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Znovu žasnu nad tím, jak bez odporu se všechno hroutí.
Victor Klemperer: Deníky 1933—1941

1/ A N G L I E

Takže Walter König je mrtvý. Irmi mi tu zprávu zavolala uprostřed 
noci; byla z toho sklíčená a nedokázala pochopit, že já ne. „Byl to 
tvůj kamarád, Paule,“ divila se. „Jak ti to může být jedno?“

Řekl jsem, že sám nevím.
Nevyzpytatelný Walter, protivný Walter: ve skutečnosti mi 

nebyl o nic bližší než Jenö, který před desítkami let zmizel ně-
kde v Londýně. Co je mi po tom, že je Walter mrtvý? Jeho život, 
to byly jen lehkovážné zrady a lenivá zášť, a já jsem s Walterem 
skoncoval už onoho dne, kdy jsem jednou provždy odjel z Berlína.

Necítil jsem nic. A nebylo divu.
Polovina z  naší skupinky je teď po smrti: Waltera dostala 

mrtvice. Kasparovo letadlo sestřelili nad Alexandrií. A pak je tu 
Charlotte, která umřela v bukovém lese necelých osm kilometrů 
severně od Výmaru, kde tenhle příběh začíná.

Na Charlotte myslím každý den. Vzpomínky na ni jsou jako 
nabité elektřinou. Sedím třeba u plátna, štětec v ruce, jen udělat 
tah, když vtom mě sešněruje bolest, s níž si nedovedu poradit, 
ani po takové době: od její smrti uplynulo skoro třicet let; od na-
šeho společného života v Berlíně čtyřicet. Teď za mnou přichází 
ve snech, když obědvám, když se koupu; vidím ji u tkalcovského 
stavu, vidím, jak se v pánském oblečení prochází po zoologické 
zahradě, a nakonec ji vidím před razií na Bauhausu, jak říká, že 
z Německa neodejde.

Aťsi je Walter třeba stokrát mrtvý, jen kdybych býval nepřišel 
o ni; jenže to je fantazírování. Pravda je taková, že její smrt kladu 
Walterovi za vinu. Mohl Ernsta Steinera poprosit, aby ji z lágru 
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dostal; mohl zajít za těmi správnými lidmi. Bylo to v jeho moci. 
Možná to dokonce byl poslední tah v jeho promyšlené strategii: 
nechat ji umřít na mýtině u lesa, kde jsme v létě tolikrát tábořili, 
odkud jsme se na kolech vracívali do Výmaru a celou cestu nás 
provázel blikající negativ ubíhající bučiny, v dobách, kdy jsme 
ještě všichni drželi pospolu, nás šest, v těch báječných prvních 
letech na Bauhausu.

To, co se s námi stalo, by každý z mých přátel vylíčil jinak a já 
nepopírám, že můj pohled je subjektivní. Vím, že celé vyprávění 
je nasvícené následným zármutkem: mé štěstí se zdá zářivěj-
ší, těžkým časům žal možná dodal větší hloubku. Někdy svému 
mladšímu já závidím, jindy se mi minulost jeví jako obraz zkázy.

Tohle je můj příběh o tom, jak to s námi bylo ve dvacátých 
letech: v dekádě oslnivé nádhery i tragédie. Ale mám-li ho vyprá-
vět já, chci se vyvarovat zkreslení. Teď když je Walter po smrti, 
budu vyprávět o něm. Musím však vypovědět taky o sobě. Tohle 
je moje zpověď. Doznání, s nímž jsem se zatím nikomu nesvěřil 
a které jsem si vlastně ani sám nepřipouštěl. Celé ty roky, kdy 
jsem přičítal vinu Walterovi, vlastně ještě déle, jsem zavíral oči 
před tím, co jsem udělal — a neudělal — já sám, abych Charlotte 
zachránil.

Jeden přítel mi kdysi řekl, že skutečně zavrženíhodné je ta-
kové tajemství, které nesmí být nikdy vyřčeno; ze své ostudnos-
ti se vykupuje mlčením. Já jsem celé ty roky mlčel, teď nastal 
čas. V jednu chvíli, když jsme se Charlotte společně žili v Berlíně, 
jsem ji i já mohl zachránit. To Walter mi dal na vybranou, já jsem 
zhodnotil všechna fakta a pak — metodicky, s rozvahou — jsem 
se rozhodl nejednat. Nešlo o unáhlené rozhodnutí v řádu minut 
nebo hodin. Dospěl jsem k němu v průběhu dvou týdnů.

Pokud Charlotte zabil Walter, zabil jsem ji i já.

V Ý M A R ,  1 9 2 2
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2/ V Ý M A R

Oslnivý rok! Náš první rok na Bauhausu byl záviděníhodný. 
Bylo nás tehdy šest: Walter a Jenö, Kaspar a Irmi, já a Charlotte. 
Takhle jsme byli spárovaní už od začátku. Když jsme nastou-
pili do přípravného kurzu, bylo nám osmnáct, Jenömu (tuhle 
maďarskou zdrobnělinu jména Eugene podědil po oblíbeném 
strýčkovi) dvacet; právě na Bauhausu jsme se naučili všechno, 
co jsme měli v budoucnu potřebovat: o barvě a tvaru, povrchu 
a vlastnostech materiálů. Tady jsme poznali samotnou podstatu 
věcí: papírovost papíru, dřevitost dřeva, sílu provazu i nitě. Ale 
především jsme se tady naučili držet půst, tady jsme zjistili, že 
půst může z našeho hladu vykřesat tetelící se, chaotické, opoj-
né světy.

Charlotte mě fascinovala od prvního dne začínajícího semest-
ru. Seznámil jsem se s ní při obědě ve školní kantýně. Zářijové 
slunce vrhalo na dlouhé stoly stíny stromů, takže i její kůže se 
proměnila v plátno, na němž se tetelil a poskakoval den. Myslel 
jsem, že právě tohle víření způsobilo, že její pohled byl tak obtíž-
ně čitelný: rezervovaný, ale zároveň vyzývavý.

