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MÓDOU

„Jak jste se dostala k módě?“ Tuhle otázku
slýchám téměř každý den. Odpověď zní: Obklopuje mě už od narození. Nejenže můj otec Gabby Faske šil obleky na zakázku, ale moje
matka Helen Faske – v branži známá jako „Richie“ – byla modelkou,
která později prodávala v módních salonech. Dokonce i muž, za kterého se provdala po otcově smrti, můj nevlastní otec Harold Flaxman,
byl z oboru, i když z jeho druhého konce. Prodával laciné imitace a nekvalitní ohozy.
Móda byla všude kolem mě, až protivně všude. Když jsem byla dost
stará na to, abych se mohla sama vydat vlakem do města, poﬂakovala jsem se po kancelářích za matčinými showroomy. Na střední jsem
uspořádala svou první módní přehlídku. Při škole jsem pracovala jako
prodavačka v butiku a byla jsem v tom fakt dobrá. Byla jsem si nejistá
ve spoustě věcí, ale nikdy ohledně oblečení. Když šlo o oblečení, vždycky jsem věděla, co dělám.
Návrhářství mám v krvi. To jsem prostě já, nemůžu si pomoct. Vidím
něčí problém – touhu vypadat vyšší, štíhlejší, dlouhonohá – a musím jej
vyřešit. Prázdný prostor? Musím jej vyplnit. A látka, ta ke mně promlouvá. Přiložím ji k tělu a ona mi řekne, co mám dělat. Je to rozhovor beze
slov. Stávám se sochařkou, tvaruji ji a pomáhám jí ubírat se takovým
směrem, aby podtrhla to hezké a zakryla nedostatky. Tento způsob
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navrhování nelze někoho naučit. Jako každé umělecké vyjádření ho musíte cítit. Musíte ho mít v krvi a já ho tam prostě mám.

