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Mám tu dopis od Michaela Špirita ze 14. května 2002. Píše, že při
posledním rozhovoru s mým mužem mu kladl nepodstatné otázky
na jeho knížky, například na studium antiky kvůli Tomanovi, a on
že mu vyprávěl věci závažnější, za jakých okolností a rodinných
těžkostí jeho práce vznikly. Dokonce z toho Špirit vyvozuje, že
jeho otázky byly nepatřičné, snad jakoby akademické.
Byly správné. Správně se zajímal o věci hlavní. Není důležité, jak co vzniklo, ale co vzniklo, výsledek. Koho zajímá, nebo
líp, kdo ví, že Babel, než pustil z ruky svůj text, ho donekonečna
přepracovával, že se za první verzi tak styděl, že pečlivě dbal, aby
nikdy nikomu nepřišla do ruky a nikdo neviděl tu mizérii, z níž
se jeho skvostné prózy vylouply. Čím je důležité, že Čelakovský
skoro celý život hladověl („Mám-li co, jím, nemám-li, nechám
být“), že Mucha měl v pařížském ateliéru pytel čočky a vařil si ji
pořád dokola atd.
Ovšem mě to zajímá, průběh našeho života, a asi mi víc než
jeho „výsledky“ – které u jiných jsou mi hlavním kritériem, které
umím obdivovat a ocenit, které potřebuji znát a obírat se jimi –
prochází teď hlavou, jaké byly časy, které nemají pokračování, protože nastaly časy jiné.
Nikdy jsme neměli vysloveně hlad, navážu-li na Špiritovu poznámku v nekrologu, i když nouzi ano (pamatuji si na den, kdy jsme
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měli doma jen brambory a jedno vajíčko, ale já taky recept z dělnické kuchařky, jak z těchto dvou surovin vyrobit nějaké údajně
jídlo, parádně se mi nepovedlo a Přemek to taky tak komentoval).
Snad každý by ze své vlastní zkušenosti dodal nějakou drastičtější hladovou vzpomínku. Nikdy jsme si od nikoho nic nepůjčili –
jen zpočátku od rodiny, od Přemkova bratra Vládi na byt a od mé
matky na nábytek, osm a půl tisíce, Vláďovi jsme dluh splatili a po
matčině smrti mi otec zbytek, tři a půl tisíce, odpustil.
Že jsme žili chudě, možná bídně, to jsme věděli i nevěděli. Byli
jsme mladí a měli jsme byt (asi třetinu do svých třiceti let našetřil Přemek, třetinu já, část půjčil Vláďa, zbytek jsme spláceli státu)
a zajímaly nás jiné věci, nás oba naštěstí úplně stejné. Snad krom
toho, že pro mě byla důležitá příroda, i ve snech, zdálo se mi o ní,
cizí země, mimořádná místa, k tomu byl Přemek stoprocentně
lhostejný.
Do bytu na Petřinách jsme se nastěhovali v únoru 1964, já už
čekala Janu. Byt byl, až na družstevní zařízení kuchyně a skříně ve
zdi, dokonale prázdný, Přemek spal na spartakiádním lehátku a já
na vršku od gauče, kdysi majetek Šaškových, z něhož už padala
tráva. Aleš Haman nám dal pěknou stojací lampu, ještě je v Přemkově pokoji. V kuchyni krom umakartové linky byl stůl, součást
jakéhosi špajzu, Přemek u něj už první den – když ráno přivezl
taxíkem od Míkových ze Spořilova, kde jsme čtyři měsíce bydleli,
našich pár věcí – přes den pracoval. Dvě židle nám darovala jeho
teta Olga.
Přemkova nádherná vzpomínka byla, že když si od práce odskočil napít se mléka z lahve na balkoně – to byla ještě devatenáct
let naše lednice, než nám paní Dobrovolná koupila opravdovou –,
v tom mléce plavaly ledové krystaly.
Jako první zařízení do bytu jsme si koupili kufříkový psací stroj
Consul, stál osmnáct set. Přemek na něm uměl psát, držel tužku
oběma rukama a tupým koncem ťukal písmeno po písmeni do klá8

ves. Tak napsal mnoho textů, nakonec na Petrově počítači kapitoly
do Dějin. Mezitím psal na elektrickém stroji, vyřazeném z Ústavu, na tom asi napsal textů nejvíc. Ovšem dlouhé práce, poslední
verze celých knih, si dával opsat, nejčastěji od paní Dunděrové.
Chudoba nás nestísňovala, byla to daná věc, jako dané bylo, že
Přemek nemá ruce, a také že na to naprosto kašle, jenom zpočátku, když jsme spolu začali chodit a já ho za ty ruce brala, ucukával,
kvůli mně, že se mi nemůžou líbit takové pahýly, a taky se mi nelíbily, mrzáky jsem si odjakživa eklovala a jako vrchol hrůzy jsem
si představovala, že bych si musela nějakého vzít. Také jsem s žádným braním zpočátku nepočítala, jen jsem si říkala, že je škoda,
že kluk, s kterým si rozumím nejlíp ze všech, od prvního momentu se s ním cítím úplně volně a jakoby bezpečně, pod ochranou,
na všechno se díváme shodně, je tak vadnej, že bych takovou věc
nikdy nepřekonala a že není myslitelné, abych s ním počítala na
celý život. Ale jako jsem se naučila ho za ruce brát (a na konci,
v nemocnici, je hladit s šílenou, nezviklatelnou nadějí), naučila
jsem se postupně zvykat si na reakce lidí (to trvalo nejdéle), až po
naprostou lhostejnost k tomu, k pojmenovávání jeho rukou hnátama a pahejlama, protože předmětem netabuizování a černého
humoru u nás bylo, Přemkovým vlivem, všechno, co si skutečné
vážnosti nezasluhovalo, včetně záležitostí našich dětí, včetně pošklebků našich dětí otci, což bral jako milou pozornost, a milá pozornost to byla, ale ne moc častá, protože nikdo taky často nekomentoval, že má nos a dvě uši. Jeden z argumentů mé matky proti
tomu, abych si Přemka vzala, byl: Jak bys to mohla udělat svým
dětem, že jim vybereš takového otce? S otcem neměly děti žádný
problém. Petr si z kluků, když se ho někdo zeptal, co se stalo jeho
tátovi, dělal srandu, doma se tomu smál a vyprávěl, na jejich dotazy že skloní hlavu na stranu, zatváří se nyvě a řekne tichým hlasem: O tom já nechci mluvit.
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Na otázku, co na něm vidím, jsem matce řekla: S ním si nejlíp
popovídám. Matka: Manželství není diskuse. Naše manželství byla
z velké části diskuse. Z mé strany pak i občas hlasitý křik, jímž jsem
podpírala své argumenty, aniž jsem si byla vědoma, kolik decibelů
právě vydávám. Přemek měl klidnou letoru, ale neslevovali jsme
si navzájem nic. Jolana, Petrova holka, když k nám přišla, se divila dvěma věcem – jednak, že když se díváme na televizi a pořad,
který nás zajímá, skončí, hned ji vypneme a nečekáme, co bude
dál, a hlavně, že my dva s Přemkem se spolu pořád o něčem bavíme, přeme a diskutujeme.
O matčiných argumentech jsem věděla své. Chápala jsem ji,
taky bych nechtěla, aby si moje dcera vzala někoho takového. Ale
Přemek se choval, jako by si svého kriplovství nevšiml, taková bohorovnost na mě působila, a patrně i na ostatní. Aspoň na část
z nich. A pak: viděla jsem, že jestli mu něco chybí, tedy zatraceně
málo proti tomu, co chybělo mnoha jiným. Říkala jsem si, že on
a moje matka jsou dva lidi, které mám nejradši na světě, že není
možné, aby se navzájem neměli rádi. Přemka jsem si vzala tajně,
rodiče u toho nebyli (moje sestra mi naznačila, že si to tak přejí,
ale nebyla to pravda), můj sňatek byl pro ně velká rána. Brali jsme
se 16. října 1962, Přemek k nám do Bechyně směl přijet až krátce
před Janiným narozením v červnu 1964. A stalo se přesně, co jsem
čekala. Moje přísná a nepřístupná matka si ho zamilovala, a netrvalo to moc dlouho, ráda se s ním bavila, získal si ji hned druhý
den, když ráno vstal a přišel do kuchyně v pyžamu a choval se,
jako by byl u nás doma, jako by tam patřil. Nakonec v něm matka
viděla pro nás všechny oporu, když bylo třeba něco rozhodnout,
ptala se: Co tomu říká Přemek? Měla jen jednu výhradu: že je na
mě moc hodný. Myslela, že mě rozmazlí a zkazí. Do jisté míry
měla pravdu.
Prvně jsem Přemka uviděla před Domem obuvi, dřív a později
Baťou, dole na Václaváku, když končila spartakiáda 1955.
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Jako dobrá studentka, ale ne moc valná cvičenka jsem ve škole
(tříletá Pedagogická fakulta UK v Českých Budějovicích) už po
promoci, jako náplast, že nebudu mezi těmi, co vystoupí na Strahově, měli dost lepších – zanic jsem tam cvičit nechtěla –, dostala
od tělocvikářky dva lístky na tribunu i na nocleh v noclehárně. Jela
jsem s matkou z Bechyně, už ve vlaku se jí udělalo špatně, měla
podobnou nemoc jako teď já; v Praze jsem si krom spartakiády (líbila se mi) zašla s nasazením vší své vůle na ministerstvo školství
vydyndat, aby mě nechali dělat zkoušky na filosofickou fakultu,
pokračovat ve studiu češtiny a ruštiny, i když doma už jsem měla
jednoznačné zamítnutí své žádosti.
Řekla jsem ministerskému úředníkovi, jmenoval se Pavlásek
a byl z Týna nad Vltavou, že zkoušky udělám, že jsem se na ně
tři roky připravovala, opisovala jsem si od spolužáka z gymnázia,
který se na můj obor na filosofickou fakultu v Praze dostal, přednášky a naučila se je, že stačí, když mě ke zkouškám pustí. Nevěděla jsem, že už tam byl taky Přemek, který mě neznal, ale od mého
spolužáka Vaška Falady (od první třídy do maturity jsme spolu
chodili do školy a Přemek pak s ním bydlel na koleji) se o mně dověděl dost na to, aby se pokusil mi nějak pomoct, a šel za svým
známým, Jiřím Hronkem, na ministerstvo školství. Ovšem u téhož
Hronka jako v nějaké divadelní komedii intervenoval i Milan Vondruška, můj učitel marxismu-leninismu z Českých Budějovic,
jemuž jsem udělala u státnic řádnou ostudu, protože marxismus
jsem z přípravy vypustila, takže zatímco jedna z mých zkoušejících
si pochvalovala, že moje státnice z českého jazyka nebyla zkouška,
ale koncert, u Vondrušky to nebyla zkouška, ale katastrofa. Vytáhla jsem si IX. sjezd KSČ, ale na papírek jsem si napsala jedenáctý,
který se zatím ještě nekonal. Ani mi to moc nevadilo, věděla jsem
o všech přibližně stejně. Snažila jsem se převést řeč na desátý, protože jsem si byla jistá, nebo aspoň doufala, že tam se mluvilo o zemědělství. Co asi, jsem se pokoušela zrekonstruovat.
11

Komise měla zásadní výhrady. Chudák Vondruška, když potom
celý zničený ve své pracovně se mnou probíral můj výkon, hrozil
se: Vy byste byla schopná mluvit i o tom jedenáctém! Vondruška,
vlastně dobrák a ke mně vždycky stoprocentně korektní (nedával
najevo, že jsem se mu jako holka hodně líbila), na mě kvůli ostudě
u státnic nezanevřel, ale jistě bylo lepší, že se za mě u Hronka (prý)
přimluvil už dřív. Jenže asi ani jedna intervence neměla smysl,
v potřebné chvíli Hronek na ministerstvu nebyl, na delší čas kamsi
zmizel a pro mě neudělal nejspíš nic.
Pavláska jsem možná přesvědčila sama, asi na jeho popud jsem
dostala pozvánku na zkoušky na filosofickou fakultu začátkem
září. Roku 1955. Marxista Lukeš mi pak za tři roky u státnic – marxismus-leninismus jsem opět vypustila – dal naprosto nezaslouženou jedničku (Vondruška uhrál trojku), protože nezapomněl, ačkoli jsme se pak už neviděli, jak jsem tenkrát překvapila přijímací
komisi. Dobrou známku mi dal Lukeš za ten dávný dojem, ne za
můj poslední výkon.
Při spartakiádě jsem chtěla co nejvíc využít, že jsem v Praze,
a když matka odjela, šla jsem se pídit, kde je Fučíkova cela, o níž
jsem se někde dočetla, že bude ve spartakiádních dnech přístupná
veřejnosti, vězení mě odjakživa lákalo a Reportáž se mi líbila, tak
jsem se sápala nejdřív do pankrácké věznice, kde se na mě u vchodu dívali jako na blázna, chlap mi od dveří ukázal někam doprostřed budov, z nichž byla vidět nejvyšší patra se zamřížovanými
okny, a zeptal se, celkem případně, jestli si uvědomuji, že Fučíkova
cela je ztracená někde mezi celami plnými nynějších vězňů. Pak
jsem zjistila, že otevřený je Petschkův palác. Tam jsem si prohlédla „biograf“ a místnosti pro výslechy, ale strážní za námi, zájemci
o Fučíka, hned budovu zamkli, takže jsem už nemohla utéct, když
se blížila domluvená hodina, a na místo srazu s Přemkem, Vaškem
Faladou (který lákal čím dál netrpělivějšího Přemka, pomalu už
z Václaváku hodlajícího zmizet, návnadou, že někteří Bechyňáci
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mě považují za nejhezčí holku z Bechyně) a loutkářkou Věrou Říčařovou jsem dorazila s hodinovým zpožděním. Přemek se tvářil
celkem zdrženlivě, nevím, nakolik mu Vaškovy sliby se skutečností korespondovaly, bylo spíš vidět, že ho hodina čekání otrávila.
Tedy mně se nelíbil rozhodně, především byl malý. Moje představa: pravda, postižený, ale vysoký, černovlasý, hubený, bledý,
málomluvný. Vaška jsem se sice ptala, jak je Přemek velký, a když
odpověděl, že asi jako on, pomyslela jsem si: Chudáku, ty si teda
fandíš. Přemek se hodně smál, když jsem mu to později vyprávěla.
Vzhledem na mě neudělal žádný dojem, jenže slyšeli jsme dost
jeden o druhém, četla jsem jeho recenzi, znala některé jeho názory, nebylo mi lhostejné, že ho vidím. Navíc, jakmile jsem se po
několika bezvýznamných větách na něj pozorněji podívala, jak
jsme se viděli „z oka do oka“, vybavilo se mi jedno místo z Gercena
(tehdy jsem věděla, kde ho najít, dnes už ne), že když se potkají
dva lidi předchozího totožného vývoje, poznají na první pohled
svou vnitřní příbuznost, blízkost. Myslím, že Přemek nic takového
necítil, a také je to jedno, protože pokud to necítil tehdy, docela
určitě to cítil později, zatímco já jsem to vycítila hned.
Další den jsme s Vaškem a Věrou (chodila do keramické školy
v Bechyni) prohlíželi, co jsem v Praze chtěla vidět, zahrady pod
Hradem, z jejich nejvyššího místa jsem spatřila nejlákavější město,
jaké jsem si dovedla představit, leželo mi u nohou a já jsem si jako
lehce snovou, ale ne neuskutečnitelnou věc řekla: Jednou tě dobudu, Praho! Od té doby víckrát jsem jí při podobném pohledu
musela říct: Praho, nedobyla jsem tě. Jsou okamžiky, kdy je mi to
líto. Přání něco podstatného udělat ve mně od dětství bylo, cítila
jsem i jakoby předurčenost a schopnost k tomu. Do všeho jsem
se hnala jako o život, a později se ptala: Proč jsem se tak snažila?
K čemu to bylo?
Praha, kterou jsem si to odpoledne usmyslela porazit, mě večer
okouzlovala tajuplností, když jsem s Přemkem seděla v parku blíz13

ko své noclehárny v Koněvově ulici – když jsem jí projížděla tramvají, mně venkovance se ta ulice zdála nekonečná. Přemek měl
na sobě krátké kalhoty a kostkovanou košili po Šaldovi, sepranou
do šedozelena, ačkoli původně se honosila červenými a zelenými kostkami. Šalda odkázal své sídlo i majetek dětem z Jedličkova
ústavu, a Přemek byl jeden jeho dědic.
Bavili jsme se – a rovnou se dá říct, že přeli a hádali – o svobodě. Přemek byl tenkrát přesvědčený socialista, který ovšem se
socialisty ze svého ročníku, Klímou či Červenkou, byl ostře na
kordy, občas až k nenávisti. S Vohryzkem, který na fakultu přišel
z přípravky, byl schopný v kotelně na Koleji 5. května prodiskutovat o politice celou noc, a nemyslím, že s osobní záští. Vohryzek se
mi – později – dost líbil, byl autoritativní, tehdy i hezký, jen něco
mi na něm vadilo, nějaký rys kolem pusy. Myslím, že jsme spolu na
fakultě neprohodili ani větu.
S Přemkem na lavičce v Koněvově ulici jsme se hned pustili do
sporu, každý zaujatý svou pravdou, zatímco se pomalu tmělo –
nesměla jsem přijít na noc do školy příliš pozdě, vrátný mi musel
otevřít a oznámil mi předem, že kvůli mně nebude ponocovat. Pár
hodin jsme přesto na povídání měli. Ve hře byl Neumann, Gide,
Anti-Gide, svoboda a moje zkušenosti se socialistickou svobodou. Přemek odešel z domova ve třinácti, za plné svobody, já žila
od dětství na malém městě, které se pro mě za léta stalo jakýmsi zmenšeným modelem světa. Po únoru 1948: akční výbor, okamžité uvěznění městské smetánky, zvěrolékař, který se asi nemínil
lehko dát, ve vězení zakrátko zemřel, hned druhý den po uchopení
moci komunisti mým příbuzným na vsi sepsali všechen majetek,
už s ním nesměli nakládat, statkáře zmlátili do krve. Můj skvělý
učitel kreslení, milovník divadla a zpěvák, krasavec, jak nemohly
nezaznamenat manželky funkcionářů, líbit se musel každé, šel do
kriminálu na deset let – pro špionáž s organizovanou skupinou.
Tvořil ji údajně s technikem z pošty, rybářem, jemuž kolega listo14

noš vytáhl u rybníka z kapsy saka, odloženého na hrázi na zem,
jakousi elektrickou součástku, prý podle vyšetřování něco k vysílačce. Technik s učitelem se znali, skupina byla na světě, styk s cizinou nabíledni. Jako mi v pětačtyřicátém komunistické noviny
připomínaly ty okupační, hon na poúnorové třídní nepřátele měl
pro mě logiku honu na Židy.
Takovou podobu svobody jsem měla před očima v diskusi
s Přemkem, salonním socialistou, který četl hlavně současnou literaturu – do pozdního života promarněného času litoval a záviděl mi, že jsem si na gymnáziu četla klasiku, ale ne naopak třeba
Literárky, dokud mi Vašek neřekl: Jak chceš ty zkoušky udělat? Pak
jsem jedním vrzem vzala Šajnera, Neumanna ml., Školaudyho,
„usmažené ryby v sále pionýrů mluví u nás doma pro sladký čas
míru“, připomněla jsem si je všechny potom znovu, když o nich
Přemek psal pro Dějiny.
Naše hádka byla nekompromisní, obě strany se vynasnažily vehementně vyvrátit odpůrcovy teze, ale oběma nám dalo dost práce
najít přesvědčivější, než byly soupeřovy. Přemek argumentoval
svou bájnou představou, nadšením pro socialismus existující jen
v hlavách literárních levičáků, kteří s ním přišli do styku asi jako
Gide, spíš ještě míň, takové argumenty se nevyvracely snadno.
Ani já jsem vždycky nebyla zrovna politicky dalekozraká, například začátkem šedesátých let jsem si představovala, že časem by
šlo „přehodit“ politické vrstvy tak, aby vládnoucí špičky šly dolů
a nenamočivší se odborníci nahoru, do vedení, v rámci systému.
Jenže zatímco jsme s Přemkem seděli v tmícím se parku na Koněvově, ubíhal teprve rok 1955, s čerstvými vzpomínkami na rok
1948, 1952, na otcovy excesy s funkcionáři národního výboru a jejich důsledky pro mne, v té době jsem nebyla ani tak pro reformy,
jako spíš pro explozi.
Moje maturita: tuhý boj statečné třídní Holasové a ruštináře
Křepelky, který šel večer po mých maturitních zkouškách pěšky
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z Týna do Bechyně přemlouvat bechyňské funkcionáře, aby vzali
zpátky své zamítavé ne k mému dalšímu studiu, ti se mu vysmáli. Ale rozhodující spor mezi dvěma tábory přísedících u maturit,
zda mi doporučení dát či ne, z jedné strany politicky kovanou prodavačkou z Narpy a členem ONV, a z opačné mou třídní a dalším
kantorem – dva hlasy proti dvěma –, se konal až další den ráno.
Nečekaně ho rozetnul pátý člen komise, nemluvný uťápnutý ředitel gymnázia z Písku nebo Třeboně, možná odjinud, Jihočech. Jako
předseda měl dva hlasy. Zněly ano, ano. Připadala jsem si jak ve
Vyšším principu. Chvíli předtím u pohovoru referent z ONV, když
zjišťoval mou způsobilost dál studovat, ze mě v duchu června 1952
doloval, jestli bych dokázala na otce, kdyby stál na druhé straně
barikády, vystřelit.
Přemek neobhajoval žádné třísky při kácení lesa, ale absolutní
svobodu taky ne, jenže potom jakou, a co tedy s tím Neumannem...
O prázdninách jsme problém řešili písemně, já se ale učila,
doslova od rána do večera, přišlo mi z ministerstva školství, že na
mé odvolání budu zkoušky na filosofickou fakultu dělat první dny
v září. Ležela jsem všechny červencové a srpnového týdny v posteli, v noční košili, bylo mi škoda času na oblékání a svlékání, často
i na jídlo, bolelo mě, předtím jsem si toho nikdy nevšimla, dost
často u srdce, všichni byli na poli, já měla jediný pardon, který si
pamatuji; na psaní diplomky byl například jediným pardonem
déšť, kdy se na pole nemohlo.
Přemkovy dopisy mě zajímaly. Jednu odpověď jsem poslala expres, otec byl filatelista, sám rád expres dopisy do Budějovic rodičům posílal. Přemek na něco takového nebyl zvyklý, můj dopis mu
přišel na kolej, když spal, přišli ho vzbudit, že má jít do vrátnice
pošťákovi něco podepsat. Byl to snad první expres, který kdy dostal, bral ho jako důkaz mé excentričnosti a připomínal si ho leta.
V dopisech už nešlo jenom o svobodu. Přemek se vypravil na
Vyšehrad a na Slavín a dojem z vyšehradského kostela mi dost ly16

ricky popsal. Myslel, že já lyriku ano, ale já lyriku ne, ne v jeho podání. Když tak už ve vlastním pojetí, tak trochu do kýče.
Pokud chtěl na mě zapůsobit, nepovedlo se. Nesnášela jsem jednu
jeho stránku: měl v té době rád hudbu, chodil na koncerty. Klasika,
Óda na radost. Zpočátku, když jsem se dostala do Prahy na fakultu,
jsme na koncerty chodili spolu, už předtím jsem se snažila zlomit
svou amuzikálnost, a pokud jsem byla doma sama, nejradši jsem si
pouštěla hudbu večer potmě z rádia, poctivě jsem se snažila něco
z ní pro sebe vyzískat, nemohla jsem snést myšlenku, že bych měla
o něco tak grandiózního přijít jen proto, že na to nemám v mozku
přihrádku. Určitý druh hudby jsem ráda měla, v kostele varhany,
árie z oper, které se mi opakováním vryly do paměti. Celé dětství
a mládí jsem byla bohatě obklopená přítomností kýče, což se projevilo i v mé oblibě laciných písniček, ne-li odrhovaček, a můžu
říct, že ani Dvořákovo Largo, které se mi jako mladé holce dokázalo docela hluboko zaříznout do duše, není s to zasáhnout jakési
mé spodní vrstvy s takovou intenzitou jako náhodně zaslechnutý
polozapomenutý šlágr typu Mně darovalo děvčátko..., protože to
byla první hudební „díla“ zachycená ještě úplně čistými mozkovými závity a bílou deskou duše.
Vliv kýče nebyl tak stoprocentní. Když se nás matka, sotva jsme
se se sestrou naučily číst, ptala, jestli chceme k ježíšku souvislou
knížku, nebo radši povídky či pohádky, chtěla jsem souvislou knížku. Dostala jsem Babičku a sestra Co vyprávěla Afrika dětem. Šetřila
jsem si poslední stránky, aby ještě nebyl konec, abych nemusela
Babičku definitivně dát z ruky. Nevím, jestli to není fikce, dodatečný dojem, ale připadalo mi tehdy, že s druhou Babičkou se hned
tak setkat nemusím. Probírala jsem se pak knihovnami kamarádek i policemi městské knihovny, ale nejžádoucnějšími úlovky na
dlouhou dobu byly rodokapsy, červené knihovny, hüttlovky, Večery
pod lampou, přečtla jsem jich mraky. Konec války, mých dvanáct
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let – v městské knihovně se objevily nové svazky, asi někde šest let
schované. Gorkého Matka mě překvapovala cizostí hrdinů i myšlení, nerodokapsovým náhledem na věci, a to byl jen jeden autor,
jeden pohled. Zvědavost mi nedala, abych neotevřela i svazek Tak
pravil Zarathustra. Knihovník, pozdější člen akčního výboru, zuřil,
že chci číst ideologa fašismu, zbytečná starost, přečtla jsem tak
jednu stránku. Ale přesto to bylo víc, než jsem pak ještě kdy uviděla
ze své dřívější četby, s brakem byl konec, asi jako s válkou, poté co
Němci podepsali kapitulaci.
Přemek říkal, že taky četl rád rodokapsy, jako já i časopisy
Mladý hlasatel a Vpřed, ale ačkoli si stěžoval, že toho zamlada
málo přečetl, a litoval, že neměl otce, který by na něj určitě měl
v tomhle směru dobrý vliv, musela jsem se divit, že měl vždycky
o každém autoru aspoň nějaký pojem, že jsem se mohla na cokoli
ptát a většinou mi bylo odpověděno. Pokud jsme četli oba stejnou
knihu nebo viděli stejný film, měli jsme ve většině případů stejný
názor. Přemek šel tak daleko, že v době Tváře řekl Doležalovi na
otázku, jak postupuje při psaní recenzí: No, žena mi řekne, co si
o knížce mám myslet, a já to pak napíšu. Nesmysl se zrnkem reálného základu.
Pamatuji si na napjatý pocit, který jsem měla v kině před koncem filmu, na zvědavost, když jsme pak obvykle stoupali po nějakých schodech nahoru, co řekne Přemek, jestli se mu film líbil
nebo ne, jaké měl výhrady, můj dojem jako by nikdy nebyl definitivní, dokud v diskusi nebyl můj názor potvrzen či dotvořen názorem Přemkovým. Když jsem s ním nesouhlasila, hádka mohla
začít. Pokud došlo na větu (ode mě): Nech si svůj názor a já si nechám svůj, obvykle nešlo o umění, ale o deštné pralesy, EU, Temelín, směřování civilizace a podobně.
Jakou Přemkovu vlastnost jsem nesnášela v souvislosti s hudbou? Trochu jsem to zamluvila. On se byl schopný velkým uměním,
nebo i jen kladným lidským citem, nejraději literárně zobrazeným,
18

