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I.  ŠIBALSKÝ ÚSMĚV  
 
   Jakási šťastná náhoda dnešního dne jí vnukla zvláštní 
nápad: z tvůrčí rozjívenosti a se zjevnou inspirací 
v dadaistech se rozhodla, že se zavřenýma očima 
zabodne svůj pravý ukazováček do textu právě rozečtené 
knihy. Ne zcela náhodně, ale na stránku 211, kterou 
měla začít číst. Řekla si, že slovo, na které ukáže její 
prst, bude motivem celého dnešního dne. Doufala, že to 
bude slovo vlídného obsahu a libozvučné formy, a se 
zatajeným dechem se dotkla oné magické stránky. 
Otevřela oči a po přečtení slova, na kterém majestátně 
spočíval její prst, jí začaly koutky úst cukat pobaveným 
úsměvem. Stálo tam totiž „úsměv“. Navíc to slovo nešlo 
oddělit od svých dvou přívlastků, které zněly „lehký 
šibalský“.  Dnešní den tedy bude ve znamení lehkého 
šibalského úsměvu. Co víc si mohla přát? 
   Začala přemýšlet o tom, co všechno ji dnes čeká a do 
jaké míry se jí podaří udržet po celý den lehký šibalský 
úsměv. Protože vstávala brzy a ještě se nestačila 
nasnídat, rozhodla se, že si uvaří kávu do toho 
nejšibalštějšího hrnku, který doma měla. Ale všechny se 
jí najednou zdály málo šibalské. Pak si uvědomila, že 
mottem dne je sice šibalský úsměv, ale pouze lehký,  
a s tímto mimickým výrazem i stavem mysli zcela 
korespondoval pestrý, ale vkusný hrnek se dvěma 
kočkami a žlutou rybičkou. Z uspokojení, že den začíná 
tak slibně, se jí na tváři objevil lehký šibalský úsměv, 
aniž si toho byla vědoma.  
   Připravila si kávu s velkým množstvím mléka  
a přemýšlela o tom, jak pojede do práce. Bylo půl 
sedmé, celkem dost času na klidné popíjení jejího 
oblíbeného nápoje, protože vždy vyjížděla pár minut 
před sedmou. Cesta od jejího domu k budově 
zaměstnavatele trvala padesát až šedesát minut podle 
toho, jaký byl zrovna provoz. Najednou se ale zarazila. 
Podaří se jí vůbec takový lehký šibalský úsměv za 
volantem udržet? Ačkoli se k lidem chovala laskavě a 
trpělivě, v autě se měnila v nemilosrdnou dračici. Při 
předjíždění byla nelítostná, a přestože občas dávala 
přednost chodcům, její jízdu by sotva někdo označil za 
ohleduplnou. A co bylo úplně nejhorší: za volantem dost 
sprostě nadávala. Řízení auta pro ni bylo něco jako 
adrenalinový sport, při kterém si odbourávala nahroma-
děný stres a sem tam nějaké ty frustrace. Teď se 
obávala, že by si mohla motto a ducha dnešního dne 
pokazit hned na začátku. Proto se sebekriticky rozhodla, 
že raději pojede autobusem. Bude to šibalské narušení 
každodenního stereotypu.  
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   S lehkým šibalským úsměvem dopila kávu, pak si na 
tvář nanesla lehký make-up, vyčistila si zuby soft 
kartáčkem, k jarnímu kabátku vybrala jen lehce, ale 
opravdu lehce šibalské módní doplňky a vyrazila na 
autobus. Cestou se stále usmívala, chvílemi nepřítomně, 
pak pobaveně, a také možná trošku šibalsky, a těšila se 
na to, co jí osud, ten starý šibal, dnes přichystá. 
   Ó, jak šťastná to byla žena! Kdyby byla bývala zabodla 
svůj prst jen o maličko níž, otevřela by oči a místo 
„lehkého šibalského úsměvu“ by na ni rozplácle zívalo 
slovo „papuče“.  
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II. NAŘÍDIL 
 
   Nebyla to její vina, že až příliš podlehla kouzlu 
dadaistických her. Byla ze své podstaty tvůrcem a vždy ji 
lákaly experimenty všeho druhu. A tak z vrozené 
hravosti a v touze po legálním dobrodružství postupně 
propadala onomu dosud neznámému typu závislosti – 
verblingu čili patologické závislosti na slovech. Asi 
tušíte, kde byla prvotní jiskra, která zažehla onu 
neodolatelnou touhu po magickém účinku slov. Ano, byl 
to zdánlivě neškodný nápad vnést do nudy a stereotypu 
všedního dne nějaký experiment, který by onu šeď 
narušil. Když poprvé zabodla svůj prst na 211. stránku 
Kunderovy Nesmrtelnosti, netušila, že tato nevinná hra 
odstartuje celou sérii naprosto nepředvídatelných 
událostí a že se z tohoto nevinného Žertu a flirtu 
s Kunderou stane každodenní rituál, který se rozvine 
v nebezpečnou Závislost. Pár dní předtím uvažovala  
o tom, jak geniální název vymyslel její oblíbený autor 
pro jediný soubor svých povídek. Směšné lásky. V těch 
dnech totiž měla pocit, že láska je směšný cit, protože 
z člověka činí nesvobodnou bytost, která se kvůli stavu 
zamilovanosti potácí mezi směšnou závislostí na 
druhém člověku a zároveň touhou po svobodě. Ale co 
všechno ještě může začít být v jejím životě směšné, 
tentokrát nedokázala ve své náhle pozbyté prozíravosti 
ani vytušit, natož pak odhadnout. Není směšné se 
rozhodnout, že budete každý den, ráno co ráno, 
s železnou pravidelností zabodávat svůj pravý 
ukazováček na už nevím kolikátou stránku Kunderovy 
Nesmrtelnosti? Copak není směšné dělat z této knihy 
evangelium a z jejího autora Mesiáše duchaplnosti? Ale 
co, dost bylo nejapných otázek. Každý nechť má právo 
na své úchylky, pokud jimi neobtěžuje druhé. I sám 
velký Mesiáš duchaplnosti říká, že dnešní svět je světem 
lidských práv, který se změnil ve svět práv na všechno. 
Když se touha po lásce stává právem na lásku, proč by se 
touha po magii slov nemohla stát právem na magii slov? 
Být moderní rovná se být spojencem vlastních hrobníků, 
poznamenal kdysi Mesiáš literární postmoderny.  
Dívka zoufale toužila být postmoderní, a tak usoudila, že 
být postmoderní znamená být spojencem Kunderových 
slov. Nebyla to vůbec špatná úvaha, kdyby… Kdyby 
nevedla k závislosti. 
   Když se dívka rozhodla, že bude spojencem 
Kunderových slov, byla by blázen, kdyby nechtěla být 
také spojencem slov vlastních. Pak ji napadlo něco, co 
v tu chvíli považovala za naprosto fenomenální: nejenže  
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bude spojencem Kunderových slov, ona je bude 
studovat, a až dostuduje, stane se magistrou magických 
slov. Ten titul, který si právě vymyslela, ji natolik 
fascinoval, že úplně zapomněla na slovo, které se druhý 
den ráno objevilo nad zabodnutým prstem. Bylo to slovo 
„nařídil“. To už znělo daleko méně poeticky a ještě  
o něco méně zábavněji než slovo, v jehož duchu prožila 
celý včerejší den, a tak začala propadat mírné skepsi. Ale 
když „nařídil“, tak nařídil. Co řekl Mesiáš duchaplnosti, 
pro ni bylo vždycky svaté.  
   Když tedy Kundera „nařídil“ motto dne, bude jej 
muset respektovat, nikdy by si netroufla stavět se proti 
jeho autoritě. Přesto si přála, aby tento den rychle 
skončil. Den, kterému vládne hrozivé slovo „nařídil“, 
neslibuje nic dobrého, ale spískala si to sama. Kundera 
pro ni teď byl Bůh, Bůh duchaplnosti a Mesiáš 
magických slov, který slovem „nařídil“ najednou 
získával podobu despoty. „Kundera je despotický Bůh 
magických slov a já jeho truchlivým vyznavačem,“ 
pomyslela si smutně, vtom se jí ale rozjasnila tvář nad 
tím, že možná vyslovila celkem duchaplnou myšlenku. 
Kundera ji zcela jistě neocení, ale nějaký literární kritik 
třeba ano.  
   Den ve znamení „nařídil“ sice nebyl, jak ostatně 
očekávala, příliš radostný, ale aspoň po něm zbyla jedna 
myšlenka, která za něco stojí. Mírně znechucená šla spát 
a říkala si, jaké podivné hry s ní Kundera hraje. Nebo si 
hraje ona s ním? Každopádně se tato hra ukázala jako 
značně vyčerpávající. Jeden den lehký šibalský úsměv,  
a ten druhý – nařídil! To byla od Kundery vyložená 
schválnost, ale jako by neznala ty jeho Žerty! Stejně se 
nechala znovu nachytat… Vsaďte se, že další den se 
nechá nachytat znovu a pak zase znovu a znovu, až se 
stane skutečně prvním verblerem, člověkem závislým na 
užívání a zneužívání slov. Že takových verblerů najdeme 
v řadách politiků a novinářů už odjakživa mnoho  
a mnoho? To je sice pravda, ale ona to slovo vymyslela  
a jen tak se ho nevzdá; patří jen a jen jí a ona bude první 
verblerkou, ať chcete nebo ne.  
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III. NEJASNÉ 
 
