
O uãitelích

„Na deÀ svatého BlaÏeje,“ coÏ je dnes, „památka sa dûje, Ïáci choìá
po kantací, zpívajú vesele…“ To zpívala pfied válkou ‰estaosmdesáti-
letá Francka Ptáãková z Lipiny u Vala‰sk˘ch Klobouk. Koleda praví,
Ïe biskup BlaÏej jako Ïák rád chodil do ‰koly, a nauãení je toto: „Aj vy
rodiãové, ktefií dítky máte, od mladosti jich s radostí do ‰kol posí-
lajte.“

Nevím, jestli uãitelstvo má krom Komenského nûjakého odborného
svatého, ale pfiímluvu potfiebuje silnou ani ne tak na nebi, jak tu na
zemi. Opravdu, mûli bychom ze v‰eho nejdfiíve pfiivést do lep‰ího sta-
vu stav uãitelsk˘. Co minulou sobotu v tûchto novinách napsala Jana
Machalická, není zpráva o studentech, ale o uãitelích.

Samozfiejmû víme, Ïe nejvût‰í vinu mají sami rodiãové, ale mluvme
o uãitelích, kdyÏ svátek má BlaÏej. V dobû, kdy se mû maminka ptá-
vala, co a jak bylo ve ‰kole, byl vzdûlávací a v˘chovn˘ proces spojit˘:
pan uãitel fiekl, abychom v‰ichni mûli obyãejné pastelky, a Ïe StaÀa
doktorÛ si má ty velké, co dostal od JeÏí‰ka, nechat doma. Kter˘ uãitel
si dnes takové vûci v‰imne? Uãitelé organizovali kulturu, sport a já si
v‰iml pfiípadÛ, kdy uãitel pracoval badatelsky nebo sbûratelsky, na-
psal dûjiny obce, kraje. Nevím, jak byli placeni, ale v˘hodou bylo, Ïe
byli placeni stále, aÏ do dÛchodu.

Uãitelství, to byla uÏ taková povaha. Byla na tom ãlovûku znát
v‰ude: protoÏe byl to názor na svût, Ïivot… Já mûl nûkolik nezapome-
nuteln˘ch uãitelÛ. UÏ jsem o nich psal. Pan uãitel Jeãmínek je mou
postavou literární. Paní uãitelka SvatoÀová, která mû ani neuãila, byla
mou vychovatelkou, aniÏ jsem to vlastnû vûdûl. Pan uãitel Augustin
Vlk nám jednou dal slohov˘ úkol na urãité téma a Chromík fiekl:
„Pane uãitel, já to psát nebudu, to mû nebaví.“ – „Dobfie, Franti‰ku,
pi‰, o ãem chce‰…“ NeboÈ to bylo pro nûj zajímavûj‰í. Pan uãitel Vlk
chtûl napsat knihu MÛj Ïák. Nenapsal ji, a kdyÏ jsem se ho po letech
ptal proã, fiekl, Ïe se mu látka tak rozrÛstala, Ïe ztratil sílu. Uãitel má
svou vrcholnou dobu. KdyÏ pfiezraje, ztrácí chuÈ jak pfieleÏelé ovoce.
Pan uãitel Vlk mûl… ne, ‰kolní inspektor mûl mu dát volno s úkolem
napsat knihu MÛj Ïák. Jenom jeden uãitel, o nûmÏ vím, pocítil, Ïe pfie-
zrává, a ode‰el pfiedãasnû do dÛchodu: byl to hrdina Mahenova romá-
nu Nejlep‰í dobrodruÏství.

54

VACULIK_ZLOM.QXD:VAC_ZLOM.QXD  3/3/12  10:01 AM  Stránka 54



Teì se vífií otázka, jak klasifikovat Ïáky. Já se ptám: jak klasifikovat
uãitele? Je to zvlá‰tní: o uãitele se nikdo krom úfiadÛ nezajímá. Je
nikdo nepovzbuzuje, nevyznamenává. Scéna slávy je plná cédéãkafiÛ,
hercÛ, zlodûjÛ. Nemluví se o uãitelích, o jejich zku‰enostech a v˘sled-
cích. (KdyÏ fiíkám uãitel, míním tím ov‰em i Ïeny.) Pfiedev‰ím by se
jim mûlo dobfie platit: to je investice do budoucí ekonomiky! Mûli
bychom mít nûjakou typologii uãitele: co zná, jak uãí, jakou má rodi-
nu (?), jeho postavení v obci…

Navrhuji, aby se za rok, na svatého BlaÏeje, konala celostátní kon-
ference uãitelÛ na téma: Dne‰ní rodiãové a jejich haranti.