dojmout natolik, že měl slzy v očích, byl naměkko, podobně se ho
jen zřídka – ale také – mohla dotknout skutečná událost. Nevadilo mi, že nějaký lidský výtvor natolik silně prožívá, vadilo mi, že to
dává najevo. Tak se podle mě žádný muž chovat neměl. Asi jsem
těch rodokapsů přečtla příliš mnoho.
Ačkoli jsem se v oblasti praktického života a i ve věcech někdy
zcela nepraktických cítila, jako bych měla nad ním navrch, a údajnou převahu mu v takových případech neváhala dát znát, v záležitostech umění a vůbec obecného soudu o řadě duchovních věcí,
nemluvě o naukách reprezentovaných třeba filosofií, byl pro mne
autoritou, někdy i nejvyšší instancí, tím, koho jsem si vždycky bez
jakéhokoli kompromisu přála mít nablízku: člověkem, který by
nebyl hloupější než já, ale naopak stál natolik nade mnou, abych
si ho mohla vážit.
A přece musím říct, že se někdy skutečně hloupě choval, ve
vztahu k jiným lidem, humpolácky, nediplomaticky (měla jsem
pro to slovo, které jsem nikdy neřekla nahlas: sedlák), mohl je
tím urážet. Děti nechtěly, aby o věcech, na nichž jim záleželo,
vyjednával on, neboť se bály, že něco zaručeně zmotá. K stáru se
totiž jeho dispozice zhoršovala. Ale na to, co řekl, bylo spolehnutí. Nic nebylo nahrané, předem vyspekulované. Nesnášel účelové
jednání.
Moje výtky ho mrzely, ale nezměnily. Tolik ho zase nemrzely,
aby se kvůli nim měnil. Konečně to byly jen excesy, a protože si
jich nebyl vědom, těžko proti nim mohl něco dělat. Neměnnost
k němu patřila, měl odedávnou představu, jak by jeho život měl
vypadat, a od té se neuchyloval.
Já měla představu jinou. Ale na jeho povahové stálosti bylo příjemné, moc, velice, že měl celý život stejnou náladu, a to dobrou.
Mě se třeba někdo zeptal: Jak se má Přemek? Užasla jsem nad tou
otázkou. (Co ho znali líp, se takhle nikdy neptali.) Jak by se měl
mít? Měl se pořád stejně. Ptáte se někdy, jak se má kámen, který
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leží v poli pod oblohou? Samozřejmě že na něj prší nebo svítí
slunce, ale má se nějak?
Jestli něco nebylo zastoupeno v jeho povaze ani polovinou procenta, tak náladovost.
Ale vrátím se k expresu z roku 1955, který Přemka vytáhl z postele
a který neoznamoval úmrtí v rodině, ale pouze fakt, že považuji za
nutné, aby Přemek mou repliku na své tvrzení obdržel co možná
nejrychleji.
Na mé zkoušky začátkem září se na fakultě sešlo dvanáct potentátů, většinou největších kapacit ve svém oboru. Všem předsedal nerudný, na mě hodně nenaladěný skoro už stařec, nejdřív
mi vynadal, že kvůli mně se museli sejít ve volném čase, navíc
stejně zbytečně, když takový přestup, jaký si představuji, z ukončené tříleté pedagogické fakulty na pětiletou filosofickou, prostě neexistuje, i když by šlo o stejný obor, takže proč tam vlastně
jsme. Četla jsem, jak podobnou důležitou zkoušku skládal Babel,
handicapovaný židovstvím – jako v transu. Zdálo se, že nic není
ani na mé straně. Na chodbě stál kluk z Brna, hezký a kultivovaný, chtěl jen přestoupit do Prahy, z ročníku do ročníku, zkoušky
ovšem měl dělat taky, nepochybovala jsem o výsledku, vypadal
jak mladý Šalda. Navíc jeho otec byl na brněnské fakultě docentem nebo čím.
Ale já co do vzhledu jsem taky nic nezanedbala, měla jsem na
sobě šantungovou halenku, ušila mi ji má matka švadlena, a svůj
nejlepší kabát. Babelovské vyděšení se však po Škarkově úvodu
začalo podobat spíš bohnickému. Tak jako Babel ze sebe začal
nezadržitelně chrlit všechno, co věděl, včetně Puškinových veršů,
spustila jsem stejně nekontrolovaně i já: Tři roky nemyslím na
nic jiného, připravovala jsem se, a důkladně, opisovala si pražské
přednášky, látku ovládám, zkoušku mi povolilo ministerstvo, mám
na ni právo. Měla by začít.
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Nemluvila jsem v celých větách, ne že bych zrovna koktala, ale
zalykala se, něco si museli domyslet, a domysleli si, že o zkoušku
mi jde jako o život. Uvěřili mi, že tak konsternovaná jsem ještě nebyla, i oni sami byli konsternováni. Už bez poznámek přistoupili
k otázkám, neuklidnila jsem se natolik, abych odpovídala souvisle, ale stačila jsem toho nachrlit jako Babel, na dotazy z ruštiny
jsem odpovídala rusky, to v Praze nebylo zvykem, ale nepřesvědčili mě, abych přešla na češtinu. O Tolstého Vzkříšení, které jsem
četla, jsem prohlásila, že postavy revolucionářů „jemu ně udalis’“,
to vzbudilo podiv, ale ne odpor. Nijak je neoslnila moje znalost
slovenské literatury, tu mi dali do rozdílových zkoušek.
Škarka, který v úvodu zlostně uvedl, že beru vysoké stipendium
a jistě bych ho chtěla zas, že budu chtít kolej – řekla jsem, že ne,
že mám v Praze tetu, nedodala jsem, že deset let jsem u ní nebyla,
na závěr mi řekl: Zajděte si za Hnátkem (tajemník), on vám najde
kolej. Těším se na shledanou v pondělí na přednášce.
Vyletěla jsem ven, na chodbě u okna proti děkanátu stál Přemek. Vrhla jsem se k němu a objala ho. Později řekl, že ho to překvapilo, tak důvěrní jsme zase nebyli. Prý asi po hodině vylezl ven
od zkoušek Patera a ptal se Přemka, co jsem zač, a naznačil mu, že
si špatně nevedu. A komise se zase ptala mě, asi informovaná Paterou, na Přemka, proč na mě čeká. Přemek byl na fakultě zřejmě
ideologicky podezřelý. Řekla jsem, že vlastně nevím, že jsem ho
viděla, když mě tam vedl, podruhé v životě.
Ve vlaku jsem nevydržela sedět, stála jsem u okna, čtyři nebo
pět hodin, pozorovala jsem krajinu. Bůhví, co všechno jsem tam
před sebou viděla. Matka mému úspěchu byla nerada. Mohla
jsem jít do zaměstnání. Zůstat doma. Vdát se.
S Přemkem jsme se ve školním roce viděli snad každý den. Bydlel v Koleji 5. května, já na Albertově, na šesteráku. Jednou jsme
spolu stáli u zábradlí nad Vltavou, na Výtoni, pár týdnů po mém
příchodu do Prahy.
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Řekl – přibližně: Většina lidí má ctižádost nechat na světě po
sobě potomky, aby po nich něco zbylo. On ne. On chce nechat
po sobě práci. Stačí mu, když se dožije šedesáti let. Pak bude mít
všechno, co potřebuje napsat, hotové.
Nic jsem neřekla. Co jsem slyšela, mě trochu mrzelo. Přece
jen už mi nebyl lhostejný, i když jsem s ním do budoucna natrvalo nepočítala. Jeho slova se mi zdála studená. Na mě evidentně
nemyslel.
Když jsem mu po letech jeho prohlášení připomněla, nevěřil
mi. Potomky, svou zmínku o nich, nechtěl připustit, šedesátku
ano. Tehdy byl asi třicátník, ale uvažoval stejně, to, co chce napsat,
by do šedesáti stihnout mohl.
V době Výtoně pracoval na diplomové práci o Wolkerovi. Měl za
sebou podstatný kus, a taky měl už pěknou nespavost. Že špatně spí, jsem věděla od Vaška dřív, než jsem Přemka viděla, Vašek
spatřoval důvod v tom, že Přemek nemá ruce. Vysvětloval si jeho
nespavost špatným krevním oběhem.
Přemek mi příčiny, proč špatně spí, objasnil později sám, s rukama to částečně souviselo. Když mu v pětačtyřicátém po úraze
a operacích dávali prášky na spaní, zdravotní sestra, která je za
války brala taky, protože jí zahynul kluk, Přemkovi říkala – už nebudeš nikdy pořádně spát, jak si na tohle zvykneš. Ale ke skutečné nespavosti se dopracoval, když si navykl nejdřív o prázdninách
u tety v Kolíně a pak na koleji celé noci pročíst a spát pak po chvilkách ve dne. Špatného spaní se už nezbavil a nakonec bral v noci
víc druhů prášků. Večer buď noxyron, rohypnol nebo stylnox, jak
vývoj farmacie postupoval, k ránu, když viděl, že by už neusnul
a nemohl pořádně pracovat, ještě třeba diazepam nebo neurol.
Neztratil skoro žádný den, prášků měl po ruce vždycky dost,
doktorka mu měsíčně psala několik balení, o kolik si řekl, a měl
ještě jiný zdroj. Na jeho paměti, úsudku, reakcích začínaly důsled22

ky být znát. Ale až pár let po šedesátce, a stáří samo muselo samozřejmě taky něco přidat. Žasla jsem, jak v oblastech, v nichž mozek
neustále používal, ve věcech jeho celoživotního zájmu, žádná
újma patrná nebyla. Nikdy, a na to jsem byla velmi citlivá, se u něj
neprojevila skutečná skleróza jako u mého otce a dědečka, u nichž
jsem zaznamenala už první chybné představy a tvrzení a pak trvalý
rozvoj jejich zmatenosti.
Přemek první nesmysl řekl při posledním pobytu v nemocnici. Horečkami měl mozek zamlžený, i když horečku zrovna
neměl. Když jsem jednou odcházela, poznamenal, že minule mi něco chtěl říct, ale já už jsem zavěsila. Pamatovala jsem
si ten moment – s rukou na klice jsem ho při odchodu slyšela
ještě mluvit, ale já už se nevrátila a dveře jsem zavřela. Když pak
při čtyřicítkových horečkách a po jejich dlouhém trvání mluvil
opravdu zmateně, uvědomovala jsem si, že i když svým vědomím
dobře anebo skoro vůbec nevládne, nikdy neřekl nic, co by mě
mrzelo, co by svědčilo proti němu, naopak jako by se tím zesilovaly jeho kladné rysy, hlavně až k předimenzovanosti jeho pracovní odpovědnost. Bála jsem se, že se jeho mozek k správnému
fungování už nevrátí. Doktoři věřili v opak, ale nic nezaručovali,
i když tvrdili, že u podobných případů jde o běžný průběh. Několik dní před koncem skutečně mluvil skoro normálně, následky
vysokých horeček pominuly.
V září 1955 (Přemek byl v pátém, já ve třetím ročníku) měl Přemek základ své diplomové práce hotový. Snad nikdy se jeho zvyk
myslet dopředu, pracovat s předstihem, nemohl víc hodit. Protože
o čas, jímž dosud volně disponoval, se začal dělit se mnou, a to
štědře.
Proč si vybral Wolkera, bylo zřejmé. Přemek tehdy uvažoval
jako on, sociální rovnost, spravedlnost, společenské ideály měly
reálné šance leda v jejich hlavách, myslím, že oba málo zaměst23

návala představa, kterak konkrétně se jich dosáhne. Přemek obdobně jako Wolker byl vždy ochotný zasadit se, být účastníkem
dění: když mám pravdu, ven s ní. V ročníku byl myslím dost osamocený. Dvě kamarádky stály při něm. Věra Čechová, provdaná
Lenzová, a Jiřina Petrášová, provdaná Čechová. Přemkovi blízká byla i Hübschmannová, Košlerová, Pavlásková, z kluků Aleš
Haman (otec generál, ale nějak to prošlo), jakási enkláva, k níž by
daleko později, ale až po stoprocentním obratu proti dřívějšku,
mohl patřit i Šavrda.
Za boha mezi kantory považoval Přemek Mukařovského; Jiřina
a Věra zas J. B. Čapka. Vehementně mi ho doporučovaly, ale stará
česká literatura mě málo zajímala, Čapka jsem nedocenila. Zato
v obdivu k Mukařovskému jsem se s Přemkem shodla úplně.
Přemkova diplomová práce by vypadala jinak, kdybych do
Prahy nepřišla. Vašek, který sledoval Přemkovo tempo předtím,
a hlavně jeho nadšené zaujetí (sám byl ve čtvrtém ročníku), se nad
Přemkovou změnou hrozil a vyčítal mi, jaký mám na něj špatný
vliv. Nechápal, jak může Přemek se mnou trávit tolik času, když
dřív všechno volno věnoval diplomce.
Trochu mě to taky lekalo, ale Přemek mi poradil, ať se o jeho
Wolkera nestarám, že se o něj postará sám. Nezastíral, že mu věnuje míň času, ale měl spoustu síly, fyzické i duševní, a byl schopen ji přeskupit tak, aby věci nejdůležitější utrpěly nejmíň. Což
neznamená, že Wolker neutrpěl vůbec. Líbilo se mi Přemkovo
jednoduché řešení věcí, vypadalo to, že dokáže, aby mu z ničeho
nevznikly problémy, a také nedával najevo obavy z nich.
Přesto první naše společná léta, první léta našeho „chození“ nebyla z nejhezčích. Pro mě právě naopak. Přemkovi se líbily holky,
hezké nenechal bez povšimnutí. Hodnotil je zcela otevřeně, nedbal, abych si nevšimla, že si jich všímá. Beze slova jsem poslouchala komentáře, jakou má která postavu, co na ní je a co není
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hodné ocenění. Zdálo by se mi ponižující dát najevo, že mi to
vadí. Bylo mi milejší znát pravdu, ať se mi sebevíc zajídala, a to i ve
všech jiných případech, než o ní nevědět. Vždycky jsem chtěla mít
jasno, s čím můžu počítat.
Přemek měl známého grafologa, jmenoval se myslím Sinkule, něco měl společného s Jedličkovým ústavem. Přemek mu dal
k rozboru moje a svoje písmo, grafologa překvapilo, že jsou prý
skoro stejná. Pamatuji si z posudku svého písma dvě věty – samozřejmě pro mě ne nepříznivé. První: pisatelka má schopnost kombinace a logičnost u ženské nezvyklou, druhá: umí mlčet, často
i na nepravém místě.
Zdaleka jsem nebyla schopná s člověkem ještě přece jen cizím
mluvit hned o věcech, které byly pro mne závažné, či dokonce nejzávažnější. Oč mi nejvíc šlo, jsem nechávala nevyslovené, vlastně
jsme se s Přemkem dost dlouho dobře neznali. Ale já s jistotou
počítala s tím, že jednou si úplně porozumíme, až budeme jeden
o druhém vědět víc, že náš společný základ, podobnost povah,
stejná jako její odraz v našem písmu, najde u druhého odezvu
a nakonec se navzájem přiblížíme tak, jak jsem to pro život vyžadovala. Mohla jsem mnohá nedorozumění snášet, ne bezbolestně, v prvních letech jsem se hodně nabrečela, ale mohla jsem je
snášet jen jako dočasná, odstranitelná, ne jako dlouhodobá nebo
dokonce trvalá. Věřila jsem, že i všechny ty pěkné ženské, co se
Přemkovi tak líbily, časem dokážu zbavit jejich ceny. Nevím, kde
se taková pevná víra, že k sobě patříme a že to jednou mezi námi
bude dobré, vůbec vzala, vždyť jsme se i na pár měsíců rozešli,
v době, kdy jsem učila ve Voticích, a když jsme se na můj popud
zase sešli, Přemkovi se myslím trochu ulevilo. Konec mých nejistot byl ale zatím v nedohlednu.
Když se narodily děti, trávila jsem s nimi, nejdřív jen s Janou, léto
v Bechyni, zpravidla pět měsíců. Přemek za námi jezdil na víkend
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ob čtrnáct dní. Když byl v Praze sám, chodil večer po městě s Vaškem Šaškem, na večeři do Alhambry, ne nahoru, ale do malé místnosti dole, jídlo tam bylo skvělé a levné, kdysi jsem tam večeřívala
s Přemkem a Jirouškovými i já.
S mým mlčením se zřejmě Sinkule nespletl, dodnes mám
v sobě věci desetiletí staré, které jsem Přemkovi chtěla říct, „jednou“. Snad tedy jednou, jestli existuje věčnost.
Netušil, jak těžce jsem prožívala rozdíl, jestli s námi v Bechyni byl, nebo jestli jsem tam s dětmi pobývala bez něho. Chodila
jsem mu k autobusu naproti, „Pražák“ přijížděl krátce před čtvrtou
odpoledne. I když jsem věděla, že den Přemkova příjezdu není,
někdy mě napadlo, že by se mohl nečekaně objevit, vyklonila jsem
se z okna na hlavní ulici a dívala se směrem k nádraží, nejdřív se
trousili lidé od vlaku z Tábora, pak po malé přestávce od autobusu. Vpředu šli ti nejčilejší, nejmladší, mezi nimi by Přemek byl, ale
počkala jsem i na babky s holemi nebo lazary, co se vlekli s těžkými zavazadly, pak už se neobjevil z možných cestujících nikdo a já
se vtáhla zpátky do pokoje a do reality. Matka navrhovala, ať jezdí
Přemek každý týden, stálo by to za to, přijížděl ve čtvrtek a odjížděl
v úterý ráno, hájila jsem ho, že má moc práce a tolika cestami by
ztrácel čas. Pochopitelně jsem věděla, že by jezdit mohl, v Bechyni
se mu dobře pracovalo, ale přišel by o svou svobodu, a já neměla zájem na změnách, které bych si musela vynucovat, když o ně
nestál sám. Celý život mě těšilo jen, co pro mě někdo udělal dobrovolně. Dodnes jsem vděčná lidem, kteří mi pomohli nezištně,
sami od sebe, i kdyby to byl profláknutý Vondruška. Nemusím mít
sloní paměť, abych si je pamatovala, nebylo jich zas tak mnoho.
Někdy se stal zázrak a Přemek opravdu nečekaně přijel, ale to se
stávalo tak často, jak často se dějí zázraky.
Sám měl také své mladické radikální zásady, jako: když pro
mě nechceš něco udělat, tak to nedělej, a když to uděláš, nechtěj,
abych ti byl vděčný.
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Nakonec při nějakém zkratu jsem mu leccos řekla, upřímně ho
to udivilo. Prý netušil, že mám měřítka tak absolutní, že něco polovičního, částečného mě může zajímat míň než nic, že nic může
být pro mě třeba i osvobozující.
Rozhovorů na tohle téma jsme začali vést hodně, Přemek zdaleka nepochopil všechno najednou, já mu zdaleka všechno najednou neříkala. Věci musely mít také vlastní nepostrkovaný vývoj.
Když začal jezdit každý týden, tedy proto, že na to přišel sám. Uvědomil si, že jsem netolerantní, o nějaké jeho skutečné nevěře jsem
nevěděla, i když jsem ji nevylučovala, ale i méně závažné pletky,
o nichž se z různých náznaků dalo soudit najisto, mě zdrcovaly,
Přemek to pozvolna začal chápat, zvolna proto, že v téhle věci ode
mne neslyšel žádnou výtku, a zděsil se, mučit mě nechtěl a riskovat, že v nějakém krajním případě všechno rozmetám, teprv ne.
Mé značné nároky přijal, dokonce možná i ocenil. Rezignovaně
prohlašoval, že můj muž v sobě musí spojovat vlastnosti ocelové
pružiny a železobetonu.
V Bechyni se mu líbilo, ale jako v prostředí pro práci; její krásy či
okolní příroda se ho nedotýkaly. Teprve teď si uvědomuji toleranci svých rodičů. Přemek k nám přišel do novostavby, ještě ani nebyly natřené dveře. První poschodí celý další rok nebylo hotové.
Náš byt dole měl kuchyni a dva pokoje, velikou předsíň. Z kuchyně vedly dveře do ložnice, kde spali oba moji rodiče, já, mé starší a pak i mladší dítě. Přemek od prvního dne měl sám pro sebe
druhý pokoj, nejsvětlejší a nejhezčí, oddělený, měl vchod z předsíně. Jaksi samozřejmě mu od začátku patřil, aby mohl v klidu spát
a pracovat, nikdo z rodiny tam zbytečně nechodil a bez zaklepání vůbec ne. Jeho rozvrh zásadně nekorespondoval s naším. Otec
vstával ve čtyři, Přemek v devět. Také třeba v jedenáct, když v noci
nemohl spát. Můj úkol byl, aby v předsíni bylo ticho, nikdo ho nesměl vzbudit ani rušit od práce. Nejen děti, naše i sestřiny, které
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pak bydlely nahoře. Značné manévry vyžadovalo dostat z předsíně
náhodně příchozí, kteří chodili za dědou, když chtěli něco přivézt
jeho povozem. Pak nestačilo jako dětem říct: „Tiše, tiše, táta píše.“
Matka chtěla, abych pro Přemka postavila na půdě pokoj. Tak
se projevoval její sen o větším pohodlí pro všechny, který jistě mít
musela. Začali jsme s prvními pracemi. Ale začala i sedmdesátá
léta, skončil plán na budování, Přemek nevěděl, jak skončí on. Na
půdě ještě stojí střešní okno, které mělo vést do zahrady, a jedna
stěna imaginárního pokoje je polepena levnou dřevotřískou.
V Praze měl Přemkův pracovní týden charakter školního rozvrhu: „nepracovní dny“, kdy nepsal, byly ty, kdy šel do práce. Úterý
a čtvrtek odpoledne. Dost dlouho, rozjetý a plný sil, v úterý dopoledne ještě psát mohl, později před úterním polednem už moc práce
neudělal. Zato nakonec chodil do Ústavu jen v úterý, Janoušek
a později Janáček, vedoucí oddělení, k tomu neřekli ani slovo, tušili, že nemarní čas. Že chodil jen v úterý, byl pozůstatek po nějaké
kruté zimě, kdy se v Ústavu netopilo, a Janoušek rozhodl, že strávit
tam týdně půlden na nastydnutí každému stačí. Přemek už čtvrtek
neobnovil, ani když zas všichni do práce chodili. Středa byla výletní – vyřizoval si své záležitosti, pobýval v knihovnách, vyhledával
si bibliografické materiály pro slovník, odbýval si schůzky s autory v kavárnách, někdy přišli k nám, pozváni na středu dopoledne,
někdy jsme odpoledne šli na výstavu, výtvarné umění nás oba zajímalo, do kina, něco nakoupit. Pro pochůzky se středa hodila už
proto, že Přemek by stejně nemohl pořádně pracovat, v Ústavu
pravidelně přistydl, i když zima třeba krutá nebyla, nesnášel průvan a otevřená okna, a když to kolegové v místnosti pochopili, brali
na to ohled. Stejně se pak doma musel „vyteplovat“, u psacího stolu
měl pod sebou elektrickou dečku, vedle sebe elektrická kamínka,
která sice nebyla v chodu stále, ale často – mimo normální ústřední
topení. I na pátek, den, kdy si vyhříval bolavou hlavu a likvidoval
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čtvrteční nachlazení z Ústavu (nastydl vždycky), měl připravenou
méně náročnou práci, například hesla do slovníků, četbu k tomu
účelu, četbu vůbec. Sobota, neděle, pondělí a dlouhou dobu i úterý
dopoledne patřily jeho vlastním knížkám, většinou už samému
psaní, protože psaní předcházela mnohaměsíční, roční i delší příprava, hromadění poznámek, které už představovaly kostru chystané práce. Pokud bylo třeba pracovat víc pro Ústav, což se za komunistů stávalo málokdy, ale později často, hodily se všechny díry
v rozvrhu, hodiny v ústavní knihovně během pracovních dnů, moje
pomoc ve středu v univerzitní knihovně, kde manipulace s šuplíky
a vyhledávání lístečků v nich pro něj sice nebyla práce nemožná,
zvládl ji, dělal ji často sám, ale stála ho hodně času.
Přemek byl manuálně zručný, mou pomoc potřeboval spíš
v mladých letech, ale jen minimální, mohl žít v Praze sám dlouho,
na koleji mu vždycky někdo pomohl otevřít flašku, zvládnout nějakou banalitu, a pokud nebyl nikdo po ruce, nějak si pomohl. Když
už jsme byli spolu, k čemu mě potřeboval, bylo zapnout poslední knoflíček u košile. Za mé nepřítomnosti nosil v létě rozhalenku
a v zimě rolák. Nebo požádal nějakého kluka na ulici, aby mu knoflíček zapnul. Až když si zlomil ruku v rameni a v nemocnici Pod
Petřínem mu do ní dali kovovou dlahu, která tam zůstala napořád,
zatímco šrouby mu vyndali, už tak šikovný nebyl. Dlaha mu v určitých pohybech vadila, nemohl si umýt nebo učesat temeno hlavy,
ruku hůř zvedal. Rozdíl ale nebyl velký.
Problémy s rukama mu nikdy život moc nekomplikovaly. Nespekuloval, že ten granát, který mu v rukou vybuchl (ve skutečnosti to snad byl protitankový náboj), rozebírat nemusel, že by jeho
život vypadal jinak. Stejně měl takový, jaký chtěl, a spekuloval
leda, že kdyby si mohl vybrat, jestli by radši chtěl ruce, nebo dobré
spaní, vybral by si spaní.
Přemkův bechyňský rozvrh se od pražského zásadně lišil. První
den po příjezdu věnoval aklimatizaci a „vyteplování“ (hodně zá29