   Znovu se začetla do Nesmrtelnosti, a to jen proto, aby 
postoupila o kus dál a mohla do některé z dalších stran 
textu zabodnout prst a získat nové motto dne. Zatímco 
před tímto osudovým rozhodnutím pro ni byla četba 
Kundery balzámem na duši a zároveň intelektuálním 
cvičením (proto se také rozhodla přečíst si nejzamilo-
vanější ze svých knih potřetí), nyní se stala vášní, která 
ji hnala číst dál a dál. Dadaistická hravost se proměnila 
v magický rituál, který ji do sebe tajemně vtahoval  
a jehož destruktivní moci podléhala. Dny se jí najednou 
zdály příliš dlouhé, byla přímo posedlá tím, aby už přišlo 
ráno a ona mohla otevřít knihu na založeném místě  
a vykonat oběť Kunderovi.  
   Nyní zavřela oči, zcela se oddala svému poslání  
a zabodla prst do strany 225 doufajíc, že k ní tentokrát 
bude Kundera milosrdný. Ale krutý Bůh ji nevyslyšel, 
alespoň měla ten pocit, když si přečetla jeho odmítavý 
vzkaz „nejasné“. Co je tady, ksakru, nejasné? dopálila se. 
Ale pak si řekla, že je to pořád lepší než včerejší 
„nařídil“, že zase bude líp a že tím lehkým šibalským 
úsměvem s Kunderou nasadili laťku příliš vysoko. 
„Nejasné“ není zase až tak špatné motto dne, pomyslela 
si. V dnešním světě se téměř všechno zdá být nejasné, 
jako by už ani neexistovala hranice mezi dobrem a zlem. 
Současný člověk přesto nerad přiznává, že mu něco není 
jasné, raději se tváří, že spolkl všechnu moudrost světa. 
Někteří pravicoví extremisté tvrdí, že k holocaustu za 
druhé světové války nedošlo, český prezident popíral 
globální oteplování, Mesiáš duchaplnosti tvrdí, že nikdy 
nikoho neudal… „Bože, Kundero, stále mi není jasné, 
kdy se ten svět poučí…“ povzdechla si dívka a rozhodla 
se nepokračovat ve svých úvahách na téma nejasné, 
protože jediné, co se jí v té chvíli zdálo jasné, bylo to, že 
by její úvahy byly neveselé a nejasné.  
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IV. ODEJÍT 
 
   Když čtvrtý den, již celá nedočkavá, otevřela 
Nesmrtelnost na straně 231 a její prst ukázal na slovo 
„odejít“, byla opět trochu v rozpacích. To slovo se jí 
nelíbilo. Symbolizovalo loučení, možná i ztrátu a pak 
bolest a samotu. Ale z druhé strany vzato, tedy ze strany 
toho, kdo odchází, může naopak znamenat úlevu, 
svobodu, změnu, zbavení se nějaké tíhy, kdo ví? Proto se 
rozhodla, že tento den bude ve znamení pozitivní 
sémantiky slova odcházet. Bude to den, v němž bude 
odcházet od stereotypů a bude dělat jen to, co ji opravdu 
baví. Byla najednou ráda, že ukázala zrovna na tohle 
slovo, i když její první emoční reakce byla: „Ten 
Kundera už s těmi svými Žerty přestává být vtipný.“ Teď 
mu byla vděčná a v duchu se omlouvala. A navíc – lepší 
načasování dne ve znamení „odejít“ si ani nemohla přát. 
Byla sobota, nemusela do práce a mohla se věnovat 
opravdu jen tomu, co ji baví. I když všední den by byl  
o něco větší zkouškou její vůle a schopnosti dělat jen to, 
co doopravdy chce. Znovu začala být trochu v rozpacích, 
jako by v ní zůstával velký kus včerejšího, svým 
způsobem magického Nejasného dne. Napadlo ji, že 
udržovat se v jeho relativismu bylo daleko snazší, než se 
odhodlat k nějakému zásadnímu rozhodnutí. Ale zasnila 
se jen na chvíli a hned nato začala přemýšlet, od čeho by 
chtěla odejít. Momentálně ji vůbec nic nenapadalo. Bylo 
to tím, že se teď cítila spokojená? Když je člověk spoko-
jený, netouží po změně, není důvod z něčeho odcházet. 
Ale není přílišná spokojenost zároveň zlodějem nových 
myšlenek, zabijákem kreativity, vrahem změny? Kde je 
ona hranice mezi spokojeností, která nás přivádí 
k novým cílům, a tou, která z nás činí duchovní pecivály 
spokojené s tím, co už máme a známe? Teď si říkala, že 
chtěla dnešní sobotu prožít v pozitivním smyslu slova 
odejít, tedy odejít za něčím novým, možná za dobro-
družstvím, něco objevovat a poznávat, zbavovat se všeho 
konvenčního, co ji spoutává, ale přitom mít možnost se 
vrátit tam, kam potřebuje. Tam, kde se cítí bezpečně  
a kde to má ráda. Musela s uspokojením konstatovat, že 
má v současné době vše, co potřebuje: může odejít, ale 
má se kam vrátit.  
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V. NELZE PUSTIT 
 
   Teď už ale měla opravdu vztek! Tolik krásných slov,  
a Kundera její prst vede na „nelze pustit“ (navíc ve 
smyslu pustit se do něčeho). Lze vůbec připustit, aby 
Mesiáš duchaplnosti zasahoval svými Nesnesitelnými 
Žerty do jejího života? Musela si myslet, že její 
glorifikovaný autor podlehl určitému verbálnímu 
sadismu, když jí z celé řady magických slov ze str. 240 
(jako např. víno, smyslný, tělo, doteky, slzy, miloval, 
vzrušující, erotické fantazie, touha apod.) určí útrpné 
„nelze pustit“. Jak se pak má do něčeho pustit, když jí 
Kundera takhle brání v myšlenkovém rozletu? Je to 
sadista, ale ona na jeho hru stejně přistoupí, protože se 
navzájem potřebují. Stane se jeho literární maso-
chistkou a nechá se dál trýznit touto vzrušující hrou. 
Vtom ji do očí praštilo slovo „moč“ a řekla si, že mohlo 
být ještě hůř. Pokoušet se duchaplně psát o moči by 
znamenalo stát se spojencem vlastních hrobníků. 
Zajímalo ji, jestli by Mesiáš duchaplnosti dokázal napsat 
esej o moči. Možná by za ni konečně dostal Nobelovku, 
protože by akademici v šoku zapomněli na jeho udávací 
aféru. Vzápětí se trochu zastyděla za tento projev 
neloajality vůči svému Božskému autorovi a rozhodla se, 
že by bylo dobré se konečně přiznat. Přiznat se, že dnes 
svého Kunderu podvedla. Doufala, že ji pochopí, odpustí 
jí, ocení její upřímnost a přijme i její pokání. Vždyť už 
teď přináší den co den oběť na oltář jeho Božské 
Nesmrtelnosti. Snad jí odpustí, že ještě předtím, než její 
prst ukázal na slovo „nelze pustit“, zatloukla pokus 
předchozí, jehož výsledkem bylo „podzemí metra“. To se 
jí zdálo natolik nepoetické, že se rozhodla vůli autora 
ignorovat a zkusit to znovu. Nakonec se jí to poněkud 
vymstilo. Nic ji nenapadalo, snad jen to, že nelze pustit 
je snad ještě horší než podzemí metra. „Kundera už asi 
vážně začíná být trochu senilní. Copak zapomněl, jaká 
slova mi vybral předtím? Jedno horší než druhé. Jako 
světově uznávaný autor by mohl vědět, že se nelze pustit 
do psaní bez inspirace, pokud vám ovšem nevadí, když 
budete psát naprosté bláboly a plky o ničem. Nebo se mi 
z uražené ješitnosti mstí?“ 
  Znovu se propadla do mírné skepse. Když její románek 
s Kunderou začínal lehkým šibalským úsměvem, všech-
no se zdálo být tak jednoduché! Byla opojena nejen 
Kunderovými, ale místy dokonce i vlastními slovy, což 
se ukázalo poněkud nebezpečné. Minimálně tak, jako 
když někdo s přesvědčením tvrdí, že chce být spojencem 
vlastních hrobníků. Teď se jí zdálo, že veškeré naděje 
jsou pohřbeny a ona je tím hrobníkem, který místo hlíny 
zasypává svůj vlastní pokus o vztah s Kunderou dalšími 
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těžkými, avšak bezobsažnými slovy. Ta padají na 
zbytečně luxusní, okázalou rakev, která, jak se ukáže, je 
prázdná, nic v ní není. Jen forma bez obsahu, hrající 
s vypočítavým efektem na city. Toužila vrátit se na úplný 
začátek, v němž byl její nápad číst každé ráno Kunderu  
a z jednoho náhodného slova učinit motto celého dne 
ještě čistou a vlastně velmi naivní představou. Předsta-
vou věřícího, kterému nestačí nedělní kázání faráře 
v kostele, a tak si každý den předčítá z Písma. Pro ni 
byla oním Písmem svatým Kunderova Nesmrtelnost  
a v rozhodnutí oddat se jí s čistotou řádové sestry 
neodhadla, jak těžké pro ni bude stýkat se s autorem  
a přitom dodržovat celibát a všechna další přikázání. 
Jak by vlastně vypadalo takové Desatero podle 
Kundery? To není těžké odhadnout, těžší bude se jím 
řídit.  

