
 

JIŘINA ŠIKLOVÁ – TŘIKRÁT                                                         

Helena Klímová 

 

Přikládám tři texty o Jiřině Šiklové ze tří období.  

První z doby, kdy Jiřina byla zavřená. Napsala jsem tehdy v roce 1981 podle 

svého občanského práva stížnost proti jejímu uvěznění. Nemyslela jsem, že by 

moje stížnost došla vyslyšení podle tehdejšího práva-nepráva, ale doufala 

jsem, že se těm argumentům dostane veřejné pozornosti cestou samizdatu. Že 

snad svět pochopí, že takového člověka nesmíme nechat v kriminále, že to je 

zvrhlost.  

Druhý portrét Jiřiny jsem napsala v roce 2016, s radostí ze svobody slova a 

svobody pohybu. Oba texty vyšly v roce 2017 jako součást mé knížky PODLE 

ČLÁNKU 29. 

Třetí text vznikl v květnu 2021, když mi Jiřinin syn Honza poslal noční SMS s 

textem UMŘELA...  Znaly jsme se s Jiřinou od půle let šedesátých. 

Zde tedy ty tři texty:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S DOKTORKOU J. SE ZNÁM PŘES PATNÁCT LET  

       

 Praha, dne 6. července 1981  

Vážený́ pane předsedo České́ národní rady,  

 dovolte, abych se na Vás obrátila se záležitostí, kterou považuji za 

naléhavou. Doufám ve Vaše porozumění nejen pro věc samotnou, ale i pro 

formu, kterou se snažím volit co nejpřesvědčivější a nejnázornější, jak jen je 

v mých silách. Prosím, považujte můj text za podnět dle čl. 29 /Hlava II/ naší 

ústavy. 

 

S doktorkou J. se znám přes patnáct let a myslím, že dost dobře.  

Někdy si vzájemně vyprávíme zážitky. „Naučila jsem dceru píchat injekce,“ 

sděluje jednou. Dcera je nejlepší studentka ročníku. Ale mezi dovednostmi, 

které se od ní očekávají, je též schopnost ponořit injekční stříkačku do živého 

těla, byť zatím jen laboratorní myši. A dívka není s to.  

Doktorka J. umí leccos. Umí pomáhat cizím lidem, ale ví si rady i s vlastními 

dětmi – to leckdo nedokáže. Podá tedy dceři injekční stříkačku, ukáže na své 

stehno a poručí: „Dělej a neboj se!“ („Říkala jsem si, když píchne mne,“ 

vypráví později, „bude potom moci píchnout už každého, natož myš.“) Jenže 

dcera se hrozí, pláče, odmítá. Maminka vysvětluje, znovu poručí, potom se 

rozhněvá, křičí a přikáže, dcera poslušně zvedne ruku s injekční jehlou – a 

ruka opět klesne naprázdno. Tak matka použije už zapomenutý prostředek: 

uhodí dceru.  

Bylo to promyšleno dobře: ohromená dcera se bez rozmyslu rozmáchne a 

v afektu někam bodne – někam, kam zatím maminka pohotově nastavila sebe.  

Tato historka mi utkvěla jako modelová, a proto ji vyprávím. Vidím v ní některé 

základní povahové rysy doktorky J.: chytrost, rozhodnost, statečnost, účelnost 

jednání a ochotu nastavit pro dobrý účel svou vlastní bytost.  

 

Bylo by teď na místě ji představit. Čtenářům Vlasty, divákům televize a 

posluchačům rozhlasu je známa pod svým dívčím jménem, které užívá na 

ochranu svého soukromí: doktorka Jiřina Heroldová. Občanským jménem pak 

doktorka Jiřina Šiklová, kandidátka věd.  



Její profese – pracuje jako socioložka mezi nemocnými – šťastně vyjadřuje 

nástavbu teorie a abstrakce nad základním osobnostním darem – sociálním 

talentem. Existují lidé nadaní muzicky, matematicky, výtvarně... a obdobně 

jsou i lidé tvořiví v oblasti sociálních vztahů. Myslím nicméně, že tento poslední 

osobnostní dar není vrozený, ale patrně vzniká v průběhu života, snad při 

dlouhotrvající starosti či péči o někoho blízkého.  

 

Jiřinin talent byl nepochybně podporován také ovzduším, v němž vyrůstala: 

lékařskou tradicí rodiny Heroldů, tradicí, která neviděla v pacientovi jen 

porouchané tělo, ale především celistvou strádající bytost. Když návštěvník 

vstoupí k Heroldovům, padne jeho zrak na drobný pozůstatek z ordinace – 

malé žánrové sousoší: dívka-pacientka, ke které se sklání lékař v profesionálně 

nápomocném gestu. To malé sousoší vyjadřuje ladění rodiny, podobně jako 

kdysi bůžek nad ohništěm. Ladění, jímž doktorka Jiřina Heroldová-Šiklová žije: 

pomoc jednoho člověka druhému. Nicméně až dosud jsem ji poznala jen 

v jedné z těchto dvou rolí, v roli toho, kdo sám pomáhá.  

Které příklady z těch mnoha rozdílných uvést? Napřed ty, které spoluvytvářejí 

rámec její profese, ale překračují její povinnost:  

 

V nemocnici, kde jako socioložka pracuje, umírá šestnáctiletý chlapec. Volá 

matku, ale ta není přítomna. Přichází paní doktorka Heroldová-Šiklová, bere 

chlapce za ruku, říká mu „tady jsem, já jsem tvoje máma“. Chlapec v agonii 

nepoznává rozdíl v osobě, ale cítí dotyk, pohlazení, slyší konejšení, vnímá 

spoluprožívání. Jeho poslední chvíle nejsou bolestné, ale klidné.  

 

Z nemocnice odchází mladá pacientka po mastektomii, po operaci, která jí 

odňala část půvabu. Pláče, neví, zda ji manžel ještě bude chtít, ani se jí nechce 

domů, snad ani nechce dál žít. „Mám jednu známou po stejné operaci a je na 

světě moc ráda,“ ujišťuje ji doktorka Heroldová-Šiklová horlivě a hned také 

dodá recept, lékařsky přímočarý: „Ta známá si nakoupila krásné nové oblečení, 

vespod samé krajky, vůbec nikdo na ní nic nepozná. A chlapi na ni letěj!“. 

Pacientka se nad tou představou náhle rozesměje, doktorka Heroldová-Šiklová 

dodává ještě další doporučení a útěchy a mladá paní odchází s novou nadějí a 



s návodem, jak žít.  

 

Jednu naši společnou leč vzdálenou známou postihlo zhoubné onemocnění. 

Doktorka Heroldová-Šiklová se to dozvěděla koncem týdne, okamžitě se za ní 

rozjela a oba sváteční dny místo na své chalupě prožila v rozmlouvání 

s pacientkou, kterou nakonec utěšila z prvotního šoku a uvedla do klidnější 

nálady. Ta pacientka před lety několika lidem vědomě ublížila – a přesto 

doktorka Heroldová-Šiklová jednala tak, jak jednala.  

