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Sly‰ím zvony

„Narodila jsem se v pravé poledne
a vyzvánûní zvonÛ byl pr˘ první
zvuk, kter˘ jsem sly‰ela. Pak jsem
vyrÛstala v blízkosti kostela a hfibitova a zvonûní byla má ,ãasová
orientace‘. Potulovala jsem se po
vesnici a okolních lesích, krmila
jsem v‰echny psy a také ,pou‰tûla
na procházku‘ sousedÛm domácí
zvífiata vãetnû koz a králíkÛ. A zatoulané ãi poranûné koãky jsem nosila domÛ. Jednou jsem pfiinesla
z pole i hnízdo my‰í a snaÏila se rodiãe pfiesvûdãit, Ïe jsou to ptáãci.
Musela jsem b˘t doma se stmíváním, kdyÏ jsem to nestihla, ozvalo
se hlasité zapískání na prsty mého
táty. Obãas mne hledala pÛlka vesnice… Právû podle zvonÛ jsem poznávala rytmus denního Ïivota. Zvony zvonily k obûdu stejnû jako zvaly
ke m‰i svaté, ke svatbû ãi kfitinám,
veãer varovalo klekání, a kdyÏ nûkdo ode‰el, ozval se umíráãek.
KdyÏ jsem letos v únoru slavila jubileum, pfii‰la mi krásná fotografie
zasnûÏené radho‰Èské kaple s textem: K tv˘m narozeninám ti daruje
hora Radho‰È cukrov˘ dort, kter˘
pro tebe zvoní. A skuteãnû, 1. února v pravé poledne se jako dárek
pro mne rozeznûly zvony na Radho‰ti.“

Foto Vlado Bohdan

Narodila se pod Beskydy, v kraji velebného, kfiehkého ticha. V dûtství mûla komplikovan˘ vztah k lidem, o to víc milovala zvífiata. V té dobû
na vala‰ské vesnici byla zvífiata ãasto vnímána jako úãelová a uÏitková vûc. Ona v‰ak je krmila a povídala si s nimi. Je‰tû se ale mûla nauãit
hovofiit s lidmi. Zvládla to dokonale. UÏ skoro tfiicet let pí‰e Zuzana Maléfiová knihy naplnûné lidskou úãastí a jímav˘mi pfiíbûhy.

Cyrano z Bergeracu se stal celoÏivotní láskou a inspirací Zuzany Maléﬁové. Právû jemu je urãen úvodní dopis její nejnovûj‰í
knihy, která se pár mûsícÛ po vydání doãkala nûkolika dotiskÛ.

ZROZENÍ SPISOVATELKY

Foto Vlado Bohdan

Zuzanina rodina byla muzikální, oba
dûdové hráli na harmoniku a trubku, maminka zpívala pfii kaÏdé ãinnosti, tatínek hrál na housle (jako
kluk dokonce i v kostele), bratr na
akordeon, teta na klavír, ona sama
na kytaru. Rodiãe vytvofiili kolem