   
DESATERO PODLE KUNDERY 
 

1. Já jsem Kundera, tvůj Bůh, já jsem tě, čtenáři, 
vyvedl z otroctví provinční české malosti. Proto 
nebudeš číst jiného autora mimo mne.  

2. Nezobrazíš autora jinak, než jak si sám přeje. 
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu 
sloužit. Já jsem Kundera, tvůj Autor, žárlivě milující 
svého čtenáře. 

3. Nezneužiješ jména svého autora. Kundera nenechá 
bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.  

4. Pamatuj na den odpočinku, jenž ti má být svatý. Šest 
dní budeš číst mé knihy v tomto pořadí: Směšné 
lásky, Žert, Život je jinde, Nesnesitelná lehkost bytí, 
Valčík na rozloučenou, Pomalost. Ale sedmý den je 
dnem odpočinutí, den svatý, neboť toho dne budeš 
číst Nesmrtelnost.  

5. Čti Kunderovu tvorbu, abys byl dlouho živ na zemi, 
kterou tak jako tak znáš jen díky Kunderovi, svému 
jedinému Autorovi.  

6. Nezabiješ Kunderovu genialitu. 

7. Nesesmilníš čtením textu jiného autora. 

8. Nepokradeš Kunderovy literární nápady a nebudeš 
je vydávat za své. Stejně by ti nikdo neuvěřil, že bys 
na ně mohl přijít sám, bez inspirace svým Autorem.  

9. Nepodáš křivého svědectví proti bližnímu svému!  
(A už vůbec ne StB!)  

10. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému autorovi: 
ani po jeho talentu, ani po jeho slávě, ani po jeho 
Nobelově ceně, kterou zatím nezískal.  
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   Než se dívka začala řídit tímto Desaterem, znovu  
a znovu jej s uspokojením pročítala a nemohla se 
dočkat, až podle něj začne skutečně žít, úplně se mu 
oddá a spočine v celibátu s Kunderou. Jak skvostná 
představa, jaké neskonalé štěstí! Celým tělem jí 
proběhla vlna vzrušení, ale nebylo to vzrušení mrzce 
fyzické, bylo to vzrušení metafyzické, ryze intelektuální 
a ten pocit byl tak silný, že byla odhodlána se ho nikdy 
nevzdat a navozovat si ho co nejčastěji. Její vášeň pro 
Kunderova slova začínala být velmi nebezpečná, protože 
postupně nabývala fanatických rozměrů. Vzpomeňte na 
první přikázání: Nebudeš číst jiného autora mimo mne. 
Jednu závislost, kterou původně označila za verbling, 
teď nahradila jinou: kundera-verblingem nebo chcete-li 
kunderingem. Problém byl, jak jistě vidíte, v úzké 
specializaci této závislosti. Zatímco závislý feťák může 
zneužívat celé spektrum omamných látek, jí zůstala 
„jen“ látka kunderovská. U obou typů závislých se však 
bude projevovat stejný typický průběh závislosti: od 
prvních hravých pokusů, závratně inspirujících a vyvolá-
vajících extatické projevy brainstormingu, až k brain-
washingu narkomana, jenž zoufale shání další dávku 
drogy, přestože ví, že nemá peníze nebo že novou prostě 
nesežene, i kdyby se snažil sebevíc, protože žádná nová 
už nikdy nebude. 
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VI. POHYBOVAT 
 
   Zvláštní, pomyslela si, z šesti slov už čtvrté sloveso. 
Zkusí si to ještě jednou zrekapitulovat: pohybovala se od 
lehkého šibalského úsměvu přes nařídil, nejasné, odejít, 
nelze pustit až k pohybovat. Podaří se jí v tom náhod-
ném řetězci slov najít nějakou souvislost, symboliku 
nebo nějaký konkrétní vzkaz od Kundery? Zkusila proto 
napsat všech šest slov do sloupce:   
 
I. (Lehký šibalský) Úsměv 
II. Nařídil 
III. Nejasné 
IV. Odejít 
V. Nelze pustit 
VI. Pohybovat 
 
   Šest slov či slovních spojení, nekonečný počet variací. 
Nařídil úsměv, nařídil nejasné, nařídil pohybovat. 
Nejuniverzálnější kombinace. Proč zrovna tato? Děsilo 
ji, že nařídit se dá prakticky cokoli, tudíž lze toto slovo 
formálně i sémanticky spojit s jakýmkoli dalším tvarem 
konkrétního obsahu. Odejít a pohybovat spolu 
významově souvisejí, obojí lze dokonce učinit s lehkým 
šibalským úsměvem. Nelze se pustit do něčeho 
nejasného, a přitom se zároveň pohybovat s lehkým 
šibalským úsměvem. Leda, že by vám to někdo nařídil. 
Tahle hra ji začala bavit. Teď by potřebovala obohatit 
loterii Kunderových slov o nějaké podstatné jméno 
zásadního významu, které by zároveň bylo hravé, 
půvabné, libozvučné, zkrátka vpravdě kunderovské. 
Infinitivy už ji nebavily.  
   Když před chvílí vyslovila myšlenku, že oněch šest slov 
slibuje nekonečné množství variací, spletla se. Anebo 
možná ne, ale zřejmě nebyla tou pravou osobou, která 
by všechny existující kombinace našla. Sotva vymyslela 
pár upocených, upachtěných souvislostí, došla jí 
inspirace. Jestli to takhle půjde dál… Radši o tom 
nebude ani přemýšlet. V tuto chvíli měla pocit, že její 
hra se slovy začíná připomínat spíše demonstrativní 
pokus o literární sebevraždu, ne-li dokonce sebevraždu 
dokonanou.  
   Bude potřebovat hodně štěstí, aby ve své loterii 
Nesmrtelnosti vylosovala dalších Šťastných deset. Deset 
slov, která by ji spasila a zároveň jí zajistila literární 
Nesmrtelnost. I když takový optimismus je opium 
lidstva, jak řekl její oblíbený postmodernista, ona přece 
má na opium právo. Ať žije optimismus i Kundera! Ať 
žije 1. apríl, den narození jejího duchovního Vůdce! A ať 
se zrodí, žije a už nikdy neskončí den, který ji vynesl do 
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víru závratných Kunderových slov, do jejich pastí  
i orgiastických výšin! Zdravý duch páchne blbostí, nechť 
nad ním triumfuje verbling a brainstorming!  
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VII. VE SKŘÍNI 
 