 

Pečuje z vlastní iniciativy o staré rodiče lidí, kteří se sami o ně nestarají, 

navštěvuje lidi těžce nemocné a nemá-li někdo právě práci, doktorka 

Heroldová-Šiklová mu vždy pomůže hledat... Rozumí nejen bolestem těla, ale 

i strastem osudu a umí potěšit vynalézavě. Ví, že každá žena se zaraduje 

z něčeho, co lze obléci, a doktorka Heroldové-Šiklová, kromě všeho jiného, 

také umí šít, a tak jednoho dne je mi svěřen k doručení balíček s půvabným 

županem. Ušila jej pro ženu, která se již po léta trápí tím, že nemůže uplatnit 

své schopnosti, nesmí pracovat na kulturním díle, které je smyslem jejího 

života. /„Vyzkoušej jí ten župan a ještě na místě podle míry přišij tkaničky,“ 

přikazuje mi Jiřina a dodává „Ty tkaničky jsem tam přibalila!“/  

 

„Smyslem Vaší práce je pomáhat lidem v jejich nesnázích,“ tak jí píše jedna 

její čtenářka. Publicistická činnost doktorky Heroldové-Šiklové je prodchnuta 

stejným duchem, jako její počiny v praxi. To, čím žije, čím se zabývá 

v konkrétních skutcích, to zpracovává v obecné podobě ve své činnosti 

publicistické. Přemýšlí o rozpoložení a situaci člověka dospívajícího /publikace 

„Dopisy dceři“ a „Dopisy synovi“/, ženy v produktivním věku /„Co všechno 

snese žena“/, ženy staré /„Naše babička“/, uvažuje o situaci starých lidí 

/zejména v televizním pořadu „Lékař a vy“, ve filmech „Prázdné hnízdo“, 

„Stáří“/... Promlouvá v rozhlasových pořadech, na stránkách časopisu Vlasta... 

Diváci, posluchači, čtenáři ji zvou, aby jim přednášela, přejí si poznat ji osobně 

a klást jí otázky. Doktorku Jiřinu Heroldovou-Šiklovou zvou zaměstnankyně 

cementárny, činovnice Svazu žen, rodičovská sdružení na jednotlivých školách, 

funkcionáři národních výborů, organisátoři přednášek při postgraduálním 



vzdělávání lékařů... Je zvána ke konsultacím a ke spolupráci na sociálních a 

sociologických výzkumech a projektech celostátního měřítka, školí a vzdělává 

další odborníky v sociální problematice, odborníky v péči o nemocné nebo 

postižené.  

 

Dostává děkovné dopisy od představitelů vrcholných institucí, např. – za 

všechny – z Ministerstva práce a sociálních věcí: „...přijměte laskavě upřímný 

dík za přednášku ... přednáška, jak se již stalo tradicí, byla velmi zajímavá a 

byla posluchačkami oceněna jako nejlepší...“  

 

Dopisy čtenářek hovoří jednoduše: „Chtěla bych Vám udělat radost. Jsem 

zaměstnána v ... zahradnictví, máme tam krásné věci, jehličiny, okrasné 

dřeviny, růže, alpinky, máte-li zahradu, přijďte se na jaře k nám podívat, něco 

vybereme. Rostliny, to je radost života, jako děti.“  

 

„Konáte velmi záslužnou činnost, že vnášíte svým moudrým názorem jasno do 

mezilidských vztahů a problémů.“  

 

„Chci Vám poděkovat za Vaše články ve Vlastě. Je v nich mnoho životní 

moudrosti... Vím, že člověk jako Vy to nemá lehké, většina si řekne, takový 

titul, ta má peněz a všeho, jenomže Vy třeba prožíváte smutek i nad věcmi, 

které se jiného nedotknou. Proto jsem Vám chtěla udělat radost ... a nám 

čtenářům přeju, abyste měla ještě hodně sil a času pro nás psát...“  

 

„Obzvláště Vaše články čtu i několikrát a s velkým zájmem. Čtenáři v nich totiž 

nacházejí maximální pochopení pro viníka i trpícího. Umíte se vžít do situace 

obou stran. Tedy neodsuzujete stroze jen viníka, jak se zpravidla v životě 

stává, ale máte hluboké a citlivé pochopení pro obě strany.“  

 

Doktorka Jiřina Heroldová-Šiklová je renomovanou autorkou pro desetitisíce, 

statisíce čtenářů, diváků, posluchačů. Pro užší a zasvěcený okruh odborníků je 

kapacitou zejména v oblasti sociálního lékařství a gerontologie. Je jedna z těch 

mála, kdo se odvažují uvažovat o tom, jak usnadnit umírání, jak umírající 



utěšit. /K tomuto tématu ji nepřivedlo od původu její vlastní přání, ale potřeba 

druhých, která se druhotně její zájmem stala./  

 

Vzpomínám si na jednu její přednášku na odborném fóru, přednášku 

fundovanou více než deseti lety praxe a studia. Snad každý z nás si přeje 

neztratit se zcela, ale zanechat po sobě nějakou stopu. Umírající člověk si to 

přeje obzvláště naléhavě. Jestliže terapeut porozumí tomuto pacientovu přání a 

jestliže je za pacienta zformuluje do podoby vzkazu, odkazu, posledního 

dopisu, zachraňuje pacientovu duši před zoufalstvím, marností, hrůzou a 

poskytne mu útěchu a smíření.  

 

Utkvěla mi tato myšlenka zejména proto, že na konkrétním materiálu 

formuluje obecnější postoj, životní filosofii. „Co vlastně tak může člověk 

v životě dokázat, co od života čekat,“ rozvažovala jednou doktorka Heroldová-

Šiklová, „snad jenom to, že ve svém vlastním životě napraví něco nedobrého, 

co převzal z minula, že odevzdá svět okolo sebe aspoň o trochu lepší, než jej 

dostal, že světu odevzdá děti lepší, než je on sám...“ V jedné své publikaci 

napsala: „Svým rozumným chováním dnes přerušíte vlastně „osudovou karmu“ 

/to je řetěz vin a trestů/, přerušíte tím řadu bolestí a přispějete tak ke štěstí 

mnoha dalších lidí.“  

 

Zdá se mi, že tato její myšlenka se shoduje s tím nejlepším, na co kdy člověk 

přišel, v náboženských i filosofických systémech Východu i Středomoří.  