leželo na tom, jestli v autobuse byla otevřená okýnka), ale ne nečinnosti, vždy byl po ruce nějaký míň náročný pracovní program.
Další dny psal Přemek v jednom kuse tak dlouho, jak situace dovolovala a jak vydržel, ale ne déle než sedm až deset dní. Janáček,
vedoucí oddělení, mu delší pobyty povoloval a všelijak kryl, napsal
mu dovolenku, a když se během Přemkovy nepřítomnosti nic nedělo, zas ji zničil.
Přemek tvrdil, že za jeho nikdy nekončící, jen se pořád zhoršující
a neléčitelnou bolest hlavy a stálé nachlazení můžu já. Jednou za
studií na mě čekal v univerzitní knihovně a já přišla pozdě, o čemsi
jsme na fakultě diskutovali s Bohoušem Svozilem, s ním a Arnem
Linkem jsme vedli rozhovory o všelijakých literárních problémech
často. Ještě také s Pavolem Winczerem. Měla jsem jeden čas ruskinovské období, Viola Fischerová, spolužačka, mi později připomněla, že jsem si z Rozprav o umění udělala bibli, ale v souladu se
svou povahou to považovala za oceněníhodný klad, zatímco před
jinými jsem musela svá stanoviska tvrdě obhajovat.
Přemek v knihovně čekal dlouho a byla mu zima, trvaly právě
hrozné mrazy a nikde se pořádně netopilo, vzpomínal si pak, jak
se toužil dostat někam do tepla, na koleji se taky neohřál, a prý tenkrát v univerzitce cítil, jak mu v hlavě jakoby ruplo, nikdy pro to neužil přesnější výraz, a od té doby ho hlava začala bolet trvale. Čím
dál víc. Kdosi mu doporučil profesora Žabku, že je v tomhle oboru
náš největší odborník, nenašel nic, jen běžné koky, a protože jich
po užívání antibiotik Přemkovi našel víc než předtím, radši jeho
léčení vzdal. Řada doktorů konstatovala vždycky totéž: viditelného
nic. Přemkovi pomáhal acylpyrin, kupovali jsme ho po desítkách
balení, přes noc spotřeboval i šest tablet, přes den ho bral také, šokoval doktora Meda, kolegu, když si ho cestou do práce kupoval po
desítkách balení a ve své místnosti pak léky zbavoval obalů, krabiček, a zahazoval je do koše, chtěl mít v tašce místo na další nákupy.
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Ještě po jeho smrti se mě doktor Med ptal, proč Přemek tolik léků
bral. Na rozdíl od dětí, zvláště Petra, mě to tak neděsilo, vynikající vlastnosti aspirinu jsem znala a slibovala si, že Přemek aspoň
nedostane mrtvici, která byla jejich rodinnou chorobou, mohl si
dovolit ho brát, měl žaludek ze železa, jak říkal. Mou babičku fascinovalo, že zapíjí vepřové mlékem. Petr se o něj bál, vedl s tátou
časté výstražné rozhovory. Doktorka mu samoléčbu tolerovala,
jen jednou poslala sestru, aby Přemek ihned přišel na odběr krve,
minulý ukázal, že má málo krevních destiček. Uklidňovala jsem
Petra, že zato tátovi nehrozí infarkt ani mrtvice, kterou měli Blažíčkovi v rodě. Umřela na ni Přemkova matka i babička, po období
značného trápení.
Za Wolkera dostal Přemek při státnicích jedničku a myslím, že
už ho začal mít dost, i Přemkovo socialistické oblouznění ochabovalo a vytrácelo se, majáles v roce 1956 Přemka jen jasněji vydělil z kolektivu jako nebezpečný živel. Zpočátku jednotná fronta pátého ročníku, Aleš Haman, Klíma, Přemek, Jiřina a Věra (ty
obstarávaly spojení s jinými fakultami, například přírodovědnou,
s Velemínským), se po pohovorech na děkanátu o „výtržnostech“
majálesu rozdělila na „napravitelné“ a „nenapravitelné“. Dělítko
dostalo o něco později zmaterializovanou podobu, když se rozhodovalo o výměnném zájezdu do Bulharska.
Nejdřív, při celofakultní schůzi, v uvolnění po sovětském sjezdu
s kritikou kultu osobnosti byli všichni revolucionáři. Promluvil Pelikán, Přemek mu oponoval, Pelikán zas oponoval jemu a oslovoval ho „ten rozcuchanej tam vzadu“, schůze trvala do rána, všichni
měli revoluční náladu, ale někteří jen „v mezích zákona“. Příjemně
trhlá Jana Štroblová si přihřála svou polívčičku, v Brně se jí líbil nějaký kluk, napsala mu, že je zatčená a že mu posílá moták z vězení.
V Brně z toho byl poprask, že v Praze zatýkají studenty. Přemkovi
se historka nezdála, měl dojem, že by mohla „radikály“ poškodit.
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Při majálesu šel průvod od fakulty do Parku kultury a oddechu
Julia Fučíka, byla to jakoby tradiční slavnost, s bláznivými maskami, maškarádami, spoustou transparentů, skandováním, mladickým vyváděním, ale všechno mělo míň či víc protirežimní charakter, alegorické scénky i hesla, myslím, že dost z nich, vtipných
a ostrých, které dav okamžitě přijal a skandoval, vymyslel Červenka. Neodolatelný byl Arno Linke, který představoval v průvodu
kolísajícího inteligenta a na svých dlouhých nohách nerozhodně
balancoval ve volném prostoru mezi bezvadně namaskovanou
řadou socialistického dělnictva a řadou imperialistů z Wall Street,
z nichž nejvěrohodněji působil obtloustlý asistent marxismu-leninismu Čutka. O estébáky na chodnících se musely pokoušet mdloby, ale v té chvíli byli úplně bezbranní. Najednou se, mnozí nejspíš
prvně, setkali tváří v tvář s mocí dosud ovladatelné masy.
Na střety s nimi došlo až v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka,
kde se vmísili mezi studentské skupinky. Na otázku solidního občana, ochomýtajícího se u fontány, „co ti studenti vlastně chtějí“,
jsem se chystala odpovědět, ale syčení Věry a Jiřiny mi v tom zabránilo. Všichni tři i s Přemkem ho nepokrytě shazovali, odtajnili
jeho tajný úkol, ale další dny na fakultě probíhaly výslechy, pamatuji se jen na účastníky z pátého ročníku. Někteří uznali svou vinu
(Klíma: „Blbě jsme kecali“), jiní se k tomu neměli, a tak následoval
trest. Jiřina a Věra spolu s kamarádkou bulharistkou (Přemkovi se
líbila) vyjednaly dlouho předem měsíční výměnný pobyt s bulharskými vysokoškoláky pro dvacet až třicet lidí z naší fakulty, týden
v Sofii, tři týdny u moře v Burgasu. Nakonec jeli asistenti Petr, Brčáková, Čutka a my, které Jiřina s Věrou přizvaly, Klíma, Haman,
Jiroušek, Falada a lecjak náhodně se přifařivší, já třeba pozvala
svou kolejní spolubydlící Řezníčkovou z prvního ročníku, díky
tomu později manželku účastníka zájezdu asistenta Patery, zato
doma zůstali z rozhodnutí fakultních veličin organizátorky Jiřina
a Věra a také Přemek.
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Prvně a naposled jsem viděla moře. Bez Přemka. Ten ho uviděl
o pětatřicet let později, v Rumunsku. Beze mě. Jel s Janou, neměla jsem už na to kondici, konečně podlehl našemu soustředěnému otravování, dětí a mému, aby aspoň zkusil, jestli by mu pobyt
u moře nepomohl od bolestí hlavy. Byli tam deset dní, v Konstance, na delší zájezd nebyly finance ani dost Přemkovy trpělivosti. Výsledek se rovnal nule. Já si v Bulharsku vychutnala moře za
všech okolností a denních i nočních dob maximálně. Ani bouře
s obrovskými vlnami a mořská nemoc nechyběly. O nekonečných
proměnách moře a o svých osamělých procházkách do míst, kde
už pláž byla špinavá, zanesená, kde se už s turisty nepočítalo, ale
zato se dalo žasnout, co všechno moře vyneslo na pobřeží, jsem
si napsala zápis do deníku a Přemkovi pak přečetla. Trpělivě to
absolvoval.
Po fakultě Přemek práci nesehnal. S Frýbortem chodili po redakcích, jednou to vzali na Václaváku odshora dolů. Ve Večerní Praze
je vrátný nechtěl pustit dovnitř, ptal se, co chtějí. Chtěli šéfredaktora. Vrátný ho dostal k telefonu. Šéfredaktor, Zelenka, znovu: Co
chtějí? Přemek nechal sluchátko Frýbortovi. Frýbort: „Máte tady
návštěvu.“ Přemek to vyprávěl ještě po letech a pokaždé se s chutí
smál. Zelenka na jejich návštěvu nebyl zvědavý.
Dokud jsem byla v Praze, rádi jsme spolu s Přemkem chodili
do univerzitní knihovny, do studovny, nádherné místnosti hned
u vchodu, teď jsou tam katalogy. V tichu u stolečků s lampami
jsme si studovali. Já sedala ráda i ve slovanském semináři na fakultě, pod oknem u stolku s jedinou židlí. Tam jsem byla v opravdovém separé, zády k ostatním, před sebou za sklem oblohu se
stromy nad židovským hřbitovem.
Přemek občas psal něco pro noviny, dával mi všechno číst. Připomínky skoro vždycky uznal. Hodně jsem mu pomluvila recenzi
na Kámen a bolest, časté floskule jako „hlas volajícího na poušti“.
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Proč prý by tam takové ustálené rčení nemohlo být? Protože jich
tam máš spoustu, řekla jsem mu, článek z nich máš málem celý
složený. Hyperboly mi nebyly cizí. Vyprávěl mi, že se těšil, jak ho
pochválím a on bude skromně odmítat můj obdiv. Kontrast se skutečností ho pobavil, jako by se nestal jemu, jako by potrefeným
nebyl on sám. Schulz se ale nakonec vyloupl jedna báseň.
Karla Kostrouna napadlo, když Přemek pořád neměl zaměstnání, že by mohl přečíst svou diplomovou práci na Mukařovského
semináři. Kostroun byl Mukařovského asistent, mohl to zařídit.
Krom sametově hnědých očí byla na něm sympatická mimořádná korektnost, umírněnost, své ale prosadil a Přemek diplomku
na semináři přečetl. Mukařovský ji okomentoval a otiskl v České
literatuře. Byla to myslím jediná diplomová práce z Přemkova ročníku, která vyšla tiskem. Tak jako z mého ročníku moje.
Zaměstnání se pro Přemka našlo opět zásluhou dobrovolného pomocníka – jeho kamaráda Oty Jirouška, knihovníka, jeden
čas spolu bydleli v Táborské ulici, v rohovém domě u paní Hajdové. Oťas měl známou, která pracovala u Zdeňka Nejedlého. Byla
o dost starší než Oťas, přesto se jí evidentně líbil. Byla ochotná pro
něj potažmo pro Přemka něco udělat. Nejedlý jí zobal z ruky, dal
se přesvědčit, že Ústav by měl Přemka přijmout, a to se taky stalo.
V Ústavu mu dlouho vytýkali, že ačkoli se tam dostal díky Nejedlému, vůbec se podle toho nechová. Sami ho taky zrovna nehýčkali. Dostal nejpodřadnější práci, excerpovat údaje z novin
a časopisů, psal autorům žádosti o data pro slovník, jeho místo
mohl zastávat středoškolák. Přemkovi kolegové si v pracovním
úvazku psali studie. Při jeho příchodu v Ústavu vládla skupina
Evy Strohsové. V Kabinetu S. K. Neumanna se po čase uvolnilo
místo, Přemek řekl Červenkovi, který patřil mezi vlivné, že by
o místo měl zájem, nerad by dál marnil čas v oddělení, kde se
může zabývat jen podružnou prací. Červenkova odpověď: „To je
v pořádku.“
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Přemek měl vlastní práce plnou hlavu, Wolker ustoupil Nezvalovi,
teď on byl nejlepší ze všech. Ne že by ho Přemek vědomě za nejlepšího měl, ale když se někým dlouho zabýval, měl tendenci jeho
metodu stavět na vrchol, opájet se jeho hodnotami a pro ten čas
mu dávat přednost před ostatními.
U vlastní průběžné četby beletrie tomu bylo opačně, stejně jako u současných filmů a divadelních kusů, méně u výstav
a hudby. Ihned identifikoval neumětelství, snahu vyhovět požadovanému, banalitu. Neslavně dopadl skoro každý současný artefakt, o němž mluvil, takže Pavla Koubu to přimělo při jedné naší
diskusi konstatovat: „Vám se nelíbí nic.“ Kouba byl náš dodavatel
samizdatů, co se kde vyskytlo, málokdy neprošlo jeho rukama.
Čas na přečtení byl šibeniční, všechno se muselo co nejdřív vrátit,
zvláštní trháky se půjčovaly třeba jen na jeden den, ty jsem pak
četla já a Přemkovi referovala. Kouba měl rozvětvené kanály, ale
přímo o nich nemluvil.
Ani ze samizdatových autorů jich řada Přemkovi za čtení prostě
nestála, třeba Kohout, Kriseová, zato Havly četl všechny, oceňoval
Pithartovy úvahy o osmašedesátém. Já v časopisech hledala zmínky o Tesařovi, geroji naševo vremeni, jeho výrok u soudu, otištěný
i v Rudém právu, že nepřestane proti režimu bojovat, dokud sám
neumře, nebo režim nepadne, nebyl docela běžný. Čekala jsem,
jestli se ho z ciziny někdo zastane, jestli mu nesníží trest. Jemu jedinému neslevili ani den.
Náš oblíbenec byl Fidelius. Fidelius byl bezkonkurenční.
Jak Přemek přišel na Pelce, už přesně nevím. Co dokáže kritika,
viděl na odstrašujícím Pekárkovi. Pro kritiky bylo jeho dílo, stejně
jako Pelcovo, zprvu jen „dokument“, a Pekárek si dal od „chytřejších“ poradit (Přemek to věděl přímo od něj), snažil se být jakoby
víc umělec, a už jel s kopečka. S jedním autorem, který nám vyrazil
dech, jsme se setkali osobně hned na začátku normalizace. Jmenoval se Stanislav Slavický, studoval divadelní vědu u Milana Lu35

keše. Slavického román Alelujá, z Ostravska, z dolů, kde pracoval
jako brigádník, byl výsledek neobyčejného nadání a znalosti věci,
jeho pozornosti natolik obrácené k dialogu, že byl s to mluvit jakoby několika jazyky různých postav, z románu vystupovaly i jeho
výjimečné osobní vlastnosti.
Po našem výbuchu nadšení dal Slavický (ne na naši radu) přečíst román Milanu Lukešovi, kterého si jako divadelního vědce,
zřejmě právem, velmi vážil. Lukeš bydlel ve stejném baráku jako
my, na stejném poschodí vedle nás. Na román vyslovil názor, který
nám Slavický zopakoval: Nehotové, dobrý materiál, ale ne umění.
Mám obavy, že Slavický věřil víc jemu. Po roce 1989 jsme čekali,
kdy se román objeví, kdy přijdou autorovy další, nedočkali jsme
se. Je to záhada, o které často uvažuji. Osobně jsem ho považovala
za lepšího, než byl Hrabal. Přemek některé obraty z jeho knihy, tak
jako ze Škvoreckého či Haška, v řeči používal.
Kvůli určitému autoru Přemek někdy sáhl po jiném. Nejen v případě Wolker–Nezval, tam šlo spíš o protiklad. Jinak tomu bylo
u Holečka. Přemek postrádal – chtěl už psát o Haškovi – v české
literatuře opravdovou epiku, dřív než se dá do Haška, byl by se rád
s principy epiky seznámil v klasičtější podobě, aby dokázal docenit modernost Švejka. Přemek dlouho probíral autora po autorovi,
aby našel takového, který by jeho představu velkého českého epika
splňoval. Oba jsme četli a obdivovali začátek Našich, který vyšel
s názvem Jak u nás žijou a umírají. Přemek byl přesvědčen, že
když někdo umí psát takhle, nevadí zásadně, že občas se ve svém
obrovském díle dá i směrem, kudy cesta nevede.
K Holečkovu kraji jsem měla blízký vztah, na Lomečku (správně se snad říká Lomec, ale to jsem zaznamenala teprve nedávno)
měli naši svatbu, ve Vodňanech jsem se narodila, do Stožic chodil otec (nar. 1902) zamlada tancovat, pocházela odtud jeho první
láska Anna Hladká. Vyprávěl, jak stožická děvčata zvávala o půl36

noci tanečníky domů na pohoštění. Otec s podivením vzpomínal,
jak ve Stožicích zacházeli lidi se zvířaty uctivě, ve stájích byly kůly
mezi stáními pro krávy a voly či pro koně pečlivě omotány umně
vyrobenými pletenci ze slámy, aby se zvířata neporanila. Nekřičelo se na ně hý, hot a čehý, jak to později otec zažil u nás, ale mluvilo se s nimi jako s lidmi: „Býku, ustup.“
Ve Stožicích jsme se, když Přemek psal o Holečkovi, byli spolu
podívat. I když reálie mu na srdci tolik neležely, lhostejné mu nebyly. Kvůli Wolkerovi jel dvakrát do Prostějova a seznámil se také
s jeho profesorem Dokoupilem. Dokoupil měl velmi vyhraněný
názor na Wolkerovu matku, podle něj měšťačku, i s ní se Přemek
setkal, Dokoupil jí měl za zlé, že zneužívala synovy proslulosti.
Dokoupil dal Přemkovi Wolkerovu korespondenci, dopisy,
které Wolker psal před svou smrtí z Tater právě Dokoupilovi. Dopisy Přemek otiskl s komentářem v České literatuře. Při hodině
češtiny jsem je ve Voticích svým žákům četla, ve třídě bylo ticho
jako v kostele, nakonec jsme, včetně otrlejších, brečeli nad dopisy
snad všichni.
Osnovami jsem se příliš neřídila, samozřejmě že jsem své žáky naučila, co se naučit měli, ale když jsem právě přečetla něco silného,
druhý den jsem vpadla do třídy a místo průběhu národního obrození se dověděli Baudelairův životopis, jak mladý Rolland napsal
Tolstému o svých názorech na umění a život, a když po čase už rezignoval na odpověď, přišel mu balík, Tolstého obsáhlá odpověď,
Rolland pak po celý život odpovídal na spousty dopisů. V rámci
jisté nekonvenčnosti jsem jednou za krásného odpoledne vyrazila
s holkama při tělocviku ne na školní hřiště, ale na výlet, vlezly jsme
na židovský hřbitov, kam se bylo možné dostat jen se svolením
chalupníka, z jehož dvora na hřbitov vedla jediná vrata, trochu se
divil, o židovský hřbitov nikdo zájem nikdy neprojevil, ale pustil
nás tam. Octly jsme se v džungli, všechno zarostlé změtí zeleně
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s rozmanitými šlahouny do ní zakleslými, odhrnovaly jsme je s náhrobních kamenů, abychom viděly na tajemné, smysl bezpečně
utajující židovské písmo, na švabach, latinku.
Při cestě zpátky jsem si vzpomněla, že Lustig právě vydal svou
první knížku o zážitcích z koncentračního tábora, kde jako Žid trávil své mladé roky. Holky to zajímalo, knížku si moji žáci gymnazisté houfně kupovali, vysloužila jsem si výtku od rodičů, že to není
vhodná četba pro tak mladé lidi. Lustiga jsme pozvali na besedu,
byla to jeho první vůbec, přivezl si s sebou Sváťu Svobodu z Mladé
fronty a účastnil se jí i Přemek, jen ne já, protože jsem byla nemocná. Děti byly nadšené a Lustig odpověděl na hodně otázek. Dostala jsem do Votic i Šotolu, Kunderu s doprovodem Jestřába, Štroblovou, Červenku, Václava Šaška, jedna beseda byla i s Přemkem.
Do Votic, mé první štace, za mnou Přemek jezdil vždycky
v úterý odpoledne a odjížděl ve čtvrtek ráno, někdy si vzal dovolenou a byl tam déle. Na Votice se Přemek těšil, ráno si v Ústavu pohvizdoval, Aleš Haman ho popichoval: „To je náladička!“
Z rychlíku vystupoval Přemek v Olbramovicích, v zimě v létě šel
pěšky polními cestami k mé škole a pak my oba spolu do Ameriky. Amerika byla původně letní osada půl hodiny za Voticemi,
ale usadilo se tam pár stálých obyvatel. Někdy jsem už na něj čekala tam, bydlela jsem u rodiny zaměstnance pošty, mívala jsem
pro nás připravenou polévku s játrovou rýží ze sáčku, jídali jsme
ji někdy u stolu v zahradě, stála pět korun, to byl přepych, moje
večeře bývaly skromnější.
Přemek ve Voticích pracoval na Tomanovi, měl k práci absolutní klid, v domě přes den nezůstal nikdo. Já odešla ráno do školy
a vracela se k večeru, pan Benák byl celý den na poště, paní sázela
v lese stromky, dva kluci byli školní mládež. Na svahu pod okny se
na trávníku pásly dvě ovce.
Přemek mi rád vyprávěl, na čem pracoval, a verš, kterým si
nebyl jistý třeba po metrické stránce, mi dával k posouzení, nej38