   Její modlitba k jedinému Bohovi byla vyslyšena. Los 
konečně padl na slovo podstatného významu, přímo na 
podstatné jméno. Sice na něm na první pohled 
neshledávala nic poetického, ale pak si řekla, že taková 
skříň může skrývat mnohá tajemství, a to se jí zdálo 
nejen tajemné, ale i zábavné. Navíc spojení „ve skříni“ 
přímo vybízelo k tomu, aby se podívala dovnitř, aby na 
ni nehleděla jen zvnějšku, ale zaměřila se na její obsah 
se vším všudy – od těch nejvyšších vrstev až k těm 
nejnižším fochům, na samé dno. Teprve po této úvaze 
dokázala docenit krásu spojení „ve skříni“ a bohatství 
asociací, které se najednou samy vynořovaly. Rázem 
začala k tomuto slovu pociťovat mateřskou něhu. Byla 
neskonale vděčná Kunderovi, že ji znovu přivedl do 
jiného stavu, do stavu, v němž se konečně cítila jako 
žena, jako matka, jako Autorka. Kundera by určitě podíl 
na svém otcovství popřel a genetické testy, které by 
prokázaly pokrevní příbuznost myšlenek, zatím také 
neexistují, což by tomu filutovi nahrálo, ale jí to 
nevadilo. Jí stačil pocit, že je těhotná s Kunderou. 
V náhlém přívalu štěstí si představila, jak by to 
Kunderovi oznámila. Měla by za ním jet do Paříže nebo 
prostě jen zavolat a říct mu: „Jsem s tebou těhotná!“ 
Určitě by nejdřív dělal, jako že ji vůbec nezná, chtěl by 
se zbavit své zodpovědnosti, ale ona by mu dala 
ultimátum. „Nic po Tobě nechci, chci jen, abys to věděl. 
Ale pošli mi z teď už naší Nesmrtelnosti dalších 
Šťastných deset, jinak prásknu, jak to všechno bylo.“ 
Kundera by se odmlčel, vypadalo by to, že zavěsí, ale 
nakonec by se vzpamatoval: „Dobře, to není problém, 
pošlu to hned zítra, nadiktuj mi adresu.“  
   „Apríííííííl!!!! Všechno nejlepší k dnešním narozeni-
nám!“ rozesmála se. 
   Na druhé straně bylo asi tři vteřiny hrobové ticho, 
zdálo se nekonečné. Pak Kundera konečně promluvil. 
„Ty jsi ale potvora! Ale musím uznat, že jsem si to tak 
trochu zasloužil… Uf, v osmdesáti by se mi nechtělo být 
otcem.“ 
Ona se jen pousmála a rozloučila se s tím, že i tak jejich 
dohoda o zásilce Šťastných deseti samozřejmě platí. 
   Znovu se vrátila ke slovu ze strany 245. V duchu se 
Kunderovi omlouvala za svůj nejapný Žert s jejím 
těhotenstvím a taky za to, že jí slovo skříň zpočátku 
nebylo dost dobré. Za to, že její počáteční představa byla 
spojená s nevzhlednou, objemnou (gravidní!) almarou. 
Došlo jí, jak povrchní byla tato první myšlenka. Má-li se  
držet skutečného významu slova „ve skříni“, pak přece 
nezáleží na tom, zda je to reprezentant elegantního 
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renesančního nábytku nebo nepříliš vzhledný kus 
praktické výbavy selského stavení. Na čem doopravdy 
záleží, je to, co se skrývá uvnitř. I v nevzhledné skříni lze 
najít všelijaké skvosty, např. první české vydání 
Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí, a naopak, 
v navenek půvabné skříni může být kdejaký nechutný 
bordel (třeba články o spolupráci s StB).  
   Spojení „ve skříni“ teď shledávala jako nejvíce 
poetické a šťastné v celém dosavadním soužití s Kunde-
rou, samozřejmě hned po lehkém šibalském úsměvu.  
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VIII. TO 
 
   „To, to, to, to, to, to, to se mi snad jenom zdá,“ 
zakoktala se dívka, když třetí den po Kunderových 
narozeninách konečně přišla slíbená zásilka. V ní bylo 
jen jedno slovo složené ze dvou písmen: TO. „To je ale 
neuvěřitelná drzost poslat takovýhle stupidní vzkaz,“ 
rozčílila se dívka a měla sTO chutí ho roztrhat. Avšak 
zabránila  jí v tom úcta k šedinám a stáří jejího Autora. 
Měla ho ráda a už se naučila tolerovat jeho rozmary. 
„Narodil se na apríla, už prostě jiný nebude,“ po-
vzdechla si. Pak začala usilovně přemýšlet. To Kunde-
rovo TO mu jen tak nedaruje! Ještě se bude divit, jak mu 
TO natře! Nejradši by jeho Nesmrtelnost chytla pod 
krkem a vytřásla z ní duši. Poněkud úchylná představa, 
měla by spíš pořádně zatřást s Ním, aby se konečně 
vzpamatoval a přestal být takhle Nesnesitelný. Nechápe, 
jak to s ním jeho žena může vydržet, ona by ho snad 
musela zabít. Netuší, v jakém znamení je paní Kundero-
vá narozena, ale Býk určitě nebude. S Beranem Milanem 
by neustále musela bojovat o dominanci a to by se 
Kunderovi nelíbilo. Už dávno na ni přestala žárlit. 
Zjistila, že vztah s Kunderou je snesitelnější, pouze když 
žije ve Francii, daleko od ní, a ona si může sama určit, 
kdy se s ním setká. Najednou si uvědomila, jak je TO 
osvobozující. Přestává na něm být závislá, bylo TO 
peklo, ale její Život už je jinde. Teď si bude sama 
určovat, kdy, kde a za jakých podmínek se mu bude 
věnovat. Kundera bude muset respektovat, že Ona už na 
Něm není závislá a že se situace může obrátit. Že  
i takový samolibý a sebestředný autor může být občas 
závislý na svém Čtenáři.  
   Teď se zcela svobodně rozhodla, že slovu TO už 
nebude věnovat svou pozornost a že kapitolu jednoduše 
ukončí. „Kundera není pánem mého času, a rozhodně ne 
za podmínek, kdy mi z Francie pošle tak stupidní slovo. 
Měl by se stydět!“ Potom si ještě řekla, že její vztah ke 
Kunderovi musí doznat dalších změn. Už nebude 
nekriticky přijímat, ba přímo hltat jeho brilantní 
myšlenky a virtuózní formulace. Stane se jeho kritikem. 
Květoslav Chvatík bude koukat. Ale co Chvatík, TO spíš 
Kundera bude koulet očima a prosit o milost! 
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IX. KOLIK JE HODIN? 
 
  Zvláštní, pomyslela si, že zrovna na tohle se jí po tom 
všem Kundera ptá. Ve Francii je přece stejný čas jako 
tady! Ale možná se jí neptá kvůli sobě, chce ji jen 
upozornit na fakt, že posledních pár dní zbytečně brzy 
vstává. Ano, musí mu dát za pravdu. Neví, čím to je, ale 
probouzí se teď kolem půl třetí a pak už nemůže usnout. 
Vstávat tak brzy považovala za zločin proti lidskosti, ale 
stejně se jí podařilo setrvat v posteli maximálně další 
hodinu až dvě a pak se rozhodla vstát. Totéž udělala  
i teď. Bylo půl čtvrté, když nakrmila obě kočky a otevře-
la Nesmrtelnost. Přečetla několik stránek a Kundera jí 
vzápětí položil předchozí otázku. Zvedla oči k ná-
stěnným hodinám, ručičky ukazovaly 3:49. „Nekřesťan-
ský čas,“ prohlásil Kundera, „ale potěšující je, že je 
trávený s mou knihou.“ Dívka na to nic neřekla, jen si 
pomyslela, že Kundera začíná být nějak starostlivý  
a nečekaně empatický. Asi mu došlo, že to předtím s TO 
opravdu přehnal, proto se snaží napravit si svou 
reputaci, složit reparát z jejich vzájemného vztahu. Je 
vidět, že s ním nesmí jednat až moc uctivě – pak si toho 
přestává vážit a důsledkem je arogantní jednání, které 
vyvrcholilo incidentem, který už nebyla sTO pře-
kousnout. Teď se jejich vztahy začínají vracet do 
normálu, vlastně se nedá říct, že do normálu, protože 
dostávají jiný rozměr. Ona už nechce být jeho 
nekritickou obdivovatelkou, která staví oltář každému 
duchaplnému slovu, a sloužit mši za autorovu genialitu 
nechá, kdy bude sama chtít (jestli vůbec bude chtít!),  
a když poruší jeho Desatero, možná se mu z toho 
nebude zpovídat. Ať si nemyslí, že ji utáhne na vařený 
nudli!  
   Teď ale měla radost, že Kundera trochu přibrzdil, 
poučil se ze svého krizového vývoje a udělal TO gesto 
smíření. I když předtím trochu remcala, neváhala  
a ihned se rozhodla ho přijmout. Vzpomínáte si, jak 
Kundera ve 3. kapitole Nesmrtelnosti rozebírá filozofii 
gest? Tím, že se jí dnes zeptal, kolik je hodin, projevil 
Gesto empatie s její nespavostí, a to bylo víc než 
sympatické. Znovu si začínal získávat její náklonnost,  
a tak se rozhodla, že mu odpustí a už na něj nebude tak 
přísná. Třeba to s tím TO nemyslel špatně, možná to 
bylo jen takové nedorozumění, které navíc už odčinil 
svým pokusem o laskavost. Ovšem otázkou zůstává, zda 
vůbec Kundera umí být laskavý. Řekla si přece jasně, že 
si ho nebude idealizovat, že už vůči jeho osobě nebude 
tak nekritická jako dosud. Může říct, že zná Kunderu 
závratně inteligentního, originálně filozofujícího, 
brilantně formulujícího, mistrně fabulujícího, sžíravě 
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ironického, nekompromisně sarkastického, ale laska-
vého? Troufá si říct, že takového Kunderu opravdu 
nezná. Rozhodla se, že přestane filozofovat nad 
Kunderovou osobností, a začne se konečně věnovat 
motivu hodin. Ale nějak se od něj nemohla myšlenkově 
odpoutat, úvahy nad ním ji zase natolik rozptýlily, že ji 
vůbec nic nenapadlo. Asi byla stále v šoku z toho, jaké 
poselství jí před chvílí sdělil. Vyjadřovalo nesobeckost  
a určitě ho muselo stát trochu přemáhání přiznat si, že 
předtím přestřelil. Bylo TO od něj velkorysé gesto, a TO 
jí stačilo. Rozhodla se, že tohle téma opustí, nemá cenu 
u něj setrvávat, když ji nic nenapadá. Změna postoje ke 
Kunderovi jí zajistila jistou míru nezávislosti. A Kundera 
se zase projevil nečekaně velkoryse. S uspokojením 
musela konstatovat, že jejich vztah začíná být vyrovna-
nější.          
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X. CHVÍLE 
 