Na svého otce nemám mnoho vzpomínek, ale na jednu věc si pamatuji. Byly mi zrovna tři roky a byli jsme v jeho salonu s pánskou módou
na křižovatce Čtyřicáté ulice a Broadwaye, v druhém patře, a sledovali jsme přehlídku ke Dni díkůvzdání pořádanou obchodním domem
Macy’s. Protože jsem byla tak malá, postavili mě na radiátor u okna,
abych lépe viděla. Užívala jsem si přehlídku, když se najednou v průvodu objevila skupinka osob představujících typické americké indiány: měli čelenky s obrovskými pery, obličeje pomalované válečnými
barvami a poskakovali dokola a vzrušeně povykovali, prostě indiáni
se vším všudy. Coby malému dítěti mi připadali jako průvod bubáků,
kteří si přišli pro mě. Byla jsem strašně vyděšená. Seskočila jsem dolů
a běžela se schovat do bezpečí stojanu s pánskými obleky. Obleky
mého otce.
Ta tříletá holčička věděla pramálo o tom, že sama jednou bude navrhovat pánské oblečení a dokonce oblékat prezidenta Spojených států.
Stala jsem se krejčovou, stejně jako můj otec. On byl skvělým krejčím.
Líbí se mi představa, že mi předal štafetu, svůj talent, gen, protože
to je to, v čem se s ním cítím nejvíc propojená. Fotograﬁe mých rodičů a oděvů, které pro oba vytvořil – ta jejich soﬁstikovanost mě prostě
dostala. Jak něco takového vystihnout, vytvořit, jak to dokázat? Takové
výzvy podvědomě stimulují moje tvůrčí vášně.
Fotograﬁe vypovídají o mých rodičích víc, než by kdy dokázala
slova. Tančí na nich, smějí se a usmívají a v pozadí za nimi tušíte město.
Moje matka vypadá jako mladá Ava Gardner a můj otec je absolutně
šarmantní. Žili spolu na vysoké noze. Otcovo krejčovství přitahovalo
nejrůznější slavné osobnosti, celebrity i gangstery – oblékal dokonce
i newyorského starostu Vincenta Impelliterriho. Všichni mi říkali, jak
byl můj otec okouzlující.
Vlastně celá jeho rodina. Faskeovi měli postavení a v jednom kuse
přijímali hosty nebo chodili do společnosti. Můj otec Gabby měl šest
sourozenců: dvě sestry, Miriam a Leah, a čtyři bratry, Sola, Heshyho,
Abeho a Franka. S Frankem si byli nejbližší. Strýček Frank tehdy vedl
okázalý život. Vlastnil obchodní zastoupení automobilů Pontiac, v té
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době velmi módních. Jeho společnost Montrose Motors sídlila v Brooklynu, kde bydlel. Jednoho dne volal strýček nadšeně otci. Komik
Red Buttons si u něj právě vyměnil svůj starý vůz za nový a strýček
Frank věděl, že Gabby by o ten starý velmi stál: žlutý kabriolet značky
Pontiac z roku 1951. Otec za ním hned vyrazil, a tak jsme získali naše
rodinné auto.
Gabby a strýček Frank rádi chodili do klubů, ať už v New Yorku,
v Catskillských horách nebo na Long Islandu. Měli dobrý vztah s majiteli hotelu Concord v Catskillských horách a jejich prostřednictvím
si vytvořili nejrůznější kontakty v showbyznysu. Strýček Frank, kromě
toho, že vlastnil Montrose Motors, rovněž dělal manažera několika celebritám, včetně komika Buddyho Hacketta. Společně s tetou Dotty,
se kterou měli čtyři děti, pořádali ve svém domě v Manhattan Beach
večírky se spoustou zpěvu a tance. Občas tam zavítaly hvězdy jako
Tony Curtis nebo Janet Leigh. V létě naše rodiny jezdívaly autem do
Atlantic Beach na Long Islandu – oblasti, do které jsme se nakonec
i přestěhovali – do letoviska Capri, kde jsme společně obývali chatku.
Byla jsem ještě dítě, ale pamatuji se na ty oslavy, na ten cvrkot.
Pak, 1. května 1952, mejdan skončil. Otec byl na cestě z práce. Jeho
přítel Morris ho vezl domů ve svém zeleném Cadillacu. Jeli po Brooklyn-Queens Expressway a jejich vozidlo zřejmě náhle prudce vybočilo. Na straně spolujezdce došlo k nárazu. Morris přežil, ale můj otec
druhý den zemřel v nemocnici na poranění mozku. Bylo mu dvaapadesát.
Když někdo náhle zemře, jako v případě mého otce, všechno se
dramaticky změní. Matčino chování. Jak se o vás všichni starají. Jak
funguje vaše rodina. Jak deﬁnujete svou rodinu. Jak deﬁnujete sami
sebe. A tenkrát jste navíc pocítili i ﬁnanční změnu, protože jste přišli
o svého hlavního živitele. Z normálního dítěte se stanete dítětem, které
ví, co je to smrt, ztráta a nejistota. Dopad, jaký má na člověka ztráta
rodiče v tak raném věku, nemůžete pochopit, pokud to na vlastní kůži
nezažijete.
O řadu let později, když mi bylo osmnáct či devatenáct, můj tehdejší
přítel Mark Karan otevíral obchod s pánskou módou v Cedarhurstu na
Long Islandu. Nazval ho Picadilly, podle ulice, na které sídlil. Markův
otec nám vypomáhal. Zrovna se vrátil z Brooklynu, kde vyzvedával objednávku oděvů, která nebyla doručena včas. Rozbaloval ji a náhle se
zarazil.

Reklamní kampaň Urban
Warrior v Maroku, podzim 2001

Jeremy Irons a Milla Jovovich
ve Vietnamu, jaro 2001

Demi Moore, podzim 1996

Šaty se skleněnou přezkou od
Billa Morrise, podzim 2004

Reklama na vůni Černý kašmír

Setkání CFDA po 11. září 2001

Se Stefanií
a Gabby na akci
Super sobota

S Annou Wintour a Carolyne Roehm na první
benefiční akci Výprodej na Sedmé

Moje
parťačka do
lázní a na
cestování
Linda Horn

Děti dětem: s Liz Tilberis, Hillary Clinton
a Elizabeth Glaser

Stephan a já s Liz Tilberis,
Kate Moss a Johnny Deppem na
akci Děti dětem
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„Donno, jak že se jmenoval tvůj otec?“
„Gabby Faske.“
Otočila jsem se a on v rukou držel oblek visící na starém dřevěném
ramínku s nápisem Výrobce oděvů Gabby Faske. V ohromení jsem po
něm vztáhla ruku, abych se přesvědčila, že je skutečné. Jaká je pravděpodobnost toho, že po tolika letech, tolika oblecích, tolika obchodech,
tolika kilometrech se ramínko Gabby Faskeho ocitne v Markově obchodě na Long Islandu?
Dívám se na to ramínko v rámečku na zdi a vím, že je otec stále se
mnou a že je mi na mé cestě oporou.

