ameriku v hospodářské krizi byznys. 

Ale vůbec to není směšné, i dnešní trh je zaplaven těmito tituly. Znám 

mnohé nakladatele, kteří takový vyprodukují dokonce pod rádoby 

americky znějícím jménem a naaranžovanou fotografií. Nevěříte? Stačí 

název a obálka. Vnitřek, tak zvaná střeva, se zadá na zakázku a produkt je

na světě. Odporný trh s knižním zbožím zaměřeným hlavně na ženy ve 

středním věku. Ovšem a na druhé straně věřím v modlitbu, v duševní 

energii a na kladné myšlení. Pokud budete pořád „achichovat“, brzo se 

vám i ten „óm“ dostane do mysli. 

A o prázdninách, kdy mně bylo krásných třináct, ke kterým se stále 

vracím, mi soused, co měl chatu vedle nás, přinesl také knížku Jaroslava 

Foglara Záhada hlavolamu s kresbami doktora Fischera. Kniha mě 

ohromila. Ty tam byly drásavé problémy Augusta Rodina nebo duševní 

muka skladatele Kryštofa. Začetl jsem se a stal nepředstavitelně 

nadšeným obdivovatelem Foglarových knih. 

V té době, po vpádu vojsk, se přitom vyhazovaly knihy v knihovnách, ale 

hodný starý pan knihovník ve Staré huti nám přenechal všechny 

foglarovky a večer, při světle petrolejky, jsem hltal osud Vojty Řeziny a 

Fanka a odporné Ekrtovy party. Později, v patnácti, jsem dostal od táty i 

Chatu v jezerní kotlině, kterou výtečně nakreslil i Marko Čermák. A 

samozřejmě, že jsme si půjčovali staré časopisy Vpřed a četli jsme Rychlé 

šípy. Ty taky Hynek Bočan natočil pro televizi. Už si nevzpomenu, jak se 

jmenovalo ostravské nakladatelství, které je vydávalo v sešitech. 
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Puls má tu zásluhu. 

A byly to i na tu dobu obrovské náklady. Přesto výtisky mizely z pultů. 

Ony sešity voněly tiskařskou černí a bylo to pro nás něco nového a 

objevného. Byla to doba uvolnění, povoleného skautingu a nepoznané 

romantiky. O Jaroslavu Foglarovi ovšem tolik nevím, ba ani jeho 

životopis Život v poklusu jsem nečetl, a byl bych proto rád, kdybyste mě 

doplnil. 

Proč ne?

Na každou bytost a její vývoj v propojení se světem má vliv mnoho 

událostí, které postupně odlijí konglomerát toho, čemu se říká osud. To 

platí to i pro Foglara, jeho skautskou přezdívkou Jestřába. 

Jako čtyřletý ztratil otce a měl i další handicap: fakticky viděl jen na 

jedno oko. Mezi skauty se navíc dostal poněkud později a následkem toho

se snažil dohonit všechno, co v dětství zameškal. 

Určitým životním komplexem se ovšem stala i jeho matka Marie (1877-

1980), extrémně a až nepochopitelně na něj fixovaná. Ona sama se vdala 

dne 21. května 1899 za úředníka Jindřicha Foglara (1872-1911) a roku 

1907 se jim narodil budoucí spisovatel. Tatínek pracoval pro obchodní 

společnost v Ústí a té náleželo pět uhelných dolů, takže rodinu pohodlně 

sám uživil, ale pak zemřel. 

Za Rakouska neexistovaly pro vdovu s dvěma syny sociální dávky a paní 

Foglarová se nikdy už neprovdala. V Korunní 18 v Praze na Vinohradech 

si zařídila papírnictví a po dvacet let (1913-1933) zde prodávala. Vedle 

Slávka tím živila i jeho staršího bratra, kterému říkali Pycínek, zatímco 

budoucí spisovatel měl přezdívku Cabýnek a sama matka přezdívku 

Pumík. Oslovovaná byla vždy v mužském rodě. 
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Marii Foglarovou zajímalo od mládí divadlo a nejméně v letech 1924-

1927 o tom vedla osobité záznamy, z kterých už citoval foglarovský 

badatel Petr Vyleta. Hle, jak hry viděla: 

11. 5. 1924: Romeo a Julie, činohra (blbost). 25. 1. 1925: Romeo a Julie 

(blbost podruhé). 21. 6. 1925: Liška Bystrouška (Blbost blbá, ublbaná, jak

ten dědek, co to složil). 

Na budoucího Mistra se bohužel absolutně upjala, a když jí v létě 1936 

napsal, že mu v práci nadbíhá jistá Lenka Reinerová (1916-2008), byla 

právě na rekreaci v Krkonoších. „S tou nečistou rácou nic nezačínej,“ 

reagovala, „to by nic nebylo, to víš, že židy nemám ráda.“ A 4. 7. 1946 pak

Foglarovi psala pro změnu ze Šumavy: 

„Jsou tu Junáci ze Železného Brodu, tábořejí tu nablízku, hoši i děvčata 

na jednom místě, jen 100 kroků vzdáleni od sebe. To se mi nějak nezdá. 

Byla jsem se tam podívat, totiž okolo. Sluneční zátoka to není. Holky četly

Tvé Hochy a pak jakousi Zlatou zátoku, to se zas po tobě někdo opičil.“ 

Citujme však i z jejího dopisu z 18. 7. 1946: 

„Byla jsem pozvána na táborák, posadili mne na čestné místo. Pak jsem 

musela zapálit hranici – a pak začalo vítání hostů a nakonec vítání zvlášť 

vzácné návštěvy (totiž mne). “ 

Ještě pozdější psaní z 13. 7. 1953 naznačuje nejen vztah paní Foglarové k 

alkoholu, ale taky některé předsudky. Bylo jí nemyslitelným, aby spolu 

chlapec a dívka kdekoli tábořili bez dozoru jen ve dvou. „Teď, co to píšu, 

přišli student se studentkou, napakovaný jak soumaři, budou ti dva 

tábořit pod hradem, několik dní!!! To jistě rodiče nevědí!! Máš ještě 

rumíček? Mně tady udělal několikrát dobré služby.“ 
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Podstatné události ovšem Foglara potkaly v červnu 1959, kdy už bylo jeho

mamince 81 let. V Pikovicích, kde měli chatu, se totiž „Cabýnek“ 

zamiloval do rozvedené H. S., která navíc měla malého syna Jana. 

„Dopoledne třenice s Pumíkem…“ zapisuje si do deníku 19. června, „…

kvůli výbojnému Honzíkovi od H. S. Pokračuje to vše až do odpoledne. 

Pumi nenávidí to dítě, protože se domnívá, že mám zájem o H. S. A má 

pravdu – ale já to nechci přiznat. Jdu s H. S. a s Honzíkem dopoledne do 

krámu… U pí Altmanové už není návštěva… Šátečky, extase a sprcha. 

Mám rozervaný, nepříjemný den. Jdu poprvé k H… Krásné, kouzelné 

zážitky.“ 

Zdá se, že Foglarova matka trpěla tehdy vysokým tlakem (240) a začala si

tedy stěžovat na zhoršený zdravotní stav. 22. 6. si Foglar zapisuje: „Pumi 

je v této věci velmi podivný. Sám v mých létech měl už 20 - 25leté syny a 

já tady nesmím promluvit se ženou! H. s Honzíkem v poledne zmizela, až 

pozdě odpoledne příjezd z Davle. Smluven večer, píšu při lampách. Jdu 

2x ven, slabý měsíc. H. svítí petrolejkou. Dole v kuchyni. POPRVÉ 

VŮBEC. O co jsem byl ochuzen ve svém životě. H., jak jsi krásná!“ 

A den poté: „Pumi v chatě. Zase mi říká, abych ji neopustil. Až se stydím 

za ty řeči. Vše vysvětluji a ujišťuji. Smír. 

Pumíček je zase spokojený, já taky! Večer nikam nejdu. Jsem unavený, 

ospalý.“ 

A pak poznámka z 25. 6. „Pumi onemocněla se srdíčkem kvůli H. S.“ 

26. 6.: „H. říká, jak všechny čtyři ženy u Altmanů pějí na mne chválu – že 

jsem prý hezký atd. Chce, abychom spolu chodili bez závazků k sňatku. 

Nemám ovšem na to mysl. H. běží za mnou a jde se mnou.Pumi má 

dojem, že s ní něco je.“ 

363



A nazítří? „Zase lapálie: Pumík kontra H. S. A já JSEM ROZHODNUT 

VŠE SKONČIT… H. vběhla s jahodami do neustlané kuchyně a Pumi se 

znovu roznemohl srdíčkem. Hrůza, rozmrzelost a tíseň mne jímá. Ve 14: 

56 odjíždím v krátkých kalhotách do Prahy. Tíseň. H. na mne číhá na 

přechodu trati za naší skálou a doprovází mě na dráhu. Úmyslně jí 

nedávám adresu na tábor. Nikam to nevede.“ 

28. 6. „Jedu ráno za Pumíkem do chaty. Je ve velmi zbědovaném 

duševním stavu, zřejmě kvůli H. S. Sedí na lavičce před chatou a 

rozplakal se, když jsem přišel. Během dne se jeho stav lepší. Nejdu ven až 

večer, když už odjela H. S.“ 

Existuje snad názornější příklad citového vydírání? Těžko říci, ale roku 

1959 tak zanikl vztah dvaapadesátiletého Foglara s H. S. z Pikovic. Nikoli 

o onu dámu, nýbrž o maminku se pak staral víc než dalších dvacet let, 

přičemž se snažil i dál psát. „ V poklusu“ se mu to částečně dařilo, 

nicméně je fakt, že právě největší tvůrci bývají vypůjčovateli. Tak i on, i 

uveďme aspoň pár příkladů. 

Maxmilián Dráp 

Jeho předobrazem byl sběratel známek Martin Packa. Dlouho, pečlivě 

patrně skrýval, že má Modrého Mauritia, ke kterému přišel dědictvím po 

jistém cestovateli. Bydlil v Praze v domku u Židovských pecí a koncem 

třicátých let propukl v té kolonii požár, při kterém lehlo popelem několik 

stavení a Packova sbírka. On sám podlehl infarktu. Nápad s kostlivcem 

na půdě nad pergamenem ovšem Foglar opsal z Doylovy povídky 

Zapečetěný pokoj anebo možná z obdobného finále románu Dědic 

Robinsonův. 

Širokko 

Jeho částečné odvození z městské legendy o Pérákovi je očividné, ale 

Foglar pověst prolnul s historií Zorra Mstitele, kterou tenkrát chlapci 
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milovali dík biografu. Vždycky jsem měl za to, že jméno Širokko má 

asociovat ramenáče, ale autor možná spíš převzal název větru, který je 

známý jako SIROCCO. 

Svatyně uctívačů Ginga 

Zahrada Nosticova paláce. 

Tleskačovo kolo 

Roku 1900 se na návrhu čehosi takového podílel sám falešný mág 

Aleister Crowley (1875-1947) a v jeho biografii nstojí: „S matematikem 

Walkerem z Trinity College, známým jako Bumerang Walker, sestrojil ve 

svém sídle Boleskine řadu bumerangů, ale navrhli taky rampu podobnou 

lyžařskému můstku a chtěli sjet na kole opatřeném křídly a zjistit, zda 

bude plachtit nad jezerem Loch Ness, kde měli pro jistotu člun.“ 

Skutečným vzorem Tleskačova kola se ale stal výtvor poručíka Jana Hirše

a Jaroslavu Foglarovi byl zrovna rok, když tento příslušník 

zeměbraneckého pluku v Písku zkoušel svůj bicykl z bambusu a kalika. 

Využil dvě šlapkami poháněné vrtule a po marných pokusech o start na 

rovině vzlétl po rozjezdu ze svahu. Krátce, ale ještě roku 1937 vedl soudní 

spor, aby prokázat, že je první letec na našem území. A právě ozvuk 

onoho přelíčení se třicetiletého Foglara dotkl. 

Tristní skutečností, kterou ovšem asociují už poznámky paní Foglarové o 

divadle, se ovšem stal vztah rodu Foglarových k brakové četbě. Malý 

Jaroslav tak v dětství opisoval slovo od slova cliftonky a i prvé verze svých

knížek později musel mírnit. Cituji ovšem z původního vydání Záhady 

hlavolamu: „Nakazil se nevyléčitelnou nemoc, krysí žloutenkou, kterou 

roznášejí vodní krysy. Jed rozleptal jeho krev a stoupal až do mozku, aniž

by bylo pomoci. V posledních chvílích, kdy mozek byl již zatahován 

závojem smrti, Mažňák volal Jana Tleskače a žadonil o jeho tajemství. 

Tleskače viděly jeho zakalené oči i v jeho synu. Chvílemi mu hrozil, pak 
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zase sliboval a odprošoval za všechno zlé, co mu učinil. Sedmnáctého dne

Em zemřel na celkový rozklad krve a otravu. Zaplatil životem za to, pro co

i jeho učeň musel položit život. A sebou vzal do hrobu i přesné vysvětlení 

posledních chvilek Jana Tleskače.“ 

I kdyby však nebylo z Foglarova života známo víc, než „anamnestický 

materiál“ vypsaný z jeho deníku Petrem Vyletou, šlo by z hlediska 

hlubinné psychologie pohled na jeho osobnost spolehlivě uzavřít, a to 

zejména s ohledem na vzájemný vztah jeho vědomého pohlavního 

zaměření a nevědomého zaměření kontrapohlavního! Spisovatelova 

anima totiž byla téměř dokonale obsazena právě matkou, kterou navíc 

„prožíval“ v mužském rodě, což je zcela neobvyklé, jak mě upozornil 

psychiatr Karel Plocek. „Opakuji: Zcela,“ napsal mi. „To se vskutku vídá 

málokdy. Pro psychosexuální osobnostní vývoj je to však o moc 

příznivější než případy, kdy je anima obsazena vyhraněnou ženou a 

vzniká tím u chlapce obrovské riziko vývoje k homosexuálnímu zaměření.

O homosexualitě se tedy nedá ve Foglarově případě hovořit ani vzdáleně, 

ale jednalo se o tu variantu osobnostního vývoje, která bývá v hlubinné 

psychologii označována jako puer aeternus, der ewige Jüngling neboli 

věčný jinoch (a více viz monografie Jungovy žačky Marie-Louise von 

Franz DER EWIGE JÜNGLING. Der Puer aeternus und der kreative 

Genius im Erwachsenen). Bez podobné dispozice by ovšem taky neměl 

tak výrazný vliv na mládež a nezanechal natolik pozoruhodné výchovné 

dílo. A podobnou variantu osobnostního vývoje (archetypickou věc) lze 

přitom považovat za svého druhu oběť, i když vynucenou matkou. Zde má

také kořen i valný kus jeho životní tragiky, jak tomu ale u tvůrčích 

osobností už bývá. Vždyť bez oběti ani snad není skutečných životních 

hodnot. A tak je nutno vidět i Foglarův lidský, spisovatelský a hlavně 

snad vychovatelský profil a osud, který je v novodobých dějinách vskutku 

mimořádně významný. Jen málokterá osobnost totiž podnítila tak čistě a 
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ušlechtile tolik dospívajících chlapců k sebevýchově,“ pokračuje Plocek a 

věří, že si Foglar zájem zaslouží.

Onu situaci pak srovnává s tím, „když Marie Louise von Franz ve své 

monografii (1970) pojednala Exupéryho a Malého prince, neboť také 

Saint-Exupérymu bývala podsouvána homosexualita, i když o ni rovněž 

nejde“.

Tolik tedy ohledně spisovatelovy „normality“, ale nic to neubírá na 

dalších zvláštnostech. Tak třeba on a Hrabal, nejsou to snad zcela odlišné

autorské typy? Nespojuje je nic. A přece se setkávali, a to ve smíchovské 

restauraci Olympie poblíž Újezdu a Zborovské ulice. Vzpomíná na to 

aspoň filozof Ivo Tretera, když probírá sedmdesátá léta: 

„Další významnou postavou naší olympijské společnosti byl po Bicanovi i 

druhý idol mého dětství, spisovatel Foglar, který tam jakožto starý 

mládenec sedával téměř denně,“ píše Tretera. „Mnoho nevypil ani 

nenamluvil, ale Hrabalovi naslouchal s neskrývaným respektem, i když 

někdy s nehraným ohromením, a jeho obdiv opravdu přecházel v údiv. 

Ale nikdy v pohoršení. Ve svém slovníku se obešel bez některých výrazů, 

které jsme (Hrabal zvláště) považovali za nezbytné koření mluvy, 

nicméně ho naprosto nevyvedlo z míry, jestliže jsme to někdy překořenili.

Nebyl totiž maloměšťákem ani malým člověkem. Sice se k nám v tom 

nepřidal, ale ani slovem, ani jediným gestem nás taky neodsuzoval, a 

vzhledem ke své někdejší popularitě a úspěšnosti, se choval až 

neuvěřitelně skromně a tvářil se spíš, jako by sám považoval za čest sedět 

v naší společnosti (a nikoli naopak). Ale jak si vzpomínám, měl takový 

trvale vážný, ba až smutný výraz očí, jako by ho trápilo něco, o čem 

nechce hovořit. Redaktor Ladislav Ducháček, který také býval přítomen, 

to přisuzoval tehdy tak prudkému zhoršení politických poměrů, jež 

Foglarovi opět zhatilo publikační možnosti, ale mně připadalo, že to mělo
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nějaké hlubší důvody, a když jsem o tom hovořil s Boganem, řekl: „To už 

jsou takový lidi se smutným pohledem. Jako třeba i takovej Evald 

Schorm. To je už konstituční rys jejich osobnosti, kterej nemusí pokaždé 

vodpovídat jejich náladě. Jó? Nemusí to mít vždycky ňákej konkrétní 

důvod.“ O Foglarových celoživotních problémech se zrakem ovšem 

nevěděli. A spisovatel sám? „V oné Olympii se vždycky aspoň na chvíli 

přece rozradostnil či aspoň trochu rozjasnil, a to kdykoli se o něm Hrabal 

vyslovil s uznáním. A ta jejich úcta byla vzájemná.“

Také další psychistr, Josef Blažek, mi ovšem předestřel svůj náhled tuto 

ikonu. „Kouzlo jeho příběhů podle mě spočívá v tom, že má jeho svět 

světlou i temnou část, kdy ta temná (neštěstí, tragická úmrtí, strach ze 

smrti, úděs z nekontrolovatelného neznámého nebezpečí, ale i nemyté 

Bratrstvo kočičí pracky včetně Dlouhého bidla, trpícího zjevně 

hormonální poruchou růstu, anebo nádor Dvouhlavého a šílený hledač 

Jezerní kotliny) je nedílně spojena s tou dobrou v jungiánské jednotě jako

archetyp stínu, přičemž se vzájemně prostupují coby jin a jang. 

Temno v nás přitom vzbuzuje odpor (jako i páchnoucí stoka pod 

kostelem sv. Jakuba), ale zároveň pokaždé skrývá něco důležitého (ježka 

v kleci) a je jasné, že poklad se nezíská bez konfrontace se zlem a 

umazání se. 

Ale je zrovna tak třeba dbát rady Mirka Dušína a třeba na tu výpravu do 

stínadelských sklepení se obléci do starších tepláků a ještě před 

odchodem udělat všechny domácí úkoly. Kromě zápasu o celistvost 

našeho já si totiž máme podle Foglara udržet i kontakt se superegem, a 

totiž svou sociální, morální a vztahovou stránkou bytí, abychom vždycky 

takříkajíc našli cestu zpátky na Druhou stranu alias světlou stranu svého 

já.“ 
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Vraťme se ale ještě k Foglarově strážkyni zahánějící dámy, protože to 

nebude možná tak žhavé a nezdá se mi, že by Foglar zůstal panicem až do

svých jedenapadesáti. I jeho kamarád Jiří Zachariáš totiž vzpomíná v 

knize Stoletý hoch od Bobří řeky (2007) na zvláštní moment z první 

poloviny let osmdesátých let: 

„Stáli jsme s Jestřábem sami dva na břehu Vltavy proti dávnému kotvišti 

legendární klubovní lodi Skaut a v okolí Kampy probíhala jedna z 

tradičních oddílových her. Dlouho se díval směrem k vysokým zdem 

protějšího říčního nábřeží, potom se obrátil, ukázal za naše záda a řekl: 

Tady u břehu bývaly lavičky. Jednou v zimě, když jsme měli klubovnu na 

lodi, tak jsem na těch lavičkách miloval jedno děvče. 

Protože jsem v ohromení mlčel, asi cítil, že je třeba to, co pronesl, 

upřesnit: Tenkrát jsme byli na nějakém skautském plese, na tancovačce, 

kterou v těch letech pořádal za účelem výdělku co chvíli každý větší 

skautský sbor a někdy i oddíl. A potom jsme se šli spolu, s tou mou 

dívkou, podívat, jestli není Skaut zamrzlý v ledu. Nebyl, měl kolem 

obvodu vysekaný předepsaný půlmetrový pruh. Opatrně jsme tedy přešli 

zamrzlou Vltavu. 

Zeptal jsem se, proč nezůstali na lodi a v klubovně; proč šli ven do mrazu 

a nepohodlí laviček a jeho odpověď byla stejně překvapující jako 

předchozí vzpomínka: „Prosím tě,“ řekl. „Ve skautské klubovně?“ 

Ale už věnuji Foglarovi v této knize přesmoc prostoru! 

Ale ne. Jen nás třeba nařknou, že šíříme pomluvy. 

Jaké? Je to pravda. 

Možná. Ale sám bych byl raději, kdybych toto všechno nevěděl. 

Romantika jeho knížek pod tímto pohledem hodně ztrácí. Ale jasné je, že 
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Foglar neměl rád dril, ať už ve školství anebo v oddíle, a do určitého 

konfliktu se tak dostával i se skautskými zvyklostmi a rituály.

Na druhé straně se ale mohlo podle některých názorů stávat, že chlapci 

pro jeho oddíl procházeli až jakousi selekcí na hranici rasového výběru. 

Ale já sám si myslím, že je takový pohled přehnaný. 

Chtěl se jistě vyhnout i školství, které nastolil komunistický režim. Dnes 

už si málokdo dovede představit, jak vypadalo na začátku šedesátých let. 

A jak? 

Dril, šikana, dodržování kázně s rukama za zády a neustálé cepování. 

Nikdy nezapomenu, jak nás jako šestileté bez upozornění vehnali ze tříd 

za ječivého pištění sirén do vlhkého sklepa. Tam jsme klečeli s 

igelitovými pytlíky na rukou a hleděli vystrašeně do mokré zdi. To 

všechno však patřilo ke studené válce a nadcházející kubánské krizi, takže

pražské uvolnění roku 1965, o kterém píše výše mnou zmíněný Skarlant, 

a jaro 1968, to byl pro nás balzám. Prostě balzám. A dojemná situace. 

Tušilo se, jak to dopadne, ale zažít i jen těch pár měsíců svobody, stálo za 

to. Pak... 

Přijely tanky a bylo to. 

A stojí chlapec s dospělým a ptá se: „Kdo je za tím drátem, dědečku?“ 

„My synáčku, my…“ n 

Nevrátíme se tím absurdním fórem i ke Kafkovi? Zaujalo mě, že Philip 

Roth se znal s jeho neteří Věrou Saudkovou, dcerou Franzovy nejmladší 

a nejmilejší sestry Ottly, která zahynula v Osvětimi. Narodila se teprve 

tři roky před Kafkovou smrtí, ale připadl jí později jeho stůl a Rothovi 

dovolila, aby se k němu posadil. 

A Claudia Pierpontová v knize Roth zbavený pout píše o fotografii 

Kafkova otce na kolečkovém křesle, kterou Věra ukázala Rothovi se 
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slovy: „Franzova smrt ho nesmírně zkrušila a už se z ní nikdy 

nevzpamatoval.“ 

Ano, ano. O jeho otci už jsem vám přece říkal. 

A Roth ji navštěvoval v nakladatelství Svoboda a nakonec ji požádal o 

ruku. Prý. Ale nešlo o cit, byla to její šance vycestovat a on myslel i na 

sňatek W. H. Audena s Erikou Mannovou, kterým zas tato dáma získala

roku 1935 britské občanství. 

Jak to, Ivo, dopadlo? 

Zdá se, že Saudková příliš milovala Prahu. I když Roth vyslovil i 

podezření, že čekala obdobnou nabídku Johna Updika. 

(smích) V souvislosti s Foglarem jste se zmínil o Lence Reinerové, 

překladatelce a také příbuzné Kafkově. Víte, já byl u ní. V bytě. Žila na 

Olšanském náměstí proti hotelu Olšanka. Bystrá paní. Antisemitská 

poznámka matky pana Foglara mě nepřekvapila. Co ti dva by si v 

manželství povídali! 

Roth ale trávil v Londýně čas i s další Kafkovou neteří, s Marianne 

Steinerovou, dcerou Kafkovy prostřední sestry Valerie. Kafka zemřel, 

když jí bylo jedenáct, a rodina té holčičky prchla před nacisty, ale 

vrátili se po válce. Jen aby znova prchali.

A právě Steinerová roku 1968 zdědila po Brodovi rukopisy románů 

Zámek a Nezvěstný plus povídku Proměna. Odkázala to Bodlein 

Library v Oxfordu, protože Anglie její rodinu zachránila hned dvakrát. 

I před komunisty. 

A rukopis Procesu? 

Brodovi dědicové ho prodali Archivu německé literatury za dva miliony 

dolarů, a právě proti tomu se Roth rozezlil v tisku. Kafku totiž necítí jen 

jako německého autora, nehledě už vůbec na to, že dost vysoké částky 
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nabízely i knihovny v Izraeli a v Anglii. Němce ale nepřebily a Roth se 

také zmiňuje, co si vybral z Franze sám. 

A to? 

Čím fantastičtější imaginativní plán, tím realističtější detaily třeba užít 

pro jeho provedení. A Roth navíc říká, že šlo vlastně o obrovsky chytrý 

nápad, když Kafka nechal transformaci proběhnout uvnitř rodiny. A 

proč? Jako lidstvo máme jedno společné. Víme, co můžeme právě od 

rodiny čekat. 

(smích) Nu, a on udělal Roth pro Československo v sedmdesátých letech 

velmi mnoho. Pokud vím, v jejich druhé půli ale už nedostal vízum a 

nemohl tedy dál osobně podporovat československé (hlavně židovské) 

spisovatele Ivana Klímu, Antonína Liehma, Karla Sidona, ale i Karla 

Pecku nebo Ludvíka Vaculíka. Roth sám je polský Žid a samozřejmě ho 

kořeny táhly z Ameriky. Tu po svém nepředstavitelném úspěchu s 

Portnoyem i dost nenáviděl. Je to skvělá novela, jen útlá knížka, ale 

neuvěřitelně otevřeně hovoří o - eufemisticky řečeno - intimnostech 

mladého muže. Je v tom ovšem ohromný nadhled, humor a to vše je 

vyprávěno z pohledu pacienta ležícího na klinice u psychiatra. Všechna 

tak mocná židovská tabu se odkrývají a pro generaci beatniků a generace 

konce šedesátých let je to kultovní čtení. 

Taky to znám. Červenal jsem se. 

Ale všecko může být i jinak. Manželka Philipa Rotha, herečka Claire 

Bloomová, která žila s Mistrem čtyři roky v manželství, ho popisuje jako 

rozmazleného narcise plného nepřekonaných rodinných komplexů. Jiní v

něm zase vidí zakomplexovaného levičáka. Něco pravdy na tom bude. On 

sám se snažil nelichotivé detaily z jejich manželství vyvracet, ale nechme 

toho. Já měl v mládí možnost číst Sbohem, město C. ve výborném 

překladu Hedy Kovályové, která také přeložila skvěle Bellowova Herzoga,
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a Luba a Rudolf Pellarovi zase skvěle převedli zmíněný Portnoyův 

komplex i Kdo chytá v žitě. 

Ale k Rothovi. Je u něj typická jedna metoda. Směšovat skutečnost se 

smyšlenkou. Vychází ze subjektivního vnímání, což je správné, a protože 

jeho snad největší obsesí byla rodina a vztahy mezi jejími členy rodiny, 

může hodnotit i Kafkovu Proměnu, jak ji vidí. 

Už ve Zdánlivých zbytečnostech jsem se dostal k tomu, že Proust chce, 

abychom si přiznali, že právě naši nejbližší jsou tím nejlepším 

materiálem pro naše studium. A proto se také moje novely En ten týn y 

nebo Pravá krása ikebany odehrávají na malém prostoru, nejlépe v 

jednom pokoji mezi třemi, čtyřmi členy rodiny. 

Vlastní Kafkův nápad není tak složitý (v žádném případě 

nezjednodušuji!), ale otec mu několikrát připomínal, že je pro něho 

obtížný hmyz. Kafkovu otci třeba vadilo, jak Franz pomalu až 

provokativně žvýká u stolu (ale Franz jej rozhodně neměl v úmyslu 

prvokovat!), Kafkovu otci vadila i Franzova přemítavost. A kdo ví, možná 

by si ani jeho milovaná sestra nevšimla, kdyby Franz najednou nebyl. A 

proto se taky, když hrdinu Proměny vymetou zpod postele s nohama 

nahoru, vydá rodina tak spokojeně tramvají na výlet. O obtížném hmyzu 

už netřeba mluvit a sestra si zálibně a smyslně protáhne svoje mladé tělo.

Konečně už je všechno v pořádku. Konečně všechno, jak má být. Citový 

chlad, odcizení. Horor hororů. To cítil Roth také - a nebyl patrně sám, že?

Ale nečetl jste jen Kafku. Jmenoval jste třeba i Žízeň po životě a Jana 

Kryštofa a Buddenbrookovi a knihu Nahý jsem přišel na svět i Malou 

kroniku Anny Magdaleny Bachové. 

Ano, ale pro mě už ty knihy zestárly. Přece jen číst ve dvaceti o slavných 

osobnostech, lehce poutavě a romanticky, to se čtenáři líbí. Ale... Jedna 

autorka z počátku minulého století (Esther Meynellová) napsala útlou 
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knížečku „jako“ o svém manželovi, skladateli Bachovi, a je to věc 

milovníky hudby dost žádaná. Tzv. životopis o Rodinovi od Davida 

Weisse byl zas výborný obchodní tah. A román Irvinga Stonea Žízeň po 

životě skoupila MGM a natočila jej jako komerční film s Kirkem 

Douglasem. Jenže ta díla nedosahují takových hodnot, jaké by se od nich 

očekávaly dnes.

Ale jako první seznámení s konkrétním umělcem pro čtenáře snad mají 

smysl i místo v knihovnách. Naopak Mannovi Buddenbrookovi, to je 

základ moderního světového realistického románu, to se s tím nedá ani v 

nejmenším srovnávat. 

Začátkem sedmdesátých let běžel také jeden z prvních seriálů, životopis o

Michelangelu Buonarrotim. Hrané scény v italských reáliích pro diváka, 

který věděl, že se do Itálie sotva kdy podívá, byly prokládány vypravěčem 

v civilním černém obleku, který komentoval děj. Velmi to na mě 

zapůsobilo. Jak je možné, že herci dohrají a zprava k nim přistoupí člověk

v civilu a brýlích a promlouvá na kameru? V té době jsem ještě nevědě nic

o zcizovacích prvcích, komentářích, jokulátorech a o divadle na divadle.

Nakolik jste v rozličných fázích vlastního života vedl rozhovory sám se 

sebou. Jak se podle vás takový imaginární rozhovor liší od rozhovoru s 

novinářem, kolegou anebo prostě s nejdůležitějšími z lidí, co jste potkal?

Když jsem byl malý, zahlédl jsem v tehdy ještě černobílé televizi rozhovor

s Adolfem Bornem. Ptali se ho, jak je to technicky možné, že kreslí 

v tandemu s Oldřichem Jelínkem. Odpověděl otázkou: Chodili jste někdy 

po redakcích? Zapamatoval jsem si, nevím proč, tu odpověď. Jsou to 

takové drobné detaily, které ovlivní váš budoucí život. Po mnoha letech 

jsem nabídl svému spolužákovi z konzervatoře Svatoslavu Gosmanovi, že 

budeme spolu pracovat v tandemu a psát.  Pro laika je to patrně 

nepochopitelné, mnohokrát se nás také na tuto spolupráci ptali. 
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Pracovali jste se Svatoslavem Gosmanem třináct let, psali jste 

rozhlasové hry, hudební scénáře pro rozhlas a televizi. Ale patrně 

nastala chvíle a také nové podmínky, za kterých jste spolupráci 

přerušili, i když třeba dočasně… 

Neumím si představit, že bychom si teď po mnoha letech spolu sedli, dali 

kafe a začali psát. Je to stará otřepaná fráze, ale je jiná doba. Vždyť i my 

jsme ji před lety sami dobře vytušili! Učili jsme se spolu (tuto dobu 

podrobně popisuji v prvním díle Zdánlivých zbytečností), chodili jsme po 

redakcích, po rozhlasových a televizních studiích, ale po tom všem se 

nám dnes ani trochu nestýská. Nakukoval jsem do dveří nově opravené 

budovy rozhlasu, se ženou jsme byli stříhat jakousi její divadelní 

inscenaci v televizi, ale nic mi to prostředí dnes už neříká. Nic nového. 

Také bychom nenašli tehdejší redaktory, které jsme měli rádi a kteří 

k nám byli slušní. A také jsme psali jinak. Scénáře bych dnes rozhodně 

pro hudební redakci nedělal, možná povídky pro rozhlas. 

Pokud se ovšem se Sváťou sejdeme, během půl minuty navážeme na 

nadhozené téma, víme, jak druhý reaguje, co chce slyšet a co už ví. Přátel 

má člověk hodně, přítele jednoho. 

Je možné, že se dva autoři tak shodnou a vyjdou si pracovně vstříc? 

Je to možné a je to dokonce velmi výhodné. Chce to disciplínu a důsledný

režim. Třináct let jsme se scházeli ve tři čtvrtě na dvě, vypili kávu a psali 

scénáře. Naše doména byly životopisné rozhlasové hry a televizní 

hudební scénáře. Metodou brainstormingu a podporováním divergence 

myšlení se dá dosáhnout velmi rychle cíle. Samozřejmě bez kritiky 

druhého a také s humorem. Jsou to pravidla, která stále platí. Stejné je to

s tzv. prací na kanapi. Spisovatel musí dokázat být hodiny v klidu a hledět

doslova do stropu. V tu chvíli nastupuje vnitřní monolog. Ale že by se 
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tolik lišil od rozhovoru s kolegou, to si nemyslím. Naučíte se psát, když 

sednete k počítači a začnete psát dopis někomu blízkému. 

Patříte k autorům, kteří jsou technicky s dobou, a tak by mě zajímalo, 

jak se díváte na elektronické knihy, ne-li elektronické knihovny. 

Někteří umělci se rádi prezentují jako ti, kteří zdaleka nevědí, k čemu je 

škrabka na brambory a přezíravě tvrdí, že nevědí, jak pracuje mobil či 

počítač. No, tak to já nevím také. Ale k těm přístrojům mám hlubokou 

úctu. Jeden čas jsem odmítal psát na počítači, myslel jsem si, jak musím 

vdechovat vůni pásky z psacího stroje. Teď jsem šťastný, že nemusím 

„mundovat“ text, to přepisování bylo úmorné, plat paní sekretářky také 

nebyl zadarmo. Dnes text napíšu, opravím a dokonce nemusím na poštu. 

Proto si my dva spolu můžeme na dálku povídat. Druhá věc je, že se 

všichni dostáváme stále do většího tempa. Společenská dohoda je, že 

musíme reagovat na každý mail, nejlépe okamžitě. Dřív nepsaná dohoda 

byla, že obdržím dopis, přečtu a dojdu s odpovědí na poštu. Koupím 

známku a odešlu. A nejdříve až za tři dny byla odpověď u adresáta. 

Dostal jsem k Vánocům tablet a vzal ho na milost. Úžasná věc! Klasické 

knihy se brzy stanou zájmem bibliofilů. Kniha bude artefakt. Pravda je, že

pud vlastnit máme stále. Člověk chce nakupovat, mít věc pro sebe, ale je 

dnes tolik možností, že se kniha zákonitě dostala na pokraj zájmu. A také 

otázka distribuce a tiskárny. To všechno si raději přivlastní e kniha. A 

snadnost nákupu přes internet. Dostupnost e knih, rozličných velikostí a 

tvarů (obyčejně budou kopírovat klasickou knihu s listy) bude enormně 

stoupat. Vydat knihu není dnes pro autora zase tak technicky nemožná 

věc, dokonce i finančně. Ovšem jestli bude chtít odevzdávat tolik procent 

distributorovi, to je otázka. Vypadá to, že distribuce bude muset být 

minimální. 

Děkuji za rozhovor. 
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3.díl

Zdánlivé pochybnosti 

Jan Kameníček 

Marie Fantová

   
Všechny pochybnosti v nás se časem stanou zdánlivými.

                                                                         Erich Steinmann

V knize je použito část vzpomínek mojí tety Marie Fantové. 

Vstupuji dolními rozviklanými vrátky do zahrady, zámek příjemně 
zavrže, když jej otvírám studeným klíčem. Klíče i s adresou jsem dostal 
na obecním úřadě s vybídnutím, že si mám dům důkladně prohlédnout a 
po pečlivém zvážení říci, zda jej přebírám v tomto stavu a zda míním 
v domě bydlet, či nikoli. Klíče musím vrátit tak jako tak bezpodmínečně 
do osmnácti hodin následujícího dne. Pokud budu souhlasit a pokud 
objekt / nemovitost převezmu, následně sepíšeme notářský zápis. 

Vrátka zavoní vyjetým motorovým olejem a stokrát promoklým dřívím.
Procházím opatrně zahradou a první, co mě zaujme, je náš dětský zelený 
domeček. Teď už vypadá jako domeček pro panenky. Opatrně otvírám 
dvířka. Někdo je tady nahoře narychlo opravil a opatřil koženým 
provizorním pantem. Vevnitř jen prach a jehličí a pavučiny. Gumový 
spálený míč od sluníčka, dřevěný oloupaný bubeníček na kolečkách, a 
támhle odřené modré těžké autíčko, bez kol a bez volantu. Dnes už bych 
musel sklonit hlavu, abych se do domečku vešel.

Je červnový letní den, naproti k vile, nahoru do arkýře se záměrně 
nedívám. Když teď museli po dlouhých průtazích vilu v Jevanech 
nenávistní „Pačesové“ (zažitý rodinný termín, synonymum pro 
nemilovanou rozvětvenou zdejší mafii Pačesových) vrátit, nechali jen tak 
pro potěšení své a svých blízkých přetéci vanu, až se tapety odlepovaly od 
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stěn, po parketách se válely psí fekálie, lítaly mně kolem uší, když jsem je 
požádal, aby tu špínu uklidili. 

Veranda vily s dvířky, které se samy zavíraly díky kovové pružině, stůl a
bílé letní židle. Každý detail mi teď defiluje před očima, každý úhel je 
zapsaný do paměti od prvních měsíců mého dětství. Kolik mých 
příbuzných touto cestičkou od vrátek ke dvířkům na verandu prošlo? Celé
století. Celé dvacáté století.

Poutem našeho rodu byly Jevany. Genius loci. A hlava rodiny byl 
bezpochyby Josef Fanta. Jevany, které strýc Fanta vyhlédl záměrně 
daleko od železniční dráhy, aby se z vesničky v budoucnu nestalo 
letovisko, a postavil zde pro svoji milovanou rodinu vilku. Později 
z odkoupených kamenů, které zbyly z Hlavního nádraží, jenž celé 
projektoval, narýsoval Gabriele Preissové honosné bydlení hned u 
rybníka. Mnohem později v tom domě bydlel profesor Vondráček, který 
ve svých pamětech s nelibostí vzpomíná, kolik komárů musel celé léto 
strpět. Kromě zaletovaných doutníků v plechové krabici měl všude vlhko. 
Nebyl tam rád. Mnohem později v té vile bydlel skladatel Karel Svoboda.

... a pár desítek metrů do kopce vila strýce Jiřího Kameníčka, 
továrníka, majitele TOS Hostivař. Baráček ve španělském stylu hrál jako 
rekvizita v roce 1940 ve filmu Dva týdny štěstí s Adinou Mandlovou a 
Jaroslavem Marvanem: „Jak by se vám taková vilka líbila, slečno?“ říká 
ve filmu Marvan.

V padesátých letech strýc Fanta, skoro slepý a se stařeckým očním 
zákalem, vyřezával popaměti do dřívek na zápal do krbu a poslouchal 
život kolem sebe. To vím z vyprávění rodičů. Zemřel 20. června roku 
1954. tentýž den jsem byl ve smutku, v úzkosti a žalu počat. Vím to jistě, 
protože jsem nechal opravit strýcův hrob na Olšanech a datum mně bylo 
něčím podezřelé: devět měsíců, pomalu na den. Později mi tuto 
domněnku potvrdil na smrtelné posteli táta. 

