Seznam příloh
Příloha č. 1: Rozhovor s Milošem Urbanem z 18. března 2019
Příloha č. 2: Miloš Urban (foto)
Příloha č. 3: Obálka knihy Sedmikostelí (foto)
Příloha č. 4: Obálka knihy Hastrman (foto)

Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor s Milošem Urbanem z 18. března 2019
Jak v kontextu své tvorby vnímáte romány Sedmikostelí a Hastrman? Byly pro Vás
vstupem do velké literatury pod vlastním jménem…
Jsou to asi mé dvě nejlepší věci, i když já mám třeba rád i jiné, ale po umělecké stránce bych
řekl, že je Hastrman nejlepší. Nikdy jsem ho nepřekonal a ani nemám chuť a schopnosti
ho překonat. Pokud jde o Sedmikostelí, tak to byla zase nejúspěšnější kniha, které se nejvíce
prodalo. Jsou to určitě dvě věci, které z kontextu mého díla vystupují. Obě je beru jako
umělecké knížky, ale myslím si, že Hastrman je ještě výš, pokud jde o kvalitu. Když jsem
ho tenkrát napsal a vydal, tak jsem se bavil s nějakým člověkem, který se mě zeptal, co budu
psát, jestli zase něco angažovaného. Odpověděl jsem mu, že vlastně nevím, ale že už si budu
psát, co chci, protože to nejdůležitější, co jsem potřeboval napsat, jsem už napsal těmi dvěma
knížkami.
Vaší autorskou prvotinou byla Poslední tečka za Rukopisy. Jak jste po letech spokojen
s tím, jak se mystifikace s autorstvím a formou vydařila? Nebyla to zpětně chyba?
Tehdy jsem ještě vůbec nevěděl, že budu dál psát. Byl jsem překladatel a bral jsem to jako
takovou intelektuální legraci, jako připomenutí nějaké situace v české literatuře. Byla to
tenkrát z mé strany docela frustrovaná reakce na devadesátkové psaní, kdy na nové autory
fiction nebyl nikdo zvědavý. Hrozně se tu cpalo non-fiction a pořád se dodělávaly resty
ohledně knih, které za bolševika nemohly vyjít. V téhle době na to už ale nebyl nikdo
zvědavý a já jsem chtěl napsat něco, co se tváří jako non-fiction, ale aby to byla úplná
hovadina. Spojilo se mi to i s ženským hnutím, které se tenkrát začalo ozývat, ale ještě se
nedostalo do takových extrémů jako dneska, což pro mě bylo hodně sympatické. S přijetím
jsem byl strašně nespokojený a myslím si, že jsem s tím přišel moc brzo, že na to nebyl nikdo
připravený. Také se tehdy ještě nečekalo na nové autory a byla k tomu strašná skepse.
Jak to bylo s vaším druhým dílem vydaným pod pseudonymem – novelou Michaela?
Tu jste podepsal jako Max Unterwasser…
U Michaely to souviselo spíš s rodinou. Hastrman, Sedmikostelí i Paměti poslance
Parlamentu mají některé hodně drastické scény a ze strany mé první ženy byl přístup
k mému psaní najednou hrozně negativní. Tenkrát jsem byl v situaci, kdy jsem se o to

manželství už začal bát. Její rodina moje věci neustále četla – a tohle pro ně opravdu nebylo
– tak ať to se mnou vůbec nemusí spojovat. Když mě tam jako autora poznají – a leckdo mě
poznal – tak je to v pořádku a já se před nimi za to nemusím vůbec obhajovat. Poprvé to
bylo tak, že jsem byl ještě pořád naučený z fakulty z hodin o teorii vyprávění, že je potřeba
oddělovat autora, vypravěče a postavy, i když by měli někdy splývat a k tomu jsem se
přiklonil. Vždy to bylo nutné oddělit. Já jsem byl jakoby ten hlavní autor i ten Josef Urban,
ten, který hraje v příběhu o Rukopisech nějakou roli. To jsem já a nejsem já. Jenomže to
bylo domyšlené až tak do konce, že jsem to třeba neuměl lidem vůbec vysvětlit. Neuměl
jsem jim to předat, proč to museli mít takhle, proč je tam tahle hříčka. Ta postava je autor,
ale nejsem to já, já se od tohohle ještě úplně odděluji a moje autorství spočívá i v tom,
že se podepíšu jako Josef Urban – jako ta postava a vlastně i vypravěč. Upřímně řečeno,
dneska už bych to nedělal.