Posadil jsem se k jednomu konci stolu s Walterem a Jenöm: 
poznal jsem je na Ředitelově úvodní hodině a okamžitě se mi za-
líbila jejich neskrývaná touha spřátelit se. Charlotte s Irmi a Kas-
parem seděli na opačném konci. To jsme byli my: světelná mo-
mentka; přátelství na pokraji velkých událostí.

Walter a Jenö se bavili o tom, kde byli jejich sourozenci bě-
hem války. Já jsem o svém bratru Peterovi mluvit nechtěl — bylo 
to příliš bolestné, příliš komplikované —, navíc mou pozornost 
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zcela poutala Charlotte. Zářivě blonďaté mikádo měla zastřižené 
podél spodní čelisti. Lenivě, ospale přivírala víčka. Pohled jejích 
krásných zelených očí byl klidný a prázdný zároveň. Spíš kluk než 
žena, byla hubená, na zápěstích i ve výstřihu se jí ostře rýsovaly 
kosti. Moc se neusmívala.

Když se Walter a Jenö vzdálili, aby se prošli po městě — Wal-
ter chtěl vidět Goethův dům —, zůstal jsem sedět u stolu, kde 
Charlotte o samotě dojídala zelené jablko, jehož barvu umocňo-
vala blízkost jejích očí.

„Ty jsi ve třídě mistra Ittena?“ zeptal jsem se.
Začervenala se. „To jsme přece všichni,“ odvětila.
Zeptal jsem se, jestli si můžu přisednout; pokynula rukou 

k židli.
„Jak se jmenuješ?“
„Charlotte.“
Její němčina měla sotva znatelný přízvuk. „Odkud jsi, Char-

lotte?“
„Z Prahy.“ A po chvíli se zeptala: „A ty? Jak se jmenuješ ty?“
„Paul. Paul Beckermann.“
Člověk někdy pocítí štěstí s takovou intenzitou, až má strach, 

že omdlí. Napadlo mě, jestli mi bezvládná hlava vzápětí nepadne 
ztěžka na stůl: jestli to není jediný způsob, jak přežít pohled na 
zuby té plavovlasé dívky. V němčině existuje slovo Herzenslust. 
Potěšení srdce. Já jsem našel to své. „Jdu se projít. Nechceš jít 
se mnou?“

Usmála se. Taková krása! Zatímco jsem kráčel vedle ní, hla-
vou mi běželo: Neříkej jí, že ji miluješ. Ne teď, pár minut poté, co 
jste se seznámili!

Vydali jsme se k parku na břehu Ilmu a Charlotte mi vyprá-
věla o domově: studovala na pražské Karlově univerzitě, institu-

ci, kte rou její matka schvalovala. Kreslili tam mramorové busty 
a skicovali muskulaturu podle živých modelů, jako by (pronesla 
Charlotte s bezděčnou přezíravostí) byli chirurgové chystající se 
operovat. Když přestoupila na Bauhaus, rodiče zuřili. Chtěli, aby 
malovala rodinné portréty; anebo ještě lépe: aby se dobře vdala. 
„Otec se mnou ještě pořád nemluví,“ prohlásila, když jsme se 
blížili k řece. „Hodně se zlobí. Myslel, že o moji budoucnost už se 
postaral. Je zatrpklý, ne jen rozzlobený.“

Zasmušilá dívka kráčející po mém boku parkem; možná jsem 
měl tehdy prostě utéct: stačila tahle malá dávka Charlotte a už 
jsem lapal po dechu.

„Páni, Bauhaus!“ vydechla s náznakem paniky v hlase. „Co 
tady proboha budeme dělat?“

„Nevím,“ odpověděl jsem, protože tahle otázka mě kupodi-
vu zatím vůbec nenapadla. Věděl jsem jen, že od okamžiku, kdy 
jsem spatřil Kirchnerovo Koupání u Moritzburgu, jsem netoužil 
být nikde jinde než tady.

„Támhle bydlím.“ Ukázala k růžové budově. „Nahoře v pod-
kroví. Vedle knihovny. Mám výhled do rokokového sálu.“

„A na palác.“
„A na palác. Ten smrdí hnojem ze stájí.“
Minuli jsme Goethův zahradní domek, bledě modrý, se str-

mou střechou ve tvaru převráceného V, o kus dál pracovali na 
pozemku studenti. Zamávali na nás. Nějak poznali, že patříme 
k nim. Na železném můstku jsme zahlédli Waltera a Jenöho a po-
dél vody jsme se k nim vrátili. Ilm tekl lenivě, na jeho hladině se 
tvořily drobné víry, jako by někdo házel cosi do řeky po celých 
hrstech. Jenö se na nás z můstku usmál, třeba už tušil.

„Myslíte, že by se tu dalo rybařit?“ zeptal se.
„Možná.“



14 15

V odrazu hladiny chyběly stromům vrcholky korun. Bylo ještě 
teplo, na mělčině, kde vyrážely mladé proutky, jsme si mácha-
li nohy. Walter se k nám nepřidal; neumí plavat, vysvětlil nám 
a nedůvěřivým pohledem sledoval víry na hladině. Povídali jsme 
si hlavně o domově; odkud jsme, jak fádní existenci jsme unik-
li. Válku žádný z nás nepoznal. Věděli jsme, že jsme měli štěstí, 
a naše životy měly v tom dozrávajícím odpoledni zlatavý nádech.

Došli jsme se zpátky do školy, kde nás to odpoledne čekaly ještě 
další úvodní hodiny; všichni jsme hořeli nedočkavostí, kdy uvidí-
me mistra Kleeho a mistra Kandinského, největší hvězdy školy. 
Řada z nás sem přišla kvůli nim, ukázalo se ale, že prváky ne-
boli — jak se nám říkalo — děťátka Bauhausu ani jeden z nich 
nevyučuje.