3. února 2009

MirkÛv kofien

Pfií‰tí sobotu bude Mirkovi Zikmundovi devadesát rokÛ.
Mûl jsem za onoho reÏimu moÏnost poznat ho blíÏ, b˘val jsem u nû-

ho i nûkolik dní: dûlal jsem v jeho fotokomofie série fotek pro Petlici.
Jednou jsem uvidûl na zemi sloÏen˘ papírek: zfiejmû vypadl ze dvefií
skfiínû, které mûl utûsnit. Zvedl jsem ho, abych ho dal na místo, a tu
si v‰iml razítka a data na nûm. ·el jsem se Mirka zeptat, co to znamená.
„To je datum, kdy jsem si ten papírek pofiídil,“ odpovûdûl ná‰ archi-
váfi, kter˘ by nás mohl zastupovat na mistrovství svûta.

Jifiího Hanzelku a Miroslava Zikmunda znali v padesát˘ch letech
v‰ichni. Jejich rozhlasové reportáÏe a knihy nám dokazovaly, Ïe ven-
ku za na‰í mfiíÏí dál existuje svût. Oni do nûho proklouzli chvíli pfied-
tím a na‰li i po vzniku diktatury styl a tón, jak mluvit a psát. Tomu byl
po okupaci 1968 konec, a poslední jejich dílo Cejlon – ráj bez andûlÛ
uÏ mohlo „vyjít“ jen v Petlici. K tomu si fotky dûlal Mirek sám. Vûdûl
jsem od nûho, Ïe existuje je‰tû rozdûlan˘ dal‰í rukopis – o Indonésii.
A myslel jsem si, Ïe by ho mûli dokonãit: jen tak, naschvál!

A tu, onehdy, vy‰la Past na rovníku. Mirek na‰el silného pomocní-
ka, Rudolfa ·vafiíãka, jenÏ je také cestovatel, a také psal. Ten mûl
Mirka více ãím dráÏdit. Do té doby se zdálo, Ïe v‰ecky zápisy a doku-
menty zÛstanou v depozitáfii Jihomoravského muzea ve Zlínû, kam je
Mirek pfievalil, byv pfiemluven. Kniha je to bilanãní. Obsahuje i foto-
grafie z dal‰í cesty pfies Japonsko a Sovûtsk˘ svaz, k níÏ neexistuje uÏ
jin˘ text neÏ povûstná Zvlá‰tní zpráva ã. 4, kterou oba muÏi serióznû
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odevzdali Leonidu BreÏnûvovi, jenÏ na ni pr˘ fiekl: „Ganzelku a Zik-
munda bude tfieba vyhladovût.“

âtu a zkoumám: takto podrobn˘ a barvit˘ popis dávné cesty nemÛ-
Ïe pocházet jen ze star˘ch zápiskÛ. Mirek musel opylit pamûÈ fantazií:
vÏdyÈ ta Barma a Indonésie uÏ takové nejsou… Skoro jako by pfii práci
i trochu snili… O mládí? Mûl jsem moÏnost poznat jeho „Ïivotosprávu“:
byla to hlavnû správa veliké zahrady. A ve v‰em ostatním – skromnost
a vkus. Ale je tu jakési orientální tajemství: sklenice, kde mûl v jakém-
si nálevu Ïen‰en. Jak byl pohostinn˘, z toho mi nedal ani ochutnat ãi
líznout. MoÏná se to nesmí, moÏná ten kofien v podobû muÏíãka je vá-
zan˘ na svého ãlovûka. Mirek ho uÏíval podle jakéhosi rituálu: sedmé-
ho dne po novém mûsíci pfiesnû v hodinu, kdy je na ostrovû Rias pÛl-
noc. A jaká to náhoda! Zrovna teì mají v Náprstkovû muzeu v Praze
v˘stavu dûl z tohoto ostrova.