častěji se ale ptal na smysl nějakého obrazu či obratu v básni, jestli
ho přesně chápe a neuniká mu nějaký jemný skrytý odstín, takovému rozšifrovávání věnoval obrovskou pozornost.
Ode mě se dovídal, co jsem během doby, kdy jsme spolu nebyli, prožila já, tak to bylo od začátku a zůstalo do konce.
Byla jedna oblast, do které jsem se příliš nemontovala, ani se
nesnažila do ní proniknout. A také Přemek, pokud jsme na ni
v diskusi narazili, nezacházel příliš do podrobností: filosofie. Je
dost nevysvětlitelné, že v jeho textech jsem leckdy byla s to vysledovat místa, kde jeho filosofování bylo třeba poopravit, vyjasnit,
pročistit, nebo rovnou důkladně přepracovat, ne-li škrtnout, ale
častější byly případy, kdy jsem filosofická extempore brala jako
něco, co se mi předkládá k věření a mně pro nedostatek protiargumentů nezbývá než uvěřit.
I když jsme si spolu hodně povídali o literatuře, byla spousta věcí,
které jsme léta denně probírali, z některých se časem stal rituál.
Každé ráno padaly otázky, jak kdo spal, u Přemka na tom záleželo, on se mě vyptával, jak mi bylo. Když jsem měla špatné období,
později říkal, že ráno se strachem vstupoval do obýváku a oddychl
si, bylo-li všechno v pořádku. Další nikdy nechybějící námět rozhovoru byl Ústav. Když přišel z práce, podrobně mi referoval, co
se tam ten den dělo, znala jsem od něj každého, s kým se v Ústavu
znal on, třebaže jsem mnohého z nich nikdy neviděla. Dovídala
jsem se průběh každé schůze, jaký kdo měl referát, jak se vede
mamince doktorky Táborské, rodičům Blanky Svadbové, obě o své
nejbližší vzorně pečovaly. Prý kvůli mně se snažil si zapamatovat,
co kdo říkal, aby se po příchodu domů vyhnul zprávě, že se v práci
nedělo nic, to bych se ptala: Tak pročs tam vlastně chodil?
O našich dětech, co je nového, se k Přemkovi doneslo většinou přese mě. Když přišly domů, hnaly se do obýváku a v Bechyni
jsme se často bavili v kuchyni, zatímco Přemek v obou případech
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pracoval ve svém odděleném pokoji, tam za ním děti nešly, aby
ho nerušily.
Jestliže o všech Přemkových knihách platilo, že jim předcházela
důkladná příprava, u Škvoreckého to bylo jinak. Už u Holana nebylo třeba obecné věci tak studovat, mohl těžit z osvojeného, i když
samozřejmě ještě zbylo práce dost. Jen u Škvoreckého to Přemek
vzal s předchozím studiem trochu zkrátka, věřil, že si to může dovolit, jednak že už má načteno, jednak Škvorecký měl u něho výsadu, že ho průběžně sledoval od Zbabělců až k současnosti. Nebyla
náhoda, že na svatební cestu jsme jeli do Náchoda, pili limonádu v Port Arturu. Našli jsme dům, kde Škvorecký bydlel, z okna se
díval jeho otec a myslím, že přímo v přízemí nebo hned vedle bylo
knihkupectví, kam si Přemek šel pohovořit se starým pánem, jak
se na Škvoreckého úspěch dívají rodáci. Ovšem prodavač si myslel, že Škvorecký udělal Náchodu svými Zbabělci pěknou ostudu,
a proto se tam radši neukazuje.
Když se Přemek doslechl, že pro rok 2003 se uvažuje o grantu
na jakousi obdobu dřívějšího Českého Parnasu, v níž by různí autoři shromáždili studie o jediném díle význačných beletristů a že
on v tom roce bude pracovat na dvacetiprocentní úvazek, nejdřív
mu táhlo hlavou napsat o Nevěstě z Texasu, v Ústavu mu navrhovali Jáchyma Topola (Sestru), možná Placáka (Medorek se Přemkovi
líbil, Topola neznal), ale Janoušek mu výběr oklestil rozhodnutím,
že se budou vybírat jen hlavní práce autorů a Nevěsta z Texasu by
se nehodila. Po dohodě ne s vedením Ústavu, ale se mnou, se rozhodl pro Nusku. Variantu, že by psal o Nevěstě z Texasu, nenechal
úplně padnout, uvažoval, zda by o ní nemohl psát navíc mimo
plán, podle něj v románu nebyla ani jedna slabá stránka a Nevěsta
nebyla úplně doceněná. Jednu výhradu k románu měl, že Škvorecký při enormním množství prozkoumaného materiálu a propracovanosti celé knížky nedocílil stejně enormního účinku na čtenáře
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proto, že Nevěstu překomponoval, že jeho snahy bylo příliš. Ale že
je to úctyhodné dílo, by se mělo vědět, to chtěl dokázat.
Proč Nuska, o tom jindy. Nuska je objemná kapitola.
Když jsem se potkala s Přemkem, měla jsem za sebou dvě známosti, ne vážné. Vážnou jsem měla v životě jen jednu. Že je vážná,
jsem zpočátku nevěděla, zato jsem věděla jistě, že se nestane,
abych se špatně vdala. Vybrat si správně člověka, s kterým chci
celý život žít, jsem brala na lehkou váhu ještě míň než svá studia.
První kluk, s kterým jsem chodila, byl bechyňská sportovní hvězda, v létě fotbalista, v zimě hokejista. Potkali jsme se v tanečních,
brečela jsem, že tam chodit nebudu, matka mi to dala rozkazem.
Pak se mi tam líbilo. Má hvězda k tomu přispěla, byl to hodný
kluk. Měl mimořádně hezké modré oči, veliké, ten druhý pak krásné hnědé. Každého kluka jsem si všímala pozorně, nepřehlédla
jsem žádnou dobrou stránku ani varující signál, natož vlastnost.
Pamatuji si, jak jsem jednou v Budějovicích, už na pedagogické
fakultě, přecházela z chodníku na chodník šikmo ke škole. Cestou přes silnici jsem se stačila rozhodnout: jestli nenajdu kluka,
který by se mi opravdu líbil, radši se nevdám. S hlupákem či s mizerou život marnit nebudu. Můj sportovec nepatřil ani do jedné
té kategorie, stejně jsem ho ale nechala. Potřebovala jsem, aby
byl hvězda nejen ve fotbale. Jako by to chápal, stihl v tom směru
maximum. Keramická průmyslovka nekončila maturitou, udělal
si přípravku, aby se mi vyrovnal, studoval na vysoké škole, pak
tam i učil, vlastně kvůli mně udělal kariéru. Jenže já jsem mu už
brzy po jeho odchodu z Bechyně napsala dopis na rozloučenou,
měl mu ho předat Vašek Falada, náš společný kamarád. Předal
ho Přemkovi, s kterým na koleji bydlel a už mu o mně vyprávěl.
Přemek dopis prostudoval a pěkně ho ztrhal. Na začátku chudáku
adresátovi píšu, že mám právo se s ním rozejít (velmi si to nepřál),
ačkoli jediný důvod je, že s ním prostě nechci chodit, a na konci
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dopisu stojí, že pokud jsem mu ublížila, jistě to v životě dostanu
zpátky. Přemek v tom neviděl žádnou logiku. Byl to jeho první
posudek mého literárního výkonu. Vašek mi jeho výhrady sdělil.
Že mě někdo kritizuje, bylo pro mě novinkou. Vlastně příjemnou.
Převaha u kohokoliv mě lákala.
Jednou v létě jsem byla večer, před bouřkou, sama doma. Dívala jsem se na nebe s černými mraky a ptala se sama sebe: Kde jsou
všichni ti lidé z těch knížek? Proč je člověk nikdy nepotká?
Ale jistě jsem je potkávala, jen jsem si to neuvědomovala. Nehledala jsem ani tak jejich zajímavost, inteligenci, spíš ryzost. Byla
jsem katolička, zpočátku tak zaujatá, že otec měl strach, že budu
chtít jít do kláštera. Zbytečně. Život v klášteře mě lákal asi podobně jako vzít si za muže mrzáka. Ale katolická skautka jsem byla fanatická. Klubovnu jsme měli v klášteře, vedoucí byla skvělá, nikdy
neprovdaná učitelka Svátková. Veselá, nápaditá. Náš „duchovní
otec“ byl mladý františkán, páter Sebastian, nejspíš z venkova, jako
obrázek, často se červenal. Nám holkám se líbil, ale jako socha
na oltáři. Takže mimořádné lidi jsem kolem sebe měla, i doma,
matku, dědečka, babičku. Patrně právě ti tři se hodně podíleli na
normě, podle které jsem posuzovala sebe i ostatní.
Druhá moje známost byl Slovák, vojín PTP, syn baptistického
kazatele.
Přemek měl s dopisem pravdu. S tím prvním klukem jsem chodila tři roky a věděla jsem, že si ho nikdy nevezmu. Vlastně jsem
podvědomě cítila vinu.
Že by si mě chtěl vzít, mi řekl Přemek poslední rok mých studií,
večer, už za tmy v pokoji koleje Jednota v Opletalově ulici. Přála
jsem si to slyšet i udělat, pro sebe jsem měla všechno vyřešené.
Jenže matka už dva roky věděla, že spolu chodíme, a prožívala velkou trýzeň. Zaručeně si nic nepřála míň než mou svatbu s Přemkem. Narážky na Přemka byly pro mě doma už tenkrát děsivými
momenty, a bylo jich nepřeberně. Dva mlýnské kameny, mezi
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nimiž jsem se octla, byly dvě mně absolutně nejdražší a mnou nejuznávanější bytosti, ani bez jednoho jsem si život neuměla představit. Nebylo myslitelné obětovat jednoho pro druhého.
Jako samozřejmost jsem po celá studia brala, že každou neděli pojedu domů, že všechny prázdniny prožiji mimo Prahu, že tu
dobu Přemka neuvidím. Žádné pochyby, že by to mělo být jinak.
Pět hodin osobákem dvakrát týdně (rychlíkový příplatek by mě
jako studentku stál osm korun) jsem neměla za ztrátu času. Připravila jsem si na cestu čtení, učení, program, na který jsem se obvykle už těšila. A domů taky, matka mě viděla ráda, i já ji, stálo mi to
za to. Cestovat jsem byla zvyklá od tercie, vstávat hodně brzy taky,
vlak na Prahu a předtím do Budějovic jel ráno ve 4.10. Otec vstal
dřív, zatopil, uvařil mi čaj, vzbudil mě, donesl mi kufr na nádraží,
dohlédl, abych měla ve vlaku dobré místo.
Přemek bral věci, jak byly. Kolikrát na mě čekal u vlaku, ne
u ranního. Ráda bych někdy s ním na neděli zůstala v Praze, ale
i já jsem brala věci, jak byly. Uhrála jsem akorát jeden první máj
a poslední rok nějakou neděli, když jsem psala diplomovou práci.
Studovat na fakultě nás oba bavilo. Učil nás Havránek, Šmilauer,
Vážný, Ryšánek, pro mě spíš mrtvé veličiny, jazyk mě nijak moc
nezajímal. Samozřejmě všechny přebil Mukařovský. Přemek ho
měl za nepochybnou autoritu, zároveň rád vykládal o komických
situacích, do nichž se Mukařovský dostával právě proto, že za veličinu se bral i on sám. Když mu na křižovatce chcíplo auto a on
způsobil dopravní zmatek, esenbák mu vynadal jako komukoli jinému a na Mukařovského otázku „Víte, kdo já jsem?“ odpověděl,
že ho to nezajímá, že ho zajímá jen, aby z křižovatky zmizel.
Živý Mukařovský nebyl s to plně dostát obrazu, který jsem si
o něm udělala z Přemkova ústního podání. Ale jeho semináře
měly pro mě mimořádnou přitažlivost, žádný jsem zbytečně nevynechala. Mukařovského soudy byly břitké a často zdrcující, po43

chvala měla hodnotu o to větší, čím byla řidší, Mukařovský s ní
opravdu nehýřil. Už jeho pouhý souhlas bylo hřejivé vítězství.
Pozorovat ho, jak sedí se skloněnou hlavou a pozorně poslouchá
referáty, dělá si poznámky, které mohly znamenat cokoli, souhlas
či odmítnutí, bylo zajímavé samo o sobě, pro mě už proto, že Mukařovský byl nejkrásnější starý člověk, kterého jsem v životě viděla.
Havránek při referátech pospával, někdy se mu hlava přitom klimbala, ale když nastalo ticho, pochopil, že student skončil, a okamžitě ožil, referát rozcupoval nebo nějak zhodnotil, neuvěřitelné
bylo, že docela správně a že jeho řeč měla hlavu a patu.
Přestože Mukařovský pro mě byl vzor důstojného stáří (nemluvím o jeho angažovanosti jakožto obránce míru, funkci, o níž se neostýchal mluvit), nemohoucnost nakonec dostala i jeho. Přemkův
přítel, nebudu ho jmenovat, chodil za Mukařovským do bytu v době,
kdy už polehával a nedostal se snad ani ven; nosil mu laskonky,
které Mukařovský měl rád, a Přemkův známý s lítostí pozoroval, jak
Mukařovský odhazuje všechny zábrany, chodí před návštěvami po
bytě ve spodkách, zajímá se už hlavně jen o ty laskonky.
Jeden z členů komise, která mě na fakultu přijímala, mi začal kupovat lístky do divadla, do první řady, brát mě na posezení se svými
přáteli, se jmény tehdy i ještě dnes známými, necítila jsem se mezi
nimi dobře. Brzy jsem mu řekla, nebyla to tehdy docela pravda,
že chodím s Přemkem. Vašek Šašek nazýval Přemka novým člověkem, že mě pouští na schůzky s jinými chlapy a ani nežárlí, ale
mně už bylo v jeho přítomnosti nejlíp. Do divadel jsme chodili
spolu, ne do předních řad, ale nahoru na balkony, jen ne k stání, to
jsem už tehdy celé představení stát nevydržela. Na čaj jsme v zimě
chodili ke Třem bojovníkům poblíž Albertova.
U Albertova jsme s Přemkem stáli na zastávce tramvaje, když
nám kluk z Bechyně, student zeměpisu – s Přemkem se znal
z menzy –, řekl o událostech v Maďarsku. Přemek už tehdy ani ne44

potřeboval takové konfrontace s wolkerovským viděním světa, aby
začal chápat, co je socialismus, přesto mě překvapilo, jak s ním povstání v Maďarsku zatřáslo. Začal o něm shánět informace a přisoudil mu patřičný význam, i s poměrně přesným – pokud to lze
po takové době tvrdit – odhadem vývoje. Nevěřila jsem mu, spíš
jsem viděla v maďarských událostech obdobu stávky škodováků
v Plzni 1953 nebo občasných rebelií ostravských horníků.
Noviny Přemek nečetl, ale přímo studoval, nechápala jsem
dobře, proč nejvíc zrovna nejméně objektivní Rudé právo. On
v něm ale hledal oficiální linii, třeba mezi řádky, nic mu neuniklo,
pořadí našich či ruských papalášů na tribunách na prvního máje,
změny ve funkcích. Každý funkcionář představoval o něco tvrdší
nebo měkčí postoj, bylo důležité, kdo jde dolů a kdo nahoru. Rudé
právo jsem mu kupovala v trafice na rohu i po začátku normalizace, už jen k vyslovení názvu bylo třeba odvahy, lidé ho ostentativně bojkotovali a prodavačka ho denně vracela celé balíky.
Ovšem zdrojem zdrojů bylo pro Přemka rádio, Svobodná Evropa,
Londýn, Hlas Ameriky, od matky měl malý bakelitový oválek, od
něhož časem trochu ohluchl, protože řev rušiček z bezprostřední
blízkosti pral do jeho ušních bubínků večer co večer, ať jsme bydleli kdekoli. Rušičky byly zvuky domova našich dětí, jejich celého
dětství a mládí. Jana všechna léta po „revoluci“ obdivovala Medka,
před dvěma třemi dny mi řekla, že by ho navrhovala na prezidenta.
Přemek získal pověst politického experta, jemuž ale obvykle
nikdo nic neuvěřil. V očích jiných lidí byla politika jeho posedlost,
za normalizace řada známých politickou situaci nesledovala, ale
Přemka se ptali na novinky ze sovětského politbyra, na kroky našeho vedení, z čeho by se dalo usuzovat na možný krach režimu.
Skoro nikdo nesouhlasil s jeho hodnocením Andropova coby nutného mezičlánku, v Ústavu se hádal s kdekým, stejně tak po roce
1989 zase o nové trendy. Rozhodně nebyl překvapen pádem komunismu, o něm neplatilo, že by nedoufal, že k němu za jeho života
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dojde, jak potom kdekdo říkal. Překvapeni byli Petrovi spolužáci,
když ihned po smrti Černěnka Petr kamarádům a Přemek kolegům
tvrdili, že nástupcem Černěnka bude Gorbačov. Řada Petrových
spolužáků jméno Gorbačov nikdy neslyšela (v Ústavu by se takový
případ taky našel), takže když byl Gorbačov zvolen, užasle se Petra
ptali: Jaks to mohl vědět? I upřímnější lidi z Ústavu, třeba paní Kosová z knihovny, byli konsternováni.
Nejen Přemek Rudého práva, i Rudé právo Přemka si všimlo. Ve
školním roce 1963/1964, už jsem učila v Praze, probíhalo, snad
někdy na jaře, zasedání ÚV KSČ, referáty a usnesení v novinách
plnily celé stránky, vytvářely se direktivy dopředu. V kulturní oblasti se na konkrétních případech vysvětlovalo, jak ano, jak ne. Jak
ne: jako Přemysl Blažíček, který v Hostu do domu hlásal scestné,
nepřátelské – přesně už nevím, zkrátka nepřijatelné ideologické
názory. Přemek polichocen, moji kolegové kantoři překvapeni, že
se někým, kdo není žádné eso, zabývá sám ústřední výbor. Z jejich
pohledu to pro Přemka byla málem pocta. Jeden z nich mi vysvětlil, že pokud Přemek papalášům stojí za řeč, tedy jen jako náhodný
příklad, ne snad pro významnost své osoby. Ostatní nebyli padlí
na hlavu a věděli, že Přemek by mohl mít nepříjemnosti, ale žádné
konkrétní nepřišly.
Období, kdy o Přemkovi v Ústavu už nerozhodovala Strohsová,
ale Jankovič, bylo blýskání na lepší časy. Jankoviče si Přemek vážil
(Strohsové po odborné stránce taky), jejich mukařovácká mánie
je sbližovala. Jankovič byl osobnost, nedostižný vypravěč, na něj
nikdo neměl. Slyšela jsem při výletě s Ústavem na Moravu, jednom asi ze dvou, jichž jsme se s Přemkem zúčastnili, vyprávět
Radko Pytlíka příhodu, jak Gusta Fučíková šla se Štollem objednat u Švabinského Fučíkův portrét. I Pytlík byl ve vyprávění mistr,
ale člověk jako by poslouchal naučené číslo. Jankovičovi všechno
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dostávalo v puse tak trochu haškovský nádech, jestli něco vyprávěl posté, nepoznalo se to, protože on to posté spontánně prožíval
a posté se přitom bavil. Byl výbušný jako Jihoslovan, jímž podle
jména mohl původem být. Kdyby psal, jak mluvil, musel by být
skvělý beletrista, snažila jsem se ho k takovému pokusu přemluvit, ale on mi popravdě řekl, že se už pokoušel něco napsat, ale
že mu to nešlo. Na mluvenou řeč byl fenomén, například o Teréze
Novákové dokázal vyprávět s takovou šťávou, jakou nedal svému
psaní ani fotografiím, i když obojí jsem oceňovala, hlavně ovšem
psaní. Jeho studii o Haškovi v České literatuře jsem prostudovala,
zároveň třeba s Vodičkou, než jsem se pustila do psaní diplomové
práce, usnadnilo mi to začátek. Prvně jsem ho poznala, když jsem
mu jako redaktorovi České literatury nesla do Ústavu kapitolu ze
své diplomové práce, zrevidované už předtím Mukařovským, abychom se s Jankovičem dohodli na její definitivní podobě, než ji
dá do tisku. Rukopis v deskách jsem zapomněla v bufetu Metro,
kde jsem cestou od vlaku do Ústavu snídala. Našel se, nikdo neměl
zájem odcizit mé myšlenky. Při našem jednání šlo o několik věcných změn a grafickou úpravu, co petitem, co pod čarou. Jankovič
se se mnou, holkou sotva po promoci, skoro nebavil. Ve všem měl
jasno a já fungovala v roli kývacího panáka. Jeho slušnost spočívala v tom, že na mě vůbec mluvil.
Časem všechno bylo jinak.
Jankovič hájil Přemka i na stranických schůzích, i když třeba
zrovna na téhle půdě si tím popularitu nezískal, ale měl pro strach
uděláno. Když se někdo navážel do Přemka, vybuchl: „Blažíčka
ventilujete?“, a uvedl příklady, které by snad bylo smysluplnější
řešit. Přinejmenším od Přemka odvedl pozornost. Když vedení
chtělo Jankovičovi přidat na platu, řekl, že on to nepotřebuje, ať
přidají Blažíčkovi.
Své „totální nasazení“ ve stavebním podniku v Krči za normalizace snášel bohorovně. Dávno fotografoval, už před vyhazovem
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z Ústavu, a měl v tom myslím určitou oporu. Nejlepší fotky našich
dětí z předškolního a o něco pozdějšího věku máme od něho, pak
z doby jejich dospívání od Věry Koubové. Petra i nás s Přemkem
fotil v roce 1974 na svém pracovišti, hlídal v Krči ve skladu stavebnin, poblíž Thomayerovy nemocnice. Bez emocí nám vykládal, že
často, když přijde do služby, musí si nejdřív uklidit místnost, kde
má strávit noc nebo i další den, následuje-li víkend, svou služebnu pozvracenou po pijatice, kterou v pracovní době pořádali stavební dělníci, a zlikvidovat po nich pořádný binec. Je to výmluvný
dokument, kde se pohyboval, skládky sutě, odpadků, které ale na
fotkách měly nemenší, ne-li větší váhu než my, pro jejich „malebnost“. Jankovič takřka nefotografoval známé, dělal z přírodních
útvarů, kamene, mokré trávy, kůry abstraktní záležitosti, připomínající výraz lidské tváře, kosmos. Možná mu chyběly profesní finty,
jemnější technika, jak říkal sám; své nedostatky spíš přeceňoval,
než aby si jich nebyl vědom. Ale některé jeho obrázky mluvily, nic
víc nepotřebovaly, dal jim všechno, co jim měl dát – bílá konvička s borůvkami, „hvězdná obloha“ z rosy na večerní trávě, kámen
s podobou básníka Sovy. Konvičku měl Přemek rád, visela v jeho
pokoji tak, aby na ni viděl od psacího stolu. Já měla jeho artefaktů, které jsem si dala zasklít, plný byt, až jsem mu nediplomaticky
řekla: Dosti Jankoviče! Některé snímky tu visí dodnes, jiné, ač krásně zapaspartované dílnou v Metru, kam jsem je nosila, se odlepily
a spadly dolů k obrubě, už jsem je neoživovala, ale sundala, přesto
schovala a nevyhodila.
Je pravděpodobné, že příčinou postupného upadání jejich přátelství s Přemkem jsem byla já. Po bouřlivé oslavě narození Koubova
Jáchyma a nočním, spíš ranním tažení všech tří účastníků (Kouba,
Jankovič, Přemek) Prahou, při němž se jeden druhému ztratili
a které pro Přemka nedopadlo dobře (pro Koubu taky ne, ztratil aktovku s důležitým obsahem, jenže u Přemka následky byly trvalej48