Sport je pro Zuzanu Maléﬁovou
jevi‰tûm, na nûmÏ uÏ malí kluci
zaãínají chápat, Ïe poráÏka má
stejnou cenu jako vítûzství. Na
snímku se svou knihou Pﬁíbûhy
z tribuny.
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dcery atmosféru svobody a samoty,
ve které byl velk˘ prostor pro fantazii a vlastní svût. „Byla jsem jiná,
a i kdyÏ mi moÏná nûkdy nerozumûli, jednodu‰e mne zahrnuli citem.
Vá‰nivû ráda jsem ãetla, ale nejen
to, ráda jsem si s knihami hrála,
pofiád jsem je prohlíÏela, vypisovala
si z nich…“
KaÏd˘ pátek jí rodiãe dali deset
korun a velkou ta‰ku a ona ji
v místní knihovnû zaplnila knihami
aÏ po okraj, vypÛjãení jedné stálo
padesát haléfiÛ. V˘bûr knih byl ponechán na ní, a tak si ãasto pÛjãovala knihy pro dospûlé. JiÏ v první
tfiídû tak „louskala“ Lesk a bídu
kurtizán stejnû jako Cyrana z Bergeracu. Ten se stal její celoÏivotní
láskou a inspirací. VyrÛstala v pfiesvûdãení, Ïe rytífiskost a srdce naplnûná touhou mají i drsní horalé.
Svût kolem ní byl pln˘ zajímav˘ch
lidí. Ráda vzpomíná na babiãku
z knûhyÀské samoty, kde se narodila maminka. „Chalupa stála uprostfied kopce obklopená lesy, srny
chodily aÏ na zápraÏí, babiãka pfiinesla ze sklepa orosené domácí
máslo a pekla v˘borné koláãe v peci. Spala jsem u ní na senû a ãasto
ji hladila, bylo mi jí nûjak líto. Malá,
drobná, v dlouh˘ch sukních a ‰át-
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ku. Kolem chalupy bylo plno borÛvãí a kopec na jafie rozkvetl snûÏenkami, bledulemi a zvlá‰tními bíl˘mi
narcisy.“ Idyla? Rozhodnû ne, spí‰
záchytná krása v realitû tvrdého Ïivota na kotárech. Jen krÛãek od
dûtsk˘ch záÏitkÛ k psaní.
„Jednoho dne jsem pfied tatínkem vyslovila, Ïe bych chtûla poznat vala‰skou spisovatelku Marii
Pode‰vovou. Vyrazili jsme na vrch
hory SoláÀ, kde v krásném srubu
manÏelé Pode‰vovi pob˘vali. Zaklepal, byli jsme pozváni dál a já do Ïivota získala novou babiãku. Tak
jsem jí fiíkala a ona se mi na dopisy
podepisovala ,Tvoje bábi ze Solánû‘. A i kdyÏ jsem si stále tvrdo‰íjnû pfiála b˘t veterináfikou, tady uÏ
asi vliv na mou budoucí cestu byl
patrn˘. Vzpomínám si, Ïe jsme se
tfieba zavfiely kaÏdá v jiné místnosti
a daly si za úkol, Ïe napí‰eme povídku. KdyÏ jsme práci skonãily, vzájemnû jsme si svá ,díla‘ ãetly. Pfiedev‰ím se ale na Soláni sjíÏdûli
malífii, hudební skladatelé, básníci,
herci a babiãka mi ukázala laviãku
u horského jezera (jsem pfiesvûdãená, Ïe je to ta z Mahenovy básnû)
a místo, kde se ,scházejí géniové,
aby hovofiili s ãlovûkem‘. Tak jsem
zaãala psát a zkoumat, co je ãlo-

vûk, a sama hledám to místo, kde
se slétají géniové, aby s ním promlouvali. A nacházím ho i tam, kde
by ho nikdo neãekal. Tfieba pod
stfiechou fotbalové tribuny.“

FOTBAL A LITERATURA
Zdá se to neuvûfiitelné, ale jedním
z dÛleÏit˘ch témat skoro dvacítky
knih nûkdej‰í vesnické rodaãky je
kopaná. UÏ její prvotina Îivot je kulat˘ z roku 1988 byla inspirovaná
pfiíbûhy lidí s hlubok˘m zájmem
o sport. Ne‰lo v‰ak o vyprávûní,
z nûhoÏ bychom mohli vyãíst informaci o v˘sledku utkání nebo o tom,
jak zázraãnû kdo chytil penaltu.
Av‰ak ani Ota Pavel nepsal o brankách, bodech a vtefiinách, n˘brÏ
o Ïivotû. Zuzana Maléfiová kráãí
v jeho stopách. Sport je pro ni jevi‰tûm, na nûmÏ uÏ malí kluci zaãínají chápat, Ïe poráÏka má stejnou
cenu jako vítûzství a Ïe r˘hy na kÛÏi
fotbalového míãe nejsou rozmarem
imaginárního umûlce, ale svûdectvím o tom, Ïe v zápase o nûco ‰lo.
Zuzana vyrostla na fotbalovém
hfii‰ti. První vjem, ten typick˘ ruch
a zvuky utkání, si pamatuje je‰tû
z koãárku. Tatínek byl fotbalista,
stejnû jako oba jeho bratfii, jejich
synové, a pfiedev‰ím star‰í bratr,

Foto Jana Pertáková

Foto Jana Pertáková
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Svou zatím poslední knihu Dopis Cyranovi pokﬁtila Zuzana Maléﬁová na jevi‰ti
Ypsilonky v únoru 2015

Zleva pﬁítel rodiny Stanislav Zindulka, tchynû Blanka Bohdanová, Zuzana
Maléﬁová, syn Jeron˘m, dcera AlÏbûta a manÏel Vlado Bohdan

