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o bylo tak ,,Thto kniha
původně začinala v zttjkat
jako odpověď do trochu
neuvěřitelné ankety, kte_

rou se během onoho milostivého

}Iáš muŽV l\ewYorku
Je [o dokument dobový (dopsa-
ný v New Yorku 7. tvcnra ts'6sl,
ďe také obecnější, existenciá]ní.
Zac,hycuje situaci exúanta, ktery
v cizině žije dvacetlet a ví, Že sice
můŽe uvažovat o náwafu do vlas-
ti, nicméně Amerika uŽ je v něm,
je již jeho domovem a nenj si
jist' že by se v rodné zemi mohl
chovat ameňcky, rozuměj svobod-
ně. Kámet se celou dobu brríní
předpojatosti, ale obeďetrost luči
reformním komunistům je ďej-
má. ostatně po únoru re+s oa;ér
do Francie.

Tím se dostáváme k tomu, kdo
to ten Kámet vlastně je. Velmi
slušně zpracované heslo má
na inŮernetové Wikipedii, včehlě
\.ýčfu děl a literafury o něm. Z.de
tedy co nejsnučněji: Narodil se
24. ledna 1920 v Hořicích.
Absolvovď gymnrázium, zapsal se
v Prazenapráv1 ale přišla okupace
abylopo sfudiu. hacovalv Diviďe
E. F. Buriana, dokud ten nebyl
zatčen. Po vďce Kiímet přispívď
do ruzných periodik zejména psal
ďvadelrrí kritiky pro aón* uiaaa
fronta. Z francouzského exilu odjel
v roce 1'952 do New Yorku a Žje
tam dosud. Stá u zrodu Tigridova
Svědectví. Pracoval p'o tilu.
Amerilcy a ve Svobodné Ewopě.
Psal hry a další texty. Řada z nich
1ilstává v rukopisech. Na fotogra_
fiích z posledních let lyhlíží ita-
řec Jiň Krímet štastně. Tak vše
dobré k těm dwadesáť:nérn,važený
Newyorčane! :

Galerii fotog1afií a dalších
dokumenrů z KtÍrnetova života

naj det e na www. idne s' c ďkav ama.

jaru 1968, v době své návštěvy
New Yorku, rozhodl uspořádát
Václ^av Havel' když položil prár
fuctům čs' exulantů dvě otáz-
lry: ,ChtěJ byste pňjet do hahy
na návštěvu?' - ,Chtěl byste se
tam wátit natrvalo?. Anketa měla
bý otištěna v Literiárních listech
a pwrln část mojí odpovědi, jež
se mi rozrostla v malou lorížku,
měl Havel v planu.vydat separátně
v nakladatelsM Českoslwens\y'
spisovat'el."

Jakmile po s{pnu 1,968 začalo
pňtuhovat, bylo nemyslitelné, aby
v CSSR vyšla kniha muže, 1<ý
je zaměstnan v Rádiu Svobodná
Ewopa. Nakonec tedy, jak vidno,
Posmrtný deník - Přísně tajná
odpověď Václaw Hav1oú lyšel
až přeÁ pát týdny v nakladatel-
ství Paseka, eďčně pďlivě pňpra-
ven Vi}Íorem A. Debnárem' Ten
ke Kárnetově texfu připojil slov_
níček vybraných osobností, které
autor V odpověili zmiňuje, přidal
i doslov a také ři dopísy. které

*ŮĎ*

Havel adresovď Krámetovi mezi
čenmem 1968 ačervencem 1969.

Kámetova odpověď-zpověď je
zvliíštrrí čtení. Nesousta!.llé' těká-
vé' asociativní, pruběžné. Autor
se snaŽil zacbyttt své myšlení
jaksi v reiilném čase, v tom, co
se-mu právě žene hlavou - úvahy
o Češích a Československu, o New
Yorku, Americe i světě jako cetku,
postřehy roďnné, pracor'rrí, spi-
sovatelské. Přesmyky mezi tím
vším jsou okamžité; než si na to
člověk zvykne' chvíli to Ívá, ale
za fu niímahu to stojí, protoŽe
v Kámetově texfu lze naléztpartie
značné sebereflexir'ní upřímnosti
i formulační hutnosti a refnosti.
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