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R

oky po otcově smrti nebyly pro mou matku ani pro mě dvakrát jednoduché. Náš vztah měl vždy spoustu trhlin a obě
jsme byly sžírány mnoha vlastními problémy. To vše se po jeho
smrti ještě zhoršilo.
Okradena o muže, jenž se nám stal otcovským vzorem, přítelem, manželem a synem – vším – byla má matka přemožena nekonečným zármutkem a strachem. Bez té velké síly, která nás neustále
hnala kupředu, si připadala úplně vykořeněná. Jakkoli jsem se ji
snažila utěšit, vždycky mě odehnala. Až jsem nakonec byla příliš
zaneprázdněná, abych to zkoušela pořád znovu. Rozpadalo se mi
manželství. Měla jsem novorozené dítě a spadlo na mě projednávat
s právníky náležitosti otcových majetků. Na truchlení nebyl prostor. Nebyla jsem schopna být světlem pro svou matku, připadala
jsem si úplně bezmocná, když se chudák snažila vyrovnat se svou
velkou ztrátou, a na nějakou dobu jsem ji tomu prostě nechala
úplně napospas.
Její bezradnost dokonale uzavřela veškeré naše komunikační
kanály, a to v době, kdy jsme je obě potřebovaly nejvíc. V těch
několika následujících letech jsme prakticky nebyly v kontaktu.
Když mi bylo přes čtyřicet, přemýšlela jsem nad tím, jak mě poznamenala moje dvě manželství a jak moc se podepsala na mých
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třech dcerách. Z důvodů, jež jsem zatím nebyla s to pochopit, zdá
se, přitahuji ten nesprávný typ mužů, následkem čehož vždy velmi
trpím. Pravá láska – ta, již po léta dlouhého a komplikovaného
vztahu sdíleli mí rodiče – ta mě obcházela.
Naštěstí jsem ale měla spoustu úžasných přátel. Ti mě však
mohli jen podržet. Pomáhaly mi modlení a meditace, ale došlo mi,
že problém byl trochu také v tom, že jsem se vlastně ani necítila
nijak potrestaná. Své prarodiče jsem nikdy nepoznala, bratry jsem
v podstatě neznala. Otce se mi podařilo trochu poznat až v posledních letech jeho života a má vlastní matka pro mě i nadále zůstávala velkým tajemstvím. Čím víc jsem se ponořovala do své vlastní
duše, tím víc mi docházelo, že má často chabá životní rozhodnutí
vyvěrala z mého rozbolavělého dětství a dysfunkčních rodinných
vztahů. A abych se mohla pohnout z místa, musela jsem se vrátit
zpátky tam, kde to začalo, a vyrovnat se se svou vlastní minulostí.
Nakonec mě napadlo, že by možná mohlo pomoci napsat knihu o mém otci. Chtěla jsem zaznamenat naše životy s ním tak,
jak jsme to prožívali – jako kronika pro mou současnou rodinu.
Doufala jsem, že budu s to předat svým dětem věrohodné memento, ne senzacechtivou realitu přikrášlenou vyprávěním jiných. Za
nejdůležitější jsem považovala to, že si Aldo Gucci zasloužil mít
své právoplatné místo v historii, a to nejen díky svému podílu na
založení značky Gucci, ale také jako průkopník ikonického hesla
„Made in Italy“, značky kvality známé všude ve světě.
Co jsem však nečekala, bylo, že mě mé bádání zavede zpět
k matce. Po letech vzájemného odcizení jsem byla konečně schopná porozumět tomu vzácnému poutu, které mezi sebou s otcem
měli, a dokázala jí právem přiznat všechny zásluhy.
Mé prozření začalo v roce 2009, kdy jsem ji navštívila v Římě.
Po až politováníhodných šesti měsících nekomunikace, provázených jen několika málo telefonními hovory, jsem najednou seděla
vedle ní a mluvily jsme. A doufala jsem, že se z její dlouhé životní
cesty dozvím také něco o sobě samé, a tak jsem mluvila o svých zážitcích a cestách za posledních několik měsíců, a to včetně návštěv
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několika spirituálních očist. Pochopila, že se stále ještě snažím najít
sebe samu.