ãitû Hajaja. Jak to malé dûvãátko
mohlo napadnout, Ïe ten pán, co jí
vypráví pohádky, pfii kter˘ch se dívá na obrázek andûlíãka stráÏníãka
nad svou post˘lkou, jí nabídne tykání a fiekne: „Já jsem Bróìa…“
I on byl ogar Beãvou kfitûn˘ a ‰umné vala‰ské dûvãice si nemohl nev‰imnout, kdyÏ se mu zaãala jako
divadelní elévka svûfiovat se sv˘mi
literárními touhami v zákulisí Národního divadla, kam po studiích
nastoupila jako tisková mluvãí ãinohry.

kterému Zuzana moc fandila. UÏ
tehdy ji víc neÏ v˘sledky zajímaly
vztahy a souvislosti Ïivota a tvorby.
„RozloÏení jednotliv˘ch hráãÛ v t˘mu, jejich úloha, typologie, zafiazení
sociální i intelektuální je ná‰ zmen‰en˘ svût. Pro mnoho lidí moÏná
neãekaná v˘zva zkusit psát o lidském hledání hodnot skrz tento
sport, kter˘ má mimo jiné více herních variant neÏ ‰achová partie.“

ÎENA STVO¤ENÁ
PRO RÁDIO
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SEDM KRÁSN¯CH LET
Divadlo je místo plné Ïivota, nese
v sobû tajemství, svobodu my‰lení.
A spoluproÏívání, naléhavost i varování. „AlespoÀ já jsem mûla moÏnost se takového divadla dotknout,
mít pocit, Ïe neseme zodpovûdnost
za dobu, ve které Ïijeme, kterou
tvofiíme. Díky divadlu vzniklo nûkolik
m˘ch knih. Napfiíklad Poãítání ãasu
jsem napsala na základû pfiedstavení âechovova Vi‰Àového sadu,
které v Národním divadle reÏíroval
Ivan Rajmont. Inscenoval hru o pfie-

Foto rodinn˘ archiv

Foto Vlado Bohdan

Mimofiádná porce empatie, talent
popisovat vlákna vztahÛ, probouzení siln˘ch, a pfiitom delikátních citÛ,
dom˘‰lení a spojování zdánlivû nespojitelného, umûní vést dÛvûrn˘
dialog s partnerem uãinily ze Zuzany nejen literátku, ale i osobnost jako stvofienou pro rozhlasovou práci.
S mikrofonem se spfiátelila velmi
záhy a pochopila, Ïe upfiímnost
a vûrohodnost jsou vlastnosti, jimiÏ
mÛÏe rozhlasov˘ autor a moderátor
oslovit posluchaãe. „Rozhlas pro
mne znamená setkání s lidmi, ktefií
chtûjí naslouchat. Vy‰lu k nim slovo, pfiíbûh a on v jejich fantazii Ïije
jedineãn˘m Ïivotem. V tom je rozhlas krásn˘. Nikdo vám neukáÏe
obrázek, jak má vá‰ hrdina vypadat. KaÏd˘ mu dá tváfi podle vlastní
pfiedstavy.“
Obliba Zuzanin˘ch rozhlasov˘ch
v˘povûdí byla vÏdy mimofiádná.
„Snad posluchaãi vnímají, Ïe se
snaÏím pfienést urãitou emoci, proÏitek, ve kterém se spoleãnû mÛÏeme potkat. Mûla jsem ‰tûstí na
krásné pofiady, v nichÏ jsem mohla
jít hloubûji a ,ti‰eji‘, blíÏ k lidsk˘m
pocitÛm. KdyÏ jsem dûlala nedûlní
Dobrá jitra, posluchaãi se k m˘m
textÛm chtûli vracet, znovu je proÏít. Tak vznikla kniha Vidûla jsem jitro (vy‰la uÏ tfiikrát a je opût nesehnatelná), na základû jiného pofiadu
v âRo vznikla kniha ·Èastná hodina, jejíÏ druhé vydání je rovnûÏ rozebráno. Nûkdy mi pfiipadá neskuteãné, Ïe se posluchaãi k na‰im
spoleãn˘m ránÛm stále vracejí.“
Rozhlas milovala od dûtství. Jejím nejoblíbenûj‰ím pofiadem byl ur-

