
Dva dny poté, co Hana Frejková pfii-
‰la v lednu roku 1945 v lond˘nské
nemocnici North Midlesex na svût,
vstoupila Rudá armáda do Pre‰ova.
UÏ se nebojovalo kdesi na v˘chodû,
ale na v˘sostném území âSR. Pro
exulantskou rodinu Frejkov˘ch to by-
la dobrá zpráva, mohla se tû‰it na
návrat tam, odkud utekla pfied Hitle-
rem. DomÛ se chystala i Bene‰ova
exilová vláda, pro kterou Hanãin ta-
tínek, ing. Ludvík Frejka, v emigraci
pracoval. Zdálo by se, Ïe dûvãátko
dostalo do Ïivota ideální vínek. Dva
t˘dny po jejím narození se v‰ak
v Jaltû se‰li nejmocnûj‰í muÏové
tehdej‰ího svûta a zaãali si rozdûlo-
vat zemûkouli. Ovlivní to miliony lid-
sk˘ch osudÛ, mezi nimi i osud prá-
vû narozené Lond˘Àanky, dcery Ïi-
dovského emigranta a nûmecké he-
reãky, zapálen˘ch komunistÛ. 

DIVN¯ KO¤ENY
V rodném listû Hany Frejkové stojí:
Matka: Elisabeth Henke Warnholtz,
otec: Ludwig Freund, dítû: Hannah
Elisabeth, girl. Opravdu zvlá‰tní
úfiední doklad. Kdykoliv bude nutné
se jím prokázat, vzbudí pozornost
a nezfiídka i podezfiení. V na‰ich
konãinách se nerado vidí, kdyÏ je
nûkdo pfiíli‰ „jin˘“. V sedmdesát let
staré listinû jako by byla zakódová-
na podstata v‰eho, co Ïivot Hanû
Frejkové pfiinesl. 
„Moje maminka pocházela

z Hamburku, z rodiny, jakou popsal
Thomas Mann ve svém románu
Buddenbrookovi, jak fiíkala. Po vel-
k˘ch rodinn˘ch boufiích ode‰la k di-
vadlu. Uãila se u slavné Ilke Grünin-
gové v Berlínû a svÛj pobyt zde za-
konãila v roce 1929 získáním Rein-
hardtovy ceny. Ode‰la, jak jí doporu-
ãila její uãitelka, do Prahy, do svého
prvního, ale zároveÀ, jak se pozdûji

ukázalo, i posledního vût‰ího angaÏ-
má. Cel˘ Ïivot se potom snaÏila
k divadlu vrátit, ale uÏ se jí to nikdy
nepodafiilo. PovaÏovala to za svoji
nejvût‰í Ïivotní prohru. Do komunis-
tické strany vstoupila nûkdy v roce
1934 pod vlivem Elli Schliesserové
alias Hany Herfurtové, která, jak mi
napsal jeden mÛj kamarád, kudy po
svûtû chodila, tudy trousila komu-
nistické buÀky.“ 
Také Hana se stala hereãkou a je

zfiejmé, po kom herecké geny zdûdi-
la. Její cesta k divadlu v‰ak nebyla
vÛbec jednoduchá. Zaãátkem ‰ede-
sát˘ch let se pfiihlásila na AMU, ale

nebyla pfiijata. Její touha po divadle
v‰ak byla pfiíli‰ silná, a tak ode‰la
do Mostu, kde dûlala rok elévku-
-osvûtlovaãku. Ve stejné pozici tam
byl tenkrát Václav Neckáfi. „Svítili
jsme spolu na ZdeÀka Buchvaldka
ve zdramatizovaném Balzakovû Plu-
kovníkovi Chabertovi, kaÏd˘ jedním
boìákem.“ V podstatû nemûla od-
povídající kádrov˘ profil, aã by se
zdálo, Ïe opak mûl b˘t pravdou. Její
otec pÛsobil totiÏ koncem ãtyfiicá-
t˘ch let jako pfiedseda národohos-
podáfiské komise ÚV KSâ a tajem-
ník Ústfiední plánovací komise. V le-
tech 1948–1952 byl pfiednostou
národohospodáfiského oddûlení
Kanceláfie prezidenta republiky. PÛ-
sobení ve státních funkcích se v‰ak
obrátilo v tragédii. Spolustraníci ob-
vinili nûkdej‰ího Ïidovského noviná-
fie a absolventa dvou vysok˘ch eko-
nomick˘ch uãení ve vykonstruova-
ném procesu s takzvan˘m protistát-
ním spikleneck˘m centrem a popra-
vili ho.
Tvrdá pûst dopadla i na rodinu.