Naši první hodinu tak vedl švýcarský malíř mistr Itten. Byl 
oblečený v karmínovém hábitu, hlavu měl oholenou, na nose ku-
laté brýle, v nichž se občas světlo zalesklo tak, že mu nebylo vidět 
do očí. Když se na školu přijeli podívat moji rodiče, při setkání 
s Ředitelem, který je coby architekt přijal v saku a kravatě, vlídně 
pokyvovali hlavou, protože takové muže důvěrně znali. Teď jsem 
si přál, aby viděli mistra Ittena, jenž připomínal mnicha se zbož-
ným zápalem v očích. Oknem dílny byl vidět několik kilometrů 
vzdálený bukový les: mihotání přívětivé zeleně.

Mistr Itten toho na úvod moc neřekl. Vysvětlil nám, že na 
židle nezbyly peníze, a tak musíme sedět na zemi. Rozdělil nás 
do skupin, před každou položil pár knih a citron a zadal nám, ať 
zachytíme první dojmy z toho zátiší. Pak odešel.

V napodobování skutečnosti jsem byl ze školy zběhlý a do 
úkolu jsem se natolik zabral, že jsem si ani nevšiml, kolik utek-
lo času, když se mistr Itten vrátil. Ukázal jsem skicák Charlotte, 

ta pokývala hlavou, předvést mi vlastní výtvor se však zdráhala. 
Itten si kresby prohlédl, pohyboval se mezi námi tak tiše, že mě 
napadlo, jestli vůbec nosí boty. Všichni byli napjatí. Knihy jsem 
měl jako podle pravítka, citrony správně zakulacené; ale tady 
jsme byli na Bauhausu, nemohli jsme to mít správně.

„Ne,“ prohlásil nakonec, čímž stvrdil naše obavy. Vzal si jeden 
z citronů a rozřízl ho kapesním nožíkem, takže jsme okamžitě 
ucítili jeho vůni. Když se do něj zakousl, celá učebna se otřásla. 
„Jak můžete kreslit citron, aniž jste předtím ochutnali jeho duži-
nu? Do kreslení se musí zapojit celé vaše tělo. Vaše ústa, střeva, 
plíce. Pokud si myslíte, že jde jen o ruku, oko a mozek, jste bez 
života — a váš výtvor taky. Citron není jen citron: tvoří jej i jeho 
kyselost, trpkost, dřeň pod slupkou, pecky a pyramidový vnit-
řek. Citron není žlutá kůra vyplněná vzduchem, ani tahy tužkou 
na papíře. Citron je jako odaliska. Musíte ho svést. Musíte se jím 
nechat svést.“

Hodil plod směrem k nám, Walter ho chytil.
Itten začal přecházet sem a tam a rozvíjel svou myšlenku. 

„Skica není přípravná práce. Skica už je výsledek. Vasari to vě-
děl: to, co děláme, když skicujeme, je akt tvůrčí posedlosti, 
vášně. Teprve když Leonardo dostal papír místo papyru, mohl 
konečně nejen skicovat, ale svobodně vynalézat. Renesanční 
myslitelé od umělce požadovali, aby ve svém díle vyvažoval dva 
aspekty, které se nazývají decorum a licenza: přiměřenost a in-
vence. Skica, to je ztělesnění umělecké invence, protože v sobě 
zahrnuje ještě všechny možnosti: že citron představuje ňadro, 
ústa, nádor, anebo že citron,“ — rozevřel prázdné dlaně — „že 
citron ve skutečnosti vůbec neexistuje. Začněte znovu. Ale ať 
je v tom licenza!“ prohlásil a bouchl dlaní do stolu: „Licenza! 
Licenza! Licenza!“
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Pak sledoval, jak citron osaháváme, očicháváme, loupeme ho 
a ochutnáváme. Později přistoupil k Charlotte a položil jí ruce 
na ramena. „Pořád ještě máte v šíji ospalost,“ pravil. „Musíte ji 
uvolnit.“

Když jsme dorazili na uvítací večírek, byla už tma. Okna jídelny 
byla od oběda zakrytá starými novinami. Lidé z města se pokou-
šeli zjistit, co se uvnitř děje, jenže novinami nepronikalo dost 
světla. Když jsme se s Walterem přiblížili, zaslechli jsme z kantý-
ny podivnou hudbu. „To je ono,“ pravil Walter, já jsem však ne-
tušil, co myslí tím ono. Vybavil se mi Charlottin roztřesený hlas, 
když se ptala „Co tady proboha budeme dělat?“, a uvažoval jsem, 
jestli jí dnešní večer může nabídnout odpověď.

Abychom se do kantýny dostali, museli jsme se proplazit tu-
nelem vyrobeným z pivního sudu. Na tapety uvnitř kantýny na-
malovali ostatní studenti barevné motivy: červené čtverce, mod-
ré kruhy a žluté trojúhelníky. Že to jsou barvy a tvary Bauhausu, 
už jsem věděl. Ze stropu visely cáry látek a kusy provazů. Trum-
petista vyrážel nelibozvučné skřeky.

Když se znovu objevil mistr Itten, už jsme v sobě měli pár 
drinků. Teď byl oblečený v něčem, co trochu připomínalo kostým 
starosty, na hlavě napoleonský klobouk, na nohou turecké boty 
se zahnutou špičkou. Zacinkal na skleničku a lidé kolem se v tu 
chvíli přeskupili tak, že se Charlotte ocitla vedle mě.