Pamatuji se, kdy jsem se prvně v raném dětství dostal z dosahu svých 
rodičů. Byl to nezapomenutelný zážitek. Letní ráno, ve stínu ještě rosa, 
maminka cinkala nádobím v kuchyni, tatínek vedle u Fandy Vymětalů 
pomáhal s čímsi na střeše. Hrál jsem si na zahradě, byla (teď to vidím) 
nevelká. Rostlo tam několik vysokých smrků a tvořily tajemný les, kam se
vešel – před vstupem do temného křoví – právě tenhle zelený dětský 
domek a zaparkované velké a těžké modré šlapací autíčko. Všiml jsem si 
otevřených vrat do zahrady a slyšel jsem seshora hlasy tatínka a strejdy. 
A tak jsem bez dovolení vystoupil otevřenými vraty ven ze zahrady 
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(poprvé jsem byl sám bez tátovy pevné ruky) na ulici mezi ploty a zamířil 
jsem do kopce k Vymětalům. Byl to pocit opojný, vzrušující (nikterak 
heroický), protože by stačilo učinit pár kroků a vrátit se pod okna 
kuchyně, odkud to vonělo. Tenhle vjem, donutit se zůstat sám a vydat se 
neznámou cestou, jsem musel okusit (vždycky samozřejmě velice nerad a 
proti své vůli) mnohokrát, když už rodiče nebyli naživu a nebyly ani 
peníze. 

Další drobná příhoda: tátové hrdinsky lezli ve výškách po střeše. „Pojď 
nám pomoct, mladej!“ Takový nesmysl, ale já tu výzvu bral smrtelně 
vážně.  Mezi nimi se bravurně po hřbetě střechy ladně proplétalo malé 
koťátko. Strejda kotě okřikl: „Nepleť se nám tady, ještě slítneš a já ti 
slibuju, že tě vlastnoručně dorazím lopatou!“ Křečovitě jsem zavřel oči, 
prudce se otočil a pádil do domu. Přesvědčil jsem se, že je maminka 
v kuchyni, a vyběhl po schodišti k mansardovému oknu. Ta představa 
ubohého koťátka, rozsekaná ostrým rýčem, mě děsila celé prázdniny. 
Nechodil jsem nahoru k Vymětalům, nechtěl jsem vědět, kde je kocourek 
pochovaný. Dětská dušička je tolik citlivá a s takovou přemírou fantazie, 
že až na konci prázdnin, kdy nás odvážela voňavá stará černá tatrovka 
Kryšpín (hrobeček koťátka jsem měl bezpečně za zády), jsem našel 
odvahu a zeptal se tatínka na toho kocourka. O ničem nevěděl, nebo si 
nechtěl vzpomenut. Ujistil mě, že žádné kotě nespadlo. Čemu člověk má 
věřit, milosrdné lži otce nebo přebujelé fantazii malého dítěte? Děsivé 
zpochybnění. Pravdou je, že se v mých povídkách mnohokrát objevuje 
kočka jako něco tajemného, děsivého a tiše záludného. Zůstalo akorát to 
děsivě tiché sladké prolínání reality se snem, pravdy s fantazií. Ostatně co
je subjektivní idealismus, pane Plótíne, kdy kolem vás chagallovsky létají 
postavy? 

Položil jsem na stůl tašku s houskami, šunkou, Coca-Colou a svíčkami. 
A také papírové desky s něžnou složkou vzpomínek, které jsem si přivezl 
z Prahy. Desky s pečlivě naťukanými papíry. Byly padesát let s láskou a ve
veliké úctě schované v rodinném sejfu. Pochopitelně že nikdo z rodiny 
nestál o to, aby byly memoáry mé tety Marie Fantové, řečené MA-FA, 
dříve publikovány. Zvláště její vzpomínky na Honzu Masaryka nebylo 
dobré před rokem devadesát zveřejňovat. Četl jsem vzpomínky s napětím
a zájmem před časem doma, když jsem připravoval rozhlasový pořad o 
osudech MA-FY, a nazval jsem je Moje Jevany. A tak dneska, když 
konečně znovu po letech sedím na verandě vysněné vilky, nade mnou 
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čistá odpolední slunečná obloha a vůkol vůně suché trávy, otevírám 
desky před sebou na stole.

… Moji milí, musí se vás k Jevanům zmocnit láska na první pohled, 
jakmile vstoupíte dolními rozviklanými vrátky do zahrady. Vrže ještě 
zámek těch vrátek? Voní vrátka vyjetým motorovým olejem? Pobíhají po 
nich ještě červenočerní brouci a cestují po nich s nonšalantní grácií 
veverky za lískovými oříšky? A je pod ořeším ještě tajemné pásmo 
hříbkového podhoubí? Ne, nechci vědět, nechci slyšet, nechci vidět.

„Musíte být hodná, děťátka,“ řekla jednou v šerém dávnověku 
maminka. „Nesmíte zlobit slečnu Pepičku.“ 

„Ani Barušku a Aničku,“ dodával tatínek. 
Musíte a nesmíte, to byla pomocná výchovná slova našeho dětství. Byla

opravdu účinná: dodnes nenávidím to, co Musím, a dodnes dělám 
většinou to, co Nesmím. „Pojedeme totiž zítra s panem Mauderem a 
s paní Mauderovou do nějaké zapadlé vesničky, kde si snad na prázdniny 
najmeme byt,“ vysvětlovala maminka. 

Sochaře Maudera a jeho paní jsme jako děti měly moc rády. Byly to dvě
malé bezdětné a v mezích zákona bohémské kuličky, a procházím-li teď 
někdy Chotkovými sady, vždycky se snažím nedívat na pekelný Zeyerův 
pomník, kterým je sochař Mauder zohavil. To z mé hluboké vděčnosti za 
Jevany. A snad také trochu za vlhkou hlínu, kterou nám dával na hraní, 
když jsme ho přišly navštívit do jeho ateliéru. Hlína podivně voněla, 
lepila se mezi prsty a při vší tvárnosti byla sveřepá a vzdorovitá. Ale 
jenom vůči nám. Pod krátkými prsty profesora Maudera se měnila 
z beztvaré hmoty ve vzdorovitého koně, psa nebo kočku, než bys řekl 
švec.

Asi za měsíc jsme slavnostně vyrazili na naše první jevanské prázdniny.
V Říčanech nás čekal kočár pana starosty, do kočáru nastoupila nejprve 
tetinka Faninka. Byla to sestra tatínkovy matky, virgo intactissima a 
postrach nás všech. Zemřela naštěstí dřív, než jsem mohla vytušit, jestli u
ní hypochondrie převládá nad bigotností nebo naopak. 

Její oblíbené úsloví bylo: „Myslela jsem, že je to moje poslední 
hodinka.“ Podle mé diagnózy trpěla pouze plynatostí a egocentričností. 
Sedávala celé hodiny dole u pumpy, kam jsme ji museli odvádět. Cesta 
dolů trvala jednu a půl věčnosti, cesta nahoru tři věčnosti. Teta byla na 
svoji dobu velice vzdělaná a bývala vychovatelkou v nejvznešenějších 
rodinách, jejichž potomky – pitomky nám dávala věčně za příklad. 
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S posledními hodinkami, jež se opakovaly několikrát týdně, se dočkala 
asi osmdesáti let.

„Opatrně, Josífku, s tím kufříčkem,“ nabádala tatínka, když usedla. 
V kufříčku byly 64, slovy šedesát čtyři, lahvičky s různými medicínami. A 
kvůli tomu porodnímu kufříku a nervozitě kolem něho mám „záskok 
paměti“, jak to vlastně bylo, když jsme se konečně ocitli v baráku „Na 
Vršku“ a začali v něm žít. Nevím. Prostě nevím. Snad je to, jako když jsou 
lidé příliš šťastní – prý jsou takové případy – a nevědí, nepíšou a 
záznamy o nich nejsou.  Zdá se, že píšou jenom rozervanci, rozháranci, 
desperáti a alkoholici.

Ale pak přišel den, asi za tři neděle po našem příjezdu do Jevan, kdy 
jsme se najednou probudili z toho nevědomého stavu tvorů v ráji. Svačili 
jsme na trávníku pod lískami, tam kde je teď alpinka, a vtom se na 
schůdkách pod rybízovou zahrádkou objevil pán a paní. Staří, tlustí, 
s cvikrem. Anička, která je přiváděla, něco koktala, že „To dou prej 
kupovat…“  Maminka, vždycky vlídná, se k nim zdvořile obrátila, ale oba 
cvikry se jen vlastnicky rozhlížely po zahradě. 

„Tady bychom mohli mít brambory,“ řekl mužský cvikr. „Ale kdepak, 
sem přijde kapusta!“ rozhodoval ženský cvikr.

Maminka, slečna Pepička a my čtyři děti jsme seděly jako opařené. 
„Tak to není naše navždycky…“ kmitlo mi hlavou. Nevěděla jsem nic o 

nájmech a o prodejích, ale najednou jsem poprvé pocítila, jak se to 
všecko dostalo hluboko do srdce, hluboko pod kůži (srdce mám ztvrdlé a 
kůži jako mišpule, ale pořád je to v něm, a pod ní).

Maminka se vzpamatovala první, vyprovodila cvikry z baráku, poslala 
stante pede Aničku k Pačesům pro kočár, jela do Kostelce a poslala 
tatínkovi telegram: „Zakup ihned vilu.“ Druhý den přišel ještě stručnější 
telegram: „Koupeno.“

A tu maminka, snad aby nás odměnila za včerejší hrůzný zážitek ze 
zlých cvikrů, řekla po svačině:  

„Tak a teď dáme stůl a židle támhle dolů na trávník a vyměříme pro vás
jedno políčko. Mařenčino bude tady u schůdků, pak bude Babylčino, Pak 
Eviččino a poslední bude jednou Pepíčkovo.“

Všechna ta čtyři políčka nesahala ani zdaleka k zábradlí chaloupky, 
která nás na první pohled okouzlila. Tehdy tam ovšem byla jenom 
neproniknutelná džungle akátového a jasanového roští. A místo slonů, 
Baghýry, Rikki-tikki-taviho, Mauglího a jiných našich miláčků 
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z Kipplinga, byly v této džungli pouze zapadlé míčky, lopatky a kola dětí, 
které byly v Jevanech před námi.

Zdržuji se u této události z dětství jen proto tak dlouho, že zpětně 
vychutnávám blaženství půdy, jediné, kterou jsem kdy vlastnila. Vůbec 
na tom nezáleží, že to byl lebensraum 3 krát 2 metry. Vůbec na tom 
nezáleží, že jsem políčko nikdy ani nevykopala dětským rýčem, tím méně,
abych tam zasadila jedno jediné semínko. Vůbec na tom nezáleží, že se 
nesplnilo nic z mých plantážnických plánů: tady budou lusky, tady 
ředkvičky, tady salát, tady slunečnice, a zde astry. Jen ti králíci od 
Pačesů, co dokázali za noc zrýt špatně naše políčka, ty proklínám.

Ale tímto místem zvící hrob se poprvé do mého sedmiletého života 
dostala poezie. A jako můj tatínek, kterému jenom jednou v 97 a půlletém
životě bylo špatně od žaludku v důsledku množství hrušek zapitých 
vodou, rozuměl z této prožité zkušenosti všem nemocem od spalniček až 
po horečku omladnic. Stejně tak i já jsem těmito 3 krát 2 metry pochopila
„blutundboden“ až po zaornlou mez posledních kulaků. Seděla jsem tam 
na bobku své plantáže a pěla tak falešně, jak jen já svedla: „ Rodné lány 
všíř i vdál, co mi vás jen Pánbů přál, co se já vás naoséval, naoral…“ 

Vedle na druhém políčku pilná šestiletá Babylka ryla a ryla a na dalším 
šírém lánu se lopotila chvilku pětiletá Evička, ale pak rychle odběhla 
zachraňovat dvouletého Pepíčka z džungle, do které se neopatrně a 
dobrodružně zatoulal. Vysvobodila ho z ní a tahala mu mateřsky trny 
z nožiček. (Ale šrapnel, který ho později zasáhl, 28. října, mu už 
vytáhnout z těla nemohla.) 

Po půl století je už definitivně dokázáno, že jsme se ani jedna z nás tří 
sester nezpronevěřily svému postoji k darovanému záhonku a k životu. 
Babylka pořád pilně a vytrvale pracuje v Kanadě, „na národě roli 
dědičné“, Evino mateřství se převtělilo z lásky k malému bratříčkovi 
napřed k Babyliným dětem a teď k dětem jejích dětí. Jistě je stejně tahá 
z bryndy, podstrkuje jim čokoládu jako kdysi Pepíčkovi. Rozdíl je jenom 
v tom, že na Rickiho a Jane nemůže mluvit česky. A já si dál cvrlikám 
jako cvrček na pomyslné mezi o rodných lánech všíř a vdál, co mi Pámbů 
nedopřál.

Jakmile byly Jevany naše, dal se tatínek do adaptování. Díkybohu se 
přitom nezasecesnil, jako později v domě na Malé Straně, ve Sněmovní 8.
Z chlívů proti baráku vznikla veranda a tři milované pokojíčky. Proč 
milované, to se, moji milí, dozvíte později. 
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Ze všech řemeslníků, kteří u nás pracovali, mi utkvěl v paměti mladý 
černovlasý lakýrník, který mával mohutnou štětkou s tmavočervenou 
barvou a zpíval si střídavě „Když jsem k vám chodíval přes ty lesy“ a 
„Nešťastný šafářův dvoreček“ (právě teď mě napadá, že jsem asi do něho 
byla zamilovaná, protože jsem se věčně motala kolem jeho štaflí, a 
protože jsem hluboce prociťovala jeho „ach ouvej, přes ty lesy“).

Když odešli řemeslníci, začaly se Jevany měnit ve ves Stěpančikovo. Tři
pokojíčky a dva pokoje nahoře nebyly nikdy prázdné. My děti milovaly 
všechny hosty bez rozdílu. A přece jsem už tehdy věděla stejně přesně, 
jako to vím dnes po životě stráveném hodnocením lidí, jak nekonečně byl
odlišný jeden od druhého. Vyciťovala jsem ovzduší každého z nich 
nepřemýšlivým, ale neomylným chřípím psa.  A nechám-li je teď putovat 
před svým vnitřním zrakem, vím, že se mohu spolehnout na neklamnost 
svého instinktu.

Nejbližší a nejdražší přítelkyně mých rodičů byly slečny Kalašovy. Ach, 
vznešená a duchovná slečno Marie, která jste ani sama sobě nepřiznala, 
že jste hluboce milovala Julia Zeyera. Těžkou a čistou láskou 
středověkých jeptišek k Ježíši Kristu. Jako vysoký standard člověčenství 
jste ho svojí osobností postavila před naše nevidomé oči, ale jemně 
vnímající duševní jemné pletivo jako tu nejjemnější pavučinu.

I vaše nejprostší věta měla poetické kouzlo, pro které jsme zapomínaly 
na vaše podivné staromódní šaty, ošoupané boty a stále rozcuchané 
šedivé vlasy. A jak drtila vaše mocná individualita ubohou slečnu 
Zdenku! Slečnu Zdenku, která se pro vás stávala Němou z Portici a jen 
jako ozvěna opakovala dvě poslední slova každé vaší věty. Za tento divný 
zvyk jsme jí v dětské krutosti trochu pohrdaly. A přitom to byla slečna 
Zdenka, která pro nás psala a kreslila krásné knížky o Smolíčkovi a 
Jezinkách. Když byla s námi sama, vypravovala nám o Cleméně, která 
byla jedna z nejslavnějších zpěvaček své doby. Prý zpívala „Orfea 
v podsvětí“ před carem v Pitěru, slavila triumfy v Pařížské opeře a 
tragicky zahynula na nějakou záhadnou nemoc v Buenos Aires, dávno 
předtím, než jsme se narodily.

Sestra Zdenka byla nejkrásnější a nejnadanější ze sester Kalašových, a 
teprve před několika lety, když jsem četla korespondenci Marie se 
Zeyerem, pochopila jsem z jedné její právě tak hrdé a bolavé věty, že na 
ni Marie krutě žárlila, protože Zeyer o ni projevoval velký zájem. Pro nás 
děti byla mystickou postavou a kdykoli jsme šly navštívit slečny Kalašovy 
v jejich líbezném domečku Luna-Sol v Úvoze (který odkázaly českým 
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spisovatelům a kde je teď Vrchlického muzeum), nemohly jsme spustit 
oči z velikánského papouška, který stál vycpaný na malé empírové 
vitríně, plné Cleméniných fotografií z různých rolí. Přivezla ho sestrám ze
své první slavné cesty po Jižní Americe. Ale když se vracela na druhou 
osudnou pouť do Buenos Aires, trpěl papoušek strašným steskem a 
přesně v onu hodinu, kdy zemřela Cleména, puklo mu žalem srdce. 

Tahle historka o věrném papouškovi nás velmi dojímala a mnoho jsme 
se napřemýšlely o tom, jak může někomu puknout srdce žalem. Nyní se 
rok od roku více divíme, jak člověku může žalem srdce nepuknout. 
Pámbů byl zřejmě mnohem laskavější ke Cleméninu papouškovi než k 
„holčičkám Fantovým“. Nejen že jej stvořil krásného, ale vložil mu 
v zelenočervenozlatou hruď mnohem výhodněji fungující srdce.

Další maminčina přítelkyně byla Gabriela Preissová. Tu si maminka 
přivedla do svého druhého manželství z Brna s chrtem Adonisem a 
bernardýnem Barrym. Adonis a Barry zemřeli, než jsem se narodila. 
Gabriela Preissová se stala nesmrtelnou díky Její pastorkyni. Byla pravý 
opak ušlechtilých a vznešených slečen Kalašových. Marie byla severní pól
cudnosti, Gabriela Preissová byla jižní pól necudnosti. Marie byla 
chorobně citlivá, Gabriela měla hroší kůži. Marie by nikdy neprošla 
kuchyní, Gabriela stále nakukovala pod pokličky, ulizovala a plnila si 
kapsy cukrem. 

Přijela do Jevan rovnou se všemi svými třemi dětmi, byl jich plný dům 
a plná zahrada a rázem se rozhodla, že musí mít v Jevanech také vilu. 

„Ty mi na ni půjčíš, Juličko, a vy mi ji vystavíte, pane architekte.“
A tak se také stalo. Jistě tatínkovi nekřivdím, domnívám-li se, že 

schválně našel pro Preissovou parcelu na druhém konci vesnice. Jen 
kolik cukru tím ušetřil!

Když k nám tehdy prvně Preissovi přijeli, zatáhla jsem Elu, která byla 
sice asi o tři roky starší než já, pyšně ke svým plantážím, abych se jí 
pochlubila svými velkorysými plány.

„Vidíš, tadyhle zkraje budou lusky, pak přijde pruh ředkviček…“
„Hmm,“ řekla Ela, „a víš, jak přicházejí děti na svět?“
„Abych nevěděla!“ odsekla jsem, „nosí je čáp! A po ředkvičkách sem 

přijdou nádherně zlaté slunečnice...“
„Ty jsi hloupá!“
„Proč? Slunečnice jsou tak krásné! I když se nejedí.“
„Kdo prosím tě mluví o tvých slunečnicích? Mluvím o tom čápovi!“
„O jakém čápovi?“
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„Tomu, co si myslíš, že nosí děti. Vůbec je nenosí. To se dělá docela 
jinak, ty chytrá. To tatínek mamince...“

Když domluvila, byl prostě svět vzhůru nohama. Všechno ve mně 
křičelo, že je to špinavá lež, a přitom jsem věděla, že je to strašlivá 
pravda. Ta úděsná zrada tatínka a maminky! Toho tatínka, o kterém jsem
si tajně myslívala, že vypadá jak Pán Ježíš, té maminky, kterou každý 
miloval za nekonečnou dobrotu srdce a štědrost! 

A já se tu budu piplat s nějakým pitomým políčkem, když jsou takoví! 
Jak je budu moct políbit na dobrou noc, když jsou takoví, když vím, co 
potom budou provádět ve své ložnici? Jak to vydržím nepovědět Babyle a 
Evě?

A tak na tomtéž místě, kde do mého života před několika týdny 
vstoupila poezie, nastoupil teď hnus. Byla jsem od té doby už 
nespočetněkrát krutě zraněna, ale na tuhle první bolest, s kterou jsem se 
rvala měsíce a měsíce, nezapomenu nikdy! Jen jsem byla ráda, že paní 
Preissová s Ríšou, Míťou a Elou druhý den odjížděli. 

Několik dní nato jsme si hrály na pískové zahrádce, když tu jsme 
uslyšely podivné zvonění. Jako by se alt domovního zvonku změnil 
v soprán. Pohlédly jsme na sebe udiveně a plížily se k živému plotu, 
abychom se skulinami podívaly, co se děje. 

„Jé, to je slečna Braunerová!“ vykřikla jsem. 
„Podívej, má kolo!“ řekla Babyla.
„To nemůže být ona. Přece nebude mít klobouk, jako nosí pan Říha 

v neděli,“ odsekla Eva.
 A přece to byla slečna Braunerová na novém velocipedu, s Girardi 

kloboučkem a v pruhované blůzičce. Slečna Braunerová, kterou jsem ze 
všech „velkých“ nejvíc milovala. Kdyby se mě někdo tehdy zeptal proč, asi
bych řekla, že je taková… taková legrační. Tohle naivní slovíčko 
z dětského slovníku před půl stoletím krylo celou škálu vlastností, které 
jsem cítila i přes hustou mlhu své nezkušenosti.

Slečna Braunerová brala sebe, život, dobu, češství, morálku, společnost
i vztahy mezi lidmi mnohem méně vážně než celý ten velký kruh 
ušlechtilých duší, který stál u naší kolébky a vyzařoval nám do dětství 
svůj čistý vliv. 

„To se jim to jušlechtilo,“ říkávaly jsme si s Evou stále častěji 
v posledních letech, když jsme se rvaly s tupostí, podlostí, nízkostí, 
hulvátstvím, prolhaností, stupiditou a tisícerými obtížemi dnešní doby, 
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jen abychom uchránily čistý štít a jasné myšlení a se sklenicí vína na 
kuráž to dokázaly  táhnout dál.

Zeyerovi, slečnám Kalašovým a naší mamince by puklo srdce hrůzou 
už počátkem první světové války, kdy začínala antediluviální bestie 
v člověku vystrkovat růžky, a kdy Karl Kraus se pouštěl do svých „Letzte 
Tage der Menschheit“. 

Slečna Braunerová měla v sobě psyché, uzpůsobenou k přežití všeho. 
Byla daleko nejmodernější a nejkosmopolitičtější ze všech. Také jediná z 
nich měla smysl pro humor. A byla, řekla bych, jediná neprovdaná žena 
své generace, která si pečlivě vybudovala špatnou pověst a nesla ji pyšně 
celým svým bohatým životem. Její poslední milenec byl dekadentní 
básník Marten. Když začala dekadentnět i láska k němu, oženila ho 
s velmi velmi nepůvabnou, ale velmi bohatou vesnickou dívkou. 

„Aspoň uvidí, co ve mně měl,“ říkala si asi v duchu, „až si to venkovské 
tele začne hrát na preciose ridicule“. Ale i mistr tesař se utne. Venkovská 
nána se stala doktorkou sanskrtu a je z ní dáma velkého světa. 
Dekadentní básník umřel záhy na tuberkulózu a venkovské tele se stalo 
ženou generála Klecandy, které dokázalo hrdinně přežít i jeho tragickou 
smrt.

Ale toho letního odpoledne, kdy jsme táhly s křikem slečnu 
Braunerovou na pískoviště a ukázaly jí krásný hrad, který jsme právě 
dostavěly, byla by se asi nahlas vysmála každému, kdo by jí prorokoval, 
že jednou zamění divokého šohaje Aloise Mrštíka za dekadentního 
dandyho, a že nějaké venkovské tele udělá tečku za jejím erotickým 
životem a bude spolužačkou Mařenky Fantové.

„Nesmíte, děti, slečnu Zdenku unavovat,“ říkávala maminka.
„Musíte nechat slečnu Zdenku alespoň vypít v klidu čaj,“ říkal tatínek, 

neboť právě při příchodu hostů výchovná pomocná slova nesmíte a 
musíte slavila obzvláštní orgie. Ale slečně Zdence nebylo dopřáno vypít 
čaj v klidu. Když nesla šálek k ústům, vypískl Pepíček: „Jo, už je tu zas! A 
po něm začala vřeštět Eva, skučet Babyla a ječet já. Čtvero párů dětských 
očí zíralo v hrůze ke schůdkům u arkýře, zpod nichž vylízala šedivá 
bradavkovitá Ropucha. Plask, plask, plask – a už byla u túje, která ještě 
nebyla tak opelichaná jako dnes, kam se denně v tutéž hodinu 
doplaskávala na zdravotní procházku. 

A tu se stalo něco nezapomenutelného. Slečna Braunerová se zvedla od
stolu, odhrnula větev túje a vzala něžně ropuchu do dlaně. 

„Proč se jí bojíte, děti, vždyť je to taková moudrá, rozšafná žába bába.“ 
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Odpověděly jsme jí zesíleným pištěním, ječením, vřeštěním a 
skučením. Ale pak rázem jako když utne – všichni jsme oněměli. Slečna 
Zdenka rezepjala dva knoflíčky pruhované cyklistické blůzičky (náš 
cudný tatínek se pohoršeně odvrátil) a položila si ropuchu na nahé tělo. 
Ropucha se s plasknutím upelešila na nahých pevných ňadrech a 
podívala se na nás vítězně zlomyslnýma očima.

Když jsem naposledy viděla slečnu Braunerovou, byla už jenom 
pápěrka. Postály jsme chvilku na Malostranském náměstí a já se jí jako 
tisíckrát od onoho srpnového dne znovu fascinovaně zahleděla na místo, 
odkud na nás tehdy posměvačně zírala Ohavná Ropucha.

… Jakpak se tady seká tráva? Nakoukl jsem do dřevěné garáže, zpola 
ledabyle vyklizené, pochopitelně sekačka tu nezůstala. Bývala tady 
litinová, natřená nazeleno, těžká a nemotorná. Ani kosa tady nezůstala. 
Nic tu nezůstalo. Člověk by nemohl čekat takové dary. Pootevřel jsem bílá
dvířka. Zkusil jsem nahodit pojistky a otočil vypínačem – a hle: nebylo 
světlo. Dobře jsem nakoupil! Věděl jsem, že tu budu potmě. Že lakomý 
Pačes odpojí elektřinu, abych tady náhodou do rána nesvítil na cizí účet. 
V rohu garáže se povaluje starý gramofon a pár křehkých desek se 
starými šlágry. Station Master, musik Jára Beneš, jak to, že to tu 
zůstalo…? A kde jsou všechny další desky s jazzovými nahrávkami? A 
milovaná klasická hudba? Nikde nic, prázdno. Rabování hned v prvních 
nocích osvobození bylo prý velké, potmě se vynášel nábytek, obrazy, 
všude po vesnici se dá najít něco z naší vily. Někdo ze snaživých 
novodobých Pačesů („co jsme si, to jsme si“) mi brzy donese aspoň 
informaci, kde desky na 78 otáček skončily. Po všech vesnicích v Čechách 
jsou malé dojemné pomníčky, obyčejně mladých chlapců. Za komunistů 
stávali u pomníků čestnou stráž pionýři. Přitom všichni dobře věděli, že 
to byli obyčejně kluci, kteří šli v noci rabovat a holt chytli od Rusů kulku. 
Ale pro místní Pačesy padli hrdinskou smrtí.

Dnešní večer bude naštěstí teplý, za pár dní začnou prázdniny. Uchopil
jsem v rohu lavice voňavou petrolejku a majetnicky, jen tak pro radost, 
novinami vyčistil cylindr. Někdo si tu schoval pár fotek nějaké slečny, 
průměrné zpěvačky, jen v punčocháčích a s velmi nebohatými kůzlátky 
gazelími. Ach ta chudoba. Ty venkovská prostoto! Vybavila se mi jedna 
raná příhoda, jedno z prvních setkání s místními. 

Když jsem nekamarádil s nimi, ani s Jendou Vymětalů, s klukem ze 
sousedství, počkal si on na mě. Věděl, že se ho straním, že si s ním nechci 
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hrát. No, měl pravdu. Byl to růžolící venkovský chlapec, který se staral 
spíš jen o lumpárny. V té době mně byly tak tři čtyři roky a hoch 
Vymětalů mě jednoho pozdního odpoledne bez váhání vyzval, ať si s ním 
jdu hrát do domečku, do toho mého čistého království. Zůstali jsme sami.
Ještě jsem zvědavě zavřel dvířka a čekal s napětím, jaké se dozvím 
klukovské tajemství. Dvěma okénky dovnitř vnikaly chabé paprsky. 
Vážně se na mě usmál a bez rozpaků mně přikázal, ať mu ukážu 
konečník. Zatočila se mi hlava a ztuhnul jsem hrůzou. Jenda se beze slova
otočil, stáhl trenýrky a vyšpulil na mě růžový zadek. Prsty roztáhl hýždě a
nechal mě dlouho dívat se do svého růžového análu. 

Mentalitu tohoto živočišného prostého venkovského lidu jsem 
nechápal, asi proto, že nás záměrně drželi (obrazně řečeno i doslova) za 
plotem, abychom se nenakazili scestnou morálkou sprostého lidu. Proto 
moc dobře rozumím vzpomínce a záměrné zmínce tety MA-FY nad 
záhonky s Elou Braunerovou.

Majetnicky jsem uznal, že cylindr je jako nový. V noci tady bude přece 
jen dodaleka svítit světlo a všichni, všichni uvidí, že tu bydlí nový 
nájemník.

Teta končí svoje vzpomínky v depresivních létech padesátých, v roce 
1958. Neměla důvod sem jezdit, zůstala v Praze zcela sama. Po 
převýchově ve věznici s dozorem (správně Výchovný ústav 
v Dlažkovicích) přežívala dál jako nepřizpůsobivá, protože „vykřikovala 
sprostá slova urážlivě na orgány, příslušníky SNB, a též byla opilá a 
k orgánům povýtce značně asociální“. Tak tedy v Dlažkovicích, v tom 
pokoji bez klik a s mřížemi v oknech, recitovala prostitutkám tato dáma z 
hlavy Manon Lescaut a svoje překlady Shakespearových Sonetů, krásný 
sonet 66. Nejkrásnější vyznání, jaké může muž dát muži, tak dlouho si 
hrála se slovíčky a kalambúry a homonymy, smutně se vysmívala lidově-
demogratickému zřízení, až zůstala nakonec sama rigidní, zatvrzelá, 
neposlušná a ke všemu a všem uzavřená. Odmítala opustit jednu 
místnost rodinné Archy ve Sněmovní 8, kde je teď velmi drahý hotel 
s Fantovou bustou na moje výslovné přání. 

Ti, co tady po válce z rodiny zůstali, protože měli za úkol starat se o 
druhé, nebo odmítli v panice emigrovat, jako tvrdohlavá MA-FA, byli 
příbuznými z ciziny jakžtakž finančně podporováni, aby se jim snad tady 
dařilo lépe. Ovšem i tak to mnozí brali jako výkupné za nečisté svědomí. 
Opustíš-li mě, zahyneš. Opustíš-li mě, nezahynu… Dobrá průpovídka, 
milý pane Dyku, takovou matku bych nechtěl mít za vlastní. 
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Strýcova sestra, Miládka (ta, co zanedlouho ve vzpomínkách bude do 
Voděráku vcházet zahalená pláštěm), vlastnila čokoládovnu Velim, tu už 
nikdo nevrátí, a překrásnou vilu ve Vlašské. Je tam teď středisko pro 
mentálně zaostalé. Platí podle zákona, že jim ten dům musíme na deset 
let půjčit. Milá teto, teď tam chodí zlý nepříjemný estébák, se silnou býčí 
šíjí a velkou bradou a ustupujícím čelem (Lombroso má pravdu), vyhnal 
nás ven, když jsme se šli na tu krásu (a pýchu) podívat. Tu vilu si přál 
herec Bruce Willis, ale protože je na katastru plomba, nedořešené 
vlastnické vztahy, s domem se nesmí disponovat. Utřel nos Bruce i my. 
No a je to navždy vyřízeno. 

Po válce a osvobození nepraktická Miládka dost pochopitelně klíče 
v šoku odevzdala a zcela dezorientovaná byla odvezena do Orlických hor, 
načež se prakticky zbláznila. Což by udělal každý zdravý člověk, který má 
všech pět pohromadě.  Její bratr Jirka, alias Jiří Kameníček, alias Kelton, 
továrník TOSu Hostivař, s rodinou emigroval. Stačil ještě říct svému 
šoférovi: „Pane Žemlo, za pár týdnů se budu houpat tady na těch vratech.
…“, a věděl, že ho ihned zavřou a pokud ho vlastnoručně neumlátí, tak 
půjde do kriminálu. Proto přes síť vybudovanou Baťou odjel do Belgie, 
s tím, že svoji milovanou sestru už nikdy neuvidí.  

Neuviděl. Zůstala tu sama, bez manžela Jeníčka, bez bratříčka Jiříčka. 
Dožila v Orlických horách, vlhkém páchnoucím stavení, bez spojení se 
světem, jen s nenávistí okolí. Tato nepraktická dáma, která uměla akorát 
dávat přísné rozkazy služkám, se ponořila do hlubokých modliteb. Stal se 
z ní přízrak, který po převozu do Bohnic (píše se v lékařské zprávě, že 
„běhala po vesnici nahá“) chodila po pavilonu ve spodním prádle, 
mávajíc mému tátovi křížem nad hlavou. „Jiříčku, poklekni přede mnou, 
požehnám ti…“ To si už moc dobře pamatuju, protože táta chodil na 
povolené návštěvy ve středu, kdy už jsem měl hodiny svého milovaného 
violoncella. Její stříbrnou madonku Panenky Mááárááie mám na stěně 
v ateliéru. V lásce a pochopení. Jako by ke mně asociacemi přicházely 
vzpomínky na všechny příbuzné, volně vcházejí, bolavé vzpomínky na ty, 
o které jsem dřív neprojevoval zájem. Začíná to bolet, milá tetičko. 
Zdálky jsem uslyšel kuňkání žáby, jehličí vonělo pozdním odpolednem a 
já se sklonil nad papíry, abych zahnal tu náhlou úzkost a nebyl sám.

… Zlatý hřeb každých prázdnin byla pouť na Aldašíně. Týdny předtím 
jsme se na ni těšívali, týdny potom na ni vzpomínali. Tehdy ještě byl u 
kostelíčka původní malý kruhový hřbitůvek se samými rodnými 
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Pačesovými a za zdí u silnice pár zpustlých hrobů nepačesovských 
sebevrahů. Tam, kde je teď nový hřbitov se sochou mladé Borovičkové, 
otáčející se svými strašidelně bílými a strašidelně nadživotními zády 
k hrobu neznámého ruského vojína, bývaly stánky s perníkem. 

Ó srdce srdnatá našeho dětství, ó srdce srdcatá „Z lásky“ z lásky 
dávaná i z lásky kupovaná, ó husaři se šňůrama na bujarém vraníku, jak 
jsme vás milovaly! Mezi stánky s perníkem stávaly zelené židle méně 
honosných obchodníků. Na jedné takové židli sedávala rok co rok stará 
Novotná z Kostelce před sudem s kyselými okurkami. A každý další rok 
dělala tomu svému sudu větší konkurenci svým fantasticky tlustým 
břichem a zadnicí. Jak to, že se pod ní nikdy ta zelená židle nezlámala? Ja
k to, že s ní nespadla, když se nakláněla nad sudem, aby zalovila svými 
rudými tučnými prsty, nebo aby nabrala láku do plechového hrníčku? Jak
to, že nikdy nikdo neonemocněl, ačkoli z hrníčku pili nejen celé Jevany, 
ale i všichni přespolní hosté z ostatních vesnic? Zřejmě Aldašín má své 
zázraky, jako je mají Lourdy. Lák staré Novotné, dva haléře za hrneček, 
byl šampaňským našeho dětství. Zvláštní aroma mu dodávaly nejen ty 
rozpukané červené prsty, ale také to, že jsme měly přísně zakázáno jej 
kupovat, protože je to „svrchovaně nehygienické“. Ale vždycky jsme si 
našli okamžik, kdy nikdo z velkých nekoukal, a lačně jsme se sápaly po 
hrníčku.

Hlavní důvod, proč jsme aldašínskou pouť tak milovaly, bylo asi to, že 
v tento jediný den v roce jsme dostaly do rukou peníze. I ta protivná 
tetinka Fanynka nám dala každému dvacetihaléř s podotknutím, 
abychom zbytečně neutrácely. Někdy se nám sešlo těch dvacetihaléřů až 
sedm nebo osm! Já jsem z nich obyčejně několik ztratila někde cestou k 
Aldašínu a zbylé utratila s rychlostí tryskáče. Babyla nikdy neztratila ani 
haléř a u každého stánku vystála díru, než se odhodlala něco koupit. Eva 
utratila také všechno jako já, ale zatímco já jsem dovedla prohýřit 
v šampaňském láku sama pro sebe celý dvacetihaléř, Eva věnovala 
všechno na dárky. Všem třem nám tento poměr k penězům zůstal 
dodneška.

 Jednou z největších pouťových atrakcí byla pro nás kouzelná obálka. 
S jakou nedočkavostí jsme ji otevíraly! Bude tam prstýnek s červeným 
nebo zeleným kamínkem? Bude tam růžové nebo žluté mejdlíčko? Bude 
tam planeta, nebo celý Váš osud? Tyto prstýnky byly naše první šperky, a 
nebýt jich, nebyla bych v životě poznala, jaké uspokojení pociťují 
snobové, mohou-li se něčím pochlubit. Pořád jsem otravovala hosty i 
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děvčata v kuchyni ukazováním těchto nádher a připadala jsem si 
vznešená jako princezna z pohádky. Naštěstí se ty tenké plechové kroužky
brzo polámaly a pravé granáty a smaragdy z nich často vypadly dřív, než 
jsme došly domů. Lístek s Vaším osudem jsme si hltavě pročítaly 
nejméně třikrát za sebou. Naše budoucnost se v nich jevila ještě mnohem
růžovější než nejrůžovější mejdlíčko. Autor těchto lístků by měl být 
poctěn buď laureátstvím za svůj slabomyslný optimismus, nebo uvržen 
do žaláře za své drzé hrdlovaní. Ale mohl si někdo z nás dětí pomyslet, že 
nás nečeká nejrůžovější budoucnost? Mohl malý Pepíček věřit, že na něj 
místo růžové budoucnosti čeká na srázu italských Alp vražedný šrapnel? 
Mohla Eva tušit, jak po roce manželství jí bude hynout její krásný Jirka 
před očima na rakovinu žaludku, jak bude léta letoucí pečovat o 
stárnoucího tatínka, s jakou láskou pojede za sestrou a její rodinou do 
Kanady – a jaký strašlivý stesk jí bude silou parního válce drtit poslední 
zbytky srdce? Mohla jsem já tušit… Ne. Beru ty tři tečky zpátky. Místo 
nich tam kladu znaménko nekonečna těch nejnerůžovějších 
nekonečností.

Ale jevanská pouť měla také svoji stinnou stránku. A tou byla mše 
svatá, kterou jsme musely prostát v neuvěřitelně přecpaném kostelíku.  
Nejenom že jsme se nemohly dočkat, abychom užuž byly u stánků, ale po 
celou dobu jsme se neodvážily zhluboka vdechnout. Kostelík se otevíral 
jedenkrát za rok a sváteční paráda Pačesů a Nepačesů byla také jenom 
párkrát do roka vytahována ze zatuchlých almar, o osobním parfému 
každého jednotlivce raději ani nemluvě. Naštěstí jsme během let vyvinuly
skvělou techniku strategického vyklízení pozic. Stála-li jsem například na 
začátku mše za Bertičkou Pačesovou, dostala jsem se centimetr po 
centimetru téměř za Pačesa Vojína, který stál za ní. A než velebný Pán 
z Kostelce řekl roztřeseným hlasem další áááámen, krčila jsem se už za 
mohutnými zády Pačesa z Ohrady. Ach, jak jsem si vždycky oddychla, 
když jsem byla venku a mohla zase nasát líbezný jevanský vzduch! 

Další nepříjemností jevanské pouti byly koláče. Pekly se už tři dny před
poutí, a den před zahájením pouti jsme je roznášely po vesnici, kde jsme 
se musely potkávat s dětmi za všech statků a chalup, které zase nesly 
výslužku nám. Naše koláče byly malé a lesklé – byly to zkrátka „městské 
koláče“. Venkovské koláče byly velké jako talíře s matným okrajem. 
Chutnaly nám ovšem víc než naše. Ale jenom v sobotu před poutí. 
V pondělí jsme se nemohly na ně ani podívat, v úterý jsme je nenáviděly, 
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a ve středu jsme je tajně s pocitem smrtelného strachu a viny házely 
k plotu slepicím.

Dole ve vesnici byly kolotoče a houpačky a střelnice. Dodnes všechny 
tři pociťujeme trpkost vůči rodičům, že jsme tam nikdy nesměly. To asi 
tetinka Faninka rozhodla, že se to pro budoucí dámy nesluší. Odkolkova 
a Pschtrossova vzorná dítka se také nesměla projíždět na kolotoči 
s vesnickými kluky. Jenom jednou nás tam vzala teta Pavla, maminčina 
sestra. Budíž jí za to země lehká! A ještě jsme jí, my bezbožníci, říkaly 
„říhavá“ tetinka. Kromě neovladatelného říhání, byla teta Pavla též 
předsedkyní Spolku střádalů, Svazu abstinentů a jiných lidumilných 
institucí.