ší), jsem na Jankovičův omluvný telefonát reagovala hodně kysele, ačkoli nebyl žádný Přemkův poručník. Jankovič viděl v Pavlovi
málem démona, že je, staré matadory, mohl takový slušňák přimět
pít, že o sobě pak ani nevěděli. Takový byl aspoň jeho výklad. Říkal
mi, že se řídil Koubou, který vždycky znal míru, a dokud pil on,
Jankovič pil taky. Při telefonátu jsem nesouhlas dávala najevo jen
tónem, jenže o tónu už víme své, jak známo, je důležitý. Petr, který
byl u toho, se smál a říkal, že jsem nepřímo říkala: „Vždyť ty jsi,
Jankoviči, taky pěkný ptáček.“ Tenkrát jsem s ním možná mluvila
naposledy, třebaže předtím jeho návštěvy u nás nebyly tak vzácné.
Podobné zkraty mě připravily o několik známých či přátel, tentokrát – nevím, jestli to byl skutečný důvod – přišel mým přispěním
o kamaráda Přemek.
Po oslavě Jáchymova příchodu na svět bych se ani moc nedivila, kdyby naopak Přemek ze světa odešel. Čekali jsme na něj až
do pěti do rána, děti si všimly, že doma nespí, stáli jsme všichni tři u balkonových dveří a pozorovali, kdo vystupuje z tramvají.
Přemka jsme vystoupit neviděli, snad šel pěšky, najednou ho Petr
spatřil motat se u budky trafikanta a hlasem, který nikdy nepoužil, s despektem místo radosti, i když si jistě pořádně oddechl,
řekl: „Támhle jde.“ Dojel pro něj dolů. Bylo co říct, že se domů
dostal, nevěděl, kudy chodil, snad i nějakým roštím, na kabátě –
jiný neměl – krom zbytků obsahu žaludku měl i nějaké nalepené
kuličky a byl celý uválený, jak se jistě párkrát octl na zemi. Petrovi
nadlouho utkvěly Přemkovy rozbité brýle se stopami krve. Navíc
bylo jasné, že má něco s rukou, jak se ukázalo, bylo to zlomené
rameno. Později mluvil o nějakých železničních kolejích, po kterých šel, a o křoví, z něhož se nemohl vymotat, anděl strážný měl
co dělat.
Přestože jsem v sobě neměla ani špetku tolerance, kabát jsem
z nejhoršího vyčistila, nesla do čistírny, ale tam mi ho nevzali, pochopili, kde se na něm ty fleky vzaly. Jana ho odvážně vyprala.
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Chodila jsem za Přemkem do nemocnice, když byl po operaci, i později, když mu z ramene vyndávali šrouby, myla ho, nosila
jídlo a pití. O příhodě se nebylo třeba moc bavit. Jak snáším, aby
se můj muž dostal do stavu, kdy neví, co dělá, a nemá nad sebou
vládu, jsem mu nemusela říkat. Že se takhle opil v životě naposledy, věděl stejně dobře jako já.
Už jednou jsme zažili něco podobného, při Vodičkově loučení s Ústavem. Večer u nás dole zazvonil Aleš Haman a řekl mi do
domácího telefonu: Pojď si pro Přemka. Byla u nás moje matka,
Přemek tak nadrátovaný přišel prvně, naštěstí ne pozvracený. Nechala jsem ho, aby se sám svlékl, asi šestiletá Jana mu pomáhala
do postele. Růženka Hamanová mi volala, že mám dát Přemkovi
kýbl k posteli, a co má ráno jíst. Rad jsem nevyužila. Jana o otce
horlivě pečovala, matka se smála, zvlášť když Přemek pořád chlácholivě opakoval: Nóóó, nóó. Obojí mě těšilo, postoj Jany i matky,
ale jiné pocity převládaly. Matka říkala otci: „Přijď někdy opilý, ať
vidíme, jakou máš opičku.“ Nedočkala se, otec pil pivo každý den,
ale jedno; víc než dvě vypít nedokázal. Když asi ve čtyři ráno Přemek zjistil, že matka v obýváku svítí, šel za ní a povídali si. Matka
mi vytýkala, že se k němu chovám moc přísně, jemu nevytýkala
nic, měla už o něm nezměnitelné mínění.
Alkohol jsme kupovali vždycky, jednak Přemkovi k večeři pivo,
když měl druhý den pracovat, aby líp spal. Vašek Šašek se znal
s Valjou Stýblovou, Přemka za ní poslal, aby mu poradila něco proti
nespavosti. Radila vypít večer sklenici vína. Snad to i zkusil, myslím
bez výsledku. Pít pravidelně víno bylo z jiného ranku, než v jakém
jsme se pohybovali. Také měl v pokoji po ruce rum, aby se v noci
napil, když nespal kvůli nachlazení, někdy jím přímo zapil acylpyrin. Petr s ním měl o alkoholu mnoho výchovných debat. Výsledky
tomografie za posledního pobytu v nemocnici nakonec Petra překvapily, stejně jako předtím jaterní testy z nemocnice v Českých
Budějovicích, kam jsme se oba dostali na vyšetření kvůli imunitě.
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Přes stálý sklon k nachlazení jsme ji měli v pořádku, stejně jako
Přemek jaterní testy a vyšetření CT – neukázaly na jeho zažívání
ani játrech žádnou chybu. Pivo přestal Přemek pít úplně někdy po
své pětašedesátce, láhev tvrdého alkoholu mu z pokoje nezmizela.
Navykli jsme ho na fernet, podle nás šetrnější, a Petr omezil své požadavky na jediný, aby otec nepil fernet na léky.
Jeho matka mu jako klukovi řekla, že když nemůže usnout, ať se
nají. Ačkoli na rady o zdraví nedal v nejmenším, zrovna tuhle si
k srdci vzal. Odcházel večer z kuchyně do svého pokoje se sáčkem
nakrájeného chleba, ne že by mu mohl sebemíň chutnat, ale přes
noc ho většinou do sebe nějak dostal. Jeden čas jsem mu pekla jogurtový koláč s ovocem, ale doktorka mu zakázala sladké, klidně
přešel zas na chleba. Noční přejídání nahrazoval půsty příští den,
pokud neměl pracovat, nejedl. Že nespí, mu v tom případě nevadilo. Byl třikrát na služební cestě, Moskva, Berlín, Polsko. Do Berlína jsem za ním přijela, byl tam sám týden a krom nějakého rohlíku
a občas mléka si vůbec nic nekoupil, přesto o hladovění nemluvil.
Co ovšem ochutnal, byl berlínský běžný nápoj, pivo s ovocným sirupem. Jednou a dost, stačilo, dál ho opravdu nepostrádal.
Přesto si na jídle a pití uměl pochutnat. Co mě udivovalo, rád
jedl, co jsem uvařila, stejně jako můj otec, přestože jsem uměla
jen jednoduché věci. Když otec přijel, upekla jsem kastrol bůčku,
k tomu kyselé okurky, co jsem v létě nakládala, maximální hody
pro oba. Až po „sametové revoluci“ (ten název nesnášel) se Přemek často divil, co všechno má večer na stole, taky banány, pomeranče, šunku, hodně zeleniny, nechtěl saláty, jen nakrájená
rajčata, papriky, taky už jsme jedli zdravěji, porevoluční osvěta
dorazila i k nám.
Sama jsem byla z domova zvyklá na poměry časté na venkově
19. století. U babičky na polici, výklenku ve zdi, stál v kuchyni železňák s meltou od rána, celodenní jistota, že nebude hlad. Dal se
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ukrojit krajíc chleba (babička ho dělala sama, ale pekli jsme ho
naproti v pekařství u Buriánkových) a zapil se meltou, dědeček ji
pil přes kostku cukru. Druhá možnost, krom oběda, byla dojít si
do síně do almary, kde celoročně stál ohromný hrnec sádla od zabijačky, a namazat si chleba sádlem. Chleba se sádlem byla moje
svačina i oběd ve škole, když už jsem jezdila do gymnázia. Někdy
se stalo, že jsem dostala doma dvě dvacet a šla se spolužáky do
hospody na oběd, vždy stejný, knedlíky s omáčkou. Měli jsme dvě
tři krávy, mohla jsem se napít mléka, ale zato už nebylo zvykem,
aby si člověk usmažil vajíčka. Dědeček večer kolikrát řekl – kdyby
byl čas, uvařily by se brambory. Někdy se čas našel. To když se
„vrtělo“, u dřevěného soudku se točilo klikou a ze smetany se dělalo máslo. Čerstvé podmáslí s krupičkami másla jsme jídávali
s bramborami na šťouchačku v síni, kde byla dlouhá lavice a truhla, kam se vešlo víc talířů než na stůl v kuchyni. To byla taková
hodovní síň.
Přemek se v Jedličkově ústavu a v menzách naučil, že večeře
je stejná jako oběd, vařená. Později u něj hlavní byla večeře. Psal
od rána třeba do čtyř, s obědem se moc nezdržoval, měl leda polévku nebo kus chleba. Snídaně všechny stejné, chleba s máslem,
pak s florou, když se zjistilo, že je údajně zdravější. Kávu pil jen
kvůli práci, silnou, někdy s mlékem. Ale byl schopný dát si lžičku
kafe do pusy a zapít to vodou. Nešlo mu o požitek, jen o kofein.
Mléko si vychutnat uměl, rád vzpomínal, že za války ho po škole
čekal doma hrneček modrého odstředěného mléka, jeho a matčin
denní příděl.
Válku prožil ve Žďáru, kam se jeho rodiče s oběma syny přestěhovali z Matějova; matka brzy nato byla vdova. Statek v Matějově
prodali, když otec těžce onemocněl. Nějakou zvláštní nemocí, páteře či nervů. Přemek ji přičítal tomu, že otec, celý zpocený, si lehl
na voze na čerstvě posekanou studenou trávu, a než přijel z pole
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domů, nastydl na páteř, nemoc se dlouho vlekla, doktoři si s ní
nevěděli rady, nakonec už špatně chodil, pak vůbec, strávil řadu
měsíců v nemocnici. Zemřel 23. listopadu 1939, jen rok po svém
otci. Přemkův otec stačil ještě ve Žďáře založit výrobnu dřevěného
zboží, drobných potřeb pro domácnost jako měchačky, ramínka,
misky, talíře, hračky; jednu káču, složenou z menších a menších
koleček nasazovaných na sebe, dodnes máme. Zpočátku otec ještě
stihl rozjet výrobu, pak se vedení dílny ujala Přemkova matka.
V osmačtyřicátém o ni přišla, uplatnila své dřívější vzdělání a učila
v malých vsích na Vysočině kolem Žďáru, nakonec ve Třech Dvorech u Kolína, už jako ředitelka.
V Kolíně bydlela její sestra Olga, také učitelka, neprovdaná,
v rodinné vilce, která nakonec připadla třetí ze sester. Přemek do
Kolína jezdil k tetě na prázdniny, zprvu tam bydlela i jeho babička. Obě, teta i babička, vychovávaly Přemkova o dva roky staršího
bratra Vláďu, Přemek bydlel s matkou. Nakonec se Vláďa i matka
odstěhovali do Kolína, bydleli spolu u Vládi, v jeho družstevním bytě. Matka, teď už babička našich dětí, si nebyla jistá, jestli se Vláďa ještě neožení, a pořídila si vlastní garsoniéru, nikdy
v ní ale nebydlela. Vedla Vláďovi domácnost, pak se staral on
o ni. Co se spolu známe (hned po svatbě jsme zajeli s Přemkem
do Kolína, to jsem viděla Vláďu prvně), jsme s ním neměli žádnou rozepři, příliš jsme se nevídali, ale pořád jsme si psali a píšeme, už víc než dvacet let, od doby, co babička už psát nemohla. Vláďa pak korespondenci převzal po ní. Od něj přicházely jen
kladné věci, staral se, jak prospívají naše děti, až do jejich osmnácti let jim posílal knížky, které kupoval se zřetelem k jejich potřebám a zájmům, radil nám, jak léčit které choroby, medicína
je jeho koníček. Protože Přemek psal dopisy jen v krajním případě, obvykle cizím lidem v souvislosti se svou prací, dopisování s jeho matkou i s Vláďou jsem plně obstarávala já. Přemek nanejvýš připojil nějakou poznámku, na mou žádost. Přesto Vláďa
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nikdy neadresoval svůj dopis mně, ale vždycky jen Přemkovi.
Přemek litoval, že jim chyběl otec. Myslel si, že by se on sám vyvíjel jinak, líp, a že otcova smrt ovlivnila zvlášť Vláďův život. Vláďa
byl studijní typ, neříkám, že nadanější než Přemek, ale na studiích
by jistě neuspíval hůř. Přemek se sice na gymnáziu protáhl každou třídou s klidem, ale skoro pokaždé s nějakou tou čtyřkou, až
vysoká škola přinesla obrat. Kapitolou samou pro sebe jsou jeho
neomluvené hodiny z dob, kdy byl v Jedličkově ústavu. Vláďa se
po měšťance připravoval na zkoušky na obchodní akademii, dal
si poradit nějakým starším kamarádem, jakou látku z matematiky
může vypustit, pochopitelně že právě ta přišla na přetřes u zkoušek a Vláďu nevzali na obchodní akademii, ale jen na obchodní
školu. To byl pro jeho život zásadní rozdíl, škola nekončila maturitou. Po ní nešel dál studovat, ale nastoupil do kolínské chemičky,
kde pracoval celý život. On i Přemek měli za všechna léta pouze
jediné zaměstnání. Vynikal i tam, ovšem úředničinu dělal jen zpočátku; když byl určitý počet úředníků převelen do provozu, šel také
on. Za zlepšovací návrhy dostával vyznamenání.
Za zprávu o demonstraci v Praze v srpnu 1969, kterou vyvěsil v závodě na odborářskou nástěnku, dostal půl roku natvrdo. Vláďa
se demonstrace 21. srpna, jedné z posledních, osobně zúčastnil
a odborářům, kteří tak agilní nebyli, přesně popsal, co na Václaváku viděl. Pochopitelně vzbudil zájem nejen jejich, ale i udavačů a následně esenbáků a nakonec u „orgánů činných v trestním
řízení“.
U soudu mu dali šest měsíců. Seděl na Pankráci, celu mi nakreslil přesně, jako by to byl architektonický plán, tužkou na klozetpapír, neodseděl si v ní ale celý trest. Vytáhl ho z ní předčasně doktor Plzák, popsal ho jako psychopata, starého mládence,
s nikým nekomunikujícího, odtrženého od života, prostě pošahaného. Vláďa posudkem nadšený nebyl, ale tím, že vyvázne z cely,
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byť mu prý v ní nebylo tak zle, spoluvězně coby nekuřák uplácel
přídělovými cigaretami, rozhodně ano.
Přemek ho šel na Pankrác vyzvednout. Nejdřív zamířili do
bufetu, kde si Vláďa dal guláš. Pobyt ve vězení Vláďu nepřiměl
k žádné větší opatrnosti. Dal si vyrobit stříbrný odznáček Pryč
s cenzurou, nosil ho na klopě během normalizace, celých dvacet
let, ovšem ne pořád tentýž, když mu ho fízlové zabavili, musel si
dát udělat nový. V práci ho celkem neměli kam sesadit, ostatně
jeho přítomnost byla velmi žádoucí, jako člověk bez rodiny se nezpěčoval pracovat na nočních směnách, o víkendech, svátcích,
Vánocích a třeba i na Silvestra. Jeho studijní vášeň tím netrpěla.
Vztahovala se na kdeco, vyznal se v pedagogice, měl v knihovně
celého Komenského, krom Labyrintu. Jeho posedlostí se stala grafologie, spíš teoretická než praktická, rozbory písma konkrétních
osob nedělal rád. Léty se jeho zájem ustálil na medicíně a nakonec výlučně na farmacii. Byl zastáncem zdravého stylu života,
aktivním sportovcem, jímž je ostatně dodnes. Plavání má v programu stále. Psal mi, že celodenním zaměstnáním důchodce je
péče o zdraví, u něj to platí. Zná léky a potravinové doplňky jako
lékárník, vitamíny, prvky, každý jeho dopis obsahuje leták s informací o nějaké novince nebo co by komu z nás prospělo. Sepsal
třicetistránkový elaborát o účincích různých bylin na žaludek,
s ohledem na potřeby starých lidí. Nejdřív psal i články o politice
do různých novin, hlavně místních, zaměřil se na ekonomiku, ale
moc často mu je neotiskovali, věnoval se pak jen svému dennímu
rozvrhu, přesnému jako u puntičkáře, jímž je. Jednou mi rozvrh
vypsal, končil čtvrthodinovou chůzí po bytě. Znělo mi to spíš komicky, ale když jsem půl roku nemohla ven, mnohé z jeho praktik, včetně chůze po bytě, jsem rehabilitovala.
Přávala jsem si, aby Přemek měl aspoň část Vláďova zájmu o zdraví, jeho disciplínu a systematičnost. Stejné vlastnosti měl i on, ale
55

uplatňoval je jinde. Babička, jejich matka, řekla o Přemkovi, že je
kožený. Sama si o sobě myslela totéž. Vláďa je nejkoženější, ale
ne nepodnikavý, jezdil pravidelně na kulturní a sportovní akce do
Prahy, v Kolíně byl sportovním funkcionářem.
Až v nemocnici mi Přemek řekl: „Budu to dělat jinak. Jak jsi
říkala.“ Co? Nerozuměla jsem. „Nebudu tolik ležet v té posteli.“
Reagoval tak na mé výtky, aby se pořád vleže „nevyteploval“ (při
poslechu rádia vždycky), což mu přinášelo úlevu, ale podle mě
i hrozbu, že si rozhodí metabolismus, ochabne. Petr mu vymyslel
soustavu cviků, Přemek je nakonec cvičil brilantně. Mě s poleháváním neposlechl.
Vyhrožovala jsem mu, že až přestane chodit do Ústavu, situace
se otočí, bude poslouchat on mě. Neslyšel nerad, že budeme spolu
chodit hodně ven, vyrazíme si na delší výlety, jako ty šumavské, začneme zas chodit na výstavy, i když ne na večerní představení, jezdit, kdy si vzpomeneme, do Bechyně. Nějakou drobnější práci by
třeba přijal, občas napsal nějaký článek, jen ze zájmu. Plánoval, že
bude chodit do bazarů a starožitností a rozprodá mou sbírku skla,
bude to naše finanční přilepšení.
Staré sklo se mi zdálo nádherné, když jsem v tržnici objevila, že
tam prodávají věci z pozůstalostí lidí, po nichž nikdo nedědil, sklo,
porcelán, obrazy, nádobí, všelijaké předměty z domácností po pár
korunách, jejich hodnota byla nesrovnatelně větší než ceny. Jako
první jsem si koupila lisovaný skleněný talířek, starý, zajímavý
vzor. Cestou tramvají jsem ho chvíli co chvíli vytahovala z kabelky, zabalovala a vybalovala z novin, jednak se jím kochala jako tak
trochu exotickým předmětem, jednak si provinile říkala – na co
ho potřebuješ? Nemáš talířků dost? Koneckonců dvě koruny, co
stál, představovaly osm velmi chutných dalamánků z n. p. Pramen
pana Krále.
Časem jsem byla velkorysejší. Nakoupila jsem postupně desítky kusů většinou skleněných, broušená sklenice stála tři koruny,
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skleniček jsem koupila nejvíc, ale taky nejvíc rozdala, odvážila
jsem se na vázy, karafy, čím dál víc jsem se ve skle vyznala, chodila
po muzeích, starožitnostech, přečetla pár knížek. Když jsem zprvu
nosila domů skleněné předměty špinavé, s mastnými otisky prstů,
s uschlými moly na dně nebo pavučinami, s ráfky špíny ve vázách,
připadala jsem si jako kramářka. Ale ta zázračná proměna, když
jsem ty věci umyla v azuru v koupelně v umyvadle, utřela měkkým
hadrem, vyčleněným jen na ně, krása skla vystoupla, lesk a průzračnost, mistrný brus a nádherné tvary, některé klasické, jako
u hnědé vázy Moser, kterou jsem koupila v Nuslích za třicet korun,
tam také prodávali věci z pozůstalostí, i moje zkušené oko sotva
poznalo, když stála na polici umaštěná už mrtvými prsty a zašlá, že
je to utajený poklad.
Ale mínila jsem udělat ve věcech důkladnou probírku, nejen
ve skle, ale i v našich písemnostech, knihách, korespondenci, ve
všem. Jednak udělat pořádek, zpřehlednit a zarchivovat věci určené k zachování, a zatočit nelítostně s takzvanými ozdobami.
I když třeba pro sběratele, jímž jsem se tak trochu stala, je taková razance bolestná, v přeplněném bytě jsem došla k poznání,
že největší ozdobou je prázdná plocha. Samozřejmě že bych si
nejmilejší kousky nechala, nějak vhodně postavené, pokud bych
to dovedla, vždycky jsem si říkala, že každá věc má mít své pravé
místo, jen tak má skutečnou cenu. Ovšem skutek utek. A tak jsme
měli s Přemkem program na stáří, nenechat po sobě binec a užít
si příjemnějšího prostředí, než v jakém jsme žili, víc podobného
našim představám.
Přemek k mému „sklenářství“ nebyl lhostejný, nové přírůstky jsem
kladla umyté v kuchyni na okno, kde světlo s nimi dělalo divy, říkal,
že se jde nejdřív, když se vracel z práce, na to okno podívat, co zas
přibylo nového, a že je zklamaný, když nepřibylo nic. Rád se mnou
chodil po starožitnostech, dívat se, jaké všemožné druhy skla exis57

tují, a objevovat kousky, které doma máme, radovat se, jak snadno
jsme k nim přišli. Určil si postup na léta, až přestane pracovat; obejde nejdřív jen tak všechna starožitnictví, či spíš bazary, zjistí aktuální ceny a pak teprv prodá všechno, čeho se budu chtít zbavit.
Rozhodli jsme se v důchodu už nešetřit, zbytečně se nenuzovat, držet si kondici, přesněji řečeno zlepšit si ji, abychom stačili
na své plány, a jet třeba do lázní, kde jsme žádný nikdy nebyli. Přemek se těšil, že si bude číst podle svého zájmu, ne podle nutnosti.
Na smrt žádného z nás jsem nemyslela víc než na jiné záležitosti. Své sestře, která si dělala starost, jak skončí, jaké budou její
poslední dny, kdo se o ni postará, jsem říkala, že mě ani nenapadne vymýšlet si story, jak nakonec dopadnu, když v životě to chodí
tak, že se většinou netrefím ve svých předpovědích a skutečnost
mě překvapí nečekaným rozuzlením. Taky existuje smrt ve spánku, expresní smrt na infarkt, skokem z mostu. Poslední možnost
se mi nezdála marná, v Bechyni už skočilo z asi šedesátimetrového mostu kolik nešťastníků, lidi evidovali, kdo všechno, jistě si
někteří Bechyňáci všechny pamatují, vešla bych svým způsobem
do historie. To kdybych přemýšlela o sebevraždě, a o té jsem skutečně nepřemýšlela. Nikdy jsem nepochybovala, že umřu dřív než
Přemek, a bez nějakého rozumného uvažování jsem spoléhala, že
on zařídí, abych vedle něj umřela přijatelně. Jednou, když mi bylo
skutečně zle, v roce 1983, než jsem se dostala do Vojenské nemocnice, jsem ležela a Přemek u mě seděl na posteli, drželi jsme se za
ruce, cítila jsem, jak si přeje, aby se mi udělalo líp, jak mu na tom
záleží, vůbec na to nevzpomínám špatně.
Říkal, že kdo z nás dvou přežije, bude na tom hůř, že on by měl
umřít až po mně. Tak od šedesátky párkrát poznamenal, že život
beze mě by ho nezajímal.
Těší mě, že naše děti si myslí, že měly pěkné dětství a mládí. Už
proto, že zažily dva tak odlišné systémy, že poznaly socialismus
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na vlastní kůži, říkají, že by nerady přišly o takovou životní zkušenost. Na tom ovšem my rodiče neměli žádnou zásluhu, snad jen
tu, jakým způsobem celou tu dobu prožily, že se pak z jejího konce
mohly radovat naplno a novou éru přijímat jako zadostiučinění,
jako vítězství vlastního světového názoru. Říkají, že jako byly vychovávány samy, budou vychovávat i svoje děti. Nešlo jen o to, jak
a k čemu jsme je vedli, velkou roli hrála nepřesycenost. Jako si z rodinných výletů, kterých nebylo mnoho, ale ne zase žalostně málo,
pamatují detaily, které mně už z hlavy vymizely, tak vzpomínají na
své hračky, knížky, první, které jim někdy četl otec, i další, které pomalu přibývaly. Protože jejich život měl svá omezení, maličkosti
nabývaly na ceně, podle běžného obecného pravidla. Janin půlroční syn pár svých hraček, většinou darovaných, donekonečna
pozoruje a přeskupuje, vydrží neuvěřitelnou dobu zkoumat věci
kolem, třeba obraz, či hrát si s obalem od papírových kapesníků.
Jana zpočátku měla ke hraní prakticky jen tužku, s ní se brzy naučila zacházet. Čmáranice po papíře se pomalu měnily v složitější
tvary, kolečka, nejprv jen náhodně jí něco připomínaly, jednomu
kolečku přidělala nahoře spirálu a překvapeně vykřikla: „Vlasy
má!“ Náklonnost ke kreslení ji nikdy neopustila.
Když se měla narodit, žádný z nás dvou nebyl uvědomělý rodič,
který by se na dítě těšil, bez dohadování jsme předpokládali, že
časem budou dvě. I já jsem si musela nejdřív na Janu zvykat, v porodnici mě zaskočilo, že je to dcera, a přestože jsem si ani nepředstavovala, že bych měla porodit syna – nijak jsem se tím nezabývala –, dceru jsem obrečela. Přemkovi bylo srdečně jedno, že to
není kluk, citoval mi Skřečka z Ústavu, že dcera je ve stáří velká
pomoc. Podobné útěšné pseudoargumenty v mé třicítce pro mě
neměly žádnou váhu, teprve později jsem Skřečkovi dala plně zapravdu, a to jsme ani nebyli moc staří. Opravdovou váhu pro mě
mělo, že Přemek je veselý, spokojený, jak všechno dobře dopadlo, přinesl mi do porodnice orchidej v průhledné krabičce, v ní
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i uschla, v Bechyni ve skříni by se ještě našla. Obě děti se narodily
v Táboře, chtěla jsem z nich mít Jihočechy. A hlavně být před porodem doma, u rodičů, u sestry s dětmi. Když jsem přinesla čerstvě
narozenou Janu ze sanitky, všichni se sběhli, položila jsem ji v pokoji na gauč a rozvázala peřinku, radostí vykřikli, byla pěkně rostlá, souměrná, barevná jako broskvička. S ještě ani ne roční Janou
jsme chodili s Přemkem v Bechyni na plovárnu, Jana tam udělala
první krok, prvně se namočila v řece.
Přemek rád plaval, dokud mu to hlava dovolovala, na plovárně se
taky hrál nohejbal, uměl ho dobře a obě družstva ho ráda viděla
na své straně, s Vláďou Halamou, s nímž se znal z koleje, si dávali
závody v trojskoku, v Praze kdysi chodívali spolu běhat. Udivovalo
mě, že Vláďovi, který byl z nejlepších bechyňských sportovců, při
skocích lupe v kolenou jako starci.
Přemek dělal v mládí některé sporty hodně dobře. Především
běhy na kratší tratě, také se octl na závodní dráze vedle Mandlíka.
Ping-pong hrál někdy i za fakultu, běžné turnaje vyhrával, třebaže se kolem stolu naběhal víc než jiní, liboval si, že má z tréninků
v běhu pevné kotníky.
V Praze chodil Přemek běhat také se Standou Markem, kolegou
z vyšehradského gymnázia. Do vedlejší třídy chodil Otakar Motejl.
Pokud Klaus o sobě říká, že stále měl při sobě nějakou knížku, kterou studoval, Motejl zřejmě nebyl jiný, Přemek si ho právě proto
zapamatoval, že pořád něco držel v ruce a četl, třeba při májovém
průvodu, když se někde stálo. V Jedličkově ústavu se Přemek sportu také mohl věnovat, horší to bylo s četbou, protože v ústavu moc
klidu nebylo. Přemek v Kolíně o prázdninách a pak na koleji leccos dohnal, nastavoval noci. Když jsem ho poznala, znal obstojně
celého Šaldu, vycházely jeho sebrané spisy, oba jsme je měli ve
svých knihovnách. Tuplovaně jsme měli i Mukařovského, Vodičku,
Šklovského, Jakubce, různé literární dějiny, Přemkovi se to později
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hodilo, protože mohl sáhnout v Bechyni do knihovny vedle stolu
a nevozit tolik svazků z Prahy. Krom Šaldy četl Tyňanova, Hausenblase, hodně si vážil Jiráta, dost pozornosti věnoval stylistice.
Ačkoli prostředí Jedličkova ústavu ke studiu ideální nebylo, pro
Přemkovu samostatnost nemohlo být nic vhodnějšího. Na můj
vkus se tam Přemek osamostatnil až příliš, vlastně se takřka vzdal
rodiny. Vzpomínal, jak se cítil ztracený, když ho tam matka poprvé přivedla a pak nechala samotného. Ke vší hrůze měli k prvnímu
obědu špenát, Přemek ho nejedl, ředitel si ho vzal stranou a dal
k dobrému báchorku s Pepkem námořníkem. Přemek nebyl žádný
prvňák, ale zájem ředitele zapůsobil blahodárně. V ústavu měl Přemek možnost vidět děti bez nohy, nebo bez obou, jak samy, bez
cizí pomoci zdolávají schody do jiného poschodí, kde byla jídelna
a kam se musely dostat, lez si, jak lez, pokud se chtěly najíst.
Od smrti Přemkova otce rodina příliš nefungovala, vlastně měla
jen dva členy, kteří žili spolu, matku a Přemka, Vláďa žil v Kolíně,
oni bydleli ve Žďáře. Po odchodu Přemka do Prahy už šlo jen o návštěvy, každý žil na vlastní pěst. Divila jsem se, že Přemek o Vánocích zůstává na koleji, i o prázdninách, které dřív trávil v Kolíně.
Naprostý protiklad mé rodiny. Na Přemkovi ale nebyla znát žádná
deprivace. Pamatoval si dobře na rodinu za života svého otce, který
byl přísný a stačil do svých dětí vpravit řád. Vesnický pokrokář, fandil technice, každý nový stroj měl ve vsi první. Vypadal tak trochu
jako Hašek.
Přemek vzpomínal s dojetím, jak matka chodila po jeho úrazu do
nemocnice denně se na něj ptát, a kolik dní slyšela: Do rána nevydrží. Jak mu opisovala od spolužáků latinská slovíčka, zkoušela
ho z nich. Chodil do gymnázia do Nového Města, na zastávce ho
před příjezdem vlaku mnohdy pozoroval doktor, který ho později,
po úraze, operoval, jaké Přemek provádí kousky, kam všude vleze,
odkud skočí, říkal si prý: Tenhle kluk se jednou zabije. Ostatně tělo61