Móda byla mým osudem. Což neznamená, že byla mým životním
snem. Móda byla vlastně to poslední, co jsem chtěla dělat. Bylo to
příliš zjevné, předvídatelné, příliš snadné. Jako většina dětí jsem se
chtěla od svých rodičů odlišit. Snila jsem o tom, že budu tančit jako
Martha Graham nebo Isadora Duncan, a později, jako náctiletá, jsem
chtěla zpívat jako Barbra Streisand. V dospívání jsem tančívala ve
svém pokoji až do noci. Ne před zrcadlem – tančila jsem pro ten pocit, ne aby to krásně vypadalo. Milovala jsem všechny druhy muzikálů
a všechny hity padesátých let, co se hrály v jukeboxech. Přihlásila jsem
se do každého představení na táboře i ve škole. Matka milovala můj
hlas a vždycky chtěla, abych jí zazpívala. Ne že bych měla bůhvíjaký
talent, ale budila jsem takové zdání.
Mým největším snem však bylo stát se matkou v domácnosti – být
opakem té mojí. Moje matka musela chodit do práce, protože jsme
potřebovali peníze, a také to bylo místo, kde vždycky ožila. Sedmá
avenue byla její život, její duše. Když jsem byla malá, většina matek nepracovala mimo domov. Moje kamarády jejich matky vypravovaly do
školy, po návratu domů jim chystaly horkou čokoládu a každý večer
vařily večeři. Domov mého dětství tak nevypadal ani v nejmenším. Vyrůstala jsem ve čtvrti Kew Gardens v Queensu. Bydleli jsme v bytovém
domě z červených cihel – na Queens to byla hezká budova. Náš byt
nebyl malý, měl sedm místností: obývací pokoj a jídelnu, kuchyň, malý
pokojík, matčin pokoj, ke kterému přiléhala šatna, a ložnici, o kterou
jsem se dělila se starší sestrou Gail a chůvou, která u nás zrovna
pracovala. Měli jsme dokonce i malou terasu. (I když jsem byla ještě
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malá, pamatuji si, jak jsem na ní seděla, když kolem procházel otcův
pohřební průvod.)
Historky o mé matce by vydaly na celou knihu. Existuje tolik způsobů a slov, jak ji popsat: krásná, vznešená, kultivovaná, stylová. Ale
také bláznivá, teatrální, temperamentní, komplikovaná, a jak dnes
vím, trpící bipolární poruchou. Jak jsem již zmínila, v práci jí říkali „Richie“, ale v osobním životě měla odjakživa přezdívku „Queenie“, což
tak nějak mluví za vše. Nevím přesně, kde začít, a tak začnu v době,
když jsem byla ještě hodně malá. Byla odměřená, často v depresi a nebyla tu pro mě tak, jak bych si přála – nevítala mě doma po návratu ze
školy a příliš se nezajímala o mé vzdělávání. Mám moc ráda, když si
s vnoučaty vlezeme do mé postele a já jim čtu, ale moje matka nikdy
nic takového nedělala. Pracovala od rána do večera a navíc do zaměstnání dojížděla vlakem. Domů se vracela pozdě a vyčerpaná.
Krátce poté, co Gabby zemřel, nás s Gail vypravila na tábor do
Campu Alpine v osadě Parksville ve státě New York, v Catskillských
horách. Tam jezdívaly newyorské židovské děti. Bylo mi jen tři a půl,
přestože minimální věk pro účast byly čtyři roky. Bydlela jsem v chatce číslo nula, kde na nás ostřížím zrakem dohlížela žena, které jsme
říkali Máma Sue. (V jednu chvíli naše rodinka čítala dokonce deset
dětí.) Vzpomínám si, že jsem tam zažívala velký strach a od rána do večera jsem hledala svou matku, jakýkoli náznak její přítomnosti, doufajíc, že se tam objeví a vezme si mě domů. Ale neobjevila se.
Když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že měla závažnější problémy,
jako ustavičnou migrénu a nejrůznější indispozice, ať už skutečné či