„Setkala jsem se s mnoha zajímavými lidmi a spousta z nich
mi pomohla si uvědomit, kolik mezer mají moje vzpomínky na
dětství,“ řekla jsem jí a snažila se být jemná. „Vlastně tam mám jenom jednu velkou černou díru. Vím, že jsem se na to vlastně nikdy
neptala, ale vím toho tak málo o době, kdy jste byli s tátou mladí
a zamilovaní. Moc ráda bych se dozvěděla něco víc!“
Z matčina výrazu a řeči těla jsem pochopila, že směr, kterým se
snažím naše povídání stočit, jí není vůbec příjemný a že by o těchto věcech raději nemluvila. Pokaždé když jsem se na to v minulosti
snažila zavést řeč, odvedla ji jinam se slovy, že už si na to nepamatuje nebo – ještě výmluvněji – že si vlastně ani vzpomenout nechce. Její zvyk uzavírat všechno v sobě a nikdy nikomu nic neříct
a zanechávat mě celou dobu v temné nevědomosti bylo něco, na
co jsem byla zvyklá – vzorec, podle kterého jednala celý můj život.
Bála jsem se tedy, že ani teď se na jejích návycích nic nezmění.
Určitě, nedůvěřivě si mě změřila pohledem, pokrčila rameny
a zeptala se: „A k čemu by to vůbec bylo? Po takové době…“
„No, řekla bych, že trocha otevřenosti by nám jen prospěla,“
opáčila jsem. „Vím, že ses vždycky cítila spíš nepochopená.“
Chvíli na mě jen tiše zírala. Když se zničehonic napřímila,
zvedla a vydala do ložnice, napadlo mě, že jsem asi zašla až příliš
daleko a že náš rozhovor skončil. Ale něco z toho, co jsem jí toho
dne řekla, v ní muselo rozeznít dávno zapomenutou strunu, protože se za chvíli vrátila s koženým pouzdrem zdobeným známou
insignií firmy Gucci. Když mi ho podávala, řekla: „Tvůj otec mi
napsal mnoho dopisů. Schovala jsem si všechny. Na, vezmi si je,
chci, abys je měla.“
Až do té vzácné chvíle v prosluněném bytě mé matky jsem
neměla nejmenší tušení, že jí vůbec kdy můj otec napsal třeba
jen řádku. Žil zkrátka v neustálém poklusu a nedokázala jsem si
představit, kdy by si tak asi mohl najít čas k napsání tolika lettere
d’amore (milostných dopisů).
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Držela jsem ale moudře jazyk za zuby, otevřela pouzdro a vytáhla z něj balík dopisů – některé na modrém dopisním papíře,
jiné na hotelovém hlavičkovém, některé psané na stroji a jiné otcovým typickým rukopisem – všechny v italštině. Vzácný archiv jejich vzájemné lásky a dvoření z let 1958–1961 byl také doplněn
mnoha telegramy ze zámoří. Proč jen si všechny tyhle dopisy nechávala více než padesát let?
Jak jsem je rychle projížděla očima, pohled mi padl na větu:
„Můj poklade, lásko moje, neopouštěj mě! Nenič to nejkrásnější,
co mě v životě potkalo… neodháněj mě od sebe; to, co cítím, není
jenom poblouznění, ale skutečná, nekonečná láska.“
Nemohla jsem téměř uvěřit tomu, co jsem četla. Matka mě
chvíli pozorovala, zatímco jsem se přehrabávala jejími dopisy, pak
se zvedla a šla postavit na čaj. „Jsou to nádherná psaná,“ řekla zjihle zpoza dveří. „Tvůj otec to opravdu náramně uměl se slovy. To
byla jedna z prvních věcí, které mi na něm učarovaly.“
„Přečteš si je se mnou?“ zeptala jsem se jí, ale ona vztyčila ruku
a zavrtěla hlavou.