    Začínala nabývat přesvědčení, že se Kundera vydal na 
cestu pokory a pokání, když jí po všech peripetiích 
dedikoval tak krásná slova. Bylo skutečně symbolické, že 
obě slova následující hned po incidentu s TO nějak 
souvisela s časem: hodiny a chvíle. Bylo opravdu na 
čase, aby se její Milovaný zamyslel nad svými projevy 
egoismu a arogance. Když mu dala najevo, že už na jeho 
hry nepřistoupí a přestane pozlacovat jeho ego, ze 
zarputilého a tvrdohlavého Berana se stal mírný, krotký 
beránek, který najednou jako by nevěděl, čím se jí 
zavděčit, aby ho úplně nezatratila. „Tak se musí na 
chlapy! Žádný velký rozmazlování, jinak se všechno 
obrátí proti vám,“ konstatovala s nezvyklou razancí.  
A protože minule jen a jen řešila vztah s Kunderou, až ji 
to intelektuálně i emotivně úplně vyčerpalo, chtěla se 
teď zase pokusit o TO být spisovatelkou, pokud TO 
nezní příliš nafoukaně. Lepší bude, když pro své 
literární snažení použije spojení pokusy o vlastní tvorbu, 
TO zní adekvátněji. 
   Co se Kundera snaží naznačit těmi časovými 
souvislostmi, se jí zdálo celkem jasné. Ale chtěla se 
věnovat pouze etymologii slova „chvíle“, zejména tomu, 
proč se má zamyslet nad jeho významem právě teď. 
S uspokojením si uvědomila, že to slovo se jí líbí, 
protože je polysémantické, nabízí mnoho možností 
výkladu, lze si hrát s jeho významy, lze o něm žertovat, 
ale také o něm mluvit s vážnou tváří. Avšak první, co se 
jí v souvislosti s tímto slovem vybaví, je spojení prchavá 
chvíle. Tedy něco, co je velmi pomíjivé, i když v té chvíli 
můžeme být velmi šťastni, že jsme něco takového 
prožili. Na prchavé chvíle štěstí pak s nostalgií 
vzpomínáme. Byla ráda, že se jí jako první vybavila 
právě tato asociace a teprve po ní další spojení – dlouhá 
chvíle. Bylo to celkem logické. Dlouhé chvíle zažívala 
málokdy, a bylo by velmi pesimistické, ba přímo 
sebemrskačské začínat tím, co nemáme rádi. Uvědomila 
si, že poměrně rychle vymezila dva protipóly, jimiž 
definovala své postoje a vymezila své hranice, ale 
najednou mezi nimi vznikl nebývale velký, prázdný 
prostor, který nebyla schopna něčím vyplnit. Jaká ještě 
může být chvíle na časové ose vedoucí od prchavosti 
k pocitu nekonečnosti? Mistrem líčení relativity času 
v lidském vědomí je Arnošt Lustig, který ve svých 
knihách z prostředí koncentračních táborů ukázal, jaké 
zlomky vteřin rozhodují o našem bytí či nebytí, jak 
nekonečně dlouhé může být čekání na život a na smrt, 
když stojíte v řadě a sledujete blížící se esesácké boty. 
V tu chvíli se zastavuje čas a vy zostřeně vnímáte 
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všechny detaily, vteřina, která rozhodne o vašem životě, 
se najednou zdá být nekonečná. Jaký prostor je ukryt 
mezi prchavou a nekonečnou chvílí? Velmi relativní. Ale 
to by vám, milí čtenáři, mnohem lépe vysvětlil Lustig, 
přečtěte si od něj něco. Proto se dívka rozhodla, že 
problém s relativitou chvíle raději opustí, poněvadž 
v Čechách na to máme jiné odborníky, a nejenom 
Einsteinem se lze nechat inspirovat. „Pane Bože,“ došlo 
jí najednou, „mám pěkný průšvih! Porušila jsem první 
přikázání!“  
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XI. NAHLAS 
 
   „To je nádhera! Kundera mě asi doopravdy miluje!“ 
Tím, že ji nechal ve své Loterii Nesmrtelnosti vylosovat 
takové překrásné slovo, dal jasně najevo, že je Bůh 
milující a odpouštějící, nikoli trestající a už vůbec ne 
truchlivý. Zároveň se jí líbilo, jak ji svým rozhodnutím 
poukázat na slovo „nahlas“ právě v  téhle chvíli zbavil 
dumání nad relativismem času. Kundera je vskutku 
okouzlující, ona ho musí zbožňovat, protože ji vždycky 
dokáže něčím překvapit. Právě takové přímočaré  
a jednoznačné slovo potřebovala; potřebovala cítit jeho 
sílu, toužila po něčem, co ji prostoupí, naplní a pohltí. 
„Nahlas“ má prostě grády a koule, to je bez debat, 
musela s uspokojením přiznat.                     
  Přestože neměla ráda hlučné lidi a velmi často 
vyhledávala tichá místa slibující klid k přemýšlení, 
některé věci prožívala s větším uspokojením, když byly 
nahlas. Zrovna hudbu. Tu musela poslouchat zásadně 
nahlas. Hlasitá muzika ji přiváděla do extáze, neměla 
ráda kuňkání a pípání, tóny se musely rozeznít plným 
zvukem, aby měla z hudby nějaký požitek. Ideální byl 
pro tyhle účely poslech v autě. Do práce i z práce jezdila 
sama, a tak si mohla volume přidávat doprava zcela 
libovolně a bezohledně podle toho, jakou náladu 
momentálně měla. Ovšem v práci preferovala, když 
měla alespoň u svého stolu ve velké místnosti, kterou 
sdílela s dalšími patnácti kolegy, chvíli klidu. Sice se v ní 
zdržovala minimálně, ale neustálý styk s mnoha lidmi ji 
naučil chránit si své soukromí. Tady ho příliš neměla, 
kolegové byli vesměs příjemní a vstřícní, ale stejně měla 
se dvěma z nich menší problém. Projevovali se příliš 
nahlas.  
   První kolega byl typický tím, že ve volných chvílích 
všechny oblažoval svým zvučným barytonem, zpívaje 
neuvěřitelné zhovadilosti. Zrovna si nemohla honem 
vzpomenout na žádný z jeho pitomých songů, ale přesně 
si vybavila pocit, jaký v ní vyvolal první tón. Nejdřív se 
lekla a pak naštvala. Nebyla jediná, kdo reagoval 
podobně. Ostatní už také nad jeho zpěvem kroutili 
hlavou a útrpně se usmívali. Zlom nastal v okamžiku, 
když o tom z legrace utrousila ironickou poznámku. 
Kolega, ačkoli jindy takový vtipálek, kritiku neunesl a ve 
své ješitnosti konečně přestal zpívat, domnívaje se, že 
všechny vytrestá. Nikomu se však po jeho hlučném 
zpěvu nestýskalo…  
   Druhá kolegyně zase měla nepříjemně vysoko 
posazený hlas a jeden docela nepříjemný zvyk: ráda 
mluvila a poučovala své mladší kolegy. A protože byla 
v místnosti nejstarší… Zkrátka někdy mluvila moc. 
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Nemusela ani mluvit nahlas, její hlas díky svému 
zabarvení byl slyšet téměř vždy a kdekoli. Teď se při 
vzpomínání na oba kolegy musela pousmát. Představila 
si, jak by se asi tvářili, kdyby je posadila do svého auta  
a začala do nich hrnout hlasité rockové songy. 
Minimálně jeden z nich by to určitě nepřežil, a pokud 
ano, měl by z toho trvalé následky. 
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XII. NEUDĚLAL 
        