Dnes byste to zase dokázal čtenářům lépe vysvětlit…
No jo, ale já jsem z akademického světa už tak strašně dávno pryč, že si myslím, že už mě
to nějak nezajímá. Mě to zajímalo tenkrát. Tehdy jsem chtěl ještě dokonce zůstat na
Filozofické fakultě a učit anglickou literaturu, ale pak jsem z toho světa naprosto vypadl.
Když jsem napsal Poslední tečku, tak měla takový úspěch neúspěch, nebyla moc pochopená
a knihkupci ji zařazovali do regálů s non-fiction, vůbec nepochopili, že je to legrace.
Z toho jsem byl zklamaný. Už tehdy jsem věděl, že takové intelektuální legrácky stejně
vlastně dělat nechci, že bych chtěl dělat pořádné románové psaní, a to vzniklo se
Sedmikostelím. Už když jsem ho psal – dělal jsem to pro Prahu, pro místa, která jsou méně
známá než turistické a profláklé věci – tak jsem si uvědomil, že něco podobného chci udělat
i pro českou krajinu. Zabojovat za ní a na něco upozornit, a tak vznikl Hastrman.
Takže Hastrman vlastně není pro severní Čechy, ale pro celou českou krajinu? I tím,
že jste tam přesunul Novomlýnskou přehradu…
Jasně, bylo to inspirované celou zemí a tehdejším bojem o vytěžovaný kopec Tlustec.
Měl jsem strach, že by to takhle s těmi kopci mohlo vypadat i dál, v devadesátkách
to nevypadalo vůbec dobře, byla to divočina. Zdálo se mi, že organizace, které krajinu měly
chránit, jsou strašně slabé. Tenkrát ještě ani nebyla Strana zelených, která se poté dostala
za Bursíka do parlamentu, dokonce snad do vlády, a potom zase vypadli, protože byli

rozhádaní. Chtěl jsem zabojovat za město a jeho dědictví a za krajinu a její dědictví,
což byly takové dvě moje angažované věci.
V Hastrmanovi jste tehdy podpořil českou ekologii, environmentalismus i Stranu
zelených. Poté jste napsal ještě Paměti poslance Parlamentu. Aktivismus hrál
v začátcích vaší tvorby velkou roli…
Ano, Paměti poslance Parlamentu byl můj poslední politický výstřelek, ale to už mi vůbec
nepřijali. Narazil jsem a nedovolil jsem, aby byly Paměti poté ještě vydané. Myslím si,
že to kdysi vyšlo elektronicky, ale knižně už ne.
Tenkrát jste tedy s politickou angažovaností v literatuře sekl a už se k tomu nebudete
vracet?
Myslím, že ne. Nemám na to vůbec talent, neumím moc reflektovat současnost.
Umím trochu reflektovat minulost – protože jsem sentimentální člověk – nebo věci,
které byly a už nejsou, toho je mi líto. Hlavně ale umím reflektovat sám sebe, i když je
to přes fiktivní příběhy.
Váš druhý román Sedmikostelí je hodně ovlivněn anglickou literaturou. Které autory
jste při tvorbě četl nebo bral jako inspiraci?