cvik byl předmět, který mu zajistil přijetí do primy. Výsledky zkoušek z jiných předmětů sotva stačily, aby uspěl, ale bylo to za války,
zkoušky se dělaly i z tělocviku, a Přemek v něm neměl konkurenci.
Četla jsem v článku Jiřího Holého – byla to jeho řeč z břevnovského kláštera, z pohřebního rozloučení, otiskl ji v České literatuře –, že Přemek přišel k úrazu za Květnové revoluce. Stal se mu
o prázdninách 1945, mohl k němu ale přijít už dřív. Kolem střeliva se souhrou náhod hodně motal. Měl strýce (nebo bratrance?),
později nadlouho zavřeného v Jáchymově, který byl za války napojený na partyzánskou skupinu. Přemek mu ve školní aktovce
přenášel zbraně, hlavně střelivo, z místa určení na místo určení.
Samozřejmě si prohlédl, co nese, z nebezpečných předmětů ztratil
respekt. Příbuzný se, jak se později dověděl od Vlasty Dvořáčkové,
neukázal jako velký charakter, dokonce prý v okolí Nového Města
byl svými aférami, snad i udavačstvím pověstný.
Žďárskem prošla německá i ruská armáda, zbytky jejich vybavení se válely všude, v příkopech, v lesích, granáty, protitankové
pěsti, všemožná munice, pro kluky pravé eldorádo a nekonečná
zábava. Přemek s kamarády kdeco rozebíral, vysypali z nábojů
střelný prach, plnili jím různé předměty a zapalovali. Jeden mys
lím dělový náboj, něco většího, Přemkovi vybouchl v rukou. Přemek necítil bolest, jen jak se mu ruce ohnuly dozpátku, věděl, že
se stal průšvih, stačil si pomyslit: Ale do biografu budu moct chodit. Pak se probudil v nemocnici. Matka byla v době jeho úrazu
mimo město, na návštěvě u přítelkyně, když se vracela, lidi ji cestou od nádraží zastavovali s dotazy, jestli její syn ještě žije.
Ruce mu amputovali, jednu pod loktem, druhou v zápěstí,
chtěli mu vzít i nohu. Doktor – snad ten, který ho pozoroval na zastávce – rozhodl, že to risknou a nechají mu ji, takový život ještě
bez ní by neměl cenu. Z nohy od kolena dolů mu odoperovali roztrhané svaly až ke kosti, Přemek měl tu nohu jako vykousnutou
a dával si velký pozor, aby se nepraštil do míst, kde kost byla stěží
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zakrytá, protože to hodně bolelo. I s nártem měli dost práce, ten
také museli o něco snížit. Rány na rukou Přemkovi po operaci hnisaly, jednu kost mu museli dodatečně uštipovat. Přemkovi zůstala
u srdce střepina, ale tak blízko, že nešla operovat, nechali ji tam.
Doktoři se báli, že by se mohla časem pohnout, nikdy mu nevadila. Občas se otřásl, když ho bolel neexistující prst či nějaká část
ruky. Protože měl poslední léta artritidu v kolenou, měl starost, jak
jednou bude chodit, když se nebude moct opírat o hůl.
Po úrazu Přemek ztratil rok školy, matka mu opisovala slovíčka marně. Ležel v nemocnici asi tři měsíce, musel se znovu učit
sedět, stát, chodit. Na nemocnici vzpomínal jako na skvělé období, chlapi na pokoji byli veselí, vyprávěli si, jedna sestra si ho
hodně oblíbila, až matka trochu žárlila. Myslím, že žádný šok mu
úraz nezpůsobil, ale pozornost lidí mu vadila. V obchodě si nerad
říkal o pomoc, ovšem dát rohlíky do igelitového sáčku, a hlavně
ten sáček otevřít, obvykle sám nesvedl. Když se někdo sám nabídl
a pomohl mu, s úlevou mi to vyprávěl, každý nákup byla událost.
Když šel do práce, chtěl seznam, co potřebuji koupit, hlavně co
bylo pro mě těžké, na zpáteční cestě to v obchodu u tramvajové
zastávky koupil. Pak se radoval, jak to zvládl.
Jeho odpovědnost nebyla srovnatelná s odpovědností žádného jiného tvora, kterého jsem kdy poznala. Papírek, na němž měl
napsané léky pro sebe i pro mě, než šel k doktorce je objednat,
pečlivě prostudoval, i co měl koupit, a když nesl věci prodat do
bazaru, napsal si jejich přibližné ceny a naučil se je nazpaměť.
Než jsme někam jeli, s velkým předstihem si na nádraží vypsal
spoje, i s eventualitami. Pokud jsme někam šli nebo jeli prvně,
včas sám vyzkoušel vzdálenosti od tramvaje, délku cesty, kterou
musím ujít, jestli jsou tam schody, jak bych se mohla (nebo jestli bych nemohla) na místo dostat. Moje matka, když bylo třeba
něco si zapamatovat, mi radila: Řekni to Přemkovi, ten nic nezapomene. Jeho spolehlivost časem rostla, v jeho mladých letech
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tak výrazná nebyla, však jsem mu také stoprocentně nevěřila.
Nakonec jsme nevedli spory o to, že by byl spolehlivý málo, ale
že je spolehlivý zbytečně moc. Nejmíň půl roku dopředu si dělal
těžké starosti s oslavami svých sedmdesátin v Ústavu, jaké víno,
občerstvení, tisíc konzultací s Janou. (Přitom po jeho smrti Jana
dávno plánovanou přípravu k společným oslavám s dr. Medem
zvládla nedostatečně.) Co dáme Koubovi k čaji, až nás přijde navštívit. Co bude dělat Přemek příští rok v Ústavu. Snažila jsem se
ho usměrnit, často šlo o podružné věci. Do krajnosti se jeho starostlivost vystupňovala v nemocnici.
Narození dětí, které můj život změnilo zgruntu, zasáhlo také do
Přemkova. Jana špatně usínala, Přemek ji jako mimino bral do
náruče, skrz balkonové dveře jí ukazoval světýlka na ulici, točil se
s ní dokola po obýváku v naději, že ji kolotočový efekt udolá. Míval
úspěch, ale ne lehce zasloužený. Prakticky celý den byly děti moje
starost, jednou jsem ale musela někam odejít, Janě ještě nebyl rok.
Potřebovala přebalit, Přemek se o to ne moc úspěšně pokoušel,
Janin řev naštěstí přivolal sousedku. Takových situací jsem se snažila vyvarovat. V Bechyni někdy Janu vozil v kočárku, zažila jsem
ozdravující pocit samoty. Jednou jsem si ho opravdu vychutnala, šla jsem do lesa na houby, jakmile jsem vstoupila mezi první
stromy, začala jsem lítat sem tam jako utržená ze řetězu, zapomenutý zážitek z dob, kdy jsem chodila do lesa volně a klidně se
z něj mohla radovat, se sice nevrátil, ale přece jen jsem tam byla,
ve svém oblíbeném prostředí, s hodinou času pro sebe. Přemek
s Janou, už ve sporťáku, mi k letišti, schovanému v lesích, přijeli
naproti, Přemek ji učil slovo helikoptéra, rozdělil je na díly heliko,
heliko a ptéra, ptéra. Lítala nad nimi. Jako otec jemu a bratrovi vymyslel si Přemek pro děti pohádku, chtěly pořád tutéž, nemusel
vymýšlet žádnou další, důležitou roli v ní hrály pneumatiky. Zato
ode mě chtěly pokaždé jinou, jen někteří hrdinové směli přechá64

zet z jedné do druhé. Jistě pohádek bylo aspoň tisíc, spíš tisíců víc,
večer před spaním nechyběly celá léta. Chtěly hodně veselé, s komickými postavami a zvraty. Některé jsem později zapsala, napsané se jim nelíbily. Poslední roky už nešlo o pohádky, ale o příběhy,
o vylomeniny kluků.
Když jsem vyhlížela v Bechyni z okna, jestli se Přemek náhodou
neobjeví, moc překvapení jsem nezažila, 21. srpna po jedné hodině v noci, tedy už 22. 8., na totéž okno zatloukl. Strávil 20. srpen
v Praze, s Vaškem Šaškem probírali u nás v bytě do noci Vaškův
scénář, Intimní osvětlení. Šaškovi také bydleli na Petřinách. Vašek
chodil do stejného ročníku jako Vašek Falada, přes něj se s Přemkem seznámili, navíc jeden čas Šašek pracoval v Ústavu jako stážista. Poznal se tam s Věrou, svou druhou ženou, tenkrát ještě
nějaký čas provdanou Holubovou. Ráno 21. srpna Vašek Přemkovi zavolal, že Rusové dorazili. Jeli spolu Vaškovým autem do středu Prahy, tanky už rachotily ulicemi, ještě dost prázdnými, bylo
čtyři pět hodin. Přemek si pamatoval českého důstojníka, jak na
mostě u právnické fakulty nad příjezdem Rusáků jásal nadšením,
Přemek s Vaškem vylezli z auta a do důstojníka se, pouze slovně,
nikoli po kovbojsku, pustili. Tank vedle nich najednou udělal překvapivý obrat, dělo se otočilo k nim, voják s kulometem taky, slyšel
křik těch tří lidí a vyděsil se, Rusové byli napjatí jak u Berlína, čekali střelbu, snad málem válku, rozhodně imperialisty za každým
rohem, vždyť nás podle jejich velení přepadli a Sověti nás přijeli
osvobodit.
O pražském jaru trávil Přemek večer co večer dole na Václaváku, kde vznikl jakýsi Hyde Park a lidé v hloučcích diskutovali
o současné politice, názory rozhodně nebyly jednotné, i když komunisté, s nimiž při své razanci přicházel do tvrdých střetů, byli
v menšině. Ovšem celé jaro 1968 bylo pro něj dobou nebývalého
oživení jeho jednotvárného života, zúčastnil se všemožných akcí,
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nechyběl na shromáždění ve Slovanském domě, kde zažil naživo
obrácení dosavadních rolí Procházky, Smrkovského, Kohouta, zatímco moje matka mi psala, když se ode mě nedočkala žádných
komentářů k žhavé situaci: Zajímá tě to vůbec? Přenos ze Slovanského domu sledovala do noci při srdečním záchvatu, papír od
doktora na sanitku, která ji měla ráno odvézt do nemocnice, už
měla doma napsaný. Zajímala mě změna, zkoumala jsem podrobně začátkem ledna v novinách fotografii Dubčeka, nevypadal jako
jeden ze Sedmi statečných, ale to mohlo být zavádějící, zato vlna
vlasů nad jeho čelem se mi zdála dost vypovídající. Ale zase se tou
vlnkou a nejistým úsměvem zásadně lišil od zabijáka Gottwalda
i tupce a hrubanta Zápotockého („ten vepř,“ řekl o něm Patočka),
jenže poddajnost, vepsaná v jeho obličeji, se málo snášela s rolí
reformátora, zato docela dobře s učenlivým školením v Moskvě.
Můj závěr z prvních jarních měsíců 1968: komunisté se přetahují
mezi sebou.
Přemek pracoval v rehabilitační komisi Ústavu a svou účast v ní
nepovažoval za formální, bral ji naopak velice vážně, komise byla
ustavena na jaře a probíraly se v ní jednotlivé případy lidí kdysi
v Ústavu zaměstnaných a pak vyloučených, jimž se evidentně
z politických důvodů ukřivdilo. Ústav jim nemohl dodatečně poskytnout žádné odškodné, nanejvýš morální satisfakci. Říct, že se
jim ublížilo a že to nebylo správné. To sice věděli všichni současní
pracovníci Ústavu, ale ne všichni měli potřebu to říct nahlas.
Přemek žasl, jak poškozené taková vlastně víceméně povrchní
rehabilitace uspokojovala a jak o ni stáli. Nepochybný fakt své perzekuce chtěli mít oficiálně potvrzený. Věra Šašková mi líčila svůj
pocit zadostiučinění, který jí výrok komise přinesl.
Přemek si vážil Vodičkova dopisu z 15. listopadu 1968. Co Vodička psal? „Vážený soudruhu, děkuji Vám za péči, s níž jste se jako
člen ústavní rehabilitační komise věnoval práci spojené s prošet66

řováním všech deformací, jimiž Ústav v minulých letech prošel
a jež postihly jeho pracovníky. Rehabilitační komise Ústavu došla
v přednesené zprávě k závěrům, s nimiž souhlasím stejně jako
s návrhy adresovanými ústřední rehabilitační komisi ČSAV. Celé
rehabilitační komisi a tedy i Vám náleží upřímný dík všech pracovníků i vedení Ústavu.“
Přemka výroky komise uspokojovaly málem jako postižené.
Zdálo se mu jako dobrý nápad, že rehabilitovaným byly výsledky, k nimž komise dospěla, oznámeny na shromáždění v Ústavu,
na oficiální rehabilitaci se mu ale celý akt nezdál dost slavnostní.
Účastníkům se po přečtení zprávy potřáslo rukou, tím byla věc
skončena a mohli jít domů. Přemek považoval za hodně nešťastné, že komise se s vyhozenými či jinak šikanovanými sešla ve velké
místnosti, kde hned potom měla probíhat ústavní schůze ROH.
Stoly byly plné mís chlebíčků a jiného občerstvení, takže rehabilitovaní museli předpokládat, že je čeká jakási následná oslava, ale
nic takového, dostalo se jim akorát toho rukypodání. Chlebíčky
snědli odboráři.
Práci komise začal Přemek oceňovat spíš později, kdy začalo
vyplouvat na povrch, že osmašedesátníci a komunisté vůbec ve
své většině považují za deformaci až samu normalizaci, křivdy
podle nich nastaly teprve, když se dotkly jich. Ničení celých společenských vrstev, popravy, tisíce lidí v koncentračních táborech,
vyhazovy ze škol a zaměstnání, likvidace majetků a hlavně, co si
Přemek v hlavě obracel nejvíc, nepostižitelné, zákonem nestíhatelné, a přece možná nejhroznější, třebaže někdy úplně nenápadné převracení životů lidí vzhůru nohama, fatální zásahy do jejich
osudů, nemožnost rozhodovat sami o sobě, podřízení schopných
neschopným, charakterních bezcharakterním, maření talentů, to
reformisté z osmašedesátého na padesátých a šedesátých letech
jako by neviděli, nezaznamenávali, a pokud o něčem podobném
uvažovali, tedy jako o nezbytnosti při kácení lesa.
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Přemek se po roce 1989 rád díval v televizi na dokumenty o protikomunistickém odboji, na výpovědi obyčejných lidí o jejich zážitcích z padesátých let, na svědectví pamětníků procesů, vězňů,
kulaků, odbojářů z druhé světové války, válečných letců. To by měli
dávat, říkal na adresu televize. Zdálo se mu takových dokumentů
žalostně málo, zvlášť proto, že často šlo o elitu národa, i když o lidi
neznámé. Bylo tu něco, na co se dalo navazovat nebo přinejmenším o čem by se mělo vědět, vždyť se tu projevoval národ z lepší
stránky.
Když se Přemek 21. srpna s Vaškem Šaškem octl zpátky na Petřinách, začaly se ozývat telefonáty, někdo se doptával, jestli by se
v našem prázdném bytě mohl udělat štáb pro rozhlasové vysílání,
Přemek souhlasil. Z plánu nakonec sešlo, rozhlasové stanice se rodily jako houby po dešti. Moje matka, která měla za sebou 15. březen, řekla: „Tak do devíti obsadí Rusové rozhlas.“ Žila v domnění,
že Rusáci jsou stejně pohotoví jako Němci před třiceti lety, musela
hodně dní přidat. Když se rozhlasová stanice u nás nezřídila, Přemek se rozhodl jet do Bechyně. Věděl, že budu mít strach. Upřímně řečeno, neměla jsem tak velký. Rusové moc nestříleli, byla to
okupace, ale ne válka.
Tramvaje nejezdily, Přemek šel z Petřin na Wilsonovo nádraží
pěšky. Při cestě na nádraží se svou solidní ruštinou – na jazyky měl
talent (myslel si, že ne, spíš měl špatnou paměť, ale jeho hudební
sluch mu vždycky pomohl s výslovností, přízvukem) – nevynechal
žádnou příležitost, aby osvoboditelům, ať se o to zajímali či ne, vysvětloval, jak je to s tou kontrarevolucí, s Němci, kteří nás tu drtí,
s bratrskou pomocí, kterou nám oni z vůle Brežněva poskytují.
Ještě ve dveřích Wilsonova nádraží se mladého kluka, který nejdřív
linii rodné strany srdnatě hájil, zeptal: „A co bude s vámi, co tu teď
jste? Nepůjdete doma na Sibiř, že jste tu viděli něco, co jste neměli?“ Chudák zůstal zticha, Přemka si zaraženě prohlížel a na jeho
„Co vy na to?“ odpověděl: „Vždyť vidíte, že už mlčím.“
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Vlaky jezdily, jak se je podařilo vypravit, ne podle jízdního řádu,
v Táboře vzal Přemka už v noci do kabiny strojvůdce nákladního
vlaku. Byla jsem ráda, že přijel, ne že by mě zbavil strachu, ten
jsem začala mít teprve, když Rusové další dny začali jezdit v náklaďácích a na transportérech, plně obsazených, hlavní ulicí, se samopaly namířenými do našich oken, to jsem schovávala ročního
Petra (20. srpna měl první narozeniny) za roh dřevěného gauče,
aby ho skrz sklo nezastřelili. Moc rozumu v tom nebylo.
Některý z večerů na rozhlasových stanicích rozebírali téma,
jestli Rusové zopakují scénář maďarských událostí z roku 1956
a budou Čechy evakuovat na Sibiř. S Přemkem to nějak hnulo, připustil, že na chvíli měl strach. Já jsem právě otevřela spodní šuple
u gauče a tahala z něj peřiny, abych Přemkovi ustlala, když mě
napadlo: Panebože, jak dlouho tohle může trvat? Zas šest let, jako
válka? Což je možné, aby někdo vyrval takové dva kusy z jednoho,
mého vlastního života? Teď znovu, když se zdálo, že všechno půjde
k lepšímu? S krátkou dobou ruské okupace jsem nepočítala. Jako
tehdy ne, když nám po ránu 15. března 1939 zatloukla z chodby na
dveře plačící paní Hanzalová a křikla: „Němci jsou tady!“ Bylo mi
šest, ale politickou situaci jsem ovládala, rodiče se s našimi známými, shodou okolností komunisty, nebavili o ničem jiném.
K Němcům jsem neměla normální vztah pak už nikdy. Rusy
jako národ jsem respektovala od války, nedali se, byli nezničitelní,
válčil každý vesničan, děti. V koncentrácích a zajateckých táborech
se chovali skvěle. Vydrželi všechno. Leningrad. Mráz, hlad, Stalina.
Samozřejmě že bylo třeba vést čáru po vrstevnici, přičemž žádné
pravidlo neplatilo úplně. Později jsem ji vedla v duchu ruské literatury, nejvýš byli Chudí lidé, mužici, Solženicyn.
Ovšem na vojáky v srpnu jsme se dívali jako na okupanty.
Žádná dělicí čára mezi nimi a vedením. Brežněv řekl, ať jdou, šli.
Zatím na Rudém náměstí se sešlo pár statečných, aby protestovali
proti okupaci Československa. Pochopitelně věděli, co je čeká. De69

monstrace byla krátká, sotva stačili rozvinout transparent, fízlové
se jich hned chopili, a tresty byly dlouhé. Ale paměť mnohých, ať
tady nebo tam, ještě delší. Protestem na Rudém náměstí se Přemek nadchl jako zamlada Ódou na radost.
Přemek chtěl, nevím v které fázi, jestli hned, když ruští demonstranti byli zatčeni, nebo když už byli odsouzeni, aby Ústav poslal
protest na ruské velvyslanectví a vzal se za ty, kteří se vzali za nás.
Jenže v Ústavu neuspěl, hádám tedy, že s návrhem přišel až po rozsudku, když už lidi tady se báli. Přemek na ruské vyslanectví napsal
sám. Že jako on, podepsal se celým jménem i s adresou, proti represi protestuje. Nikdo mu neodpověděl. Ale nikdo ho také nestíhal.
Podruhé přijel Přemek znenadání 16. ledna 1969, kdy se na Václavském náměstí upálil Palach. V Ústavu se něco slavilo, v souvislosti s Vodičkou. Přemek se oslav účastnil rád, pití bylo zadarmo.
Do devadesátých let jsme si spolu nikdy nenačali flašku vína, leda
dopili zbytek po návštěvě. Jaké značky jsme návštěvám kupovali, jsem si připomněla později, když jsme sami přišli navštívit na
Špejchar Ladislava Dvořáka a jeho ženu Věru. Dvořákovi byli naše
cenová skupina. Tam také stála na stole láhev červeného, jak jsem
si s potěšením přečetla, Trakia. Cena myslím čtrnáct korun. Levnější bylo snad jen ovocné víno. Dvořákova poezie se mi líbila,
stejně jako Přemek byl Dvořák „kluk z Vysočiny“, jeho básně mi
připomínaly americkou poezii, rozlohy rodného kraje, svobodný prostor, dálky. „Oceán ovsů, když zrály ovsy, šuměl až do vsi.“
Verše jsem si zasazovala za humna Přemkova rodného Matějova.
Knížka Z modré konvičky prší na Žofín, kterou Dvořákovi přinesli
našim dětem, byla jednou z jejich nejoblíbenějších. Přemek Dvořáka oceňoval, víc jeho poezii než prózu, ale nesdílel jeho zbožňování katolíky a Vladimírem Kafkou, který ho měl za našeho snad
největšího žijícího autora. Kafka Dvořákově rodině pomáhal, jak
mohl, třeba Věře Dvořákové sháněl překlady.
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Když 16. ledna přijel Přemek do Bechyně, pozdě večer, ale dřív
než předtím v srpnu, řekl mi, že nemohl v Ústavu slavit a čekat, jak
to s Palachem dopadne. Palacha jsme si prožili každý po svém, asi
jsme si kladli podobné otázky, o nichž se ale moc mluvit nedalo.
Jedno bylo jisté: Palach šel do hloubky člověku víc než okupace.
Nikdo se nemohl sám sebe nezeptat: Měl se Palach upálit, nebo
neměl? Odpověď nebyla těžká. Nesnadno se snášelo, v jakém světle každý najednou uviděl sám sebe. Odpověď na otázku: Udělal
bych to já? taky nebyla těžká, zato deprimující. Člověk si musel přiznat, že v tomto, a patrně ani v jiném případě není ochoten dojít
na konec. Paradoxní byl osvobozující pocit, že se našel někdo, kdo
podle absolutních měřítek jednat chtěl. Najednou v jakoby jiném
světle se ukázal i národ, který takové lidi produkuje, i když ne zrovna masově, muselo se brouzdat staletími, aby se narazilo třeba na
Husa. Ale přece: i jeden případ a změní úhel pohledu. Viz atentát
na Heydricha.
V srpnu 1968 jsem si říkala, že lidi se chovají skvěle, nikdo
kolem mě není zbabělý, jen já, já bych neházela po Rusácích rajčaty, vejci, vším možným, mě by nikdo neviděl chytat se Rusům
za lafety děl a viset na nich za ruce. Lidi je všemožně zesměšňují,
sestrojili na koleně bezpočet rozhlasových stanic („v Hloubětíně
vysílal každý komín,“ řekl mi můj kamarád inženýr), viděla jsem
i ilegální televizní přenos. Mně stačilo, aby kolem naší zahrady
přešel ruský důstojník s bouchačkou, a už jsem hnala Janu domů,
třebaže v Bechyni žádný výstřel nepadl.
Ale když jsem slyšela, že Svoboda jede o své vůli do Moskvy piglovat situaci, popadl mě amok, nejenže jsem tušila, ale stoprocentně věděla, jak tam dopadne. Na paní generálovou (ženu poctivého vojáka, jmenovaného generálem in memoriam za odboj
proti Němcům), která se radovala, že Svoboda to s Rusy uhladí,
jsem hystericky řvala: „A kdo se ho o to prosí? Měl zůstat doma!“
A ona: „Aničko, což vy nemáte děti?“ Já: „Právě proto, že je mám!“
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Po Palachovi znovu Svoboda k národu: že se upálil Zajíc, ať už
proboha nikdo nic takového nedělá. Přímo v rozhlasovém studiu:
„Právě dostávám zprávu, že se upálil dálší mladý člověk, v Plzni.“
Řekl „dálší“.
Už jsem nehysterčila, ale psala Svobodovi dopis. V duchu. Že
nechci, aby mluvil za mě jako matku. Žádná matka nechce vidět
syna mrtvého, ale chce, aby byl zbabělec? Můj syn ještě nosí pleny,
věc opravdu není aktuální, ale taková strašná rozhodnutí musí
dělat sami synové.
Svoboda také měl svou šanci. Když dorazil v srpnu 1968 do
Kremlu a sedl si k jednání mezi ty, kteří tam už byli, položil před
sebe na stůl revolver. Když už ho tam tak šikovně měl po ruce,
mohl mu posloužit jen k jedinému účelu, neměl-li to být pouhý
tyjátr. Proč si ho tam dával? Aby zastřelil Brežněva? Chtěl naznačit, že je schopný ho obrátit proti sobě. Ale nebyl. Ačkoli někteří čekali, že se radši zastřelí, než aby zradil. Bylo by to dobré
gesto starce na konci života, místo podpisu protokolů. A vojáka.
Na to, že byl jako voják špatný, by se pozapomnělo. A prezidenta. Jestli se jednou postavím do čela milionů lidí jako první ve
státě, vezmu zodpovědnost nejen za jejich bezpečnost, ale i za
to, jakým jsem jim vzorem. Jestli nemám chuť jim být příkladem
dobrým za všech okolností, i těch nejhorších, nemá cenu se jim
do čela stavět.
Jeli jsme s Přemkem Palachovi na pohřeb, stáli jsme naproti
Rudolfinu. Přemek pak na Olšany chodil s Petrem zapalovat svíčky, vyprávěli mi, co jich tam pokaždé na hrobě i kolem hrobu je.
Palachův čin člověku ukázal, jaký je on sám.
Přemka se osobně dotýkalo, že Zajíc zůstal skoro úplně v Palachově stínu. Nebyl o nic horší než Palach, Přemek si myslel, že
možná naopak. Byl druhý. Jenže kolik hrdinů jsme v celých dějinách měli, aby Zajíc mezi nimi nenašel zasloužené místo? Když
byl nějaký pořad o Palachovi nebo jsme četli o něm článek, Pře72

