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Za duchEm IVaNa maRtINa JIROuSE:
Na VySOčINě V dOpROVOdu báSNíkOVých dcER

cO ZbyLO  pO magOROVI
umřel sám, v posteli v tom bytě na neklance. dáša 
tehdy bohužel odjela do vídně. Krvácení z jícnových 
varixů … u postele mu stál kyblík do půlky plný krve, 
vedle na nočním stolku ležel mobilní telefon. nezavolal 
nikomu – a ještě si dával pozor, aby tím, co chrlí, 
nezašpinil podlahu. nestál už o pomoc. Přijal smrt.
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Starší dcera ivana Martina 
Jirouse v jeho ložničce „na 
vejminku“ Magorova statku 
v Prostředním vydří
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Mladší dcera Ivana Martina 
Jirouse, legendy českého under
groundu, který v sedmašedesáti 
letech zemřel 9. listopadu 2011, mi 
vypráví o posledních chvílích své
ho táty. „Od Velkého pátku nemohl 
pít, tehdy zvracel krev a pak ještě 
několikrát,“ vzpomíná jedenatřice
tiletá básnířka a výtvarnice Marta, 
maminka tří dětí, jež na telčském 
gymnáziu vyučuje výtvarnou vý
chovu a tvůrčí psaní. „Získal v té 
době vzhled starozákonního pro
roka, mystického starce; běsi z něj 
odešli, divokost ho opustila. O Du
šičkách jsem mu pak telefonovala, 
že jsem položila věnec i v Humpol
ci, na hrob jeho rodičům. Ve sku
tečnosti to byla záminka, abych 
s ním mohla promluvit – on v té 
době skoro s nikým nemluvil, ne
bylo mu dobře. Byl to náš poslední 
hovor. Nějakou dobu po jeho smrti 
jsme se pak chtěli podívat do bytu, 
kde umřel. Policajti nám ho oteví
rali s údivem – cože tam prý chce
me …“ Martina o rok starší sest
ra, doktorandka pražské filozofie 
Františka, která s básníkem byd
lela osm let ve smíchovském bytě 
naproti slavné Magorově Oáze (ná
dražní restauraci, jež byla Jirou
sovi druhým domovem, pracov
nou i audienční síní), je věcnější: 
„Zabila ho ta přechozená, utajená 

žloutenka, žádnej chlast. On měl 
játra odjakživa zvětšený, ale až 
v okamžiku, kdy se mu udělaly ty 
varixy, nastal konec. Během pitvy 
zjistili, že jeho mozek už nemohl 
fungovat normálně. I při tom to
tálně zhuntovaným těle si však 
kupodivu zachoval úžasnou schop
nost mluvit jako kniha a přesně 
citovat,“ popisuje Františka to, co 
uchvátilo každého, kdo Jirouse sly
šel veřejně řečnit.

trable S „MutanteM 
Mágou“
Uplynul teprve rok a čtvrt od bás
níkovy smrti, a už o něm za tu 
dobu vznikly dva dokumenty 
a další, dvojdílný, se připravuje. 
Je dobré se ptát, dokud jsou vzpo
mínky ještě živé. Literát, disident, 
bojovník proti totalitě a umělecký 
vedoucí hudební skupiny Plastic 
People of the Universe se proslavil 
nejen svým dílem a statečností, 
jakou projevil během pěti poby
tů ve vězení (dohromady byl žalá
řován přes osm let), ale i excent
rickým chováním, obnažováním 
na veřejnosti nebo obdivuhodnou 
schopností žít takřka bez peněz. 
Odjeli jsme s fotografem na Vy
sočinu do Staré Říše za jeho dvě
ma dcerami a vdovou, výtvarnicí 
Julianou Jirousovou, abychom si 

připomněli, co nám po Magorovi 
kromě stovek básní, dopisů, ese
jů, pohádek, sborníků a cédéček 
zůstalo. A abychom získali další 
střípky ze života symbolu své doby, 
vedle Václava Havla snad nejzná
mějšího, a vzpomínky a postřehy 
jeho nejbližších. 