Je pro ni charakteristické, že dokáže žít podle svých norem. Svým rozumným 

chováním se vždy snažila přerušit řetěz vin a trestů. Nebo, řečeno jinak, 

ocitne-li se kdy ve špatné situaci, neutíká z ní, ale snaží se ji změnit v situaci 

dobrou. Po r. 1968 přišla o zaměstnání /jako mnoho jiných/ – do té doby 

přednášela doktorka Heroldová-Šiklová na Karlově universitě sociologii. Ve 

chvíli, kdy ztratila zaměstnání, které bylo pro ni posláním, měla na výběr různé 

druhy reakcí: mohla se urazit a zatvrdit, přizpůsobit a zapomenout své 

hodnoty, mohla emigrovat nebo se stáhnout do sebe a utěšovat se 

sebelitováním. Mnozí to tak udělali. Ona však nedopustila, aby jí její osobní 

zklamání zabránilo najít si místo co nejužitečnější pro ostatní lidi. Lze říci, že 



obecnému zájmu, zájmu společnosti, dala přednost před svým osobním 

zklamáním. Nepřijala úděl člověka, který žije pouze minulostí, ale našla si nové 

poslání, stejně prospěšné a úspěšné jako předchozí.  

A dokázala to udělat, aniž přitom slevila ze svých etických postojů a názorů – a 

to je velké umění, statečnost a vzácnost.  

 

Znám doktorku Heroldovou-Šiklovou už dlouho, ale plakat jsem ji viděla teprve 

před nemnoha lety. Seděla na trávníku mezi pavilony své nemocnice a z očí jí 

tekly slzy. Lekla jsem se, snad se něco stalo jejím dětem? Nikoli, pouze jeden 

ze studentů, které kdysi na fakultě učila, se rozhodl emigrovat. Plakala kvůli 

cizímu člověku, že se vzdává svého národa, a kvůli národu, kterému se zase 

jeden talentovaný člověk ztrácí. A dodnes je ochotna zápasit o každou duši.  

 

Potřeby druhých lidí, kterým tak pohotově slouží, nejsou pro ni abstraktem, 

obecností, jsou to vlastně potřeby našeho národa a jeho osudy jí otřásají. 

Kdyby žila v minulém století, patřila by nejspíše ke kruhům obrozenců, českých 

národních buditelů. O dalších pár století nazpět si ji představuji jako tu 

husitskou ženu, která uměla číst a vyložit písmo lépe než leckterý klerikus. Je 

z toho druhu lidí, z nichž se v různých dobách vytvářela duchovní elita našeho 

národa, a z nichž náš národ trvá.  

 

Doktorka Heroldová-Šiklová byla dne 7. května vzata do vazby a obviněna 

podle § 98, článek 1 a 2, odst. a, b Hlavy I. tr. z., tedy z jednání zaměřeného 

proti státnímu zřízení. Z toho, jak ji znám, vím, že málokdo je tak prospěšný 

jak lidem v blízkém okolí, tak celému našemu společenství. Obvinění, podle 

něhož by měla nějakým způsobem poškodit obecný zájem považuji za absurdní 

a nespravedlivé. Jsem si jista, že stejně tak budou smýšlet i všichni ti mnozí, 

kdo ji znají a respektují.  

 

Prosím Vás, pane předsedo České národní rady, podle článku 29 naší ústavy, abyste 

prošetřil tento případ a abyste ze své moci se zasadil za osvobození a propuštění doktorky 

Jiřiny Heroldové-Šiklové. Doufám ve Vaše porozumění,  

Helena Klímová  

Nad lesem 8 Praha 4 – Hodkovičky 147 00  



JAKÁ JE CENA DOMOVA  

Jiřinu mám velice ráda, ale není to žádná moje zásluha. Jde to samo.  

Známe se dlouho, od první půle let šedesátých. Jak jsme se tehdy na počátku 

sbližovaly, jako bych se v ní uviděla a poznávala i sebe samu. Její děti se 

narodily ve stejných letech jako moje a její pokoj, stejně jako náš, je vybavený 

nábytkem z Dřevotvaru Jablonné. Vidím Jiřinu, jak opatruje porcelán a příbory 

po babičkách a dobře rozumím té řeči němých předmětů: jsou to důkazy 

každodenní existence rodiny, jejího nevtíravého významu pro každého člena.  

Dnes jsou naše vnoučata – Jiřinina i moje – starší než byly naše děti, když 

jsme se s Jiřinou poznaly... Po částech beru rodinné příbory, talíře, krajky po 

babičce ... a nosím dceři a snaše jako vzácnost. Tu krajku uháčkovala babiččina 

sestra, každého očka se dotkla svýma rukama. S tím příborem jedla moje 

babička – vidíš tady vyrytý její monogram? Podávám si jídlo její lžicí, chutnám 

tu lžíci vlastní chutí a myslím přitom na babičku.... Rodina je společenství jídla, 

společenství těla, a generace se setkávají skrze zbylé předměty, nádoby, 

náčiní, oděvy...jsou to hmatatelné stopy rodiny...  

Takovéto vedu myšlenky v prosinci 2007 a jedu si pro Jiřinu k tramvaji 

k Černému koni. Hledám, objedu okolí zastávky. Kam se poděla? Jak ji najdu?  

Že bych na ni zapískala náš rodinný signál? Ale blbost.... Tu ji zdálky vidím a 

hned na sobě pozoruju radost. „Představ si“, vítám ji,“chtěla jsem na tebe 

pískat Teče voda kalamutna. Pak jsem přemýšlela, jestli jsme někdy měli signál 

taky jakožto kamarádi, jako skupina, jako...“ (nechce se mi přihlašovat ke 

slovu „disidenti“, to slovo je pro mne import nepřesný a málo intimní)...  

„Nemohli jsme přece mít signál, museli jsme být zticha,“ říká Jiřina. „Ale doma 

jako rodina jsme signál měli taky! Tatínek přišel pro nás na hřiště a zdálky 

pískal „Išla Marina do Hodonína“. A my jsme se s bráchou hned oddělili od 

ostatních dětí a běželi k němu... Když jsem se vdala, naše děti taky slyšely na 

„Išla Marína do Hodonína“... Můj muž mi pak vyčítal, že i v takovém detailu 

jsem musela být pořád dominantní... Ale to máš teď, holka, už jedno.“  



„Do cintorína,“ říkám protivně.  

„To máš, holka, taky jedno,“ pokračuje Jiřina velkoryse. „To je teď fuk. Ale ten 

rodinný signál, to je jeden ze znaků klanu. Dneska se děti volají mobilem. Ale 

když jsou třeba ve vodě, jak mají mít mobil? A rodiny signál přitom už nemají. 

Těch klanových znaků rodinám ubývá. Jak se pak rozpoznají od jiných skupin?“  

Vidím, jak je Jiřina socioložka i ve svém volném čase. Nicméně – jak já 

rozlišuju svoji rodinu od jiných klanů? A jak to zformulovat, aby nezaznělo 

klišé? Navíc, několik přátel mám taky velice ráda, jsou blízcí mé duši skoro 

jako rodina... S některými přáteli ráda sdílím i společenství jídla...  

Už to mám! Ten rozdíl je pro mne v intimitě těla, nejen duše. S přáteli máme 

každý svůj talíř a na něm svůj díl. Cizího talíře bych se nedotkla, neochutnala 

bych díl načatý někým jiným. Ani ničí cizí lžíci... Po dítěti, po členu rodiny jídlo 

dojíst mohu.... po nikom jiném bych tu lžíci nedonesla, ani nezvedla k ústům.  