mek při slově Palach naivně dodával: A Zajíc. Chtěl, aby náš syn se
jmenoval Jan. Ne kvůli nějaké historické reminiscenci, tak patetický nebyl. Jméno Jan se mu prostě líbilo. Ale už jsme měli Janu! Tak
tedy Jakub. Namítala jsem, že by se mu říkalo Kuba. No a? Vyčítal
mi jméno Petr, ale jeho výčitky nebyly nijak agresivní. Po Palachovi
a Zajícovi vypočítával, kolik vynikajících Čechů má jméno Jan. Pamatuji si jedno: Patočka.
Jak mě srpnový „národ“ ohromoval statečností, tak normalizační mě neméně výrazně udivoval unáhleným poraženectvím.
Bála jsem se jako ostatní. Nový režim se mi, tak jako ten pozapomenutý v minulosti, zdál nelidský, protože člověka stavěl před
dilema: buď se zachováš podle lepší stránky své povahy, podle
svého svědomí, a musíš se přetvořit na hrdinu (jímž zpravidla
nejsi), nebo uděláš, co nechceš, ale co chtějí od tebe jiní, a pak se
rozluč s dobrou představou o sobě samém. Můžeš přijmout roli
vyvržence, nebo sraba.
Samozřejmě že lidé lavírovali mezi oběma možnostmi, nechtěli přijmout do důsledků ani jednu z rolí, ani já ne. Nejdřív se zdálo
jako nutné zlo, jako jakási taktika, že komunisté se roztahovali čím
dál víc, my hloupější se domnívali, že proto, aby snad získali pozice v boji proti Rusům. Jenže oni postupovali rychle dopředu ve
vlastním zájmu, dilema bylo třeba řešit častěji a častěji a v čím dál
tvrdších podobách.
S matkou, byla právě v Praze, jsme v únoru 1971 šly na pohřeb Jana
Procházky, „nejdrzejší sraz pravice od srpna 68“. Byl také srazem
posledním, myslím, že to byla i matčina poslední cesta do Prahy.
Sama bych na pohřeb z vlastní potřeby nešla, kvůli matce ano.
Taková událost ji zajímala. Také tam leccos viděla, přehlídku reformistů až po kulhajícího Smrkovského, a také nečekaný úkaz,
nečekaný i pro mě, spoustu chlapů v kožených a ve vatovaných kabátech, někteří dokonce sedící na hřbitovních zdech, postávající
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v davu s fotoaparáty a kamerami v ruce, které nenechali zahálet.
Že „fotografové“ nebyli jen ti vatovaní, jsem pochopila, když se
jeden z nich, v klasickém obleku, při obřadu před hrobem pokusil
v tlačenici stoupnout si přímo proti mně a odnést si můj snímek.
Sice jsem odvrátila hlavu, ale něco vyfotil, při dodatečném vyhodnocování patrně shledal, že blbost. Žádnou pořádnou rybu. Zaujalo mě, o čem se mluví, když se šlo od tramvaje pomalu kopcem
ke hřbitovu a potom zpátky: o samých vyhazovech. Koho odkud
propustili, kdo už dostal lhůtu, kdo si hledá práci.
Jednou večer jsme se u Hamanových sešli s Jankovičem, v Ústavu ještě nebyly prověrky, zvažovali jsme naděje a prognózy, jak
budou prověrky probíhat. Nejvíc šancí jsme dávali Jankovičovi.
Omyl. Jednak šlo o bratrovražedný boj (komunisté se rvali mezi
sebou), jednak Jankovič věrný své jižanské letoře řekl myslím po
nějaké oslavě Hrzalové naplno, že je kráva. Byl sice opilý (říkal
sám), ale jiní byli taky a jako Jankovič se zrovna nevyjadřovali.
Prověrky proběhly dost drasticky, každý se snažil proklouznout,
jak mohl (Červenka: „Kroutil jsem se jako had“, dávám cenu za
upřímnost), jenže výsledky jako by šly proti logice věcí. Ostatně
byly zřejmě zhruba naplánovány dopředu. Nejlíp dopadli nestraníci. Ti pablbové, kteří se nikdy nikam nehnali a nahoru nelezli.
Nebyli nebezpeční. Mám za jisté, že Přemek taky vyvíjel snahu
nějak projít, i když ne maximální. Jenže přišla otázka, kladená
zřejmě všem, a jíž neunikl ani on. Souhlasíte se vstupem vojsk
k nám? Ano z něj nevypadlo, ani když věděl, dokonce snad to bylo
i řečeno, že pro úspěch prověrky je to základní podmínka. Spíš se
snažil přesvědčovat komisi o správnosti svých názorů.
Brett měl jasno, nejspíš ne ze své hlavy, ale plnil direktivy: ti,
které komise určila k propuštění, dostanou půlroční smlouvu. Neměla už být v žádném případě prodloužena, pak sbohem. Oficiálně se jim neřeklo nic. Nic se neřeklo, ale vědělo. Nestraníci nebyli
sice na mušce, ale Přemek se komisi nelíbil.
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Když se v kanceláři psaly smlouvy, které o každém rozhodly –
což zatím věděl jen pámbu – na příštích dvacet let, u jména Přemysl Blažíček Brett řekl: „Půl roku.“
„A to ne!“ řekla jeho sekretářka, paní Dunděrová, matka dvou
dětí, které pořád pomlouvala, ačkoli byly takřka vzorné. Přemkova
a moje opisovačka na stroji. Pěkně rázná. Teď Brettovi: „To ne! On
má nemocnou ženu.“
„Tak do konce roku,“ nedovolil si na ni Brett.
Tři čtvrti roku znamenalo zůstat. Po roce zas nové tahanice
a nervy, boj o další úsek. Opelík snad někdy začátkem osmdesátých let zažádal o přeřazení z vědeckých pracovníků mezi odborné, aby nemusel podstupovat sice méně časté, ale také stále se
opakující ponižující prověrky kdesi na obvodní či jaké organizaci
KSČ.
Přemkovi ještě stačil Vodička před odchodem z Ústavu podepsat a poslat lejstro, že získal hodnost kandidáta věd, a pogratulovat mu k tomu. Promoce, a já na promoce chodím ráda, už nebyla. Za celou normalizaci Přemkovi nikdo hodnost neuznal. Také
se k ní automaticky přiděloval z fakulty doktorát filosofie, Přemek
ovšem nedostal ani ten.
Ptal se vedení Ústavu, proč mu kandidaturu nepřiznává, a dověděl se, že jeho práce, dávno schválená a komisí přijatá, nebyla
psána ve správném duchu. Kauza se táhla, Buriánek, který vždy napomáhal věcem, jež považoval za správné, tentokrát prohlásil, že
neví, proč by měl riskovat kvůli doktorátu Blažíčka, když on o něm
píše tak špatně. Měl úplnou pravdu, taky jsme mu nic nezazlívali,
já na něj ostatně měla jen pozitivní vzpomínky, nejen proto, že mi
vždycky byl nakloněn, ale že z jeho knihy o Bezručovi, lehce přesahující tehdejší úroveň, jsem vytáhla tolik konkrétních faktů, že
můj výklad o něm (Bezruč byl mým ani ne tak oblíbeným, jako spíš
ctěným autorem) na votické dvanáctiletce žáky doopravdy zaujal,
a matikář mi pak při maturitách nadšeně gratuloval: „Ten Patera
75

o tom Bezručovi, to teda bylo něco!“ Když jsme potom Buriánka
potkali po letech v Klatovech zestárlého, nemocného, bylo nám ho
líto, on se zastavil, jako by něco chtěl říct, pak beze slova šel dál.
Starý právník na prezidiu Akademie, kam se Přemek šel dotázat,
proč mu diplom, který tam ležel, nepředali, mu řekl, že akademické tituly se odebírají jen kriminálním zločincům, ale že v jeho případě on nemůže nic dělat. Bedřich Moldan se o Přemkově kauze
zmínil ještě před „revolucí“ v Technickém magazínu. 9. ledna 1990
byl Přemek jmenován do redakce České literatury, 16. ledna zvolen do vědecké rady. O nějaký den později na fakultě konečně doktorát filosofie získal. Skládal ho u Voráčka, šlo o formalitu, Voráček
přinesl papír, řekl: Jde hlavně o to, co tam napíšem. Nějaké otázky
padly, něco po dohodě zapsali. S doktorátem získal Přemek na počátku devadesátých let zároveň snad také nejvyšší platovou třídu.
Protože vedoucí oddělení, tehdy Janoušek, nesměl podle předpisu
mít menší plat než podřízení, polepšil si s Přemkem i on. Přemek
se znovu stal i vědeckým pracovníkem, jímž byl už před normalizací, ale během ní, hned na začátku, byl přeřazen mezi odborné
pracovníky. Forst si dal záležet, aby i tak postupoval v rámci možností dál, vím, že jeden čas měl Přemek titul, který se líbil našemu
dědovi, odborný pracovník-specialista.
Když jsme se nedávno s Přemkem před Koubou zmínili, že jsme si
přeci jen užili bohatství, trochu udiveně se zeptal: Kdy? Asi se mu
to nezdálo, ale my jsme se od „revoluce“ měli opravdu dobře. Když
jsem počátkem devadesátých let držela v ruce stovku, což dlouho
byla nejvyšší bankovka, myslela jsem si: Kdybych si ten samý zelený papír mohla sama sobě dát před deseti patnácti lety, jaká by to
byla pomoc! Za jakou bych to tenkrát považovala výhru! A teď bych
stovku mohla postrádat, ušetřit, nebyla by to žádná velká ztráta.
Měla jsem takovou mánii, v nejhorších dobách, že když jsem stála
před výlohou obchodu s potravinami, představovala jsem si, kdy76

bych si mohla vybrat jeden druh zboží zadarmo v neomezeném
množství, co bych zvolila. Čaj, sýry, mouku, cukr, olej? Z čeho bych
navařila nejvíc? Vyhrávala rýže.
Byt jsme zařizovali pomalu, dlouho, zůstal poloprázdný, bez
koberců, bez lustrů, ten byl jen v obývacím pokoji. Jana spala nejdřív ve fusaku na zemi, podkládala jsem ho novinami, ale Přemkovo spartakiádní lehátko jsem dost brzy vyměnila za válendu. Jemu
se sice na lehátku spalo dobře, nechtěl nic měnit, ale neunesla to
jeho matka a já jsem věděla, že matky jsou zvláštní druh. Na nábytek do obýváku jsme si půjčili od mé matky, větší část jsem jí
splatila honorářem, když mě Vašek Falada přibral jako lektora do
komise, která posuzovala povídkové příspěvky do soutěže Zemědělských novin. Jednou k nám přišel řemeslník, který něco opravoval ve všech čtyřiačtyřiceti bytech našeho domu, chtěl se zout, nenechala jsem ho. Povídám mu: Vy jste zvyklý na zařízení a koberce
v jiných bytech, my je tu nemáme. Řekl: U vás je to ještě dobré, to
v šestém poschodí mají akorát na zemi matrace. V šestém patře
bydlel za normalizace s mladou ženou a dítětem Jiří Dienstbier,
ne dlouho.
Bylo s podivem, jak málo práce se vyžadovalo na Přemkovi v Ústavu. Myslím, že kdo nechtěl, nemusel dělat vůbec nic. Psaní vlastních knih a studií se nejspíš nevěnoval skoro nikdo, ale vedlejší
práci se dařilo dost. V Ústavu byla řada skvělých editorů, schopných pořádání různých knižních řad, sebraných spisů, nemyslím,
že by lidé zaháleli, ale pouštěli se spíš do věcí s jistými, hmatatelnými výsledky. Určitý zlom nastal, když začaly předběžné práce na
Slovníku a Lexikonu, ale stejně: kdo nic neodevzdal, přežil.
Přemkovým nadřízeným byl většinu doby normalizace Vladimír Forst. Poznala jsem ho dost dobře ne osobně, ale řekněme biblicky podle jeho skutků. Přemek mi vyprávěl, že Forst má
obrovskou knihovnu (sám u něj nikdy nebyl), že zná všechno,
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co vyšlo. Nepochybně knihy byly jeho posedlostí v dobrém slova
smyslu, a také se mu to vyplatilo. Když se na fakultě dělaly u Mukařovského zkoušky na asistentské místo, uchazečů bylo víc, a Forst
nebyl Mukařovského favorit. Přesto ho Forstovy věcné znalosti
a informovanost natolik ohromily, že o nich ztratil pár pochvalných slov („To kladu na první místo!“) a Forst dostal přednost před
ostatními. Jako přípravkář byl Forst „odjakživa“ ve straně, a vždy
jako funkcionář. Ale na mě působil dojmem, že proti rozhodnutím
strany pracuje neúnavně jako červotoč, akorát že přitom nenadělá tolik hluku. Hrdina nebyl, ale nevím o nikom, koho by poškodil. Přemkovi se snažil pomáhat, ačkoli si tím mohl jen uškodit.
Možná s ním měl někdo jinou zkušenost než my, ale nemohla být
diametrálně odlišná.
Zasazoval se, aby Přemek, co napsal, mohl také vydat, aspoň
jako ukázky ze svých monografických prací v České literatuře.
Hned na Přemkovi chtěl nějaký článek, jakmile se mu doba zdála
trochu vhodná. Obvykle aspoň docílil, že Přemek mohl přečíst
úryvek své knížky o Tomanovi nebo Holanovi jako referát na oddělení, nato Forst napsal na referát posudek, dílo pravé diplomacie
a opatrnosti, byl si vědom, na jak tenkém bruslí ledu. Pak pečlivě
vybral osobnost, která měla nějakou váhu, ale zároveň podle něj
taky trochu charakteru. Vlašína, Jeřábka třeba. Všechny posudky
zčásti uznávaly hodnotu Přemkovy práce, ale zároveň pro výhrady, málokdy přímo označené za ideologické, ji k vydání v České
literatuře nedoporučily. Nebo doporučily, ale s podmínkou: přepracovat ji. Někdy redakce České literatury jako by už uvažovala
o uveřejnění, věc se vlekla, vlekla a nic. Přesto Forst pořád tahal za
nitky, tahal i Přemka z průšvihů, pravidelně mu navrhoval odměny, Hrzalová je pokaždé škrtla.
A mně obstaral domácí práci. Nejdřív zadal Aleši Hamanovi, už
vyhozenému z Ústavu a zaměstnanému v univerzitní knihovně,
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aby sestavil heslář pro slovník spisovatelů. Aleš nemohl pracovat
pod svým jménem, Forst ho tedy vedl pod mým. Alešův heslář byl
širokospektrální loviště, obsahoval jména všech dobrých spisovatelů, i těch, jejichž díla už dávno zmizela z knihoven, těch jakoby zvláště, přestože byla léta 1973–1974. Aleš na něm za hubenou
mzdu pracoval několik měsíců, možná půl roku, ty mi pak byly vítaně započteny do penze. Když byl heslář schválen, a nikdy nepochopím, jak se to mohlo stát, nejspíš Forst zas něco obešel, mohl
si v něm každý začít bez jakýchkoli pravidel lovit. Vybrat si autory,
kteří mu nejvíc vyhovují, zapsat si je a byli jeho. Forst rozhodl, že
pro Ústav můžu psát hesla externě i já. Měsíční plat šest set korun,
srážka deset procent.
Od narození dětí jsem tak podruhé získala práci. První, dvouměsíční, v lednu a únoru 1974, byl zástup za ruštináře průmyslové školy masné, jel na školení do SSSR. Za výdělek jsem koupila
Přemkovi do pracovny knihovnu, sektorové skříňky, ale zdály se
nám nádherné. Vlastně tam deset let měl jen postel, psací stůl
a skříně ve zdi. Najednou měl nábytku plný pokoj, dvě stěny byly
obložené šikovnými skříňkami, dole se zásuvkami a posunovacími dvířky, nahoře zasklené na knihy, na každou zeď nám truhlář připevnil i dvě lehké poličky, aby celek nebyl tak kompaktní.
Opravdu to byl pěkný pokoj, vždy uklizený, věci bylo kam dávat.
Nakonec jsme na zem pořídili šedivý jekor.
Když byly děti hodně malé, zkoušela jsem příležitostné výdělky, nejvíc se osvědčil Vašek Falada, zadával mi recenze do Zemědělských novin. Jana Štroblová mi taky několikrát přihrála kšeftík
pro Albatros, než sama vylítla a potřebovala přivýdělek, nejraději
jsem byla, když mě nechala sestrojit článek – pro časopis Veronika – z výroků mých žáků, vybraných z jejich kompozic. (Když
jsem odcházela z Votic, kompozice jsem tam nenechala, byly maximálně nápadité a upřímné. Bylo z nich patrné, že vesnické děti
byly většinou nepokažené duše a pro dobrou věc se dokázaly na79

dchnout.) Nejméně výnosný byl, nikomu bych ho nedoporučila,
sběr léčivých bylin, chodili jsme na ně s našimi dětmi. Za dost objemný pytlík suchých květů bílých hluchavek z břevnovské Markéty dvanáct korun. V Bechyni jsem sušila kopřivy, třezalku, listy
břízy, maliní, psala jsem si o pytle do Modřan, ale eklovalo se mi
napsat své jméno, otci ne, napsala jsem jeho, nakonec mi donesl
dva pytle bylin na poštu, opět se svou adresou, přišlo třicet šest
korun. Koupila jsem si kombiné, zakrátko se přestalo nosit. Když
se děti později pozastavovaly nad tátovým zaměstnáním a způsobem života, docela vážně jsem je upozornila, že nás všechny čtyři
celý život živil, i je oba na studiích. Dokonce jsem v posledních letech mohla začít šetřit na horší časy. Přemek občas s uspokojením
konstatoval, že jsem na něm nikdy nechtěla, aby dělal melouchy,
tak jako ho v penzi těšilo, že může, ale když nechce, nemusí pracovat v Ústavu, že k tomu není tlačen ani mnou, ani naší situací.
Že by Přemek nikdy nic pro peníze nepsal, se taky nedá říct.
Vašek Falada Přemkovi nabízel, ať píše pro Mladou frontu lektorské posudky, v době, kdy jsme chtěli koupit v Bechyni plynová kamna. Přemek nemohl do těch na uhlí přikládat, já neunesla
uhlák ze sklepa, ráno mu v pokoji byla zima. Něco mu už předtím
dal lektorovat Frýbort. Vybírali tlusté spisy – platilo se od stránky – často takové, u nichž publikace nepřicházela v úvahu. Nevím
už, který z nich si vymínil, že na konci Přemek napíše a podtrhne:
nedoporučuji k vydání. Ale dostával i závažnější zakázky, práce,
u nichž nebylo jasné, zda je vydat či nevydat, pamatuji si na poe
zii Sedlické. Jenže Přemek nemohl psát posudky. Zabralo mu to
spoustu času, i víkendového, nejcennějšího, rukopisy četl dvakrát,
o sobotách a nedělích o nich psal. Obvykle mu posoudit jeden rukopis trvalo aspoň čtrnáct dní. Plynová kamna jsme koupili i bez
Přemkova lektorování. Otec mi kdysi dal několik kuních kůží, sám
nachytal ty kuny po nocích na skalách, a nějaké tchoře, měla jsem
je mít údajně na kožich. Kůže jsme prodali na inzerát, který podal
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otec. Přišla si pro ně k nám nějaká nenápadná dáma, vypadala
jako učitelka, žasla nad jejich kvalitou i cenou. Prý už odpověděla
na víc inzerátů, ale se špatnými výsledky. Neváhala ani chvíli.
Od jednoho melouchu jsem Přemka uchránila. Ve Spisovateli
chtěla Jarmila Urbánková vydat výbor, Přemkovi byla dost sympatická, psal o ní heslo. Vyžadovala, aby Přemek napsal doslov.
Váhal. Mně se zdálo, že o ní psát nemůže, heslo bylo prostě něco
jiného. Dal mi zapravdu.
Jediné dva měsíce, kdy jsem po narození Jany učila, bylo zmíněné suplování na průmyslovce, Přemek měl na starosti Petra. Jana
už chodila do školy. Petr měl chodit do školky, bylo mu pět a půl,
chtěli jsme, aby tam strávil předškolní ročník. Ale on nebyl školkové dítě. Nebyl ani školní, v první třídě ráno nejedl, nemluvil, bylo
mu špatně od žaludku, někdy zvracel. Chtěl být doma. Často se mi
podařilo dostat ho z domova až na druhou hodinu. Jak omluvit tu
první? U lékaře. Tekla mu krev z nosu. Žaludeční nevolnost. Někdy
rovnou: zvracel.
Když se ho ujal Přemek, nastal mu ráj, do školky nemusel. Já
odcházela z domova v šest, otec by ho tam musel vodit na osmou.
Oba tou dobou ještě spali. Petr si pak hrál v obýváku, vystačil si
klidně sám, Přemek si ve svém pokoji pracoval. Když šel Přemek
do práce, přivedl mi Petra před školu, čekali, až vyjdu. Než jsem
začala učit, doma se mi smáli, že budu ze školy nosit buřty. Měli
pravdu. Na dvoře průmyslovky byla udírna, žáci se tam učili řemeslu, kupovala jsem u nich párky, klobásy i ty buřty. Byly lepší
a levnější než jinde, táhli se tam důchodci z celého okolí. Jen jednou kluci něco přesolili, čili „upadla jim ruka“, jak si Petr upravil
rčení, že se jim utrhla ruka.
Přemek říkal, že jsem byla bílá jako lajntuch, když jsem vycházela ze školy, bylo to trochu nad mé síly. Sborovna byla v druhém
patře, někdy jsem měla o přestávce dozor v jiném poschodí. Doma
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jsem padla na gauč a aspoň hodinu jsem se musela vzpamatovávat. Ale zvládla jsem to, dokonce bych byla i pokračovala, ale
všude mi nádavkem nabízeli občanskou výchovu. Probíral se, tedy
vychvaloval, „vstup vojsk“, a navíc celý rok jakýsi akční plán normalizace, přesně si nepamatuji název. Kantoři se na to nehrnuli.
Nedivila jsem se, když jsem prostudovala osnovy.
Petr s tátou někdy šli dřív, Petr si dal na Václavském náměstí
bramborák, Přemek mu ukazoval, co ho kde mohlo zajímat. Tou
dobou chodil s oběma dětmi do Sluníčka, spíš do kina než do divadla, na krátké filmy, nejoblíbenější: Bella a Sebastián. Do divadla jsem s nimi někdy šla já. U Petra se to míjelo účinkem. Dodnes
prý ho mrazí, jaká nuda na něj padala z toporných nastrojených
figurek a jejich nezábavných akcí a žertů. Rád chodil s tátou, udivovalo ho jeho vyprávění, poučování zvláště o technických přístrojích, v Technickém muzeu žádné útrapy neprožíval. Ani na starém
kolotoči naproti. Ani na výstavách cizích firem, kde se předváděly všemožné nejnovější vynálezy. Taky to byl Přemek, kdo dovedl
Petra na začátku čtvrté třídy prvně do elektrotechnického kroužku
na Hradčanském náměstí, nejdřív ho tam i vozil. Jako venkovani
jsme měli o děti trochu strach kvůli dopravnímu provozu. Přivítání v kroužku bylo pro Petra spíš perné, vedoucí Miroslav Háša
ho podrobil jakýmsi přijímacím zkouškám, páčil z něho Ohmův
zákon, nakonec usoudil, že Ohmův zákon se ještě naučí, zvlášť
když něco z něj přece jen vypadlo.
Že do elektronického kroužku začal chodit – vydržel tam řadu
let –, způsobila náhoda, uklízela jsem v Bechyni a vytáhla Svobodné slovo, spadlé za kanape. Stálo tam, že existuje kroužek, kde se
i malí kluci učí spravovat televizi. Téhle činnosti se myslím nikdy
nevěnovali. Byla tam i adresa. Později se z kroužku stala Stanice
mladých techniků a přestěhovali se na Julisku. Petr tam chodil
ještě na gymnáziu. Hášu si oblíbil, byl vtipný a veselý a pro Petra
autoritou, on také Petra protlačoval, jak se dalo, nechal ho otisko82