To začalo už mojí první knížkou, která byla reakcí na Flaubertova papouška od Juliana
Barnese, kterého jsem překládal, a proto jsem chtěl něco podobného představit tady – to byla
jasná inspirace. Tenkrát jsem dělal současnou anglickou literaturu a ti autoři, kteří tam byli
předtím, byli v padesátých a šedesátých letech rozhněvaní mladí muži, na tom jsem vyrůstal.
Zároveň jsem vyrůstal na brakové literatuře, na hororech a na drasťácích, dokonce
na komiksech, když jsem žil část dětství v Anglii. Byl to takový mix vlivů. Protože jsem
tenkrát studoval na Filozofické fakultě anglickou literaturu, tak je samozřejmé, že je mi
anglická vyprávěcí tradice nejblíž. Všechny ty pasáže z Dickensových Nadějných vyhlídek
– přestože to sám o sobě není temný žánr – tak je věc, která mi hrozně pomohla při psaní
mých žánrovějších věcí. I když nebyly čistě žánrové, tak jsem se vždycky po tom
postmodernistickém způsobu – jak se mu někdy říká – těmi žánry jen inspiroval, abych si
mohl psát něco jiného, co jsem potřeboval.

Hlavní detektivní zápletka Sedmikostelí se sérií vražd v sedmi kostelech v jednom městě
se nápadně podobá románu Hawksmoor od Petera Ackroyda. Tady je inspirace
zjevná…
Mně se Hawksmoor nelíbil, ale strašně mě to oslovilo atmosférou a celým konceptem.
Je to podobné jako u toho Barnese, vycházíte z překládání, tak nejdříve nemůžete být
bůhvíjak originální. Toho si dokonce všiml profesor Martin Hilský, že je Sedmikostelí takové
„hawksmoorovské“. Upozornil mě na to, jak je pro mě důležitá architektura, protože já jsem
si to sám v sobě neuměl úplně pořádně představit. Tenkrát jsem si ale uvědomil, jak byl pro
mě jako pro teenagera inspirativní Jan Blažej Santini-Aichel, a také že jednou chci psát
o Santinim. Díky Ackroydovi.
Jak jste na těchto konkrétních sedm kostelů přišel?
Myslím, že jsem na sebe nechal působit prostředí, nějak se to smísilo s tím, jak jsem chtěl
začít objevovat Prahu, kterou vlastně pořádně neznám a nějakým tajemným způsobem se
tohle najednou začalo spojovat. Když jsem začal ty kostely navštěvovat – byl jsem i v jiných,
které v té knížce nejsou – tak jsem si říkal, že to musí být tyto, protože na mě nejvíc mluví.
Jednak svojí minulostí a jednak svým tvaroslovím, takže jsem tam už v hlavě začal dávat
scény. To se vám takhle začne spojovat a třeba nevíte, nerozumíte tomu, proč to tak je.
Takže toulání hlavního hrdiny po Albertově a okolí… to jste vy?
No jasně. Všechny věci, co mám v ich-formě, ale i ty ostatní, tak to je takové to spisovatelské
herectví. Naprosto si přisvojíte nějakou roli, propadnete jí a stáváte se tou postavou.
Je to někdy těžké, náročné na psychiku a je to i velice těžké třeba pro partnera, se kterým
žijete, protože najednou jsem začal zjišťovat, že jsem raději v té fikci než s tou ženskou,
se kterou jsem zrovna byl. To musí být pro ty ženy šíleně náročné, proto mi také kvůli tomu
zkrachovala dvě manželství. Je to smutné.
Jak si vysvětlujete úspěch, který mělo Sedmikostelí ve Španělsku a v Latinské Americe?
To si nevysvětluji, protože to nevím…
Nepídil jste se po tom?
Prostě se to nějak dostalo do doby a místa, kdy byl nějaký hlad přesně po takové knížce,
ale naprosto tomu nerozumím. Nechápu ani to, proč ostatní knížky, které jsou tomu trochu

podobné – i když třeba nejsou tak dobré jako Sedmikostelí – tak strašně narazily.
