
Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Jaroslavem Rudišem (text) 

 

Jaroslav Rudiš má svůj rytmus. Víc ho zajímá, co o něm napíší německé 

noviny, než česká kritika 

 

Jaroslava Rudiše jsem „přepadla“ nepřipraveného po dubnovém literárním kabaretu 

EKG, který již desátý rok uváděl společně s básníkem, prozaikem a fotografem Igorem 

Malijevským. Přesto byl autor Nebe pod Berlínem milý a přátelský. Poté, co mi vyložil, 

jak pořád někde cestuje, se zdálo jako vůbec jediná možnost dalšího kontaktu s ním udělat 

rozhovor přes Skype. Nakonec ale svolil nic neodkládat, a tak jsme spolu mluvili kolem 

půlnoci v baru divadla Archa, odkud nás vyprovodila až obsluha, která chtěla zavřít. 

 

Když jste psal příspěvky z Berlína do Salonu deníku Právo, pomyslel jste na to, že 

by z nich jednou mohla být kniha? 

 

Ne. Já jsem to nejdříve psal v mailech kamarádům, v Salonu jsem pracoval a často v něm 

i teď publikuju, ale nikdy mě nenapadlo, že z toho něco bude. Nějaký ty příspěvky v 

Salonu si přečetl můj nakladatel Joachim Dvořák z Labyrintu a líbily se mu. Pak mi řekl, 

že by mohly vyjít jako knížka. Salon mi dal velkej prostor a jsem mu doteďka vděčnej. 

 

Nebe pod Berlínem svým názvem odkazuje na film německého režiséra Wima 

Wenderse… 

 

…No to byl trochu pracovní název, já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Metro U-Bahn, ale 

vlastně i v tom Salonu to vycházelo s hlavičkou Nebe pod Berlínem a nakladateli se to 

líbilo, tak se to nechalo. I další překlady vycházely pod tímto názvem.  
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Nechal jste se filmem Wima Wenderse inspirovat? 

 

Já ho mám hrozně rád, tu poetiku, jsou tam scény z metra. Hodně jsem na ten film myslel 

a hrál jsem si s tím, že se to neodehrává v nebi, ale právě pod zemí, v berlínském podzemí. 

 

Mě zaujala kapitola Bertrámův příběh... 

 

Tu já mám taky nejradši. Je to vlastně taková svébytná povídka v románu. 

 

...možná to tak působí proto, že jste v ní najednou změnil vypravěče. 

 

To už nevím, ale chtěl jsem tam udělat takovej skok a mám to ve všech dalších knihách, 

že jsem se v nich snažil vždycky něco změnit. Tuhle povídku mám strašně rád.  

 

Jak se zrodil příběh Bertráma? 

 

Jeden Berlíňan mi vyprávěl, že zná kluka, kterýmu bylo nabídnutý, aby hrál v Beatles a 

on to několikrát odmítl, že si myslí, že není tak dobrej a pak rovnal zeleninu 

v supermarketu v Berlíně. Tak se to vlastně zrodilo. 

 

V recenzi časopisu Týden vás Pavel Mandys přirovnal k Bohumilu Hrabalovi, 

souhlasíte s určitou podobností mezi jeho a vaší tvorbou? 

 

Hrabala mám rád, i tenkrát jsem ho opravdu hodně četl. Vidím to jako dneska, v Berlíně 

na stole jsem měl vždycky dvě knížky, Perličku na dně a pak Směšné lásky od Kundery. 

Pořád jsem myslel na tyhle dva autory, jak by oni psali o tom městě. Měl jsem je na stole, 

když jsem psal Nebe pod Berlínem, a pořád jsem do nich koukal. Oba dva mám strašně 

rád, Kunderu i Hrabala. 

 

Takže ta podobnost tam je. 

 

Jo, to už jste tady na EKG slyšela. Ty texty, co píšeme s Igorem, jsou hodně odvyprávěný. 

Je to samozřejmě literatura, ale začátek je vždycky nějaká afikce, začátek je vždycky 
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nějaká pravdivá historka. I ten text dneska, to jsou vlastně dvě historky, který jsem 

zaslech, spojený do jednoho a rozepsaný a vymyšlený trochu.  

 

Literární teoretička Andrea Králíková vás přirovnala k německému spisovateli 

Svenu Regenerovi, inspiroval jste se jím? 

 

Jo, toho mám hodně rád, ale v té době jsem ho neznal. Mám ho rád hlavně jako muzikanta. 