Pozvala mě jednou jako patnáctiletou na večírek Střádalství  a 
Abstinenství. Bylo to v budově Plodinové burzy a já jsem měla lístek 
do první řady hned pod podiem. Teta Pavla jako předsedkyně měla 
zahajovací řeč. Když přišustila v hedvábných šatech na podium, pocítila 
jsem podivnou trému. Teta byla přivítána střádalskoabstinenským 
aplausem, důstojně se uklonila a pronesla: „Vážení (škyt) přátelé! (škyt 
škyt škyt) Sešli jsme se (škyt škyt škyt) –

Seděla jsem dole jako opařená. Střádalové bledli, Abstinenti rudli.  A 
chudák teta Pavla říhala a krkala a škytala jako ten Javůrek, co u kanónu 
stál a pořád ládo ládo ládoval. Já se propadala hanbou a zoufalstvím a 
srdce mi tlouklo v rytmu jejího říhání. A tu se na mě mezi dvěma škyty 
srdceryvně podívala – a já jsem zbaběle utekla. Jenom jsem ještě 
zahlédla, jak nějaký Střádal nebo Abstinent ji taktně odvádí z podia 
koktaje, že paní předsedkyně není disponována. Pak se mi opravdu nikdo
nesmí divit, že jsem se nestala Střádalem ni Abstinentem.

Brzo po pouti, kdy nás teta Pavla vzala dolů do vsi na houpačky, přijel 
její syn Bedřich. Doctor duplex asinus triplex sub auspicii imperatoris 
vystudovavší práva obojího a filosofii. Přijel, aby tetě a mamince 
představil svoji nevěstu Mínu. Na nevěstě Míně jsem poprvé v životě 
poznala, co je to třídní rozdíl. Bedřich, který sál se stejnou lačností 
Dostojevského, Tolstého a víno, si ji namluvil v nějaké obskurní vinárně, 
kde byla číšnicí a animírkou. Byla velmi krásná, velmi černá a velmi 
sprostá. Rozkřáplým basem vypravovala, že viděli cestou vojáci a 
zajícové. Všecko – kromě sexeppealu na tři prsty – bylo na ní stejně 
chybné jako ty akuzativy. Můj osmiletý seismograf zaznamenával 
atmosféru nabitou elektřinou: teta Pavla byla sedmibolestně zoufalá, 
maminka jí očima dodávala odvahy a Bedřich čím víc se styděl, tím 
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urputněji byl k Míně loajální. Mě Mína fascinovala. Byla to první kurva, 
kterou jsem v životě poznala, a vzbudila ve mně poprvé volání bahna a 
divočiny. Blýskala černýma očima s řasami tmavými, dlouhými a hustými
(teta Pavla a Bedřich měli řasy světlé, krátké a řídké), a snažila se 
dojemně a marně vloudit do rodiny. Jedla způsobně nožem a vůbec se 
chovala „hóchnóbl“. 

Když konečně odjeli, musela maminka natírat tetě Pavle spánky 
kolínskou vodičkou. Bedřichovo manželství dopadlo ještě tisíckrát hůř, 
než si vůbec teta Pavla mohla představit. Měsíc po svatbě dal Bedřich 
přepsat svůj dům vedle Hlavovy kavárny na Mínino jméno. Sám kníže 
Nechljudov ve Vzkřížení se zachoval sprostě ke Katušce, kterou svedl, a 
tak on, ač pouhý rytíř z Vlastimilů, mu musel ukázat, co je pravá 
gentlemanská ušlechtilost. Dva měsíce po svatbě sdělila Mína, že si 
k sobě vezme ubohého pětiletého sirotka po nebožce sestře. Prý je to moc 
hodný hošíček, jenomže má jednu nohu kratší. Tři měsíce po svatbě mu 
sdělila, že je matkou. Matkou toho sirotečka s kratší nohou. Nebožka 
sestra nikdy neexistovala. A tak byl Bedřich o dům chudší a o dítě 
bohatší, ale zato cítil ve své ušlechtilé duši, že jsou s ním Dostojevský i 
Tolstoj spokojeni. Krásná černá Máry ještě stačila přepsat dům na 
sirotečka s kratší nožkou – a pak se zbláznila. Ještě asi dva roky 
vypravovala v Kateřinkách Marii Terezii a Máří Magdaléně, jaký to bylo 
fajn, dyž za ní chodil ten ramenatej z podskalí, co s ním měla toho 
hošíčka s kratší nohou. Ten aspoň uměl člověku při tancovačce 
na Klamovce nasadit ze žárlivosti prima monokl. Ale od tý doby, co se 
začal točit kolem ní ten blond doktor, tak to za nic nestálo. Byl takovej 
divnej. A vůbec. Ta jeho famílie! Samý fajnovky. Dejte mi s tím pokoj! Po 
dvou letech umřela na dostojevskotolstojovskovlastimilovskou 
ušlechtilost. Bedřich dal napřed vystudovat sirotka s kratší nohou, než se 
znovu oženil. Podruhé to byl dům v Balbínově ulici. A když se stal 
vdovcem – protože jeho ušlechtilost sklála v hrob i Anušku –  oženil se 
potřetí, do třetice všeho dobrého, se Zdeničkou. Zdenička ho přežila díky 
tomu, že jí dal přepsat pouhých osmnáct šedesátin roháku v Konviktské 
ulici. Víc totiž už neměl…

Evo, Babylo, budete-li někdy číst tuto ságu rodu Forsythů, řeknete si 
jistě: Kalašovy, Braunerka, Preisska, teta Pavla, Mína – a co hříbky? A co 
Voděrák? To z taktu k Tobě, Evičko, královno hub, jsem se o hřibech a o 
Voděráku dosud nezmínila. Z taktu k Tobě, nebo z taktu k sobě? Ty jsi od 
něho vzdálena přes čtyři tisíce kilometrů a já jenom třicet šest, ale obě 
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jsme jej bolavě a nenávratně ztratily. Ty jsi jela letos z Kanady do 
Spojených států za houbami a našla jsi ve Vermountu jediného kozáka 
(kromě orchideje, která ti mohla být ukradena). Já našla uvadlého 
podomníčka ve Hvězdě. Jediné, co nám může být útěchou, že naše tajné 
plácky nikdo nezná a nikdo neobjeví.

Prázdninovou každodenní radostí bývalo pro nás plavání. V křoví za 
rybníkem jsme se oblékaly do černých moderních trik, jejichž nohavice 
šly až ke kolenům. Jenom naše sestřenice Miládka, která byla už velká 
slečna, měla elegantní listrové plavky s nabíranými rukávy a s volánky u 
kalhot, které jí sahaly až ke kotníkům. Ale její matce ani to nestačilo. 
Když Miládka vstupovala do rybníka, šla za ní teta Anna s roztaženým 
koupacím pláštěm, aby ji kryla před zvrhlými pohledy Šimla a Brůny, 
se kterými oral v dálce Pačes a Doležal. Ještě úzkostlivěji ji vyprovázela 
z rybníka, protože mokré plavky dávaly leccos tušit. Dokonce i to, že 
Miládka má dvě nohy.

Kromě jevanské pouti jsme měli každé léto ještě jeden slavný den. To 
když se celá rodina vypravila pěšky k Fričovým do Ondřejova. Josef Frič 
byl nejstarší a nejlepší tatínkův přítel a snad jednou v kronikách 
čestných, svobodných a opravdu velkých českých rodů bude stát historie 
rodiny Fričovy hned vedle rodu Purkyňů a Mánesů. Řeknu-li, čím vším 
Josef Frič byl, vstanou všem kádrovákům vlasy na hlavě.  Ale i kádrováci 
se vzpamatují z mdlobné hrůzy, pokud budou číst dál. Ano, Josef Frič byl 
„pan továrník“. Dělníci, on i bratr Jan, dokud ještě žil, tvořili jakýsi 
Platónův ideální pracovní kolektiv. Dcera jednoho z Fričových dělníků, 
který byl první, kdo se přihlásil do komunistické strany, mi v roce 1950 
vypravovala, že její otec plakal jenom jednou v životě – a to na pohřbu 
pana Friče. A syn Josefa Friče vede dodnes – post tot discrimina zrum – 
rodinnou továrnu. Zdá se, že před ocelovou bezúhonností charakteru 
stojí stoj spatný i rakouský šiml i jeho mnohem větší a jankovitější 
nástupce – kádrovák. Ano, byla to ocelová bezúhonnost charakteru, která
tvořila základní tón fričovštiny a celé skupiny kolem nich.

Když jsme se, každý s nějakým tím puchýřem na nohou, vynořili po 
třech hodinách cesty před Žalovem, na němž se tyčily – či spíše kulatily –
kopule hvězdárenských pavilonů, jako by se nám snesl na duši jakýsi 
vznešený kosmický prach. Není to přesně řečeno, ale marně si lámu 
hlavu, jak vyjádřit, co jsme rok od roku cítili stále jasněji. Ani to, že jsem 
si ve vrozené vlastnosti nazývat lopatu lopatou vždycky vzpomněla, že 
vrch Žalov se nejmenoval Žalov, ale Manda, kulatá nabuchcaná 
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Panímáma, neprotrhlo pro mě opar vznešenosti, kterým pro mě 
Ondřejovská hvězdárna byla obestřena. Kterého to bylo večera, kdy Josef 
nebo Jan se rozhodli postavit hvězdárnu a dát ji, vybavenou 
nejmodernějšími dalekohledy, české univerzitě? Svítil nad Grébovkou, u 
níž stály dílny i rodinný Fričův dům, úplněk, Velký vůz nebo Severní 
hvězda? Snad o tom něco ví Pepík Frič, kterému to svěřil Josef Frič jako 
rodinné dědictví. Slavné a pomyslné dědictví Fričova rodu. Snad to Josef 
Frič pohřbil navěky v cudnosti své citlivé duše, když mu zemřel milovaný 
bratr, spolupracovník a spolusnílek.

Ale divy hvězdárny, to byl pro nás děti až odpolední program. Napřed 
jsme se dotáhli k Fričovým do městečka. Neměli tam ani dům ani vilu ani
zahrádku. Bydleli roztroušeni po různých pokojích nad kupeckým 
krámem a nad krupařstvím. Po divokém vítání s Pepíkem, Ankou a 
dvěma Nušlovými kluky se objevila paní Fričová. Nikdy jsem nemohla 
pochopit, že paní Fričová je žena a ne sestra pana Friče. Byli si tak 
podobní. Oba vysocí, s dlouhými, trochu zahnutými nosy. Ale nejvíc se 
sobě podobali výrazem. Oba je prozařovala tatáž zanícenost a tichá a 
pevná vůle uskutečnit svůj sen. Strhli svým nehlučným nadšením 
každého ze svých spolupracovníků. Můj tatínek, který jim navrhoval 
hvězdárenské budovy, se vzdal samozřejmě jakéhokoliv honoráře. 
Hvězdář Málek se vzdal jakéhokoliv soukromého života. Nikdy ho ani 
nenapadlo, že by se mohl oženit a mít třeba děti. Možná že byl nešťastně 
a platonicky zamilovaný do nějaké hvězdy. Za tichých ondřejovských nocí
si snad odsouval výsek otáčivé kopule a hltavě ji pozoroval. Drahý 
rozcuchaný pane Málku, co byste byl asi odpověděl, kdybych vám byla 
tehdy řekla: „Pane doktore, učešte si trochu tu svou prošedlou čupřinu. A 
ať se jí také líbíte. Jede se. Venku čeká meziplanetární planeta. Dnes svoji
milovanou uvidíte docela zblízka…“

„Jdi si hrát s dětmi, Mařenko,“ byl byste asi řekl vlídně a roztržitě a 
snad by se vám ani nerozbřesklo, že byste měl upozornit architekta Fantu
na záchvat šílenství, který se zmocnil jeho dcery. Ale já bych vám ten 
nesmysl nemohla nikdy říct. Vždyť jsem tehdy neznala ani Verneovky a 
byla jsem ve své podstatě reálná jako jedna a jedna jsou dvě. Kromě toho 
jsem měla mnohem větší sklon k nevěřícímu tomášství než k utopii.

 Ale víte, kdo by vám to mohl říci, doktore Málku? Váš učený kolega 
profesor Nušl tehdy, když se náhle, po letech letoucích, zastavil uprostřed
Kamenného mostu a začal něco blábolit o astronomických číslech a 
světelných rocích a kosmu nad hlavou. Každý malý občáneček, který tam 
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viděl stát vousatého divného pána, jak vztahuje ruce k nebesům a cosi 
pronáší, co nemělo hlavu ani patu, byl ihned hotov s úsudkem a 
diagnózou: „Buď je vožralej, nebo mu přeskočilo.“ Připravená stráž 
nekonečně moudřejší než malí občánkové, protože komu dá Pámbů úřad,
dá mu i rozum, rozluštila toto dilema uvážlivým zatočením obuškem a 
čuchnutím k dechu Nušlovu. „Aby byl vožralej, to není. Je to cvok. Skoč, 
Tondo, zavolej záchranku do Kateřinek.“

Po občáncích a policajtech se ujali případu profesora Nušla psychiatři. 
Díky jim se za čas z toho dostal. Nebo si leže na lůžku v pokoji bez klik a 
s mřížemi v oknech sám sobě přísahal, že se už nikdy nikomu nezmíní o 
vizi, kterou měl tehdy uprostřed Kamenného mostu. Nedozírně vysoko 
nad pěti pitomými hvězdami kolem hlavy sv. Jána zahlédl tehdy možná 
cosi, co nepatřilo do kosmu a přece v něm bylo. Cosi, co létalo jako 
meteor, ale nebylo meteorem. Tímto cosi vlétla do kosmu myšlenka 
jednoho z vašich pozdějších kolegů, doktore Málku a Nušle. Vlétla, 
zakotvila a bude se rozvíjet do nepředstavitelného nepomyslna.

Jednoho deštivého večera koncem protektorátu jsem se náhodou sešla 
v Koruně v Opatovické ulici s Hondou, mladším synem profesora Nušla. 
Jen pohledem jsme si vyměnili ondřejovský pozdrav. Jen zdvižením víček
jsme si naznačili, jak nesmírně vzdálený je slabomyslný koncentrák 
dneška kouzelným dobám našeho dětství. Všichni jsme, jako se to tehdy 
dělalo, začali šuškat poslední šuškandu a dávat k lepšímu poslední 
anekdoty. A tu řekl Honda: „Mohu vám, Mafo, povědět jednu 
nepolitickou? Mně se hrozně líbí! Ona je náramně blbá! V blázinci oknem
v přízemí pozoruje mladý muž zahradníka, který veze kolečko 
hnoje. ,Kam jedete s tím hnojem, zahradníku?   ,Ale, támdle na ty ʻ
jahody,  ʻ utrousí nevrle zahradník. Muž za mřížemi začne uvažovat: ,To je 
divný, hnůj na jahody? Já si na ně dával vždycky smetanu.  ʻ A po další 
chvíli dumání si vzdechne: ,To bude asi od toho, že jsem mišuge… “ʻ

Protektorátní anekdoty jsem už dávno všechny zapomněla, dokonce i 
ty, které se v novém rouše tradují dál, ale tuto anekdotu Hondy Nušla 
jsem přiřadila mezi několik nezapomenutelných. Jistě si Honda tehdy 
vzpomněl právě tak málo jako já, že jeho tatínek patřil na čas k tomuto 
druhu bláznů – logických bláznů, nevěřících své vlastní logice.

Stanul také někdy geniální Albert Einstein uprostřed Brooklynského 
mostu, nemoha a nemoha unést otřesnou grandióznost své myšlenky? 
Nevíme. Nedozvíme se. Jenomže malí američtí občánečkové v autech by 
si nepovšimli podivného rozcuchaného emigranta, zdvíhajícího ruce 
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k obloze. Ale v každém případě newyorská policie by byla jednala přesně 
jako naše. Zatočili by uvážlivě obuškem, čuchli by Einsteinovi k dechu a 
suverénně by prohlásili: „Aby byl vožralej, to nené. Je to cvok. Mišuge 
Židák. Emigrant. Bille, pískni na záchranku!“

Teď však musím ponechat Málky, Nušly, Einsteiny a Sputniky jejich 
osudům, protože nás paní Fričová svolává k obědu. Ona a její pomocnice 
přinášejí mísy švestkových knedlíků. I tyto knedlíky se podřizovaly 
ovzduší hvězdárny – zavářelo se jich astronomické číslo. A tu přichází na 
přetřes i moje oběť Snu o slavné české hvězdárně. Ačkoli švestkové 
knedlíky bylo jídlo, které jsem k smrti nenáviděla a nedala se k jeho 
konzumaci přinutit ani pohrdavými posměšky svých sester, že nejsem 
pravá vlastenka, Fričovské knedlíky jsem do sebe vždycky nějak vsoukala.
V nejhorším případě jsem si tajně vypůjčila nějakou pecku z okraje 
Babylina nebo Evina talíře. Přenechávaly mně je s radostí, protože jim to 
umožňovalo si vždycky znovu a znovu přidat.

A teď abyste věděli, proč jsem zabrousila ve svých vzpomínkách 
k těmto ondřejovským výletům: Ta chaloupka, ten dětský domeček u 
alpinky poblíž mého prvního a posledního neobdělaného políčka, u něhož
mi Ela Preissová sdělila drtivé tajemství, ta chalupa je od Josefa Friče. 
Poslal ji asi deset let po první světové válce dárkem Evě. Zakoupil ji kdysi 
z Národopisné výstavy a od té doby se krčila někde v koutku Žalova stále 
nepatrnější proti vzrůstajícím hvězdářským pavilonům. Snad se tam 
občas odpoledne někdo z vás půjde schovat před Pačesy, rodinou a hosty.
„Až si tohle přečtete, uvítá Vás tam na prahu duch jejího prvního 
majitele. Uvítá – a odletí. Jemný a nevtíravý. Usměje-li se na Vás, bude to
znamenat: Málo nás, málo nás, pojď, miláčku, mezi nás!“

I my jsme později s jevanským barákem koupili zelený altánek 
v džungli jasmínu u rybízky. Nevím, co je neuvěřitelnější – jestli to, že ta 
šedivá rachota byla kdysi zelená, nebo že jsme byly zelené my. Četla jsem 
tehdy něco o mysu Boothia Felix a nakreslila jsem na dvířka altánu tento 
honosný název. Před nápisem i za něj jsem namalovala vlčí mák. (A vlčí 
mák má u každého ucha – právě tak, jak to maloval Mucha.) Boothia 
Felix ovšem nebyl žádný altánek. Boothia Felix byl hrad na skále strmé, 
který jsme zdola přes zídku dobývaly s indiánskopaviánským povykem. 
Ale na tyto válečnické výpravy si vcelku pamatuju velmi málo. Jsem 
rozený antimilitarista – ačkoli jsem v šesti letech chtěla být generálem. 

Nekonečně větší blaženství než ztékání zdí a dobytí nedobytné tvrze mi
poskytoval altánek v době, když se ke mně, devítileté žábě, sklonil Jarka 
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Kameníček a dovolil mi, abych s ním na lavici v Boothia Felix četla 
Cyrana. Vlastně Roxanu. Cyrana duněl hlubokým hlasem on sám. Byla 
bych si s ním ráda aspoň jedenkrát vyměnila úlohy, protože jsem Cyrana 
milovala a o Roxaně jsem si myslela, že je hloupá káča. Ale neodvážila 
jsem se něco podobného mu navrhnout. Jasmíny voněly, slunce zapadalo
za rybníkem a já jsem po každém verši jasněji cítila, že budu druhá Sarah 
Bernhardtová. Není pochyby, že bych se jí stala, kdyby nedošlo k oné 
tragedii se šatičkami z Prahy pro všechny stejné – já měla na šňůrce u 
krku červenou bambuličku, Babyla modrou a Eva žlutou. Slavnostně jsme
se do nich oblékly k příští večeři a já jsem s napětím očekávala, co mně, 
divukrásné Roxaně, řekne můj Cyrano. Vklackoval se do jídelny, uloupl 
nezpůsobně z mísy plátek šunky a pak si mě teprve všiml: „No nazdar, ty 
vypadáš jak oškubané kuře v košili!“ Dodnes považuju za jedno ze svých 
největších hrdinství, že jsem se rozbrečela až za dveřmi. Byla jsem 
zhanobená, zahanbená, uražená, zničená.

Po Elině to byla druhá rána, kterou mně život zasadil. Ale aspoň jsem 
se záhy dozvěděla, že nejsem a nebudu divukrásnou Roxanou, a že svá 
vítězství budu muset dobývat jinak než ženskou líbezností. Protože jsem 
si však právě tak jako Roxana potrpěla spíš na krásné a hloupé Kristiány 
než na šeredné a duchaplné Cyrany, bývala s tím dobýváním duševními 
půvaby také někdy obtíž…

A pak přišla třetí a nejtěžší rána! Umřela nám maminka! Nikdo 
nevychutnal tak jako my trpkou pravdivost přísloví: Umře-li malým 
dětem otec, umře chleba. Umře-li matka, umře všechno. Navždy bylo 
odváto bezstarostné štěstí, hlubina bezpečnosti byla zasypána pískem a 
Jevany přestaly být Jevany. Maminka zemřela měsíc před prázdninami a 
teta Anna obětavě přijela se svým mazlíčkem Jiříčkem, aby se starala o 
sirotky. Ne, nebudu se znovu drásat nad nepřetržitou řadou jejích 
surových beztaktností. „Abys věděla, Miládečko, že máš maminku, tak já 
ti tu sukýnku sama vyžehlím,“ řekla snad jako tu první větu, když přijela 
do Jevan. Miládka byla tehdy již pár roků vdaná, teta Anna ji dotáhla 
s cudně roztaženým koupacím pláštěm až na práh manželské ložnice.

Co bych dělala ve svém žalu po tomto nevkusném připomenutí, že my 
maminku nemáme, kdyby nebylo tebe, Julinko Baudyšová! Julinka byla 
jednou z chudých příbuzných ve Vsi Stěpančikovo a zůstala u nás i po 
matčině smrti. Utekla jsem za ní a řvala a řvala. Pánem zahrady a 
vládcem nás všech se stal mazlíček Jiříček. Jenom v sobotu, kdy se měly 
hrabat pěšinky – ano, tehdy vedly pískem posypané pěšinky i k pumpě i 
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k dolním vrátkům k arkýři –, jsme slyšely, že zahrada je naše. A tak jsme 
hrabaly a hrabaly a Jiříček ležel na verandě a četl si Kapitána Korkorána. 
Jiříček je teď můj švagr, švagr, který mi uloupil ne jednu, ale obě sestry. 
Nehrabal nikdy pěšinky v Jevanech, nehrabe je dodnes ve svém 
torontském sídle. Proč by hrabal pěšinky, když umí hrabat peníze.

… Jiříček. Poznal jsem strýce až rok po srpnové okupaci, sešli jsme se 
s ním ve Vídni. Byl to pětasedmdesátiletý pán, noblesní, vysoký a štíhlý, 
s pečlivě učesanou pěšinkou.  Ano, rozhodně dominantní. Vedle něho 
Babylka, malá a až příliš tichá manželka, byť on s úsměvem a pokrytecky 
na její slova odpovídal: „Yes, boss.“ Asi při své žárlivé čistotě, milá 
tetičko, netušíš, že vztah s Evou, později všemi přezdívanou Tetéva, byl 
něčím víc než vztahem švagra se svojí příbuznou. Pokud použiji 
nadászku: svojí velmi blízkou příbuznou. Stmelené úzkostné vtahy v 
rodinném klanu mně připadaly až starozákonní („Přijmeš do svého stanu 
sestru své ženy a pojmeš ji za manželku, načež s ní počneš…“). Rozhodně 
odjezd obou sester se strýcem Jiřím byl promyšlený. A záměrně utajený. 

Protáhl jsem se na židli a pohlédl na dětský domeček, Muchovy kytičky 
byly dávno několika vrstvami barvy přemalovány. Dobře, pomyslel jsem 
si, že můžu o těchto věcech mluvit až teď, kdy to snad nikomu neublíží. 
Ale jak to všecko do sebe zapadá, řekl jsem si. Podivné puzzle. Jako když 
zaklesnete prsty obou rukou do sebe…

… A tak se nějak dotáhly ke konci i ty první bolavé prázdniny bez 
maminky, a také bez hostí. Nepřijely ani slečny Kalašovy poštou na 
Vyžlovku a lesní cestou do Jevan, nepřijela slečna Braunerová na 
velocipedu, ba nepřijel ani nejmladší z rodinných přátel, Jakub 
Obrovský. Ostatně láska, kterou jsme k němu chovaly, byla pro nás 
zakalena vzpomínkou na to, jak portrétoval v rakvi naši maminku. Tento 
smutný obraz její voskové tváře se zatlačenými víčky nás léta 
pronásledoval, až se konečně jednoho dne Eva odhodlala a odnesla obraz 
někam na půdu. Myslím, že nikdo z maminčiných přátel netoužil po tom 
zasednout u stolu, kde včele místo ní teď seděla Anna. Maminka byla 
tichý vnímavý posluchač, teta byla sveřepý vypravěč o Miládčiných 
půvabech, o její krásné hře na piáno, nádherném hlase a o jejich pilných 
návštěvách po galeriích.

Jak by mohl například kouzelný posměváček slečna Braunerová 
poslouchat tyhle tetiny řeči o naivní a nevnímavé Miládce – ona, která 
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slyšela trávu růst a viděla každému až na dno duše? Jistě by aspoň řekla, 
upírajíc na tetu své zelené oči: „Ach, drahá paní Kameníčková, komu není
shůry dáno, v galerii nekoupí.“

Další prázdniny byly ve znamení Mileny Jesenské. Mileny Jesenské, 
která tehdy netušila, že zahyne hůř než prašivý pes v Hitlerově 
koncentráku, netušila ani to, že se stane nesmrtelná pro lásku s Franzem 
Kafkou, jehož Briefe an Milena jsou přeloženy do všech jazyků světa. 
Byly jsme čtyři mladé holky, všechny čtyři bez maminky a všechny 
stejného stáří. Hlavně stejného mládí. Milena byla z nás všech 
nejdivočejší, nejromantičtější a nejmíň zdeptaná pomocnými výchovnými
imperativy nesmíte a musíte. Měla nad námi dvě veliké výhody: netrpěla 
chronicky špatným svědomím, když prováděla něco za zády svého otce, a 
uměla virtuózně lhát. Bylo v ní nadprůměrně vysoké procento 
„radioaktivity“. Používala ji k dobru i ke zlu, jak jí právě velel rozmar 
dané chvíle. Všechny čtyři jsme prožívaly pubertální Frühlingserwachen. 
Dodnes nepochopím, že to střecha arkýře vydržela. Vylézala na ni v noci a
sedávala tam s Babylou a s Evou, aby byly blíž měsíci, kolena obemknutá 
rukama. V dálce les, růže z Jericha voněla ze stěn arkýře, Babyla se 
trápila, že má Milena raději Evu, Eva se trápila, že Milena má radši 
Babylu. Přitom měla už tehdy ráda jenom svou bílou otrokyni Stašu 
Jílovskou, která jí mezitím v Praze sháněla peníze pod nejrůznějšími 
záminkami. Jenom já jsem věděla o Staše, protože jsme se už předtím 
dobře znaly z gymnázia. Myslím, že tehdejší Minervistky si všechny 
mnohem více zapamatovaly pro život dramatické rozhovory o 
přestávkách než nudné přednášky profesorů a profesorek. 

Večery na střeše arkýře končívaly ještě mnohem dramatičtěji než 
přestávky, které utínal docela prozaický zvonek školníka Čiperky. Milena 
se vemluvila radioaktivní autosugescí do stavu světobolné extáze, 
sklouzla po přistaveném žebříku, přeskočila zeď a utíkala jako divoženka 
k Aldašínu. Možná že to vzala zadem zpátky do vesnice, kde bydlela. Ale 
Babyla s Evou se ještě dlouho chvěly hrůzou, představujíce si rozsápanou 
Milenu zloduchy zasebevražděných Nepačesů u hřbitovní zdi podle 
způsobu Svatební košile. 

Jenže střecha arkýře se po několika týdnech Mileně přejedla. 
Potřebovala stupňovat dramatičnost v ovzduší. Snad jste si někdo všiml, 
cestou k Penčicům (kudy jede autobus na Stříbrnou Skalici) na pravé 
straně za pilou, rozpadlých kusů zdiva. Stával tam kdysi mlýn, který 
vyhořel. A tento „Spálený mlýn“, jak se mu v Jevanech říkalo, si vybrala 
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Milena za své romantické hnízdo loupežníků. Přemluvila sestry, aby 
nanosily dolů do zbytků sklepení nádobí a příbory, dala si poslat věrnou a
oddanou Stašou zásoby bonbónů a sardinek z vypůjčených peněz, a tam 
se všechny tři v noci scházívaly. Na tom, že se na ně nezřítily vetché 
klenby ohořelého sklepa, má zásluhu jednak Osud, který si chystal 
Milenu pro hrůzy Ravensbrücku a mé sestry pro kanadský žertík věčného
stesku, a jednak rakouští četníci. Nevím, který Sherlock Holmes, 
upozorněn staniolem od bonbónů a klíčkem od sardinek, vykonal ve 
Spáleném mlýně prohlídku. Či už tehdy – před první světovou válkou – 
udal nějaká jevanský občánek, který pytlačil v Lichtensteinských lesích, 
že zahlédl zář čínského lampionu ve Spáleném mlýně? Ne, radši chci věřit
v rakouského Sherlocka Holmese než v avantgardního udavače. 

Jisté je, že to bylo naše první setkání s policií, když se k nám přišli 
četníci vyptávat, jsou-li příbory s monogramem J. F. naše. Myslím, že by 
si sestry raději vymyslely, že se chystaly provést loupežnou vraždu 
starosty Pačesa, než se přiznaly k těmto nevinným bonbónovým 
dýchánkům. Neboť být směšný a trapný bylo v našem kodexu mnohem 
horší než být zvrhlý a zlý. Naštěstí byla u výslechu i Milena se svými 
pohotovými lžemi a výmluvami – a pohotovu pětikorunou. A tak se 
všechno po dlouhých a rozšafných řečech ututlalo. Hnízdo loupežníků 
bylo vybráno, Sarotti bonbóny schroupány, corpus delicti s monogramem
J. F. byl vrácen do kredence – a hlavně tatínek se nic nedozvěděl. Toho 
jsme se totiž bály víc než rakouských žalářů. A tři mladistvé Jánošice se 
opět odstěhovaly na střechu arkýře.

Když jsem asi před půl rokem četla znovu Briefe an Milena a jeho dvě 
nebo tři otřesné a divně perverzní novely, věděla jsem, že na Kafku 
působila mnohem víc ta prazvláštní Milenina radioaktivita než sexappeal 
půvabné dvaadvacetileté Pražanky, žijící ve Vídni v narušeném 
manželství. Jak asi dnes hltají miliony Kafkových čtenářů po celém světě 
každou řádku těchto intimních dopisů?! A jak jsou mimo! Vedle! Vedle! 
Hoffmeister, který se zmiňuje ve svém referátu sjezdu Pen klubu v Tokiu 
o tom, že je Franz Kafka nejčtenější autor v Japonsku, prožíval asi jedno 
z pikantních soukromých dobrodružství svého života, když si promítl na 
plátně své paměti film Milena – Saša Jílovská – Kafka. Je ostatně mnoho 
věcí, o kterých A. H. ví, ale z diplomatických i jiných důvodů neuznává za 
vhodné poučit o tom ty ostatní. Inu, tajemnost se obdivuje.

Teď ale co nejrychleji pryč od Mileny a dusna a tragiky, kterou kolem 
sebe šířila. Pryč od jejích zamotaných podfuků, pro které jí dal profesor 
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Jesenský za několik let po těchto prázdninách zavřít na čas do Bohnic. 
Získala tak eo ipso na další léta beztrestnost. A pryč od jejího strašlivého 
konce!

Ať svítí jevanské sluníčko a voní senem konojedské lúčky, ať se leskne 
rybník Propast, zatrámovaný rákosím! Pan doktor Hausmann nás pozval 
na výlet autem, na první výlet vozem v našem životě. Nezapomenutelný 
jako vše, co člověk okouší poprvé. Pan doktor Hausmann měl honosnou 
vilu u rybníka, sanatorium v Sokolské ulici, paní s velkým věnem a 
vysokým účesem, dvě děti Jáju a Olu, a jeden z prvních automobilů v 
Praze. Nemýlím-li se, měl tento vůz číslo 10. Havel, zakladatel Lucerny, 
měl tuším číslo 3. Číslo 1 měl starosta Groš. 

Geneviéva doktora Hausmanna byla otevřená, červená, řvavá a 
smrdutá. Přirachotila k nám onoho památného odpoledne uřícená 
dlouhou cestou od rybníka a pustila se do jakéhosi černošského tance, 
než se zastavila před vrátky. Muž v kukle a v brejlích ruče seskočil a 
zatahal energicky za zvonek u vrátek. Dopustil se tím dvojího pleonasmu:
předně musel vědět, že číháme už od rána za plotem, a za druhé mu 
muselo být jasné, že jeho kára má o sto fónů víc než ubohý zvoneček. 
Když jsme se lačně vyřítili k silnici, vrcholil černošský tanec jakýmsi 
zimničním třasákem. Zmítaní napravo nalevo, pohazováni nahoru dolů 
ztekli jsme dva vysoké stupínky a namačkali jsme se dozadu do vozu. 
Doktor Hausmann usedl k volantu a už se jelo! Károu otřáslo poslední 
extatické zachvění, načež chcípla. Pan doktor, pronášeje slova neslušná, 
opět seskočil a ujal se kliky. Rup. Rup. Rup. Rup. Kdyby býval pouze silák
v nejlepších letech, byli bychom tam stáli dodneška. Ale doktor 
Hausmann byl kromě toho také zkušený gynekolog a tak se mu konečně 
povedlo káru opět rozhýbat. Byl to však mnohem těžší porod, než jakým 
asistoval ve svém sanatoriu. A teď jsme už opravdu letěli závratnou 
rychlostí silnicí k Penčicům a dál a dál až do Propasti. Vítr nám cuchal 
vlasy a my jsme vyli nadšením. Ale strašné bylo to, že mě ta první cesta 
úplně demoralizovala.  Nastoupila jsem do vozu jako tvor, který ve svých 
dvanácti letech byl pevně odhodlán se provdat jen a jen z čisté lásky. 
Kdyby můj nemilejší neměl ani košili, přece bych s ním hrdě kráčela 
k oltáři. Ale za penčickou hájovnou, když doktor Hausmann stočil vůz 
umně doleva, proměniv dvě opelichané slepice paní hajné za dva 
Zátopky, kmitla se mi hlavou podlá myšlenka: Provdám se jen za muže 
s automobilem! Láska? Nesmysl. Pouze tohle má cenu! Když jsem druhý 
den vystřízlivěla, velmi jsem se za tuto nízkost hanbila a přísahala si, že 
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se provdám za muže, který automobil nemá. Tuto přísahu jsem také 
slavně dodržela. 

… Stmívalo se, a já zvednul oči od papírů. Najdu už odvahu vejít 
dovnitř? Při předávání objektu / nemovitosti (tolik označení v protokolu, 
pro byrokrata musejí veškeré emoce stranou) jsem v samém rozčílení 
toho moc nevnímal. Nadechl jsem se, posbíral odvahu a otevřel velkým 
klíčem (klíčem jako do kostela) dveře do vily. Pocítil jsem bezcitný chlad. 
Ale, kupodivu, stále stejnou vůni cigaret. A tady: nalevo u dveří skleněný 
„cinkkóstn“, jinak se té krasavici z ušlechtilého leštěného dřeva a 
broušených skel neřeklo. Vevnitř byly papírově skleněné sklenky na víno. 

A hlava sádrového kašpárka. Naivně jsem zašátral po policích. Místo 
kašpárkova tělíčka jen šedivé staré Rudé právo. Má to vůbec cenu se sem 
vracet?

Dobře působí subjektivní idealismus, jen co je pravda, pane Plotine. Je 
známá věc, jak umíme, když chceme, přivolat si vzpomínky v hlavě a 
vzbudit v sobě rozkoš dětství. Sníh padal, když jsme byli malí a pořád 
(pořád!) jsme sáňkovali. A ty výlety! A prázdniny! Ta vedra! Kdepak, jsou
to iluze, představy a dojmy, smyslový vjem, který si rádi a pro svoje 
potěšení občas přivoláme a bez zábran jim uvěříme. Sladké pochybnosti. 
Záměrně se zmiňuji o iluzích, protože i ony patří k pochybnostem, které 
nás provázejí. Žijeme v klamu a jsme nespokojení s dneškem, protože si 
srdce nechce pamatovat to nehezké z minulých let. Nemoci, hlad, 
rozchody, deprese, to všechno by nás zatěžovalo v té euforii vzpomínek. 
Vyrovnaný člověk (záměrně nepoužívám slovo neurotik, protože neuróza 
je veskrze velmi nutná zvláště v tvorbě) neřekne „já bych chtěl žít před 
dvaceti lety“, ale smíří se se současností. Jsou to právě pochybnosti, které
nám zbytečně zatěžují život. Přítomnost je daná. Jenže: tak rád bych se i 
teď na pár minut na toho kašpárka podíval! K čemu? Proč? Mělo by to 
ještě smysl? Mělo by to cenu? 

Vyšel jsem zpátky na verandu, přece jenom venku bylo větší teplo než 
v chladném bezcitném domku, tolik let neobydleném láskou. Musel jsem 
z toho lhostejného domu ven na sluníčko a na vzduch. Kolem pátého 
roku dětství, pomyslel jsem si, mě začala přepadat vtíravá myšlenka, že 
už vůbec nic kolem mě nemá cenu. Nikdy jsem neměl „důvod“, pomyslel 
jsem si, protože jsem neznal v mládí svou cenu. (Někteří dospělí s sebou 
vláčejí tuto filozofii celý život, obalenou silnou slupkou racionálně 
propracované apologie.) Malý člověk už podvědomě pochybuje o 
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hodnotách, mnoho věcí (tak mile a přesvědčivě vštěpovaných rodiči) ho 
přestane zajímat a dochází k určitému nihilismu. U mě se hned v dětství 
dostavovala podivná únava, zesláblost, nechutenství a zmar. Cokoli, do 
čeho bych se měl pustit, malovat si, vystřihovat z papíru, stavět hrad, mě 
nezajímalo. Možná by mě i bavilo, ale nemělo to vůbec žádný smysl.

Což vypadá, milá tetičko, jako by tyto moje řádky s tvými předešlými 
nesouvisely, a že se tudíž čtenáře netýkají. Kdepak, přes to všecko jsou si 
naše osudy v mnohém tolik podobné! Tak takhle například probíhal o 
deset let později všední den mého dětství: 

Ráno mě rozesmátá Máňa, milovaná služebná mojí babičky, která i 
nadále s námi bydlela ve vile na Šafránce, probudila slovy: „Ty rošťáku, 
jak to že jsi ještě v posteli?!“ Používala hodně rádoby přísných kakofrázií, 
ovšem tak, abych je dobře slyšel. „Zuby vyčistit a umýt! A do pěti minut 
v kuchyni!“ 

Po ranní toaletě jsem se dostavil do obrovské kuchyně, kde byl na stole 
hrnek s čajem a chléb s máslem.

„Kde je máma?“ Bylo mi jisto a klidně, protože tátův hrnek od kávy byl 
položený u dřezu. A také jeho klíče, jak jsem se raději ujistil, neležely na 
světlehnědé odřené dřevěné misce.

„Potichu, konečně usnula…“
Jedl jsem s nechutí chleba, připíjel hořký čaj, a v té době…, ano, v té 

době jsem se začal modlit. Dnes vím, že nejlépe je Boha jen vzývat, 
děkovat a velebit, a také že před oltářem má být člověk zticha a nemluvit. 
Protože On lépe než my ví, co je a co není pro nás nejlepší. A jaké má 
s námi vůbec úmysly. Protože my sami jsme ti andělé, kteří si mají 
pomáhat na tom světě vezdejším.

Jenže tohle všechno sobecké dítě ve třech letech neví, a jen prosí o 
jedno a to samé: „Andělíčku, můj strážníčku, ať je mamince dobře a 
nebolí ji hlava a ať se táta s mámou nehádají a ať máme televizi!“ K tomu 
jsem po čase přidal pro sebe sobecky ještě kolo. 