„Letošní absolventi mě navlékli do tohoto směšného hávu.“ 
Z davu se ozval smích, většina přítomných, muži i ženy, na sobě 
měla košili a černé kalhoty. „Ale má to svůj důvod. Ředitel s vámi 
dnes ráno hovořil o praktických stránkách prvního roku vašeho 
studia. Budete se učit o površích, světle, barvě, teplotě a tvaru. To 
se týká všeho, nejen malířské barvy a uhlu, ale i drátu, kamene, 

papíru. Od nynějška budete kreslit a malovat teprve tehdy, až po-
rozumíte materiálu. Samotná tvorba je vrchol, ale cesta k němu 
je dlouhá.

Důvodem, proč tu teď stojím takhle,“  — z  jednoho konce 
místnosti se ozval veselý pokřik a Ředitel v obleku se neklidně 
ošil — „a důvodem, proč jste se sem museli připlazit jako batola-
ta, je to, že nejen vy, ale my všichni jsme tady, abychom si hráli. 
Tam venku jsou lidé, kteří nesnesou pomyšlení na to, že dospělí 
si hrají; jenže tohle je náš přístup. Hra. Risk. Experiment. Nákres. 
Skica. Pozorování. Licenza. Kousnout do citronu. Nazvěte to, jak 
chcete. Chci, abyste si každý den našli chvíli na to, abyste nic ne-
dělali, jen s otevřenýma očima snili. Pro řadu lidí je to pobuřující 
představa. Ale dělejte to. Nicnedělání je radikální čin.

Všechno, co tady budeme dělat — a to si prosím uvědomte co 
nejdřív —, je na jedno použití. Skutečně, ve svých hodinách vás 
budu často nabádat, abyste svoje výtvory zahodili. Naším hyb-
ným principem není originalita, ale metodika. Myšlení je tvoře-
ní. A tvoření je myšlení. Pokud se budete tohoto principu držet, 
určitě se budete báječně bavit. Kreativita, ve své novorozenecké 
inkarnaci, je chaotická, asociativní, svobodná, nezná pravidla ani 
hranice. A to je celé. Můj hlas zní v lepším případě jako rány na 
buben. Bože, ochraňuj děťátka Bauhausu!“

Jásot v sále, projev mistra Ittena si získal všechny, dokonce 
i Ředitele, který působil spíš jako účetní než jako architekt. Pak 
jeden student vyzval prváky, aby nastoupili do řady.

„Byl úžasný, viď?“ prohodila vedle stojící Charlotte.
„Ano,“ vydechl jsem, ačkoliv mi bylo jasné, že jsem Ittenův 

proslov úplně nepochopil. „Naprosto úžasný.“
Stoupli jsme si do řady a proplazili jsme se zase ven. Pak jsme 

v  zástupu dopochodovali na náměstí Frauenplan,  obklopené 
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 kavárnami. Uprostřed stála kašna, do níž chrlilo vodu jakési 
stvoření, napůl ryba, napůl člověk. Každý nový student musel 
předstoupit, otočit se a pozpátku padnout do natažených paží 
dvou dalších. Třetí student ho pak za skřeku trumpety pokřtil 
„svěcenou vodou“ z kašny coby nové děťátko Bauhausu. Místní 
se na nás dívali, jako bychom se zbláznili, a číšníci nás odháněli 
zlostným dupáním, jako bychom byli toulaví psi.

Organizátoři si toho vůbec nevšímali. Ředitel zmizel už dáv-
no, mistr Itten ostatně taky.

Zatímco jsme sledovali křest svých nových přátel: Jenöho 
a Waltera, pak Irmi a Kaspara, cítil jsem, že se Charlottina nálada 
proměňuje. Když už byla skoro na řadě, zdála se překvapivě ner-
vózní, k fontáně pak vykročila s viditelnými obavami. A skutečně, 
když začala padat, paže jí samovolně vylétly vzhůru; zakolísala 
a zůstala stát. V tu chvíli působila neskutečně zranitelně a já vě-
děl, že ani ostatním studentům to neuniklo. Pak musela padnout 
znovu. Celebrující student jí pomazal čelo, trumpetista zatroubil 
a Charlotte se postavila. Když bylo po všem, namířila si to směrem 
k jednomu z číšníků postávajícím před kavárnou. Došla k němu 
tak blízko, že před ní nakonec musel ustoupit.

3/ V Ý M A R

Tu zimu Výmar zamrzl. Město bylo pod krustou ledu jako zača-
rované. Po setmění jsme se mohli toulat dlážděnými ulicemi, na-
hlížet do starobylých pokojů zalitých oranžovým světlem a fan-
tazírovat o  tajemstvích, kouzelných lektvarech, čarodějnicích 
a  skřetech. Okna dělená svislými kamennými sloupky štěpila 
hřejivé světlo jako diamant na snubním prstenu. Mráz pokryl 
všechno třpytem.

Výmar pro mě navždy zůstane takovým naleštěným městeč-
kem. Na jihu Bauhaus, na severu bukový les a mezi tím nejkrás-
nější místo, jaké jsem kdy viděl. Nebyl v něm skoro jediný obyčej-
ný dům; snad každé zdejší obydlí kdysi hostilo nějakého básníka 
nebo filozofa. Fasády krášlily sochy žen, andělů a lvů, takže ve 
Výmaru vás vždycky sledovaly spousty očí, zvlášť když horní pa-
tra domů ozářila vánoční světýlka.

Ačkoliv nás tamější lidé neměli rádi, stavěli se k nám podezí-
ravě, někdy až nenávistně, já jsem to město miloval: klasicistní 
domy oděné do růžových, citronových a limetových pastelových 
barev; vůni kaštanů pečených na uhlí; jinan, který v létě páchl; 
zelenající sochy Goetha a Schillera u divadla, v němž byla o tři 
roky dříve podepsána ústava republiky. (Jistě, i v blahobytném 
Výmaru byli k vidění shrbení muži v tenkých kabátech s kapsami 
plnými bezcenných peněz; vývařovny polévek, fronty na podpo-
ru, žebrající ženy, děti prohledávající odpadky. Jen bylo těžší si 
jich všimnout; všechna ta krása jako by šálila zrak.)