Element of Crime je fakt skvělá německá rocková kapela. I třeba když děláme projekt 

Kafka Band, tak na to trošku myslím, na to, jak on víc vypráví příběhy, než zpívá. Mám 

ho hodně rád a trochu se známe. Teď jsme se hrozně dlouho neviděli, ale vím, že četl 

moje knížky Nebe pod Berlínem a Grandhotel a já jsem mu napsal doslov k jeho prvnímu 

románu, který vyšel česky, Pan Lehnam. Přijde mi, že tam nějaká podobnost je, taková 

chuť jít po stejnejch postavách, podobnejch příbězích. S ním cejtím nějakou společnou 

poetiku víc. Ale to cejtím třeba i s Igorem (Malijevským – pozn.). 

 

Považujete se za autora pop-literatury? 

 

To je takovej termín, kterej už zmizel, kterej se používal někdy před deseti lety. 

Pop-literatura přišla taky z Německa, já myslím, že to někdy je tak jako negativně laděný. 

Já jsem samozřejmě strašně rád, že jsem srozumitelný, že to čtou mladý lidi a že 

zachycuju tenhle svět v týhle době, ale zároveň si myslím a věřím, že tam zkouším 

přenášet třeba i minulost. Že ve stejný chvíli, v tom jednom momentě, kterej se odehrává 

teď a je zdánlivě banální, je tam vždycky průnik do historie. Já jsem vystudoval historii 

a baví mě, je to můj velkej koníček. Do teďka je ve všech mých knížkách, v románu 

Potichu možná nejmíň, tam je spíš taková jakoby vyprázdněnost, taková určitá prázdnota, 

tam jsou popsaný kulisy Prahy, ale to je taky zcela záměrně.  

 

Ale třeba v Národní třídě, což je taky pražkej text, tak vlastně najednou ta historie je velmi 

silný téma. Takže jestli se popem myslí srozumitelnost a emoce, tak já s tím nemám 

žádnej problém. I ta naše kapela Kafka Band je trochu pop, já doufám, že dobrej a 

intelektuální pop. A doufám, že i ty knížky jsou intelektuální, chytrej pop. 

 



   4 

Když vyšlo Nebe pod Berlínem, tak jste v rozhoru pro Mladou frontu Dnes řekl, že 

v Německu je pop-literatura vnímána kladně, zatímco v Česku spíše ne. Myslíte, že 

se to za těch 15 let změnilo? 

 

Záleží na tom, jak a kdo to čte. Literární kritiku samozřejmě trochu řeším. V Česku někdy 

člověk tak jako zahořkne, když napíšou nějakou negativní kritiku, tady to je hrozně malej 

svět. Vím, že jsem měl v takovejch časopisech jako třeba v A2, zdrcující nenávistný 

kritiky na Národní třídu. A naopak v Německu úplně oslavný kritiky na Národní třídu, 

navíc je to moje nejpřekládanější knížka a uvádí ji například dvě německý divadla, chystá 

se film. To jsem nikdy nečekal, pro mě je to taková malá knížka, o malým rváči a nikdy 

by mě nenapadlo, že to bude moje nejúspěšnější kniha. Mě vlastně hrozně těší, že žiju 

mezi dvěma zeměmi, mezi dvěma jazyky. Hrozně mi to pomáhá se nad všechno povznést. 

Vlastně mě mnohem víc zajímá, jaká vyjde kritika v Neue Zürcher Zeitung, než v A2. 

 

Jaké máte ohlasy od fanoušků? 

 

V Německu se o mých knihách píše, v Polsku třeba taky. Polsko, Německo, Česká 

republika tam je nevíce ohlasů. Samozřejmě mě to těší, že mě lidi čtou a že se k tomu 

nějak vyjadřujou. 

 

Jak se vám čtou vlastní texty před publikem, třeba tady na EKG? Zkoušíte na 

diváky, co funguje a co ne? 

 

Jo, hodně. Přečetl jsem tady spoustu textů, který se pak vlastně zlomily do knih. Část 

z těch textů byly z románů Potichu a Konec punku v Helsinkách, i z Národní třídy. Ty 

jsem tady četl, když byly ještě v malý povídkový formě. Je to i taková zkouška, jestli 

fungují. A některý texty byly třeba přečtený jenom tady a pak vyšly někde v časopise 

nebo v novinách, to pak vyšla povídka nebo fejeton. Je dobrý si texty vyzkoušet naživo.  

Já i sám čtu své knihy nahlas, myslím, že tady s tou (hladí právě podepsanou knihu 

Potichu) jsem si to vyzkoušel jako první, že jsem si jí četl nahlas. Odhaluju, jestli to 

funguje a jestli je dobrej rytmus, jestli tam něco nedrhne. Člověk hlasitým čtením fakt 

spoustu o tom textu pozná. 
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Co je podle vás v textu to nejdůležitější? 