Maminka opravdu ležela tak jednou za čtyři týdny celé tři dny ve zcela 
temném pokoji. Spuštěné dřevěné rolety a zatažené závěsy, u postele 
velký kovový lavor světlých emesí, který Máňa obětavě vynášela. Na 
druhé posteli (stála u nohou té první), již zastlané (peřiny v drahocenné 
truhle), ležela babička a občas si s dcerou vyměnila pár starostlivých slov.
Matka trpěla nepředstavitelnými migrénami. „Kdo nezažil, co je 
migréna,“ říkala po právu, „nemá ponětí, co je to bolest.“ Možná že matka
kolem období menstruace trpěla bolestmi, anebo…, anebo si bolest uměla
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přivolat a odvést pozornost otce jinam. Možná díky tomu rodina 
fungovala jako (použiji odborný termín) fasádní rodina. Dečky, všude 
uklizeno a – úsměvy. Kolem spousta starožitného biedermeierského 
nábytku, dva balkony, velká kuchyň a obrovská koupelna se stříbrnými 
kohoutky.

Měli jsme krásnou koupelnu. Na stěnách bílé kachlíčky, nahoře černě 
olemované, dvě umyvadla, obrovská porcelánová vana, bílý bidet a 
mnoho háků na stěnách na množství teplých froté ručníků. 

Proto tak často používám podvědomě interiér koupelny ve svých 
povídkách. Celé En ten tý ny se odehrává v koupelně, už bez bidetu, 
umyvadla a s jednou slabou žárovkou. Ovšem v novelách vždy vystupuje 
hodný laskavý strýček (jako kryptonym), otec nikdy. Tato vila je 
podrobně popsána v novele Dům, tam vystupuje místo otce pouze matka,
vdova po generálovi. 

Malé dítě se velmi rychle utvrdí (to je to slovo – vymýšlel jsem vhodné 
synonymum deset minut), že otec (superego – bůh) ví o každém jeho 
činu. Neuvědomí si, že by také mohl mít u někoho zastání. Což maminka 
v tomto případě nedělala. Bála se o otce, bála se, že by ji opustil, tak se 
chtěla odvděčit a získat si ho za každou cenu na svoji stranu. A co je 
nejhorší: byla jeho obhájce, advocatus diaboli. Vše vysvětlila, každý otcův
čin. A tak došlo k bezvadnému brainwashingu. Bylo to svým způsobem 
prosté: Nejprve jsem byl vystaven agresi dominantní osoby (jak píše 
Steinmann ve Zdánlivých zbytečnostech), potom přišla záchrana. Ovšem 
od stejné osoby, která mě začala – už zcela bezbranného – důsledně 
ochraňovat před okolím. Znejistěl jsem, byl plný pochybností, veškerá 
tvořivost a chuť do života zmizela. Věčné zákazy ořežou dítě jako malý 
stromek. A dítě je přemoženo. Dnes se používá termín zlomené dítě. O 
tom je moje knížka En ten tý ny nebo Zjasněná noc, kdy strýček 
vychovává synovce v koupelně, zasadí ho do květináče a pěkně 
pomaloučku nůžkami tu střihne, tam střihne… Až nakonec synoveček 
vyroste do krásy. Proto tolik kravat v mých raných textech, ta škrtidla 
konvence, bontonu a společenských podivných pravidel, už rozumíš, milá
teto?

A najednou: podivné zmínky se ke mně nesly. Profesor dějepisu si otce 
zavolal a řekl mu, že by bylo asi vhodné říci si, v jakém prostředí 
vyrůstám. Otec doma soptil. Později se k nám ohlásil profesor na 
violoncello a strávil u nás pět hodin, nechápal ve škole můj smutek a 
trudnomyslnost. Ovšemže nikdo z mých blízkých netušil, že prožívám 

405



snad nejstrašnější dobu svého života. Bál jsem se chodit do školy, bál 
jsem se dějepisu a židovských válek, to jsem raději šel k doktorovi 
s rádoby nemocným okem či naraženým palcem. Ten spolužák se 
jmenoval Krutina, nomen omen. Primitiv. Ubožák. Vzniklo to tak, že 
jsme do školy měli nosit rýsovací potřeby, a na ty propriety naši neměli 
peníze. Tatínkův kamarád Jirka Štejn se nabídl, že mi daruje stará 
kružítka a redispera, kterými kdysi sám maloval. Ve škole z toho byl 
posměch. Krutina začal na celou třídu: „Kamenicek s brejlickama, gdes to
koupil? Za kolik tysic? V zastavárně?“ Bylo mně hrozně v té době, kvůli 
svému výraznému nosu a těm kružítkům jsem byl jiný. Jiný chováním, 
zájmy, názory. Mnoho měsíců jsem ten problém tajil, kdo nepozná, co je 
šikana, neví o škole nic. Jak jsou mladí lidé krutí k jakékoli odchylce a 
odlišnosti. Jednou přišel otec z třídní schůzky, samé průšvihy, a začal řev.
Zákaz hrát na cello a učit se, nebo rovnou na stavbu. Rozbrečel jsem se: 
„Oni se mi smějí.“ „Proč by se ti smáli?“

„Že mám… velký nos…“
„Co to je za pitominu! Mámo, rozumíš mu? Tak řekni, že Belmondo má

taky velkej nos, no a co!“
„Jenže…“ vytáhl jsem trumf a ulevilo se mi, „oni říkaj, že jsem…“
„Co jsi? To jsem sám zvědavej…“
„Že jsem Žid!“
Nastalo ticho. Otec se odmlčel a odešel z pokoje. A matka začala: „Kdo 

by mohl být u nás Žid? Já? Strejda Jíra? Babička Slavíková? Maří?“ Byly 
tímto rozhovorem zažehnány průšvihy ve škole, ale nedořešil se můj 
prokletý původ. Babička Slavíková sice patřila do rodu Schnöblingů, té 
paní, která si vzala Ádu Hoffmeistera, ale v přímé přízni nejsme, syn 
babičky Slavíkové je strýc Slavík, zlatý člověk, historik umění, znalec díla 
Josefa Čapka. Nebo jméno Fanta. Je nadmíru židovské, že, milá teto? Až 
mnohem později jsem se dozvěděl, že je všechno zcela jinak. Nota bene, 
že strýc Fanta Žid nebyl. Strýc ne.

„Tak je vezmi na hajzl a tam jim ho ukaž.“ Otec ještě vstrčil hlavu do 
dveří a dodal: „Že nejsi vobřezanej.“ A bylo. 

Ovšem smutek a pochybnosti nezmizely ani trochu. Až později, kolem 
sedmnácti, jsem začal už cílevědomě pátrat po veškeré literatuře, která se
týkala psychologie, patrně oboru, který by mně dal odpověď na tu 
obsedantní nespokojenost. Bylo toho na pultech knihkupectví věru málo. 
Ale byly tu nadšenci v antikvariátech, které jsem začal překvapeně 
objevovat. Páni vedoucí moc dobře věděli, že nejsem od Stb, a rádi mi 
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knížky schovali. Slavný antikvariát v Karlovce s vedoucím panem 
Navrátilem, a také antikvariát v Myslíkové a v Ječné. A byl to opět Radkin
Honzák, který mě z přátelství zásoboval knihami, některé byly k dispozici
třeba jen na týden. Pamatuji, že jedna knížka byla kdysi kdesi na poslední
chvíli vytažená z popela (čtenář smrkal a slzel, když knihu četl), byla od 
psychologa Bische a jmenovala se Buďte neurotiky. Tam jsem se náhle a 
obratem dozvěděl zcela opačné názory než v trapné pravdy hodin 
psychologie ve škole. Dočetl jsem se, že komplexy jsou zcela nutná věc a 
kdo je nemá, je psychopat, nebo je už mrtvý. A začal jsem hltat (u nás 
dostupné) Léčení duchem o Messmerovi a Bakerové, a hlavně o Freudovi 
od Stefana Zweiga. To nadšení, s kterým Zweig o tomto revolucionáři 
ducha píše, mě ohromila. Víme, že to jsou dnes v mnohém myšlenky 
zastaralé, ale klobouk dolů před panem Zweigem. A pak jsem se 
dozvěděl, kdo je Berne: Rodič, Dospělý a Dítě, tedy Super ego a Ego a Id. 
Ten Id, který jediný v mojí novele přežije pád Domu.

A četli jsme samizdaty o asertivitě, která mě dokázala jako bleskem 
během jednoho odpoledne inspirovat k jinému stylu myšlení. Dnes je 
asertivita v té podobě, o jaké jsme četli v samizdatech, trošku směšná a 
hlavně překonaná, ale my jsme si tenkrát začali uvědomovat, že máme 
také právo na svoji bolest a můžeme prožívat také svoje radosti. Že 
nejsme takové nic.  

„Jó, já zapomněl, ty máš právo!“ říkal s oblibou otec. Věřil tomu 
výroku, protože byl sám chudák tak vychovaný.  Ale pro mě začalo mít 
všecko cenu. Doslova všecko. Ještě se v té době osmdesátých let objevil 
jeden samizdat. Život po životě Raymonda Moodyho a práce lékařky 
Kübler Rossové O pěti fázích umírání. To byly knihy, které na mě 
působily převratně.

Jenže teď jsem akorát dojedl s nechutí chleba, zapil ho čajem a mohl se
jít opatrně podívat na maminku. Ležela s černými brýlemi, které kdosi 
sehnal (černé brýle nebyly jen tak k dostání, leda laciné plastové 
v drogerii), a měla mokrý ručník na čele. Sedl jsem si na babiččinu postel 
a pohladil ji po ruce.

„Už je to lepší, spí,“ řekla babička ustaraně. „Já ji znám, zítra půjdeme 
všichni na zahradu. Teď tady zbytečně neseď, miláčku. Běž si hrát ven. Je
tam krásně.“ 

Ta přítomná chvíle smrti (protože dítě všechno hned vnímá ad 
absurdum), strach, jak by to mohlo s maminkou dopadnout, byla 
bolestná a dennodenně pochopitelně vyčerpávající. Co má malý kluk 
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udělat, když se mu přikáže: jdi na zahradu a hraj si? Sedí, trhá zamyšleně 
stonky trávy a kouká nahoru, do zatemněných oken. 

A tak jsem si začal stavět na obrovské zahradě malé jeskyně, „bungry“ 
jsme později říkali. Neznal jsem pochopitelně ještě nic o Platónově 
Pojednání o jeskyni, v tu chvíli jsem si jen sliboval vlastní zákoutí, které 
si zabydlím a v něm si budu kralovat. 

Ovšem – s velkými pochybnostmi a nejistotami. Z panování nad 
světem mě vyrušila Máňa z balkónu a volala k obědu. A potom ten ošklivý
spánek po jídle a po skromném jídle nuda a ztráta času. A pak… jen na 
dvorku čekání na otce. 

A potom už jsem obyčejně jen seděl ve svém pokojíčku a nepřekážel 
dospělým, když si povídají. Z těch vzpomínek mi začíná být chladno, teto.
Kdepak, raději si nic z těch pochybností nepřipouštět.

Když jsem poprvé četl Mannovu novelu Smrt v Benátkách, která mě 
šokovala prací s detaily (napudrovaný stařec s rudými rty, plakáty o 
hrozící epidemii cholery, Tazio v kavárně), říká Thomas Mann pokud vím
hned na první stránce o postavě von Aschenbacha, že ve svých padesáti 
dosáhl mnoha ocenění a že může s jistotou říci, že vše, co napíše, je 
dobré. To mě opravdu šokovalo. Takhle o sobě mluvit před druhými! 
Mann si to mohl dovolit, díky své nesporné genialitě, láskyplné skryté 
homosexualitě a aroganci, jak je možné se dočíst ve vzpomínkách syna 
Klause. Tato arogance je nesmírně podstatná zmínka pro celou expozici 
novely. Aschenbach se tady, obklopen cenami, přirovnává k samotnému 
bohu, takže příběh ani nemůže skončit jinak než rozčarováním a 
poznáním pravých hodnot („protože, budete jako bohové“). Aschenbach 
ví, že umění je vzdáleno od pravého života, kterého se umí dotknout jen 
platonickou láskou a pohledy k mladému chlapci s neznámou řečí. A tak 
v padesáti letech zůstává vědomě sám na studené pláži a odevzdaně čeká 
na duchovní a fyzickou smrt. 

Taková pochybnost! Opravdu jsem tomu věřil? Myslel jsem si, že Mann
je skutečně přesvědčený o tom, že co napíše, je skvělé? Možná pro druhé. 
Ale sám věděl, kolik námahy a hodin a fyzické dřiny si psaní žádá. Napsal
totiž i jinou novelu, krátkou povídku Těžká hodina, kdy odchází v noci od
svého psacího pultíku, prochází domem a ve skrytu pozoruje svoje spící 
děti a ženu a trpělivě čeká na další větu. I ta nejvíce záviděníhodná víra 
tvořit je totiž jen přesně daný určený čas, milost odměřená doslova na 
minuty, den co den se bohudíky ještě opakující. 
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Vstal jsem, popadl papíry, večeři a svíčky nakoupené v konzumu a 
pomalu stoupal po schodech vilky do horního patra. Tady je to okno 
vikýře. S lavicí a stolkem. Napravo od okna vikýře, tam kde zůstala 
knihovna s několika otrhanými hřbety knih (to samozvaným 
nájemníkům nestálo za námahu stěhovat), stál keramický svícen. Ano, na
ten si pamatuji. Podařilo se mi na třetí pokus zapálit svíčku vlhkými 
sirkami. Žasnul jsem nad tolika stíny, které se tady náhle objevily. Po 
tolika letech. Vždyť já si tenhle pokoj přesně pamatuji! Každý detail. Ano, 
takhle to tu vždycky vypadalo! Nic se nezměnilo, dočista nic. Stejné stíny 
na stěně, stejně osvětlené zábradlí, kudy se jde dolů po schodech. Tady 
nalevo se vchází do ložnice, manželské kovové postele a moje postýlka 
s vytahovací postranicí z provázků a příkaz: „Čůrej na hranu toho 
nočníku, ať nás to nebudí.“  Teď tady svítí světlo uprostřed stolu. Cítil 
jsem najednou teplo a klid. Nepředstavitelný klid. A satisfakci. Světlo 
svíčky svrchovaně zdolalo šírání zvenku, viděl jsem pohodlně na papíry 
na stole přede mnou.

… A když už jsem u Hausmannů, u Zátopků a vdávání, zmíním se tedy 
o vytrvalém Ženichovi. Paní Hausmannová měla bratra, který co neměl 
v hlavě, měl v nohou. Byl v tu dobu naším nejlepším běžcem. A za několik
let po tomto výletu začal běhat za námi. Napřed za mnou, potom za 
Babylou a nakonec za Evou. A to všechno během jediných prázdnin. 
Přitom s žádnou z nás nepronesl ani pět kloudných vět. Když jsme přišly 
k Hausmannovým – odběhl. Když jsme se potkali v lese – utekl. O těchto 
prázdninách panovalo Vedro a Sucho, na jaké se ani nejstarší z Pačesů 
nepamatoval. Každý večer táhli sedláci a chalupníci k Aldašínu, aby si na 
Pánbíčkovi vymodlili déšť. Ale Pánbů jim druhý den poslal jen ještě o dva
stupně nad nulou víc. Jenom u Hausmannů měli studnu, která nevyschla.
A běžec Městecký nám němě a ochotně přinášel denně konev. Vyčíhal si 
vždycky okamžik, kdy nikdo není na zahradě, a postavil ji k vrátkům. My, 
trénované od dudlíku nikdy nic od nikoho zadarmo nepřijímat, jsme mu 
tu konev vždycky naplnily chrupkami. (Stejně by shnily!) Ale jednoho 
dne stála konev s vodou uprostřed zahrady a u ní byla rudá růže. Josífek, 
který ji objevil, najednou zařval: „ Podívejte se na ty listy! Podívejte se na 
ty listy!“ A už slabikoval: „Ma - ti -“  Vytrhla jsem mu růži z ruky a četla 
na dalším zeleném listu: MAESTRO! Pro smích, který se mě zmocnil, 
jsem nemohla sourozencům, kteří latinsky neuměli, tuto originální 
nabídku k sňatku ani souvisle přeložit: „Budiž – hihihi, budiž – 
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chachacha…“ „Bu – disk – nice – mu?“ snažil se mi napovídat Josífek. 
„Budiž moje!“ vyhrkla jsem konečně. I lesy za rybníkem se mohutnou 
ozvěnou chechtaly s námi čtyřmi.

Ach, víte vůbec, jaká byla kdysi naše třešňová zahrada? Chrupek tam 
bylo tolik, že se vyměňovaly za vodu a kvetly na ní květnaté latinské 
nabídky k sňatku.

Městecký, který jukal zpoza plotu, jak to s růží a s jeho osudem 
dopadne, slyšel náš řev, utekl a asi za tři týdny učinil nabídku Babyle. 
Latina nepomohla, český dopis na japanu nepomohl –  a tak se do třetice 
vydal Vytrvalý Ženich za naším tatínkem. Vykoktal, že má pro něho 
důležité sdělení. Tatínek s ním odešel nahoru. Vyšla jsem asi za tři 
minuty do chodby a tam jsem viděla stát Josífka se vztyčenýma pažema.

„Co děláš, prosím tě?“
„Záchranku!“
Ale záchranky nebylo zapotřebí. Náš tatínek shazoval lidi ze schodů 

pouze morálně. Za chvilku zdvořile vyprovodil Městeckého ze dveří. 
Myslím, že ho nikdo z nás už od té doby nespatřil.

Ale přece bylo souzeno, že se aspoň jedna z nás zamiluje do někoho 
z okruhu Hausmannových. Co se nepovedlo běžci Městeckému, to se 
povedlo docentu Libenskému. Ačkoli byl o dvacet let starší, zamilovala se 
do něho Babyla hlubokou první láskou. A kdyby nebylo toho červeného 
zelí k té koroptvičce…

Ale nesmím předbíhat událostem. Vždyť jsem ještě ani nenechala 
propuknout první světovou válku. Ani jsem nedala zabít Ferdinanda!

Bylo to jednou v neděli, kdy nás tatínek z výchovných důvodů nacpal 
jako obvykle do nejlacinější lóže v Národním divadle. Hráli Čertovu 
stěnu. Ačkoli to byla opera, strašně se mi to už od začátku líbilo. Po 
druhém dějství jsem byla tak napnutá, jak to dopadne, že jsem 
v přestávce dokonce nechala celou limonádu Babyle  a jen jsem 
netrpělivě lítala po foyeru. A přitom jsem věděla, že není moci na světě, 
která by mohla způsobit, aby má trpělivost nebyla za deset minut 
ukojena.

Není? Nebylo?
Když se konečně rozhrnula opona, nebyla tam žádná romantické 

scenérie, byl tam jenom tmavý závěs a před ním stál Pollert v mnišském 
hábitu a za hrobového ticha oznamoval:

„Právě jsme obdrželi tragická zprávu, že byl na Jeho budoucí 
Veličenstvo arcivévodu Ferdinanda s chotí spáchán atentát. Zdrceni 
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žalem nad ranou, která postihla naši monarchii, prosíme p.t. publikum, 
aby opustilo Zlatou kapličku.“

Od té doby uplynuly čtyřicet čtyři roky a já stále ještě pevně věřím, že 
se ta sarajevská záležitost stala jenom proto, aby mě vypekla za zpupnou 
jistotu, že není moci na světě, která by zabránila ukojit moji žhavou 
zvědavost, jak to dopadne. Zkrátka: Zabili nám Ferdinanda mně 
naschvál!

Bylo-li nějaké napětí ve světě, nikdo z nás je ani v nejmenším 
nepozoroval.

Všechny tři jsme byly již zamilované, všechny jsme si dávaly schůzky 
na Klárově, a všechny tři jsme se třásly, abychom nepotkaly tatínka. A 
kromě Josífka se nikdo z nás už netěšil příliš na Jevany. Vždyť se kvůli 
nim musíme rozloučit se svými miláčky. V Jevanech jsme sice chodily na 
houby, ale ani plácek s dvaceti borováky by nás nebyl zdržel v lese, pokud
jsme věděly, že přichází listonoš. Tehdy chodíval listonoš pěšky 
z Kostelce přes Kozojedy na Vyžlovku, z Vyžlovky do Jevan, z Jevan do 
Konojed a zpátky. Den za dnem, za vedra, za mrazu, za bouře, za deště, za
mlhy, za plískanice. A ještě jsme ho chudáka zatěžovaly spoustou dopisů. 
Dnes je z něho, z milostných dopisů i ze všech tří, kterým jsme je s láskou
psávaly a kteří psávali nám, jen hrstka prachu.

A tu asi třiadvacátého července jsem zaslechla, procházejíc kuchyní, jak
Máry rozčíleně vypravuje Aničce, že bude válka.

„Husa,“ pomyslela jsem si. Kdyby chodila na gymnázium, byla by 
věděla, že: Bella grunt alii, tu felix Austria nube. A vůbec: bellum bella! 
Ve dvacátém století! Bella? Stará bela.

Jenže za tři dny Pačes Policajt začal chodit po vesnici s bubnem, 
pověšeným přes rameno, a dával všemu jevanskému lidu na vědomost, že
jeho Císařské a Královské Apoštolské Veličenstvo vypovědělo Srbsku 
válku. Válku! A druhý den nato vybubnovával všeobecnou mobilizaci. A 
třetí den u našich vrátek zazvonili četníci. Té jemné kliky si nedovolili 
dotknout. Ne Sherlock Holmes, který podomácku vyšetřoval před 
několika roky kořist loupežníků ve Spáleném mlýně. Tři skuteční, přísní a
strnulí četníci z Českého Brodu. Nikdo na světě se nenaučí tak rychle 
smrtelné vážnosti a důležitosti, jako policie. Každá policie. Vždycky a bez 
výjimky. 

„Bydlí tady ňáká Marie Paříková?“ vyptávali se Josífka, který jim 
náhodou otvíral vrátka.

„Ne. Tady bydlíme my, Fantovi.“
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„To je vážná věc, hošíčku! Nelhat. My víme všechno!“ A už se hrnuli 
dovnitř a rovnou do kuchyně. Máry se na ně vztekle podívala, protože se 
jí právě připalovaly řízky.

„Jste Marie Paříková z Turnova!“ doráželi na ni trojhlasem.
„A co má bejt!“ odesekla a otočila řízkem tak šikovně, že se jí podařilo 

postříkat olejem všechny tři.
„A tohle!“ zahřímal vrchní strážník a zamával jí před nosem kusem 

papíru.
„Todle?“podivila se Máry a chtěla mu papír vytrhnout. „Dyk to je psaní,

co jsem předevčírem psala Stankovi! Co je vám do toho?!“
„Co je nám do toho? Co je nám do toho? Dopisovat si jen tak se 

srbským nepřítelem naší monarchie Stanko Julčičem z Bělehradu je 
v době války těžký přečin, ale končit dopis: Živijó Serbia!, to páchne tím 
největším zločinem – velezradou!“

„Dyk jsem ten dopis končila 1000 polybků od Tvojí věrné Maruše,“ 
hájila se Máry a tloukla vařečkou do tisícovky, podtržené uměleckou 
vlnovkou.  A to Živijó Serbia, aby viděl, že jsem se taky za ty tři roky, co se
mnou chodí, taky naučila něco z jeho mateřčiny.“

Ani si nesvlíkla klotovou zástěru, ani nám sbohem nedala a už vyrazila 
vrátky ven. Byla to malá postarší bezbarvá osůbka s vystouplým břichem 
a student Stanko Julič miloval asi mnohem víc její buchty a připálené 
řízky než „věrnou Marušu s polybky“.

Čtyřiačtyřicet let nevymazalo z mojí sítnice nepořádně zavázanou mašli
vzadu na zkřížené klotové zástěře, když se Máry, první oběť první světové 
války, dala do pochodu v průvodu tří četníků. Prohnala je tak, že přišli do 
Brodu polomrtví. Rekordní rychlost, s kterou se tam dostali, nebyla 
dosud překonána. Asi za týden se vrátila zpátky do Jevan. Soudce 
v Českém Brodě zřejmě pochopil, že kauza Marie Paříková má spíš 
buchtově erotické než bombově politické pozadí. Těch 1000 polybků bylo
jasným důkazem. A tak nám Máry byla zachována přes celou válku. 
Bohužel. Z nedostatku řízků připalovala otráveně tu boby, tu kukuřičné 
placky. Den za dnem, měsíc za měsícem. Tatínek byl totiž právě tak 
mizerný zásobitel, jako byla Máry kuchařka. Koupil pytel bobů a pytel 
zatuchlé kukuřice a jinak se staral pouze o to, aby „jeho řemeslníci“, jak 
říkával rámařům, truhlářům, rytcům, kameníkům a čalouníkům, kterým 
zadával práci, měli co dělat. A tak například u rámaře Lišky, kterého 
takřka výhradně sám zaměstnával, voníval pečený králík a tučné kotlety 
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načerno z Kampy až na Kamenný most, zatímco my jsme do svých 
hladových krků soukali střídavě boby a kukuřici.

Brzo po vypuknutí války mi napsal můj z nejmilejších, který byl se svojí
rodinou na prázdninách na Šandavě: „Tata je přesvědčený, že bude do 
pěti neděl konec.“ 

U nich se říkalo tatínkovi tata. Čtyři roky říkal tomuto tatovi celý národ
s hlubokou vděčností a vroucí něhou „tatíček“. A dopis končil: „Od 
pondělka za čtrnáct dní jsem u Tebe. Není moci na světě, která by mi 
v tom zabránila.“

Není? Nebylo?
Jak chudokrevný je český slovník! Má plochý výraz „těšiti se na něco,“ 

ať jde o sklenici piva, nové šaty, o Ježíška nebo zázračné pondělí za 
čtrnáct dní. Tak jsem se na to pondělí jenom „těšila“.

Ale Jeníček nepřijel. Ani prvním ani posledním vlakem z Říčan.
Příští den jsem proseděla před vrátky na silnici od ďábelského rána do 

ďábelského večera. Babyla a Eva mi tam soucitně přinášely jídlo a Josífek
se mi tam chodil posmívat: „Čekanko, čekanko, kdy už z tebe bude 
kolínská cikorka…?“

Po úterý středa. A tu se rodinná rada mých sourozenců usnesla, že to 
takhle dál nejde. Schovali polní židličku, na níž jsem proseděla před 
vrátky černé úterý, a přesvědčili mě, abych s nimi šla nakupovat do 
Kostelce. Vláčela jsem se za nimi prašnou silnicí jako tělo bez duše. Na 
rohu Kutnohorské ulice, kde je dnes Kovomat, měla tehdy krám 
se střižným zbožím paní Šťastná. Dokud mi po letech nesvitlo, že byla 
paní Šťastná z rodu Modcheho a Rézi, dotud jsem si marně lámala hlavu, 
proč je tak docela jiná než nerudní těžkopádní jevanští a kostelečtí 
občané. Přivítala nás vždycky tak láskyplně, jako bychom byly její vlastní 
děti, a už vytahovala ze šuplete pruhované ponožky pro slečinky a pro 
mladého pána. Já se však postavila zády ke krámu a opřela se o veřej 
strnulá jako solný sloup. Ale tu se náhle s divokým výkřikem proměnil 
solný sloup v šíp. V šíp, jenž přeletěl ulici a stanul před dvěma postavami,
které se šinuly podél kostela. Jedna z nich byl Jeníček. Druhá strážmistr 
z Říčan.

Když se všechno vysvětlilo a já šla s Honzou sama přes Aldašín do 
Jevan, opřel se o hřbitovní zídku a řekl: „Víš, Mařeno, když jsem tě uviděl
vylítnout z toho krámu, tak se se mnou zatočil svět. Najednou byly lípy na
rynku korunami dolů a kříž u kostela se zaryl do země.“
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Vypravovala bych o této pradávné události a nechala ji tiše svítit jako 
diamant v černé jámě, do níž spadá vše, co prožíváme, kdyby neměla 
pravou a nefalšovanou švejkovskou pointu.

„Není moci na světě, která by zabránila…“ je příliš zpupná věta, než 
abychom ji vůbec směli vyslovovat, my ubozí pozemští červíčkové. U mě 
to dva měsíce předtím byl aspoň následník trůnu, který mi ukázal, zač je 
toho loket. U Honzy to byl říčanský vachmistr. Bděle a ostražitě si na 
nádraží vyhlédl cizinecky vypadajícího mladého muže. Poškrábal se pod 
čepicí a řekl si v duchu: „Venco, pozor. Tenhle je ňáko podezřelej. Esli 
todle není špión, tak ať visím. Dyž ho odhalím, bude viset von.“ A už se 
rameno spravedlnosti dotklo ramena špiónova: 

„Papíry, prosím!“
Honza vytáhl z jedné kapsy Političku, z druhé Národní listy. „Vyberou 

si, strejdo. Podle libosti.“ Ne, tohle neměl dělat. Bylo 10. srpna 1914. 
V září 1913 se Jeníček po sedmi letech vrátil z Ameriky. Nevěděl nic o 
tom, co dělá rakouský šiml, když se z něho stane válečný oř. A tím to 
začalo. A trvalo to od pondělka do středy, kdy v šatlavě narychlo zřízené 
ze sklepa hotelu Monopol byl Jan vyslýchán a prohledáván bdělým a 
ostražitým vachmistrem Vencou.

Kulminační bod nastal, když Venca objevil v jeho cizokrajném kufříku 
podezřelou plechovou nádobu, popsanou cizí řečí, jejíž hrdlo bylo 
uzavřeno patentním kloboučkem. Pod uzávěrkou se černalo pět otvorů. 
Vachmajstr bděle a ostražitě ohledával tento podivný a svrchovaně 
podezřelý předmět, když z úst špiónových se ozvalo výstražné: „Pozor! 
V tom je prach! Třaskavina! Dynamit.“ Ne. Neměl to Honza dělat. Ale 
bylo 10. srpna 1914…

Tolik toho Jeníček neměl dělat, neměl, neměl dělat! Ne v roce 1914, ale 
v roce 1948. Zkušenost s vachmistrem Vencou ho nepoučila, že 
nejbdělejší a nejostražitější jsou četníci. Dostali ho. Dostanou každého.

Milý Jeníček (tak ho, tetičko, nazýváš, já bych si netroufl!) se domníval,
jak důvtipem doběhne Klementa Gottwalda, který ho potřeboval jen na 
pár dní, než i jemu, jak se naučil u Sovětů, zakroutí krkem. Pravda, že Jan
Masaryk se občas chtěl blýsknout svojí výřečností, a tak řekl i to, co 
nemusel. „Když chceš, aby to věděl celý diplomatický sbor, řekni to 
Masarykovi,“ říkalo se.  Takže se moc dobře vědělo, co přijde za dobu. 
Ovšem že až tak úděsná asiatská mentalita ovládne národ, se netušilo. 
Skutečně, dějinné zkušenosti neexistovaly. 
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„Holubička s ratolestí, na hlavu nám sere štěstí,“ napsalas o pár let 
později. Jízlivě a cynicky…

Nakonec Jeníčka zachránilo z prekérní situace jednak jeho osobní 
kouzlo, které (chtěl-li je použít) dovedlo získat i tupého rozzuřeného 
vachmajstra, a jednak příznivá poloha šatlavy. Bylo z ní do výčepu, kam 
posílal horlivě svého mučitele pro dvě Plzně, pár kroků. Vachmajstr si 
konečně rozpomněl na „letňáci“ Fantovy, a uvolnil se zajatce dovést přes 
Kostelec, kde mu chtěl dát u soudu vystavit nějakou bumážku. 
K bumážce už nedošlo. Nad naším setkáním zjihlo i srdce vachmajstří. 
Nebo ho už příliš pálily puchýře, které si nadělal v komisních botách 
cestou z Říčan do Kostelce. Honza mu vstrčil do ruky na tři plzně: „Tu 
třetí tady na slečnu,“ a vachmajstr zasalutoval a odklusal do hospody U 
Zeleného stromu. Mezitím za mnou přiběhly sestry i s Josífkem. „Tak 
z tebe nebude kolínská cikorka, čekanko. Škoda,“ vzdychl Josífek. Paní 
Šťastná se na nás láskyplně usmívala na prahu krámu, mávala za námi 
dřevěným metrem a volala: „Přiďte zase brzo, jak budete něco 
potřebovat!“

Příští prázdniny se brodil Jeníček blátem na ruské frontě a Evin Jirka 
se smrtelně nudil na křižníku Viribus unitis v Boce Kotorské. Jenom 
Babylin doc. Libenský zůstal doma. Obě jsme jí to zle záviděly. Růžové 
feldpostkarty, kterými těžkla brašna jevanského listonoše, byly ubohou 
válečnou náhražkou za extatické noční schůzky za úplňku u rybníka a 
ještě větší extáze, prožívané ve třech pokojíčkách za verandou. Psala 
jsem, jak jsme ty pokojíčky milovaly. Teď už tedy víš proč.

Ale i Babyla si tehdy draze vykupovala své chvíle štěstí. Docent 
Libenský měl práce nad hlavu jako každý lékař za války – i mimo válku. 
Ukradl sobě a pacientům jenom hodinku od jednoho vlaku k druhému, 
aby strávil ten kratičký čas s Babylou v mnichovské hospodě u nádraží.

A Babyla za ním chodila, ach ouvej přes ty lesy, na Voděrák, přes Habr 
a přes Struhařov. Také její rekordní čas Jevany – Mnichovice nebyl od té 
doby překonán, podobně jako čas Marie Paříkové od nás do Brodu.

Prázdniny 1916 byly ještě pustší, prázdnější a šedivější. Růžové byly 
jenom feldpostkarty. A tu se v nás ve všech třech začal objevovat tajný 
strach. Bránily jsme se mu ze všech sil. Nesmysl! Vždyť je našemu 
Josífkovi teprve patnáct. Patnáct! Do té doby, až by byl povolán jeho 
ročník, bude dávno po válce. Jeho už to jistě nepostihne. Ale zapuzený 
strach se v nestřežených okamžicích vždycky znovu vplížil do našich duší.
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V těchto letech jsme se začali seznamovat s pravou podobou našich 
bodrých venkovanů. Takřka celá vesnice nám byla nějak zavázána. 
Otevřená ruka maminčina půjčovala Chmelíkovi na novou střechu. Tu 
Pačesovi Vojínovi na krávu, tu Sýkorovým na vrata stodoly. Samé půjčky 
bez oplátky. Ani tatínek, který byl mnohem méně štědrý než maminka, 
nikdy neodepřel nikomu pomoc. A teď jsme tu byli čtyři hladoví jen s 
pytlem bobů a pytlem kukuřice. Ale kdepak, naši bodří venkované nás 
nenechali trpět a strádat. 

„Já bych jim přenechala ňáký to vajíčko,“ řekla jedna paňmáma.„Jenže 
co s penězi? Takhle ňákou cíchu by tam Na Vršku neměli?“

„Což vo to! Já budu zejtra stloukat a tak bych jim konečně mohla 
nechat libru másla,“ řekla druhá paňmáma. „Ale ňákou deku do postele 
by tam Na Vršku neměli? Naše Barča má za dva měsíce veselku a to 
vědí…“

„No jo, člověk má přece srdce v těle a ten králík má víc jak dvě kila. To 
by se jednou dosyta najedli,“ řekla třetí paňmáma. A pokračovala: „Vědí c
o? Já u nich zposledka Na Vršku viděla takovou šikovnou vaničku a pak 
takovou konev. Přinesou mi to, a já jim toho králíčka zabiju.“

A tak se stěhovalo od nás z vršku pomaloučku polehoučku ložní prádlo,
osobní prádlo, deky, dečky, vaničky, konvičky, příbory s iniciálami J. F., 
nádobí a další předměty do jevanských domků a chalup. Rok nato jsme se
už tahali s nejrůznějšími krámy až do Konojed. Požadavky bodrých 
panímám týden od týdne vzrůstaly. Peníze, kabát po mamince nebo 
mlýnek na maso nám získaly pytel hrubé mouky. 

„A tuhle mladý pán by nám mohl nádavkem vyfotografovat našeho 
Tondu a Nanynku.“

A tak jsme se příště táhli ještě s aparátem vyfotografovat Tondu a 
Nanynku.

V tu dobu přestaly jezdit vlaky do Říčan. Rakousko šetřilo uhlím na 
krátké vzdálenosti. A tu se ukázalo, jaký je náš táta opravdivý bojar. Bylo 
mu už skoro šedesát a přece se vydal bez výjimky každou sobotu z Prahy 
do Jevan, aby v neděli ušel těch třicet sedm kilometrů stejně svěže zase 
zpátky. Každou neděli ho předjel za Budami nebo v Radešovicích doktor 
Hausmann. Každou neděli se mu podařilo zastavit červeného tryskáče a 
každou neděli se opakovala tato scéna: 

„Pojďte si, prosím vás pěkně, sednout ke mně, pane profesore. 
Přijměte místo, vždyť jsme sousedé.“ 

416



A každou neděli mu tatínek pěkně poděkoval a mašíroval dál. Od 
pondělí do soboty pracoval dvanáct i více hodin denně. V poledne snědl 
hanebný oběd u Montágů a co jedl večer, se už nikdo nedozví. 
V předválečných letech to byly dva buřty, které si kupoval u paní 
Čermákové v Mostecké, za věží. Tyto dva buřty byly snad jediný problém 
v nepředstavitelně šťastném manželství mých rodičů.

Marně maminka, když jsme ho v neděli doprovázeli na Vyžlovku, celou 
cestu otce prosila a zapřísahala, aby si koupil něco jiného, nebo aby šel na
teplou večeři do restaurace. Nakonec se utekla k úskoku. Bylo to 
jedinkrát, kdy proti němu použila ženské lsti. Při své příští návštěvě 
v Praze zašla k paní Čermákové, dala jí v úhledném balíčku taftovou 
blůzičku a vyprosila si na ní, aby tatínkovi nejmíň třikrát týdně buřty 
zapřela.

„Lituju velice, ale už jsou vyprodané. Ale měla bych tady pěknou 
libovou šunčičku.“ Po maminčině smrti nebylo taftových blůziček a 
jiných pozorností – a tak byly po celá léta od pondělí do pátku jedinou 
tátovou potravou buřty a nic než buřty. 

Feldpostkarty i dopisy z fronty chodily dál – Evě jich jednou listonoš 
vytáhl z brašny jedenáct najednou – ale intenzitu stesku tlumilo 
neznatelně mikroskopické a mikroekonomické dění uplývajících dní. V tu
dobu jsme už dávno nebyli závislí na přátelích svých rodičů. Vybírali jsme
si impulzivně své vlastní. Chodby v Minervě během přestávek byly mé 
hlavní loviště. Dodnes se divím instinktu, se kterým jsem jako primánka 
uhadovala mezi kvintánkami až oktavánkami „blízké duše“. Mé vlastní 
spolužačky – to byla vata nacpaná do lavic. Proto mě taky naplňuje 
hrůzou představa abiturientských večírků, ať už se konaly po roce nebo 
po třiceti letech. A s „blízkou duší“ Zdenkou Foustkovou jsem se 
prohádala celým životem. Ještě o dvě nebo tři třídy výš než ona byla 
Blažena Baušová. Obě byly už za války vdané. Zdenka za dr. Borovičku, 
Blažena za básníka Otokara Fischera. A obě za námi přijely jednou do 
Jevan, kde jsme zažili ve třech pokojíčkách náš první a nejlacinější flám. 
Řeči, měsíční svit a básně byly šampaňským našeho mládí, tak jako lák 
staré Novotné byl šampus našeho dětství. S Fischerovými přijel ještě 
jeden slavný Otakar. Básník Theer. Růžové feldpostkarty ležely 
zapomenuty nahoře ve vile v prádelníku a nás osm si skákalo do řeči jako 
pes přes oves přes zelenou louku. Prim vedla Blaženka, které se právem 
říkalo Všeoblaženka. Pobíhala od jednoho k druhému, každému něco 
nadšeně řekla nebo mu stiskla významně ruku či ho letmo políbila. Nejvíc
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se ovšem věnovala Otakarovi Theerovi. Tehdy se tomu říkalo, že s ním 
koketovala. Tuto koketerii prováděla pomocí černých vykulených očí a 
svatojánské mušky. Chytila ji na angreštovém keři před verandou a držíc 
ji v obou dlaních, vyptávala se Otakara II.: „Láká sameček samičku 
svítícím světélkem nebo láká samička samečka?“ Znělo to přesně jako 
ony umně sestavené věty, při nichž se musí každý zakoktat. Nejstarší 
z nich jsou o dceři krále Nabuchodonozora a o Popokatepetlu. Ale 
Blaženka nekoktala, Blaženka koketovala. „Víš, co asi chce?“ šeptala jsem
Zdence. „Aby básník Výprav k Já se teď pustil do Výprav k Ní.“ 

„Jako by jí nestačilo, že na ni píše básně,“ zašeptala mi Zdenka 
pohoršeně. Babyla s Evou se několikrát za noc vplížily tajně do kuchyně, 
aby přinesly další a další chleby s máslem a já, která jsem nikdy nebyla 
pečlivou Martou, jsem lepší cestu sobě zvolila. Vyseděla jsem zbytek noci 
s Otokarem Fischerem. Vázalo mě k němu mnoho pout. Předně jeho 
sestra, dr. Anna Fischerová byla po několik let mou profesorkou latiny a 
řečtiny. Lišila se od ostatních profesorek, jako se lišila paní Šťastná od 
kosteleckých obchodníků. Byla nejenom chytřejší, kultivovanější a 
vzdělanější – byla také laskavější a nekonečně lidštější. Nikdo se nikdy 
nedověděl a nedoví, co se událo v této krásné hluboké židovské duši, že 
propadla v posledních letech svého života šílenství. Náboženskému 
šílenství. Katolicky náboženskému šílenství. Vláčela se z kostela do 
kostela, stále neupravenější a spustlejší, vrhala se na kolena a pořád si 
něco šeptala se zoufalým výrazem v obličeji. Mluvila německy? Česky? 
Latinsky? Řecky? Hebrejsky? Mluvila logikou Aristotelovou nebo logikou 
blázna z Nušlovy anekdoty? Samé nezodpověditelné otazníky.