Nevím, jak k  tomu došlo, že se Bauhaus ocitl právě tady; 
vlastně to nedávalo smysl, že si za své působiště vybral místo tak 
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konzervativní. Byli jsme dostatečně daleko od centra, takže Výmar 
nás mohl snadno ignorovat. Škola sídlila ve žluté secesní budo-
vě bez jediné stuhy či cheruba na fasádě. Dominantním znakem 
Bauhausu byla mřížkovaná okna těsně nad úrovní očí, za nimiž 
bylo z každého vidět jen temeno hlavy, takže člověk musel hádat, 
o koho jde, jen podle účesu.

Tu zimu jsme náleželi jen a pouze mistru Ittenovi. S nikým 
dalším z učitelského sboru jsme neměli co do činění: měl mož-
nost formovat si nás podle svého. Hodiny jsme mívali ve velkých 
ateliérech, kde jsme zkoumali podstatu materiálů. Mistr nás po-
každé nabádal, ať se díváme intenzivněji: byl posedlý očistnou si-
lou vidění. „Svět zůstává jen replikou, dokud není skutečně spat-
řen,“ tvrdil a bos přecházel po ateliéru sem a tam. „Díky bolesti 
dokážete vidět více krásy.“

Marně čekal, až pochopím, jak to myslí; Charlotte a ostatní 
se do toho vpravili rychleji. Doma v Drážďanech všichni učitelé 
moje malířské dovednosti vychvalovali, takže mě mátlo, že tady 
jsem nebyl považován za nijak zvlášť nadaného. Ale právě proto 
jsem sem přece přišel. Nebo jsem si to aspoň říkal.

Ittenův klid jen tu a tam zčeřily emoce. Jednou nám třeba 
řekl, ať namalujeme naše dojmy z bitvy na Sommě. Max, kte-
rý tam byl, nakreslil vyčerpané muže s bajonety. Kdežto Willem, 
který v životě nevytáhl paty z Německa, na šesti místech protrhl 
papír tužkou. Mistrovi se víc líbil Willemův výtvor a na Maxovo 
figurativní dílko se ani pořádně nepodíval.

Pokračovaly také lekce, které začaly citronem. Špičkou jazy-
ka jsme zkoumali chuť skla. Srovnávali povrch kůže, kožešiny 
a plechovek. Navzájem jsme se škrábali ocelovou vlnou. Srovná-
vali jsme vůni hoblin a vyleštěného naplaveného dřeva. Teprve 
na konci každého dne jsme se dostali ke kreslení. A to jsme pak 

kreslili vestoje, se zadrženým dechem, na hudbu, po meditaci, 
levou rukou, pravou rukou nebo — s obláčky dechu u úst — po 
tělesném cvičení ve vymrzlé škole. Jen abychom viděli, co z toho 
vzejde.

V novém semestru jsem měl neustále hlavu plnou příjemných 
starostí. Čím bych mohl Charlotte potěšit? Jak ji rozesmát? Jak 
bych jí mohl pomoct při práci? Ale také jsem musel dbát na to, 
jak to bude působit: čím bych ji mohl potěšit, aniž bych jí podlé-
zal? Zatím jsem nechtěl, aby věděla, jak hluboké jsou moje city: 
mohlo by ji to odradit, a přitom se objevovaly slibné náznaky, že 
jsem pro ni víc než jen kamarád. Třeba mi zastrčila neposedný 
pramen vlasů za ucho. V krabičce na obědy mi nechávala lístky 
plné čmáranic — skici nahých žen, vzkazy, v nichž všechna P byla 
napsaná červeně, portrét muže s kadeří do čela, který nemohl 
znázorňovat nikoho jiného než mě. Páni, i nejnepatrnější gesto 
mě dokázalo naplnit štěstím na celé týdny.

Kroužili jsme kolem sebe v obloucích něžného flirtování: cud-
né polibky, ruce mimoděk se dotýkající při procházce v parku; jen 
pozvolna jsme kroužili kolem těla toho druhého. Být s ní pro mě 
byla čirá rozkoš; když jsem byl sám, zmocňovala se mě panika: 
jako by ve mně mělo každou chvíli něco vzkypět.

Může to znít banálně, ale jednou ráno před Vánoci mi obula 
boty, a to byl zřejmě nejerotičtější okamžik mého mládí. Klekla si, 
každou nohu si zvedla do klína a nazula mi polobotky. Vzhlédla 
ke mně, v zelených očích jí blýskalo — co to bylo? Vědomí toho, 
co mezi námi je? Nebo bude? — a pak mi zavázala tkaničky. „Tak,“ 
prohlásila, „takhle je to lepší.“ Ve třídě se po mně ten den pořád 
ohlížela; i ona si musela uvědomovat půvab té ranní etudy. Po-
každé jsem se na ni usmál, ona se na oplátku také pousmála.
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Boty mě celý den dřely. Ale ani mě nenapadlo si je jakkoliv 
povolit.

A tak plynuly naše dny.
Celou zimu jsem si představoval všemožné způsoby, jak do-

jde k tomu, že budeme spolu. Půjdeme do lesa a svalíme se do 
zetlelého listí. Políbí mě u Ilmu a pak se v objetí svalíme do plavé 
trávy. Začteme se do knihy u mě v pokoji a pak se v objetí svalíme 
před hořícím krbem. Vždycky nějaké svalení se v objetí. To bylo 
všechno, co moje fantazie dokázala vyplodit; věděl jsem, že její 
chlapecké tělo bude jiné než těla ostatních žen, a její nahota mi 
tudíž připadala nepravděpodobnější a o to více vzrušující. A také: 
byl jsem panic. Neměl jsem jasno v tom, co by bylo dál.