vsugerované. Kam se člověk podíval, všude stály lahvičky s prášky. Sice
svou práci milovala, ale musela zaopatřovat svou mladou rodinu a přitom pracovat v tvrdém, konkurenčním průmyslu, který byl založen na
dobrém vzhledu. Neměla mnoho přátel, kteří by stáli za zmínku, pouze
své sestry, se kterými byla rozhádaná. Sama potřebovala matku, ale její
rodiče jí nebyli nablízku – ani já, ani Gail si o nich nepamatujeme víc,
než že bydleli ve čtvrti Lower East Side a dědeček měj pojízdný kiosek.
Není divu, že matka tu situaci jen stěží zvládala.
Brzy se znovu vdala – za Harolda Flaxmana, který vlastnil obchod
s dámskými šaty v Brooklynu. Byl pohledný jako divadelní herec, ideál
muže, s pohádkově bílými vlasy. Jednoho dne se prostě zjevil. Seznámili se v hotelu Concord v Catskillských horách (dám krk za to, že
všechno, co se událo v mém dětství, vede zpět do tohoto hotelu). Vzali
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se 17. května 1953, rok a týden po smrti mého otce, v hale luxusního bytového domu Hampshire House na ulici Central Park South na
Manhattanu. Sestra mi pověděla, že ta svatba byla krásná. Já jsem
byla moc malá na to, abych se jí mohla zúčastnit. Po svatbě Gail ve
škole neprozřetelně zmínila, že se nám změní příjmení. Queenie to
rozzuřilo.
„Jmenuješ se Faske, a tak to i zůstane,“ řekla. Matka milovala to
jméno a vše, co představovalo: postavení, osobní kouzlo, rušný společenský život. Příjmení Flaxman nic z toho nenabízelo.
Queenie byla ke mně mnohem milejší než ke Gail, protože jsem lépe
souzněla s jejím estetickým cítěním. Byla jsem zpěvačkou, tanečnicí,
umělkyní. Byla jsem vysoká a štíhlá a už jako dítě jsem měla cit pro
oblékání. Jakožto bývalé modelce se jí zamlouvalo, že „vypadám“, jak
tomu sama říkala. Sestru, která se jí nepodobala, otevřeně urážela.
Queenie jí říkala, že má nohy jako dva špalky a že potřebuje makeup
nebo alespoň cigaretu – něco, díky čemu by vypadala soﬁstikovaněji.
Neuměla jsem oddělit tuhle protivnou matku od té, která ke mně byla
laskavější. A dodnes to neumím.
Queenie byla velmi uzavřená. Jak jsem již zmínila, nepamatuji si,
že by měla mnoho přátel. Měla, stejně jako otec, rodinu, ale nikdy se
nenavštěvovali. V práci byla úplně jinou ženou: tou elegantní, stylovou
Richie, která jezdila do města s uhlazenými černými vlasy, perfektně
nalíčenou tváří, rudými rty, na podpatcích a v bezvadně padnoucích
šatech, které jí ušil můj otec a pod kterými nosila podvazkový pás. (Po
letech jsem se jejích šatů zbavila – taková škoda!) Pracovala pro řadu
módních domů na Sedmé avenue, včetně návrháře Chucka Howarda,
který v šedesátých letech navrhoval pod svou vlastní značkou vycházkové oblečení, a později mě představila Anne Klein. Jakkoli tuhle práci
milovala, muselo být pro ni velmi vyčerpávající ji zvládat. Vždy, když
se vrátila domů, proměňovala se v nikoho. Převlékla se do županu,
uvázala si šátek na babku a odlíčila se. Když měla migrénu, což bylo
poměrně často, lehla si v naprosté tmě na svou postel a my jsme věděly, že musíme být zticha.
Zní to bezútěšně a právě takové to bylo. V jistém slova smyslu
matka zemřela zároveň s otcem. Gabby Faske byl láskou jejího života.
Snažila se udržet jeho obchod, ale nešlo to. A tak přišla nejen o muže,
ale také o ﬁnanční zabezpečení a všechny výhody, které s tím souvisely. Vždycky jsem si uvědomovala, že bychom měly úplně jiný život,