„Byla jsem o vánocích u syna,“ pokračuje Jiřina. „Upekla jsem kachnu a 

donesla ji tam. Taky jsem sebou vzala parádní talíře po babičce. Jedli jsme tu 

kachnu z těch talířů. Snacha předčítala z Bible a potom plakala. Byl tam i můj 

muž, my se o vánocích u dětí takhle setkáme. Děti to mají taky rády.“  

Přivážím Jiřinu k nám, usazuju do křesla, přináším talířky a skleničky. Jiřina 

otvírá kabelu a podává mi krajkovou záložku do knihy.  

„Tady to jsem ti uháčkovala, podívej,“ říká hrdě, „a tady tu hvězdičku jsem 

naškrobila“. Záložku věším přes rameno lustru, z jedné strany visí naškrobená 

hvězdička, z druhé strany panenka z příze. Vlastně panenka to není, andělíček 

je to. Podívám se na lustr – a uvidím Jiřinu... Taky ještě chovám ve skříni 

(vedle těhotenských šatů mé dcery) župan, jeden z těch, které Jiřina šila 

kamarádkám k padesátinám. Jsou to ty hmatatelné stopy. Otevřu skříň a 

raduju se. Už léta.  

Mám pro Jiřinu připraveny otázky pro interview, nicméně témata se rodí 

spontánně, překotně a ke dni. Jiřina se zlobí na denní tisk: sepsuli Ransdorfa, 

komunistického poslance, za to, že přišel na založení pomníku Miladě Horákové 



a přispěl finančně. Komentátor Rejžek to má za nestydatost...  

Přece je třeba dát mu šanci, míní Jiřina, taky to může myslet dobře. Patří 

k těm slušnějším, proto ho ostatní vystrčili do Bruselu. Každý lidský počin 

třeba vidět a hodnotit i samostatně, nelze člověka zařadit, odsoudit, jednou 

provždy...  

Přichází mi na mysl jedna dávná debata, to se takto zlobil Ludvík Vaculík: „Jak 

to má potom takový člověk udělat, když se chce polepšit?“ tázal se tehdy 

hněvivě a dramaticky. Už nevím, který komunista se to měl polepšovat a jak, 

jen si pamatuju překvapující nezvyklost té myšlenky – v době, kdy kádrování 

všech všemi ještě bylo obecnou mírou na člověka.  

„Ty máš přece takovou zajímavou zkušenost s tou bachařkou, viď“ připomínám 

Jiřině. To bylo počátkem osmdesátých let, když Jiřinu po jedenácti měsících 

propouštěli z té vyšetřovací vazby... Jiřina si to pamatuje s chutí:  

„Přišla bachařka Naďa, tak jsme jí na cele říkali, povídá mi: sbalte se a můžete 

tu nechat jídlo. Jídlo jsem nechala holkám, ale myslela jsem, že mne jenom 

stěhujou jinam, tak jsem si vzala známky a obálky a vyšla jsem z cely. Na 

chodbě mi bachařka řekla: jdete domů, nechtěla jsem vám to říkat před 

ostatníma... Vůbec jsem to nechápala, říkám: ono, paní referentko, došlo ke 

změně režimu? A napadlo mne říci jí, že kdyby opravdu ano a kdyby to 

potřebovala, že jí dosvědčím, že se k vězeňkyním chovala humánně. Podala 

jsem jí ruku. To byla ode mne troufalost a drzost, to si vězeň nedovoluje. Ona 

se rozplakala...“  

A pamatovala si. V roce 1989, při převratu, přišly za Jiřinou dvě bachařky 

(Naďa si přivedla posilu), že Ruzyň hoří, že vězňové vylezli na střechy a pálí 

matrace, bachaři stávkují, pálí se dokumenty, že všecky důkazy shoří... Díky 

tomu avízu pak bylo možno zařídit, co třeba... Pak přišla amnestie, Havel 

propustil jen některé, ale bachaři propustili ty zbylé. Prahu zaplavilo osm tisíc 

propuštěných vězňů, byl leden, zima, neměli kam jít, kde spát, co jíst... 

Někteří hledali pomoc i ve Špalíčku, objevily se i dívky propuštěné v plesových 

šatech, tak, jak je předtím zatkli, někdo je poslal do Špalíčku za Jiřinou. Co si 



počít?  

Lidé ze sociálních služeb nabízeli Jánu Čarnogurskému, tehdejšímu ministru 

práce a sociálních věcí, různé možnosti, ale ministrovi poddaní, zbylí z doby 

předchozí, návrh zesabotovali, podobně jako ti bachaři to propouštění.  

Je to krásné, konečně převzít moc, říkala si tehdy socioložka Jiřina Šiklová, ale 

pokud jsou úředníci proti tobě, nic nepořídíš. Tehdy si uvědomila, že je třeba 

prosadit zákon o státní správě: státní úředník má být loajální svému postavení, 

své profesi. Ani dnes tomu tak vždy není, říká JŠ, státní úředníci se mění 

s Rathem, s Julínkem, s Kuchtovou... opouští rozpracované projekty. Anebo 

absolvují potřebné vzdělání a odejdou do soukromých firem. Státní úředník má 

setrvat, má být veden profesionální zodpovědností ke své společenské roli, 

jako lékař. Doktor slíbí Hippokratovu přísahu, to jest že bude plnit své poslání, 

a pak je mu jedno, že ošetřuje třeba Jakeše...  

Ale není v tom přece jen rozdíl, napadá mne. Léčba je ve své podstatě vždy 

pozitivní, podporuje život. Poskytuje naději, že špatné se může polepšit, kde 

život vyhasne, nic už se zlepšit nedá... Ale co když státní úředník při změně 

moci dostane šéfa, jehož postoje nemůže přijmout? Má jej podporovat ze své 

pozice, svými znalostmi? Pak nastane ta situace, kterou má Jiřina na mysli: 

úředník, veden profesionální ctí a etikou jako lékař, i nadále má činit podle 

svého nejlepšího svědomí. Má šanci situaci ovlivnit k dobrému.  

Opět se připomíná myšlenka o potřebě zvažovat každý počin zvlášť, řešit 

každou situaci nanovo, pokaždé poskytnout novou šanci k nápravě – sobě 

i druhému. Vidím, jak Jiřinin příběh s bachařkou a její úsilí o společenskou 

nápravu jsou inspirovány stejným étosem.  

Prospívání jedinci a prospívání světu. Polepšování jedince a polepšování 

světa... V naší části světa ale hledíváme na takové úsilí s nedůvěrou. Naše 

historická pamět' uchovala jak zkušenost násilí na duších jedinců, tak 

zkušenost se sociálním inženýrstvím.  

 



Máme hromadně zakódovánu historickou deziluzi, skepsi, nedůvěru 

k autoritám vnějším i nezkušenost při budování autority vnitřní. JŠ vidím jako 

jednu z výjimek...  