    Tak a zase návrat ke slovesům. Co by pro ni Kundera 
neudělal… Ale to slovo na ni působilo příliš všedně, 
navíc bylo formulováno jako zápor, nemohla z něho 
proto cítit nic než negativní energii. Připomnělo jí dobu 
školních slohových prací, při jejichž psaní bylo vždy 
žádoucí nahradit podobně frekventované, tuctové 
sloveso, zejména „být“, „dělat“ a „mít“, nějakým 
originálnějším, aby se o textu dalo říct, že „vyniká 
bohatostí slovní zásoby“. Ačkoli psala slohové práce 
ráda už jako dítě, podřizovala se masovým pravidlům 
slohového teroru odjakživa jen s velkým sebezapřením, 
anebo raději vůbec. Než ve svém cvičení pod nátlakem 
cizí osoby, která si říkala učitel, nahradit jedno takové 
sloveso, raději text zničit celý. Teď je ale jejím Bohem 
slohových prací Kundera a podobný slovní odboj si 
rozhodně nemůže dovolit, když je sledována jeho 
přísným všudypřítomným pohledem. Ani by ji 
nenapadlo ničit text, který vyšel z jeho posvátné knihy, 
byť by byl inspirován sebebanálnějším slovem. 
    Proč zrovna neudělal? Co jí tím chce Kundera 
naznačit? Napadlo ji, že něco neudělat bývá mnohem 
horší, než to udělat špatně. Ale není nakonec jedno, zda 
něco uděláme či neuděláme, když toho pak stejně 
litujeme? Jistý myslitel, na jehož jméno si nedokázala 
vzpomenout, kdysi prohlásil, že „ničeho nelitovat je 
počátek vší moudrosti“. Ano, tato myšlenka by určitě 
mohla být duchovní útěchou pro chvíle našich 
každodenních drobných „proher“ či závažnějších 
životních debaklů, ale má omlouvat i naše morální 
prohřešky nebo obecně jakékoli jednání, které nějakým 
způsobem poškozuje druhé? Vyvstala před ní Agnes 
z Kunderovy Nesmrtelnosti, kterou obtěžovaly a unavo-
valy všudypřítomné pohledy lidí i jejich hlučné hlasy.   
Také ona nechtěla být nikým rušena, ale vzápětí na ni 
začaly mnohem víc doléhat výčitky svědomí. To, že ji 
stejně jako Agnes rušily cizí pohledy a hlučné hlasy, 
ještě neznamená, že se stane spojenkyní arogance  
a egoismu.  
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XIII. PŘES JEDINOU NOC 
 
   Co všechno se dá stihnout přes jedinou noc? Třeba 
milovat se s někým až do slastného vyčerpání, ujet po 
dálnici 800 kilometrů, doletět do Buenos Aires, napsat 
část románu na toaletní papír, naštvat sousedy bujarým 
večírkem, zplodit potomka, upadnout do sladké nicoty 
spravedlivého spánku, pokusit se o sebevraždu, utr-
hnout si parádní ostudu, koupat se nahý v kašně na 
náměstí, ztratit svetr, zkazit si pověst, rozejít se s ním, 
ztratit veškeré iluze o životě nebo naopak pocítit 
nesnesitelnou lehkost bytí, mít radost až do rána (jako 
Páral), zatančit si valčík, opít se a skončit na záchytce, 
přečíst knihu, dopsat diplomovou práci, zamilovat se na 
celý život, poslechnout si koncert Depeche Mode… 
    Přes jedinou noc ale zcela jistě nelze získat data 
k seriózní studii o dětském autismu, zachránit bílé 
nosorožce v Africe, postavit repliku Velké čínské zdi, 
přeplout na plachetnici Tichý oceán, zhubnout 
pětadvacet kilo, naučit se nazpaměť všechny Kunderovy 
texty, vyléčit depresi, přejet na kole celou Route 66, 
uzdravit zlomené srdce, doskákat na jedné noze z Prahy 
do Brna, vybudovat si pověst renomovaného vědce, 
naučit se hebrejsky, vypěstovat vzrostlý baobab, 
pochopit Kantovu filozofii, vyrobit světlý ležák, 
zlikvidovat následky tsunami, vytesat z mramoru sochu 
Kundery v životní velikosti, nechat si narůst vlasy do 
pasu… 
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XIV. PROMĚNÍ SE? 
 
   Promění se její sen o kunderovském románu ve 
skutečnost? Políbí ji znovu po delší době poněkud 
náladová múza Nesmrtelnosti, aby mohla dokončit hold 
svému Autorovi? Začala náhle pochybovat o svých 
možnostech a schopnostech a vzpomněla si na příběh 
stárnoucího génia Johanna Wolfganga Goetha, který se 
připravuje na svoji nesmrtelnost, a mladé Bettiny 
Brentano, která skrze Goetha o vlastní nesmrtelnost 
všemi prostředky usiluje. A jaký je výsledek? Ženatý 
genius se snaží držet si ambiciózní ženu co nejvíce od 
těla, neboť pochopí, jak je ve své ctižádosti nebezpečná. 
Hledá co nejvhodnější formu jejich „přátelství v mezích 
nesmrtelnosti“, aby Bettina nezasahovala do jeho 
soukromí a nenarušila žádoucí obraz génia po jeho 
smrti, např. zveřejněním jejich korespondence. Čím více 
se však Goethe blíží smrti, tím méně mu záleží na jeho 
vlastní nesmrtelnosti, jejíž podobu po léta úzkostlivě 
střežil. Několik let před svou smrtí si v jednom ze 
svých dopisů konečně dovolí o Bettině napsat, co si po 
celou dobu jen myslel: „Ten otravný ovád, kterého mi 
odkázala moje matka, je značně obtížný už několik let.“ 
V okamžiku blízkosti smrti Goethe zahodil mnoho let 
hranou distingovanost a z roztomilého dítěte náhle zbyl 
jen otravný ovád.  
   Je tak snadné proměnit se z roztomilého dítěte 
v otravného ováda. Kundera ve svém životě již dávno 
dosáhl fáze, v níž je snadné demaskovat podobně jako 
Goethe, své skutečné pocity. Co když bude i ona pro 
Kunderu jen „otravný ovád“, který roky hltá jeho 
Nesmrtelnost, inspiruje se jí a snaží se vybudovat vlastní 
nesmrtelnost vzýváním té jeho? Proč by si však Mesiáš 
duchaplnosti přál, aby se proměnil její postoj ke knize, 
kterou tak glorifikovala? Není snad prvním, druhým  
i posledním přáním autora vytvořit ve své knize svět, 
který bude čtenáři důvěrně blízký a zároveň natolik 
inspirativní, že ho bude neustále překvapovat? Svět této 
knihy natolik s tím jejím rezonoval, že se ho nehodlala 
vzdát. Kunderova Agnes přece byla jejím alter egem  
a opustit ji by znamenalo něco jako zatratit sebe sama. 
Dívka sice měla určité sklony k sebezatracování, přesto 
však i jistý literární pud sebezáchovy. Ten jí právě teď 
říkal, že držet se Nesmrtelnosti, jejího Autora i Agnes 
přece nemůže znamenat totéž, co být „otravným ová-
dem“ či „spojencem vlastních hrobníků“. 
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XV. ZANECHAJÍ SVÉHO NEVČASNÉHO 
NADÁNÍ? 
 