U Mirka jsem psával, vozil jsem si svÛj stroj. Já pfii psaní dost chodím:
napí‰u kousek, chodím a pfiem˘‰lím. Jednou jsem tak chodû psal –
Mirek mi dal pfiízvisko Choìapsal – a najednou Mirek shora pfiibûhl
a fiekl: „Teì jak si psal, pak jsi chodil a pak jsi napsal jen tfii litery
a zase jsi chodil, Ïe ty tfii litery byly slovo ale?“ Ano, bylo to slovo
ale. Mirek usoudil, Ïe po vûtû, jeÏ skonãila, mohlo po mé dÛkladné
úvaze, neÏ jsem zaãal novou, b˘t jen slovo ale. Takov˘ mûl smysl pro
styl.

Existují lidové rady, jak se doÏít vysokého vûku, napfiíklad: Kdo
sedmdesát rokÛ jí kyselé zelí, doÏije se sedmdesáti let. U Mirka dá se
to obmûnit. Kdo pí‰e do devadesáti a má Ïen‰en, doÏije se sta let.

10. února 2009

âíst Viewegha

Se‰li jsme se s Michalem Vieweghem na nûjaké besedû v Brnû a on
mû pak vezl zpátky do Prahy. A já jsem v jeho autû pocítil potfiebu spo-
leãensky nûjak vyfiídit literární problém. Po jeho V˘chovû dívek v âe-
chách jsem pak ãetl jenom Úãastníky zájezdu: bral jsem to jako infor-
maci, jak ten Viewegh dál pí‰e; o ãemÏ se skoro vÏdycky mluví, kdyÏ
se sejdou lidé, ktefií ãtou. Michal Viewegh totiÏ rozdûlil ãtenáfistvo na
dvû tfiídy: na lidi, ktefií ho ãtou a uznávají, a na ty, ktefií nikoliv. A tu jsem
si uvûdomil, Ïe mi to vadí.
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Domluvili jsme se, Ïe si vymûníme poslední knihy: poslal mi Román
pro muÏe. Pfieãetl jsem ho jedním tahem. A nûkdo nám pfiinesl jeho
Lekci tvÛrãího psaní, kterou jsem pfieãetl za veãer. A jsem rád: mám
lépe co fiíct o tom Románu. Lekce je kníÏka vtipná, kde hbit˘ dialog
ãasto nahrazuje spor˘ dûj. Pozorování, charakteristiky vyvolávají u ãte-
náfie my‰lenky, s nimiÏ se autor sám nemusí pfiedvádût.

Román pro muÏe má tfii hlavní postavy: jsou to dva bratfii a sestra.
Hlavní postavou je nejstar‰í Cyril, kter˘ se rozhodne pfiipravit tûÏce
nemocnému Brunovi potû‰ení v oboru, kter˘ má Bruno rád. Dûj jde
bystfie vpfied, a já jen z dobré vÛle pfiekraãuju Cyrilovu sprostotu slo-
vem i skutkem. Sestra trpí, vlastnû kvÛli ní to sná‰ím. Toto není v˘tka.
ProtoÏe autor popisuje takového ãlovûka, a vyt˘kat mu to bylo by jako
vyt˘kat mu, Ïe jeho pes je chlupat˘. Pfiíbûh nakonec vyslovuje mírnou
dÛtku: víc by autor a moÏná i ãtenáfi cítil jako k˘ã.

Námitku mám v otázce: proã se kniha jmenuje Román pro muÏe.
Pro muÏe jsou v‰ecky romány, jako pro Ïeny. Co tu autor muÏÛm extra
vzkazuje? Bylo by skoro pfiiléhavûj‰í, kdyby ho autor nazval románem
pro Ïeny: „Dámy, dívky, to jsou oni, ta prasata a sobci!“ Tam totiÏ jsou
tací i muÏi v pozadí pfiíbûhu. V˘stiÏn˘, ba pfiímo napínav˘ byl by titul
Cyril!

