
KÝČ VLASTI 

 

V životě spisovatele někdy nastane prazvláštní situace, že některé názory vlastních postav při-

jme za své, přestože jimi dříve opovrhoval. Takovým příkladem je i možnost lidské existence, 

které podlehne Adis z mé novely Přístav Cuxhaven a kterou popisuje slovy: 

„Vlast si člověk nevybírá, ale to, jestli ji přijme za svou a jak se k ní bude chovat, je už jeho 

svobodným rozhodnutím. Může v ní žít, nebo také žít jinde, vzdálen tisíce kilometrů, a přesto 

ji za vlast považovat. Můj vztah k zemi, kde jsem se narodil, je zvláštní tím, že není, a dokonce 

si myslím, že se to může přihodit komukoliv kdekoliv. Prostě od dveří mého bytu až k hranicím 

dalšího státu se rozléhá bezejmenný prostor, který mě nezajímá, ke kterému nechovám žádný 

cit. Přijde mi ubohé za to někoho vinit, protože vše je koneckonců důsledkem něčeho, co něko-

likanásobně přesahuje lidskou existenci, existenci mé rodné země, natož můj život. O které 

zemi to tu vlastně mluvím a jak se to stalo? 

Víte, mou vlastí bylo Česko, matičkou Praha a otcem rodný dům ve Spálené ulici. A rád 

vysvětluju, že překvapivě byl mou vlastí i jeden nezáhadně záhadný člověk jménem Kafka, 

který sice psal německy, protože spisovatel nějak psát musí, ale pro něho to nic neznamenalo, 

pokud mezi německým národem nežil. Spolu jsme patřili k národu, o němž kdysi jeho vlastní 

básník hrdě prohlásil: „Je z osmdesáti pěti procent blbej jak hovno!“ Skutečně nevím, jak to 

dokázal přesně vypočítat, nebyl přece matematik, ale poeta a kavárenský povaleč, a těmi se 

musí pohrdat, i kdyby jen pro ten pocit, jak to je snadné. On mě však nezajímá. Soustředím se 

pouze na číslici 85, která v sobě skrývá vertikální nekonečno a den za dnem roste před očima 

až k vrcholku dokonalé blbosti, jenž se dobývá mnohem častěji než vrcholky nejvyšších hor, 

ale zřídka se tím někdo chlubí. Dnes už přitom není žádná vznešená myšlenka, kterou by blbost 

nevyužila. 

Myslím, že číslice 85 je zvláštní a že je jí dost, ale po všech zkušenostech, které Češi mají, 

může i něco znamenat, pokud tedy ve vztahu k nim připustíme, že zapomínání je za jistých 

okolností projevem hlouposti. Někdy ale může být zapomínání také jediným možným způso-

bem přežití a ať už se to někomu líbí, nebo ne, Česko přežilo, i když z něho dnes mohlo být 

Österreich, Deutschland, Russia, nebo kdo ví, co ještě horšího a nikdo by se tomu nemohl divit. 

Nikdo by se už nedivil, proč Češi i po století existence svého státu zpívají Kde domov můj? 

Býval jsem tedy Čechem. Co z toho zůstalo? Méně než nic. Už nepůsobí to tajuplné pojivo, 

které vše spojovalo. Vše se rozpadlo na částice jak uran v puchýřovité rudě smolince, ze které 

nakonec zbyde bezcenný kámen, přestože kvůli němu tolik lidí zahynulo. Jednoho dne jsem si 

uvědomil, že mou vlastí byl určitý cit. A tomu bylo ublíženo. Ne jednou, spíš neustále. Nejdříve 

prohrávala takzvaná pravda, později takzvaná láska. A to pak člověk odejde do cizí země, do 

temna, nebo ještě dál – do času („Až příliš snadno se odchází do času!“).  

Z mé vlasti odcházeli lidé vždycky, často vzdělanci, umělci, lékaři, vědci, protože ti tak ně-

jak dopředu tuší, když se chystá nějaká hloupost. Odcházeli smutní a poražení v nekoneč-

ných davech. Někdy šli i s proudem tanků a krve. Dívali se po sobě jak vystrašená prasata 

jdoucí na porážku – porážku inteligence. Ztratili se v čase a čas v mé zemi se na mnoho let 

ztišil. Nic neznamenal anebo znamenal nic, jak se komu líbí to slovíčkaření. Ale nic je nic a nic 

to nezmění. Jenom s každým dnem víc bolí. 



Láska vynucená tanky je bratrsky pevná a zdá se být věčná tím, kolik živé moci přemohla. 

Většina z těch lidí tehdy určitě odcházela s těžkým srdcem, že už se nebudou moci vrátit, ale 

pro mě to bylo lehké. Nikdo mě nemusel vyhánět. Neznechucovaly mě prolhanost, egoismus 

nebo podvody nejvyšších politiků, kteří s námi donekonečna... – Asi víte, co se dělá s deseti 

vypitými pivy? – Nezarmucovaly mě ani výlučné vlastnosti české povahy, jakými jsou závist 

a strach před vším cizím. – Chápu, že ne každá špatná zkušenost se musí vyzkoušet na vlastní 

kůži. – Nezajímaly mě ani lepší platy nebo styl života v jiné zemi. Ne, to všechno je mi s pro-

minutím jedno. Zjistil jsem totiž, že vlast k životu nepotřebuju. A takovou, o které tu mluvím, 

bych snad ani nechtěl. Je mi lhostejná. Prostě se to stalo. Vlastně se to muselo jednou stát, 

protože už to tak dál nešlo. Jenomže vlast je bohužel jako lejno, vždyť víte, to se přilepí a pak 

se s ním musí bojovat. Často i v cizině. Někdy je dokonce tak husté, že by se mohlo míchat 

klackem. 

Předstíraný cit se stává kýčem. A protože kýč vlasti je odporný, léty i ideologicky odzkou-

šený na miliónech nevinných lidí, chovám dnes už pouze úctu k zemi, ve které jsem se narodil 

a ze které jsem ještě raději odjel. Ne, už nemám vlast a taky nic, čemu chci říkat domov. Kde 

by mé nadání bylo znásilněno, soukromí prohledáno. Kde zjišťuju... Kde se mi stále opakuje 

v hlavě, že kdybych nemohl být svůj, cítil bych se lépe mrtvý.“ 
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