Tím se mi připomíná potřeba klást připravené otázky. Především mne zajímá, 

jak Jiřina vidí kořeny své osobnosti, jak přišla ke svému osudu, jak přišla sama 

k sobě?  

Takové otázky obvykle míří k rodičům, psychoterapeuti se ptávají na rodinnou 

anamnézu. Zdá se mi, že Jiřina takový začátek ode mne teď čeká.  

„Nechci tě nijak naštvat,“ říká Jiřina, „ale na rodiče si nějak nemůžu stěžovat. 

Chodila jsem taky do analýzy, mám za sebou sedm set hodin. Bylo to pro mne 

krásné, strávit ty hodiny sama se sebou, pro sebe. Jenom jsem nemohla 

přijmout to schéma: že rodiče jsou ti, co člověku ublížili. Já jsem měla dětství 

s rodiči šťastné...  

Jako dítě jsem nikdy nechtěla být princezna, moje sny byly úplně jiné. Přála 

jsem si, abych nikdy neměla hlad ani žízeň. Mít myší kabátek a umět se ztratit. 

Moje analytička si myslela, že jsem si těmi sny kompenzovala nějaké ústrky: 

že jsem si myslela, že jsem dostala zlato, jako v Erbenovi, a že ve skutečnosti 

to bylo listí. Ale to je přece fuk! I kdyby, tak dokud to bylo zlato, já jsem si 

zato zlato koupila tolik dobrého, že mi to vydrželo do celého života. Ostatně, já 

sama musím vědět, co to bylo.  

Asi to bylo tak, s těmi mými dětskými sny. Děti mají každou chvilku žízeň a 

moje máma patrně, to by jí bylo podobné, mi říkala: když máš žízeň, tak na to 

nemysli. A já jsem si to pak asi vzala jako obecný přístup. A současně nějak 

zpracovala ve svém dětském snu. Moji rodiče nebyli nijak složití...“  

Maminka se někdy, tak se dětem zdálo, asi trochu moc bála. Při bouřce se jí 

dělalo zle, na kolotoč nechtěla děti pouštět. Jednou lezla Jiřina na Kazínskou 

skálu a maminka jí to potom tak dlouze vymlouvala, že ještě jako dospělá JŠ si 

při lezení na skálu náhle vzpomněla na maminku a najednou nemohla udělat 

krok... Maminka ji prostě chtěla uchránit...  



Ale maminka bývala i statečná. Ke konci války, za bombardování, zůstala 

rodina v Praze, tatínek by neopustil své pacienty.  

Maminka řekla dětem: celou Prahu přece zbořit nemohou! Přivedla je 

k železobetonovým základům domu a nařídila: sem půjdete, když dům dostane 

zásah, tady je to bezpečné. Tady počkáte, až pro vás někdo přijde... Snad 

rozlišovala nebezpečí podle toho, zda pochází od přírody či od lidí?  

„Asi rozlišovala nebezpečí, podle toho, jak je možno je odvrátit,“ říká Jiřina. 

„Měla to dobře promyšlené. A procítěné. Tatínek se jako lékař dal za revoluce 

k dispozici nemocnici v Klimentské a maminka tam šla dělat sestru. Jak jsme 

všichni šli tou ztichlou ulicí, už se tam stavěly barikády, občas jsme uslyšeli 

výstřel. Maminka nás děti vzala za ruce a říkala: ,poběžíme za tátou, když se 

to má rozbombardovat, ať nás to zabije všecky najednou, ať jsme všichni 

pohromadě.‘ Pro mne to byla hezká výbava pro život: jsme klan.“  

„Možná, když jako dítě rodinu zažiješ jako pevný, bezpečný a přijatelný klan, 

možná pak v dospělosti umíš a přeješ si rozšíření, můžeš přijmout daleko více 

lidí a vnímat je jako svůj klan?“  

„Ale musíš se pak o ty lidi taky promyšleně a dobře starat...,“ říká JŠ. „Vidíš, 

k čemu jsme dospěly od toho, jak jsme se sešly a mluvili o tom signálu Išla 

Marína od Hodonína...“  

Do cintorína, pomyslím si. A hned si odpovím: ale to máš teď, holka, fuk.  

„Mám vzpomínku na tvoji maminku,“ říkám, „jak jsem kdysi za tebou přišla, 

otevřela mi dveře a taky mne hned vzala do vašeho klanu.“  

„Jak někdo přišel za mnou, máma ho vzala do rodiny. Přišel Vašek Malý, jak 

pracoval tehdy v kotelně nedaleko nás, celý upracovaný. ,Já vás znám, vy jste 

ten kudrnatej,‘ řekla moje máma, láskyplně ho podrbala po hlavě a strčila do 

koupelny. Jak někdo přišel za mnou, máma nedělala rozdílu, byl to taky její 

člověk... Bylo to v roce osmdesát osm, před domem hlídali estébáci v autě a 

jakmile jsem někam chtěla jít, sebrali mne. Nikam jsem nemohla, poslala jsem 

mámu pro rohlíky. Hlídali mne, když jsem jim utekla a našli mne, nedali mi nic 



zařídit, strčili mne do auta a přivezli domů. Máma jim povídá: ale to jste hodní, 

hoši, že jste ji přivezli, sousedka Julča mi povídala, jak na ulici obtěžujou lidi. 

Víte co, zajděte mi pro pár rohlíků.... Oni opravdu jednoho pro ty rohlíky 

poslali, máma jim moc děkovala a povídá: eště mi tady opravte tu kliku od 

koupelny...“  

„Opravili?“  

„Opravili. Hned se zase rozbila... Nebo ta story – přišli a ptali se: babičko, kam 

vaše dcera dává dopisy a vzkazy, když jí někdo napíše? A máma vzala tlustý 

sešit, kam jsem jí psala vzkazy já, třeba ,ohřej si roštěnku‘ nebo ,dneska 

přijdu až později‘ a brácha tam psal ,byla tady jedna ošklivá Holanďanka‘ to 

zase byl zašifrovaný vzkaz pro mne a jiný vzkaz zněl, že má přijít Havel a Rita 

Klímová... oni ti estébáci pak na mne řvali ,my vás hlídáme deset dní a přitom 

sem někdo chodí a nechává vzkazy?‘ Vezmu sešit a říkám: ,ale ty vzkazy jsou 

tady už ix let, viď babičko? Přece tu nikdo nebyl, viď‘ a moje máma ve své 

pravdomluvnosti se rozhněvala spravedlivým hněvem na mne a povídá ,ona ze 

mne chce udělat blbou, přece já vím, kdo tady všecko byl‘...  

Občas jsem byla ale na mámu zlá. Krmila holuby a někdo nás udal, tak jsem jí 

to pak zakazovala. A jí to dělalo radost. Taková blbost, to si teď můžu vyčítat.“  

„Máma byla s tebou šťastná. Spoustu let.“  

„Měla ve svém sekretáři obrázek, takový barvotisk madonky. Když jsme koupili 

chalupu, nalepila jsem si do výklenku taky takovou madonku, jako měla 

máma. Ona tam přijela a říká ,To sis Jiřino udělala stejně jako to mám já, viď a 

asi měla radost. Řekla jsem ,Ne, takhle to tady už bylo‘. Mohla jsem být 

velkorysejší, nebyla jsem, dodnes mne to mrzí...“  

Tuším, jak významná byla ta celoživotní informace: když jsme spolu, vydržíme 

a budeme v bezpečí. Být spolu je dobré. Informace od maminky.  