O ãem ta kniha je, na to má autor právo. Ale s jak˘m úmyslem (ne-
politick˘m i nepedagogick˘m!), jen sv˘m osobním, posílá ji do svûta,
a to na urãitou adresu? Myslím v‰ak, Ïe takovou otázku nebude mít
nikdo, „kdo ãte Viewegha“. Bere ho takového, jak ho zná. Moje otáz-
ka soukromá: ale nejeví se on tak jen ze zvyku, z nedbalosti, z unave-
né mistrné rutiny? Ani to nevadí: má dost sv˘ch ãtenáfiÛ.

Co jsem tu dosud napsal, je takov˘ del‰í úvod k mému hlavnímu
názoru: Literatura se vyvinula z vyprávûní v dobách uÏ jeskynních.
Lidé si vyprávûli pfiíhody: skuteãné, smy‰lené, dobromyslné i v˘hruÏ-
né. To vyprávûní psaním zdegenerovalo, aÏ si z nûho pár lidí udûlalo
zamûstnání. A protoÏe to kaÏd˘ nedokáÏe, udûlali se elitou. Jak se lite-
ratura odtrhla od svého pÛvodu a stala se odbornou ãinností, zaãala se
‰tûpit, tfiídit. A vyrazila se jí kritika. Kritikové pak mají sklon sunout
pofiád v˘‰ ãím dál ménû autorÛ a jejich kníÏek, aÏ i jen kníÏeãek.
Vlastnû do toho, co si kritik myslí, ãtenáfii nic není.

Moje maminka vá‰nivû ãetla, krom jiného Vlastu Javofiickou. Ne-
dávno jsem si jednu koupil a pfieãetl ji: bylo to zajímavé, napínavé a na-
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víc: velice pûknû napsané. U‰lechtilá autorka. Svedla mou maminku,
jako mnoho jin˘ch Ïen, od v‰ední práce ke sváteãním soukrom˘m
chvilkám, uãila je ãíst, zvykly si.

17. února 2009

O Niãem

Napfied ta dobrá zpráva: Ïe za o‰klivého poãasí spolehlivû zaãa-
la v Praze Matûjská pouÈ. Kdyby se mi chtûlo, rád bych se tam po-
díval.

Dobr˘m úkazem je i to, Ïe se nûjací lidé sloÏili Miroslavu Mackovi
na zaplacení té facky, a pr˘ by to staãilo i na dvû… mnû se ale nechce
vyslovovat adresátovo jméno. ProtoÏe jako by mi ho bylo trochu i líto.
Je to mlad˘ muÏ, zdatn˘: jenom by se mûl jinak naprogramovat. ·pat-
nou zprávou je, Ïe Stfiedoãeská galerie v Husovû ulici musí uvolnit místo
pro informaãní sluÏbu, kde nám budou fiíkat, Ïe ta galerie je v Kutné
Hofie. Tam nikdo z nás, kdo do galerie za‰el, jda okolo, nepojedeme.
Protestuju proti tomu, aby nám v Národním muzeu fiíkali, Ïe bylo pfie-
loÏeno do Litomûfiic! Ale toto je‰tû není ta vlastní ‰patná zpráva: ta je
v tom, jaké hlavy toto dûlají. Ze stejné hlavy je i hlásání, Ïe se budou
kácet stromy podél silnic. Toto kdo Ïádá, je ‰kÛdce ãlovûka. Padesáti-
let˘ strom je pfiece desetkrát cennûj‰í neÏ jeho pûtileté auto! A kdo se
o strom zabije, ten byl stejnû vÛl.

Obdivuju Petru‰ku, Ïe se jí pofiád chce do politick˘ch témat. Mnû
jsou vût‰inou odporná a Ïádn˘m psaním na nû nezapÛsobím. Já jenom
z akcionáfiské povinnosti pfielétnu v tûchto novinách titulky, coÏ vût-
‰inou staãí: Klaus d‰til síru na EU, âSSD chystá krajské listy; tu po-
drobností netfieba. Co opravdu mám vûdût, to mi vybírá paní Vaculí-
ková: Vzala jsem si lorda.