Potají jsem ji zkoumal. Dokázal jsem odhadnout, jak se vzá-
pětí zatváří, když jsme byli ve třídě nebo v kantýně — kde se při 
společných obědech rozléhal náš smích, z nějž čišela naše sebe-
důvěra. (To už bylo všeobecně známo, jak nerozlučnou šestici 
tvoříme. Myslím, že nám naši soudržnost nikdo nezazlíval, lec-
kdo ale bezpochyby záviděl. Občas si k nám někdo při snídani 
nebo při obědě přisedl, ale podruhé už se nevrátil. Možná jsme 
působili nepřístupně, aniž jsme si toho byli vědomi.)

Nejlepší bývalo, když se Charlotte zabrala do zkoumání ně-
jakého předmětu (třeba jednoho z materiálů, které nám mistr 
rozdal) a zjistila, že se na ni dívám; její ústa se roztáhla do širo-
kánského úsměvu a víčka za dlouhou ofinou se prudce rozkmita-
la. „Teda Pauli,“ vydechla v takových chvílích. „Vůbec jsem o tobě 
nevěděla.“ Nebo naopak: když někdo — nejčastěji Walter, který ji 
vždycky dokázal něčím naštvat — pronesl nějakou nehoráznost 
a ona se zakabonila tak, že sevřené rty měla téměř neviditelné.

Když usnula na mé posteli v chladném světle vysokého pod-
kroví, nemohl jsem si pomoct a musel jsem myslet na to, jestli 

bude naše dcera po ní; a pak jsem do naší rozrůstající se rodiny — 
mutti sochařka, papa malíř — začal přidávat další syny a dcery; 
všichni jsme byli chudí, hladoví a velmi šťastní.

Zamilovanost je jako šok; převládá zmatek, ale když se věci 
vyvíjejí slibně, duše se zlehka vznáší až někde u stropu. Mezi 
námi dvěma se to vyvíjelo pozvolna. Jak to u těch nejlepších za-
milovaností bývá. V novém semestru se tu a tam někdo vyjádřil 
o Charlotte jako o mé přítelkyni. Pokaždé jsem téměř zavrněl 
blahem.

Walter se podle mě zamiloval do Jenöho podobně rychle jako já 
do Charlotte. Jenže Walter byl jiný než já. Já jsem se v určitou 
chvíli — nevím kdy, a dokonce ani nevím, zda to bylo vědomé 
rozhodnutí —, začal s Charlotte sbližovat v sérii jemných názna-
ků. Takový přístup zvolila ona vůči mně a já ho opětoval. Kdežto 
Walter? Těžko byste hledali větší protiklad: Walter, to bylo jedno 
velké divadlo. Pokud se mu Jenö dostatečně nevěnoval, urazil se 
a svou nelibost dával ostentativně najevo, až mu Irmi (s tím svým 
výrazným r) domlouvala: „No tak, přestaň se mrrračit!“ Když se 
mu ale Jenö plně věnoval, jako by se najednou v místnosti roz-
zářilo tisíc žárovek. Přitom Jenö většinou působil, jako by vůbec 
nechápal, jak došlo k tomu, že se do něj ten vysoký Vestfálec za-
miloval. Já jsem si ani nebyl jistý, jestli má Jenö zájem o muže, 
nebo o ženy. (A přitom mě tolik lákalo konfrontovat svoje rodi-
če s troufalostí stejnopohlavní lásky na Bauhausu! To by řádně 
otřáslo jejich drážďanskými základy!)

O Walterovi by asi málokdo řekl, že je v běžném slova smys-
lu krásný; měl ale něco do sebe. Takový baronský výraz: člověk 
ho přímo viděl na jedné z těch olejomaleb pruských lovců s je-
jich ohaři, rty zkřivené bohatstvím a nelibostí. Skutečně patřil 
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k  nějaké aristokracii, byť zchudlé, s rodokmenem zdokumento-
vaným až k Fridrichu Velikému. Brýle nosil kulaté, nos nahoru. 
Rty měl masité, vlasy neuvěřitelně husté, pleť olivovou, jako Ital. 
Ve tváři se mu zračil dědičný imperialismus; na svět hleděl, jako 
by si ho měřil z koňského hřbetu. Do rysů obličeje se mu vepsala 
jak chudoba dětství, tak sláva rodu. Byl nesmírně zábavný a ne-
být Charlotte, bezpochyby bych většinu oné zimy strávil právě 
v jeho společnosti.

Vždycky se mi zdál zajímavý, zvlášť ve srovnání s Jenöm, kte-
rý mi popravdě připadal takový nijaký. Jenö byl kolos: člověk by 
na něm nenašel nic drobného. O to překvapivější byla jeho záliba 
v sestavování draků tenoučkých jako motýlí křídlo nebo ve výro-
bě křehkých skulptur z různého harampádí: pokliček od kastro-
lů, těsnění, dětských botek. Souměrnost jeho tváře vyvolávala 
dojem mírumilovnosti a určité pomalosti. Jeho pohled považo-
vali všichni za tajemný, mně se zdál tupý. Řekl jsem, že mi Jenö 
připadal takový nijaký, ale to ze mě mluví závist. Jeho mysl byla 
záhadný labyrint.

Ne, nikdy mi nebylo jasné, v čem spočívá Jenöho kouzlo, ač-
koliv spoustě bauhauských Frauen se moc líbil, ale na druhou 
stranu spoustě bauhauských Frauen jsem se líbil i já, což mi ne-
šlo na rozum. To se mi na předchozí škole nikdy nestalo. Teď jsem 
najednou byl v nezvyklé pozici někoho, kdo musí skoncovat se 
schůzkami nad šálkem kávy, když začne být nad slunce jasné, že 
mají milostný nádech. Irmi si mě dobírala, prohlašovala o mně, 
že jsem bauhauský lamač srdcí (Herrrzenbrrrecher), ale pak do-
dávala, že jsem si mohl vysloužit i horší pověst.