Jedno nakladatelství kvůli tomu dokonce zkrachovalo, protože koupilo práva na moje ostatní
knížky ve španělštině. Pro všechny lidi, kteří o tom věděli, jsem se stal špatným
a neprodejným autorem se špatnou pověstí, Jednou knihou jsem v nich vzbudil naděje
na velké zisky, čehož jsem potom nebyl schopný dostát, protože zas tak prodejný nejsem.
Měli mít lepší byznys plán, protože já jsem nikdy nebyl bestsellerista, ale nikdy jsem zároveň
nebyl autor nějak zvlášť náročných textů. Jsem takový mezišuplík mezi tím vyšším a tím
nižším, to se potom špatně udává a prodává.
Máte přehled, v kolika jazycích vaše knihy vyšly?
Minimálně třináct. Teď se v Káhiře chystá arabské vydání, ale myslím si, že to ještě pořád
nevyšlo.
A to bude co za román?
Sedmikostelí.
Snažil jsem se dát dohromady celkový počet překladů a zasekl jsem se na třinácti.
Poslední jsem našel jihokorejské…
Potom bylo ještě makedonské. To je takový malý jazyk, o kterém skoro ani nevíte. Psaly mi
bulharské kamarádky, že to chtějí v makedonštině, protože v ní umějí čist. Makedonština
a bulharština jsou si blízké asi jako čeština a slovenština.
Tak to jste vlastně celosvětový autor.
To bych neřekl. V angličtině mi vyšly dvě knížky a naprosto zapadly. Je to o tom,
že si uděláte zářez na pažbě a nic to neznamená. Peníze z toho nejsou, a známosti?
Jako že by o mně někdo věděl, kdo jsem? Vůbec ne. V tom si nedělám iluze, v tom už jsem
se hrozně moc zklamal a teď už si to nehodlám připouštět. Jsem rád, že mi teď u nás vychází
KAR a nemusí to nikdo vydávat venku. To bude osobní, karlovarské.
V Hastrmanovi jste si vyřizoval účty s politiky, úředníky, státní správou, byznysem.
Z reálných postav jsem za ministrem životního prostředí Petrem Kučalou našel Miloše
Kužvarta…
Ano, to byl on, myslím.

Co ostatní postavy? Jsou to nějaké kompiláty, nebo mají své přímé předobrazy?
Jsou to kompiláty a i jejich jména jsou taková, aby na ně upomínala. V roce jsem byl 2000
vyhozen z nakladatelství Mladá fronta. Tenkrát ho přebírali lidé, kteří se chtěli napojit
na Fond dětí a mládeže, pod kterým Mladá fronta byla, protože patřila pod SSM.
Tenkrát nám tam ti lidé do podniku, do našeho milovaného nakladatelství, přišli a začali
měnit pořádky. Měl jsem na ně strašný vztek a říkal jsem si, že to se mnou asi blbě dopadne.
A taky že jo. Díky tomu jsem se ale – a neříkám, že všechno špatné je pro něco dobré,
to je klišé jako prase – dostal do Arga, kde jsem do dneška. Nedá se to srovnat – atmosféra,
lidé, knížky, co vycházejí tam a tady, hlavně v jaké úpravě a s jakou péčí… Bylo pro mě
tenkrát štěstí, že mě vzali. Měl jsem ale tehdy hrozný vztek, nevěděl jsem, že budu v Argu.
Takže jsem si vyřizoval účty i s touto bandou. Paradoxně to nebyli lidé z byznysu,
ale třeba lidé ze správy zbytků komunistických majetků. Byl tam nějaký pan Kučala, který
se ve skutečnosti jmenoval Kučera a podobně.
V první části Hastrmana se párkrát objeví záhadný cizinec, včetně momentu,
kdy je baron s Katynkou u Máchova jezera… jde skutečně o Karla Hynka Máchu?