MOJE CESTA

27

kdyby byl otec naživu. Chudák Harold. Bylo mu devětačtyřicet, když
se oženil s Queenie, které v té době bylo třiatřicet, a bylo to jeho první
manželství. Byl nejmladší z deseti sourozenců a láskyplně pečoval
o své staré rodiče. S Gail jsme si ho brzy oblíbily a jeho rodina se k nám
chovala moc hezky. Ale na tom nesešlo, protože nebyl naším otcem.
A co hůř, nikdy nevydělal moc peněz. Pracoval v módním světě, ale jak
už jsem zmínila, jeho zboží mělo úplně jinou úroveň. Ta soﬁstikovaná
byla Queenie.
Gail byla o osm let starší než já, chodila do školy a měla kamarády
mimo domov. Já jsem trávila hodně času sama a necítila jsem se bezpečně. Samozřejmě, vždy na mě dohlížela nějaká chůva, ale s každou
byl nějaký problém. Jedna požádala, aby za ní mohl přijít na večeři bratr, a když se rodiče vrátili domů, našli ji s „bratrem“ ve své vlastní posteli
– oba byli nazí – a já jsem spala vedle nich. Pak tu byla jedna, která mě
hlídala, zatímco Gail byla ve škole. Když se sestra vrátila domů, bylo zamčeno. Zazvonila na sousedy a ti zavolali policii. Policajti vyrazili dveře
a našli chůvu opilou a v bezvědomí a mě řvoucí v postýlce. Později se
dokonce vrátila pro svou týdenní mzdu.
Queenie mě neustále nabádala, abych před dveře stavěla nábytek,
aby se k nám nikdo nemohl dostat. Byla jsem vychována ke strachu
a obavám, že přijde někdo zlý a odnese mě. Dodnes se nejvíc bojím
samoty. Dobře se vyspím, jen když jsem v domě s dalšími lidmi. Jinak
jsem nervózní, poslouchám, i když vlastně nevím co.
Vždy jsem se snažila sblížit s nějakou jinou rodinou. Na konci
chodby bydlela v bytě s jednou ložnicí dívenka z východní Evropy, Georgette Beicher, která byla o pár let starší než já. Její matka, švadlena,
pracovala z domu a šila i pro mou matku. Byla to typická pečovatelka,
neustále nám nabízela něco k snědku a přehnaně řešila, co jsme ten
den dělaly ve škole. V jejich bytě jsem trávila spoustu času. Po letech
jsem na Georgette narazila na setkání Globální iniciativy Billa Clintona a dozvěděla jsem se, že se z ní stala aktivní ﬁlantropka, stejně jako
ze mne.
Když mi bylo šest, naše rodina se přestěhovala do Woodmere,
jednoho ze skupinky nóbl městeček „Five Towns“ na Long Islandu.
Oproti našemu bytu s terasou v Kew Gardens to byla velká změna. Nastěhovali jsme se do dvoupodlažního domu se třemi ložnicemi v nové
středostavovské obytné čtvrti Saddle Ridge. Ve srovnání s domy v sousedství byl náš dům malý, ale já jsem si tam připadala jako na zámku.
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Stál nad kanálem a přímo před kuchyňským oknem jsme měli nádhernou smuteční vrbu.
Těsně před tím, než jsme se tam nastěhovali, jsem upadla na kolečkových bruslích a poranila si ruku. Postěžovala jsem si matce, ale ta
mi nevěřila. Asi po třech dnech mě konečně vzala k doktorovi a ruku
jsem měla skutečně zlomenou. A takhle jsem nastupovala uprostřed
školního roku do nové školy, do první třídy na Ogdenově základní škole, a nejenže jsem byla ta nová, byla jsem ta nová se sádrou na ruce.
Také jsem byla na svůj věk docela vysoká. Vyčnívala jsem prostě po
všech stránkách.
Když jsem stonala a nemohla jít do školy, matka mě strčila k sousedům nebo příbuzným. Jednou se mnou zůstala doma Gail. Chodila
na střední a já na základku. Gail nám šla uvařit něco k obědu a chytlo
jí pyžamo (bylo to v padesátých letech, ještě před tím, než se nehořlavé
látky staly standardem). Zaječela a já jsem přiběhla. Popadla jsem mísu
a lila na oheň vodu, pak jsem Gail zabalila do přikrývky a válela ji po
podlaze. Zavolaly jsme Queenie do práce a řekly, co se stalo, ale domů