„To nemůžu. Pamatuju si, jaké pocity ve mně vyvolávaly tehdy
před lety. To mi stačí.“
Moje oči se zalily slzami, v té chvíli mi došlo, že mi právě dala
do rukou to nejcennější dědictví. Dvě desetiletí po otcově smrti mi
otevřela okno do jejich společného tajného života. A já jsem poprvé mohla nahlédnout do příběhu, který mi byl po tak dlouhou
dobu skryt.
„Ale to je přece něco úžasného, mami!“ vydechla jsem.
„Je,“ přikývla. „Bylo to jako fiaba (pohádka) – ale ne úplně nutně ta, co mívá dobrý konec.“
Její dar byl začátkem mého snažení dát dohromady skládačku
životů mých rodičů a snad také toho mého. Ze slov mého otce
tryskaly tisíce otázek. A na spoustu z nich mi pak matka v několika nadcházejících letech také dala odpovědi. Následné bádání mě
zavedlo zpátky na spletitou cestu k mým florentským a římským
kořenům, což mi pomohlo objasnit spoustu souvislostí.

Gucci_SAZBA_v2.indd 16

27.10.16 13:03

VE JMÉNU GUCCI

/ 17

O „sáze“ rodu Gucci už toho bylo napsáno tolik – a až příliš mnoho prostoru bylo věnováno hlubokému pádu mého otce
a hořkosladkým rodinným vztahům vedoucím k nejednomu skandálu, následnému rozvodu, a dokonce vraždě. Naopak opravdu
maličko je známo o tom úžasném muži, kterým byl, a o nekonečné lásce, již choval k mé matce.
Skrz sílu jeho vlastních slov jsem objevila svého otce jako vášnivého a citlivého muže, ostře kontrastujícího s jeho veřejnou pověstí necitelného prezidenta společnosti vládnoucího železnou pěstí.
Získala jsem vlastně úplně novou perspektivu nazírání ortodoxní
lásky mých rodičů ve zlatém věku la dolce vita (sladkého života).
To byl pro mě opravdu niterný prožitek, který snad trochu zacelil
mé rány z dětství. Došla jsem nejen k pochopení všech otcových
strastí a trápení, ale také oběti, kterou musela má matka přinést již
jako mladá žena odsouzená k životu milenky a dlouhodobé společnice neopěvovaného hrdiny moderní Itálie.
A na své pouti se konečně cítila na to se mi otevřít a ukázat mi
doposud nespatřeného Alda Gucciho – z něhož jsem až ke konci
jeho života mohla vidět pouhé drobné záblesky. „Existovala ještě
jiná jeho stránka,“ trvala na svém matka. „Ta, kterou jsem znala
jen já. A to byl skutečný Aldo.“
A jak mi ho postupně odhalovala, dovolila mi také poprvé v životě nahlédnout na sebe samotnou jeho očima.
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Kouzlo jménem Gucci učarovalo
všem od monacké princezny Grace
až po Ritu Hayworthovou.
Nahoře: Reportéři Associati & Archivi/
Mondadori Portfolio, fotografie převzata
z Getty Images
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Mí naprosto úchvatně
vypadající rodiče.

Dole: Přání všeho nejlepšího
k matčiným narozeninám,
můj newyorský byt, 1983.

Návštěva otce
v Eglinu v roce 1986.
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DVĚ

J

ako někomu, kdo vyrostl v Anglii a kdo o sobě, ač se narodil
italským rodičům, smýšlí především jako o Britce, mi vždycky
přišlo zcela logické, že příběh jménem Gucci začíná v Anglii. A to
dokonce už před více než sto lety.