Aktuálně se kupříkladu v Plzni 
přou aktivisté s městskými zastu
piteli, zda se jejich most u nádraží 
jmenuje most Ivana MARTINA Ji
rouse, nebo Ivana MAGORA Jirou
se. „Jsem spíš pro jeho jméno než 
pro tu zkreslující přezdívku, jež 
může neznalým lidem evokovat 
představu ochlasty, co touží vý
hradně tropit rozruch. Přezdívku 
bych vyhradila jen pro jeho dob
ré přátele, kteří vědí, jak vznikla. 
Na most nepatří,“ myslí si Františ
ka Jirousová. 

Sama ve svém deníku otci při
řkla mazlivé přízvisko Mága, a to 
i přesto, že to holky s tátou nemě
ly vždy jednoduché. „Přijde mi, že 

po jeho smrti začali všichni, hlav
ně ženy, tátu adorovat a malovat 
na růžovo,“ říká Marta. „Byl kom
plikovanej, patřila k němu i ta 
jeho občasná nepříčetnost a běsi. 
Ještě že bydlel s Františkou, kte
rá je mírnější – já bych s ním žít 
nemohla. Náš poslední konflikt? 
Když mi začal kecat do vaření. Ra
dil mi, jak mají být řízky tlusté 
a jak se mají správně naklepávat. 
V obavě, že ho tou paličkou ma
jznu, jsem si musela vzít maso 
na zahradu a připravovat oběd 
tam, aby nedošlo ke krveprolití. 
Taky se občas dopálil na kněží, že 
by radši vůbec neměli kázat, že 
evangelium jen zbytečně rozměl
ňují. Jednou rozerval fotografii 
papeže a řval, že vystupuje z círk
ve, ale brzy se uklidnil a smířil 
se s tím, že do církve navždycky 
patří.“ 

Františka shodou okolností 
vzpomíná na jinou příhodu s říz
ky, na jejichž přípravě jí tatínek 

táta JEdNOu ROZERVaL  
FOtOgRaFII papEžE a řVaL,  
žE VyStupuJE Z cíRkVE.

na této almaře na výminku visí kromě snímků spřátelených disidentů 
rovněž jedna z pouhých dvou dochovaných fotografií kompletní 
čtyřčlenné rodiny Jirousových
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několik prastarých zavařovaček  
na okně Magorova statku

Františka Jirousová je odhodlaná změnit 
ruinu usedlosti v otcův památník

Část Jirousovy sbírky labutí 
okupuje komodu v pracovně 
jeho ženy. „Pěkných pár už jich 
roztřískaly děti, které si s nimi 
často hrávaly,“ přiznává Magorova 
mladší dcera Marta.

cedulek se vzkazy je statek plný. 
většinu z nich psala básníkova 

družka, písničkářka dáša vokatá.

Marta, Juliana a Františka 
Jirousovy doma ve Staré říši 

Kuchyňský kout ivana 
Martina Jirouse a jáma, 
kterou vykopal při 
hledání pokladu
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s magorem v kuchyni
Dneska jsem v pátek sežral bůček.
K sodomii je to jen krůček.

ivan Martin Jirous vášnivě rád (a výborně) vařil 
a občas si o jídle i zaveršoval. toto kuchyňské zákoutí 
bylo jeho královstvím na proslulém „Magorově statku“ 
v Prostředním vydří.
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1/1 PORSCHE

dokázal, že v té kuchyni ale oprav
du k ničemu není. Důkaz ovšem 
proběhl mírovou cestou – ne jako 
rozmlácení dveří sekerou, když 
básník nemohl najít klíče … „On 
prostě nenáviděl jakékoli bariéry. 
Třeba nesnesl mít zavřené dveře 
a okna, to bylo asi stigma z vězení. 
Taky neměl rád oblečení; pořád mu 
bylo vedro, při každé příležitosti se 
svlékal do slipů. To nám ještě při
šlo normální, ale on se taky občas 
v zimě koupal v ledové vodě, v ryb
nících. To jsme si pak říkaly, že je 
táta mutant.“ 

tady bylo Magorovo

Tolikrát jsem psal
o olších
a dneska je prvně vidím kvést
Nepřestáváš mě Bože můj 
laskavě světem vést