A pak jsem měla právě za sebou své první dva semestry u Fischera. 
Věnoval je nevyčerpatelnému tématu: Heinrich Heine. Vlastní osobností i
svými přednáškami ve mně rozdmychal prudké filosemitství, zaseté do 
mého podvědomí laskavostí paní Šťastné a jejím kouzelným vchodem do 
krámu. Kdyby mne měl stihnout osud dr. Fischerové, budu se na rozdíl 
od ní vláčet asi ze synagogy do synagogy.

Jiným naším kamarádem, který za námi často přijížděl, byl architekt 
Frycek Feuerstein. Když malovával své půvabné akvarelky na úvozové 
cestě k Aldašínu a na hrázi rybníka, netušil, že ho vítr zavane na dlouhá 
léta do Japonska a že, až se vrátí bohatý zkušenostmi, budou všechny 
architektské prebendy obsazeny. Byla v něm jemnost a hrdost slečny 
Marie Kalašové, nehodil se do světa, kde začala houstnout špína. Dobře 
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jsi udělal, Frycku, že jsi skočil z holešovického mostu, dobře jsi udělal. 
Kolik nekonečných muk sis ušetřil!

A pak vtrhli do našeho života Wachsmannovi. Paní Wachsmannová, 
Prokop, Aďka a Jiříček. Setkali jsme se s nimi při jednom purpurovém 
západu slunce u rybníka a všichni čtyři jsme se do všech čtyř 
Wachsmannových rázem zamilovali. Byla to rodina nejsličnějších a 
nejlíbeznějších tváří. Snad nejkrásnější z nich byla paní Wachsmannová, 
nad jejíž spanilostí kdysi oněměl i náš tatínek, když přišel s nějakým 
vzkazem do atelieru jejího otce, malíře Pinkase. Byli jsme vedle nich jako 
všední kachňátka vedle pohádkových labutí. A přitom jsme věděli po 
prvním stisknutí ruky, že se spřátelíme na život a na smrt. V jejich 
chalupě na Sázavě panoval tentýž duch jako u nás, Aďka a Prokop se 
smáli těmtýž věcem jako my, milovali tytéž autory a vysmívali se těmtýž 
lidem a zvykům. Bylo to zkrátka Wahlverwandschaft zcela podle 
Goethova receptu. Ale Wachsmannovi měli ještě jeden dar (kromě 
půvabných obličejů), který nám byl odepřen. Byli muzikální a uměli 
spoustu písniček. Sedávali jsme na schůdkách pod rybízkou a lačně 
poslouchali „jak svatý Josef v Nazaretě štípal dříví v zimě v létě a 
panenka Maria kdoví s kým se bavila“ a jak „všichni svatí chundelatí co 
dělají hehehe“. Nejzábavnější ze všech byla sáhodlouhá pouťovka, 
začínající: „To jste měli psinu, když svoji ofinu u okna si česala.“ Kolem 
toho okna jel nějaký dragoun se šňůrama, který ve dvacáté sloce 
„obejmul ji v šlusu a dal ji pěknou pusu“ jenom proto, aby v třicáté první 
strofě „pro těch pár pus mušel bejt funus“.

Prokop a Aďka se narodili v Rusku, kde byl pan Wachsmann carským 
kapelníkem. Po návratu do Čech si neprozřetelně ponechal ruskou 
příslušnost a v druhém roce války byl vyměněn za nějakého rakouského 
důstojníka a odvezen do Ruska, neznámo kam. Vrátil se po válce jako 
plukovník Jirka Voskovec. Od Aďky a od Prokopa jsme také poprvé 
slyšeli ruštinu. A sladkost slov, která se linula z pravidelných svítících 
oblouků jejich výstavních chrupů, nám rázem zplastičtěla všechny 
Turgeněvy, Dostojevské, Tolstoje, Gogoly a Čechovy, kterými jsme se od 
dětství krmili.

Když Aďka, tehdy už nikoli Borovičková, nýbrž Gluckaufová, uvízla 
v květnu 1945 za ruskou frontou po likvidaci tábora ve Svatobořicích na 
Moravě, kde byla ona a Prokop intervenováni nacisty jako sourozenci 
Jiřího Voskovce, začala hovořit svou sladkou ruštinou se sovětskými 
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vojáky, měla s ní mnohem menší úspěch. Řekli jí dobromyslně, že je 
carská běloručka a že jí nerozumějí.

A válka nekončila a nekončila. Již třikrát zmodraly švestky, do nichž to 
mělo být dávno odbyto. Nevím, který skalní optimista zasel do českých 
duší švestky jako termín, kdy končí všechny bídy. Nevykořenitelné 
švestky, které kvetly, modraly a byly očesávány po celých pět let i v příští 
světové válce. Šestý rok to ve válce číslo 2 bylo do švestek opravdu 
odbyto. Bylo? Je? Bude?

A když už jsem u těch mystických švestek, budiž vzpomenuto našeho 
druhého celonočního flámu. Konal se 18. srpna, v den mocnářových 
narozenin, které si nás šest velezrádců ironicky zamanulo oslavit. Vlastně
sedm velezrádců. Aďka a Prokop přivedli s sebou také svoji přítelkyni 
Jiřinu Macharovou. (Paní Wachsmannová a Jiřinina matka, paní 
Macharová, byly od dívčích let nerozlučné jako dvojčata. Jejich 
současnice je obě nenáviděly. Když se objevily tyto dvě krasavice na plese 
na Žofíně, byly všechny ostatní pražské dívky vyřízeny. Jak si asi 
oddychly, když se konečně Jiřina Pinkasová vdala do Ruska a Hedvu 
Marašovou si odvezl J. S. Machar do Vídně.)

Byli bychom se opět mohli opít šampaňským našeho mládí: 
povídáním, měsíčním svitem, básněmi a písničkami, ale někdo z nás měl 
neblahý nápad: švestky se už zapalují, válka jde dál, švestky lžou, 
pomstíme se jim, koupíme si slivovici. A tak jsme si opatřili v lihopalně 
v Kostelci lahev asi stodvacetiprocentní slivovice. Byla to jenom sedmička
a stála asi 18 korun. Nebo jenom korunu osmdesát? Za mého života 
vylétly ceny tolikrát nahoru a dolů a ještě výš, měnily se, reformovaly se, 
stahovaly se, vyměňovaly se a vůbec si vedly jako vzteklí psi, puštění ze 
řetězu, že na mně nikdo nemůže chtít, abych si pamatovala, kolik stála 
flaška slivovice o mocnářových narozeninách. V každém případě stačila 
k tomu, aby nás všechny skosila a abych po dalších dvacet let bledla, 
kdykoli jsem ucítila její typický zápach. Vůně je to. Vůně. A hned bych si 
jí s tebou, Prokope, který jediný jsi tady z nás všech zbyl, připila na 
stařičkého mocnáře.

Růžové feldpostkarty – pro Evu z Pulje a pro mne z italské fronty – 
přestávaly být takřka nepozorovatelně ohniskem a těžištěm našeho 
života. Mám odpornou vlastnost, která mi asi zbyla z některých mých 
bývalých životů, kdy jsem byla jepicí. Pokud jsem byla cvrčkem, dřív nebo
později vím právě tak málo, jako když jsem byla slonicí. Slonicí, která má 
tak nebezpečnou paměť jako jepice nemá žádnou. V tuto dobu se 
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rozhodně ve mně projevoval jepičí prvek. Ostatně ten u mne převládá i 
dnes a nemůže pochopit, odkud se souká ze staré slonice vzpomínka za 
vzpomínkou. Žiju od minuty k minutě s ledabylou všímavostí tvora, který
má vyhrazeno na svou existenci jen několik hodin – a který si je vždycky 
ještě samovolně zkrátí, protože vlítne do prvního světélka, jež se večer 
objeví. Naštěstí a naneštěstí jsem byla v jednom z předminulých životů 
také fénixem. Kolikrát jsem shořela a pohořela a zase povstala z popela 
jakoby nic – to by ani Einstein nespočítal. Dokonce jsem na toto fénixí 
stadium složila dva německé verše, jediné, na které jsem se kdy zmohla: 
Und bist du ein Phönix, da hast du jeh nix. Nebojte se, pane docente, 
fénixem končí mé zoologické převtělení. A tak, ač slonice ve mně dobře 
věděla, že ten který mi posílá růžové feldpostkarty, je a zůstane 
nejdůležitější bytostí mého života, jepice ve mně se chovala, jako se 
chovají statisíce dívek a žen na celém světě, když světové války neberou 
konec: „Vzdálený jsi za horama, vadne láska mezi náma. Však je vždycky 
potěšení někde poblíž k nalezení.“ Kdyby ženy nebyly takové – a muži 
ještě horší –, nebylo by vůbec poválečné literatury a poválečných tragedií.

Tajný strach o Josífka byl neodbytnější a neodbytnější. Nesmysl! Vždyť
půjde teprve do septimy! Přece ho nechají udělat alespoň maturitu. 
Nechali. Válečnou maturitu na jaře 1918. Tehdy ještě žil královéhradecký 
biskup Doubrava, dlouholetý tatínkův přítel už z dob, kdy byl 
kanovníkem svatovítské kapituly. Biskup Doubrava, kvůli kterému jsem 
jako primánka dostala tučný pohlavek, když jsem prohlásila v zápalu 
svého zbrusu nového ateismu (viz J. S. Machar, Pryč od Říma), že mu 
zítra, když k nám přijde na večeři, ten jeho biskupský prsten ne a ne a 
nepolíbím. Přitom jsme my děti všichni biskupa Doubravu velmi 
milovaly. A nejen proto, že jsme měly, když přišel, nejkrásněji upravenou 
tabuli a nejchutnější večeři. Začínala obvykle pstruhy s bramborovými 
rohlíčky. Tyto brambory v podobě rohlíčků nám připadaly jako něco 
obzvláště vznešeného. Milovaly jsme ho také za vzpomínku na bílého 
živého velikonočního beránka, kterého nám kdysi poslal, když jsme byly 
ještě docela malé. Beránka, který měl tak tenké bílé nožičky, jako měly 
tenké černé nožičky židle v našem saloně, mezi nimiž zmateně asi dva 
dny skotačil. Pak prý utekl dolů k panu Srbovi. Až po mnoha letech jsme 
pochopily, že jsme svého kudrnatého miláčka o Velikonoční pondělí 
snědly. 

K tomuto biskupovi Doubravovi se tatínek obrátil o protekci pro 
Josífka, když byl odveden. Bylo to poprvé a naposled v jeho životě, kdy se 
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ve své vrozené furiantské hrdosti k něčemu takovému odhodlal. Biskup 
Doubrava dostal Josífka svým vlivem k dělostřelectvu. Kdyby byl… Ach, 
těch miliónů a miliónů osudných „kdyby“, která stále ještě vrtají hlavou 
všem, kdo přišli ve dvou světových válkách o své nejbližší! A přitom: co je
komu súzeno, tomu on neujde. Kismet. Kismet. Kismet.

Nad posledními válečnými prázdninami visel těžký mrak. Ale jeho 
olovnaté chmurno bylo prozářeno červánky. Neměli jsme tehdy ani stín 
pochyb, že to politicky s námi Čechy slavně dopadne. Už v červenci jsme 
na verandě se suverénní jistotou dvacetiletých volily presidenta a jeho 
ministry. Bylo až k podivu, jak mnohé z nich jsme skutečně uhádly. Jen 
náš milovaný S. K. Neumann nedostal ministerstvo krásné literatury, 
které jsme mu přiřkly. Tehdy se růžové feldpostkarty změnily v několik 
dnů urlaubů. Ale jásající slávy onoho náhlého setkání v Kostelci už žádný 
příjezd na dovolenou nedosáhl. Čtyřikrát tři sta šedesát pět dnů jepičích 
zážitků vytvořilo nakonec zeď, která se – ačkoli byla z plytkého 
ničemného válečného materiálu – nedala přeskočit během krátké 
návštěvy. Také Josífek přijel na pár dní z italské fronty. Opálený, 
s broskvovým chmýřím na bradě. Vypravoval nám o věcech, situacích, 
krajinách i lidech, které jsme si žádná z nás neuměly představit. Bylo 
přece mnohem důležitější a zajímavější, že Eva našla den předtím 
osmdesát sedm hříbků, než že na skalách u Feltre jsou přilepené nějaké 
hlídkové bunkry. Krutě se nám vymstilo, že jsme o nich poslouchaly 
jenom na půl ucha. Léta a léta nás pronásledovala představa jednoho 
z nich – náhle plasticky hrůzná. Představa bunkru, který dostal foltrefu 
v noci z 27. na 28. října. Náš Josífek tehdy vůbec neměl mít službu. Byl 
tam, komandován hejtmanem, který na rozpadávající se frontě dal 
křečovitě udržovat vojenskou disciplinu, jakýsi Eisler z Brna. Ale Eisler 
z Brna dostal hysterický záchvat strachu, jektal zuby a vyváděl jako 
pominutý. Josífkovi se to hnusilo. Řekl: „Zůstaň si tady, babo, půjdu 
sám.“ Kuchař jejich kumpačky, který nám přinesl 10. listopadu zprávu o 
Josífkově smrti, vypravoval, jak se ho snažili ještě v poslední chvíli 
zadržet. „Nepokoušejte Pánaboha, pane fähnrich, víte, jak to teď vypadá. 
Je řada na Eislerovi, ať jde on – co se máte obětovat?“ Ale Josífek si nedal
říct a šel. Mnohokrát jsem si za druhé světové války vzpomněla na Eislera
z Brna a představovala si, jak někde ve vyhlazovacím lágru v Polsku hořce
lituje, že nechal tehdy 28. října 1918 místo sebe jít do hlídkového bunkru 
Josefa Fantu. Byla by to čistší a milosrdnější smrt. Ale zase: Kismet. 
Kismet. Kismet.
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… Milá tetičko, dnes je na Fantovic hrobě (nemůžeš vědět, že je to dnes
kulturní památka na Olšanech) až dole drobným písmem zapsáno jméno 
Josífka, tvého milovaného bratra. A tvoje jméno? Ne, není tam. 
Zanechalas po svém žalu jen dluhy, a tak nebylo jaksi… taktické, aby se 
k nim tví příbuzní hlásili. 

Ty se na mě pamatuješ, byly jste s Tetévou na mém křtu a zůstanete 
mými kmotrami celý můj život. Jenže, co bylo dál v naší rodině, to už jste 
vědět nemohly. 

Narodila se mi sestřička. Přijal jsem ji jako opravdový starší bratr, 
pečoval o ni a dokonce vím, že jsem ji naučil chodit. Když se držela mého 
prstu, šla hrdě a jistě. Ale stačilo prst uvolnit… A tak jsem vzal do ruky 
štíhlý dřevěný svícen, chytla se ho a já svícen za chvíli pustil. Šla dál před 
všemi napříč pokojem s vítězoslavným smíchem, pevně se držíc svícnu, a 
od té doby jsme byli dva důvěrníci, na ty všecky útrapy s dospělými. 
Z úzkosti si celé dětství cucala palec a otec to vyřešil tak, že ji na několik 
nocí obvázal paže pravítky. Jako Ježíš ležela ukřižovaná tři noci, pak byl 
ten zdravý sací reflex navždy odstraněn. Aspoň je celý život nekuřák. 
Tuto příhodu jsem později použil v novele Mínotaurův ostrov, 
přetavenou samozřejmě do zcela jiného kontextu. 

Ještě před narozením sestry jsem zažil podivný zážitek. Tatínek byl 
týden doma, ležel celý den v posteli, byl ke mně neobyčejně laskavý a 
maloval si se mnou. Byl jsem v sedmém nebi. Máma mu nosila teplou 
polévku, Máňa v bytě nebyla, to vím. Když byl otec doma, mizela záhadně
dolů do svého pokojíčku. 

Odpoledne, po nudném odpočinku, jsem nedočkavě, ale opatrně vešel 
do tátova pokoje. Uviděl jsem něco strašného, výjev, který bych nikdy 
nechtěl znovu spatřit. Vědělo se mezi dospělými, že tatínek není zcela 
zdráv, stejně jako maminka, která trpěla bolestmi kyčlí a páteře, odtud 
prý ty šílené bolesti hlavy. Ale tatínek před námi všemi zatajil pravý stav 
svojí nemoci. Teď přede mnou ležel vedle postele, zcela jistě spadl 
v křečích z lůžka, kroutil se v nepředstavitelných konvulzích, svíjel se 
řeřavou bolestí a vydával tlumené hrdelní zvuky, podobný zvířeti 
nabodnutému na kůl. Začal jsem křičet na celý byt. Rychle přijel doktor 
Chládek, dal mu utišující injekci a poslal ho do nemocnice. Obrovský 
ledvinový kámen se nepodařilo přírodní cestou vypudit z těla. Čekala ho 
operace. Prokletá nemoc, která později zabila tvého milovaného Pepíčka, 
mého strýce na Floridě.
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Doma zase zavládla poklidná nálada. Máňa se vrátila ze svého 
jednopokojového bytečku v suterénu a s láskou se vzpomínalo na tatínka,
jak se mu asi daří v té Vinohradské nemocnici.

„Ale na tu operaci určitě půjde, milostpaní, to nějak cítím,“ řekla Máňa.
Začal jsem kopat nohama a houpat se na židli. „Ten kluk, se někdy 

chová jak akrobat. Uličník jeden! Dneska žádnou večeři neuvidíš!“ smála 
se Máňa.

Doběhl jsem k mámě a pověsil se jí na nohu. „Mami, já tě nikomu 
nedám. Nikomu!“

„Komu bys mě, prosím tě, dával, já k nikomu jinému nechci, mám vás. 
Hele,“ a nesla na stůl voňavé párky, naši slavnostní pochoutku. Žil jsem 
v domnění, že párek je ta jedna jediná nožička, a vychutnával jsem každé 
sousto. Máňa prohodila, abych její slova neslyšel:

„Milostpaní, ať nejsem potrestaná, ale jen ať to není rodinná nemoc, ty 
proklatý ledviny.“

Potrestaná nebyla, ovšem, ale i v tomto případě se nemýlila. Tak dobře 
znala svoji rodinu, u které od mládí věrně sloužila. 

Začaly pro mě krásné časy. Smích a dovádění a radost celý den. O 
školce (která mě čekala za pár měsíců) jsem ještě nic netušil, tak jsme 
byli v celém bytě sami a šťastní: máma, Máňa, sestra a já. 

Dodnes si vzpomínám, jak jsme šli drobným sněhovým popraškem až 
na konec Vinohrad, spolu s babičkou, a kupovali nitě. To byla krásná 
procházka! Nebo procházka k Flóře! Tam byl ještě biograf a ještě i po 
válce v prvním patře kavárna, kde pobíhal po place pingl Böhm, který za 
války vyslýchal Fučíka. Dodnes se tam zastavím, když jdu okolo, a dívám 
nahoru na hranaté hodiny. 

A pak jsme přišli do teplé kuchyně, i když ve vile se málo topilo, ostatní
byli v práci, byl příděl na uhlí, uhájit vilu po roce 1948 nebylo zadarmo. 
Minimum uhlí, přesně propočtená obytná plocha. A kolik bylo od 
druhých, i mých spolužáků, závisti, samozřejmě. Rodina by nepřenesla 
přes srdce (což je pochopitelné), že by se stěhovalo dvanáct členů rodiny 
strýce Hoppeho, (bratra mojí maminky) a Kameníčků, z vily někam do 
malých bytů na Žižkov. 

Co se starožitným světlehnědým biedermeierovským nábytkem? A da
lším rodinným černým těžkým nábytkem? Nábytek měl ohromné lví 
tlapy místo nohou, děsily mě a píšu o nich v povídce Výlet. A co s obrazy? 
S Hudečkem? Se Špálou? S Ullmannem? S Navrátilem? Se Škrétou? A s 
roztomilým obrázkem ještě studenta Kremličky, obrázek, který věnoval 
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mému malíři strýci Josífkovi Ryšánkovi (bratru mojí babičky – to je ta 
postava z povídky Daidalos), a který bydlel nahoře v těžko vytopitelném 
ateliéru? A co se Slavíčkem, Mařákem, Helenou Emingerovou, jež jednou
uklízečka snaživě umyla hadrem a z kresby uhlem vznikl krásný secesní 
obraz: 

„Já vám chtěla udělat radost, když jste mi tak dobře zaplatila, 
milostpaní… Ale já tomu dobře nerozumím, víte,“ dodala, „já jsem 
laika…“ 

A co se starožitnými hodinami, které říkaly „E rý šek je hod ný“ 
v povídce Výlet? A s klavírem s podpisy Josefa Suka a Vítězslava Nováka, 
kteří jej s dědečkem vybírali? A těch koberců! Smotaných, uložených při 
stěně a posypaných tabákem Bača? Po dvou kobercích se chodilo, 
v každém pokoji lustr, ale svítilo se jednou žárovkou, ostatní byly 
povytočené. Tolik obrazů zabalených narychlo v těch největších novinách,
které se za dvacetník kupovaly. Jen podle data bylo poznat, kdy tak 
nakvap se obrazy po kupách balily a zastýlaly pod postele. Jeden takový 
poklad jsme jednou se sestrou náhodou objevili pod tatínkovou postelí, 
když jsme byli nemocní a nudili se. Na novinách bylo velkými písmeny 
Rudé právo a datum duben 1960. Další balíky byly na dnech skříní a za 
skříněmi a na skříních, kde jsme si také s oblibou hráli. Nemluvilo se o 
tom, nenapadlo nás, proč a kde se vzalo tolik balíků. Jen jednou začas 
zmizely krásné zlaté hodiny na stěně a tatínek měl hned míň starostí, a 
jeli jsme na výlet do Jevan. Bez tebe, teto, za bratrem Petrem, malířem, 
se kterým ti tak nechutnalo rybízové víno. Jezdili jsme právě tím starým 
Kryšpínem, vonělo to v něm a harašilo, táta byl blázen do aut. Strojní 
průmyslovák, na vysokou školu nemohl. Dokonce si sám postavil vlastní 
dvousedadlové vozítko, ve kterém s mámou jezdili na výlety. Na zpáteční 
cestě obyčejně vůz oba statečně tlačili, máma s nemocnými kyčlemi, ale 
oba šťastní, že přivezli domů proštípnutý kupón za překročenou jízdu. 

Protáhl jsem si záda a podíval se z vikýře do tmavé zahrady. Obloha 
plná hvězd, takovou ve městě člověk nevidí, příjemný pohled pro 
unavené oči, krásný studený měsíc. Rozbalil jsem si deset deka šunky a 
uloupl kus měkké voňavé housky. Pomalu jsem žvýkal a díval se 
majetnicky z okna vikýře. Tak tohle je teď moje. Naše. Naše. Zaslechl 
jsem slabý šramot, prudce jsem se otočil k vrátkům.

„Haló, je tu někdo?“ 
Chvíli jsem naslouchal, žádný strach jsem necítil. Podivný klid a 

bezpečí.
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„Je tu někdo?“
Vrátka slabě klapla a bylo ticho. Jemné kroky v trávě. Zase ten podivný

šramot. Ještě pár minut jsem poslouchal, ale bylo slyšet už jenom šumění
vysokých stromů. Podivný klid a bezpečí.

… První prázdniny po válce jsem byla od Jevan vzdálená skoro pět tisíc 
kilometrů. Jela jsem přes umordovanou Jugoslávii a zchudlou Itálii do 
bohaté vítězné Ameriky. „Ale to je zase jiná pohádka, můj milý Mauglí.“

Pohádka o Páté Avenue? Pohádka o Brodwayi? Pohádka o Niagarských
vodopádech? Nesmysl! Docela stará pohádka o kaštanu před oknem 
kuchyně, o pláckách ve Voděrádku, o Aldašíně a o rybníku. Přesně týden 
po příjezdu do New Yorku, po opojení mrakodrapy a neony, jsem se na 
slavné Páté Avenue u slavné 42. ulice  setkala s H. a hned nato jsem se 
zničehonic rozbrečela jako divá. Honza uhodl, proč jsem se rozbrečela 
dřív, než jsem ze sebe vykoktala: „Vidíš ta jablka od pyramidy – stejně 
velká stejně krásná stejně červená stejně dokonalá? A u nás v Jevanech 
teď po ránu leží shozeno nočním větrem plno jablíček, každé jiné 
nepovedené padavče, a táta je zvedá a blyští je o rukáv svého starého 
plátěného kabátu. Já chci domů, já chci domů, já chci domů!“

A toto já chci domů mě přepadávalo po celých dvacet let první 
republiky: na Place Vend me, na náměstí sv.ȏ  Marka, na Piccadilly 
Square, na Piazze de la Venezia, před kláštery v Bruggách, v tuniské oase 
Neftě, v Herrenkafeehausenu ve Vídni, v Oetzäle v Tyrolsku, na Brionech,
v Dubrovníku, ve Varšavě, na Helgolandu, v Edinburku a v Bostonu. 
Dokonce i v líbezných krajinách na Slovensku. Svět je na tisíc způsobů 
krásný a zajímavý. Ale je jenom jeden dvůr a jeden dům a jeden kaštan na
tom dvoře před okny kuchyně a jeden Aldašín a jeden Voděrák.

Když jsem každé léto na pár dní přijela domů, nebylo to to pravé doma.
Mazlíček švagříček Jiříček byl teď pánem Jevan a zahrady, jako za oněch 
smutných prázdnin po maminčině smrti.

Eviny feldpostkarty z Pulje skončily sice svatbou, ale zakrátko nato 
skončily ještě definitivněji smrtí dr. Horlivého. Babylino zasnoubení 
s docentem Libenským skončilo také svatbou: O tři týdny později po 
úterý, na něž byla svatba určena, vedl ji k oltáři v kostele u sv. Tomáše 
místo docenta Libenského náš bratranec Jirka Kameníček.

Jaká výhoda, že tohle je kniha vzpomínek a nikoli román nebo 
detektivka! V románě nebo v detektivce bych musela vysvětlit to, co jsem 
nakousla, než byl kvůli mně spáchán atentát na Ferdinanda s chotí! 
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„Kdyby nebylo toho červeného zelí k té koroptvičce…“ V knize vzpomínek
mohu provést nad touto epizodou jakousi pietní cenzuru a za všechna 
srdce, která Libenský tak dobře léčil, neprozradit na něho tuto 
kondelíkovskou trapnost. A tak leť, pomyslná koroptvičko, za hlávkou 
červeného zelí přes zeď v rybízce na pole Pačesa Doležala, jako jsi tam 
letěla za trojhlasého smíchu Babyly, Evy a Jirky!

Duch Jevan z dob maminčiných i z dob našich mladých přátel se za 
Jirkova režimu úplně vytratil. Byl nahrazen novou střechou, 
splachovacími klosety, darlingem, boilery a radiem. Já jsem tam opravdu 
neměla co hledat se svými novými a novými intelektuálními a 
uměleckými přáteli. Můj muž byl Němec a Eva se tehdy domnívala, že by 
to byla nepřekonatelná překážka v jeho styku s tatínkem. Ani jsem ho 
s ním na její radu neseznámila. Ale vím, že by tento jemný vědec byl 
býval tátovi mnohem bližší než vlastní synovec a zeť. Tatínek jistě 
bolestně vyciťoval Jirkovu duchovní chudobu a rostoucí flancmajdstrví, 
kdežto s mým mužem by ho byla určitě sblížila stejná láska k hudbě a 
umění.

Osud, s kterým si Jirka vyjednal už v kolébce výhodnou obchodní 
smlouvu, ho zavál jako studenta prvního ročníku techniky 14. července 
1914 do Londýna. Od vypuknutí války byl několik měsíců internován na 
lodi, ale brzy byl propuštěn na svobodu. Strýc (Kameníček a Dvořák, 
Učebnice dějepisu) mu posílal prostřednictvím Červeného kříže dvě 
třetiny svého platu ředitele gymnázia a vysokoškolského profesora. Když 
si po válce pro něho zajel jeho starší bratr Jarka, tehdy již ředitel 
Českomoravské, Cyrano divukrásné Roxany, měl Jirka už vymyšlený plán
pro budoucnost. Vezme si Babylu a ze všech zdrojů příbuzenských peněz 
si zařídí továrnu. Zlikvidoval docenta Libenského, zlikvidoval ostatní 
překážky, zakoupil Jockelovu továrnu na Fochovce a dal se do toho. Asi 
za šest let prodal budovu a dílny u Balbínovy ulice jako parcelu pro palác 
Československého rozhlasu. Osud, který dovede provádět jiným 
nejneuvěřitelnější psí kusy, si ho prostě pěstuje pro příklad, že umí být 
někdy také k někomu grandseigneursky dobrotivý a milostivý. Jirkovi 
prostě vždycky všechno vyšlo, vychází a vyjde. I to, že jeho továrna 
v Hostivaři byla znárodněna jako první, se mu v dobré obrátilo. Je to 
Úspěšný Muž a žije v mladé a bohaté zemi, kde Úspěch je ještě mnohem 
více uctíván, než byl kdy talent a genius v umučené staré Evropě. To se ví,
že to Osud všechno neudělal jen sám sobě pro reklamu, když už mu 
miliony a stamiliony jiných lidí příliš trpce nadávaly. Ne, nechtěl za to 
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„upsanou duši“. Věděl, že duše nebolí! Ztropil s Jirkou jen malý kanadský
žertík. Postavil svého favorita do naprostého vakua: nikdo se s ním nikdy 
nesblížil, nikdo se mu nikdy s ničím nesvěřil. Ani vlastní děti ne. Děti, 
které zbožňuje hlubokou láskou, již chová k sobě samému. Ba, nikdo 
s ním ani nikdy nepobesedoval u vína v družném rozhovoru. A to je přece
popřáno i tomu nejsuchopárnějšímu strejci a nejnudnějšímu patronu.

Nebývalo tehdy v Jevanech hezky, i když jeho synáček Pepík byl milý 
hošíček a jeho dceruška Eva krásná baculatá holčička. Odjížděla jsem 
odtamtud pokaždé dřív, než jsem měla v úmyslu. Právě tak jako z Liberce
od své tchýně. V obou případech mi vždycky tanul na mysli verš Otokara 
Fischera: Tep světa cizího mé srdce cítí.

A pak přišel jeden strašlivý podzimní večer, kdy jsme v jídelně za 
zataženými záclonami všichni pobledlí děsem a hnusem naslouchali 
zuřivému nekultivovanému hlasu, který řičel do všech vyjevených 
světadílů své hrozby republice a své: „Wir vollen keine Tschechen!“ Chvíli
poté, co dohulákal, pronesl tatínek s nesmírným údivem: „Tak přece jsou 
na světě tak zlí lidé jako ten pan Hitler.“ Po tom ještě jednou vzplála 
chvilková rachejtle naděje. Mobilizace. Eva vozila svým autem po celou 
vzrušenou noc brance z Jevan a z okolí do Českého Brodu. A pak 
rachejtle dohořela a temnota se rozprostřela vůkol.

Svět se mi zavřel. Zbyly Jevany, ale „tep světa cizího“ mě z nich vždycky
předčasně vyhnal do Prahy. Naštěstí Jirka, kterému se ve válce dařilo 
finančně stále lépe a lépe jako každému, kdo má co dělat s těžkým 
průmyslem, koupil v roce 1940 sousední vilu. Přestavěl mu ji vkusně a 
přepychově architekt dr. Caivas. (Jak by se vám taková vilka líbila, slečno?
“ říká ve filmu Jaroslav Marvan Adině Mandlové.) Stavbu provedl ing. 
Blecha. A tak se u nás Na Vršku uvolnilo. Děti byly zprvu nadšené 
haciendou a všemi jejími vymoženostmi. „Do toho starého baráku už ani 
nevstoupím,“ pronesla devítileté Evička. „My tam máme bazén s rybami a
skleníky s topením a vy nemáte nic,“ ale bazén s rybami a skleníky se 
vzácnými sazeničkami měly pro děti půvab jen první dopoledne. Po 
obědě se začal trousit Joe (jak se mu nyní říká) jedněmi vrátky a Evička 
druhými, zpátky na stará zpustlá loviště naší zahrady.

Vedení Archy Noemovy, jak jsem nazývala náš barák za války, se opět 
ujala Eva. A Eva znamenala hosté, hosté a zase hosté. Tehdy už Jevany 
nebyly jen malá zapadlá vesnička, do níž se kdysi zatoulala kulatá a 
v mezích zákona bohémská Maudrova dvojice. Prosté Jevany se staly 
„Jevans-les Bains“. Až k Vyžlovce se táhly napravo od silnice honosné 
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vily, vestavěné do lesních parcel. Měla tam vilu Fína Maternová i její 
sestra paní Řivnáčová, vinohradský doktor Horák s krásnou Ellou 
Poznerovou, které všichni po mně začali říkat Boticellka, a rodina 
doktora Slavíka. Bratr Járinky Slavíkové byl známý operetní skladatel 
Jára Beneš, který vydělával statisíce a vydával dvakrát tolik. Na něho 
jsme se všichni dívali trochu skrze prsty, protože si za války vzal 
Hamburačku. Nejpřepychovější sídlo měla paní Schauerová, a protože 
byla také nejbohatší a nejmajestátnější z nich ze všech, stala se jakousi 
nekorunovanou královnou jevanské společnosti. Ve Vymětalově domku 
vedle Karasova hotelu bydlel V. V. Štech s ženou Álou a u Karase trávila 
několik neděl ročně Zdenka Kvapilová. Pan Řivnáč je mrtvý, doktor 
Horák je mrtvý, doktor Slavík je mrtvý, jejich krásná dcera, mladičká 
lékařka, je mrtvá, Jára Beneš je mrtvý, jeho Hamburačka je mrtvá. A 
Zdenička Kvapilová je mrtvá. Ostatní si v duchu už tisíckrát přáli, aby byli
mrtví také. Snad kromě V. V. Štecha a Ály. Děti majitelů těchto vil jsou 
rozprášené do všech konců světa a nikdo z této společnosti těžkých 
buržojů a nadšených (ale bůh uchovej, něco riskujících!) vlastenců už do 
Jevan nejezdí. Kam také? Vily už dávno nejsou jejich. V nádherné 
Grégrově vile paní Schauerové byla zpočátku nějaká taneční škola, která 
se asi už dávno přeškolila ve školu na školení. V Kameníčkově vile je 
jevanská „svatka“, obřadní síň. Potkají-li se dnes tito truchlící pozůstalí – 
a kde jinde by se mohli potkat než na pohřbu, středisku nebo 
v zastavárně? – děsí se jeden druhého. „Ten vypadá!“ „Ta zase zestárla!“ 
„Ten sešel!“ „Ta zchátrala!“ Jenom spolutchyně paní Řivnáčové, Marie 
Neuwirthová, je dnes právě tak jako před třiceti a čtyřiceti lety krásná a 
nestárnoucí Věc Makropulos. Žije v New Yorku a já jsem nedávno 
s obdivem prohlížela její půvabné fotografie z různých letadel a lodí, 
z Miami a ze Solnohradu, kam si zajela potěšit se s dcerou, která vypadá 
jako její starší sestra.

… Tak teď povinné vysvětlení, aby nedošlo k nedorozumění. Pokud 
píšeš o mocipánovi Jirkovi, zmiňuješ se s určitou nelibostí o továrníku 
TOS Hostivař Jiřím Kameníčkovi, o mazlíčkovi švagříčkovi. Psalas už o 
něm jako o nimrodovi a majiteli komických stájí? Vstal jsem a pohlédl 
z okna. Hlava se mně mírně zatočila. Nedostatek spánku už je přece 
jenom znát, několik posledních dní bylo hodně rozčilujících. Všechno se 
mi nějak plete. Už jsi psala o mém tátovi? Vím, a moc dobře si to 
pamatuji, nenapíšeš o něm ani slovo, nestál ti za zmínku. O strýci Petrovi?
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 O Pepíčkovi, mém strýci Pepkovi? Všechno se mi plete páté přes deváté. 
A chce se mi spát. Spát. 

Když popisuje MA-FA, jak popíjí s Petrem víno na verandě, mluví o 
bratru mého táty, o Petrovi malíři, upoutaném od šesti let na vozíku. A že 
švagříček Jiří továrník si vzal Babylu (a moji kmotru Evu) a ujeli po válce,
to už jsi přeci říkala. Tam vyrůstal jeho syn Pepík, nazývaný Joe, eo ipso 
de iure, teď nejstarší přímý dědic majetku Kameníčků. Zajímavé, že můj 
otec Jiří se o majetek nepřihlásil, nezajímal se o nic ani si nepřál, abych 
se s Pepíkem setkal. Řeči o rodinném vlastnictví nechtěl vůbec 
poslouchat, jeho doba už minula. 

Já se tedy, milá této, staral o navrácení majetku a byl napomínán 
příbuznými, že nemá cenu se o něco takového vůbec pokoušet. „Ještě to 
bude stát peníze!“ A hlavně: „Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil!“ A 
potom rady jako: „Víš, jak to bylo s tím Godotem. Čekáš, čekáš, a nikdo 
nepřijde.“ Nevěřící Tomášové, žádní snílci, nic nemá cenu. Člověk 
pochopí, že celé to ponižování, zesměšňování vašeho okolí neříká nic 
jiného, než: „Vždyť my bychom to stejně nedokázali.“ A proto má člověk 
naštěstí dvě uši. Jedním dovnitř, druhým ven, říká se. Nakonec zbudou 
opravdu jen pochybnosti, zcela zdánlivé.

Zhluboka jsem do sebe vdechoval vlahý noční vzduch od rybníka a 
usednul ke stolu. Oči se mi zavíraly únavou, ani číst se mně už nechtělo. 
Nebo spíš mě namáhalo dál hledět do papírů. Zase ten podivný jemný 
šramot. Jemné kroky v trávě. Usmál jsem se. Pod okny vikýře jsem 
uslyšel legrační funění rozčíleného ježka.

Vždyť tušíš, teto, jak to bylo. Vyrůstal jsem v klasické měšťanské rodině
na Královských Vinohradech, obklopen slavnými a chytrými strýčky, 
hudebníky, muzikology, kunsthistoriky, architekty, malíři a filosofy. 
Dědeček byl Vladimír Hoppe, přeložil mnou milovaného Plotina, a jeho 
žena byla Marie Teinitzerová, zakladatelka gobelínové školy 
v Jindřichově Hradci. V rodině byli přísní technokratičtí manažeři, 
pečlivě učesaní, chodící na lovy v zeleném, a o krvi u zvěře mluvili jako o 
„barvě“, očíčka byla „světla“ a namísto „zastřelit“ divokého králíka 
používali termínu „skolit“. Jedenkrát do týdne měli sezení 
v rotaryánském klubu, dnes už je to možné prozradit, a drželi si jednu 
důvěrnici po celý život, ovšem to už asi milá teto netušíš. Strýc Jiří, 
ambiciózní, průrazný, to byl pravý rotaryán. Pravidelně se zúčastňoval 
povinných schůzek, kdy jeden ze členů musel v daný čas pozvat ostatní na
večeři, kde se probíraly novinky a rozhodovalo se o nových členech. Strýc 
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po příjezdu do Kanady dostal dost peněz pro začátek, aby mohl rozjet 
firmu. Bylo mu oznámeno, že jednou ho vyhledá neznámý člověk 
s dopisem. Strýc pochopitelně při zasvěcujícím rituálu vděčně přikývl. 
Léta ubíhala, strýc už byl starý pán, dávno už nepodnikal, přesto dostal 
ke svému nemalému překvapení pozvání na pracovní schůzku. 
Respektive žádost, zda by ho jistý mladý muž mohl přijít navštívit. 
Zavolali si, pronesli několik tajných pozdravů (čím větší záhadnost 
v rituálech, tím to mně osobně připadá směšnější, ale ta záhadnost se 
cení, viď tetičko?), v danou hodinu přišel mladý muž, představil se a vypil
kvalitní čaj. Na konci rozhovoru dostal od strýce zalepenou obálku a 
podepsal kvitanci. V obálce byl šek na stejnou sumu, kterou obdržel kdysi
strýc. 