Můj dědeček z otcovy strany byl pokřtěn jako Guccio Giovanbattista Giacinto Dario Maria Gucci. To jméno bylo pravděpodobně docela sousto, když v roce 1897 dorazil ke služebnímu vchodu
hotelu Savoy v Londýně a kochal se pohledem na Temži. Hbitý
mladíček z Toskánska, který vyrostl v malém městečku pětadvacet
mil od Florencie, se v šestnácti letech vydal na cestu za svým životním štěstím. Poté co se mu podařilo dostat až na pobřeží, vydělal
si skládáním uhlí na parníku až na cestu do Anglie. Podnik jeho
strýce, florentský obchod se slamáky, třel bídu s nouzí a nechybělo
mnoho ke krachu, který by zanechal rodinu zcela na mizině.
Guccio, odhodlán udělat cokoli, aby pomohl, bezpochyby slýchával spousty příběhů o tom, jak na sklonku století pod nadvládou královny Viktorie v Británii snadno zbohatnout. Jednalo se
o éru tzv. uvolněných devadesátých let – dobu lehkovážnosti, okázalosti a hojnosti, jichž si užívaly především vyšší třídy. Cestování
po Evropě se stalo oblíbenou kratochvílí. Bohatí Američané potřebovali nějak utratit své bohatství nabyté těžbou diamantů nebo
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zlata, železniční dopravou a těžkým průmyslem. A jejich první zastávkou před započetím extravagantních cest po starém kontinentě
byl vždy Londýn.
Můj dědeček zemřel deset let předtím, než jsem se narodila,
tak jsem se ho nikdy nemohla zeptat, kdo mu poradil hledat si
práci v jednom z nejluxusnějších hotelů hlavního města. Z archivu hotelu Savoy se dá vyčíst, že v té době již bylo mezi personálem několik dalších Italů. Zdá se, že mladičtí snědí hoši s tvářemi cherubínu byli oblíbenými hotelovými poslíčky. Jejich vždy
naškrobené bílé rukavičky, veselé čepičky a elegantní uniformy
poskytovaly smetánce přesně ten dojem, který chtěli mít. Toužili,
jako v románech, přebývat v místech, která jim mohla poskytnout
dokonalý servis, novátorský luxus elektřiny, studenou i teplou
tekoucí vodu v koupelnách jejich apartmá. Zamluvit si hotelový
pokoj bylo v té době mnohem oblíbenější než zavedené ubytování v hostinských domech, které ani zdaleka neoplývaly takovým
luxusem a kde se pořád ještě svítilo plynovými lampami. Hotely
měly dokonce i své vlastní výtahy, jimž se tehdy říkalo „stoupající
místnosti“. Ty jezdily ve dvou rychlostech, aby nedošlo k nežádoucímu omdlévání dam.
Etiketa cestování devadesátých let osmnáctého století předepisovala, že po příjezdu musí host sestoupit z kočáru a být uvítán
v recepci prvního podlaží hotelu. Sluha zůstal vždy venku u kočáru, aby mohl poslíčkovi sdělit, komu patří která zavazadla a kam je
odnést. A všechny ty nádherné ručně vyráběné brašny, často s vyraženými iniciálami a rodinnými znaky, byly pravděpodobně vyráběny jen hrstkou velmi zručných evropských řemeslníků. Určitě
mezi nimi nechyběla jména jako Louis Vuitton z Paříže, londýnští
H. J. Cave & Sons nebo Asprey z New Bond Street. Se svými prostornými neseséry, velkými cestovními kufry a brašnami jsou stále
ještě držiteli prestižního královského oprávnění.
Přestože mluvil při příjezdu anglicky jen lámaně, byl mladý
Guccio zaměstnaný jako hotelový poslíček po celé čtyři roky, co
v Savoyi pracoval. Jeho primárním úkolem tehdy bylo odnášení
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kufrů do předního hotelového dvora. Ten byl v té době přístupný skrz velkou bránu s granitovým sloupovím na kopci Savoy –
a z něj pak nahoru k honosným apartmá s výhledem na řeku, buď
po schodech, anebo služebním výtahem. A v pokojích se od něj
pak očekávalo roztřídit zavazadla, než se jich ujali služebné a komorníci, kteří měli na starost vybalování. Práce v hotelu vyžadovala značnou dávku servility, výdrž a zvládnutí hotelové znakové řeči.
