
Jaký význam má pro můj život literatura?

Přiznávám se, těžká otázka. Ale to nevadí, sedám ke stolu, otvírám prázdný list a vrhám 
se na psaní. Těžké otázky mám ráda, mnohdy daleko více než ty lehké. Když nevíte 
odpověď na těžkou otázku, nikdo z vás nedělá blbce tím nechápavým tónem: “To ty 
nevíš? Jak to někdo může nevědět? Já myslela, že tohle ví úplně ale úplně všichni.” Ale s 
postupujícím věkem postupuje i má troufalost si bez výčitek přiznat, že některé odpovědi 
prostě a jednoduše nevím. K postupující armádě věku a troufalosti se přidává četa 
zoufalství, když si uvědomím, že nevím odpovědi ani na ty lehké otázky. Ale jak zpívá paní 
Hegerová Tak to na tom světě chodí, tak z toho neblázním a žiju dál. Žiju dál, protože i 
během procesu hledání v hromadě životních otazníků a nezodpovězených otázek se 
člověku sem tam dostaví slastné momenty. Občas najdeme nedojezenou čokoládu, 
poukaz na masáž nebo dokonce i flašku rumu. Hurá!! To se pak k hledání a bádání ráda 
navracím. Jednou se mi takhle stalo, že mezi tou hromadou otazníků na mě vykouklo 
slovo literatura. Brrrr, fuj, odhodila jsem jej daleko pryč. Ale to slovo bylo důslednější než 
já. Každý den, týden, rok se vracelo a vlastně stále vrací na místo děje. Každý den, týden, 
rok se připomíná a vyskakuje jako ty nejčernější vzpomínky. Každý den, týden a rok za 
mnou běhá jako ten nejvytrvalejší maratonský běžec celého světa. „Takhle už to dál nejde, 
literaturo, musíme si promluvit. Co ode mě vlastně chceš? Proč mě pořád pronásleduješ? 
Já hledám odpovědi na otázky, nemám čas se s tebou zaobírat.” Ale asi jsem to přehnala. 
Literatura sklopila oči a s pláčem beze slov zmizela. Den, týden, roky plynuly a literatura 
stále nikde. Začala jsem se cítit osaměle a provinile. Ptala jsem se všude, obešla jsem 
obchody, knihkupectví, ale nikdo o ní nevěděl. Neustálé přehrabování a hledání v 
hromádce otazníků mě ubíjelo a dokonce už ani ta flaška rumu mi při bádání nepomáhala. 
Takhle už to dál nejde. Četa zoufalství se začala rozrůstat do počtu divize. Připadala jsem 
si ztracená, beze smyslu, nevěděla jsem kudy kam, kde, co a jak. Bylo mi jedno, že nevím 
odpovědi, už jsem po nich ani nepátrala. Když najednou mi někdo poklepal na rameno. 
Otočím se a za mnou vidím stát paní Touhu. Povzbudivým pohledem na mě kouká a 
ponouká mě, abych to nevzdávala. Poradila mi, kde literatura přebývá a jak se k ní lze 
dostat. Poděkovala jsem jí a s radostí jsem se vydala na cestu. Toužila jsem se s 
literaturou zase setkat.
Ovšem cesta byla dlouhá, tera dlouhá. Ale naštěstí jsem přeci jenom dosáhla cíle a ocitla 
jsem se tváří v tvář literatuře. S upřímnou lítostí jsem se jí omluvila a ona mne s upřímnou 
laskavostí maminek opět přijala. Ne nadarmo se říká, že člověk pozná, co má až v 
okamžiku, kdy to ztratí. Ale my už jsme nechtěly ztrácet žádný čas a společně jsme se 
vydaly na túru obhlédnout terén bádání a hledání. Hromady otazníků nezmizely, ba 
naopak přibyly. Ale my jsme se toho nezalekly a putovaly dál vstříc odpovědím a poznání. 