Zednářské lóže u nás byly rozprášeny, ale v Anglii působí zcela veřejně,
pomalu v každé čtvrti se nad vchodem pyšní místní zednářský erb. Ale 
v Kanadě je určitá záhadnost stále žádaná. Mluvím o strýci? To je ten, 
který nosil deštník. Už byla řeč o deštníku? Všechno se mi to najednou 
splétá dohromady. Co je pravda a co jen domněnka, výmysl, fantazie? 
Tolik pochybností…

Často k nám chodily návštěvy, obyčejně navečer zazvonil zvonek, my se
nahrnuli k oknu v kuchyni a tatínek šel otevřít. Návštěvník šel málokdy 
nahoru, obyčejně prohodili u branky pár slov, host předal knížku či 
přečtené srolované noviny, které si patrně četl v tramvaji, a rozloučil se. 
Doma bylo ticho. My se sestrou u dveří v dětském pokoji dychtili 
zaslechnout aspoň slovo. Tatínek s maminkou a babičkou probírali 
tajnosti pod kovovou secesní stojatou lampou: byly to vzkazy od 
příbuzných ze zahraničí. V novinách byl dopis, v knize vložené peníze. 
Nikdy nic nezmizelo, stačilo důvtipně zmínit cifru v kryptonymu v 
oficiálním dopise, a bylo jasno. Jen jednou peníze nedorazily. Onen 
cestující převážel také lascivní časopisy pro kamarády a obálku – pitomec
– i s penězi ukryl do jednoho takového časopisu. Celník časopisy našel a 
jakožto pornografii samozřejmě zabavil. Musel se náramně bavit, když si 
v noci během služby celý rozjitřený prohlížel časopis s obnaženými 
dívkami a do klína mu vypadl dopis naditý bankovkami. Kdepak, 
nenahlásil to, byl by z toho malér… mnohem lepší bylo obálku spálit a 
peníze schovat do erárních trenýrek.

Chodily k nám i jiné návštěvy, například Lotty, říkali jsme jí teta, i když
do naší rodiny nepatřila. Židovka, která prošla koncentrákem a jejíž 
dcera Temmi žila v Japonsku. Lotty se ohlásila telefonicky, přišla na 
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anglický čaj, který z vděčnosti přinesla, a na základě tiché dohody s mojí 
maminkou zůstala v pokoji s obrovskou knihovnou na dvě minuty sama. 
Maminka obyčejně čekala v předsíni. Za dvě minuty se vrátila a dál spolu 
klábosily (anglicky) o všem možném. Lotty raději chodila na návštěvy, 
když nebyl pan Jiří, jak říkala tátovi, doma. Neměl ji rád, její návštěvy ho 
obtěžovaly. Jakékoli návštěvy rušily jeho zaběhnutý rodinný pořádek. „To
už jste tu zase?“ ptal se a naoko s ní žertoval: „No nazdar, to je radost! Vy 
jste přišla na návštěvu!“ a Lotty na tu kousavou ironii reagovala 
polekaným smíchem. Lotty jezdila s Čedokem po Praze jako průvodkyně, 
kvůli Temmi už do zahraničí nemohla. Jednou jsem šel s kamarádem po 
nábřeží na konzervatoř. Náhle zastavil vysoký autobus a Lotty na mě 
mávala. „Ty jsi tak podobný mámě!“ To bylo naposledy, kdy jsem ji viděl 
tak upřímně a láskyplně se smát. Později jsem ji poznal už jen jako 
vyděšenou stařenu, plnou depresí a strachu z dávno prožité katastrofy.

Když se doba trochu zklidnila, Temmi i s velkou Mišulkou a manželem 
přijeli, rodina se konečně setkala. Když mladí odjeli zase zpátky do 
Japonska, Lotty postihly těžké nostalgie, endogenní deprese a pak 
maniodepresivní stavy. Jednou vypátrala moji adresu a promočená 
deštěm vtrhla ke mně do bytu. Dostala obyčejný indický čaj v pytlíku, 
ručník a peníze. Neměla kam jít, klíče od bytu prý vyhodila do kanálu, 
druhé měla schované Na Šafránce. Probrali jsme její osud, rodiče vůbec 
nepoznala, žila kdesi v Anglii, potom prošla hrůzami koncentráku, po 
válce následovala svatba, přišla dcera. Dal jsem jí peníze do kabelky a 
taxikáře jsem požádal, aby paní Kroutilovou odvezl Na Šafránku a potom 
na adresu Moskevská 8, kde bydlela. Slíbil.

Druhý den jsem se od strýce dozvěděl, že Na Šafránku přijela. Zaplatila
taxikáři a šla si vzít klíče. Byly položené vzadu v regálu knihovny. Potom 
zcela najisto sáhla do jedné z knih a vyňala z ní zalepenou obálku. 
Poděkovala a rozloučila se. Strýc říkal, že byla jako nepřítomná, jako by 
bezduchá. Bez ducha. Už nikdy jsem ji neviděl. Z Japonska po dlouhé 
době přišel dopis, že matka tragicky zemřela. Suicidium. 

Letěl jsem do Moskevské, ulice je o blok níž než Šafránka (občas jsme 
si mávali z okna do okna). Otevřel mně milý a kupodivu ochotný nový 
nájemník. Byt viděl, když ho po rozvodu dostal přidělený od končících a 
najednou ochotných úředníčků OPBH, kteří po roce 1989 za úplatek 
rozdávali byty jako na běžícím pásu. Pokoje prý byly zdemolované, plné 
zbytků jídla a páchnoucí kočičí močí. Byl jsem z Lottina osudu ohromený.
Zeptal jsem se strýce, co to mohlo být za obálku, co to celé znamenalo, a 
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dozvěděl jsem se, že matčina i jeho knihovna po dlouhá léta sloužila jako 
tajná schránka. Lotty byla od války anglická špionka, celou dobu 
pracovala v Československu jako spojka. Děkuju pěkně, takové nervy 
bych já neměl. Brala to jako povinnost Vlasti a službu za padlé rodiče. 
Ovšem přece jenom se skrytá choroba, léty potlačovaná, projevila. Lotty 
jako profesionál věděla, že je konec. Za zbylé peníze (asi jsem byl 
spolupachatelem jejího činu) dojela mimo Prahu do Dobříše a její tělo 
našli uprostřed rybníku ve Strži. Jak si mohla pamatovat, že jsme jí tam 
jednou vzali na výlet, byla tak šťastná celé to letní odpoledne! Ale to bylo 
bezmála před třiceti roky! Každý detail je důležitý, všechno se nám 
jednou divně připomene. Také o tom už nepochybuji. 

Milá teto, vypadá to, jako bych psal catch can catch can, jen takové sem
tam povídání, ale moje vyprávění má opodstatněný základ. Vím, že se 
časem text osvětlí a prsty se propojí, dojde k jasné explanaci. Celek se 
pozná až nakonec, viď, šílený Solóne?!

 
… Těsně před válkou a za protektorátu byli lázeňští hosté Jevans-les 

Bains každé odpoledne střídavě na návštěvě v té či oné vile. Při čaji (jehož
chlebíčky byly stále přepychovější a rafinovanější, jak stoupala bída a 
stupňoval se nedostatek potravin) se hrál nejdiletantnější a 
nejnetalentovanější bridž, jaký si kdo může představit. V nepřesnosti, 
hudlaření a celkové tuposti se dal srovnat jenom s druhou válečnou 
společenskou hrou – šeptandou. Králem šeptandistů byla Zdenička 
Kvapilová. Cítila, že jako člen Mafie z první světové války a jako bývalá 
herečka má plné právo na šampionát tohoto zábavného sportu. Denně si 
vymyslela nějakého senzačního sólokapra. A tak, když jednou přišla 
z vesnice vzrušeně oznamujíc, že byl spáchán atentát na Hitlera, se jí Eva 
jen klidně zeptala: „Nechtěla bys kus tvarohového závinu, Zdeničko? Či 
bys radši chleba se škvarky?“ Zdenka, která Evu velmi milovala, se 
zadívala na záhon aster jako trpící Nora, ublíženě vzdychla, až se 
rozkývala opelichaná túje na pískové zahrádce, a mlčky snědla závin a 
chléb se škvarky. Tatínek ji začal bavit o tom, jak dělal ve Vodňanech 
Zeyerovi koupelnu. Seděla a mlčela jako sfinga. Věděla: es kommt der 
Tag – es kommt die Minute. A její minuta nadešla. Eva div neomdlela. 
Zdeniččina zpráva byla pravdivá. Nemohla jsem se ani plně věnovat 
radostné novině – byla jsem fascinovaná tím, jak Zdenička virtuózně 
sehrála svou triumfální scénu. Eva se jí začala překotně omlouvat. 
Zdenčinou odpovědí byl ironický úsměv a nový, mocný ublížený vzdech. 
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Má drahá, stále živoucí Zdeničko Kvapilová, i když se ti tu rouhám, 
jako jsme se ti s Evou tak často rouhávaly přímo do obličeje za tvé 
herectví v civilu, přiznávám tady tobě i všem, kdo tyto řádky budou číst, 
že jsi byla nejstatečnější ze všech, koho jsem za války znala. Nikdy jsi 
úzkostlivě netlumila hlas, nikdy ses vyděšeně neohlížela přes rameno a 
nikdy jsi nebyla opatrnická až do podlosti. Pamatuješ, jak jsme si po 
heydrichiádě v natřískaném vlaku z Říčan do Prahy pohodlně vyprázdnily
nacpané kupé, protože nad uvolněností našich řečí se vytrácel jeden 
vyjukaný občánek za druhým? Byla to asi ta nejvelezrádnější rozmluva, 
kterou v tu dobu kdo vedl, protože jsme ty i já byly rozené furiantky, a tys
nechtěla zůstat za mnou pozadu. Naštěstí tvůj andělíček strážníček tě 
ochránil tehdy i později – mě můj anděl strážný nechal padnout do 
maléru tenkrát a ještě mnohem důkladněji později. Můj esenbáček je 
zřejmě větší lajdák, než byl ten tvůj.

Během války se lidé – jako ostatně vždycky – dělili na optíky a pesíky. 
Já byla pesík číslo 1, a  tak mi všechno stále znamenitě vycházelo. 
Bohužel. A vychází! Bohužel! Jirka byl optík číslo 1. Nezapomenu na to, 
jak se do mne pustil v předvečer pádu Paříže: „Jenom idioti mohou 
připustit, že by Paříž mohla padnout!“

Díky optíkovství se Jirkovo vakuum konečně sblížilo s jiným 
optíkovským vakuem. Z obchodního vztahu stavebníka se stavitelem se 
po úspěšně provedené haciendě vyvinula jakási chudokrevná odrůda 
přátelství. Majitele fy J. Kameníček a fy J. Blecha pojil stočený 
celohedvábný deštník s bambusovou rukojetí, zaháknutou na levé paži, a 
také společný krejčí Meinl, Příkopy 7 a distingované kravaty od Knížete, 
Příkopy 12. Nejdůležitější byl ovšem ten deštník. Byl neklamným znakem 
anglického gentlemana. Jako pravověrný nacista nikdy nevyšel na ulici 
bez hákového kříže v klopě a jako pravověrný atd. atd. atd., tak pražští 
angličtí gentlemani si nikdy nevyšli bez deštníku. Žádný z nich však tento
deštník neotvíral. Jejich deštníky zůstaly navěky svinuty tak, jak je umně,
úslužně a šustivě ubalil dokonalý komí od Buška a Sudy, Příkopy 15. Když
začalo pršet, sloužil deštník k tomu, aby nonšalantním gestem přivolal 
taxíka. Má-li člověk kliku, pomůže mu i přátelství, uzavřené a udržované 
na podkladě deštníku, ke štěstí a ke kariéře. Péťa Blecha dal Jirkovi 
doporučující dopis pro jiného svého bývalého stavebníka, pana Morawtze
v Kanadě. A to byl začátek úspěšného George V. Keltona z Toronta, 
v něhož se Jiří Kameníček z Brna po válce proměnil. Nepochybuju, že 
levou paži G. V. Keltona zdobí i nadále bambusová rukojeť svinutého 
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deštníku. Protože týden co týden ztrácí minimálně jeden z těchto 
dekorativních předmětů, jmenoval ho jistě kanadský trust pro výrobu 
paraplat čestným členem.

Chudák Péťa Blecha už deštník nenosí, protože v nebi optíků jistě 
neprší. A pak se do toho speciálního Blechova nebe dostanou tak jako tak 
jenom zaručení angličtí gentlemani z Oxfordu a z Cambridge a jejich 
věrní snobští napodobovatelé. Na rozdíl od George V. Keltona 
v posledních letech svého života Blecha za tu svinutou eleganci 
s bambusovou holí těžce trpěl. Zedníci, tesaři a fasádníci, z nichž mnozí 
byli zaměstnáni již u jeho otce, říkali: „Aby byl náš starej zlej, to není, ale 
ten jeho fór s parapletem!“ Blechův deštník byl prostě třídní nepřítel a 
velice nepěkně se vyjímal v kádrovém posudku.

Eva a Babyla nezapomněly na boby a kukuřici z první světové války a 
tak se tentokrát dvojnásob pečlivě staraly o zásobování. Zato naši bodří 
venkované se úplně změnili. Už nekeťasovali jako v první světové válce. 
Nyní pouze šmelili. A tak se opět stěhovaly z vily cíchy, prádlo, nádobí, 
šaty, boty, kabáty i nábytek do jevanských chalup a domků. Rozdíl byl 
jenom v tom, že se všechno dělo s mnohem větším tajnůstkářstvím než 
dříve a že peníze, které byly nutným dodatkem tohoto výměnného 
obchodu, dostupovaly závratných cifer. Vždyť prodat prase načerno 
mohlo znamenat krk! A přece se našli hrdinové, kteří se k nám za 
soumraku vplížili do domu, kde s prstem na rtech a očima těkajícíma na 
všechny strany se námi dali zavést do nejodlehlejšího kouta a chraptivým 
šepotem nám sdělovali, že to jejich má devadesát kilo. „Já nechci nic 
říkat proti V. B., bůh uchovej!, každej chce bejt živej, ale to jeho prase 
prej mělo červenku, a jestli má sedumdesát pět, tak to je moc, vono bude 
mít slabejch sedumdesát.“ 

Když se Eva s Babylou rozhodly pro nepodezřelé devadesátikilové, 
nastaly dlouhatánské rozmluvy o tom, kam bude prase zavléknuto, kde 
bude zapíchnuto a kdy a jak bude dopraveno k nám. O ceně se ani 
nemluvilo. Ta nehrála při tak důležitých strategických poradách žádnou 
roli. A tak několik nocí nespali majitel a jeho prase, protože vždycky, když
je chtěl vyvést z chlíva ven, něco někde zašustilo, a nespaly ani Eva s 
Babylou, protože čekaly, každá v jedné ztichlé vile, kdy jim přinese 
dotyčný, jehož jméno se zapřisáhly nikdy v životě neprozradit, tučnou 
šmelinu. Další bezesnou noc trávily věšením mohutných kusů masa do 
komína. Ale tím tyto probdělé noci nekončily. Co když přijde kominík? T
o se ví, kominík se vždycky promptně dostavil jak ten vlk za humny. Ale 

435



vždycky se ukázalo, že je to „náš člověk“. Dvě kila bůčku za jedno 
přimhouřené oko – to je cena pro bratra!

U nás Na Vršku byla tehdy už asi deset let kuchařka, které jsme říkali 
svatá Mařenka. Bylo jí kolem třiceti a dosud neměla menstruaci. Její teta,
která byla jeptiška, ji také nikdy nedostala. Mařenka měla tvář debilního 
anděla, a kdyby osud chtěl a ona se narodila jako muž, nebyly by jí nikdy 
narostly vousy. Zaprvé byla zbožná, zadruhé zbožná a zatřetí zbožná. 
Začtvrté byla jankovitě tupá. Jevany byly pro ni utrpením. Byla totiž 
z Prahy zvyklá na tělo Páně, které polykala nejmíň třikrát týdně v kostele 
sv. Tomáše a tato dieta jí v Jevanech velmi chyběla. Každý pátek myla po 
obědě talíře se sevřenými rty. My neznabozi jsme se totiž nepostili. V noci
z pátku na sobotu zazněl přesně ve dvanáct hodin celým domem budíček 
z jejího pokojíčku za kuchyní. Svatá Mařenka vylítla z postele a jala se 
ohřívat si maso, kterého se v pátek ani nedotkla. Tatínek ji měl velmi rád,
a když ji viděl, jak se kradmo křižuje před každým svatým obrázkem a 
šourá se tiše po domě s pravou křesťanskou pokorou jeptišky, jistě 
v duchu trpce litoval, že se mu jeho Mařenka (já) vyvedla úplně opačně. 
Kupodivu se však svatá Mařenka se mnou výborně snášela. Kdykoli jsem 
potřebovala, aby mi něco vyprala nebo mi zatopila nahoře v ložnici, 
zavedla jsem obratně řeč na svoji návštěvu u sv. Otce ve Vatikáně. 
Nemohla se nikdy nasytit mých zkazek o velkém neomylném, o jeho 
paláci, o jeho kardinálech a o jeho švýcarské gardě. Diplomaticky jsem jí 
ovšem neřekla, že se ke mně sklonil jeden tento gardista a zašeptal mi 
výhružně: „Couvrez vous, madame,“ když jsem vedrem už nemohla 
vydržet pod předepsaným černým závojem a podomácku si jej odmotala 
z krku. Má nikdy ne labutí šíje už tehdy jevila náznaky, že se jednou 
promění v želví krk, a tak by jistě ve Svatém otci nevzbudila nějaký ten 
světský chtíč. Ale vykládejte to gardistům! O mnoho let později jsem si 
vzpomněla na svatou Mařenku, když jsem v táboře nucených prací 
v Dlažkovicích, kam mě zavedla má nepřekonatelná prostořekost, 
získávala přeochotnou osobní obsluhu od p. t. kurev za to, že jsem jim 
předčítala nahlas Manon Lescaut od Vítězslava Nezvala. V očích 
Mařenky, když slyšela o Svatém otci, plála tatáž záře a leskly se tytéž 
zadržované slzy jako v očích kurev, když slyšely o lásce rytíře des Grieux 
ke sličné Manon. A předčítala-li jsem jim k tomu ještě Baladu o 
námořníkovi Jiřího Wolkra, žila jsem mezi p. t. prostitutkami jako mem 
sahib v prvních dobách britské kolonisace v Indii.
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Když Eva po patnáctiletém utrpení konečně dala svaté Mařence bez 
menstruace výpověď, protože ta začala chodit kromě svatého přijímání 
u sv. Tomáše také na roráty k sv. Josefu a na májovou k sv. Mikuláši, 
dostala se Mařenka do domácnosti profesora Zelenky, cellisty českého 
kvarteta, který bydlel v Mostecké ulici č. 48/16. Měla odtud ke svým 
kostelům blíže. Jenom úcta (ne k lidskému životu, ale k dokonalosti 
vzácného italského nástroje) zachránila profesora Zelenku, že se nestal 
vrahem a svatá Mařenka mučednicí. Když se jednou vrátila z přijímání, 
rorát a májové, zatímco celá rodina marně čekala na snídani, oběd a 
večeři, zdvihl mistr mocně koncertní violoncello, aby jí nástroj narazil na 
hlavu.

Tak jako tatínek slepě důvěřoval svaté Mařence, tak se stále obával 
Kameníčkovy kuchařky Irmy. Byla z pohraničí a po otci Němkyně. Otec 
stále prorokoval, že nás tato Sudeťačka, která měla cholerický 
temperament, jednou všechny udá. Za rozhlas, za zásoby a hlavně za řeči.
Oddychl si, když v roce 1943 vyšel zákon, že členka Herrenvolku nesmí 
sloužit u podřadné české rasy. Irma se bránila zuby nehty, ale nic naplat. 
Musela jít. A rovnou k jednomu z největších nacistických pánů, ke 
kterému chodil Frank, Henlein a ostatní „esa“ na porady a na cognac. Asi 
po dvou měsících nás poprvé přišla navštívit a už když zvonila u vrat, 
měla oči plné slz. Sotva si sedla, rozbrečela se naplno a přitom překotně 
vypravovala, jak je jí to tam „hrozný“ a jak je „zoufalá“ a jak je tam ráno 
v arbeitscimru dycky nablito. Diškrecí že má za takový flám pár stovek, 
ale štítí se jich jako toho svinstva v arbeitscimru. Loučili jsme se s ní, jako
se v pohádkách loučí lidé s princeznou, která má být obětována draku. 
Babyla, Eva i já jsme slzely a dojatě jsme ji líbaly a objímaly.

A přece měl tatínek pravdu. Přece Irma udala. Dokonce ani ne pouhým
anonymním dopisem, došla si na gestapo přímo a osobně. Jenomže 
neudala nás. Udala toho velkého pána, co k němu chodili chlastat cognac 
nacistická esa s Henleinem a Frankem včele. Přilítla tehdy z gestapa 
rovnou k nám, tak jak byla, v kabátě přehozeném přes pracovní šaty a 
zástěru. 

„Já se bála tu zástěru sundat, aby mě ten vztek nepřešel,“ vysvětlovala. 
„Jak dneska ráno uklízím v muzikcimru – bácho! Na třicet kila lístky na 
maso a na pět kila lístky na máslo vypadnou z jednoho albuma o 
führerovi, co ležel na klavíru. V tom vejde starej a začne zuřit a já sekla to 
albo na zem a ven. Zrovna tam stál autobus (Irmina haršaft bydlila 
v zámečku v Krči) a já rovnou do Pečkárna. „Schauen sie sich meine 
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Hande an, ich bin ein arbeitender Mensch und die Frau hat den braven 
Herren lekarnyk ins Unglück gebracht wegen 2 kg Mehl und sie selbst 
hat dort Karten auf 30 kg Fleisch und… Um Gotteswillen, beruhigen sie 
sich und kommen sie herein,“ lámal ten úředník rukama a tahal mě 
k sobě.“

Irma, kuchařka z malé vesnice u Teplic, to vyhrála nad 
Uberobersturmundderanggruppenführerem z Berlína. Přeložili ji na 
maďarské vyslanectví, kde byla až do konce války. Teď je vdaná za Čecha 
ze své rodné vesnice, co měl chalupu proti nim a co si „na ni už dávno 
myslel“.

Vím, byla by to krásná pointa, kdyby se nakonec svatá Mařenka 
nechala zabít cellem. Ale pokud bych dovedla vymýšlet zápletky, byla 
bych Agatha Christie a ne MA-FA a tohle by byla detektivka a ne povídání
okolo Jevan. Ostatně myslím, že ty dvě zástěry (klotová na Marii 
Paříkové, se kterou běžela z Jevan do Brodu na počátku první světové 
války, a bílá na Irmě, se kterou utíkala na gestapo koncem druhé světové 
války) mají v sobě víc dramatičnosti než deset detektivek.

A válka se táhla dál, týden za týdnem a měsíc za měsícem, vzrušujícně 
a jednotvárně jako všechny války. V zatemnělých pokojích se poslouchal 
denně cizí rozhlas, aby se z něho druhý den dala vyrábět optíkovská 
šeptanda. V pátek se čekalo na Lockharda a jeho „pevnou naději“. V úterý
se napjatě naslouchalo profesoru Salisovi. Nejvíc mi utkvělo v paměti 
jedno pozdní odpoledne v Jirkově pokoji vedle v haciendě. Bylo to ke 
sklonku léta a já vidím před sebou západ slunce nad rybníkem, 
zelenožlutohnědozlatou navrstvenost Voděráku a těsně u aparátu tři 
tváře sevřené, vážné a lačné s výrazem intenzivního věřícího zájmu. 
Z radia se ozýval huhňavý hlas Benešův. Eva, Jirka a Prokop Voskovec 
sáli do sebe kantorský suchopár jeho vět a věřili věřili věřili do minula do 
přítomna do budoucna. Připadala jsem si mezi nimi jako zrádce se svou 
„nepevnou nadějí“ a hlubokou skepsí. 

„Věřte si, chudáčkové mí milí, že vás tenhle Velikán Velikánovič 
osvobodí,“ říkala jsem si v duchu, „já vím, že to dopadne všechno jinak, já
vím, že na malinkána malinkánoviče není spolehnutí, že ze snůšky 
mindrákovské ješitnosti a zbabělé nemužnosti a poťouchlé 
bauerschlauheit nikdy nic dobrého nevzejde.“ 

Jak je dnes, koncem roku 1958, nudno a zbytečno podotýkat, že jsem 
měla pravdu! A přece jsem ji neměla! Alespoň pro ono pozdní odpoledne 
na sklonku léta a pro několik dalších dnů. Pro Evu, Jirku a Prokopa – a 
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statisíce jiných zapadlých vlastenců – byl kantorský suchopár mečivého 
hlasu nepodrazitelnou berlou, o kterou se slepě opírali v temnotách.

Skončí někdy temnoty pro p. t. člověčenstvo? A skončí někdy umělá 
výroba berlí? Berlí nejrůznějších věr a pověr, zásad, názorů, kodexů a 
hlavně omylů a veleomylů? Berlí, z nichž žádné nejsou nepodrazitelné?

Nepatrná hrstka těch, kteří jsou hrdi na to, že si svaly svých duševních 
nohou zocelili nebojácnými skoky po úskalích těchto temnot, ať si občas 
vzpomene na přísloví o pýše, která předchází pád. I když se sami nezřítí 
z nejvyšších vrcholků jasného myšlení, dříve nebo později je utluče 
úděsná majorita lidstva svými nejrůznějšími berlami a srazí je dolů do 
prachu.

Asi dva roky před koncem války vnikl do naší osady Na Vršku nový 
element – koně. Karlínský jezdecký Sokol byl vypuzený z Prahy a našel 
útočiště v Jevanech. Smetánka z Jevans-les bains si nemohla přát nic 
lepšího. Mladí i staří opouštěli bridžové stolky, aby se stali pravou 
country gentry. Zadky vznešených buržoustek vypasené vzájemnými 
sandwichovými five o clocky zakrývaly doslovně vyhublost kobylích 
zadků.  Ale nikdo tak nepropadl novému sportu jako Jirka Kameníček. 
Jenom já a tatínek jsme odolali jeho vášnivému náboru. Ale nekonečných
a k zalknutí řečem o Daně a Ritě jsme se vyhnout nemohli. Dana a Rita 
byly dvě klisny, které si Jirka z pilnosti zakoupil. Pobíhaly u něho na 
zahradě a je to jedno ze smutných vítězství člověka nad zvířetem, že mi 
žvanění o nich zprotivilo i jejich citlivou sličnost. 

Adriena Pelzová, dcera Aďky Voskovcové, která by se modlila za nás za 
všechny, kdyby se uměla modlit, byla tehdy u Kameníčků ulita před 
nasazením do říše. Ale Dana a Rita k snídani, obědu, svačině i večeři ji 
doháněly k šílenství. Jednou vlítla do chaloupky pod lískami, kde jsem 
s Petrem Kameníčkem popíjela rybízové víno, jež mělo s vínem společnou
jenom řečopudnost, vrhla se na gauč a sykla mezi zuby: „Dám se nasadit, 
dám se nasadit! Radši nálety a hlad a koncentrák, než Dana a Rita!“ Eva 
ji tehdy nechala u nás nahoře a tatínkovo vyprávění o tom, jak dělal 
Zeyerovi ve Vodňanech koupelnu, bylo pro ni rozkoší proti zkazkám o 
dvou kobylách.

Příští prázdniny se Jirka, pokračuje vesele po countrygentryjské linii, 
dal na myslivost. Najmul si revíry okolo Jevan a tato nová vášeň zatlačila 
Danu a Ritu do pozadí. Ale strašlivá novopečenost myslivce, který by se 
radši „vybarvil“ do poslední kapky vlastní „barvy“, než by užil slovo krev, 
dohnala Adrienu k dalšímu divokému výbuchu v chaloupce na Kopečku 1,
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kde jsem popíjela s Petrem řečopudné borůvkové víno: „Dám se nasadit, 
dám se nasadit…!“

Jak byl šťasten můj tatínek, který na dvoře piloval a sekal dříví, že ho 
ani jezdecká ani myslivecká éra jeho zetě nerozčilovala! „Někdo si rád 
hraje na pána, někdo na drvoštěpa,“ říkával, „však ho to přejde, jako ho 
přešly ty výstupy na Matterhorn! Ostatně v posledním roce války se dá 
spolknout nějaká ta „barva“ a „složení“, když to znamená na pekáči zajíce,
srnčí a bažanty. A tak v trapné pokoře nad imperativem „Koho zvěřinu 
jíš, toho mysliveckou latinu zpívej!“ tuto kapitolu o grófu Kameníčkovi 
alias Keltonovi končím.

… Kdy mně bylo ve vzpomínání hezky? Při vyprávění o krásných 
časech, kdy byl otec v nemocnici a my sami si žili jako v úžasné betonové 
zahradě? Úleva, žádná sekýrování, žádné napomínání, nemuseli jsme 
poslouchat věty plné zmaru a nadávání na zavšivenou dobu. Návštěvy 
v nemocnici jsme vždycky s pocitem viny (že se nám už chce jít ven, 
abychom si mohli hrát) absolvovali, a podvědomě (nebo už programově?)
vnímali ruch na chodbách, pokřikování sester a pištění dětí (tenkrát byly 
přesně určené návštěvní hodiny), zářivky na stropech a věčně přítomnou 
kyselou dezinfekci. 

Tatínka přivezli domů a všechno se najednou zázračně změnilo. 
Maminka s babičkou vařily polévky, tatínek dokonce stál o to, abychom 
sedávali u jeho postele nebo mu zpívali. Byl k nám trpělivý. A v afektu 
přerývaně vyprávěl, jak měl na kahánku. Poslouchali jsme za dveřmi a 
přepadl nás snad poprvé strach, co by se stalo, kdyby tady rodiče nebyli.

Tatínek měl jednu ledvinu a coby továrnický synek pracoval v mládí za 
trest na Slovensku jako řidič. Muselo to s ním být vážné, když mu stát 
přidělil lázně. 

„To věčné natřásání ve studené Tatře udělalo své, milostivá paní…“ 
říkal doktor Chládek zamyšleně. A tak soudruzi poskytli tatínkovi šest 
neděl v Mariánkách. Cítil jsem, jak si toho považuje, že ho najednou 
berou na vědomí. Chudák, tak málo mu stačilo k hrdosti. 

Jeden sbalený kufr i s ledvinovým pásem z kočky a druhý malý, 
„hlavně ponožky, víš, jaká tam bude zima?!“, zamávali jsme z kuchyně a 
šťastně jsme se sestrou za pomoci koštěte a deky vytvořily superstan, 
takový ten bungr, a tam si dali čaj a sušenky, což nám pomohla připravit 
Máňa, byť jsme řekli, že si čaj uvaříme na lihovém vařiči. 
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Krásných šest neděl. Otec přijel, odpočatý a veselý, věděl o všem, 
ovšem, matka mu posílala denně dopisy a psala i o tom, co jsme si přáli, 
aby se nedozvěděl. Věděl o všem. Takovou měl moc. 

Bohužel, po několika dnech klidu a naší jistoty se začal přetřásat každý 
náš přestupek a před matkou jsme dostaly výprask. Přišlo to jako rána z 
nebes. Z ničeho nic, připomenutý starý přečin. Pro malé dítě velká lekce, 
že ani sebemenší skrytý čin nebude zapomenutý.

Otec mě zavolal do černobílé kachlíčkové koupelny s okénkem (bidet se
stříbrnými kohoutky by klidně mohl sloužit gilotině, jak by tam panečku 
pěkně padaly hlavy), v rohu hadice od pračky (okamřitě se může smýt 
krev a úzkým okýnkem se vyvětrá).

Ale všechno bylo jinak. Otec naopak okno tiše zavřel, hadici pečlivě 
smotal do kouta a ruce si zastrčil za černou gumovou zástěru, kterou si 
Máňa brala, když chtěla prát.

Díval jsem se na tatínka, který měl ruce za zády. 
„Nechci, aby to slyšel celý dům,“ podotkl. 
Šťastně jsem se usmál. 
„Svlíkni se,“ přikázal klidně. Začal jsem si rozepínat košili.  
„Kalhoty dolů.“ 
Stáhnul jsem si kalhoty i punčocháče. 
„Ke mně. No tak, bude to?“ řekl trpělivě. Pohupoval se ze špiček na 

paty a připadal mi jako nějaký důstojník. 
„Ani nevíš, jak mě to bolí…“ a vytáhl zpoza zad ohromnou vybílenou 

vařečku na prádlo.
Řval jsem jak smyslů zbavený, občas se vytrhl otci ze zpocené ruky, 

utekl do kouta, ale slovem a trpělivým čekáním mě otec vždycky přinutil, 
abych se vrátil k noze. Výprask byl ještě silnější. Vařečka mu vylítla 
z ruky, ale širokou dlaní do mě řezal dál. Až do dveří vtrhla matka a 
pověsila se otci kolem krku. 

Skončil. Chytil se teatrálně za srdce a řekl: „Ani nevíš… nemáš vůbec 
ponětí, jakou mně děláš bolest. Vypadni!“

Sestra čekala za dveřmi, slyšela ten randál a byla v takové hysterii, že 
se třásla jako králíček, rudá strachem a v panice, co se to děje. Otec 
s matkou prošli kolem ní. Nechali ji být. Otec se smiloval a dal jí pro 
dnešek milost.

Zalezl jsem do postele, zadnice mě pálila, ale víc bolelo to hrozné a 
nečekané násilí.
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Sestra seděla u mojí postele, odmítla večeři, kterou neměla na rozdíl 
ode mě zakázanou, a hladila mě po vlasech a tvářích a plakala. Poznání 
křivdy se prvně zjevilo v plné šíři a rafinovanosti. A přesto jsem nechtěl 
nenávidět a ani jsem nenávidět neuměl (naučili mě nevyslovit ani v 
duchu proti otci jediné zlé slovo). Až mnohem později jsem si přečetl 
Mirruanův verš o tom, že někdy i díky ďáblům přicházíme na krásné 
myšlenky. Tyto lekce v koupelně mě jen utvrdily v tom, že já budu jiný. 
Ve všem jiný. Poznal jsem, že mojí povinností je vcítit se do bolesti 
druhého a prožít jeho strach. Ale myslet na sebe? Ne, na to nezbude čas. 

Ovšem o uvědomění si sama sebe není žádná pochybnost. Erudovaný 
teoretik, který čte moje knihy snad třicet let (snad čtyřicet let, pomalu půl
století), ani pochybnosti nemá. Vyprávění je akce a reakce, teplo – zima, 
voda – sucho, všechno jako v přírodě, extrémy. A také nutnost naučit se 
základy kouzla. Víme, že trik bývá obyčejně jednoduchý, ale kouzlo 
spočívá v tom, jak je vytvořený. Proč jeden text baví a druhý odložíme? 
Pokud čtenáři předložíme příběh, který je nedořešený, držíme ho 
v napětí. Čtenář si říká: „Nezdržuj a už to vyklop!“ 

Tak dobře.
K literatuře jsem se dostal díky knihovně v našem bytě. Chytré doslovy 

ke knížkám s panem Goldstückerem jsem četl pozorně s tužkou v ruce. 
(Poznal jsem ho osobně až v roce 1991, kdy jsme si podali ruku u stolu 
v Obci spisovatelů.) Znal jsem několik jeho studií, jeden jeho doslov, snad
u Knulpa, nevím. Joyce, Musila, jejich knihy jsem neznal, zakázaného 
Škvoreckého z detektivky a doslovu mého milovaného Herzoga. Objevil 
jsem Světovou literaturu (odložená stará vydání asi tak z let 1964–1966),
nadchl mě Mandiargues, jeho kniha Na okraj (až po čtvrt století jsem si 
knížku opatřil). Světová literatura mě ovlivnila. Našel jsem tam totiž 
Dopisy F., jeden z nejlepších románů v dopisech, to jsem četl ve svých 
třiadvaceti letech.  Ovšem možná to bylo jinak, nějak se mi to všechno 
plete, musel jsem ty dopisy číst až později. Vždyť  když mně bylo dvanáct 
nebo třináct let, byl jsem zavřený na zahradě a možná jsem se už tenkrát 
zajímal o vážnou hudbu. Až v prvním ročníku stavební školy (kterou se 
z hloubi duše nenáviděl) jsem poslouchal Simona a Garfunkela a skupiny 
Cream, Middle of the Road nebo Beatles. Literatura byla mimo. Zcela 
mimo. Plácal jsem se od ničeho k ničemu a kňoural, že nevím, co budu po
škole dělat. 

Rodiče mně sehnali ve třinácti Vinnetoua, a tak jsem s velkým 
sebezapřením, abych nepohrdl jejich vánočním dárkem, přelouskal první 
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díl. Četl jsem Verna, ale nic z toho nebylo hodno mého zájmu. Až ve 
čtrnácti jsem dostal od strýce na chatě Stínadla se bouří. A také jsme 
s maminkou došli do Staré Hutě k panu knihovníkovi, a ten nám zezadu 
z beden půjčil knihu o osudu Bedny s Vojtou Řezinou Když Duben 
přichází a román Chata v jezerní kotlině. 

Najednou ale přišlo něco zcela neočekávaného. V pubertě jsem dostal 
k Vánocům životopis od Francoise Gillotové Přežila jsem Picassa. Byla 
tam popsána scéna, kdy Picasso vezme svoji novou modelku (a pozdější 
manželku) na terasu ateliéru a zezadu ji obejme. Ukáže na nedaleký 
komín, kde zedníci v rozpáleném letním poledni, dřív než šli na oběd, 
vápnem ze žertu namalovali mužský pyj.  Ucítil jsem silné vzrušení a jako
zvířátko jsem běžel (byla hluboká noc, ta nejkrásnější Vánoční noc), 
vzrušený tím ďáblem Picassem, do koupelny. Uvnitř slabin až nahoru do 
krku jsem cítil omamné sladké sliny, břicho se nepřirozeně stáhlo, stačilo 
dotknout se svého mužství, jemně a se strachem stáhnout předkožku 
něžnými krátkými tahy (což nám bylo přísně zakázano!), a z mých útrob 
začala tepavě tryskat nažloutlá hustá šťáva zadržovaná v těle hříšníků 
mnoho let. Třásl jsem se jako v té nejkrásnější zimnici a přitom jsem cítil,
že musím mít horečku, celý zpocený jsem prociťoval další a další 
neovladatelné stahy v útrobách. Tak ohromný dar jsem na Štědrý den už 
nikdy v životě nedostal.

Ovšem přišel trest. Krutý trest. Pochopitelně, z takové sprostoty a 
vulgárnosti se dostavily pocity viny. O takových věcech se prostě mluvit 
nesmí. Co kdyby se o tom v rodině dozvěděli! Děti se tehdy přivazovaly 
gázou za ruce k postýlkám (aby je to moc v zápěstí netlačilo) a 
vzpomínám, že se mně svěřil mnohem starší vzdálený příbuzný, že byl za 
trest přivázaný celé odpoledne rukama k topení. Mohl aspoň v pláči 
litovat hříchu, jehož se dopustil, a „Pán Jéžiš toho tvého  funfálka vidí, a 
asi ti brzy upadne, jestli takové sprosťárny budeš dělat dál“. 

A tak jsem to později řešil po svém: odpoledne jsme po škole chodili ke 
Křižovníkům, a večer jsme se rozcházeli ve dvojicích. Chodili jsme noční 
Prahou a vždycky se našel nějaký keř či průchod, kde jsem musel 
spolužačce hladit a vychvalovat krásná prsa, a za odměnu mě bylo 
poskytnuto fyzické uvolnění, po kterém jsem prahnul už od odpoledne. A 
jako bájný Ónán jsem nechal pouštět vařící semeno do písku, protože 
jsem byl přesvědčený, že už nechci, aby náš rod někdy pokračoval. Vždyť i
Juda řekl Ónanovi: „Vejdi k ženě, vezmi si ji podle práva a postarej se tak 
o potomstvo.“ Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jen jemu, 
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nýbrž Otci. Proto kdykoliv vcházel k ženě, vypouštěl semeno na zem, aby 
nezplodil dítě potomka. Ovšem později i jeho počínání bylo v očích Otce 
zlé, proto prý později usmrtil i jeho. Toho jsem si byl vědom. Nevyhraju. 
Nevyhraješ! To byla rodinná výchova , a základní motto tehdejší 
společnosti. Velké pocity viny, vyryté krédo v rodinném erbu. Nevyhraješ!

I my jsme žili v té rodinné slonové věži, milá teto, za plotem v zahradě, 
v naší Arše, a tuto Archu vlastnil a vládl v ní můj vlastní otec. Nebylo 
dobré si ani v duchu zde pomyslet něco špatného, vzepřít se, to by bylo 
bláznovství. Jak analogické ke společnosti, ve které jsme vyrůstali a 
museli žít.

Byl to kratičký detail, to letní odpoledne, nějaká sváteční upřímnost, 
kdy se na mě otec podíval, mohlo mně být pětatřicet (pětatřicet ještě ne, 
byl jsem odmala skálopevně přesvědčený, že zemřu jako Mozart nebo 
Schubert, takže to muselo být dřív), a řekl: „Víš, nesmíš zapomenout, že 
mně je sedmdesát, už dávno nemám ten temperament a sílu, jako když 
jste byli malí. Ten vztek už stářím vyprchal.“

Divné vyznání. Ne tak zcela pravdivé. Vzpomněl jsem si na jednu 
příhodu s matkou, kdy ležela na posteli, obličej skrytý, schovaný pod 
mokrými ručníky, hlavu dvojnásobně větší, oteklou, žlutomodrohnědou. 
Večer otec zblízka dohlížel, zda matce dáme políbení na dobrou noc, jak 
nám přikázal. I sladké sny nám všem popřál. Až později se mně maminka
přiznala, pod přísahou, že to nesmím nikde vyzradit, jak jí otec ve vzteku 
a vědomě popojel s vozem, když vystupovala.