Paní Frejková, pfiesvûdãená komu-
nistka, a její sotva sedmiletá dcera,
zmatená a dezorientovaná propa-
gandou padesát˘ch let, byly vystû-
hovány do zapadlé vesnice v pohra-
niãí. „Ukázali na opu‰tûn˘ barák,
kter˘ch tam bylo habadûj, a tam
nás vyklopili. Byl to zdûn˘ dÛm, vlh-
k˘ aÏ na pÛdu. Topily jsme jenom
v kuchyni, abychom ji vytopily, a ta-

ky proto, Ïe jsme nemûly dost pali-
va. Koupaly jsme se jednou t˘dnû
v neckách, do kter˘ch se ohfiála vo-
da. Umyla jsem si vlasy, máma
upekla vdolky a já jsem si pak
v teplé troubû su‰ila vlasy. Máma
vzpomínala, Ïe jsem pravidelnû do
tûch povidel usnula, uondána dlou-
h˘m ‰típáním tfiísek...“ 

JAK SE STÁT
SPISOVATELKOU 
Není divu, Ïe na v‰echno, co se
tehdy dûlo, se nûkdej‰ímu dûvãátku
vybavují jen nepfiíjemné vzpomínky.
„Pamatuji si, Ïe k nám po procesu
s tátou pfii‰li estébáci a zabírali ma-
jetek, na v‰echno dávali ‰títky s ãís-
ly. Já byla v té dobû hodnû nemoc-
ná, celé dny jsem leÏela v posteli
a poslouchala takové malé rádio.
Byl to mÛj jedin˘ kamarád. Tenkrát
se mû tûm estébákÛm zÏelelo a rá-
dio mi nechali.“ 
Vzpomínky se promûnily v noãní

mÛru. Zaãala se trápit pocitem vi-
ny, vÏdyÈ „soudruha tátu“ jí nepo-
chybnû popravili právem... Pozdûji
se nedokázala zbavit pocitu, Ïe na-
vÏdy zÛstává jakousi „komunistic-
kou dcerkou“. TíÏil ji absurdní pocit,
Ïe svou existenci nedokáÏe pfied
„normálními“ lidmi obhájit, protoÏe
uvûfiila, Ïe její tatínek – dûtsky fieãe-
no – „byl zrádce a Ïe ho ve vûzení
v Anglii pfiemluvili, aby se stal ‰pio-
nem“. NeÏije u nás mnoho lidí,
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Podzemní prameny Hany Frejkové 
Hana Frejková je hereãka, která má leccos spoleãného s rozhlasem, také spisovatelka... Ale hlavnû ãlovûk, jehoÏ Ïivotní osud stojí za
vyprávûní. Nároãná Ïivotní cesta Hany Frejkové k pramenÛm minulosti je pfiíkladem, Ïe stateãní lidé ji dokáÏou absolvovat bez sentimentu,
poctivû, sice krutû zraÀováni, pfiesto s lehk˘m úsmûvem na tváfii. 
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Klezmerová skupina Jidi‰ ve tfiech, obohacená tentokrát o Mariannu Boreckou,
na pódiu pfied Domem U Kamenného zvonu na praÏském Staromûstském
námûstí. Do Divadla v Dlouhé si je mÛÏete pfiijít poslechnout 22. února.
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„Vûdûla jsem, Ïe nesmím nic zamlãet a musím se vydat v‰anc,“ vysvûtluje úspûch své knihy Divn˘ kofieny Hana Frejková



pfied nûÏ by Ïivot postavil vût‰í bfií-
mû. 
Hereck˘ obor nakonec vystudova-

la, ale k velk˘m rolím se nedostáva-
la. Trápila se, stále nesrovnaná
s dûdictvím minulostí. „Znovu a zno-
vu jsem se snaÏila to fie‰it. Ke sv˘m
stra‰ákÛm jsem se pokusila najít
klíã v psychoanal˘ze.“ KdyÏ se pfiiblí-
Ïilo padesáté v˘roãí procesu, pusti-
la se do psaní kníÏky, kterou nazva-
la pfiíznaãnû Divn˘ kofieny. Pátrala
v archivech, ptala se pamûtníkÛ,
hledala v dokumentech. Dûlala to
s velk˘m nasazením. Jak se zvolna
prokousávala k jádru vûcí, její lite-
rární styl zaãal pfiipomínat umanu-
tost chasníka, kter˘ sice nahrubo,
zato velmi pfiesnû otesává sekerou
mohutnou lipovou kládu. Pointy se jí
dafiilo sázet, jako by jedin˘m úde-
rem zatloukala hfiebíky. 
„Pfii psaní mi pomáhalo, Ïe jsem