„Ale táta byl taky dobrej, jak jsme to jako děti vnímaly,“ říká Jiřina. „Sousedka 

Julča si za války k nám odnesla schovat zlato, ještě než šla do koncentráku. 

A máma pořád tátu prosila, aby to zlato vrátil, že by je Vláďa, Julčin arijský 



milý, mohl udat. Rodiče měli kvůli tomu hádku a otec to zlato pak odnesl Julče 

zpátky a ona ho dala k někomu jinému. Jako malá holka jsem cítila, že ta 

máma nejednala správně...  

Jindy, to bylo za heydrichiády a táta byl před válkou členem sociální 

demokracie. Došlo mu, že atentátníci budou hledat lékařské ošetření a patrně 

najdou v seznamu jeho jméno. Když končila ordinace, dívala se máma do 

čekárny, zda nepřišel někdo nový dát se ošetřit a říkala s úlevou: ,zase 

dobrý‘... Děti vnímají více, než si dospělí uvědomujou... Pak se máma ptala, 

,kdyby přece jen přišli, co bys udělal?‘ a táta řekl: ,ošetřil bych je podle přísahy 

a pak bych počkal a pak bych se šel udat‘; myslel si, můj táta, že by svým 

vlastním přiznáním zachránil rodinu. Jenže jeden z těch atentátníků pak přišel 

k doktoru Vojtěchovi, to byl tátův kolega, a celou tu rodinu pak Němci 

vystříleli... Rodiče si o tom vyprávěli, nebylo mi tehdy ještě deset let, nebyl to 

rozhovor, který jsem měla poslouchat... přesto jsem cítila, jak byl tatínek 

morální. Táta byl asi hodně zásadový, ale moc se o tom s námi dětmi nebavil. 

Máma s námi mluvila denně o jednoduchých věcech. Tak nás to formovalo...“  

Maminka komentovala životní události a její poznámky a soudy se dětem 

zapsaly jako formující poznatky: umřela stará paní Heroldová, tatínkova 

maminka, která s nimi bydlela. Malá vnučka taky chtěla černé šaty, aby byla 

jako ostatní, dostala aspoň černou pásku, cítila se vyznamenaná, že jde na 

pohřeb vedle svých dospělých, hráli pozounisti... rodina se vracela od hrobu a 

maminka říká: „Tahle smrt musela být, ale teď už nikdo nesmí umřít, to by moc 

bolelo“ – a děti porozuměly, že smrt patří k životu, ale smrt za války ne, to se 

stát nesmí.  

Pak za revoluce umřela jiná příbuzná, sestra Serafina, jeptiška lékárnice, za 

války od ní rodina mívala alkohol na ajerkoňak. Teta Serafina mívala v lékárně 

pod sklem jezulátko, zvedla poklop a holčička směla pohladit sametové šatičky. 

Sestra Serafina, členka řádu, nesměla vycházet z kláštera. Až když zemřela, 

opustila bránu ve smutečním průvodu.  

„Šli jsme vzhůru od Slupi na Vyšehrad,“ pamatuje si JŠ, „najednou se vynořil 

ruský voják na koni, byl květen čtyřicet pět. Voják prudce zastavil koně, kůň 



zaťukal kopyty a voják vzdal smutečnímu průvodu hold. Máma se otočila na 

tátu a řekla, snad to s těma Rusama nebude tak špatné ...“  

„Systém nemusí být přátelský, ale lidi jako jedinci si můžou rozumět – tak sis 

to pak přeložila?“  

„Určitě to byla pro mne historka formující,“ říká Jiřina. „A ten řád, to byly 

alžbětinky...“  

Přemýšlím o těch Jiřininých vzpomínkách na rodiče, o vyznění těch historek. Už 

i sám výběr je výmluvný, ze všech těch let se teď vynořily vzpomínky právě 

tyto... to samo také dává smysl.  

A tu mne Jiřina nabádá, ať si pospíším s těmi dalšími otázkami. Chce ještě 

navštívit Petra P., je nějaký nemocný...  

Právě na nemoce se teď ptám, na nemoce, které mohly v rodině hrát roli: zdali 

Jiřinino věznění znamenalo zhoršení zdraví – u ní samé či u někoho z rodiny? 

A jak věznění ovlivnilo osudy rodiny obecně?  

„Byli jsme vychováni jako, že nemáme být nemocní. Jenže brácha byl hodně 

nemocný jako dítě, a tak na mne vybyla role té zdravé. Brácha šilhal, 

podstoupil ablaci retiny a to oko pak bylo slepé... Taky jsem se občas musela 

za bratra, i když je starší než já, poprat, když ho jiné děti otravovaly. Musela 

jsem být zdravá, abych měla svoji vlastní roli. Být zdravá, je moje role od 

dětství.“  

Může být ale člověk zdráv z rozhodnutí? Poznali jsme přece tolik osudů, kdy 

onemocnění přišlo jako odpověď na stress, na zhoršení života, na nějaké 

zranění duše... tělo někdy svým strádáním mluví za duši. Jak ten kriminál 

přežilo Jiřinino tělo?  

„Celou dobu v Ruzyni jsem neonemocněla“, říká Jiřina, „přitom mne dali do 

cely nad průjezdem. Bylo tam zima, foukalo, nacpala jsem si do bot noviny, 

jenže paty jsem měla holé, zmodraly mi, byly plné omrzlin. Zařekla jsem se 

ale, že přece v tomhle svinstvu ještě neonemocním. A zůstala jsem zdravá.“  



„Jistě existuje spojení, vzájemné zastupování, mezi duší a tělem. Myslíš ale, že 

to může být až takto vědomé, vůlí ovladatelné?“  

„Ano.“  

„A kde je ten zdroj síly? Je to vrozené?“  

„Ano. A musí být trénink od dětství, já jsem zdravá být musela, nic jiného na 

mne nezbylo. Vychovala jsem pak své děti, aby zbytečně neobtěžovaly 

doktory, nevymlouvaly se na nemoce a na okolnosti. Možná jsem to někdy i 

přehnala. Dcera si zlomila ruku a špatně to srostlo, kdybych byla normální, šla 

bych s ní na mimořádnou kontrolu a nemuselo se to stát.“  

Přemýšlím nad tím, jakou roli ta odolnost a statečnost, to odhodlání neprojevit 

slabost, může hrát také ve vztahu mezi mužem a ženou...  

Před mnoha lety jsem prožívala s Jiřinou její bolest, rozpad jejího manželství. 