Hotelový poslíček byla spíše podřadná práce, za niž se platilo
méně než dva šilinky, šest pencí za týden (zhruba dva dolary), plus
postel a strava. Ale například dýško půl sovereignu (asi pět dolarů) od štědrého hosta mohlo zcela zamíchat příjmem kdejakého
mladíka.
Po svém chudém dětství musel být dědeček úplně ohromen,
když se ocitl v prvním a jediném takto honosném hotelu v Londýně, v podniku, jenž si užil své pozlátkovitě přepychové otevření
v roce 1889. Savoy je místem, které mě vždy zvláštně fascinovalo,
a i dnes je považován za jeden z nejpřepychovějších hotelů v Londýně. Jak dokonalý, stylový a moderní pak asi musel být ve své
době?
Hotely Berkeley, Carlton a Ritz v té době ještě ani nestály, a Claridge’s, patřící majiteli Savoye, divadelnímu impresáriovi Richardu
D’Oyly Carte, byl spíše luxusním a pohodlným klubem pro panstvo. Díky Césaru Ritzovi ve funkci manažera a s Augustem Escoffierem jako šéfkuchařem rozšiřoval Savoy ideu, že hotely by měly být
důstojnými místy pro vyšší třídy – ba dokonce šlechtu, takovými,
za pobyt v němž se nebudou stydět. Stávaly se vyhledávanými destinacemi, ne pouhým prostorem k přespání. Noël Coward a George
Gerschwin brzy přilákali na své oblíbené místo klientelu, jež se stala
novými mezinárodními špičkami, včetně hvězd šoubyznysu, jakými
byly Sarah Bernhardtová, Dame Nellie Melba nebo Lillie Langtry.
A každý z nich měl v hotelu své vlastní speciálně vytvořené menu.
Často si říkám, jestli tehdy můj dědeček někoho z těch slavných potkal. Hodil mu Noël Coward dýško? Chovala se k němu
Lillie Langtry mile? Ať už je potkal nebo ne, myslím, že by ho ani
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nenapadlo, že kdyby žili v jiném století, byli by to bývali oni, kdo
by znali jeho příjmení.
Hotelová restaurace, již tak důvěrně znám, se stala jedním
z prvních míst vůbec, kde bylo pro ženy přijatelné jíst na veřejnosti. A to také vedlo k rostoucímu zájmu o nové, nejen módní, trendy. A každý tento trend a nový doplněk znamenal další krabice na
klobouky, tašky, zavazadla, obaly na deštníky a všechny ty věcičky,
které musel mladý poslíček jako můj dědeček přenášet.
S rokem 1901 se ale všeobecná nálada v Británii změnila. Když
po téměř čtyřiašedesáti letech vlády zemřela 22. ledna královna
Viktorie, byl celý národ paralyzován šokem. Burské války přinesly
ještě více nejistoty a politického pozdvižení a zlatý věk Anglie už
se nikomu nezdál tak zlatým. Toho roku se dvacetiletý Guccio rozhodl otočit zády k městu, jež si zamiloval, a s našetřenými penězi
zamířil zpátky domů, do Florencie.
Usadil se u své rodiny a začal si hledat práci. Ale ze všeho nejdříve si našel ženu. Byla jí charismatická svobodná matka jménem
Aida Calvelli, která pracovala jako švadlena. Její otec byl pak místním krejčím. Guccio také adoptoval Aidina nemanželského syna
Uga, jehož otec zemřel předtím, než si Aidu stačil vzít. Celé to musel být na svou dobu docela skandál, ale Guccio nedbal konvencí
a rád udělal z Aidy svou manželku a přijal za svého také jejího
syna. Nikdy ale Uga nebral jako vlastního, a tak se postupem času
s chlapcem jeden druhému odcizili.
Během několika málo let spolu měli Aida a Guccio ještě dceru,
mou tetu Grimaldu, a čtyři syny, včetně mého otce Alda, jenž se
narodil 26. května 1905. Jeden ze synů zemřel ještě během dětství,
osudy tří dalších bratrů se měly stát neoddělitelně spojenými s tím
mým.