Jeho zhmotnění jako odkaz na tehdejší dobu?
Ano… já to mám takové selankovité, je to prostě biedermaier. Ale přeci jen je můj hastrman
postava strašně romantická, chtěl jsem naznačit, že to nebude jen legranda, že to nebude
jen feel good pocit, který mají vždy z takto vykreslené doby čtenáři i kritici. Chtějí v ní zůstat,
protože evokace té doby je hrozně dobrá. Chtěl jsem tam ale mít jeho, který tam chodí
a připomíná… pozor, tohle bude trošku jinak.
Oba romány končí utopií či antiutopií. V Sedmikostelí je to spíš antiutopie,
kdy se ultrakonzervativní společnost ocitne o 700 let zpátky, zatímco v Hastrmanovi
jde o utopii, kterou ale ironizujete. Vy těm myšlenkám fandíte, ale nechtěl jste to dát
úplně najevo? Nebo je to opět přes roh?
Pokud jde o Sedmikostelí, tam jsem chtěl dát najevo svou strašnou rozpolcenost. Že já jako
Květoslav Švach jsem slabý a nechám se zblbnout ideologií, přestože ta ideologie vypadá
krásně. On jí úplně propadne, ale konec je strašný. Stane se jakási šílená kontrarevoluce
ve vývoji společnosti a vše se obrání zpátky. Nevím, co tam tenkrát udělali. Jestli sestřelili
helikoptéru nebo…

Vjelo jim tam auto, řidiče vsadili do pranýře a nechali ho zemřít, protože on přijel
a začal na ně střílet z pistole, pokud si pamatuji…
Ano a tím jsem chtěl ukázat nebezpečnost určitých krásných myšlenek. V Hastrmanovi byl
ekoteroristický záměr, který souvisí s první půlkou knížky, kdy mu Odradek – jakási bytost,
bůžek nebo jen modla, talisman, amulet – neustále chodí připomínat, že se nemá rozhodovat
jako člověk, má se rozhodovat jako živel. Ve druhé části dokonce přechází k teroristickým
činům, což je úplně absurdní v kombinaci s tím, jaký byl v první půlce. Musí za to být
potrestán, zároveň jsem chtěl ukázat, že se vlastně stejně ničeho nedosáhne. Utopistický
konec Hastrmana je trochu jiný, jako u hippies. Děti Vody toho dosáhnou, ale stejně musí
udělat oběť, o které je vlastně celá knížka – o oběti, podle Dostojevského. Hastrman je
nakonec sťat, tentokrát je místo člověka sťatý kus země, nebo vody… obětuje se pro to,
aby už to teď bylo lepší. Je v tom takový smutný optimismus. A ironický samozřejmě.
Teď se mi vybavil moment, kdy je hastrman v poslední scéně na kolenou. Nad ním stojí
Katynka a Tomáš Mor, ona má v ruce srp a on kladivo. To je vynikající.
Přesně. To je prdel no.
Jak vnímáte nálepku, že jste postmoderní autor?
Studoval jsem anglická literární studia. Po revoluci se najednou o postmodernismu mohlo
mluvit. Například jsem pochopil, že se mi tak líbí a je mi tak blízký Ladislav Fuks.
U nás se nevědělo, že je to vlastně postmoderní autor, který má navíc skvěle zažitý styl.
Navíc tak začal psát ještě dřív než ti angloameričtí autoři, kteří to dělali naprosto strašným
způsobem. Někteří to ale dělali dobře, třeba John Fowles anebo Ital Umberto Eco.
Když jsem tuto literaturu nasával, zjistil jsem, že mi strašně vyhovuje, ať pro můj zájem
akademický, tak pro můj hlad po zajímavém a strhujícím příběhu. Navíc se to ve mně jako
ve čtenáři naprosto perfektně míchá. Chtěl jsem začít psát přesně tyhle věci.