hereãka a cel˘ Ïivot jsem se zab˘va-
la umûním. Vûdûla jsem, Ïe mám
psát tak, aby to nebyla nuda. Aby to
nebylo ukecané, aby radost a smu-
tek stály tûsnû vedle sebe, aby to
bylo taky vtipné. Pokud jsem se tou
knihou dopustila nûãeho navíc, tak
to bylo odhodlání, Ïe to dám v plen
celé vefiejnosti, a oãekávala jsem,
Ïe za to dostanu do huby. Vûdûla
jsem, Ïe nesmím nic zamlãet a mu-
sím se vydat v‰anc. Chtûlo to i tro-
chu pfiemlouvání a odvahy. Nûktefií
mû od vydání knihy zrazovali.“ 

V Divnejch kofienech napfiíklad
ãteme: „Tátu, jak známo, fiidiãi roz-
prá‰ili spolu s ostatními popraven˘-
mi. Jejich popel naházeli na vozov-
ku, protoÏe jim to klouzalo.“ Vlastnû
vtip, Ïe? Nûkdy se soudí, Ïe v tom
krvavém divadle kolem spiklenecké-
ho centra si jen jedni partajníci vy-
rovnávali úãty s druh˘mi. MoÏná by
se nám v‰em ulevilo, kdyby to celé
opravdu byla jakási vzdálená fra‰ka,
které bychom se mohli jenom smát.

V ROZHLASE
Velkou pozornost vzbudilo nejen
kniÏní vydání Divnejch kofienÛ. Pfied
‰esti lety se kníÏka promûnila v ãet-
bu na pokraãování na Vltavû. Hana
Frejková se takfika pfies noc stala
známou osobností. „Byl to v mé
umûlecké kariéfie velk˘ pfiedûl. Po -
prvé v Ïivotû jsem se cítila jako
úspû‰ n˘ ãlovûk. Chodila mi spousta
dopisÛ, mailÛ, seznámila jsem se
s mnoha zajímav˘mi lidmi, psali mi
z ciziny a chtûli mû poznat. Pfiipada-
la jsem si, jako kdybych vylezla
z kanálÛ a najednou na mû zasvítilo
slunce. Lidi mû vidûli, vnímali a ob-
divovali nejen za zavfien˘mi dvefimi,
ale také na vefiejnosti. Byla to pro
mou du‰i velká náplast.“ 
Jako hereãka byla samozfiejmû

na vefiejné vystupování zvyklá. Byla
uãenlivá a pracovitá, a pfiestoÏe jí
reÏiséfii zpoãátku mnoho pfiíleÏitostí
nedávali, vydobyla si ostruhy nejen
na jevi‰ti, ale i pfied kamerou a mik-
rofonem. KdyÏ se po úspû‰ném lite-
rárním debutu objevily Ïádosti o in-
terview, nebyla na rozpacích. Popr-
vé se ostatnû pfied mikrofon dosta-
la uÏ jako elévka v Karlov˘ch Va-
rech, kde byla po ‰kole v angaÏmá. 
„Ten první rozhovor byl vysílán Ïi-

vû, a protoÏe jsem byla velmi mla-
dá, cítila jsem se hodnû dÛleÏitû.
Obãas jsem úãinkovala i v rozhlaso-
v˘ch hrách. KdyÏ jsem pak pfii‰la do
Prahy, trochu jsem v rozhlasové ka-
riéfie pokraãovala. Dostávala jsem
‰anci v publicistick˘ch relacích, na-
pfiíklad ve Sputniku a v zemûdûl-
sk˘ch pofiadech. Nauãila jsem se pfii
tom fiemeslo. Nûkdy jsme dostali
text tûsnû pfied vysíláním a na chod-
bû pfied studiem jsme se s ním
rychle seznamovali. Stávalo se, Ïe
jsme nestihli text natoãit, pÛlka zá -
znamu se odnesla do právû probí-
hajícího vysílání a druhá se doãítala
ve studiu. Nauãila jsem se uÏ z prv-
ního fiádku poznat, jestli je to dobfie
napsané, jestli je to logické, jestli to
má hlavu a patu.“ 
Od zku‰en˘ch spíkrÛ se nauãila