A tuhle cestou do Vydří
prvně jsem viděl květy dubů
Tak laskavě mě Bože veď
dokud se dívat budu

„Tuhle tátovu báseň si pokaždé 
musím říkat po cestě do Vydří,“ 
povídá Františka Jirousová poté, 
co odrecituje verše z léta 1985, pu
blikované pak ve sbírce Ochranný 
dohled. Jedeme na bývalou země
dělskou usedlost v Prostředním 
Vydří, již básník se ženou zakou
pili v roce 1986. „Máma chtěla, 
aby měl táta kam jezdit řádit,“ vy
světluje Františka. „Bylo to za ko
munistů a oni byli pod přísným 
dohledem, takže úmyslně koupili 
usedlost těsně za hranicí Vysoči
ny, už v Jihočeském kraji, aby byli 
trochu z dohledu. Statek ale chát
ral a nebylo to jen kvůli bouřlivým 
hudebním festivalům, které se tu 
po revoluci každoročně konaly – 
táta totiž nebyl na nějaké spravo
vání a údržbu a máma do Vydří 
nejezdila. Na statku jsme sice při 
vyklízení nepořádku po jeho smr
ti našli spoustu seznamů, kam 
si táta psal, co je třeba udělat, ale 
nikdy se od plánování nedokázal 
přehoupnout k realizaci. Člověk 
s mánií přece nemůže stavět a bu
dovat – on žil pouze přítomností, 
schopnost dlouhodobého plánová
ní mu úplně chyběla.“

Vstoupíme dřevěnými vraty po
lepenými obrázky knížete Schwar
zenberga, rodinného přítele a me
cenáše (je den voleb), a pro samé 
závěje málem zapadneme do hlubo
kého čerstvého výkopu. Muži pana 
Prokůpka se zřejmě činí, pozna

menala Františka s radostí, že se 
na stavbě pracuje i v zimě. Občan
skému sdružení Magorův statek, 
jež všechny tři Magorovy děti (Fran-
tiška, Marta a Daniel Degtěv; dvaceti-
letý bratr, o jehož existenci sestry věděly 
od jeho narození, ale stýkat a přátelit se 
s ním začaly až po otcově smrti; pozn. 
red.) založily loni v červenci, přišlo 
prostřednictvím veřejné sbírky už 
na sto tisíc korun. Teď se díky pe
nězům převážně od drobných dár
ců a členů sdružení rekonstruuje 
hlavní stavení, nízký výminek i ob
rovská stodola, aby mohly sloužit 
jako básníkův památník, knihovna 
a útočiště pro badatele.

Překročíme sedmero pytlů ce
mentu, projdeme kolem prázdných 
vinných lahví a knihami přeplně
ných přepravek, ignorujeme vchod 
do koupelny i ložničky a vstoupíme 
do místnosti určené budoucí bada

telně. „Můžu si tady vevnitř zapá
lit?“ optá se zdvořile fotograf. „Ne,“ 
odvětí přísně paní statku. „Tady 
panuje řád! Také padání do jam se 
přísně zapovídá!“ Teprve po chví
li si uvědomíme, jak byla Davido
va otázka absurdní. V potemnělé 
místnosti je stejně jako venku de
set stupňů pod nulou, okna netěs

ní, Magorovy svršky i spodky ulo
žené pod stolem v prádelním koši 
by se daly spíš lámat než skládat. 
Uprostřed prkenné podlahy zeje 
nehluboká jáma, kterou divous Ji
rous vykopal, když hledal poklad. 
Za ní se rozevírá malebný kuchyň
ský kout. Skříň s vyvrácenými 
dveřmi, jedna lednice starší než 
druhá, nádobí a kuchyňské náčiní 
rozvěšené po zdech ... Tak tady váš
nivý kuchař denně vařil, aby mohl 
přátelům a známým po vesnici roz
nášet polívku, a po návratu s roz
koší nořil ruce do škopku s nádo
bím a se zapálením třídil odpad! 