O tom později, teď jen o dětském chápání světa, kdy si človíček 
zaslouží a má právo pochvaly jen za bezchybný výkon od svého 
chlebodárce. A začne trpět depresemi. I to, co teď píšu, zdá se mi, že bude
pro druhé nepochopitelné. 

Vzpomínám si, že jsme měli ve škole v hodině psychologie napsat 
kompozici, co je pro nás nejdůležitější hodnota v životě. Vím, s jakou 
jistotou jsem se těšil na příští čtvrtek, kdy paní profesorka bude číst 
známky. Byl jsem si tak jistý. Pochválila mě a pak se mnou mluvila ještě 
v kabinetě. Nemohla pochopit, jak to, že znám jména filosofů a názvy 
jejich děl. A podala mně úzkou knížku O Plotinovi. Řekl jsem, že tu 
knížku znám, že ji máme doma, že ji přeložil dědeček, Vladimír Hoppe. 
Ano, to jsem věděl, ale jinak jsem se o své předky zásadně nezajímal, 
koho v mládí zajímá starší generace? To přijde mnohem později, milá 
teto.

 Profesorka jen máchla rukama a řekla: 
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„Proč tady vůbec na téhle škole jste?“ 
„Protože mě na jinou nevezmou, nebo akorát tak do Lubů na houslaře, 

paní profesorko.“ 
Bolí mě oči od té rozsvícené obrazovky. Už nechci psát. Jenže venku je 

takové ticho a klid. Ani jsem si nevšiml, že za okny svítí měsíc. 

… A potom to přišlo. „Osvobození“ a „osvoboditelé“. Revoluci jsme 
zažili v pražské Arše Noemově na Sněmovním náměstí. Každý, kdo prožil 
tu sobotu, neděli a pondělí, by o tom mohl napsat knihu. Proto budu o 
tomto tématu stručnější než stručná. Vzdávám jenom čest kapitánovi této
Archy, Evě, která jako Ježíš sytila celou posádku i s různými 
přivandrovalci po celé ty tři dny jedním válečným bochníkem chleba, 
který se jí pod rukama rozrůstal na čtvero vydatných jídel denně. A 
přitom mě ještě stačila přísně okřiknout, když viděla, že si v koutku u 
kamen něco píšu do notýsku: „Copak i v tak velkých chvílích nepřestaneš 
s tím svým cynickým posměvačstvím a věčnou skepsí?“ A vytrhla mi sešit 
z ruky a energicky ho roztrhala. Škoda. Sama toho do půl roku nejvíc 
litovala! A přece se v neděli odpoledne udála opravdová „Velká chvíle“. 
Byla z toho druhu Velkých chvil, kdy inter arma non tacent Musae, a kdy 
člověk ducha říká tvoru se zbraní: Nolli turbare circulos meos. Po celou 
noc a po celý den se ozývaly výbuchy, výstřely, rány a detonace – až to 
tatínka, kterému bylo osmdesát devět let, prostě omrzelo. Právě tak, jak 
ho omrzelo naslouchat kusým zprávám z radia a telefonu nebo 
rozčíleným úvahám ostatních členů posádky. 

Sedl si tiše k oknu do křesla s monografií italských renesančních mříží 
a prohlížel si lupou různé detaily, zvětšené na fotografiích. Nikdy 
nezapomenu na výraz jeho ušlechtilé stařecké tváře a na to, jak usilovně 
bojoval s arteriosklerotickým chabým zrakem, aby mu nic z té krásy 
krásoucí neuniklo. Pro mne byl a zůstal tenhle obrázek starého pána 
s lupou, pohlížejícího s hlubokou láskou na umělecké dílo, jež přetrvalo 
desítky režimů a sta politických tlam, jedinou vzácnou vzpomínkou 
z těchto dnů.

Za několik neděl jsme se stěhovali, my veteráni dvou světových válek, 
znovu do osvobozených Jevan. Ale bylo třeba celého pluku amazonských 
osvoboditelek s Evou v čele, než je opravdu osvobodily. Po celý květen 
byla Na Vršku Malinovského armáda a vila byla vzhůru nohama. Ne, 
vůbec to nebylo, jako když se zlatokopové vrhli na pohraničí. Žádný 
civilizovaný, programový a důsledný systém „bílení“. Žádné uvědomělé 
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zhodnocení toho, co je třeba ukrást nejdříve a co nechat na později. 
Žádné záměrné ničení! Jenom jako když řeknete trošku zaostalým dětem:
„Tumáte, hrejte si!“

Děti by si také nevšimly starožitností a vrhly by se na stavebnice, na 
tlusté dráty od pletení (které se tak krásně lesknou!) a na záhadné věci ve 
skříních. Ovšem, když nějaké šuple nechce povolit, tak se vezme 
šroubovák a vyloupne se kus i s intarzií ze starého sekretáře. Výšivky? To 
ničevó! Ale vedle jsou míčky! To čevó! Jenomže tenisové míčky tyhle 
Malinovského děti používaly, jako používal Gargantua house. Našli jsme 
jich několik pod různým křovím vedle gigantických hromad fekálií. 
V zájmu spravedlnosti je nutno uznat, že při vší primitivnosti měly 
Malinovského děti vkus: z každého koberce vyřízly proužek s nejhezčím 
ornamentem na stupátka svých jeepů, a z naší garderoby si také vybraly 
to nejlepší. Která děvuška a na jaké části těla nosí nebo nosila všelijaké ty 
plážové utensilie, které jsem si přivážela před válkou z různých italských 
lázní? Dost možná, že bych si dnes já sama s nimi nevěděla rady. Člověk 
vyjde ze cviku. Zato na nádobí byly Malinovského děti skoro takoví 
machři jako zlatokopové. Zůstalo tam jenom pár otlučených kastrůlků. 
Z příborů scházely pouze lžíce. Co s tím ostatním? Pačemu?

Mnohem větší změny než ve vile nastaly ve vesnici. Už se neříkalo 
„jevanský starosta“. A už jím nebyl žádný Pačes. Nyní byl předsedou 
národního výboru pan Vosecký, dlouholetý a zasloužilý čistič kanálů. Byl 
to jediný soudruh z celé vesnice, a ačkoli zazdil svou předválečnou 
legitimaci tak, jak si sedláci zazdívali dukáty, vytáhl ji ještě včas, aby ji 
mohl použít coby kouzelnou bumážku při prvních vzrušených schůzích. 
Také vztah jevanských občanů k nám se podivně změnil. Nejenom že 
z každého kosého pohledu čišelo „jakýpak páni!“, ale naprosté soukromí, 
kterému jsme se od města těšili –  ono my home my castle –, se začalo 
otřásat v základech. Trousila se k nám jedna čmuchací komise za druhou.
Vyptávali se, dotazovali, oznamovali, vytahovali – vždycky se vymlouval 
jeden na druhého: „Mně by to konečně osobně bylo jedno, ale na 
schůzi…“

Ne, nebyly ani trochu příjemné ty první poválečné prázdniny. A vtom 
přišla rána, která zasáhla Kameníčkovy obzvlášť surově. Jirkova továrna 
v Hostivaři byla znárodněna a celá rodina chápala tento přírodní úkaz 
příliš osobně. Ale pokud si hrál Jirka minulá léta na pána, který má stáje 
a honitby, zachoval se teď jako skutečný pán. Nefňukal, nenaříkal, 
neházel pušku do žita, ale bojoval. Houževnatě bojoval jako někdo, kdo 
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musí zachránit rodinu a odvrátit potopu děj se co děj. I dálo se, co se 
dálo, a štěstí mu jako vždycky bylo nakloněno. Rodinu zachránil před 
potopou napřed odjezdem do Bruselu a později cestou z Bruselu do 
Kanady.

… Musel to být takový život ve zmatku a podivných plánech, ty první 
dny po válce, zděšená rodina se v panice rozprchla. Strýc Jiří s rodinou 
potají emigroval, neřekl to ani vlastní sestře, aby neublížil. Moc dobře ze 
svých kruhů věděl, co bylo a bude, a věděl také od Honzy Masaryka o 
pozérovi Benešovi. Jeníček, který tak rád (a často) po flámu na kupce 
sena ráno jezdíval zpátky do Jevan. Honza Masaryk (tak se mu u nás 
vždycky říkalo), Tvůj milovaný Jeníček, byl milý zlatý člověk, neobyčejně 
citlivý, prožil si hrůzy mládí se svojí milovanou matkou, i cestu do 
Ameriky, na psychiatrii, na příkaz otce. (Proti tomu mně Kafkův osud 
v románu Amerika připadá jako roztomilá pohádka.) 

Ty jako jediná dcera ses odmítla odstěhovat z Prahy a z Archy ve 
Sněmovní 8, kde je teď ten italský hotel s bustou strýčka Fanty v průčelí. 

Žila jsi tam v chladu (špatné uhlí bylo na příděl a bylo ho málo) a jako 
nepřizpůsobivá jsi moc práv neměla. Příjmy byly mizerné, nějaký překlad
pod cizím jménem hlavně anglické literatury (Chesterton) a Jezinky 
Bezinky pro Jana Wericha. Takže zbývaly spíš půjčky a dluhy. Dluhy a 
peníze na pití. Zachovala se po tobě jedna fotografie, mám ji v ateliéru, 
fotil Otto Dlabola. 

V těchto deskách přede mnou se loučíš s Jevany. S těmi milovanými 
Jevany, kde zůstalo celé dětství, sourozenci, maminka a hlavně nadevše 
milující otec. To všechno doslova přes noc zmizelo a zbyly dluhy a platby 
milionářských daní. Nebyl sebemenší důvod otevřít v Arše vrátka. 

Jsou v nás geny a předurčení až osudové. Víš, jak dlouho jsem se, milá 
teto, stejně jako ty potýkal se závislostí na alkoholu? Jak jsem propadal 
v mládí panice, že nevyhraju? A když jsem vyhrál, propadal jsem panice, 
jak je to možné, a pil jsem dál. Po čase vždycky zjistíme, že to, co nás 
muselo potkat, se zúročilo v dobré. V náš prospěch. Protože „Kdo Boha 
miluje, tomu vše napomáhá k dobrému.“ Zdánlivé pochybnosti obav a 
strachu. Čas plyne a dává po kapkách prozradit svoje tajemství. Kolik 
záhad a tajemství jsme nemohli dlouho vysvětlit a přijít na ně a najednou 
jako když zaklesnete prsty do sebe. Záhadné puzzle. Najednou někdo 
vstoupí do cesty a pronese větu, jako by cinkla o nebesa. A je po nejistotě,
je po záhadě. Mnoho lidí žije podle představ, které mylně považují za 
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správné. Máte pravdu, pane Rollande. Se zadostiučiněním si uvědomíme,
jak jsme šťastní, že všechno bylo tak, jak bylo. Čímž nemíním činit 
apologii našim špatným vlastnostem. Těm vlastnostem, které později 
způsobují ďábelské pochybnosti v nás. Pochybnosti bez Boha.

Milá této, vždyť ty to víš, že první roky dětství jsou hlavně o samotě. 
Tak jak ji popisuji v Konviktu v zahradě, nebo v Domě. Ani písmenko 
bych nezměnil. Bohužel mí blízcí Dům četli a byli pobouřeni. Otec se 
velmi zlobil, že byl popsán jako generál a matka – vdova jako pasivní 
osoba. Samota, čas strávený bez kamarádů, po kterých mě ani nenaučili 
toužit. Celé dopoledne na rozlehlé zahradě se dvěma magnóliemi a 
bazénem zasypaným hlínou. Pár minut se služebnou Máňou na nákupu, 
nebo s babičkou pro pět vajíček (víc se nesmělo koupit) k paní 
Roubíčkové. Tam jsme já i babička každý dostali pět vajíček a bonbón. To
jsou ty konkrétní vzpomínky v knížce Mínotaurův ostrov se zahradou a 
bazénem. Tam jsem ovšem a záměrně nepsal o vztazích v rodinné vile, o 
hádkách, ani o vznešené černobílé monstrózní koupelně v přítmí, 
s okázalými stříbrnými kohouty i na bidetu. 

Ale vždyť já jsem ti, teto, moc toho zatajil! Moc jsem předbíhal ve svém 
vyprávění, i když (přiznám se) záměrně.  Teď jsou mně tři roky, sestra 
ještě u mámy v bříšku a v mém dětství převládá strach. Vyřvávání 
tlampačů, pochodové písně. Dodnes mám rád starou znělku rozhlasových
novin, filmových týdeníků nebo filmů z šedesátých let, tolik ve mně ta 
hudba vyvolává příjemný pocit. Hudba je pro mě taková citová konzerva. 
Nebo elektrická kytara Karla Duby, vibrafon pana Velebného a saxofony 
pana Vlacha. Když jsem si po letech prohlížel starou gramofonovou skříň 
s deskami na 78 otáček, vybavila se mně ta léta ve slunné zahradě. A 
knížky s ilustracemi. Řecké báje a pověsti nebo Honzíkova cesta, 
s podbízivými malůvkami navazujícími záměrně konturami na Ladu. 
Knížky pohádek, jejich vůně prachu, velikost písma, natržený list. 
Nahnědlý roh stránky, který neopatrný čtenář polil čajem. A potom 
rodinná alba: malý chlapec na dece, máma opodál a otec krmí chlapce 
z láhve. A matka stále jen přihlíží. Táta na dece, syn leží na jeho rameni. 
Maminka opodál přihlíží. Kdo to fotil? Kdo dělal a aranžoval tu spoustu 
fotografií a kdo měl fotoaparát? My rozhodně ne, na fotoaparát jsme 
neměli, to byla zbytečnost. Ano, spousta věcí byla zbytečných. Bratr 
mámy, strýček, aranžoval ty fotky, jak říkával. Až později jsem zjistil, proč
na všech fotografiích otec celou rodinu tiskne k sobě. Zkrátka, tatínek se 
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do vily přiženil a vždycky si připadal, že je těmi právníky a historiky 
umění brán jaksi blahosklonně. A proto se snažil z vily vymanit. 

Jednou mně vyprávěla maminka ve velkém vzteku, že otec hned pár 
dní po svatbě udělal v bytě takovou scénu, že od té chvíle se muselo 
všechno podřídit jemu. Od té doby matka často připomínala jeho životní 
motto: „Pamatuj si, když se rozhodnu někoho uštípat, tak ho uštípu.“ 
Málem se mu to v mém případě podařilo. To temné zlo jsem stejně 
porazil a vyhrál, pane Giuseppe Berto.

Časem alespoň stavbou chaty s výhledem na Brdy, pět kilometrů 
k Čapkově Strži, se cítil svobodný a svým pánem. Toto místo, dřevěná 
chata, bylo jeho dílo. Sem svého švagra nepustil. A když přijeli neohlášení
příbuzní na návštěvu nebo jeli bez otcova vědomí zalít kytky, byly z toho 
hádky. Otec zuřil. Tak moc si hájil svoje teritorium. 

A tak nedávno, po smrti maminky,  sbalil věci, rozprodal masivní a 
velikou knihovnu, a mně jako spolumajiteli bytu teď zbyly jen fotky na 
internetu. Kdepak, nežil bych tam ani hodinu, myslím si nyní, při tom 
mém už nočním logorrhoe, při té verbománii, při tom vědomém 
psitacismu. Všichni zmizeli (jako teď a tady), zemřeli, a dům zůstal jen ve
vzpomínkách a v mojí knížce. 

Dnešní psychologie klade jednu podstatnou otázku: povězte, jak vám 
rodiče říkali, když jste byl malý. Odpověď by v mém případě zněla 
jednoznačně: „Smrade.“ A ještě jeden podstatný příkaz: „K noze!“ Je to 
nepochopitelné, doslova nepochopitelné, že vlastní otec takto oslovoval 
svého syna, a stokrát to můžeme krýt možnou kakofrazií či zažitou 
náhodou. Velmi často nás se sestrou takto nazval, mnohokrát jsem nad 
tím bolestně přemýšlel a vždycky dostal od matky stejnou odpověď: „On 
to tak chudák tatínek tak nemyslí, má toho hodně, však víš, jak je 
unavený…“ Ten příkaz „k noze!“ patřil kdysi psovi, kterého tatínek 
zamlada miloval a který mu uplaval v rozbouřeném Dunaji. 

A přitom vedle všeho toho nepodstatného dětská duše touží po lásce a 
klidu a zázemí, chce nadevše toho druhého milovat, ať je to kdokoli. A 
proto, když rozum bral, ptal se nenápadně rodičů po večerním koupání, 
potají dělaje prsty křížek: „Nebudete se rozvádět?“, a s úlevou se mu 
dostalo udiveného pohledu  a láskyplně veselé odpovědi: „Jak jsi na tohle 
zase přišel?“ 

Konec dětství pamatuji ve slunných Jevanech, v kočárku pod vysokým 
smrkem, v malém dětském domečku s dvířky a okénky s okenicemi, takže
se dalo i ve dne zavřít okna a dveře a vnímat vůni fermeže a vychutnávat 
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si tu krásnou klaustrofobii, kterou jsem měl v tomto případě zcela pod 
kontrolou. Dodnes, když si na ty tři roky života chci rozpomenout, 
zastavím se někde u stodoly a čichám se zavřenýma očima vůni 
natřeného dřeva obyčejnou fermeží. A dětství se dostaví. Vidíte, ani 
sušenku namočenou v čaji k tomu nepotřebuji.

   … Hříbky rostly nebo nerostly za Stalina jako za Hitlera, za Beneše jako 
za Háchy a bylo jim docela jedno, že se tehdy roztáčela kola, vyhrnovaly 
rukávy, stíhala asociálnost, vyřizovaly staré účty, posílaly zdravice, slavily
dožínky a národ byl vháněný, ale také se sám hnal do čtyř povolených 
svěracích kazajek, spíchnutých horkou jehlou v Košickém programu. 
Malý Malikánoviči, ani jako krejčí Nitka ses neosvědčil!

Chyby, chaos, chátra, chytristika – mezi těmito čtyřmi proplouval 
Chrónos a Cháron k druhému břehu. K břehu? Spíše do nevyrušitelného 
močáloviště.

O prázdninách 1946 jsme zbyli v Jevanech z celé rodiny už jenom tři. 
Tatínek, Eva a já. Jirka nabídl svoji haciendu ministru Rippkovi, který byl
syn hajného z Černého Kostelce, a proto si rád zahrál doma na proroka. 
Pro mne, která ho znávala z Lidovek jako průměrného žurnalistu, byla 
jeho krátkodobá sláva stejně směšná jako obdobné novopečenosti 
Jirkovy. Nechť je mu newyorská země lehká!

V létě 1946 se konala v Jevanech veliká slavnost. Masarykův pomník, 
který byl přes válku někde pečlivě uskladněn, byl znovu postavený (či 
spíše potopený) do ubohoučké karikatury zahrádky na návsi. Odhalující 
řečník byl předseda národního výboru soudruh Vosecký. Ministr Rippka 
mu za pomoci jiných jevanských politických veličin napsal doslova a do 
písmene celou řeč. Ale u soudruha Voseckého se spojily negramotnost, 
tréma, vědomí vlastní důstojnosti, slavnost historického okamžiku, vedro
srpnové neděle a zvětralé pivo od starého Pečeného, a tato primice 
veřejného projevu (jiného než bylo čehý a hot a hejrup!) se slila 
v nejrozvodněnější Amazonku impotence. Prostě jen u pomníku stál a 
furt prubo prubo pruboval: „Ehmm… chr… echm… sou… chmm… sou… 
chrrr…“ A tu ministr Rippka ukázal, že je pravý diplomat. Z chvějících se 
pazour Voseckého vytáhl krasopisně napsanou řeč a se slovy: „Soudruh 
Vosecký, jsa příliš dojat tím, nač jsme taková léta čekali, je momentálně 
indisponován a tak se… atd., atd.“ Následoval divoký potlesk lidu 
jevanského i lufťáků, zdesateronásobený ozvěnou od stráně za rybníkem. 
Ministr Rippka jej přijal velkorysým gestem pravé paže, ukazující na 
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soudruha Voseckého, kterýžto se po několika echm a chrrr uklonil 
tleskajícímu davu, až se pot z jeho čela snesl jako teplá sprška na hlavu 
Masarykovu.

Máme zas a znova opakovat, že světská sláva polní tráva? Soudruh 
Vosecký už dávno není předseda, ministr Rippka dávno není ministr – a 
žádný řidič autobusů, který zastavuje u Masarykova pomníku (je-li tam 
vůbec ještě), tato jména nezná.

Co bych mohla psát o Jevanech „bis zu dem bitterstem Ende,“ kdy jsme
tátu 23. června místo do baráku Na Vršku odvezli na Olšany? Okolí 
zůstalo stejně líbezné jako toho prvního dne. Hříbky, lípy, Voděrák, 
Aldašín, slzičky Panny Marie, kaštan u kuchyně, mlha nad rybníkem. 

Jenom naše duše útočily vztekleji a vztekleji jako rozbouřené vlny do 
smrdutého bahna. Hráze se protrhly, kanály vyvřely, tupost houstla, 
kreténství zvítězilo. Pouze alkohol budil chvilkovou euforii, která se 
druhý den měnila v ještě horší depresi.

Eva před tím utekla na druhou stranu světa. Já se tu třískám, od 
vteřiny ke vteřině, od nerváku k nerváku, od prochlastaného večera 
k desperátnějšímu a desperátnějšímu střízlivému zítřku. Protože už 
nechci vědět nic nového o životě a jeho nepřeberně nesmyslném chaosu, 
proto se o něm denně víc dovídám. A všechno mi potvrzuje, že je p. t. 
lidstvo na celém světě dokonale zralé k destrukci.

To bude poslední a definitivní Mesiáš člověčenstva.
Dostala jsem se daleko od oněch rozviklaných vrátek, jimiž jsi sem 

poprvé vstoupil do naší kouzelné zahrady. Vzpomínat na jevanské 
„bejvávalo“ byl pro mě slastný únik i věčné masochistické drásání 
v otevřené ráně. Chtěl bys ten sladký kus české země, kdybys tušil, co 
všechno s ním dostáváš?

Končím. Ať je genius loci k tobě a tvým dětem milosrdnější, než byl 
k dětem mého otce –  a k jejich dětem. A ať je stejně milosrdný, jako byl 
k našim dětem.  Mé a Eviny děti jsou stále nekonečně šťastné na houbách
v Jevanech, a Babyliny děti jsou v zaslíbené zemi Kaanan. Mojí 
zaslíbenou zemí byly, jsou a budou Jevany. 

A prosím tě: nedovol, aby ti vrostly do srdce a vstřebaly se do krve tak 
jako mě. Jako já mám v srdci a v krvi vrostlé a vstřebané já.

… Zaslechl jsem slabý šramot. Vyhlédl jsem z okna arkýře, od dvířek 
k dětskému domku se mihl tichý stín. Chvíli jsem naslouchal, hleděl 
mžouravě do tmy. Bylo ticho. A klid. Klid a mír.
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A jak to bylo dál, moje milá teto? 
Odstěhovali jsme se odtud kvůli nedorozumění mezi tátou a jeho 

bratrem. Otec postavil V Pouštích u Strže dřevěnou chatu, u té Strže, kde 
jsem se pak s nechutí koupal a myslel na Lotty. Postavil nám tam malý 
dřevěný domeček, tři krát čtyři metry, s malou předsíňkou a palandami. 
Hráli jsme si tam celé dny. 

A v sedmnácti jsem si lehl na palandu, venku byla ještě rosa, zapálil si 
dýmku a sáhnul po knize. Že budu jednou psát knihy, to mě tenkrát 
vskutku nenapadlo. 

Když mi bylo třináct, trávili jsme leden v Říčkách u tety Smetanové, 
společně se strýcem Járou a tetou Zdeňkou a mojí milou sestřenicí 
Zdeňkou (myslím, že s námi byl i Jindra Smetana), a neočekávaně (spíš 
nevěřícně) jsme se dozvěděli, že prezident Novotný podal demisi. 
Začátkem šedesátých let se československá společnost konečně začala 
liberalizovat. Vznikala malá divadla, Suchý, Vyskočil, Pick, později 
Vostřel a Šašek a Rokoko, Semafor, geniální česká nová vlna ve filmu. 
Začaly se vydávat výrazně svobodomyslné Literární noviny a Světová 
literatura, kde najednou bylo co číst. Odešel Novotný a přišel Alexander 
Dubček. Prostě jen přišel jiný Augion Garnstädter.

Naivní maminka žila politikou. Věčně s uchem u tranzistorového rádia,
šetřila chudák baterky, které nebyly na chatě k dostání, a s naivní vírou 
ostentativně opakovala, že už přišly konečně lepší časy. 

Tatínek, pragmatik, nevěřil rozhlasu a televizi ani slovo. Pořád 
opakoval, že si Rusové nenechají vzít střed Evropy. Pamatoval na konec 
války, na rok 1948, padesátá léta, a zejména na trest, který na něho 
přichystali jako na továrnického synka, když ho odsunuli za volant na 
Slovensko. I teď jsem z něho cítil jen beznaděj, defétismus a minimální 
radost ze života.

Pravda, před půl rokem se rodiče vrátili z EXPO 67 v Kanadě, nadšení 
a zděšení, že jinde se dá žít jinak. Tak rozdílně jinak. My děti tady 
pochopitelně zůstaly ve vlasti jako rukojmí.

Přišla krásná zima 1967, mluvil Jan Werich, vemlouval se Vladimír 
Škutina, hlasatelé Věra Šťovíčková, Ladislav Daneš, také Horníček, 
v rozhlase se smáli Sedmilháři (scenárista František Vlček, scenárista a 
profesor na FAMU Ivan Osvald, dramaturg Vladimír Kalina, spisovatelé 
Zdeněk Jirotka a Jindřiška Smetanová), pro děti vysílala Vlaštovka 
uváděná Olgou Čuříkovou a Milanem Friedlem, a také Zvědavá kamera, 
která vysílala „náhodné“ nalezení beden v Čertově jezeře (celou akci 
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připravilo StB v čele s lišáckým Ladislavem Bittmannem). Vím, že to bylo
o něco dřív než v roce 1968, ale televize se k případu znovu vracela. Pro 
nás to byl signál uvolnění, mírné svobody slova a konec stagnace.

Pak přišlo Pražské jaro a s ním příběh, který by chtěl zažít každý, jak se
dnes se sentimentem vzpomíná. Nadějné Lednové dny a umělci na 
Hradě, Golden Kids a Marta, která roztomile ztratila řetízek pro 
Alexandra Dubčeka, a Svaz spisovatelů a nové časopisy, Listy, My 68 
nebo skvělá Světová literatura.

Zatím byl krásný konec zimy v Říčkách u tety Smetanové, protože už 
v lednu jednou provždy roztály. Velká radost a svoboda a „Konec 
cenzury! Hurá!“, jak prohlásil Jan Procházka. „A už ste to posrali!“ dodal 
tlustý nekultivovaný Hendrych se svými typickými kšandami. Svoboda 
slova a volnost! Aspoň tak si to prostý dav a mládež představovali. 
Novotný navždy zmizel (v životě jsem neviděl tak odporné rty, píše 
Rachlík v novele Oblázek), a nastoupil noblesní Svoboda (byť se vědělo, 
že má s partají hodně společného) a pro mě mírně přitroublý Dubček, 
aparátčík a vše jiné než rétor, člověk bez charismatu. A ekonom Černík a 
miláček studentů Císař, tolik žádaný na Hrad, a Žid František Kriegel, 
který později jediný obstál, když představitele našeho státu převáželi 
svázané v letadle (kdysi byl jedním z předních vůdců Lidových milicí). A 
podezřele užvaněný Smrkovský. Ten Smrkovský, který stál v únoru 1948 
s vyhrnutým koženým límcem vedle Klémy na náklaďáku před Muzeem 
(nikoli před Palácem Kinských, jak se traduje). Vzpomínáš si, teto?

Přišlo podivné léto. Jen ještě letmé rozloučení s kamarády před školou:
„Však se po prázdninách uvidíme…,“ viď, kamaráde Vítku. A odjezd do 
Pouští a na Strž a koupání a denně kupování novin a baterek do 
tranzistoráku.

Sestoupil jsem po vrzavých schodech z mansardy, jen tak v polostínu 
svíčky, a vyšel na verandu. Takové podivné teplo, vždyť je už noc, všichni 
kolem spí. Jako by se čísi stín na zahradě zastavil. Necítil jsem ani trochu 
strach, naopak, teplo, teplo a pokojný klid a mír.

„Je tu někdo?“ 
Popošel jsem pár kroků a zůstal stát uprostřed zahrady. Byla noc, 

ticho, možná malý stín myši se mihnul u plotu. Protáhl jsem se a vyšel po 
schodech nahoru, zpátky do teplé mansardy.

V půli prázdnin začala podezřelá jednání ÚV KSČ se Sověty. Schůzky se
konaly v Čiernej pri Čope, tam kde končí širší kolejnice podle sovětské 
normy s naším kolejovým rozchodem. Vlaky byly přistaveny, jednalo se 
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celý den. Jednoho dne se dokonce Brežněv velkopansky nedostavil, 
jednal za něho Kosygin. A naproti u stolu ustrašený Saša, vykulený jako 
lapené ptáčátko, generál Svoboda a další. Sašo, éto vaše dělo, opakoval 
Brežněv ostinátně, a Saška přikyvoval.

A přišlo deštivé studené ráno, středa dvacátého prvního srpna. 
Probudil jsem se a uviděl zdrceného tátu, který si na sebe bral černý 
gumový kabát a nízkou rádiovku. Lekl jsem se, že se něco stalo mamince, 
podíval jsem se vyděšeně z horní palandy. Seděla v noční košili na pelesti 
a plakala.

„Mami, co je!“
„Ještě spi,“ řekl táta a vyšel z chaty. Prý došel na vedlejší pozemek a 

zaťukal strejdovi a tetě na okno. Viděli utahanou, žalostnou tvář v mokré 
maličké rádiovce.

„Jsou tady,“ prý vzlykl táta.
To je asi nejsilnější zážitek, na který nikdy nezapomenu, srpen roku 

1968. Máma se strejdou a tetou seděli v kabátech přehozených přes 
pyžama, táta přecházel po pokoji naší malé chaty, a já ukrytý v pelíšku 
slyšel na vlastní uši střelbu v rádiu. Zděšený hlas redaktorů, 
nepochopitelná hesla a vzkazy a „Karel hledá Milenu!“ a znovu střelba 
z kulometů. „Jaroslav hledá Vladimíra…!“

Odpoledne mě z těch výstřelů a paniky, ztrhaných obličejů rodičů a 
kdysi věčně veselé tety, a strejdy hrajícího si s kávovou lžičkou na stehně, 
rozbolela hlava. Sednul jsem na kolo a projel se vesnicí. Nikde nikdo. 
Ticho a klid, ale (jak by napsal špatný romanopisec) jako by bylo před 
bouří. Tělo jsem měl tak slabé, že jsem kolo stěží opřel o metr dřeva, 
který stál před chatou spíš pro okrasu, a šel se v podivném strachu 
vymočit. Jen jsem se zavřel na záchodě, uslyšel jsem podivný neznámý 
zvuk. Jako by na mě s hrůznou silou letělo letadlo, kovový zvuk šramotil, 
vrzal a skřípal a vjížděl přímo do záchodu. To je známá věc, že zvědavost 
je o něco větší než strach. Opatrně jsem vyhlédl úzkým okénkem na 
zahradu: Od úzkých dvířek naší zahrádky až k naší chatě se táhl obrovský
tichý stín. Zavřel jsem oči. Kovový řeřavý hluk se blížil. Když jsem oči 
v hrůze otevřel, hleděl jsem zblízka do chřtánu obrovské zelené velryby, 
s bílými zuby a zelenou plechovou srstí. Vždyť přece velryby nemají srst, 
pomyslel jsem si ještě, to přece nedává smysl.

Rodiče zaslechli hluk a vyběhli z chaty. Míjel je ohromný tank, zelený a 
bíle pomalovaný. Kovově šramotil a zanechával po sobě stopy, které si 
nesu v sobě napořád. Tatínek mě dovedl domů, byl jsem cítit zvratky a 
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močí. V noci jsem prý dostal horečku. Naštěstí, zápal plic to není, řekla 
ulehčeně maminka.

Přišel podzim a nebyl ani trochu zlatavý. A Vánoce a nějaké dárky 
(nepamatuju si je, proč taky? Když už to zase nemělo cenu...), a přišel 
leden a zaplál oheň. Studený a tichý leden, kdy se upálil Jan Palach, náš 
novodobý svatý. Šestnáctého odpoledne jsem šel s mlčenlivým tatínkem 
na Václavské náměstí. Tatínek se mě pevně držel za ruku. Na chodníku 
ležel bílý sníh, celé náměstí bylo tiché, lidé stáli před výkladními okny. 
Všude za sklem nalepené plakátky: „Pokud nebudou splněny naše 
podmínky, zaplane další pochodeň… Svatý, svatý, svatý – Jan Palach.“

Milá této, tomu jsi byla ušetřena. Té zradě a zmaru, kdy ani silný 
člověk nemá sílu věřit. Co zbývá? Vnitřní emigrace. Jen tak tak 
dostudovat a schovat se do svého Naardenu.
     Tak tedy ještě několik let nezáživné školy a poslední prázdniny. Po 
prázdninách jsem zůstal doma a ležel na posteli. A vděčně poslouchal 
desky.  

Večer jsem si pak sedl, uvařil čaj, nacpal dýmku a začal číst. Mnoho 
měsíců trvalo, než jsem si vzal psací stroj značky Zeta a začal ťukat do 
stroje. Když se otec dozvěděl o mých literárních pokusech, jen celou věc 
ironizoval, kousavě mě nazýval spisovatelem („víš, že otec to tak 
nemyslí…“, říkala matka) a já se rozhodl takticky mlčet. Pochopitelně že 
se otec bál stejného osudu, jaký zažil v případě bratra. Jednou dokonce 
našel v popelnici prázdnou butylku vodky a bylo z toho totální ohromení, 
že dopadnu jako strýc Petr, anebo… anebo jako ty, ale ano, jako ty, stejně 
prolezlý alkoholem.

Ty urážky a věčné popichování mě začaly popohánět do psaní. Jest 
psáno, „nevracejte se do míst, kde jste byli jako děti“. Rozhodl jsem se 
nemluvit s rodiči o tom, co dělám, a půl roku jsem čekal na nástup do 
Rozhlasu. Aprobaci jsem měl, tak budu dělat hudebního režiséra, jen aby 
nikdo neřekl, že jsem o tom jen mluvil a nedokázal to. Vydržel jsem tam 
devět měsíců (tak akorát, aby byl čas se narodit), ale o tom jsem už psal. 
Zůstal jsem na volné noze a měl tudíž nárok na ateliér. To bylo moje 
království. Po lednu jsem z Domu navždy odešel. To musel být pro rodiče 
další otřes. A z mé strany pro ně nepochybně důkladně promyšlený trest. 

Zavřel jsem se v ateliéru u Průběžné jako v cele a denně od osmi do 
půlnoci četl. Vycházel jsem jen naproti, abych si nakoupil housky a sýr a 
kus salámu. Peníze jsem měl našetřené. V té době jsem dostal od strýce 
Proces, v překladu Pavla Eisnera. Kniha mě fascinovala. Práce s literární 
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fotografií (zastavením v ději na papíře), zápisem okamžiku (v úvodu 
pohled z tramvaje na jednoho z mužů naklánějícího se přes zábradlí 
v kavárně), vedení striktního dialogu, žádné city, jen fakta, fakta. Šok z 
kázání v Chrámu. A také jeho smysl pro humor. Kafka se při veřejném 
čtení smál, když úředníci v jeho Procesu padají ze schodů. Ihned jsem 
začal Kafku shánět. Marně. Interpretaci Procesu mně později pomohl 
objasnit geniální Elias Canetti. Po přečtení této dvousetstránkové studie 
jsem se ujistil, jak je výklad základního tématu svým způsobem (s 
prominutím) jednoduchý. Jak pro otce byl Franz opravdu zbytečný hmyz,
jak mu u snídaně někdy vyčítal jídlo a jak se celá rodina sešla v hotelu 
Palace (v sobotu odpol.), aby ve veřejném procesu rozhodli o F. K a F. B.

V roce 1883 ke stému výročí Kafkova narození byla vydána útlá 
knížečka jeho prvních krátkých novel, se kterou jsem se nikterak 
neztotožnil. Až v druhé polovině devadesátých let jsem se konečně začal 
dlouhými hovory s doktorem Kautmanem něco o Kafkovi dozvídat. A 
Viktor Stoilov v té době dostal Kautmanův rukopis, který v roce 1990 
vydal. To byl pro mě poklad. Kafka byl pro mě jako spisovatel správně 
posedlý prací. 

Já jsem měl veliký respekt před panem doktorem Kautmanem a 
vždycky mě bolela hlava, když jsme spolu hovořili. Z rozčílení, a jestli se 
třeba svými názory nezesměšním. František Kautman měl veliký smysl 
pro humor. Dovoluji si říct, že patrně od začátku byl mezi námi vztah 
jako mezi otcem a synem. Jeho vlastní syn byl nastálo umístěný 
v Bohnicích, zažil jsem několik jeho monologů, když jsme ho v léčebně 
navštívili. S nadšením mně vysvětloval, že pohřbil námořníky z ponorky 
Kursk. A také jsem s panem doktorem Kautmanem prožil noc 
v Thomayerově nemocnici, v době, kdy dostal infarkt. Prožil jsem s ním i 
smrt jeho ženy, kdy tvrdil, že už nikdy nic nenapíše. Jeho dávná etapa 
nadšeného komunisty, kariéristy a angažovaného činovníka mě 
nezajímala. Ovšem proč vůbec odsuzovat, když vše odčinil rokem 1968. 
Já, syn, budu soudit? 

Nějaké literární ambice už ve mně byly. Poslal jsem do Mladého světa 
pár povídek a jeden velmi slušný externí editor mně napsal, že 
mládežnický časopis nic takového neotiskne, protože je to nadprůměrné. 
Nadprůměrné! To jsem slyšel poprvé. To byly pochybnosti: stačí psát 
podle svého (možná dokonce prý nadprůměrně) a jsem odsouzen! Ovšem
potřeba psát a vydávat byla stále silnější, a tak mě doktor Kautman 
přivedl k samizdatu. Najednou jsem poznal skupinu lidí, kteří se 
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podporovali. Nesměl jsem je znát jménem a většinou jsem nevěděl, kde 
bydlí. Schůzky jsme sjednávali z telefonních budek a setkávali se 
v recepcích hotelů. Ale už jsem někam patřil a to mě velmi posilovalo. 
V té době jsem poznal ještě další společnost. Církevní mládež a zlatého 
kněze, dnes převora Benediktinů, Patera Jana Klenera. 

Krásná noc, milá této? Oči mě pálí od obrazovky. Vstal jsem, protáhl se
a pohlédl z okna. Žádné stíny, tma, ticho a klid. Chce se mně spát.

A tak jsem začal chodit po Praze a navštěvovat kostely. Pater Špidlík na
Karlově náměstí (když začaly první demonstrace v listopadu v Praze, 
vtrhnul jsem k němu do zpovědnice a vytáhl ho ohromeného na ulici); 
pater Vágner, otrávený a znechucený: když sloužil zpověď u Sv. Uršuly, 
vyptával se ho jeden z „věřících“, tolik nadšený pro věc náboženství, a on 
stejně nadšeně odpovídal a radil, že se ani chudák nestačil převléct, když 
si pro něho přišli a posadili ho do služební Volhy, tak jak byl. Pater 
Reinsberg, který dával poslední pomazání tetě Miládce v Bohnicích (kdy 
stále dokola křičela, že je „Pán Jéééžíš!“) a sloužil ve všední den 
v poledne, chodíval tam pan Kemr a mnoho studentů, tak jako teď chodí 
k Salvátorovi, akorát člověk musel dávat pozor ještě nějakou chvíli, když 
vyšel z kostela, jestli za ním někdo přece jen nejde. 

Jednou v neděli večer, kdy jsem čekal na autobus, abych odjel za rodiči,
jsem zahlédl, že za mými zády ve velké vile svítí intarzované okno. Neměl 
jsem odvahu vejít dovnitř, ale druhý den jsem si šel záhadný dům 
prohlédnout. Byla to Římskokatolická farnost Panny Marie ve 
Strašnicích. (Cožpak jsem mohl uprostřed ospalých let osmdesátých 
vědět, že se tady jednou budu podílet na stavbě nového kostela? Aspoň 
takto skromně být podobný strýčkovi Fantovi...) Začal jsem každý den 
v šest hodin navštěvovat mši. Popadlo mě nadzemské blaho. Veškerý 
život se vyřešil, upnul jsem se k náboženství. Pochopitelně, tohle už 
vůbec nebudu říkat rodičům! Denně jsem chodil až dozadu ke dveřím, 
přesně v šest na mši svatou, a měl pocit, že ke mně každou chvíli 
přistoupí otec a vyvleče mě z kostela ven. 

V té době jsem zažil mnoho náhod. Moc jsem si přál, abych se 
dozvěděl, jak se správně modlit, jestli vestoje nebo vkleče, nevěděl jsem, 
jestli mám dobře a pevně sevřené prsty. Stačilo, abych při modlení kýchl 
nebo polkl, a musel jsem začít znova. Obsedantně kompulsivní stavy se to
nazývá. Modlení se stávalo utrpením.