dûlat si do textu znamínka, která jí

pomáhala dotváfiet interpunkci a na-
cházet logiku textu. „KdyÏ jsem pak
po letech psala knihu, vÏdycky jsem
si napsané ãásti po sobû nahlas
ãetla. Pokud jsem se zadrhávala
a text nemûl rytmus a melodii, bylo
to blbû. A pfiedûlala jsem to. Îivé
rozhlasové rozhovory jsem po úspû-
chu knihy dûlala vícekrát. To uÏ
jsem vûdûla, co chci fiíct, uÏ jsem
se prodrala sv˘m Ïivotem a uvûdo-
mûním si, co chci psát a co je dÛle-
Ïité.“ 
Zajímav˘ je jeden z posledních

rozhlasov˘ch textÛ Hany Frejkové
s názvem Poslední Klémova uklízeã-
ka – absurdní fra‰ka, kterou sama
autorka loni interpretovala v reÏii
Petra Manãala na stanici Vltava. Dûj
zavádí posluchaãe do praÏského
mauzolea na Vítkovû, kde bylo v pa-
desát˘ch letech mumifikováno tûlo
prvního dûlnického prezidenta Kle-

menta Gottwalda. Peãlivá uklízeãka
Maru‰ka o balzamovanou mrtvolu
peãuje s nev‰ední láskou. Jak o ní
uznale fiíkají soudruzi, „vycídí i nevy-
cíditelné“. âasem získá k objektu
své pracovitosti tak obdivn˘ vztah,
Ïe posluchaã pfiímo cítí slanost Ma-

ru‰ãin˘ch zaslzel˘ch oãí, kdyÏ zjistí,
Ïe prezidentovo tûlo podléhá ná-
sledkÛm nevyhnutelného rozkladu.
Brilantní interpretace fra‰ky, která je
fra‰kou jen na první pohled, zdÛraz-
nila my‰lenku, Ïe agresivní ideolo-
gie se dokáÏe nelítostnû zmocnit
mozku obyãejného ãlovûka. 

JIDI· VE T¤ECH 
Vedle úspû‰n˘ch literárních, herec-
k˘ch a interpretaãních aktivit Hany
Frejkové je tfieba ocenit i její posled-
ní projekt – zpívání v jidi‰. Lze se
domnívat, Ïe právû ve speciálním
hudebním Ïánru, v nûmÏ jako by se
odráÏely nejintimnûj‰í podzemní pra-
meny zpûvaããiny osobnosti, nalezla
sama sebe. Název programu Jidi‰
ve tfiech prozrazuje, Ïe sólistka vy-
stupuje s jazzov˘m hudebníkem Mi-
lanem Potoãkem a s klávesov˘m vir-
tuosem Slávkem Brabcem. Obãas

se trio roz‰ifiuje o Mariannu (Marján-
ku) Boreckou, mlad‰í ze zpûvaããi-
n˘ch dcer, vystudovanou bioloÏku,
ale stejnû v˘sostnou zpûvaãku, ja-
kou je její máma. 
Loni v fiíjnu se koncert Jidi‰ ve

tfiech stal v ãeskotû‰ínské kavárnû
Noiva událostí DnÛ Ïidovské kultu-
ry. Aby posluchaãi lépe porozumûli,
shrnula zpûvaãka pfied kaÏdou písní
struãnû její obsah. Texty ale byly
i tak srozumitelné, neboÈ jazyk jidi‰
vycházel v dobû pozdního stfiedovû-
ku z takzvané mûstské nûmãiny
stfiedního Nûmecka a v‰eobecnû
se je‰tû dnes nûmãinû a nûmec-
k˘m náfieãím velmi podobá. Hana
Frejková hned v úvodu vysvûtlila,
Ïe nûmãina je její matefisk˘ jazyk.
„Mám na mysli jazyk mé maminky,“
opravuje se pÛvabná zpûvaãka. „Vy-
bírám písnû velmi osobnû a mohla
bych ke kaÏdé z nich pfiidat toho,
komu je vûnována nebo k jak˘m po-
citÛm se váÏe. Pfii tûchto koncer-
tech se hodnû ,pfiiznávám‘. Na‰la
jsem si tuto formu, protoÏe si mys-
lím, Ïe je pro diváky pfiitaÏlivûj‰í,
zajíma vûj‰í.“ 
� Milan ·vihálek, publicista
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Pozoruhodná zpovûì Hany Frejkové
Divn˘ kofieny vy‰la poprvé 
v roce 2008

Hanãina maminka AlÏbûta se chtûla
uplatnit v umûleck˘ch kruzích 
i po druhé svûtové válce

Ing. Ludvík Frejka, národohospodáfi
obvinûn˘ ve vykonstruovaném
procesu s tzv. spikleneck˘m centrem
Rudolfa Slánského 

Zpívat v jidi‰ zaãala Hana Frejková ve zralém vûku. Vystupovala v mnoha zemích
Evropy a v Izraeli.