Vy píšete postmoderní literaturu, ale s příběhem, který část postmoderních autorů
ignoruje…
Přesně. Nebo jako Julian Barnes – začnou úplně skvělý příběh, ale pak ho opustí.
V tom mi připadají podobní jako někteří modernisté. To mi vždy na tomto směru vadilo.

Mám rád autora, který zůstane čtenáři věrný a nezradí ho. Příběh se musí dovyprávět,
ať už je třeba čtenář nespokojený s tím, jak to celé vyústilo.
Jak vnímáte kritiky? Čtete je a berete si z nich něco?
Kritika mě často zklamala. Nebudu jmenovat, ale jsou i kritici, které mám rád, a když jsem
zjistil, jak naprosto nepochopili mojí knížku, tak jsem byl pochopitelně zklamaný.
Snažil jsem se kritice vyhýbat, ale on vám velice často nějaký váš dobrý kamarád řekne, hele,
tady psali tohle a tohle, a hned vám to dá před oči nebo vám pošle odkaz. Potom už se
podíváte a zjistíte, že jste to číst neměl. Ale zase na druhou stranu, když už si to tedy přečtete
a necháte si otrávit den, tak vám třeba něco uvízne, že jste tam opravdu něco udělal blbě.
Takže jo, nechám se tím ovlivnit, ale opravdu to nechci vidět.
U Sedmikostelí jsem nenašel kritiku, která by vám něco zásadním způsobem vyčítala,
na druhé straně u Hastrmana se často opakuje, že je první část napsaná literárně
krásně, a ta druhá se části kritiků líbila daleko méně…
Přitom kvůli té druhé jsem to dělal.
Takže to je třeba jeden z těch případů, kdy vám přijde, že to dílo nepochopili?
Nebo jsem to udělal blbě já. Když už je těch hlasů tolik, tak najednou zjišťujete, že to ti lidé
nechtějí takhle překlopit a číst jiný příběh spojený jen těmi dvěma hlavními postavami.
Nemají rádi ten zvrat, ale já právě zvraty miluju. To je přímo doména anglicky psané
literatury, že máte jednu optiku a pak najednou zjistíte, že vás celou dobu vodili za nos.
Mám rád tenhle efekt a nevadí mi – čtenářům ale asi ano a kritikům taky. Někteří tehdy
napsali, že bych vůbec tu druhou půlku neměl vydávat a že bych měl zůstat jen u té první.
Na to jsem ale říkal, že jsem to celé psal právě kvůli té druhé.
Jaký máte vztah s Jiřím Strachem? Pro televizi natočil Santiniho jazyk, dlouhá léta
plánoval/plánuje Sedmikostelí. Věříte jeho vizi?
Co už člověku zbývá jiného než víra nebo naděje? To by on jako silně věřící člověk a katolík
určitě podepsal. Mám ho rád lidsky, některé jeho filmy mám rád, některé jeho filmy nemám
rád. Santiniho jazyk, který mi natočil pro televizi, mám rád, ale s výhradami. Přičemž ty
výhrady cílím především sám na sebe, protože jsem spolupracoval na scénáři. Když potom
ten film vidíte, tak si všimnete, jak je to chybně napsané, že tam není logika postav a jejich

jednání… to mně na tom filmu vadí. Pokud se mu ale podaří na Sedmikostelí peníze sehnat,
tak já bych do toho šel a risknul bych to. Jsme kamarádi, nic proti němu nemám.
U Sedmikostelí byste se také podílel na scénáři? Dal byste tomu štempl jako Santiniho
jazyku, kdy jste měl ve filmu cameo roli?