 

Mě osobně čím dál tím víc zajímá určitá muzikalita nebo muzikálnost textů. V Národní 

třídě je to dotažený opravdu do extrému, to je hodně hudební kniha, vlastně je to něco 

mezi knihou a básní, ale zároveň i libretem pro nějaké hudební divadlo. Třeba teď měla 

Národní třída premiéru v Divadle v Brémách, část textu herci opravdu zpívali. Tam 

vlastně začala moje představa, že se to dá zpívat.  

 

Navíc mě na literatuře čím dál tím víc zajímá nejen ten příběh, ale i forma. Rytmus je pro 

mě hrozně důležitej. Nakonec i v kapele Kafka Band spojujeme literaturu a hudbu. A to 

mně zároveň hodně pomohlo k vnímání literatury. Už předtím jsem často vystupoval 

s Petrem Kružíkem z kapely Priessnitz jako U-Bahn, takové literární a hudební duo, tam 

jsem si začal hodně uvědomovat propojení hudby a literatury, jak je důležitej rytmus, jak 

důležitý jsou refrény. 

 

Není rytmus něco archetypálního, co lidi prostě potřebují? 

 

Já jsem se k tomu docela dostával, až teď to vím. Teď třeba s Kafka Bandem 

spolupracujeme pro Divadlo v Brémách na novým divadle podle Kafkovy Ameriky a už 

v tom textu hledám přímo jen tu hudebnost a hudbu. Kafka hudbu rád neměl, ale přesto 

je to vlastně hodně hudební. Jsou tam místa, ze kterých prostě vznikají písně. V červnu 

začínáme zkoušet a koncem září je premiéra. 

 

Všimla jsem si, že v Grandhotelu používáte často krátké, jednoslovné věty, které 

používáte i třeba ve výčtech. Při hlasitém čtení to vytváří opravdu zajímavý rytmus, 

který je pro vás, řekla bych, typický, často ho slyším i při vašich autorských čteních. 

Je to váš záměr, odlišovat se právě tímto rytmem, nebo to tak vzniklo mimochodem? 

 

Asi jo. No tak vidíte, možná to tam je. U Grandhotelu jsem to ještě tolik nevnímal, ale asi 

jsem to tam podvědomě dal. Já strašně rád poslouchám hudbu, hlavně rock, pop i vážnou 

hudbu samozřejmě. Hudebnost pro mě byla vždycky důležitá, takže možná to tam 

vždycky bylo přítomný. Já si myslím, že i Igor Majilevský to má. Autorský čtení vnímám 

taky jako hudební kompozice. Vlastně nejvíc mě teď baví psát pro divadlo, kde se to 

zhudebňuje. 
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A co je nejtěžší psát – román, divadelní hru, scénář, komis? 

 

Román musíte opravdu vysedět a napsat velkej příběh a musíte ho mít vymyšlenej 

v hlavě, než začnete psát. Ale třeba pro mě jsou docela těžký filmový scénáře, protože to 

je velká matematika a architektura. Máte ideu, ale pak tam musíte udělat tu konstrukci, tu 

architekturu a vybudovat ten dům, aby nespad, aby všechno fungovalo. Přitom máte 

omezenej prostor, u toho filmu třeba 90 minut, a musíte odvyprávět všechno v těch 90 

minutách. To mě třeba přijde těžký.  

 

Vím od jiných scenáristů, že třeba pro ně je nepředstavitelný napsat román nebo povídky. 

Já třeba na těch filmových scénářích vždycky spolupracuju s někým ve dvojici, trojici. Já 

tam přináším nějaký zkušenosti, postavy, dialogy, ale vždycky tam je nějakej konstruktér, 

co buduje příběh. Pořád se to učím a pořád mi to přijde těžký, mnohem těžší než třeba 

napsat román Potichu, kterej je vlastně hodně filmovej a je tam toková jakoby skládačka, 

ale přesto mi to přišlo lehčí, než kdybych to psal jako film.  

 

Pracujete teď kromě adaptace v divadle v Brémách (Theater Bremen) ještě na 

něčem? 

 

Jo, se Štěpánem Altrichtrem pracujeme na filmový adaptaci románu Národní třída. Jestli 

to dopadne, tak se to bude příští rok natáčet. 

 

Je něco, na co jsem se nezeptala, a měla jsem se zeptat? 

 

Na tu hudbu jste se hezky zeptala. Ale né, všecko tam padlo.  
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Příloha č. 2: Obálka knihy Nebe pod Berlínem od Juraje Horvátha (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 3: Obálka knihy Grandhotel (obrázek) 
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Příloha č. 4: Obálka knihy Alois Nebel od Jaromíra 99 (obrázek) 

 

 

 