Díky doporučením ze Savoye našel dědeček brzy práci u belgické společnosti Compaignie Internationale des Wagons-Lits, která
vypravovala ty nejluxusnější evropské parní vlaky, včetně Modrého
vlaku a Orient Expressu. Jeho naděje na budování kariéry však vzaly zasvé, když nastoupil vojenskou službu. Když roku 1915 Itálie
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vstoupila do první války, bylo mu třicet čtyři let, a měl se povinně
hlásit jako řidič armádních transportních jednotek.
Všechno, co jsem věděla o těch dobách kruté zákopové války
probíhající v horách mezi Itálií a Rakouskem-Uherskem, byl fakt,
že přestože při ní zemřelo více než sedm tisíc lidí, jemu se nějak
podařilo vyváznout bez úhony. Po válce si našel práci v podniku
Franzi, milánském předním zpracovateli kůží. Ten byl založen roku
1864 Roccem Franzim a jeho synem Felicem a v té době ovládal
italský trh s kvalitními koženými zavazadly pro náročné cestovatele. Jejich stylové lodní kufry a příruční zavazadla vyrobená z kvalitní „kůže Franzi“ obohacené o exotické esence se staly všudypřítomnými pasažéry skoro všech transatlantických plaveb a stejně
tak často byly k vidění u návštěvníků hotelu Savoy. Jestli tedy bylo
místo u Franziho ze strany mého děda plánovaným krokem, nebo
jen nabídkou, která se nedala odmítnout, to se už nedozvíme.
Během relativně krátké zkušenosti v podniku Franzi mu došlo, že v obchodě s luxusním koženým zbožím se našel. Začal jako
učeň vzdělávající se v procesu správného výběru kůží a zacházení
s nimi tak, aby byl schopen vyrobit co nejkvalitnější, odolné, ohebné a pružné produkty. Postupně se vypracoval až na ředitele Franziho římské koželužny. Zpočátku do hlavního města denně dojížděl,
protože moje babička sveřepě odmítala přesídlit rodinu a opustit
rodnou Florencii. Tou dobou přesvědčila Aida svého manžela, aby
podnikl pravděpodobně nejrizikovější krok svého dosavadního života – podal výpověď, vrátil se zpátky do jejich domu v Oltrarnu,
jižně od řeky Arno, a založil svůj vlastní podnik.
Mí prarodiče koupili malý obchůdek v dlážděné ulici jižně
od řeky, nedaleko kavárenské čtvrti, jíž dominovala ulice Via de’
Tornabuoni. Nové prostory byly prozíravě situovány v dostupné
vzdálenosti od slavného Ponte Vecchio, který se cítí povinen přejít
snad každý návštěvník Florencie. První zprávy dokládají, že prostý
obchůdek byl od podlahy až po strop naplněn kufry, kabelami, kabelkami a zavazadly všech možných tvarů a velikostí. Krámek měl
také svoji vlastní dílnu, kterou Guccio zásobil kůžemi z Německa,
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kde nakupoval za výhodné velkoobchodní ceny, a to díky příznivému poválečnému kurzu.
Jako muž dokonalého vkusu doufal můj dědeček ve vytvoření zboží, které by svou kvalitou a výjimečností připomínalo to,
s nímž se od mládí setkával. Užíval pouze levnější kůže, které pak
vylepšoval umným barvením a speciálními způsoby zpracování.
Jeho vlastní velmi elegantní návrhy, volně inspirované anglickými střihy, byly zhotovovány florentskými řemeslníky se smyslem
a citem pro detail. Každý kousek z jeho dílny byl opatřen prvním monogramem Gucci – maličké vyobrazení mladého poslíčka
v uniformě, v jedné ruce kufr, ve druhé cestovní kabelu. Bylo to
dědečkovo vzdání úcty dnům, které ho v mládí formovaly.