Víte, že bych to chtěl ještě zkusit? Teď když byl film Hastrman, tak tam jsem na scénáři
nedělal a můj hlas byl pouze poradní. Producent Čestmír Kopecký a režisér Ondřej Havelka
se se mnou opravdu radili, ale nikdy mě neposlechli. Myslím si, že kdybych si tam ponechal
větší hlas, tak jsem je alespoň mohl dokázat přesvědčit, aby tam toho materiálu
ze současnosti, co už natočili, bylo víc. Aby to neskončilo jen tak, že proletí dron panelákem
a letí nad hnědouhelnou pánví nebo jak to tam je. Lidé mi říkali, že je to useknuté,
nesrozumitelné, že tam toho je málo. Mělo tam být naznačeno mnohem víc, co se bude dít
v současnosti. Také jsem chtěl, aby Katynku probudil, zatímco oni to chtěli dát do poetické
roviny. Dobře, ale to by bylo jako za Babiše. Ten také říká: Ano, bude líp. To je to heslo,
které mu vymyslel Prchal. A ono už bys spíš řekl, že už je líp. Nebylo by to špatné, byla by
to naděje, že už se něco možná zase mění, Katynka jednou vstane. To je můj romantický
konec, ale ten tam nedali.
Tím se vlastně vracíme k tomu, jak vám někteří kritici druhou část Hastrmana vyčítali.
Ten film je v podstatě argument pro to, že ten román funguje jenom dohromady…
Stopáž. Jak to tam chcete dát?
Točí se třeba dvoudílné filmy.
Oni na to už ale neměli peníze. Měli rozpočet 47 milionů a museli strašně seškrtávat náklady.
Jeden z krásných uvažovaných konců bylo protržení přehrady, což se mnou zcela vážně
konzultovali a já se na to strašně těšil. Vůbec, bez peněz.
Před pár lety bylo avizováno i zfilmování vaší novely Michaela. Nevíte, jak je na tom
teď?
Dobře, bude to. Budu tam hrát. Dvě vteřiny policajta, který vybuchne v autě.

Takže taková Tarantinovská minirole…
Bude to zahrané herci a poté překreslené. Dělá to – já teď bohužel nevím, jak se jmenuje –
nějaká úžasná výtvarnice, která má talent pro komiks, bude to takový rozpohybovaný
komiks. Nevím nakolik to bude drastické a pornografické, to asi příliš udělat nepůjde,
ale věřím tomu studiu, že to udělají, když ne vkusně – kdo by chtěl, aby to bylo vkusné,
já ne – tak aby to bylo sice snesitelné, ale na hraně. Aby to bylo něco jiného, aby tam bylo
poselství snadné záměny dobra a zla. S je satan nebo ďábel a že anděl, který nad ďáblem
vyhraje – Michael/Michaela – je naprosté monstrum.
Takže jste jeden z těch autorů, kterým vlastně dělá radost, když se jejich díla zfilmují
a nedopadne to úplně špatně…
Když to není úplný průšvih, tak určitě. Je to vlastně druhý život té knížky a já jsem hrozně
vizuální, mám vizuální představivost spíš než slovní. Potom mám hroznou radost
z konfrontace, jak to ti autoři vidí úplně jinak než já. Mně to nevadí, naopak. Oni to tak totiž
přečetli, anebo si našli takové lokace.
Drtivou většinu vašich knih graficky zpracovává Pavel Rút. Myslíte si, že v dnešní době
ještě grafická podoba knih lidi zajímá, anebo to děláte částečně i kvůli sobě, aby se vám
ty knihy líbily? Dneska už si to řada lidí stáhne do čtečky a vlastně si tu vizuálnost
vůbec neužije…
To není kniha, to je stažený text. Pavel je staromilec a myslím si, že tady to vyhmátl dobře,
že jsou ty knížky pro lidi pořád ještě důležité. Většinou mají jeden formát, lidi si je chtějí
dát do knihovny a mít je. Jsou to krásné artefakty, je to i nábytek, nejenom obsah a myšlenky.
Dnes jsem za Pavla rád, i když jsme se mnohokrát hádali, ale ta výtvarná podoba často
vychází i z toho, jak já chci, aby knížka vypadala. Nápady nejsou jenom jeho.
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