Do jiné jeho jámy, takové hlub
ší na dvoře, pravidelně padávali 
účastníci festivalu Magorovo Vyd
ří, ačkoli ji pořadatelé ohradili pás
kou. Ještě horší ovšem bylo, když 
si Jirousovi „příznivci“ odnášeli 
ze statku suvenýry – v normální 
společnosti se tomu říká krádež 
– a ničili vybavení místností, jež 
byly několikrát vyloupeny a obrá
ny o starožitný nábytek. I proto 
je nutné vybudovat na jedné ze 
zdí sednice nové police pro knihy 
o totalitě a veškerá Jirousova díla 
i jejich překlady, zrestaurovat ná
bytek, zavést elektřinu a utěsnit 
škvíry v okenních rámech. Zájem 
o služby Magorova statku prý je, 
a nejen o víkendové, letní a bada
telské pobyty. Ve „Skalákově síni“ 
(muzikant, exulant a Jirousův kama-
rád Miroslav Skalák Skalický se posta-
ral o opravu krovu a střechy; pozn. red.) 
by Konfederace politických vězňů 
ráda už letos promítala filmy.

Přilehlý „vejminek“ byl na opak 
vždy určen domácím. Malou lož
nici zdobí náboženské symboly 
a část proslulé básníkovy sbírky la
butí – porcelánoví, sklenění i plas
toví ptáci jsou rozsazeni na nízké 
komodě, která shlíží na ještě niž
ší rozvrzané postele. Nad stolkem 
v rohu a jedním z mechanických 
psacích strojů, na nichž básník tvo
řil, je příruční knihovna někdejšího 
hospodáře – tucet rozličných atlasů 
hub a kuchařských knih prozrazuje 
jeho dvě velké vášně. Tu houbař
skou po něm zdědily obě dcery. 

Tak tady se 19. listopadu 2011 se-
šlo přes tisíc lidí, aby se rozloučili 
s básníkovými ostatky. Malý hřbi-
tůvek stranou vsi, na každém hro-
bě kříž (jsme v srdci Moravy), jen 
na tom Jirousově v popředí i další 
předměty, zčásti zapadané sně-
hem. Pod sněhovou duchnou leží 
labutě do nebeské sbírky, květiny 
a lahváče. Prý i placatky sem před 
prohibicí Magorovi příznivci při-
nášeli, ale ty pak během zákazu 

prodeje tvrdého alkoholu záhad-
ně zmizely, pieta nepieta. Na kříž 
rodina nedávno zavěsila okrouh-
lou smaltovanou cedulku zdobe-
nou včelami z Julianiných obrazů. 
Vpředu pak na závěji leží kytice 
od Marty, na stuze připnutý do-
pis, jejž dědečkovi nakreslila malá 
Bára. Krátce po jeho smrti se citli-
vé holčičce rozvinul ošklivý ekzém 
a musela si více než tři týdny pole-
žet v nemocnici.

V KOStElním Vydří u ROVu

„ZabILa hO ta přEchOZENá, utaJENá 
žLOutENka, žádNEJ chLaSt. ON měL 
JátRa OdJakžIVa ZVětšENý, aLE až 
V OkamžIku, kdy SE mu uděLaLy ty 
VaRIXy, NaStaL kONEc.“
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Že tě někdo vychoval,

  ještě neznamená,

 Že jsi vychovaná.
         PUlP Fiction

qt
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Z deníku (2. 2. 2011): Jo, 
a Mága asi umírá. Tak uvidíme, jak 
to dopadne ... odmítá jít k dokto-
rovi, ač je evidentní, že s ním něco 
závažnýho je. Motá se mu hlava, 
padá a ztrácí vědomí a v ksichtě 
je žlutozelenej! Myslím, že mu už 
totálně odcházejí játra. on ovšem 
k doktorovi nepůjde. Volají mi 
kvůli tomu lidi, abych ho tam prý 
odvedla, že se tam sám prý bojí 
jít! Ach jo! A jak to asi tak jako 
mám udělat, chytrolíni? (...) Nu, 

odjel někam na pár dnů, do Brou-
mova, patrně ho přivezou v rakvi. 
Ale stejně myslím, že se nejspíš 
chce uchlastat, aby ho ta smrt za-
stihla náhle. Nevím, vůbec do něj 
v tomhle nevidím. Možná se fakt 
bojí k tomu doktorovi jít, ale což-
pak ho tam mám vléci? To bych 
těžko mohla. Kdo kdy Mágu ně-
kam dovlekl (kromě komoušů)?