Guccio Gucci otevřel svůj podnik na ulici Via della Vigna
Nuova 7 v roce 1921. Jméno ulice můžeme přeložit jako „nová
vinice“ a je jasné, že doufal v otevření podobné svou slávou vinobraní. Postříbřený nápis „G. Gucci & Co.“ byl zasazen v černém
mramoru nad honosnými dveřmi ve stylu art deco. Byla jsem na
tom místě mnohokrát – nyní tvoří součást většího komplexu Gucci, jehož hlavní vchod je z ulice Via de’ Tornabuoni. Není ale tak
těžké si představit, jak to tam asi vypadalo před skoro sto lety.
První reklamy ve florentských novinách Sassaiola Florentina
hovořily o obchodě specializujícím se na valigeria Inglese (anglická
cestovní zavazadla). Krámek nabízel také articoli finissimi per regali
(prvotřídní dárkové zboží). Můj dědeček byl jmenován direttore
comproprietario (společníkem, spolu s nejmenovaným obchodním
investorem), „dříve zaměstnán v kožedělné manufaktuře Franzi“.
Čtyřicetiletý otec tří dětí, který sám v jejich věku podobná zavazadla denně nosil v rukách, musel být tehdy, když postával za kasou,
knír řádně navoskován, a očekával svého prvního zákazníka, nervózní a hrdý zároveň.
Velmi moudře se soustředil především na odolnost a kvalitu
svého zboží. Říká se dokonce, že v rámci demonstrace toho, jak
prvotřídní a pevné jeho kufry jsou, po nich dupal a skákal. Kvalita
pro něj byla na prvním místě a věděl, že právě lidské řeči budou
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hnacím motorem prodeje jeho zboží. Zpočátku šly obchody pomalu, ale jeho novinové reklamy brzy přilákaly zákazníky. Nové
návštěvníky přivedly také pochvaly spokojených zákazníků, přesně tak, jak si to Gucci představoval. Časem se začal také zabývat
opravami kufrů a zavazadel poničených na náročných cestách silnicemi, vlaky a loděmi – problémy, které sám dobře znal z let,
kdy pracoval jako poslíček. Opravování natržených řemenů a zalešťování ošklivých škrábanců se staly tak výdělečnými, že si můj
dědeček, brousící si zuby na velký komerční úspěch, mohl dovolit
otevřít další výrobnu.
Mému otci Aldovi bylo v době založení rodinného podniku
čtrnáct let – nebyl tedy o moc mladší než jeho otec, když si skládáním uhlí vydělával na cestu do Anglie. Přestože studoval otec
později na škole botaniku (která zažehla jeho celoživotní vášeň pro
zahradničení), myšlenky na vyšší vzdělání byly spíše upozaděny.
On a jeho mladší bratr – strýc Vasco – byli zaměstnáni jako doručovatelé a po škole a o víkendech rozváželi na kolech zboží zákazníkům. Jejich malý bráška Rodolfo, kterému bylo tehdy devět, nebyl
ještě na rozvoz dost starý, a kromě toho měl docela jiné sny.
Jejich osmnáctiletá sestra Grimalda obsluhovala spolu s mou
babičkou Aidou, hnací silou celého podniku, pokladnu. Aida,
oděná v bílé škrobené zástěře vládla dokonale oděnému personálu
s precizními standardy právě tak, jako vedla domácnost. Papá ji
zbožňoval, přestože uznával, že dovedla být až „ďábelská“, a často
o ní hovořil jako o ženě bez bázně a strachu. Rozhodně však neměla žádné zajatce a věřila také, že je schopná všeho, co bude chtít –
stejně tak tomu věřil můj otec.
Její manžel byl čestný muž s mnoha dobrými vlastnostmi, často
ale dokázal být také velmi nekompromisním, nezřídka až tyranským. Byl perfekcionista s prudkou povahou a pramalou trpělivostí, některé tyhle své rysy přenesl na svého otce a pak také na
mě. Ať už šlo o domácí práce nebo osobní přípravu a vzhled, vyžadoval vždy naprostou dokonalost. Pokuřoval svůj tlustý toskánský doutník a byl pánem domu v tom starém slova smyslu – vždy
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zkontroloval, zda je vše v absolutním pořádku předtím, než ručička
na jeho kapesních hodinkách ukázala, že je čas otevřít. A když byl
obchod otevřen, postával v nákupním patře ve svém elegantním
trojřadém obleku, připraven se kdykoli zapojit a pomoci.