Charlotte a  já; Walter a Jenö; Irmi a Kaspar. Jen mezi Irmi 
a Kasparem jsem nezaznamenal nic než pouhé přátelství, ačko-
liv na Bauhausu se ani pouhé přátelství neobešlo bez polibků 

a doteků. Ale utopie bývají rozpustilá místa. Každý miloval kaž-
dého. Kdybyste mi nabídli kohokoliv z nich, muže, ženu, Čecha, 
Němku, blondýna nebo brunetu, byl bych spokojený jako paša. 
Mnohdy jsem se musel v ložnici tisknout k židli nebo k rámu po-
stele, k čemukoliv, co by mi pomohlo rozptýlit erotická mračna, 
jež tak často šrafovala oblohu mé duše.

Panebože, jak já byl šťastný.
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4/ V Ý M A R

Byla nesmírně šikovná, moje Charlotte, téměř vzorová student-
ka Bauhausu. Dokázala vytvořit mrakodrapy z  papíru, jejichž 
trojrozměrnost dramatizovala harmonikově poskládanými po-
dlahami. Poradila si s jakýmkoliv haraburdím: ze sítěk na vlasy 
a trubek drátovala extravagantní plastiky. Většinu z nich pak vy-
hazovala. Někdy jsem je vytáhl z odpadků a rozvěsil si je v pokoji. 
Když si pak všimla, že se mi houpou nad postelí coby magické 
totemy, zpravidla se zatvářila kysele.

Zato z čehokoliv, co vytvořila na tkalcovském stavu, jsem cítil 
určitou beznaděj (bylo téměř úlevné zjistit, že přece jen není do-
konalá). Její tapiserie vypadaly, jako by nebyly utkané z vlny, ale 
z koňských žíní a špagátů. Příze se poddává dotyku jemných prs-
tů, něžných dlaní. Její tkaniny byly samý uzlík a žmolek. Smyčky 
a zcuchaná vlákna. „Ženská práce,“ odmrštila opovržlivě jednu 
ze svých tkanin. „Ze šití a stehování ještě nikdy nic pořádného 
nevzešlo.“ Že v něčem může být tak beznadějně špatná, jí zřejmě 
připadalo nemožné.

Jenö byl úžasný sochař; Kaspar a Walter vytvářeli moc pěkné 
věci v kovodělném ateliéru a Irmi, podobně jako Charlotte, byla 
dobrá skoro ve všem. Já jsem byl frustrovaný z toho, že na Bau-
hausu nemůžu malovat, protože právě v tom spočívalo moje na-
dání; jenže malba byla vnímaná jako staromódní a nezajímavá 
a obraz považovaný za něco, co si člověk musí zasloužit. Celý 
první rok jsem vůbec nemohl předvést to, v čem jsem byl dobrý.

Charlotte prohlásila, že to nevadí; bylo to po jedné hodině, 
na níž se tak činila, že i mistr Itten ji musel brzdit (její vršící se 

skulptury však sledoval s úžasem). Veliké papírové budovy před-
stavovaly katedrály, ty miniaturní pak lampióny s komůrkami 
a okny. Při pohledu na její práci jsem žasl; výsledky té své jsem 
hodil do kamen.

Ten den jsme po škole šli do hostince U  Labutě. „Ty umíš 
něco, co se bude dobře prodávat,“ vysvětlila mi Charlotte, když 
jsme seděli u baru. Prsty měla pořezané od papíru. „Kameníky 
a tkalce nikdo ve skutečnosti nepotřebuje. Kdežto malba z módy 
nevyjde.“

„Jenže já potřebuju udělat dobrý dojem už teď.“
„Všichni chceme být lepší, než momentálně jsme.“
U Labutě bylo vždycky i pár místních, ale studenti a výmarští 

občané se naučili koexistovat ve vzájemné snášenlivosti. Výčep 
připomínal temnou sluj: desky stolů byly poseté vyrytými mo-
nogramy studentů, ve vzduchu se vznášel prach z prosezeného 
čalounění, vůně sladu a ovoce. Bylo to jedno z našich nejoblíbe-
nějších míst.

„Jak mám ale předvést, co ve mně je, když nemůžu malovat? 
Tobě se to mluví. Jen si vezmi dnešek: já jsem se zmohl na jeden 
lampion a tys udělala celý Manhattan!“

„Třeba mistr nepotřebuje, abys mu něco předváděl. To tě ne-
napadlo? Třeba o to vůbec nestojí.“

„Willem na něj udělal dojem.“
„Myslíš ty díry v papíru? To byl jen takový efektní trik.“ Char-

lotte zakroužila sklenicí a napila se piva. Dokázala v pití držet 
krok, popíjet s ní byla vždycky zábava. „Ty se snažíš, aby všechno 
bylo krásné. Takže ti nehrozí, že bys neuspěl.“

„No jo, to už mi říkali.“
„Ale možná jsi doopravdy neposlouchal,“ namítla a jemně mě 

zatahala za ušní lalůček. „Jak je možné,“ pokračovala a snažila se 
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rozluštit, co se skrývá v mém pohledu, „že je ti osmnáct a už jsi 
takový starý jezevec?“

Venku se zmítaly stromy v poryvech únorového větru, který 
lomcoval dveřmi. Do okna šlehl prapor poletujících novin, než 
ho vichr zase odnesl o kus dál. Kašna už před týdny zamrzla a na 
jejím dně led uvěznil poházené mince pro štěstí.

„Nemůže to být válkou?“
„To rozhodně ne,“ prohlásila.
„Promiňte.“ Otočil jsem se za zvukem toho mužského hlasu. 