Literatura mě provázela jak příběhy psanými před tisíci lety, tak tituly nedávno vydanými. 
Společně jsme si prožily celé spektrum lidských emocí od smíchu a veselí až k hlubokým 
depresím a slzám. Vyzkoušela jsem si, jaké to je být lékařem ve starověkém Egyptě, 
uzavřít smlouvu s ďáblem, milovat jako Julie nebo dovádět jako dítko v Bullerbynu. Poučila 
jsem se a už bych nikdy nenechala utopené dítko pod ledem, vždyť je přeci jasné, že 



přijde jaro! Už bych nikdy nedala do dortu ani buřty, ani syrečky, natož pak okurku, vždyť je 
přeci jasné, že by mě bolelo bříško! No a už vůbec bych nechodila prát prádlo k jezeru, 
když měla matička zlý sen. To raději zajdu na návštěvu k Spejblovi a Hurvínkovi, tam vždy 
panuje dobrá nálada. Hurvínkova prostořekost a vynalézavost mě přenáší z 
dospěláckého, vážného a vyzrálého světa do říše snění a fantazírování. Jako menší jsem 
pobývala v různorodé říši plné pohádkových princezen, chobotniček z druhého patra a 
kamarádila jsem se dokonce i s mluvícími králíky z klobouku. Někdy to teda bylo napínavé 
dobrodružství, ale někdy ze samé nudy jsme si s umělci Werichem, Voskovcem a Ježkem 
společně prozpěvovali. Naše nejoblíbenější písnička byla ta o tom, jak je člověk jednou 
dole a jednou nahoře. Jelikož jsem vyrůstala na Ostravsku, rodiče mi museli občas 
dovysvětlit, že to je myšleno pouze metaforicky. Ale čím jsem starší, tím víc rozumím, co 
tím chtěli mistři autoři říci. A proto není divu, že moje myšlenky stále zběsile cestují nahoru 
a dolů jako rtuť teploměru v období přicházejícího jara. Někdy mám pocit, že všechno, co 
opravdu potřebuji znát jsem se naučila v mateřské školce, ale někdy si zase ráda listuju v 
encyklopediích a snažím se pochopit teorii všeho. Ale asi je to takhle lidské, příliš lidské.
Začínala jsem být tou cestou s literaturou trochu unavená, klouby a kyčle se začaly ozývat, 
oči přestaly poslouchat a mozek přestal fungovat. Nenápadně jsem se snažila literatuře 
naznačit, že si dám chvíli pauzu, nechám ji kráčet samotnou, a že ji za nějaký čas zase na 
cestě doběhnu. Ale literatura zbystřila, prohlédla můj úmysl a zklamaně se slzami v očích 
se zeptala: „Ty mě chceš zase nechat samotnou?” Trochu mě reakce zaskočila, vždyť 
přece literatura není nikdy sama. Jaký já můžu mít pro ni význam? Ale pak jsem si 
uvědomila, že tak jako není kuchařky bez jedlíka, učitele bez žáka a prodejce bez 
kupujícího, tak není ani literatury bez čtenáře. Jak přesně to dokázal Goethe vystihnout 
svou myšlenkou Přečíst dobrou knihu je stejně těžké, jako ji napsat.
A proto už se neptám jen jako středobod vesmíru, jaký význam má pro můj život literatura. 
Tuto roli lépe přenechám Slunci a jiným hvězdám. Raději se ptám, jaký je náš společný 
význam? Jaký význam mám pro literaturu jako čtenář? Jaké je naše soužití, jaké je naše 
království?
Vytvořili jsme si vlastní nehmatatelné království, kde panuje královna fantazie a zrak s 
mozkem jsou nejlepšími sluhy. A zatímco globální hmatatelný svět krizí a bojů vře v 
předepsaném furiosu, naše vnitřní království se oddává krásné niterné melodii pod 
taktovkou dirigentky literatury.
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