Nemohla jsem tomu tehdy ani uvěřit: dva tak výborní, chytří, sympatičtí lidé, 

zdálo se nám všem, že si tak rozumějí, tak dobře se doplňovali, když vyprávěli, 

uměli spolu prožívat legraci. Zprávě o jejich rozchodu jsem tehdy nemohla ani 

uvěřit... znovu teď pátrám a napadají mne nové otázky.  

Napadá mne, jaké to je pro muže, mít takovou statečnou ženu, která 

neprojevuje slabost. Obvykle si muž přeje cítit se vedle své ženy jako ten silný, 

kdo je s to pomoci a ochránit. Možná ale nepozná, kdy žena pomoc potřebuje, 

když není zvyklá říkat si o pomoc...  

„Přesně to mi říkal Petr P., když se můj muž chtěl se mnou rozcházet,“ říká 

Jiřina. „Připadala jsem si tehdy po všech těch událostech, po tom 

pronásledování... asi na pokraji sil. Říkala jsem to mému muži, že už opravdu 

nemohu. On mi odpovídal: nejsi na pokraji sil, pořád ještě se mnou 

diskutuješ...“  

Cítím náhle příval hněvu. Říkám: „Správně jsi přece měla padnout, už dávno 

asi, že.“  



„Něco takového mi Petr P. nabízel. Říkal, že si to mám dovolit. Že se smím 

zhroutit. Že mne hospitalizuje u sebe na oddělení, aby to bylo ještě 

prokazatelnější. Anebo ať se dám hospitalizovat rovnou, že můj muž potom 

pozná, že ho opravdu potřebuju... Už jsem tam chtěla nastoupit, opravdu jsem 

svého muže potřebovala, opravdu jsem chtěla ze všech sil, aby můj muž se 

mnou zůstal... Jenže tehdy si moje máma zlomila tu ruku. V noci nemohla s 

tou sádrou sama vstát a chudinka se počurala a hrozně se styděla a trápila. 

Tak jsem říkala Petrovi, až se to mámě spraví, můžu se zhroutit. Jenže můj 

muž mezitím odešel...“  

„Pamatuju se, když tě zavřeli, bylo to těsně po rozvodu, jak jsi z toho kriminálu 

vzkazovala, ať se ti vrátí, jen do té doby, než budeš zase na svobodě, pak že 

už to vydržíš líp.“ 

„Jenže to už byl pryč. Ale neobviňuju ho, názory na politiku jsme měli stejné... 

A navíc později, za nějakou dobu, dokonce přišel za mnou a prosil mne 

o odpuštění... Nechci ho obviňovat. Jenom si někdy říkám, proč taky mne 

někdo občas nepolituje...“  

„Jsou lidi, co tě mají moc rádi, a není jich málo. Jenom ti to třeba neřeknou. 

Asi by měli.“  

„Někdy bych ráda, aby si lidi nemysleli, že všecko je samozřejmé. Že všecko 

musím vydržet. Třeba proč bych se já taky nemohla naštvat? Přece už 

nemusím vydržet všecko? Na tom rodinném setkání letos o Vánocích jsme se 

s mužem o něčem domlouvali, muž potom se svou obvyklou ironií řekl: ona to 

Jiřinka ví vždycky líp. Tak jsem ho poslala do prdele. Konečně!  

Jenže můj syn Honza potom řekl: nemuselas otce mentorovat. Jenže proč 

nenapomenul taky jeho, svého otce? Ale teď je mi líto spíše muže, urazil se a 

ani si nevzal tu kachnu... Bude teď nějakou dobu uražený, je na tom hůř než 

já.“  

Zajímá mne, zda potom někdo z rodiny po něm, po muži, po tátovi... dojedl 

ten načatý díl... Z toho krásného rodinného talíře... Ale neptám se.  



A uvědomuju si taky tu cenu: domov, jakožto celoživotní přátelství a 

partnerství muže a ženy – o ten domov Jiřina přišla, když se odhodlala 

k obraně domova v tom ještě širším slova smyslu, ve smyslu vlasti. Když se 

starala o svůj klan nejširší... Jak veliká cena. Jaké těžké neštěstí. Jaké to 

muselo rozhodování.  

Nicméně ten původní domov, společenství rodičů a dětí, ten základ „klanu“ je 

stejně nezničitelný, nerozveditelný, ta rozvedená dvojice je stejně jednou 

provždy spojena skrze děti a vždy se budou o nějaký způsob spolubytí kvůli 

dětem pokoušet... těžce pokoušet...  

„Představ si, prosím, že bys měla kouzelný proutek,“ prosím Jiřinu. „Že bys 

mohla vrátit osud a s tím, co víš teď, by ses mohla rozhodovat znovu, všecko 

bys to mohla začít a zažít jinak od začátku zgruntu. Jak bys změnila své 

někdejší jednání a rozhodování?“  

„Asi bych nezměnila. Řeknu teď něco ošklivého: zamyslím se, jdu do kostela, 

nejsem sice věřící, ale řeknu: Pane Bože, ať je můj syn Honza v životě 

šťastnej. Já slibuju, že zato budu furt stejná.“  

„Ale co je na tom ošklivého?“  

„Je to hrozný, je to hrozná pýcha. Neslibuju, že se zlepším, ale že budu 

stejná.“  

„Přece jsi docela dobrá, jaká jsi?“  

„Neměla bych to říkat nahlas, je to pýcha.“  

„Pro mne jsi krásně zdravá, nejen na těle, ale i na duši. Máš vzácnou přednost 

– netrápí tě pocity viny. Umíš sebe samu přijmout. Přála bych si hodně 

takových lidí kolem sebe.“  

„Ale neměla bych to říkat v kostele. A kdyby o tom věděl můj muž, šíleně by se 

zlobil, že nejdu do sebe.“  

„Vždycky si myslím, že jediná vina je zlý úmysl.“  



„Tak já ti zato povím sen, co se mi na dnešek zdál: je to jakoby krásný 

Dubrovník, slunce vysoko, úzké uličky, těmi jde moje dcera Lucinka, na sobě 

má dětské šatičky, jde po straně, kde se lomí slunce, není ji moc vidět, ale já 

přitom vím, že v zákrytu jedné tmavé ulice přicházejí zlí výrostci, mají 

znetvořené obličeje, jako od lepry... chci, aby ta zdravá hezká holčička 

s copánky nešla až na konec ulice, aby je nepotkala... cítím úzkost, kterou za 

dne neznám, je to jakoby úzkost mojí mámy...“  

Poslouchám ten sen a cítím, jak je mi blízký. Poznávám odedávnou úzkost 

mámy o dítě, starost ženy o vlastní nesmrtelnost, ta je zakotvena v malé 

holčičce, v holčičce, která je mladším vydáním matčina těla, příslibem věčně 

pokračujícího života...  

„Ale to není jenom Lucinka,“ říkám, „to jsi skrze Lucinku i ty sama. Měla by ses 

o sebe více starat, ochraňovat se před vším zlým, daleko více než to děláš. 