„Omlouvám se, že vyrušuju.“ Hned za mnou seděl u baru tělnatý 
holohlavý chlapík. Konce prstů, jimiž svíral pivní sklenici, měl 
tak tupé, že se zdálo, jako by mu je někdo u kloubů odřízl. Dlou-
hý plášť, jaký nosíval můj otec v práci, mu splýval pod sedadlo 
barové stoličky.

„Prosím?“
Když se postavil, jeho výška mě překvapila; dokud seděl, po-

dle figury se zdálo, že bude spíš podsaditý. „Zaujalo mě to vaše 
dilema. Třebaže jsem nemínil poslouchat. Provozuju malířský 
ateliér. Nahoře u bukového lesa, v takové staré dílně.“

„Zajímavé,“ opáčil jsem, protože mě nenapadlo, co jiného na 
to říct.

„Děláme tam velké olejomalby na zakázku. Rustikální krajin-
ky. Alegorické scény, a taky mytologické. Námět si zvolí zákazník 
a my ho zrealizujeme. Louky, statky, ovce, dívky a podobné věci.“

„No jo. Takže takové to Blut und Boden, co?“ poznamenala 
Charlotte.

„Ne,“ opáčil a pohled, který na ni vrhl, naznačoval, že na žen-
ské rozumy není zvědavý. „Cokoliv, co si zákazník přeje. Třeba 
vyplenění Tróje, ale také západ slunce nad pruskými pláněmi.“ 
Podal mi vizitku. „Říkal jste, že na Bauhausu nemáte příležitost 

malovat. Tak pokud chcete malovat — a dostat za to zaplace-
no —, přijďte do ateliéru. Rádi vás tam uvidíme.“ Prohlédl si mě 
od hlavy k patě, jako by mi bral míru na uniformu. „Šikovný malíř 
si u mě přijde na slušné peníze.“

„Co to znamená slušné peníze?“
„Tisíce. Desetitisíce. Ať už den zamává s penězi jakkoliv, já 

s  ním držím krok. Mohl byste zkusit noční směnu, abyste to 
skloubil se školou.“

Podle adresy na vizitce byl jeho ateliér v té části bukového 
lesa, která ležela hned za městem, u silnice na západ.

„Vyzkoušejte to — tedy pokud máte zájem.“ Dotkl se čela, 
jako by na rozloučenou chtěl pozvednout imaginární klobouk, 
a pak se přesunul ke stolu, kde seděli nějací chlapi v modrých 
montérkách.

„Nedělej to,“ prohlásila Charlotte varovně, sotva se vzdálil. 
„Jen tě to bude rozptylovat.“

„No ale desetitisíce… Umíš si to představit?“
„Vyplenění Tróje, západ slunce nad pruskými pláněmi? To je 

popření všeho, co nás mistr na Bauhausu učí.“
„Byla by to jen víkendová brigáda.“
„To tak strašně potřebuješ peníze?“
„Bylo by pěkné, kdybych nemusel spoléhat na rodiče.“
Charlotte mi zaryla klouby do lebky, jako by se snažila na-

šroubovat mi něco až do mozku. „Po všem tom úporném snažení 
o čistotu půjdeš malovat nějaké Völkisch oleje?“

Nesouhlasně zamlaskala; odpověděl jsem širokým úsměvem.
„To není dobrý nápad — a ty to víš.“
Charlotte koupila další rundu a já tušil, že ten chlap se na mě 

dívá. Možná čeká, jak se rozhodnu, jestli do toho jdu, napadlo mě. 
Když jsem se konečně podíval jeho směrem, nepřekvapilo mě, že 
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upíral pohled přímo na mě. Vypadal s tou lysou hlavou a velkýma 
očima jako pes. Na krku měl vytetovanou kotvu. Možná sloužil 
za války na moři: dokázal jsem si ho představit jako námořníka, 
nebo dokonce kapitána velké lodi. Obrátil jsem vizitku. Na zadní 
straně bylo výrazným novogotickým písmem vytištěné jeho jmé-
no: Ernst Steiner.

5/ V Ý M A R

Na čas jsem na Steinerovo pozvání zapomněl. Otec zaplatil břez-
nové školné dopředu a naléhavá potřeba peněz tak pominula. 
O pár týdnů později jsem se ale probíral starými papíry a zmač-
kanými lampiony na svém stole a znovu jsem narazil na vizit-
ku Ernsta Steinera. Chvilku jsem ji držel v ruce: přemýšlel jsem, 
co mi chce sdělit, a vzpomněl jsem si na Charlottinu poznámku 
o Völkisch olejomalbách. Vizitka byla na drahém, silném papíru 
krémové barvy; a písmo, ač staromódní, bylo ražené. Jeho zákaz-
níci musejí být při penězích.

Na první pohled se mi ten chlap moc nelíbil, ale věděl jsem, 
že jeho peníze by se mi časem mohly hodit. Pokud existovala 
šance, jak se vyhnout žádostem o školné u rodičů, musel jsem 
po ní sáhnout.

Mám-li ale být upřímný, v skrytu duše jsem toužil i po něčem 
jiném než jen po penězích. Nebylo by hezké, říkal jsem si, slyšet, 
jak se někdo rozplývá nad mým nadáním, mou jedinečností? (Jak 
dětinská se mi dnes zdá touha po chvále od někoho, jako byl 
Ernst Steiner!)

Když jsme se v první teplý březnový den vydali tábořit do lesa, 
stromy se začínaly zelenat. Měli jsme v lese oblíbené místo, mý-
tinu, kolem níž se buky rozestupovaly: v noci byla trochu straši-
delná, ale ve dne se proměnila v naše malé království; poblíž rostl 
Goethův dub, strom s korunou tak rozložitou, že v létě by dokázal 
poskytnout stín všem studentům Bauhausu.

Jezdívali jsme tam po škole. Může to znít jako klišé, ale když 
jsme šlapali na kolech ulicemi města a pak vzhůru do lesů, měl 