  Jak nesnesitelně symbolická otázka z úst jejího 
oblíbeného génia sarkasmu! Tento aprílový syn, zrozený 
z kruté mrazivosti nepříjemných pravd a rozverné 
lehkosti bezstarostného smíchu, fungoval jako médium 
a na dálku řídil její „náhodný“ výběr slov. Poprvé 
pocítila, že Kundera nepochybuje o jejím talentu, ale 
proč jí najednou tak rychle docházejí slova? Možná je 
její víra v magickou sílu jeho slov absurdní, ale co se jí 
na straně 283 snaží říct svým „nevčasným nadáním“? 
Proč právě teď, po dlouhé přestávce v psaní, narazila na 
jeho teorii o tom, co by se stalo, kdyby se významné 
osobnosti narodily v době zcela nevhodné pro jejich 
nadání? Co by se stalo z Kryštofa Kolumba dnes, kdy 
jsou mořské cesty obslouženy tisícem dopravních 
společností? Co by psal Shakespeare v době, kdy divadlo 
ještě neexistovalo nebo přestalo existovat? Zanechají 
svého nevčasného nadání, jako Rimbaud zanechal 
v devatenácti letech básnění? Má i ona zanechat svého 
nevčasného nadání, neboť všechny literární cesty již 
byly vyčerpány a obslouženy tisíci geniálními 
spisovateli? Nebo jen není vhodná doba na kunderovský 
román? Příliš mnoho pochybností se začalo vkrádat do 
její znovu objevené inspirace. Věděla, že Kundera,  
a tudíž i kunderovský román, se jen tak s něčím 
nespokojí, že si jako daň bude vybírat dlouhé noci plné 
neklidu a sucha v ústech, pochybnosti nad každým 
napsaným slovem, horké čelo a ledové prsty a jeden 
velký otazník nad budoucností celého počinu. Zmocnila 
se jí úzkost z toho, že její svobodu psaní narušuje pevná 
pracovní doba s každodenním ranním vstáváním. 
Všechno se jí najednou zdálo velmi nevčasné, ale právě 
proto neměla ani ten nejmenší úmysl zanechat svého 
nevčasného možnánadání a statečně otevřela 8. kapi-
tolu 6. dílu. Uvědomila si, že ve své textové euforii 
zacházela s NESMRTELNOSTÍ velmi marnotratně, 
postupovala příliš rychle a dostala se téměř na závěr 
románu. Nastala reálná hrozba, že Kunderovi poprvé 
dojdou slova, ale to by znamenalo i konec jejího 
kunderovského románu. Možná se bude muset znovu 
vrátit na začátek a začít se chovat disciplinovaněji. 
Možná to vůbec není špatný nápad. Možná bude mít 
Kundera radost. Mít bude, jako ostatně vždycky, 
poslední slovo. Co jste to říkal, pane Kundero? Že už má 
konečně přistoupit k náhodnému výběru v 8. kapitole  
6. dílu a tam jí to všechno řeknete? Ještě ji chvíli nechte, 
chce si vychutnat pocit, že na ni aspoň chvíli nemůžete.  
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XVI. RELATIVNĚ NECUDNÝ  
 
   Nebyl by to Kundera, kdyby si i ve chvílích erotického 
jiskření neodpustil svou intelektuální rétoriku 
relativisty. Proč necudný jen relativně? Představila si 
raději Kunderova fiktivního přítele profesora Avenaria, 
muže velmi živočišného, jehož erotické představy i činy 
byly všechno, jen ne relativně necudné. Profesor 
s mohutným břichem sebevědomě kráčí obchodním 
domem a představuje si, jak všechny ženské figuríny 
v údivu a vzrušení sledují jeho mohutný vztyčený úd, 
který je zakončen hlavou ďábla. Cožpak i při svém běhu 
noční Paříží, když potají vytahuje velký nůž, aby 
propíchl pneumatiky vozů, které postupně ničí krásu 
jeho města, znovu nepoužívá jako nástroj své moci 
falický symbol? Profesor Avenarius, absolutně necudný 
faun, hrdě vystavuje světu na odiv svou živočišnost. 
Romanopisec Kundera, relativně necudný intelektuál, 
hrdě vystavuje světu na odiv relativismus románu. 
Sebevědomě upozorňuje na fakt, že profesor Avenarius 
je pouze jeho představa, kterou sám stvořil. A není 
profesor Avenarius necudné alter ego samotného 
Autora, který do své románové postavy projektuje potla-
čovaná přání a fantazie ctižádostivého intelektuála? Co 
když Autorova krystalicky kritická inteligence zne-
možňuje vidět svět poeticky? Z vášnivé lásky se stává jen 
hormonální nerovnováha, z extatické hudby jen na efekt 
vypočítaný sled tónů a z fascinujícího obrazu jen 
geometrická symetrie proporcí. Faun křičí: „Ve světě, 
který se zredukuje na pouhý diktát symetrie, pro mě 
není místo!“ Intelektuál na jeho křik reaguje s ledovým 
klidem: „Ďábelský faun s velkým břichem do našeho 
světa stejně nepatří.“  
   Ale Kundera naštěstí není jen chladný intelektuál. 
Dokázal světu, že i velké břicho a smyslnost vymykající 
se symetrii mohou být v jistých situacích krásné. A že 
být necudný je velmi relativní. Ať žije Kundera, 
brizantně necudná vášeň jejího intelektuálního života! 
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XVII. BRÁNÍME SE TOMU 
 
   Držet krok s Kunderou nebylo jednoduché. Někdy 
dokonce mívala pocit, že se zcela záměrně snaží vzdálit 
z jejího zorného pole, aby před ní nepozorovaně unikl. 
Že se chce zapírat úplně stejně absurdně a trapně jako 
hlavní postava povídky Nikdo se nebude smát. Bránila 
se jeho hrozícímu nezájmu tím, že volala na pomoc 
postavy z Nesmrtelnosti, tajně doufajíc, že útok na 
autorskou ješitnost bude nejúčinnější zbraní.  Kdo by 
chtěl někomu bránit v obdivu toho, co sám stvořil? To 
by bylo proti logice veškerého autorova snažení,  
a Kunderova zvlášť.  
   „Johanne, Avenarie, Agnes!“ Nikdo z oslovených se 
však na její volání neotočil, dost možná ji ani neslyšel. 
Na chvíli se cítila jako ona dívka ze 14. kapitoly 5. dílu 
Nesmrtelnosti, jejíž hlas nebyl nikdy slyšet, jako ta, 
která žila přehlížena ostatními, ta, která se rozhodla 
ukončit své utrpení tím, že usedla uprostřed vozovky  
a čekala, až ji rozdrtí jedoucí auta.  
   Bránila se tomu přiznat si, že najednou nemá dost 
odvahy oslovit svého Autora přímo, bez obalu, drze  
a necudně tak jako dřív.  
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XVIII. MRAVOKÁRNÁ POVÍDKA 
 
    No vida, čemu všemu se dá ještě bránit! Třeba žánru 
mravokárné povídky, tomu se vyhýbala jako čert kříži  
a navíc tím nejkulatějším obloukem. Překvapivě 
otcovsky výchovný Kundera ji intelektuálně trestá za to, 
jak dlouho nechala bez povšimnutí ležet na stolku jeho 
NESMRTELNOST, za to, že ji vůbec nepostrádala, 
nemazlila se a nebičovala jejími geniálními slovy, 
nepotřebovala jeho duchovní i duševní oporu. Věděla, že 
Kundera je neúprosný Bůh intelektuální převahy i Ďábel 
těžko skrývaného sarkasmu, kterému není snadné se 
zavděčit. O to ostatně ani neusilovala, zatím jí stačilo, že 
s ním znovu navázala kontakt. Jeho slovní přihrávky  
i smeče přijímala s pokorou a čekala na ono gesto, jímž 
získá jeho souhlas s tím, jak si počíná, na ono GESTO 
NESMRTELNOSTI, kterým definitivně legitimizuje její 
právo na „včasné nadání“, a už ji konečně přestane 
deptat slovními výpady typu „mravokárná povídka“. 
    Bylo těžké zase mluvit po tak dlouhé době s Kunde-
rou, přestože dočasné odložení NESMRTELNOSTI 
neznamenalo, že na ni zapomněla. Naopak, byla v ní 
všudypřítomná, esence jejích slov se rozpustily v jejích 
žilách, kolovaly jejím tělem, stávaly se její duchovní 
potravou, která jí dávala sílu a inspiraci. Nebyl žádný 
jiný muž, do jehož světa by dokázala tak důkladně 
proniknout a který by jí zároveň byl tak blízký svou 
podstatou. Cítila přímo bytostně, že jeho svět není jen 
románový, že je i světem jejím, neboť mnohé z toho, co 
jí svým textem říkal, už sama prožila nebo pocítila. Ta 
zvláštní spřízněnost obou světů byla až děsivě svůdná, 
lákaly ji jeho intelektuální propasti i živočišná otevře-
nost, hořce úsměvné nemravokárné pravdy a nespouta-
ný smích znějící nad totálními osly.  
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XIX. ZA HRANICEMI LÁSKY 
 