V tom snu to sama sobě říkáš.“  

„Jenže sobě samé se mi to ve skutečnosti říká těžko.“  

„Taky je pro tebe snadnější starat se o jiné než o sebe.“  

Jiřina ví, že tomu tak je. Navštívila před Vánoci bratra a švagrovou, oba 

nemocné, napadlo ji, že by si taky měla měřit tlak a šla si koupit tonometr. 

Lékárnice říká, potřebujete ho teď hned?‘ a že je zrovna mají dovézt. ,Kdepak, 

to nespěchá, je to dárek pro někoho až na vánoce‘ říká Jiřina...  

„Vidíš to,“ říká JŠ mně, „úplně anonymní bábě se stydím přiznat, že o sebe chci 

pečovat.“  

„To se nelze divit, když máš od dětství zakázáno být nemocná.“  

„Nedávno jsem měla laringitidu s horečkou. Můj syn přišel nečekaně, takže 

jsem měla zavázaný krk... Nikdy mě tak neviděl, úplně se vyjevil. Něco 

takového se ode mne nečeká. Lidi si představujou, že všecko vydržím... Ale já 

jsem si to ani neuvědomila, to všecko mi dochází až teď, když to tady 

vykládám...“  



Nicméně tonometr si přece jen koupila a hodnoty zapsala. Byly dost vyšší. 

Slíbila si, že půjde k lékaři, kvůli té rodinné zátěži s očima. Napadá ji, ale 

nikomu to neřekla: co kdyby dostala iktus a přestala vidět...  

„Kamarádi by si měli spolu víc povídat,“ přeju si, „měli bychom se více vídat...“  

„Více vídat? Řeknu ti ještě jeden sen: jsem v takovém dřevěném kostelíku na 

Kvildě, je plný lidí, proti mně jde kněz a má amoční brýle. To nosíval brácha 

jako dítě, člověk skrz ty brýle vidí jen malou dírkou dopředu, po stranách má 

klapky jako kůň; tak ten kněz má ty amoční brýle a nevidí mne a já ty brýle 

mám taky a nevidím se s těmi lidmi, co jsou hned vedle, nemohu se vidět 

s těmi nejbližšími, smím koukat jenom dopředu...“  

Stane se mi někdy, že nevím hned, co říci, či jak to říci. Bývá to někdy právě 

v takové chvíli, kdy zrovna velice toužím řici něco od srdce. Jiřina překvapivě 

mlčí, zvedá oči a hledí na lustr, na svoji záložku s andělíčkem a hvězdičkou.  

„Máš, holka, stejnej lustr, jako jsme měli my doma,“ říká. „Úplně ten samej.“ 

Ten lustr ale není po mámě, koupila jsem si ho v obchodě, kde se prodávají 

osiřelé věci, co přišly o své lidi.  

Jiřina se loučí, odchází za Petrem P., je nějaký nemocný.  

Stále přemýšlím, jak zformulovat to, co jí chci říci, žádná slova mne 

nenapadají.  

Sklízím se stolu. Jiřinina miska s kompotem a pomerančem je nedojedená. 

Zvedám tu misku, nesu lžíci k ústům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMŘELA – PÍŠE MI JEJÍ SYN V NOCI  22. května 2021  

 

 A za pár dní měla mít narozeniny.  

 Měla jsem ji ráda bez výhrad.  

 Mohu připomínat její dobré vlastnosti. Jiřininy zásluhy mimořádné, její 

dobré počiny mimo řád, nad řád, zejména když řád poklesl v ne-řád. 

Považovala za správné šířit svobodnou literaturu, protože pravdomluvné slovo 

(jak přesně zpíval Hutka) u nás pomáhalo lidem proti lži a útlaku, podobně, 

jako slovo Bible v době pobělohorské, zajímavá kontinuita. Ta oblast veřejná 

jistě bude zmiňována podrobněji. A z oblasti soukromé: uměla velmi účinně 

pomáhat (třeba já jí vděčím přinejmenším za to, že mne v době normalizační 

nezaměstnanosti naučila vyhodnocovat výzkumné archy).  

 Nicméně to, co Jiřinu odlišovalo nad jiné, nebyla jen činění mimořádná 

pozitivní, ale zejména nepřítomnost různých slabostí: nebála se mocné síly. 

Neváhala postavit se nespravedlnosti. (Pokud se zabála, těžko bylo poznat.)  

I když riskovala a pak opravdu zažila kriminál, nedala se bázní opanovat. 

A Jiřina také nesoutěžila, neměla potřebu soutěžit s ostatními ženami – ve 

výkonu, v kráse, v očích mužů. Nezáviděla. Neměla v sobě nízkost. 

 Bylo mi s ní dobře zejména pro to, co postrádala, co jí nebylo dáno, čím 

nebyla postižena. Vyzařovala potom pocit bezpečí a výjimečnosti: byla jí 

vlastní noblesa.   

 Občas zaklela, s chutí a vulgárně. A bylo to osvobozující, k obecnému 

potěšení. 

 Vynořuje se teď obraz: je to heroina. A spolu s tím také inspirace, vznik 

toho obrazu: jak se za války tatínek připravoval podstoupit nebezpečí, kdyby 

jako lékař pomáhal tzv. nepříteli, jak maminka byla s to riskovat, aby ve chvíli 

ohrožení byla tatínkovi posilou... vedle toho potom, jak holčička Jiřina bránila 

svého staršího bratra, prala se za něj, když jej velcí kluci otravovali pro jeho 

zrakovou vadu... jak často bylo třeba se bránit proti něčemu silnému zlému. 

Jak je ten zápas potřebný a dobrý a současně nebezpečný. Už jsem se jí na 

vše vyptávala a co jsem mohla, to jsem už napsala.  

 A ještě to není úplné. Ještě vidím jednu Jiřinu. Vrací se z kriminálu. Nese 

mi dárek: maličkou figurku, kterou v kriminále uhnětla z uspořeného chleba. 



Sedíme kolem stolu. Jenom její manžel není, chyběl už od počátku kriminálu. 

Velká bolest... Ale Jiřina má i jiné dospělé, moc ji mají rádi přátelé. Vítáme ji 

s velikou úlevou a radostí a Jiřina vypráví. Slyšíme příběhy spoluvězeňkyň i 

slova bachařek, je to i legrace a je to tedy síla, zavřu oči a hned je vidím, živé 

drsné ženské postavy, trápení na obou stranách ...jak to může Jiřina vydržet?   

 Pak jde Jiřina trochu vydechnout z pokoje ven na terasu. Na terase 

v prádelním koši objeví spící mimino. Je to moje první vnučka, čtyřměsíční 

Andulka. Jiřina ji uvidí – a náhle se svět promění. Jiřina popadne spící mimino, 

zvedne a přitiskne k sobě a drží a drží pevně a pláče a pláče.  

 Andulka zázrakem nepláče.  

 Snad to mimino s Jiřinou prožívá tu pradávnou moc: objetí člověka 

člověkem.  

 Jiřina byla úplná.  

 Stýská se mi a už to nebude jinak... 

 

 


