
Praha, 4.7.2008 

 

Milá Lenko, 

 

stojím zde, abych Ti řekla pár slov na rozloučenou. Nechci volit sentimentální slova, která jsi 

nikdy neměla ráda. Ani slova lítosti – „člověk se nesmí litovat“, opakovala jsi tolikrát, nechci 

tedy litovat ani tebe, ani nás, kterým budeš tolik chybět. A nebudu mluvit ani o tvých 

zásluhách, ty jsou všem dobře známé. Nemohu však nepřipomenout Tvoje „barvy slunce“, 

Tvoji převelikou životní sílu a projevy radosti i z těch nejdrobnějších věcí a událostí, které se 

zdály být na první pohled třeba i úplně zanedbatelné. Tys nás učila je vnímat, intenzivně je 

prožívat a budovat na nich i z nejobyčejnějšího dne den zvláštní a mimořádný. 

 

V desítkách rozhovorů, které jsme spolu vedly -nejen v posledních týdnech a měsících, jsi 

dokázala komentovat běžné zážitky i velké události s příznačným laskavým humorem, i 

s ironií, ale hlavně s moudrým nadhledem, který akcentoval hodnoty, hodnoty ryze lidské.  

Jak ráda jsi mluvila také o minulosti, o předválečné Praze, o Mexiku, o přátelích, o literatuře, 

o knížce, kterou jsi již nestihla dopsat. 

 

Tvoje tak živé, velké oči se však pokaždé úplně rozzářily, když jsi - s takovou láskou - 

mluvila o své dceři Anně nebo když jsi mi s hrdosti referovala o úspěších Tvé milované 

vnučky Pepiny.  

Nesmírně hrdá jsi ale byla také na svoje „dítko“ – snad mohu tak označit Pražský literární 

dům, o jehož vznik jsi léta intenzivně usilovala. Připadalo mi neuvěřitelné, když jsi ještě před 

čtrnáctí dny chtěla ode mě jisté telefonní číslo, aby ses osobně zasadila o získání dalších 

prostor pro tento dům literatury. Zájem o ostatní, o osudy jiných, Ti byl vlastní do poslední 

chvíle. I v tom jsi byla výjimečná. 

 

„Co budu dělat až umřu“ („Was werde ich tun, wenn ich gestorben bin?“) napsalas ve své 

poslední knížce, a my se té formulaci smáli, a zároveň obdivovali tvoji vitalitu, tvoji sílu. 

Přitom peripetie tvého života byly natolik komplikované, ba až tragické, že jen málokdo z nás 

by se dokázal z nich zotavit a začínat – tolikrát – znovu a znovu. Ty, která ses narodila za 

První světové války, za Druhé velké války žila v exilu, ses dokázala pokaždé zmobilizovat a 

začínat znovu, i když téměř každé desetiletí Tvého dlouhého života bylo poznamenáno 

jakýmsi nesnadným předělem. 

 

Milá Lenko, chtěli bychom věřit, že v Tvé kavárně nad Tvým městem, nad Prahou, se sejdeš  

se všemi svými blízkými a přáteli. Bude tam určitě Tvůj muž Theodor Balk, ale i Kisch, 

Weiskopf, Otto Katz, Eduard Goldstücker, snad se tam zastaví i Tvoje přítelkyně Anna 

Seghers a další.  

Jak jim odpovíš na otázku: „Co je nového tam dole?“ My Tvoji odpověď budeme hledat 

v Tvých knížkách, kde jsi nám zanechala nádherné příběhy, ale hlavně „zprávu o hledání 

obyčejné, ale nesmírně hluboké lidské pravdy“.  

 

Budeš nám všem moc, moc chybět, milá Lenko. 

Wir werden Dich sehr, sehr vermissen, liebe Lenka.  

 

 

Viera Glosíková: projev na rozloučenou 

 