   Nejzásadnější intelektuální vztah jejího života byl plný 
obdivu a porozumění, a právě proto se odehrával za 
hranicemi lásky. Nepatřily do něj žárlivost, výčitky ani 
nevěra, jeho podstatou byla společná vášeň ke krásnému 
a duchaplnému slovu. Ocitnout se za hranicemi lásky 
pro ni znamenalo být nejen absolutně svobodná, ale 
také hledět vstříc vlastní nesmrtelnosti. Představila si 
Bettinu a Lauru, které byly rozděleny dvěma stoletími,  
a přesto je spojovalo společné gesto touhy po nesmrtel-
nosti. Rozhodla se je následovat, a tak stejně jako ony 
„přiložila prsty obou rukou k hrudi, a to tak, že se oba 
dotýkaly bodu umístěného přesně mezi oběma ňadry. 
Pak zaklonila mírně hlavu, tvář pokryla úsměvem a paže 
hodila prudce, a přece ladně dopředu. Během pohybu se 
kotníky obou rukou vzájemně dotýkaly a teprve na konci 
se paže od sebe oddálily a dlaně se obrátily vpřed.“  
    Nevěděla, zda ve své snaze napodobit předem dané 
gesto vypadala půvabně či nikoliv, ale najednou si přála, 
aby GESTO TOUHY PO NESMRTELNOSTI, které právě 
teď poprvé vyzkoušela, znala i ona dívka, již nikdo 
neslyšel a která ve snaze spáchat sebevraždu způsobila 
hromadnou nehodu s několika mrtvými, aniž se jí cokoli 
stalo. Kdyby toto povznášející gesto znala, nemohla by 
přece zajít tak daleko, neocitla by se nedobrovolně za 
hranicemi lásky, kde se jí nechtělo dál žít. Nebýt oné 
dívky, mohla by Agnes odejít do Švýcarska za hranice 
své všednosti místo toho, aby její život skončil po 
hromadné nehodě v jedné malé, nevýznamné nemoc-
nici. 
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XX. MNOHO VYPRÁVĚLY 
 
   Mnoho vyprávěly: ideální forma pro dlouho hledaný 
význam. Kunderovy postavy vyprávěly mnoho lásky-
plného i nenávistného, mnoho cudného i hříšného, 
mnoho upřímného i falešného, mnoho mužského  
i ženského. Vyprávěly mnoho o světě, v němž se každý 
hlásí o svá práva a dělá při tom rychlé nesouhlasné 
pohyby hlavou. Zavřela oči. Představila si Agnes, 
postavu jí nejmilejší. Nejdřív Agnes mává svému chlapci 
a vyhazuje ruku do vzduchu tak ladně, jako by házela 
zlatým míčem. Pak je na procházce se svým milovaným 
otcem a společně skandují verše slavné Goethovy básně 
o tichu a smrti. Později sedí u lůžka svého umírajícího 
otce. Nakonec vidí Agnes na nemocničním lůžku. 
Nechce být těsně před tragickou smrtí rušena zoufalým 
pohledem svého muže, a tak se rozhodne zemřít dřív, 
než za ní stihne přijet. Vrací se zpět k otci, do ticha  
a samoty, kde se nemusí vyhýbat lidským pohledům.  
   Otevřela oči. Cítila se až příliš unavena všemi pohledy, 
kterým se dennodenně snažila uhýbat. Příliš unavena 
glorifikací Autora i jeho knihy, z níž učinila svoje 
Evangelium. Příliš unavena nápodobou cizího gesta 
touhy po nesmrtelnosti, příliš unavena myšlenkami na 
svůj literární úspěch. Příliš unavena mnoha úpravami 
svého pokusu o kunderovský román, který nazvala 
Evangelium podle Mesiáše duchaplnosti. Pohled na 
monitor s otevřeným dokumentem, který nebyla schop-
na dokončit, v ní vyvolal pocit naprostého zoufalství. Ve 
světě prázdných slov je příliš mnoho špatných textů. 
Měl by se právě k nim zařadit i ten její? Je lepší být 
otravný ovád, nebo totální osel? Má-li volit mezi 
směšnou a žádnou nesmrtelností, raději volí tu druhou. 
Zavřela téměř dokončený text, najela myší na jeho ikonu 
a stiskla „odstranit“. Vypnula počítač, vzala si klíče od 
auta, seběhla schody ke garáži a nastartovala vůz. 
Pojede na své oblíbené místo, na malý remízek 
uprostřed polí, pár kilometrů od jejího rodiště, kam se 
tak ráda vrací. Tam, kde ji nebudou unavovat lidské 
pohledy a hlasy. Vjela na rychlostní silnici, provoz nebyl 
příliš velký. Léta známou trasu po chvíli skoro přestala 
vnímat a v myšlenkách se opět vrátila ke Kunderovi. 
Opravdu před chvílí zničila text, na kterém pracovala 
několik let? Samotný akt destrukce byl osvobozující. 
Teď ale věděla, že udělala chybu. Její melancholické 
úvahy nad slibnou budoucností něčeho již neexistujícího 
ukončil náhlý pocit ohrožení a nezvladatelné úzkosti.  
   „Já přece nejsem Agnes. Nejsem Agnes!“ byla její 
poslední myšlenka hned poté, co začala prudce brzdit 
kvůli koloně vozidel před sebou. Věděla totiž, že tenhle 
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manévr už nemůže zvládnout. Po ohlušujícím nárazu  
a tříštění skla nastalo úplné ticho. Takové, po kterém 
celou dobu toužila, za kterým se vydala na svůj remízek 
a které už nemohla slyšet.  
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Šálivé hry na kunderovské hrátky 
 
  V české literární bohemistice už existují i samo-
statné studie, které nežijící i žijící tuzemské spiso-
vatele (z nejrůznějších pokolení) náš věhlasný 
cizozemec Milan Kundera svým světoznámým dílem 
výrazně ovlivnil a kdo všechno v této středoevropské 
kotlině jeho texty umně parafrázuje, imituje, někdy  
i paroduje. V tomto dlouhém a nikdy nekončícím 
autorském seznamu by nyní mohla být zlatým 
písmem zapsána mladá západočeská – původem 
z Klatovska a již dlouho dlící v Plzni – básnířka  
a prozaička Karolina Tetzeli (donedávna publikující 
pod svým dívčím jménem Karolína Pláničková). 
Proč? Poněvadž se s veškerým ženským šarmem čili 
zmužile pokusila o nemožné: vstoupila s naším 
Pařížanem, podle ní povolaným a vyvoleným 
Mesiášem duchaplnosti, ve své literárně noblesní 
próze Evangelium podle Mesiáše duchaplnosti do 
dialogu sui generis. S plným vědomím, že jde o tvůrčí 
balancování na literárním laně, se pustila do hry 
s Kunderou, do hry na Kunderu, zároveň i do hry 
s vlastním psaním i do hry (či pohrávání?) s kunde-
rovským psaním. Nestačí říci, že si pro tyto občas až 
sebetrýznivé hry nebo častěji laškovné hrátky 
v intencích Kunderou milovaných encyklopedistů 
s gustem volila určité slovo či slovní spojení z díla 
pařížského Olympana. To si povětšinou přisvojila tak 
galantně, jako kdyby to slovo či slůvko provždy tvůrci 
odebrala a ponechala jej v rozpoložení, kdy se zdá být 
vydán napospas vlastní neignoranci. Tímto hraním si 
na hru à la Kundera i hraním si na nehru à la 
Kundera pak slavnému spisovateli s pocity laskavě 
šalebné hráčky nastavovala krůčej po krůčeji ná-
ramně přejícné a příznivé, leč i nelichotné zrcadlo. 
Natolik přejícné a natolik příznivé (ale i neomylné, 
nikoli křivé, nikoli bludné, nikterak nepochlebující  
a nijak se nepodbízející), až se v něm stále zřetelněji 
zjevovala dílem sobě, dílem čtenářům i ona sama, 
nikdo jiný a žádná jiná, a to čím dál víc jako učiněná 
Mesiáška duchaplnosti. Její láska ke Kunderovi totiž 
není a od počátku nebyla směšná ani v nejmenším. 
Spisovatel je tudíž na tahu: nezareaguje-li stejně 
invenčním Evangeliem podle Mesiášky duchaplnosti, 
věru se Nobelovy ceny za literaturu nedočká. 

                                                    Vladimír Novotný 
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