(Úryvek vzpomínky F. Jirousové 
ze sborníku Aby radost nezmizela)

mága aSi umíRá

knihy. K ránu jich míval přečtený 
celý štos, on četl nesmírně rychle.“ 
A nemusela to být právě nejvyšší li
teratura; miloval třeba Dicka Fran
cise. S dcerami se o jejich literární 
práci příliš nebavil – vědí jen, že se 
mu Martina básnická sbírka Pro-
cházka s andělem a Františčiny dva 
juvenilní romány, Velmi vzdálený 
oheň a Vyhnanci, líbily. Vyhnancům 
mimochodem pomáhal do světa 
(nikoli na svět; Františka měla svůj 
román dopsaný už ve dvaceti le
tech, ale vydala jej a prestižní Or
tenovu cenu za něj získala až o dva
náct let později) známý editor Jan 
Šulc. „Svatý to muž,“ hodnotí jeho 
kvality Marta, jejíž druhá knížka 
básní, Děti deště, za dva tři měsíce 
vyjde právě Šulcovou péčí u Torstu.

tátův odKaz
Srovnávání s otcem se díla dcer 
nevyhnula – například po vydání 
Martiny sbírky se recenzenti ne
chali slyšet, že pokračuje v jeho 
poetice. „Pokud ano, rozhodně to 
nebylo vědomé,“ tvrdí Marta. „Tá
tův vliv si uvědomuju spíš na svém 
chování a vlastnostech a rozhodně 
nejde jen o pozitivní věci. On třeba 
neustále poučoval o češtině – jak
mile někdo řekl, že pěstuje králí
ky, a nikoli že je chová, byl oheň 
na střeše. Nesnášela jsem to, a teď 
sama dělám totéž.“ 

„Já zas co si umanu, to udělám, 
a je mi naprosto jedno, co si o tom 
kdo myslí. Tu tvrdohlavost mám 
po něm,“ konstatuje zase Františ
ka. „Krev je krev a tradice zava
zuje. Třeba spřízněnost se starým 
Florianem (proslulý myslitel, literát, 

vydavatel, překladatel; Františčin pra-
dědeček z matčiny strany; pozn. red.) 
jsem cítila od samého dětství, tou
hu pokračovat v jeho reformním 
katolictví. I podle mě je křesťan
ství moderním nábo
ženstvím budoucnosti, 
které by se mělo oteví
rat novým podnětům 
a být určené odváž
ným, akčním lidem, 
co chtějí ve světě něco 
změnit. Táta to cí
til podobně, také mu 
byl bojovný katolický 
duch blízký,“ říká za
kladatelka umělecké 
skupiny Katolická de
kadence.

„Mám po tátovi i ten 
bohémský, nezodpověd
ný vztah k penězům,“ po
tvrzuje Marta dědictví 
po otci, jenž se existencí 
oběživa nijak nezatěžoval, 
žil z darů přátel a z drobných 
honorářů. „U nás musí kasu 
držet manžel, já bych nakoupila 
nesmysly a všechno hned utrati
la za hračky a dárky. A taky jsem 
po tátovi vzteklá a výbušná, až 
po narození dětí se mi podařilo se 
značně zklidnit.“

Ke sporu mezi Magorem a Mar
tou ostatně došlo i před čtyřmi lety 
při společném fotografování pro 
Reflex. Zastala se tehdy fotografa, 
který Jirouse snímal příliš dlouho. 
„Tátovi připadalo, že je ten fotograf 
nemožnej, když potřebuje kvů
li jedný fotce tisíckrát cvaknout. 
No a já mám takovou povahu, že 
se snažím, abych nikomu nekom
plikovala život, tak jsem nechtě
la, abychom ho komplikovali fo
tografovi. A táta se rozlítil a řval 
na mě … Když jsme potom odjíždě
li, položil mi tak chlácholivě ruku 
na rameno, jako že je to mezi náma 
dobrý,“ dokončuje Marta už v sl
zách. „Něco tak důvěrného snad 
nikdy předtím neudělal.“

vnučka barunka, tehdy pětiletá, namalovala dědovi 
Martinovi (zcela vlevo dole) do nebe obrázek. vpravo dole 
rodinný pes bertík, který podle holčičky musel mít tam 
nahoře velkou radost, že se za ním děda konečně dostal.

