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tručnými zprávami 
vtisku se kulturní svět   
rozloučil s Johannesem 
Mariem  Simmelem, 
který zemřel na Nový  

rok 2009 ve věku osmdesáti čtyř 
let. S panem Simmelem mě několik 
let pojilo sice křehké a vzdálené, o 
to však vzácnější pouto v podobě 
dopisů, které jsme si po několik let 
vyměňovali. Proto mi dovolte 
rozloučit se s tímto mužem, než 
bude pohřben ve švýcarském Zugu 
- a poněkud jinak, než jak to učinily 
tiskové agentury. 
Většina Simmelových knih má ja-
kési dvě roviny. Ta první je 
idealizovaný čas či místo zpravidla 
spojené s prvními poválečnými 
lety, které jako mladý muž prožil 
coby tlumočník americké vojenské 
správy v Rakousku. Vše se tehdy 
zdálo být jasné a nezpochybnitelné. 
Druhá světová válka byla tou 
poslední, svět měl být nadále jen 
lepší a všichni lidé si měli být 
bratry. Druhá rovina jeho knih je 
pesimistická, spějící zpravidla k 
tragédii. Okolnosti jsou různé v 
závislosti na zápletce. Často je to 
prostředí bývalých nacistů, kteří 
jsou schopni i po letech ničit lidské 
životy, jindy je to svět drog, 
špionáže či počítačové kriminality. 
Všem Simmelovým knihám je však 
společná pevná víra v to, co je 
správné. Víra v malé velké ideály. 
 
Stačí jen málo 
Když jsem objevil Simmelovy kni-
hy, byl jsem jen o málo mladší než 
ten Mario, který ve zničené 
poválečné Vídni překládá 
americkým vojákům a věří, že před 
ním je jen šťastná budoucnost. I já 
jsem byl v těch prvních 
porevolučních letech opilý 
svobodou, než mě dohnala blbá ná-
lada a kocovina druhé poloviny de-
vadesátých let. Podobně jako kdysi 
on, jsem věřil, že stačí jen málo, 
aby se nám všem dařilo dobře. Inu 
jak kdysi řekl Winston Churchill, 
kdo není ve dvaceti levičák, nemá 
srdce, kdo je levičák ve čtyřiceti, 
nemá rozum. Měl jsem tehdy srdce 
a to bilo v podobném rytmu jako to 
Mariovo. 
Od poloviny devadesátých let jsme 
si dopisovali. V roce 2000 
Ochotnický spolek Tyl v Kutné 
Hoře, kde mám tu čest hrát a občas 
i režírovat, nazkoušel Simmelovu 

hru Spolužák. Mario měl přijet 
a my se konečně měli setkat. 
Nu nevyšlo to a od Nového 
roku vím, že už to nevyjde. 
Výměny dopisů však 
pokračovaly. Mario mi v nich 
odkryl řadu tajemství z jeho 
vlastního života. Některá jsou 
skrytá v jeho románech, neboť 
určité rysy Simmelových po-
stav jsou autobiografické. Ty, 
které to jsou, díky Mariově 
otevřenosti znám, ale 
neprozradím. Stačí, pokud 

napíši, že pro mne nebyl Mario 
Simmel úspěšný autor 
bestsellerů, ale daleko více 
citlivý, a tedy křehký, velmi 
opuštěný a v posledních letech 
i hodně nešťastný člověk. Oč 
více jsem ho obdivoval, o to 
více i litoval, A o to raději 
jsem ho také měl.      Už mi 
není dvacet, a ačkoli mi snad 
pořád ještě nějaké to srdce zů-
stalo, daleko častěji se řídím 
rozumem. Dnes už Simmelovu 
víru v malé velké ideály  

nesdílím, ale ač jsem větším 
pragmatikem, nijak se nad 
Simmelovy někdy až naivní 
touhy nepovyšuji. 

nestýská? Ano, chybí mi 
Simmelův jasný a srozumitelný 
svět. Svět, kde demokracie má 
sice chyby, ale je pořád 
nejlepší ze všech režimů. Svět, 
kde socialismus má šanci, kde 
se neví nic o jeho 
nereformovatelnosti a kde je 
pořád naděje, že nemusí být 
chudí, ale pouze bohatí. 
Tato krásná iluze je pryč a 
spolu s ní i svět, kde jsou jasní 
a předvídatelní nepřátelé, hraje 
se jazz, Francie má franky a  

žluté reflektory na autech, 
Německo své dálnice a eintopf 
a Amerika velká auta a pevný 
dolar. Se Simmelem odešel 
jeden z velkých svědků této 
doby. Nám zůstávají Delvity, 
Ikey, euronormy a globální 
terorismus. Inu, to je už ; náš 
svět a my v něm musíme najít 
smysl. Buď jak buď, kdesi v 
dálce slyším Maria, jak říká - 
Mějte naději, vždyť i přes tu 
bídu na zemi nám pořád zbývá 
zvolat: hurá, ještě žijeme. 

Nejspíše mě mrzí, že mě jeho 
knihy dnes už tolik neoslovují. 
Pomalu se dostávám do fáze, 
že na dobu, kdy jsem Mariovy 
knihy louskal jednu po druhé, 
začínám vzpomínat s 
podobnou nostalgií jako on na 
poválečnou Vídeň. Ostatně, 
komu z nás, co jsme zažili 
porevoluční euforii, se  