vat jeho „vynálezy“ v časopise Amatérské rádio a měl nešťastný
nápad, že by Petr v zájmu své „kariéry“ měl vstoupit do Pionýra.
To jsem mu sama šla vymluvit. Minulý týden jsem se Petra ptala,
jak se vlastně seznámil s Davidem Černým, na jehož výstavu v ulicích Rotterdamu se jeli s Jolanou podívat. Petr řekl, že v kroužku
pod Juliskou, kam Černý, stejně starý jako Petr, vstupoval oknem
po hromosvodu.
Předtím jsem Petra nemohla přimět, aby chodil do petřinského
turistického kroužku, v němž jsem doufala, v době už tuhé normalizace, objevit zakuklený skautský oddíl. Přemek s ním šel do
Hvězdy, kde byla první schůzka, dostavili se jen oni a vedoucí. Petr
zanic členem být nechtěl, z rozmrzelosti házel kameny po stromech, vedoucí ho napomenul, a tím ztratil potenciálního zájemce.
Vlastně se ukázalo, že by Petr trochu skautské výchovy potřeboval.
Přemek se mu dost věnoval i v létě v Bechyni, četl mu Kocoura Modroočka (tak se zakládají tradice, teď ho dostal k Vánocům
Janin půlroční Péťa) a do Přemkova sešitu s rozepsanou knížkou si
Petr z druhé strany psal pod otcovým vedením jakýsi deník, jedno
až dvouvěté zápisky, co se toho dne Petrovi nebo kocouru Modroočkovi přihodilo. O prázdninách taky mořil Janu i Petra školní látkou, strašnou přípravou na střední školu. V jejich pozdějším věku
se choval jako klasický otec, sledoval hlavně jejich školní či pracovní výsledky. Ptala jsem se: To tě nezajímá, s jakým Jana chodí
klukem? Jestli má Petr nějakou holku?
Petrova muka z doučování vyrovnávaly zážitky opačné, z technických výstav, kam s ním otec chodil, hlavně cizích firem, ať se
jednalo o elektrotechniku, speciálně počítače, ale i o optiku, fotografování, jen ne o auta a motorky, ty Petra nikdy nezajímaly.
Trávili u exponátů celé hodiny, některé se směly ozkoušet, Petr
všechno prolezl, a protože byl z nejmladších zájemců, pořadatelé
mu dávali prospekty, drobné dárky, vzácnost byla igelitová taška
s logem, ale i malé modely, s nimiž bylo doma co dělat.
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První roky normalizace by v Ústavu nikoho nepálilo, kdyby Přemek hesla do slovníku nijak překotně neodevzdával, případně
vůbec. Nejdřív k tomu i inklinoval, pokušení psát si pro sebe
bylo značné, ale nedalo mu to a hesla, která si pro který rok vybral, udělal. Předepsaný počet hesel byl nejdřív jedno měsíčně,
Přemek přesto dbal, aby si vybral autory, kteří nedají moc práce,
které už jednou dělal pro „modrý“ slovník, či outsidery, s nimiž
se moc nepáral. Byl přesvědčen, že slovník, tím méně Lexikon,
nikdy nevyjde, leda v příštím století. Vedení Ústavu navíc mínilo zařadit, výběrově, i hesla o editorech a překladatelích, a jako
by ztratilo soudnost, vypracovávala se i hesla o autorech, jejichž
jména se pomalu nesměla ani vyslovit. Heslář Aleše Hamana
stále platil, jen se doplňoval. Já jsem si jako prvního vybrala Vítězslava Kocourka, pracoval už jako korektor v Panské ulici, stěžoval
si na oči. Napsal mi snad ze všech „mých“ autorů nejlepší a nejpodrobnější životopis a přehled svých prací. Znala jsem ho ze
Spisovatele, chtěl mi vydat Čekání v zástupu, jednali jsme o tom
ještě v době, kdy už byl jednou nohou venku. Pak jsem měla
zájem o Hamšíka, Pochopa (žil někde v maringotce a pracoval
jako čerpadlář), Budína, překladatelku Formanovou, Friče, Fričovou (dcera mi posílala materiály z Austrálie), Stanislava Augustu,
dalšího „kluka z Vysočiny“, těžce nemocného, s nímž jsme si psali
a občas se vídali mnoho let až do jeho smrti. Pak Štroblovou, Jestřába, Frankovou, Chudožilova – pro začátek. Chudožilov dělal
potíže, myslel si nejspíš, že jsem estébák. Sehnat adresy autorů
byla leckdy detektivní historie, o dceři Fričových jsem se zprvu
dopátrala jen, že její přítelkyně bydlela na Smíchově v rohovém
domě s bílými kachlíčky, poblíž pivovaru. Našla jsem ji, adresu
mi dala. Centrální evidence obyvatelstva spadala pod vnitro, vnitráci mi občas dávali zkomolené adresy, například u Budína ulici
Slancovu, taková neexistovala. Zašla jsem do kanceláře Československého spisovatele, archivovali i recenze, a tam mě čekal zá84

žitek nejsilnější. Chtěla jsem adresy jejich bývalých členů, když
jsem je začala jmenovat, dobrá paní, která se mnou předtím jednala vlídně, nevěřila svým uším. Nezkušeně jsem se domnívala,
že ti, co už drží všechnu moc v ruce, nebudou chtít své bývalé
kolegy, teď zcela neškodné, zadupat do země a dělat, že neexistují. Paní mi vytrhla papír se seznamem z rukou, chtěla jsem ho
zpátky, řekla, že ho musí dát soudruhu Šajnerovi, ten rozhodne,
jestli mi adresy dají a půjčí materiály. Přes seznam se táhla napříč mým písmem tužkou psaná adresa Škvoreckého do Toronta,
kterou mi dal Vašek Šašek pro Přemka. Druhý den mi baba nejen
nedala žádnou informaci, ale ani můj papír.
Dvakrát jsem se sešla ve Slavii s Budínem, jednou u něj doma.
Později s Pochopem. Pochopa si pak pozvali na Bezpečnost a ptali
se, co jsem mu chtěla. Jana Štroblová, které to Pochop vyprávěl, si
myslela, že u těch stolků ve Slavii jsou odposlechy. Hamšík mě pozval domů, asi roku 1974 nebo 1975. Nejdřív mi obsáhle vysvětlil,
proč neotiskl Přemkovi v Literárních novinách článek, který pak
vyšel ve Studentu. Bylo mu to nějak nepříjemné a jako by se ospravedlňoval. Ale to byl jediný moment, kdy nebyl dobře naladěný
a v úplné pohodě. Líbilo se mi, jak se nezatrpkle smál, že dělá
muže v domácnosti, nevypadal na žádné komplexy. Tím víc mě
udivilo, že později spáchal sebevraždu. Ptala jsem se ho, proč tak
důkladně probírá Hitlerovo Německo, řekl, že je to z musu. Měl by
chuť na jiná témata, ale kdykoli se chtěl dostat k archivům, narazil na zavřené dveře. Kdyby měl stejně materiálů jako o Němcích,
psal by o domácích námětech.
Budín dostatek materiálu měl. Napsal paměti, dal mi je přečíst,
o všech peripetiích svého života, o práci své ženy a zblízka nazíraných dějinách komunistické strany. Bylo to samozřejmě protirežimní, ale nemohl popřít své celoživotní ideály. Ptala jsem se, proč
si komunisté myslí, že jim někdo stojí o jejich představu cizího
štěstí, proč pro ně furtumfurt pracovali nebo i pracují, když většina
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národa měla a má představy o tom, jaký život by chtěli, úplně jiné.
A že i když teď píše, upadlý v nemilost, o režimu záporně, stačil
by malý posun a mohli by ho jednou tisknout na stránkách Rudého práva. Byla to nadsázka, prý o tom ale pak přemýšlel. Příště
mi řekl, že napíše ještě jeden díl, měl v něm myslím věnovat dost
místa Husákovi. A řekl: „Ale ten vám už přečíst nedám.“ Zval mě
na chatu, padl i nějaký termín, zrovna bych si ale dobře nevybrala. Večer z nějaké „štvavé“ stanice vysílali pozdrav, který Budínovi
čerstvě uprchlý disident posílal právě na jeho chatu. Budín mi pak
povídal: „A do rána tam byli.“
V jeho bytě jsem si mohla všimnout, co je to mládí a co stáří.
Hledal mi nějaký materiál, v nejnižší polici knihovny. Ačkoli se
zdál dost svěží, musel si kvůli tomu lehnout na zem, už se nedokázal ohnout. V místnosti byla televize, u ní stál jeho vnuk, mladý
Mlynář, ještě úplné dítě. Dědeček se ho snažil vypudit, aby nerušil,
ale on si pustil televizi úplně potichu a zanic se od ní nehnul, vysílali let rakety do vesmíru, takový tvrdošíjný zájem mi imponoval.
Pochopovi při výslechu řekli, že Ústav je hnízdo kontrarevoluce, a události vzaly spád. Za krátký čas přišla do Ústavu komise
a dala si předložit seznam zaměstnanců. Prý podle zákona nesmí
na jednom pracovišti Akademie pracovat příbuzní, jeden interně
a druhý externě. Šlo o dva případy: Chlíbcová a její syn, Přemek
a já. Okamžitě jsem byla propuštěna, Chlíbec se svezl se mnou.
Forst ihned jednal. Našel mi místo, opět externí, v Památníku,
zpracovávala jsem pozůstalost Janského. Když Ústavu zbyly před
koncem roku peníze, vzal mě tam na dva měsíce interně, když
jsem tam neměla být externě. Dost si zahrával. Dál mi zadával
hesla, ovšem na jméno Jarmily Mourkové, a hotová pak připisoval
Přemkovi.
Mourková byla „moje autorka“, psala jsem o ní heslo, a Přemkova spolužačka. V Památníku, kde pracovala, jsme si předávaly
své prozaické pokusy, s Červeným Újezdem mě poslala do Alba86

trosu za Vodičkovou, ta do Středočeského nakladatelství, kde se
přičinila Jana Štroblová, měla tam dobrou pozici, posudek psal
Vašek Falada.
Třebaže Přemek považoval dokončení Slovníku a Lexikonu za
jev z říše pohádek, bez práce peníze brát nechtěl. Odevzdával předepsaný počet hesel a spolu s mými, placenými na Mourkovou
zvlášť, měl jich nejspíš nejvíc v Ústavu. Forst bez zřetele ke konspiraci o mně na schůzích mluvil, jako bych dál pracovala v Ústavu,
a chválil mě, že odevzdávám hesla „dobré kvality“. Najednou ale
všechna hesla přepočítal a zjistil, že já jich odevzdávám málo. Dal
si mě zavolat. Prý jich má být ročně šestnáct a já odevzdávám dvanáct. Tomu jsem se mohla jen s klidem usmívat. Jakých šestnáct?
ptala jsem se bez starosti. Přece jsme si ujednali jedno měsíčně,
a to odevzdávám pokaždé. Jo? divil se. A omlouval se, že se spletl.
Prý mi přidá stovku, tedy 640 čistého za měsíc, a když budu moct,
nějaké heslo navíc přidám, ale nemusím.
Přemek mi doma řekl, že Forst mu skutečně před časem řekl,
že mám psát čtyři hesla čtvrtletně. Abych za čtvrtinu ústavního
platu psala víc hesel než stálí zaměstnanci, kteří jich měli určeno
dvanáct, se mu zdálo nesmyslné. Stanovil mi tři za čtvrtletí. Mně
nic neřekl, věděl, že bych poslechla Forsta. Ten právě si všiml, že
se v Ústavu nikdo nepřetrhne, a začal s nápravou, zrovna u mě.
Mohla jsem jeho požadavek suverénně odmítnout a on mi věřil.
Však taky jsem mu nelhala.
Po studiích a pak i poté, co jsme se vzali, jsme s Přemkem společně bydleli obvykle jen krátce na různých místech, nejdřív vždy
nějaký den v týdnu na ubytovně v Americe u Votic, pak o pár chalup níž u Benákových, ve Vlašimi v příšerné dickensovské haluzně
v Domašíně, byla mimo město, ale šlo se tam nádherným zámeckým parkem. Po mém příchodu do Prahy ještě nebyl hotový náš
družstevní byt. Přemek se z Táborské ulice přestěhoval o kus dál,
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dnes blízko Nuselského mostu, pak do Legerovy ulice. Začala jsem
učit v září 1963 na průmyslovce ve Zborovské ulici. Asi měsíc jsme
bydleli u Faladových, pak u Míkových na Spořilově. Začátkem roku
1964 jsme se konečně stěhovali do svého, na Petřiny. Jana už mi
rostla v břiše.
Přemek zařídil, abych se dostala z Vlašimi do Prahy. Mé působení ve Voticích skončilo skandálem, v Plamenu vyšla reportáž
Jany Štroblové založená na slohových pracích mých žáků, jejich
autentických výrocích, vedení školy a hlavně inspektor se mohli
zbláznit. Zástupce ředitele školy okamžitě zkontroloval kompozice, které vlastně žáci psali jen pro mě, že by je mohl číst někdo
jiný, jsme nepomysleli. Přitom Jana Štroblová čerpala hlavně z písemných odpovědí na otázky, které dětem zadala při mé hodině
sama. Jenže obojí byl třaskavý materiál, žáci mi psali věci, které
by, jak sami uváděli, neřekli ani svým rodičům. Zabránila jsem,
aby rodiče byli zváni do školy a z kompozic jim bylo předčítáno,
stačilo, že ve sborovně je četli a rozebírali kantoři. Ti si pak neodpustili ve třídách citáty. Samozřejmě jsem měla vyletět, vina
padla i na Štroblovou, ovšem pouze morální, ideologická, jí nemohl nikdo nic udělat. Na poradu svolanou kvůli mému propuštění
přijeli i lidi z Plamene, Štroblová, Vladimír Vondra a (myslím, že
tehdy zástupce šéfredaktora) Miroslav Drápal. Nejenže mě hájili,
ale ostentativně chválili písemky mých žáků, obdivovali se jejich
úrovni i mně, že jsem dokázala naučit je psát tak nefrázovitě, za
sebe samé, bez přetvářky. Dokonce navrhovali, že bych měla svou
metodu a zkušenosti publikovat, to už byla provokace dost velká.
Tečky za případem byly dvě: Jana za reportáž obdržela cenu Plamene, a mně dali ze školy posudek, který zabránil, abych odešla
z Votic do Prahy k Vaškovi Faladovi do kulturní rubriky Zemědělských novin, kam už jsem dřív psala. Vydatnou podporu mělo vedení novin v bechyňských komunistických funkcionářích, podle
nichž kvůli vlivu mého otce na místní rolníky nevzniklo v Bechyni
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Jednotné zemědělské družstvo. Přemek mi radil, abych moc nelitovala, že bych v novinách stejně dlouho nevydržela.
Pak přišel ke slovu inspektor, měli jsme nevyřízené účty. Jeho
synovi jsem jako jediná dala při maturitě trojku. A on kdysi vítězoslavně volal řediteli, když se díval do maturitních písemek, že jsem
opravila jednomu žákovi shodu podmětu s přísudkem ze správného znění na chybné. Ředitel byl češtinář. Vysvětlovala jsem mu, že
to byl případ, kdy ve vedlejší větě už nebylo možné uplatnit pravidlo z věty předchozí. Radil mi, abych se nevymlouvala na nějaké
věty vedlejší a inspektorovi zavolala a omluvila se. Přinesla jsem
Pravidla českého pravopisu. Tak dlouho jsem mu věc vysvětlovala,
až pochopil. Inspektorovi zavolal sám.
Inspektor mi nic nezapomněl. Já jemu taky ne. Po promoci
jsem dostala umístěnku do Katovic u Strakonic, s Přemkem bychom se skoro neviděli, spojení do Prahy bylo hrozné, navíc bych
učila jen na nižším stupni. Přemek se do toho vložil, za spoluúčasti Jardy Dewettera nějak přišli na Votice, inspektor, tehdy ještě mně
nakloněný, mi pomohl, i po všech následujících tahanicích jsem
mu za to nepřestala být vděčná. Po odmítnutí v Zemědělských novinách mě přeložil do Vlašimi. Odtud mě pro změnu za rok nechtěl pustit, když jsem si podala žádost o přeložení za Přemkem
do Prahy, koneckonců jsem byla Přemkova manželka a měla jsem
už umístěnku na průmyslovku ve Zborovské ulici. Ani tak mi souhlas nedal. Přemek za inspektorem (měl úřad v Benešově) došel,
vyhrožoval mu velice neurčitě jakýmisi kontakty, které přes Vaška
Šaška snad skutečně měl, ale bylo lepší je nespecifikovat, tak valné
zas asi nebyly. Právě ta různě vykladatelná hrozba na inspektora
zapůsobila, pustil mě.
Přemek na Vlašim vzpomínal jako na nádherný rok. Byli jsme
z Votic zvyklí na přírodu, chodívali jsme tam nahoru na kopec, na
jakoby horskou louku, po okolních lesích na dříví. Na jiném kopci,
hned po mém nástupu, jsme si nožíkem, který mi Přemek dal – byl
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opravdu vybraný, krásný –, otvírali plechovku s kondenzovaným
mlékem, pro oba neběžnou pochoutku, vzpomínali jsme na to.
Nožík jsem měla pořád v kabelce a ztratila ho nakonec v Šárce. Votickou přírodu nám ve Vlašimi nahrazoval zámecký park. V domašínské noclehárně to bylo ubohé, ale před domem přes ulici stála
kašna, voda zurčela i v noci.
Přemek o přírodu nikdy nedbal, sám by se na nějaký výlet třeba
jen za město z vlastní vůle nevydal, když ale jsme šli spolu, z dobré
míry ho to nevyvádělo. Kluk ze statku nerozeznával druhy obilí,
pro řadu kytek měl jednotný název pivoňka, stromy nerozlišoval,
ani o Vánocích, když jsme je zdobili, smrk, jedli a borovici.
A přeci s námi výlety podstupoval, i s dětmi, když byly malé; od
konce osmdesátých let jsme byli my dva spolu pětkrát na Šumavě. Prvně, když jsem slavila, o žádnou oslavu ve skutečnosti nešlo,
pětapadesátiny. Naposledy jsme už měli zaplacený v roce 1993
podzimní pobyt, po mých dvou záchvatech a léčbě v táborské nemocnici jsme se tam už nepodívali. Řadu let jsem pak nebyla v takové formě, abych po svých přešla ulici.
Výlety, i když z přinucení, měl Přemek nakonec svým střídmým
způsobem rád. Především kvůli mně, co těšilo mě, těšilo minimálně stejně i jeho. Trochu se naučil nahlížet na věci mýma očima,
a třebaže říkal, že je pro něj nepředstavitelné, proč mají ženské rády
kytky, nikdy na ně při mých narozeninách či výročí svatby nezapomněl, svátky se tak nevedly. Pochopil, co pro mě znamenají šumavské smrky s větvemi až na zem, pokud stály mimo les, nebo Vydra,
ale opravdově to vědět nemohl – čím mi je, jsem nikomu neříkala.
Sám si zamiloval Hamerák, Hamerský potok, který se u Antýglu řítí
s výšky a temnoty lesa do Vydry, divokými kaskádami, jako symbol
síly šumavských vod. Kdykoli jsme si udělali cestu z Bechyně domů
přes Šumavu, vždycky jsme se na něj šli podívat. A já z mostu přes
Vydru na její balvany, tichá místa s pískem na dně i divoký tok.
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Přemkovi se množství výletů jistě zdálo víc než dostatečné, nemluvil o tom, na mě padal stesk za typických nedělí v Praze, kdy
jinak přeplněné parkoviště u našeho domu bylo skoro prázdné, jedině dobré bylo, že i ulice, takže člověk měl pocit většího prostoru
a možnosti volněji dýchat. Pokud jsme se někdy hnuli z Prahy, bylo
to do jejího okolí, do Šárky, do Štěchovic parníkem (jednou), k babičce do Kolína. Změna nastala ke konci osmdesátých let. Všechno má svou výjimku, a tou pro nás byly Liblice. Přemek přinesl
domů z Ústavu prospekt, na obálce byl záběr zámeckého parku,
končícího v oboře, vchodem do ní byla dokořán otevřená brána
a za ní jen nepěstovaná zeleň. Park upravený byl, studovala jsem
cestičky, jezírko, vzácné stromy, ozdobné vázy. Děti byly u vytržení. Byl to rekreační objekt Akademie, místo pro konference, tedy
objekt i Ústavu, Ústav měl navíc k dispozici ještě zámek v Bechyni.
Jana právě měla za sebou úspěšné zkoušky na gymnázium, rozhodli jsme se, že do Liblic na čtrnáct dní pojedeme. Začaly reálné starosti, já neujdu schody, Přemek se šel zeptat až někam do
Kyjí, kde byl úřad Akademie pro rekreaci, jestli bychom nemohli
dostat pokoj v přízemí. Ale přízemí bylo vybaveno stylovým nábytkem, pokoje se nabízely význačnějším akademikům, stejně
jako první patro. My měli poukaz na pokoj v druhém patře. Úředník řekl Přemkovi: „Když má paní potíže s chůzí, dám vám pokoj
blízko výtahu.“ Přemek jen žasl, výtah v zámku nečekal. Vysvětlil
úředníkovi, že mi nejde o vzdálenost od výtahu, ale o schody. Pou
kaz jsme si mohli nechat. Od úředníka se Přemek také dověděl,
komu můžu být za obrat situace vděčná. Zdeněk Nejedlý, už jako
stařec, se těžko dostával do prvního poschodí, kde byl zasedací sál,
nejkrásnější místnost v zámku, vybudovali mu tedy výtah. Promítací a zároveň konferenční sál byl v přízemí, s obrovskou barevnou
televizí, děti se tam chodily dívat, doma jsme televizi neměli. Přemek tam sledoval Davis Cup.
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Poukaz nebyl levný, další požitky bylo třeba omezit. V jídelně
jsme měli pěkný stůl v rohu místnosti. Jídlo bylo v ceně, ale nápoje
se objednávaly a musely platit. Děti jsme zinstruovali, že nápoje
se budou pít v podobě vody z vodovodu nahoře v pokoji, samy nahlídly, že pobyt v zámku je sám o sobě přepych dostatečný. Aby
to tak neřvalo, občas jsme dali dětem nějakou limonádu a Přemkovi i mně po večeři pivo, na stole byl předtištěný nápojový lístek
na celý pobyt a hosté si dělali čárky, co si objednali, mohly se tam
zapisovat i pohlednice. Jana zlomyslně poslala pohled spolužačce, která o ní roztrušovala, že Jana má líné rodiče, kteří sedí doma,
nechodí do práce a nic nevydělávají, takže Jana má jen jedny staré
boty do školy i na hraní před dům. Lístek byl sice Janina kompenzace, ale spolužačka nelhala, Jana mi říkala, že boty schovává
v šatně co nejdál v polici, aby si nikdo nevšiml, jak jsou rozpadlé.
Brzy dostala jiné. Za čárky na lístku v jídelně stačila stovka, včetně pohlednice a slušného spropitného. Děti vzpomínají na Liblice
jako na sen dětství. Jezdili jsme tam několik let. Jana se tu seznámila s celoživotní kamarádkou, a když se stala vedoucí primátorovy kanceláře, hned si ji k sobě vzala, tak jako později do své firmy.
Nejlíp bylo v Liblicích zkraje, bývalo tam hodně dětí, kluci z vesnice, o kamarády nebyla nouze. Hráli ping-pong, chodili na lusky,
dělali táborák v parku.
Už tehdy jsem si představovala, že bychom mohli do Liblic
s Přemkem jezdit, až budeme na penzi. Skutečně jsme se tam jednou po letech vydali, v polovině devadesátých let, obě děti za námi
přijely, Liblice stále táhly. Jana i se svou kamarádkou, která měla
Liblice zažité víc než naše děti; byla tam prvně jako kojenec a pak
většinu prázdnin s maminkou, ta už ale nežila. Nebylo mi dobře,
nedokázala jsem obejít zámek, ovšem s tím jsem počítala. Abych
se dostala na kraj parku, musela jsem prolézat živým plotem. Víckrát nás už nenapadlo tam jet. Někdy jsme se s dětmi, bez Přemka,
byly podívat na park, na zahradnictví, na oboru.
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Ze všeho cestování měl Přemek nejradši naše společné cesty do
Bechyně a zpátky do Prahy, autem, všichni čtyři, celá rodina, my
a obě děti. Přemek seděl vedle Petra, který řídil, my s Janou vzadu.
Petr získal auto, sotva vstoupil do zaměstnání. Počítačový program, který dělal s Martinem Šiškou ještě na vysoké škole, se dobře
prodával, po celém světě. Šiška mu přenechal své skoro nové auto,
favorita, sám si koupil jiné. Petr o tátu při cestách pečoval, šteloval
topení, otvíral okýnka jen tak, aby na otce netáhlo, nebo je neotvíral vůbec, v zimě, když mrzlo, si přidělal dopředu na kapotu lepenku z krabice, aby uvnitř bylo tepleji. Přemek měl na cesty zvláštní
kabát z bazaru, snad z velbloudí srsti, přes nohy jsme mu dávali
deku. Stejně rád měl Přemek, když Petr, než šli spát, k němu zašel
do pokoje si popovídat. Petr je nervák a často se dal otcem vytočit,
večerním hovorem se všechno srovnalo. Já si mezitím klidně četla
v obýváku, to zas byla moje večerní záliba. Jednou mi Přemek řekl,
že když v noci nemůže spát, myslí na Petra.
Než jsme objevili Šumavu, vůbec to nebyl špatný čas. Co jsem ji
neznala, věděla jsem, že tam někde dole u hranic je, klosterman
novsky drsná, doopravdy temně šumící, že na mě čeká, že co znám
z četby a představ, na vlastní oči uvidím. O tom jsem nepochybovala. Konkurovaly jí, ale bez naděje na prvenství, Jizerské hory.
Ostatní pro mě neměly ten tajemný nádech, roli hrály i bažiny,
minulost hor, pytláctví, pašování, neschůdnost a nepřístupnost
některých míst.
Nejhorší rekreaci co do ubytování jsme absolvovali ve Sloupu
na severu Čech. Na židle v pokoji se nedalo sednout pro zbytky
barev a malty, zašlapané do potahů. Prostírali jsme si pod sebe noviny. Do vedlejšího pokoje vedla u stropu díra jako malá televize,
vedoucího jsme přiměli, aby ji aspoň zacpal papírem. Do zavírací
hodiny se nedalo zdřímnout pro randál z přízemní restaurace. Záchod u ní, společný pro nás i pivaře z hospody, se nezavíral. Ale
jinak jsme si užili. Zajímalo mě staré sklo, naše výlety směřovaly
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti
eReading.