holčičky v dětství hrály na bachař
ky. Dcery se však na nic podobné
ho nepamatují a naštěstí si podle 
Marty nevybavují ani žádné vět
ší ústrky kvůli tatínkově kariéře 
za mřížemi. „Učitelky na malinké 
staroříšské škole nám nikdy neda
ly pocítit, že jsme dětmi politické
ho vězně. Ze strany vrstevníků si 
vzpomínám na jediné – když jsme 
s Františkou byly na klouzačce, vo
lali na nás nějací kluci, že náš táta 
sedí. A já vůbec nechápala, o co jim 
jde! Proč by měl sedět? Co když tře
ba zrovna leží nebo stojí?“

Malířka Juliana Jirousová, kte
rá nás v domě srdečně uvítala, byla 
zásadní postavou bohémova živo
ta, bez ohledu na to, že v něm figu
rovaly i jiné ženy. Manželé Jirou
sovi se nikdy nerozvedli, ačkoli žili 
přes dvacet let v odloučení, a bás
ník si nadále jezdíval odpočinout 
za rodinou, leckdy i s novou part
nerkou, písničkářkou Dášou Voka
tou. „Máma s Dášou spolu vychá

zely celkem dobře a táta pro mámu 
svým způsobem zůstal hlavou 
rodiny,“ vysvětluje Františka. „Ta
ková už byla tradice v undergroun
du – ačkoli se páry promísily, ti lidé 
se nerozhádali, komunita měla 
velkou sílu.“ I díky tomu, že se Ji
rousovi mimo jiné pro velký odpor 
k úřadům nikdy nedostali k rozvo
du, zůstal dnes devětašedesátileté 
výtvarnici, zabývající se v posled
ní době zejména kresbami se sak
rální tematikou, kromě vlastního 
mizivého důchodu i důchod vdov
ský. „Většina manželek disidentů, 
lidí jako třeba Dana Němcová, má 
od státu důchod kolem čtyř tisíc,“ 
upřesňuje Františka. 

„Stará Říše byla pro tátu mís
tem, kde může spočinout a odpo
činout si a nikdo po něm nic moc 
nechce. Když měl depresi, přijel 
sem, několik dní tu jen ležel, četl 
a spal a pak zase odjel,“ vzpomí
ná Marta. „Občas za mnou chodí
val večer, abych mu půjčila nějaké 

ilustrace marty veselé jirousové k básničce o kuchyňském 
strašidle Ptala se Františky Marta. tu měly Jirousovy dcery nejraději.

kREV JE kREV 
a tRadIcE 
ZaVaZuJE. 

právě v prodeji
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říšSKý Klid
Z Vydří popojedeme pětadvacet ki
lometrů do Staré Říše, místa, které 
Jirous pro svůj pražský, knížetem 
Schwarzenbergem pronajatý byt 
nedokázal nikdy úplně opustit. 
Do bílého stavení se rodina přestě
hovala před čtvrtstoletím, když ze
mřel tatínek Jirousovy manželky 
Juliany, malíř Otto Stritzko, jenž 
dům vlastníma rukama postavil. 
Předtím Jirousovi bydleli o necelý 
půlkilometr dál, v malinkém do
mečku v podnájmu u hospodáře La
dislava Nechvátala. Právě na zdej
ším dvorečku si podle básníka 

ivan Martin Jirous v „knížecím“ bytě 
na pražském Smíchově, s dcerami Františkou 
a Martou a vnučkami barborou a annou. 
Snímek byl pořízen u příležitosti rozhovoru 
pro Reflex na samém počátku roku 2009; 
podle sester Jirousových jde o jejich jedinou 
společnou fotografii s otcem „z období 
dospělosti“. 
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