Mne teì, uÏ zas, nejvíce zajímá nûco, o ãem se nepí‰e: jaktoÏe
existuje Vesmír? O nûm se pí‰e, i v tûchto novinách, dost ãasto: o slo-
Ïení jeho hmoty, o jejím deficitu, o hledání planet podobn˘ch Zemi.
Ale odkud se Vesmír vzal, co bylo pfiedtím a jak to vypadalo, to ni-
koho nezajímá? Zkuste si odváÏnû pfiedstavit, Ïe není nic! Pro mne
toto Nic je z celého Vesmíru nejnapínavûj‰í. A nemÛÏu uvûfiit, Ïe by se
o nû velcí Fyzikové nezajímali. KdyÏ si je sv˘m hol˘m rozumem, bez
pfiístrojÛ a rovnic, v‰í silou pfiedstavuju, zdá se mi jedinû moÏnou
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formou toho Nic b˘t… Vesmír. A je mi protivn˘ rozum, kdyÏ neumí
ani nahlédnout za svou mez. NeboÈ Nic musí pfiece b˘t nic! Hleìme
na nû, no!

A tu mi napadlo, Ïe touto otázkou se lidé jistû museli odpradávna
stejnû hol˘m rozumem zab˘vat. JestliÏe ono Nic nemûlo Ïádné fyzikál-
ní vlastnosti, a pfiece jistû na poãátku Bylo, dali mu z respektu v nouzi
jméno BÛh. Nic, jeÏ nemá vlastností, je tedy jen pomyslem, je to Slo-
vo. A tu se mi aÏ vûdeckou definicí zdá v˘rok, Ïe „na poãátku bylo
Nic, a to Nic bylo u Boha a to Nic byl BÛh“. Co potom bylo dál, tomu
mÛÏete fiíkat Stvofiení nebo Big bang.

Denní zprávy v novinách jsou vût‰inou skliãující. Pod jejich úãin-
kem mívám ãasto názor, Ïe lidstvo si nezasluhuje na Zemi Ïít. O tom
praví cosi i tato anekdota: Potkala se Zemû s cizí planetou. Ta se jí
zeptala: „A jak se má‰ jinak?“ – „·patnû. Dostala jsem lidi.“ – „Já to
mûla taky. Ale to pfiejde samo.“

24. února 2009

âekárna

Chodím do jednoho léãebného zafiízení. Sedávám v ãekárnû, neÏ
mû sestra Zuzana zavolá. A mám tam problém, kter˘ pûstuju. Sedím
hned u vchodu a na protûj‰í stûnû je zrcadlo, v nûmÏ se odráÏí nápis
âEKÁRNA a pod ním ‰ipka, jejíÏ hrot je pod písmenem â. Celé slovo
i kaÏdá litera jsou v zrcadle obrácené, jenom ta ‰ipka ne, aãkoliv je
moÏno brát ji také jako literu. Byl jsem tam tfiikrát a pokaÏdé nad tím
bádám, neÏ mû zavolá Zuzana ke svému pfiístroji. Napadlo mi svûfiit
se s tím nûkomu dÛvtipnûj‰ímu mezi vámi. Teì jsem si to nakreslil na
papír, stoupl si s tím pfied zrcadlo… a poznal, jak jsem hloup˘! A od
takového ãlovûka si necháte vykládat nûco o vesmíru?

Tyto ãekárny jsou zajímav˘ prostor. Na zemi jsou odloÏeny v‰elija-
ké boty, jak˘ch bych si na ulici nev‰iml, a na stolku ãasopisy, o nichÏ
nevím, Ïe vycházejí. To mi pfiipomíná, Ïe mám nûkter˘ t˘den ãíst
Blesk.

âím je ãlovûk star‰í, tím ãastûji pfiijde do ãekárny. Za nejhor‰í pova-
Ïuju dnes ãekání lidí na práci. Je to velice poniÏující, je to uráÏka je-
jich vzdûlání, odborné schopnosti, vûku. Vidím v tom nedostateãnost
státu: to je organizace, jeÏ má fiídit provoz. Já vím, Ïe je tu snaha fie‰it
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