Byl odhodlán rozjet podnik alespoň tak úspěšný, jako byl Franzi. A s tímto odhodláním také očekával, že i jeho synové budou
rodinnému podniku stejně oddáni jako on sám. Rodina a závazky
k rodinnému podniku pro něj byly vždy na prvním místě, na tom
trval. Často stavěl své syny proti sobě, čímž v nich Guccio odmalička pěstoval smysl pro soutěživost. Také moje teta Grimalda se
měla nějak zapojit, ale protože byla žena, nikdy nebyla větší součástí jeho obchodního plánu.
Bez ohledu na pohlaví však můj dědeček trval na tom, že všechny jeho děti musí dbát dokonalých mravů, vzhledu a chování, neboť pracují pro firmu vysokých standardů a vysokých cílů. Plně
podporoval prastarou italskou tradici známou jako bella figura
odkazující ke způsobu, jakým se lidi prezentují světu svým prvotřídním oděním, ctností a vznešeností tak, aby udělali co nejlepší
možný dojem.
Papá ho nezklamal. Se svými dokonalými rysy a, jako jediný
z dětí, s pronikavýma modrýma očima, byl nejstarší ze synů bezpochyby numero uno. Rozený šarlatán, který podědil matčinu ďábelskou záludnost a otcova podnikatelského ducha. Stal se horlivým
učněm a přijal výzvu podílet se na budování rodinného podniku.
Čiperné ranní ptáče bylo obvykle prvním ze synů, který se ráno
bral z domu a po celé Florencii rozvážet zákazníkům překrásně
zabalené balíčky s koženým zbožím. Často musel v křivolakých
uličkách plných koňských povozů čelit nejrůznějším nástrahám
i přírodním živlům.
Když mu bylo dvacet a pracoval na plný úvazek, naučil se napodobovat otcovu náročnost a pečlivost, pozorně prohlížel výkladní
skříně a kontroloval každý steh na každém z výrobků, které vyrobili. Oba muži trvali na tom, že personál by měl strávit hodiny v nákupním podlaží obchodu, aby byli v kontaktu se svými zákazníky
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a aby tak dali najevo, že podnik nesoucí jejich jméno je zářivým
důkazem znamenité kvality a dokonalosti. Při pohledu do zákulisí
ale nebyly obchody tak výnosné. Počátky podnikání byly značně
nestálé a nespolehlivé a v jedné chvíli musel dědeček obchod skoro
zavřít. Zachránila jej půjčka, kterou mu nabídl snoubenec mé tety
Grimaldy. Záloha zachránila firmu do té doby, než se obchod zase
nepostavil na nohy. Můj dědeček si pak mohl dovolit nejen zaplatit
veškeré dluhy, ale také otevřít další krám, v blízkosti ulice Via del
Parione.
Již nějakou dobu předtím se otec osvědčil jako dostatečně
schopný k tomu, aby byl poslán do světa jako vůbec první Gucciho obchodní cestující. Což byla práce, která přesně seděla jeho
cestovatelskému duchu a tuláckým botám. Cestoval s kufry plnými svého zboží, neohroženě jimi nacpal přihrádky na zavazadla ve
vlacích a nenechal tak moc místa pro ostatní pasažéry. Měl určitou
vrozenou domýšlivost, ale byl nějak schopen se s tím vhodně vyrovnat, někdo tomu říkal faccia tosta (drzost). Pohledný svobodný
mladík brzy objevil nečekané výhody denního kontaktu s kolegy
obchodníky, cizinci, zámožnými zákazníky a jejich personálem,
především šlo-li o ženy.
Cestoval po celém světě. Ženu, která měla mít zásadní dopad
na jeho celý další život, měl však potkat právě ve Florencii.
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