A protože Bůh ví, co je nám třeba, šel jsem jednou Dlážděnou ulicí a 
tam, za výlohou, byla vystavena knížka O modlitbě. Za dvacet korun. To 
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byl poklad! Nebo jsem si přál takový malý stříbrný růženec, který 
zasvěcení nosí na prstě, ale nevěděl jsem, kde bych ho sehnal. Jednou 
jsem stál po mši už v prázdné kapli a na lavici ležel prstýnek. Patrně ho 
nějaká paní omylem odložila i s rukavicemi. Chvíli jsem se na něj šťastně 
díval, ale pak jsem ho položil zpátky na lavici.

První setkání s paterem Marianem Klenerem (jeho bratranec je docent 
a kdysi ministr zdravotnictví prof. Klener) bylo úžasné. Žil jsem 
v domnění, že když má přijít generální zpověď, budu podrobován 
nějakým tajným rituálům, tak mně režim pletl hlavu. Když jsem 
dopoledne na zahrádce pana patera oslovil, svítilo jarní sluníčko. Usmál 
se a vystoupali jsme po schodech do prvního patra. Zaujal mě velký obraz
Maří Magdaleny, dar farnosti od paní Škrábkové. Ano, teď už to vím, byla
to epifanie, vnuknutí: ihned jsem věděl, že jednou podobný dar věnuji 
kostelu i já. Byl jsem chudý jako kostelní myš, ale tohle mě napadlo. Po 
převratu jsem věnoval kostelu pečlivě opravený krásný relikviář, jenž 
vytvořil strýc Fanta, a zaplatil Křížovou cestu. 

To nadšení, zápal a pohlcení četbou u mě trvalo dlouho. Žil jsem 
skromně, asketicky (byť si vzpomínám, že jednou v noci jsem drtil stehna 
pevně k sobě a nechtěně jsem vykřikl: „Já chci ženu!“), ale usnul jsem 
vyčerpán dalším modlením radostného růžence a ráno zase stejný rituál: 
uvařit si kávu, pomodlit se, vzpomenout na všechny. Všechny… strýce a 
Babylu v Kanadě, tátu a mámu, aby se jim nic nestalo, Tetu Evu, Pepíka 
v Kanadě (netušil jsem, že spolu prosedíme mnoho týdnů v Boca Ratonu 
na Floridě a budeme poslouchat ty nejlepší hudební nahrávky a kouřit 
ten nejlepší tabák), na jeho ženu Věru, která přežila koncentrák a 
nakonec tak přehrozně skončila. Ach, vždyť ty tohle všecko ještě nemůžeš
vědět! Nechci zatím o tom ani mluvit. Vzpomínal jsem na svoji babičku, 
která s námi ještě jezdila na Pouště, dvě řeky se tam větvily a půda tam 
byla suchá a vyprahlá. Vzpomínal jsem na strýce Hoppeho, který mě 
doprovázel na klavír, a na Miládku blouznící v Bohnicích. 

A pak jsem zasedl k psacímu stroji a psal. K jídlu dvě housky a tavený 
sýr. Ani tuhle krásnou voňavou šunku. A nedostupnou Coca-Colu. Tak 
jsem si dal aspoň Dynil, prášek proti bolestem páteře, ten tak tlačil 
v žaludku, že zahnal chuť k jídlu. 

Potkal mě v té době mysteriózní zážitek. Chvilkový velmi silný nápad, 
záblesk, kdy jsem dokonce připustil, že žádný Bůh není. Trvalo to několik
vteřin a bylo to ohromující poznání. Něco tak drastického jsem dosud 
nepoznal. Byl to zcela opačný zážitek než ten, kdy jsem o mnoho let 
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později po epileptickém záchvatu ležel na JIPce a prožíval klinickou smrt.
Zážitek nadzemsky blažený, jen ticho pod čistou vodou, spousta klidných 
mlčících ryb a nepředstavitelný prostor. Prostor a klid a pokoj. Děkuji za 
oba tyto prožitky, jak se říká (a říkám to zde záměrně), děkuji celým 
srdcem. 

A tak to šlo den za dnem. Abych zde citoval u úvodu svého textu Vznik 
románu v sonátové formě anebo z románu Mínotaurův ostrov, který 
záměrně začíná podobně: … Je to teď stále více stejné. Každý den je pro 
mne stále delší. Uvědomuji si, že mě čeká život bez jakýchkoliv peripetií. 
Dlouho jsem si to nechtěl přiznat, velice prudce jsem se rozběsnil, když 
mi to někdo z mých známých naznačil. Bál jsem se něco podobného 
vůbec připustit, natož to přiznat, ale je to tak. Skončit jako ostatní kolem, 
pouze ve vzpomínání. Já se také vzpomínkám nevyhnu, ani nechci, ale 
chci vzpomínat jinak, bez lítosti a křivd…

Bylo to takové bezčasí, vakuum, čekání na Godota. Žil jsem ze 
vzpomínek, minimálně vycházel ven (někde jsem se dočetl, že prý Fráňa 
Šrámek odmítl za války vyjít z bytu, nevím, co je na tom pravdy, ale 
zapamatoval jsem si to). Odpoledne psaní a potom příprava do kostela. 
Táhla mě tam parta. Společenství mladých kluků, obyčejně bývalých 
skautů. Vždyť i pater byl v mládí skaut. A také nejstarší z ministrantů 
s přezdívkou R. Vzpomínám si na jednu velmi dramatickou příhodu, kdy 
se nám, v roce 1969, to byl ještě Skaut oficiálně povolený, zabil oblíbený 
spolužák Milan. Jít na pohřeb spolužákovi, který je žluto modro hnědý, 
má nezvykle nepřirozeně povyrostlé vlasy a proděravělý obličej, není nic 
příjemného. Určitě to ve mně zanechalo trauma. Určitě a pochopitelně. 
Jeho tvář se mně krutě připomněla nuceným polibkem na dobrou noc 
vlastní matce. 

Vím, jak se ten úraz Milanovi stal. Vzali si kus zrezivělého plechu a 
sjížděli po nějakém starém kolejišti. Na konci byla hluboká šachta. 
Vyprávěl mně to po letech sám R., protože ještě za Milanem do šachty 
slezl. 

Milan se na něho usmál a řekl, že ho nic nebolí. Na laně ho táhli už 
mrtvého.

Poté bylo vyšetřování, kriminálka, důvod, proč oddíl zavřít a R. 
vyhodit. Mně byl R. něčím strašně nepříjemný, působil na mě arogantně. 
Jednou mně podal album, ať se podívám. Pár fotek úvodem, kde je zcela 
nahý, prý další jsou spolužáci z lékařské fakulty, odkud ho pochopitelně 
po tom všem vyhodili. Otočil jsem stránku: na fotografii se na mě smál R.
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s nějakým pánem. Zeptal jsem se nevinně: „Kdo je ten pán? Táta?“ Usmál
se. „Podívej se pořádně. No?“ Krev mně ztuhla v žilách, jak se tak píše, 
aby se text zbrzdil a čtenář byl víc napjatý, byť v duchu přece jenom 
trochu tuší.

Milý R., ta ctnost všech ctností, který pečlivě každému upravoval 
rochetu a učil, který palec sepnout pod kterým, se tady fotil celou noc 
s nebožtíky.

Mlčky jsem vstal, ani jsem se nemohl podívat do toho jeho usměvavého
ksichtu.  „Dost mě to sebralo,“ jak říká kamarád Holden Caulfield, „že já 
vždycky musím narazit na nějakýho teplouše…“

Jaká náhoda. Brzy po revoluci jeli čtyři ministranti z nějaké slavnosti a 
měli autonehodu. Tři z nich vystoupili z vozu a šli přivolat policii. R. 
proletěl předním okénkem a ve vzduchu si zlomil vaz. Pár měsíců nato 
jsem našel jeho jméno s krycím jménem Robin ve svazku 
spolupracovníků StB. 

Vzpomínáš na osvobození a na chování ruské armády? Víš, jak 
vypadala vítězná přehlídka na Rudém náměstí? To ses asi nedozvěděla. 
Nastoupení Němci dostali silná projímadla, svíjeli se v křečích, než vůbec 
nastoupili k přehlídce. Tolik to všude páchlo a všude smích a potlesk a za 
šiky výsměšně jely kropicí vozy a ty sračky splachovaly. Ne nepodobně se 
chovala zvířata v Jevanech. Ta hromada, to byla pyramida fekálií, které 
záměrně vojáci se smíchem hromadili. Jinak jejich velitel ležel na sofa, 
pil, blil a sral do umyvadla a bidetu. Sprcha byla ucpaná. Velká legrace. 
Naprosté zděšení pro mého tátu (bylo mu 26 let), kdy viděl, jak vojáček 
popadl na poli kozu a obcoval s ní za velkého povzbuzování dalších 
vojáků. Ostatní se přidali také. Velká legrace. Dívky se schovávaly, 
hrůzou nespaly. Stačilo vyhlédnout si holku a vtrhnout do domku. 
V lepším případě dostali od velitele příkaz, že si nesmějí nic dovolit, jinak
budou před druhými zastřeleni, ale rabovat, to směli, a tak vzali, co se 
dalo, kolo ze stěny, tenisové rakety, a hodinky, hodinky, hodinky. „Daváj 
časy!“

Vždyť: „My Pobedíli!“
A vyhráli i „Pačesové“ a „Voseckých“, ti místní primitivové s tlustými 

býčími šíjemi, s prokvetlými rudými tvářemi od slunce a piva, ti vlastnili 
Jevany, my byli náplava a „ty bohatý“ bez zásluh, protože ráno v pět jsme 
neseděli na kozlíku a nešli na pole. Vosecký skutečně žil, je připomínán 
na konci vzpomínek. Je to ten, který se uměl „přitulit“, vytáhnout 
stranickou legitimaci, a hlavně potom se soudruhy pít a jak se říká jejich 

460



jazykem: „držet jim hlavu nad mísou.“ Sebranka, která infikovala Jevany,
prostor, teritorium. Tys moc dobře věděla, že musíš volit ze tří možností: 
útok, smrt nebo útěk. Volila jsi tu třetí možnost.

Jde o doplňování skládačky, jako když bábušku rozložíte a dáváte zase 
dohromady, zprvu nepochopitelné puzzle. Jako když koukáte na 
opracovaný šperk. Nazývám text noetikou, protože těch pravd je mnoho a
mnoho, dlaň i hřbet jsou pravda. Ty jsi trpěla nadměrným nadhledem, 
citlivostí a navzdory značné míře alkoholu jsi dávala pozor, jak a koho 
nekompromitovat. Proto ten fiktonym s Rippkou, to snad není 
napadnutelné. Ani nemohlo být, protože text byla léta schovaný a jen pár 
nejbližších vědělo, kde se po stanovených padesáti letech „nalezne“. 
Dokonce i vztah s Jeníčkem je popisován velmi komorně, ani zmínka o 
pravdivé smrti Masarykově. Kdyby se text tehdy dostal na veřejnost, do 
rukou „Pačesů“, té sloty primitivů, nebo KGB, znamenalo by to mnoho 
životů. 

Kolem causy Masaryka bylo vědomě vypuštěno mnoho „bílých 
králíků“, a tupý (a přející) dav se za nimi vydal. Mnoho dezinformací a 
záhad a úkolů k řešení. Rozhodně dobře víš, že Masaryk byl silně věřící a 
suicidium nepadalo v úvahu. Proto v jednu chvíli až vykřikneš bezmocí: 
„Tolik toho Jeníček neměl dělat, neměl, neměl dělat! Ne v roce 1914, ale 
v roce 1948. Zkušenost s vachmistrem Vencou ho nepoučila, že 
nejbdělejší a nejostražitější jsou četníci.“ („Dostali ho. Dostanou 
každého.“)

Masaryk jezdíval rád do Jevan, dost často, podle protokolu, se svým 
řidičem. Pamatuješ? Vzadu v odklápěcím zavazadlovém prostoru se 
choulil v kabátě osobního strážce. Jeníček byl prý jako dítě, když nasedal 
a loučil se, nezapomněl zvolat pitominu: „Ňufru ňufru ňufru, mám 
Cliftona v kufru!“ Všichni věděli, že se musí v nejlepším na týden 
rozloučit, a že jede zase do toho politického poválečného pekla. Proto 
taková ustrašená křeč a vtip blbý, kterému se bázlivě smáli všichni, kteří 
mávali za každou cenu. Taková křečovitá absurdní blbost jako vtip o 
jahodách. Taková absurdní logika bláznů, nevěřící své vlastní logice.

A teď ležím natažený ve vile, sám, na kanapi, pod mansardovým 
oknem. Před sebou Svět v obrazech, kde dělal zástupce šéfredaktora 
tátův kamarád Jirka Štejn, to je ten moc hezký Žid, který prožil 
koncentrák a tak se pochopitelně dal ke komunistům. Fotky Masarykova 
pohřbu dělal Ján Marco, s kterým jsem měl možnost spoustu detailů 
probrat.  
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Ale vždyť přece Olga Scheinpflugová tvrdila, že jí Jeníček volal ten den 
ráno a šeptal do telefonu, že je konec.

Promnul jsem si oči. Naproti na stěně, kde byl pokoj vyčalouněný 
starými novinami pod utrženou tapetou, jsem zřetelně uviděl kus novin. 
Starých, žlutých, nezajímá mě datum, možná je tam vytištěno větším 
tučným písmem „YLAJALI“ anebo, jak teď s námahou čtu, „MY 
POBEDILI“, napadá mě jako ve snu. Masarykova sebevražda, skok 
z koupelny… Vždy u toho musela být všudypřítomná KGB. Ovšem pravda
byla zcela jiná.

Jan Masaryk trpěl velikými depresemi, od mládí, byly to geny po 
matce. Teď se ocitl ve vládě, samozřejmě chytře přizván Gottwaldem, a 
rychle přišel na to, co za hru se tady hraje. Jak výstižně říkáš: to neměl, 
neměl, neměl dělat…  Chtěl zpátky do Anglie, do Londýna, do zahraniční 
vlády. Ještě den předtím odjel do Sezimova Ústí za Benešem, věděli oba, 
že jsou odposloucháváni. (Mimochodem, Masaryk si stěžoval, že je mu 
nepříjemné, jak ho všude doprovázejí „dva muži“.) Byl v dobré náladě, 
protože měl druhý den odjet na čtrnáctidenní léčebnou kúru. Jen prý pár 
nejbližších vědělo, co se chystá.

Druhý den večer čekal Masaryk s dvěma nejbližšími lidmi ve Kbelích 
na letadlo. Ovšem letadlo nemohlo přistát. Státní bezpečnost s asistencí 
NKVD (jedna svědkyně, Elizabeta Peršinová, poslední svědek vraždy 
v Rusku) Masaryka z letiště odvezla. Jeho zahradník ještě viděl jeho spící 
tvář opřenou za záclonkami ve voze, jenž mířil nahoru k Černínskému 
paláci. Tělo bylo oblečeno do naruby převlečeného promočeného pyžama 
a vystrčeno z okna. To je všecko, co o tom vím od Jána Marca. 

Ležím, vnímám to ticho a jen pootočím hlavu. Za mnou je pokojík 
s rozvrzanými nemocničními postelemi. V rohu v postýlce se sítí spím já. 
„Když čůráš, tak nesmíš čůrat na hranu toho nočníku, ať nás to nebudí,“ 
slyším otce. Máš pravdu, to rodové nesmíte je tak zažité v pravidlech 
měšťanské rodiny. 

„A ten příbor drž nahoře, držíš ho jako lopatu,“ řekne mi otec o patro 
níž v jídelně, „opravdu, jako lopatu, nevěříš mi?“ A pokračuje: „Ty se na 
mě asi budeš zlobit, ale musíš bezpodmínečně těma nohama pod stolem 
klátit? Nezlob se, že se ptám, ale tobě to připadá slušné? Jestli ano, tak 
mi to klidně řekni.“ A dále: „To maso ti nevoní? Cože, kližka? Nekousej 
tak pomalu. Jaká kližka! Dokud to nesníš, nejdeš od stolu! Nezastávej se 
ho, tak to má studený! Jí pomalu, má to pochopitelně studený, jak jinak. 
Dojí to. Co já bych za to dal! Zastáváš se ho. Nezlob se, co ti tady teď 
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řeknu, klidně před tím klukem, ale zatím výchovu držím pevně v rukách 
já!“ A dodá naštěstí klidněji: „Aby bylo jasno.“

Matka sedí tiše u stolu, ale neodváží se to studené sousto sníst za mě. 
Oba koutkem oka vidíme, že otec nechal dveře pootevřené a z tmavé 
předsíně nás oba pozoruje. Kdyby tak člověk (s velkým pocitem viny, 
ovšem jak líp se vykoupit?) ten lůj přilípnul pod hranu stolu!

Tady se, milá teto, rodiče poznali na pozvání strýcovy manželky. To byl 
malíř Petr. Žil celý den na vozíku o patro níž v jedné prokouřené 
místnosti, smrdící laciným rumem z konzumu, kde jste vepředu na 
verandě pili to hrozné víno. Když jsme přijeli, strýc Petr v tlustém svetru 
obyčejně spal na stole. Prý si ho oblíbil, říkal mi táta, karlíňák Tonda 
Zápotonda, který hrával na držky po putykách, a se strýcem Petrem 
(bytem Křižíkova ul., blízko kostela sv. Cyrila a Metoděje) toho dost 
vypili. Soudruh, když se nám stal prezidentem a na harmoniku už nehrál,
kupoval od Petra obrazy Karlína. Strýc Petr rozhodně uměl malovat, ale 
alkohol a obrna udělaly své. Magistra Olga, jeho žena, o něho vzorně 
pečovala. Měli dvě děti, Petra a překrásnou dceru Báru. Hodně fotografií 
Dagmar Hochové jsou pořízené právě v Jevanech. Baruna je obyčejně 
logem jejích fotografií. 

Jednou jsem zaslechl nějaký křik a nadávky, zvědavě jsem vstoupil do 
pokoje a tam jsem uviděl zuřivého, opilého a pomočeného strýce, jak se 
snaží mezi nábytkem dostihnout Barču. Pištěla jako myš, schovávala se, 
ale nakonec jí otec pomocí hole zručně podtrhl slaboučkou myší nožičku 
a naprášil jí do kožichu, že už ani nepípla. Cítím strašnou únavu, milá 
teto, musím se jít projít, musím ven, nadýchat se vzduchu.

Baruna žije dnes v Německu, utekla dávno a zúčastňuje se protestních 
akcí a pochodů se svojí přítelkyní a v tričku na bohatých prsou, kde má 
na žlutém podkladu napsáno: „Jsem jako Martina, ale nehraju tenis.“ Na 
chlapy zanevřela, i když ne tak zcela.

Nahoře v mansardě jsem nechal svítit svíčku, okno svítilo do tmy. Otce 
už dávno, jak jsem říkal, majetek nezajímal, nebyla to už jeho doba, a 
něco mezi těmi dvěma bratry bylo. Táta jen a jen racionální, praktický, 
bratr plný emocí. Jako pozorný syn s bolestí vnímám, že se o mém tátovi 
nezmiňuješ ani jednou. Jsi noblesní a citlivá.

A víš, že otec mi nedovolil se setkat s Pepíkem, kterého nazýváš Joe, 
když přijel do Prahy na návštěvu? No ano, záměrně mi řekl špatné 
datum. Proč? Co nechtěl, abychom si vyříkali? Začali jsme si tedy 
s Pepíkem psát a ihned mezi námi vznikla velká sympatie. Kolik otázek a 
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kolik odpovědí? Kolik letitých pochybností, a najednou šmahem, 
škrtnutím pera všechny zmizí. A také jsem konečně dostal odpověď i na 
svoji největší životní pochybnost. 

Poprosil jsem Pepíka, aby přijel znovu do Prahy, že potřebuji probrat 
další podrobnosti a písemnosti, a Pepík slíbil, že v květnu přijede. 
Vzpomínám si, že jsem v tu dobu režíroval Malého prince s paní 
Galatíkovou a na představení přišla teta Olga, manželka malíře Petra, 
švagrová mého táty. Oznámila mi, že Pepík zkolaboval a přestala mu 
fungovat jeho jediná ledvina. „Co teď bude s Barunkou,“ ptala se. Baruna 
totiž neváhala, přemohla svoje lesbické zásady a Pepíka si vzala, když 
ovdověl, po té hnusné smrti své milované ženy Věry.

Byl jsem v šoku. Milovaný Pepík leží na přístrojích, na dialýze! „Ať Ti 
Pánbíček ručičky políbí, jak se o nás staráš…“ psal mi v dopisech. Tenhle 
dopis jsem nosil v peněžence stále při sobě. Dostal se z toho, žil dál na 
Floridě, jeden čas špatně mluvil, psaní mu dělalo obtíže. Tak k čemu to 
teď všechno bude? Jevany jsou napsané a já můžu v mírném šoku 
nečekané satisfakce akorát tak sedět a polykat salám a ulupovat housku a 
upíjet mezinárodní Coca-Colu.

Ovšem, můžu mu zavolat a pochlubit se. První, co furiantsky udělám, 
zítra v devět večer mu zavolám, to jsou v Boca Ratonu na Floridě 3 p. m. 
Prodal jsem dvě starožitné skříně (nikdo mi finančně nepomohl, kromě 
velmi schopného doktora Chalupy, mladého advokáta, který mně 
pomáhal s restitucemi), a tak jsem měl alespoň určitý kapitál na dlouhé 
telefony přes oceán a na letenku.

„Já tě z toho hrobu dostanu,“ šeptal jsem si pro sebe celou dobu. Pepík 
měl přítele, notáře, a ten mu poradil, že zaprvé nikdy nesmějí oba 
manželé létat ve stejném letadle (to kvůli pojistce) a zadruhé, kdyby byl 
jednou na přístrojích, které by pracovaly za něho a mozek by tudíž 
nefungoval, má být ihned odpojen (to zas kvůli pojišťovně, která ráda 
nechá pacienta takto přežívat, protože pozůstalí nemají obvykle to srdce 
příbuzného odpojit a pojišťovna tak bere denně velké peníze). V tomto 
případě přece jen relativně krátkým výpadkem a otravou organismu 
nefunkční ledviny byla naděje tělo dialýzou pročistit a mozek by začal 
opět pracovat. Řeknu ti, tetičko, milující svého Pepíčka nadevše, že při 
našich rozhovorech na Floridě Pepík reagoval zcela spontánně, pouze 
chůze po pláži mu dělala potíže. A dialýza třikrát týdně. To bylo velmi 
omezující. V Torontu dojít na dialýzu přes celé město v mrazech, 
v dopravních zácpách, bylo na tak oslabené tělo velká zátěž. Pokud se 
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nedostavil včas, ležel na klinice jiný čekatel, a on se musel ucházet o 
volné místo až v noci. To už na něho přicházely obyčejně deprese. Proto 
bylo výhodnější být půl roku v Boca Ratonu, a novým Neonem, na který 
jsem mu přivezl legálně peníze, se pohodlně dopravit pár majlí na 
rozkošné náměstíčko s velkým jezírkem. Tam jsem na Pepíka čekal tři 
hodiny. K vozu se obyčejně dosoukal šedivý muž, který se vnitřně třásl a 
mlčel. Dovedl jsem ho opatrně po schodech do pokoje a posadil na 
kanape. Konečně si zapálil dýmku, kterou celou dobu držel v puse. 
Otevřel jsem mu mlčky láhev vína a pustil rádio. Do půl hodiny začala 
hlava fungovat: „Docela bych byl pro, zajít si někam na pořádnou večeři.“
Oddychl jsem si, ten den bylo vyhráno.

Na okně ležela baterka. Kupodivu slabě svítila. Postele už nebyly ty bílé
nemocniční, ale fortelně dřevěné, s dvěma vlhkými dekami. Pokoj byl 
nevětraný. Otevřel jsem okna. Jak si v podvědomí pamatuje člověk každý 
pohyb. Okna na dlouhém háčku, dvě okna dovnitř, drobná cvaknutí, dvě 
ven a zaháknout. Dovnitř vnikl teplý vzduch. Když si dám na sebe dvě 
deky, v klidu přespím. Těšil jsem se na ráno, na sluneční paprsky na 
stropě. Podíval jsem se do kouta. Stála tam dřevěná truhla. Dětská 
postýlka a nočník zmizely.

Pepíkova žena Věra byla Židovka z rodu Glázrů. Dům na Vinohradech 
měli kousek pod náměstím Míru, kde se kříží Legerova ulice s Žitnou, 
tam měl za války kancelář sám Heydrich. Ona už svůj dům neviděla. 
Milovali se s Pepíkem až neskutečně a měli spolu tři dcery. Ann, Jane a 
Mary. Geniální Jane, s IQ snad 142 ve čtrnácti letech usnula a probudila 
se jako šestiletá holčička. To rodinu hrozně poznamenalo. Věra už 
předtím, po celou dobu, co spolu s Pepíkem žili, měla třikrát týdně v noci 
záchvaty děsivé paniky. Ona přežila koncentrák, ale její sestra nikoliv. 
Zemřela na tyfus. A jak to tak bývá, musí si přeživší najít odůvodnění, 
proč přežili, a zbavit se pochybností. Uvěřila, že viníkem je ona. Byť vůbec
ve stejném lágru nebyla, uvěřila tomu, že kdyby byla, podala by sestře 
vodu. Mnohokrát se Pepík pokoušel dostat ji k nejlepším psychiatrům, o 
syndromu přežití ještě studie neexistovaly. Málokdo ví, kolik mladých lidí
dnes v sobě nese válečná traumata a vyhledává psychiatra. Ačkoli jsme se
narodili několik desetiletí po válce, válečné zkušenosti našich prarodičů 
se na naší výchově definitivně podepsaly. Není den, kdybych si s pocitem 
viny neuvědomil, že se mohu napít čisté vody a že mám každý den jídlo. A
co hůř, občas jsem ve své fantazii napadán variacemi nejhorších mučení, 
které lidský tvor musel v koncentráku zažít. A tak Věra začala po té 
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příhodě s ubohou Jane utíkat z domova. Nevím, patrně hledala svoji 
sestru, nebo hledala odpověď. Nebo chtěla být od toho všeho co nejdál. 
Vždycky se schovala v některém Motorestu, což už děti i Pepíka 
nechávalo relativně klidným, stačilo nadiktovat číslo karty a lehce se 
zjistilo, kde bylo touto kartou zaplaceno. Pepík se staral o holky, vařil jim 
a vodil je do školy.

Až jednoho dne kvečeru zazvonila u bytu policie. Byli velmi slušní a 
soucitní. Jeden z nich se zeptal: „Můžou jít ty děti pryč?“ a položil před 
Pepíka v igelitovém pytlíku dámskou koženou botu. 

„Ta bota je šitá na zakázku, pane. Zjistili jsme, kdo tu botu šil. Je nám 
líto, našla se v Niagaře. Tohle je jediná identifikace. Během tří týdnů se 
tělo objeví dole v jižním ramenu. Identifikace není možná, pane, je nám 
to líto.“ 

Policista si setřel pot: „Tělo se pětkrát nafoukne a ty plyny vevnitř ho 
ještě ve vodě rozstřílejí na všechny strany. Budeme dělat, co bude 
v našich silách. Měla vaše paní šperky, hodinky, prstýnek? Nebyly mezi 
vámi žádné rozepře, že? Léčila se, to jsme si zjistili. Ozveme se. A pohřeb 
smí být jen v rodinném kruhu. Rakev přivezou, kam určíte. Zaletovanou. 
Ale doma na dlouho… to bych nedoporučoval.“ Zapípala vysílačka: „No? 
Jo, jedeme tam.“ A velmi soucitně se rozloučili. 

Když mně tohle Pepík napsal, stále pevným rukopisem v dopise plném 
citu a důvěry, obratem jsem zavolal: „Moc rád bych tě viděl, ale mám 
prosbu. Rád bych měl vlastní postel a koupelnu. Přiletím do Miami, a 
pokud bys mi doporučil nějaký blízký hotel, budu rád.“ 

„To není problém, budeš u mě, s vlastním pokojem a koupelnou.“ 
A tak jsem dorazil po šesté (byla už tma, která okolo šesté nastala 

během pár minut každý den) do tmavé osvětlené noci, plné vůně moře a 
asfaltu, na příjemně rozpálenou Floridu. Kolik pochybností padlo, kolik 
otázek bylo zodpovězeno! Tak proto táta nechtěl, abych s Pepíkem 
mluvil! Bál se. Ovšem Pepík (stejně jako ty) byl noblesní. Buď řeknete 
pravdu natvrdo, nebo uznáte za vhodné taktně se otázce vyhnout. Pepík 
věděl, že můj táta umírá v Krčské nemocnici, kde jsem já trávil celé 
mládí, a tak za celou dobu neřekl ani jedno nepříjemné slovo vůči svému 
bratranci. Ovšem neopomněl podotknout, že měl moji mámu moc rád. 
Tím řekl hodně. 

Jednou se mě zeptal, proč se manželka jednoho z příbuzných strýce 
Fanty jmenovala Bílá.

„Copak to nevíš?“ podivil jsem se. „To znamená Weissová.“
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„Wow,“ kývl. (To slovo wow je mně nepříjemné, teď ho používá snad 
každý. A slovo auč je mně mnohem víc protivné, takhle Pepík úpěl ze 
spaní, když měl bolesti.)

Řekl jsem mu o svých pochybnostech ve škole, o mém údajném 
židovství. 

Pepík se na mě podíval, chvíli mlčel a pozoroval mě.
Zatočila se mi hlava.
„Babička tvého táty dělala služku u nějakého židovského doktora,“ řekl 

tiše. 
To jsem věděl. 
„No a jak to bývá, musela být k dispozici, jak se říkalo. To byla 

podmínka k přijetí do domácnosti.“
Takže táta celou dobu tajil svůj původ! Také kvůli případné ostudě... 
Další pochybnost padla. Takže ne já, ale vrah je vinen. 
Ulevilo se mi.
Už v této době, nebo možná i dřív, rodinné vztahy (a tíha genů, jak mi 

kdysi řekl neurolog) mi přivodily bolesti páteře a extrémní vnímání, které
mě dovedly k tomu nejhlubšímu alkoholismu. Je to tak, milá teto, pro 
všechno lze najít nějaký důvod. 

Po operaci utržené sítnice mě od psaní brzo začínají slzet oči a ze svítící
obrazovky cítím velkou únavu. Vždyť to ani není pořádný příběh, nemá 
děj, a co nemá děj, se nedá vyprávět, viďte pane Fuksi.  Teto, už si nechci 
povídat. Jsem moc unavený z té obrazovky. Oči bolí, a srdce také, tak 
divně těžce se mi dýchá. Ať čtenář sám zalituje, proč text není delší. 
Doufám, že jsem touto knížkou vytesal tvoje jméno na rodinný pomník. 
Vždyť my přece jen pobedíli! Končím, už nemůžu. 

Podíval jsem se ven do stromů, aby si oči odpočinuly. Za pár chvil 
svíčka dohoří. Nechal jsem klíče ležet na stole. K čemu by mně, milá teto, 
Lotty, Věro, Pepíku, který jsi týden po smrti táty odešel za ním, a vy další,
byly? Pořád je venku za okny mansardy tak podivná tma. Sestoupil jsem 
po vrzajících schodech a vyšel na verandu. Takové teplo, vždyť je ještě 
noc a všichni kolem spí. Jako by potichu vrzla vrátka, jako by se čísi stín 
na zahradě zastavil. Necítil jsem ani trochu strach, naopak, teplo a 
pokojný klid a bezpečí.

„Je tu někdo?“
Kolem jen pokojné bezpečí a klid. 
„Erichu?“ 
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Popošel jsem pár kroků a zůstal stát uprostřed zahrady. Malá ropucha 
pleskavě přeskákala přes kameny a schovala se pod naskládaným dřívím.

Popojdu pár kroků a zůstanu stát uprostřed zahrady. Jako by několik 
stínů postávalo u vrátek. Oneiroidní stav se opět ozval, zase kolem mě 
krouží postavy jako na Chagallově obrazu. 

Zdá se mi to? Jako by se někdo z nich díval na hodinky. Jako by 
zavrzala vrátka.

„To jsi ty, Erichu?“ 
Zase jsem zahlédl stíny. A najednou, hlava se mi zatočila, přede mnou 

stojí plno lidí! Je tady strýc, táta, maminka, a kdo je ta malá holčička? S
měje se a vyplazuje na mě dětinsky jazyk. To je tak podivné, myslím si. Ať
už nesvítá!

„Počkejte,“ řeknu v duchu, „já jdu s sebou!“

Jmenný seznam:

Braunerová Zdenka (1858–1934), malířka   a grafička, blízk  á   
přítelkyně a tzv. patronka řady českých umělců, jako byli Antonín 
Chittussi, Vil  é  m Mrštík  , Julius Zeyer, Miloš Marten, Joža 
Úprka, František Bílek nebo Jan Zrzavý.

Canetti Elias (1895–1994), německojazyčný spisovatel židovského 
původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, autor děl Zaslepení, Masa a 
moc aj. 

Fanta Josef (1856–1954), architekt, návrhář nábytku, malíř, autor 
mnoha publikací (např. O svérázu krojovém a bytovém), věnoval se 
ochraně památek a byl významným mecenášem. Náleží ke generaci 
Národní  ho divadla  . V počátcích kariéry patřil k 
představitelům novorenesance, spolupracoval a byl 
ovlivněn architektem Antoní  nem Wiehlem  .   Po ukončení studií se stal 
asistentem svého profesora Josefa Z  ítka   při stavbě Národní  ho divadla  ,   
kdy mimo jiné vytvořil novorenesanční lampu, která před divadlem stojí
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dodnes. Stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů české secesní 
architektury.

Fantová (Keltonová) Babyla (1895–1990), dcera arch. Josefa Fanty, 
manželka Jiřího Kameníčka.

Feuerstein Bedřich (1892–1936), architekt, malíř a scénograf. Začínal 
u Josipa Plečnika, v roce 1923 spoluzaložil architektonickou sekci 
Devětsilu ARDEV.

Fischer Otokar (1883–1938), literární historik a profesor germanistiky 
na Univerzitě Karlově, divadelní kritik, literární teoretik a překladatel.

Frič Josef Jan (1861–1945), český 
průmyslník a zakladatel Ond  řejovsk  é   hv  ězdárny  .   Založil klub 
amatérských hudebníků Heroldův klub. Jeho otec byl básník 
a revolucionář Josef V  áclav Frič  . 

Fuks Ladislav (1923–1994), významný český spisovatel.
Garnstädter Augion, jedna z postav románu Vacant.
Halík Miroslav (1901–1975), literární historik a bibliograf. Po smrti 

Karla Čapka na sklonku roku 1939 stal editorem Čapkova díla. Otec 
katolického kněze a teologa Tomáše Halíka.

Hausman Jaroslav (1907–1976), motoristický publicista, syn lékaře a 
majitele sanatoria Jaroslava Hausmana. Vyrůstal v rodinné vile v 
Jevanech. Vystudoval techniku a působil jako konstruktér u firmy J. 
Kameníček a spol., později Továrna obráběcích strojů (TOS). 
Vyprojektoval skútr Rodeo (1945). Věnoval se sportovnímu motorismu a
létání, později byl redaktorem časopisu Svět motorů.  

Hoffmeister Adolf (1902–1973), významný a všestranný český umělec,
spisovatel, malíř, karikaturista, diplomat. Zakládající člen Devětsilu. 
Patřil k osobnostem druhé generace předválečné české avantgardy. V 
roce 1939 uprchl za hranice, nejprve žil v Paříži, později v USA. Za války 
pracoval jako redaktor Hlasu Ameriky. Napsal libreto k opeře Hanse 
Krásy Brundibár (premiéra 1943 v Trezíně). V roce 1945 se vrátil do 
Prahy a působil zejména v oblasti zahraničních kulturních styků.

Hochová Dagmar (1926–2012), významná česká fotografka 20. století.
Honzák Radkin (1939), psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog.
Hoppe Vladimír (1882–1931), český filosof. Razil filosofii hledáním 

cesty do transcendentna. Jeho vzory v tomto ohledu byli Platon, 
křesťanští mystici, Henri Bergson či E. von Hartmann; výrazně ovlivněn
myšlenkami Immanuela Kanta. Filozofii chápal jako výraz umění 
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naslouchat vlastnímu podvědomí, metafyzickým hloubkám své 
osobnosti a jejím prostřednictvím bytí jako takovému.

Horlivá Eva (1896–1977), překladatelka, sestra Babyly Fantové 
(Keltonové), dcera arch. Josefa Fanty.

Chagall Marc (1887–1985 ), bělorusko-francouzský malíř židovského 
původu s výrazným uměleckým rukopisem, pohybujícím se kdesi na 
hranici expresionismu, symbolismu a kubismu.

Jesenská Milena (1896–1944), česká novinářka, spisovatelka a 
překladatelka, která zahynula v koncentračním táboře Ravensbrück. 
Přítelkyně (zejména korespondenční) Franze Kafky, mj. první 
překladatelka jeho Procesu do češtiny.

Kafka Franz (1883–1924), světoznámý pražský německý spisovatel 
židovského původu, autor nesmrtelných próz Proměna, Proces, Zámek 
a dalších.

Kameníček Jiří (Kelton) (1894–1976), továrník, majitel TOS 
Hostivař.

Kameníček Josef (1899–1918), syn arch. Josefa Fanty, padl na konci 
války.

Kameníček Josef (Joe Kelton) (1925–1995), syn Jiřího Kameníčka, 
architekt, zemřel na Floridě.

Kameníček Petr (1922–1966), akademický malíř. Studoval u R. 
Vejrycha, v Sychrově škole v Mánesu a u prof. O. Nejedlého na Akademii
výtvarných umění v Praze.

Kautman František (1927–2016), český literární historik, rusista a 
spisovatel. Jeden ze signatářů Charty 77. Znalec díla Franze Kafky.

Klener Marian P. (1940), farář strašnické farnosti Neposkvrněného 
početí Panny Marie.

Machar Josef Svatopluk (1864–1942), český básník, prozaik, satirik, 
literární teoretik, představitel kritického realismu. Spoluautor 
Manifestu České moderny. Autor básnického cyklu Svědomím věků aj.

Masaryk Jan (1886–1848), československý diplomat a politik  . Syn T.   
G. Masaryka.

Mauder Josef (1854–1920), český sochař, malíř, profesor na c. k. Státní
průmyslové škole v Praze, řádný člen České akademie císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, vážený člen mnoha odborných 
gremií a autor statí o výtvarném umění.

Moučka Viktor (1926), český violoncellista a pedagog.
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Palach Jan (1948–1969), student, který se zapálil na protest proti 
sovětské okupaci v srpnu 1968. 

Pinkas Soběslav (1827–1901), český malíř, karikaturista a veřejný 
činitel.

Preissová Gabriela (1862–1946), česká dramatička a spisovatelka, 
představitelka realismu a dramaturgyně Národního divadla. Autorka 
dramat Její pastorkyňa, Gazdina roba aj.

Reinsberg Jiří (1918–2004), český katolický kněz  , který působil   
zejm  é  na v pražsk  é  m kostele Matky Boží př  ed T  ýnem a v kostele sv.   
Havla. Jeho farnost byla znám  á   jako společenství intelektuálů  , disident  ů  
a studentů, ale byla tak  é   prvním místem zavádění česk  é   liturgick  é   
reformy do Druh  é  m vatikánsk  é  m koncilu.  

Štech Václav Vilém (1885–1974), významný český historik umění, 
teoretik, kritik a publicista, profesor Akademie výtvarných umění 
v Praze.

Theer Otakar (1880–1917), český básník, prozaik, dramatik a 
překladatel. Spolupracoval s časopisy Lumír a Literární listy.

Voskovec Jiří (1905–1981), herec, spisovatel a dramatik, vlastním 
jménem Jiří Wachsmann, který se narodil jako třetí dítě Jiřiny 
Pinkasové (dcery malíře Soběslava Pinkase), kolega a přítel Jana 
Wericha a významný spolupracovník Jana Wericha a Jiřího Ježka v 
rámci Osvobozeného divadla, jeden z umělecké dvojice V & W. Od roku 
1939 žil v USA (s přestávkou 1946–1948).

Wachsmann Alois (1898–1942), český malíř, sc  é  nograf   a architekt. 
Studoval u profesorů Josefa Fanty, Antonína Engela a později Josefa 
Gočára. Jeden ze zakladatelů Devětsilu. Jeho bratranec byl Jiří 
Voskovec.

Willis Bruce (1955), celým jménem Walter Bruce Willis, známý 
americký filmový herec a producent.

Zelenka Ladislav (1881–1957), český violoncellista a hudební pedagog.
Člen Česk  é  ho kvarteta  .

Zeyer Julius (1841–1901), český prozaik, dramatik a básník, přední 
představitel lumírovsk  é   generace. Jeden z nejvýraznějších 
českých novoromantiků či předchůdce dekadentů. Jeho bratr byl 
významný český novorenesanční architekt Jan Zeyer z generace 
Národní  ho divadla  .
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