
ČTENÁŘI 

 

Knižní vydání svých děl jsem původně nikdy neplánoval z několika osobních, ale především 

uměleckých přesvědčení, kterými nechci unavovat. Jsou jen mentální onanií, které podléhá 

každý umělec, a ačkoliv o ní bývá často smýšleno pohrdavě, pro umělce je bytostně důležitá 

sebepoznáním, které mu přináší. Zmíním proto jen, že s nástupem elektronických knih nebylo 

zřejmé, jaký bude další vývoj ve vydávání literatury. Elektronická kniha totiž nabízí autorovi 

i čtenáři úplně nové možnosti a je zajímavou alternativou ke knize klasické. Dnes je ale jisté 

(A kdy nebylo? :)), že tištěná kniha přetrvá, protože má neocenitelnou uměleckou hodnotu a po-

skytuje jedinečné smyslové požitky. Při jejím vydání by tedy nemělo jít o pouhý literární počin, 

ale také o počin estetický, vjemový, který je v souladu s představou autora o vlastním díle. 

Teprve tato úvaha, a především zájem čtenářů, mě přiměly vydávat svá díla knižně. 

Vysvětlím, proč především zájem čtenářů. Velmi rád se přitom budu uchylovat k předmluvě 

Ladislava Fukse k jeho románu Myši Natálie Mooshabrové. Při literatuře jde totiž vždycky 

o čtenáře. Mám-li být přesný, o literární dopad na ně. Ten však nemůže být u všech čtenářů 

stejný, neboť se liší vkusem, zálibami, vzděláním, sympatiemi. Pravdou však je, že umění, které 

nic neříká, které není pro lidi, je vlastně pro kočku. Míjí nás, možná se příjemně otře jako ta 

Micka, ale to je k uzoufání málo pro lidskou duši. Takové umění nestojí za nic, ať se tváří 

hlubokomyslně, jak chce. Existuje pro ně výstižný slovní obrat umění pro umění. Je to umění, 

které obdivujeme, klaníme se mu, oceňujeme, ale nechápeme. Jsem přesvědčený, že v literatuře 

ho uplatnit nelze, protože každé literární dílo má vždy směřovat k pochopení. Nemusí však 

směřovat přímočaře, právě naopak. Čtenář by se proto měl ke knize vracet, zamýšlet se nad 

jejím obsahem, třeba i s odstupem let. Nevnímat literaturu pouze jako duševní stravu, kterou je 

nutno zkonzumovat, a to čím dříve, tím lépe. Taková literatura totiž postrádá smysl jak pro 

čtenáře, tak pro spisovatele. Stává se z ní sezónní zboží, kterého si nelze vážit a jehož cena tedy 

zákonitě klesá. 

Čtenáři jsou proto u spisovatele vždy až na prvním místě. Nemám teď na mysli, že se jim 

podbízí, ale že jim naslouchá a vnímá je. Mají-li čtenáři zájem o knižní vydání, je pro autora 

milou příležitostí ho připravit. Není-li to samozřejmě v rozporu s jeho přesvědčením, protože 

každý autor si se svým dílem může zacházet, jak chce. Nic se nestane, zajde-li kniha po pěti či 

deseti svazcích. Co na tom? Práce, radost i smutek spisovatele začíná a končí u textu, přesněji 

řečeno u myšlenky, a nikoliv u knihy nebo u čtenářů. 

 

V Praze, dne 16. ledna 2017 

 

 