lomu století o sto let pozdûji. Hledala jsem stopu na‰ich ÏivotÛ
a osudÛ skrz pfiedstavitele jednotliv˘ch rolí této inscenace, v jejímÏ
podtextu jsem ãetla: ,Zniãeno je témûfi v‰echno a vytvofieno je‰tû není
nic.‘“
V Národním divadle pÛsobila od
roku 1990 do roku 1997. V téÏe
dobû byla literárnû mimofiádnû
plodná – napsala ãtyfii knihy vûnované pfieváÏnû lidem od divadla.
DÛvûrnû poznala osobnosti nejen
na‰í pfiední scény a ve sv˘ch kníÏkách se k jejich umûleck˘m a Ïivotním osudÛm vracela i pozdûji. Neomezovala se na literární projekty,
pro âeskou televizi v rámci cyklu
/Ne/obyãejné Ïivoty natoãila dokumentární filmy napfiíkjad o Stanislavu Zindulkovi, Lubomíru Kostelkovi
ãi Blance Bohdanové. V roce 2009
mûla autorsk˘ pofiad v Divadle Viola, na jehoÏ základû vznikly dvû knihy. Od roku 2008 vystupovala
v pfiedstavení Národního divadla
uvádûného na scénû Divadla Kolowrat Barevn˘ Ïivot – benefice
Blanky Bohdanové.

S dcerou AlÏbûtou, zpûvaãkou
a studentkou italského gymnázia,
a synem Jeron˘mem, studentem
umûlecké v˘tvarné ‰koly
a fotbalistou Dukly Praha
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S rodiãi a bratrem. Rodiãe
vytvoﬁili kolem dcery atmosféru
svobody a samoty, ve které byl
velk˘ prostor pro fantazii a vlastní
svût...

DOPIS CYRANOVI
Také její dosud poslední kniha souvisí s divadlem, i kdyÏ jen volnû.
Má zvlá‰tní formu – je plná dopisÛ.
Jedny nazvala „cyranovsk˘mi“, neboli „dopisy v zastoupení“, coÏ jsou
takové, které mnoho let psala jménem nûkoho jiného. Vychází z reáln˘ch bytostí, nejãastûji z okruhu
sv˘ch pfiátel, a pí‰e dopisy blízk˘m,
láskám, kolegÛm, manÏelkám, druhÛm… Úvodní dopis pí‰e svému
dávnému hrdinovi Cyranovi.
Aã kniha vy‰la teprve nedávno,
své ãtenáfie si uÏ na‰la. Kfiest probûhl na jevi‰ti Ypsilonky pfii pfiíleÏitosti autorãina jubilea v únoru
2015 a v krátkém ãase vy‰la uÏ
potfietí. „V takové chvíli sdílím vedle
radosti i obavu ze zodpovûdnosti.
Aby mne neobrala o schopnost riskovat, jít do nov˘ch vûcí i za cenu,
Ïe se spletu, Ïe zklamu. Ale jsem
si jistá, Ïe to právo na risk je i pro
mé vûrné ãtenáfie nadûjí, Ïe je neomrzím.“
Dopis Cyranovi je jednoznaãnû
Zuzaninou knihou nejosobnûj‰í
a nejdÛvûrnûj‰í. Bylo by nemoudré
rozebírat jeden dopis po druhém.
Pfiece v‰ak stojí za to udûlat v˘jimku. Toto dojemné vyznání po ãtvrtstoletém manÏelství napsala Zuzana svému manÏelovi Vladovi Bohdanovi: „Miluje‰ pískovcové skály, rád
se jich dot˘ká‰, jde‰ aÏ na vrchol.
Myslím, Ïe jsem tvojí skálou. Má‰
mû jistou, ale musí‰ b˘t pofiád pozorn˘. I to je na skálách krásné.
Jsou kfiehãí, neÏ vypadají. Musí‰
b˘t opatrn˘, aby se neodlomilo nûco, co nás zraní.“
Není tûÏké si pov‰imnout, Ïe
stejnû jako ve v‰ech sv˘ch pfiede‰l˘ch knihách i tady autorka „odkr˘vá hledí“ a upfiímnû dává v‰anc
v‰echno, co je pro ni dÛleÏité. V jejím „cyranovském poslání“, spí‰e
sebezpytném neÏ soku nebezpeãném, se ukr˘vá nadûje, která se
nesdûluje slovy, n˘brÏ srdcem: Ïe
totiÏ lidé jsou v podstatû dobfií.
MoÏná to není mnoho, ale s tak
mocn˘m pfiesvûdãením se dá vyhrát nad zlobou svûta.
■ Milan ·vihálek, publicista