nepřijela. Přestože Gail utrpěla těžké popáleniny, matka ji k doktorovi
nikdy nevzala. Dodnes má z té nehody na prsou jizvy a já, když vařím,
tak nikdy nepoužívám přední hořáky.
Soboty jsme trávily v kosmetickém salonu – vždycky jsem se příšerně nudila, když jsem čekala na matku, až bude mít hotový účes
– a o nedělích jsem s ní zase čekala v prádelně. Kosmetické salony
a prádelny, to byly v dětství moje víkendy. Když jsem byla už dost stará a neměla jsem školu, sedla jsem na vlak a jela navštívit matku do
města a čekala jsem na ni v zadní místnosti, zatímco pracovala. Další
čekání – hodiny a hodiny strávené čekáním.
Matka byla na Harolda zlá, což mě opravdu deptalo. Ponižovala
ho stejně jako sestru a on se marně snažil bránit. Rvali se jako šílenci, protože moje matka byla šílená. Pokud si doslova necpala hlavu
do trouby, což běžně dělala, aby upoutala pozornost, vyhazovala ho
z domu, pak ho brala zpět, aby ho mohla zase vykopnout. V jednu
chvíli byla zasmušilá a už za okamžik se proměnila v ječící, hysterickou královnu dramatu. A tak ani přítomnost milujícího člověka
mi nedávala pocit bezpečí, protože jsem se strachovala, že bych o něj
mohla přijít stejně náhle, jako jsem přišla o svého otce.
Queenie byla perfekcionistka a stejně jako mnoho matek její generace prosazovala přísná pravidla, aby udržela náš domov v pořádku.
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Tím, že pracovala na plný úvazek, se stala ještě přísnější. Každý den
nám s Gail přikazovala uklízet. Měli jsme bílé pohovky a bílé koberečky a na pohovce byl bezpochyby igelitový potah. Než se vrátila domů
z práce, musela jsem se ujistit, že je koberec uhlazen ve správném
směru, a dát pečené brambory do trouby ve správnou dobu, podle
toho, zda stíhala vlak v 17:35 nebo v 18:04. Jednou u mě ve skříni objevila drátěná ramínka. Vyházela všechno moje oblečení na podlahu
a donutila mě pověsit znovu každý kus oblečení na dřevěné ramínko.
A potrestala mě domácím vězením. To bylo roky před ﬁlmem Drahá
maminko.
Ještě hůř než s matčinou náladovostí a záchvaty vzteku se žilo s jejími tajemstvími. Byla naprosto přirozená v nejrůznějším předstírání.
Od devíti do pěti tu byla ta raﬁnovaná Richie, dokonale upravená,
oslňující žena, která stále vypadala a oblékala se jako modelka, kterou kdysi bývala. A pak tu byly její další podoby, její celé další životy, které s námi nesdílela. Když mi bylo asi jedenáct, vylezla jsem na
půdu a začala se probírat starým oblečením a kufry plnými fotograﬁí.
Byla jsem okouzlená, především těmi fotkami. Ležely tam štosy papírových složek s jednotlivými fotograﬁemi, takovými, co vám pořídí fotografové v luxusní restauraci nebo v ateliéru. Byla tu fotka, na
které byla matka oblečená ve starožitně vypadajících krajkových šatech. Na každé fotograﬁi se usmívala, tančila, zářila. Pózující s otcem
před nočním klubem, on v obleku, ona v saténových šatech. U bazénu
v dvojdílných plavkách, dlouhé nohy jednu přes druhou. Venku na ulici
v kožichu. Oba rodiče stojící před kamennou horskou chatou, jako by
byli lyžovat. Kontrast mezi touto andělskou bytostí a matkou, se kterou jsem žila, byl neuvěřitelný. Kdo byla tato krásná, rozesmátá žena?
Proč se k nám nemůže vrátit? Proč je teď tak sklíčená a uzavřená?
Byla tu i fotka Queenie s jiným mužem. Jejich oděv mi připadal starožitný. Byla jsem jako uhranutá každou další fotograﬁí, kterou jsem
vzala do ruky, každým zaprášeným předmětem, který jsem odhalila.
Nechápala jsem, co to vidím.
„Donno Faske, co děláš tam nahoře?“ To byla matka, křičela a zuřivě se drápala po schodech na půdu. Když se dostala až ke mně, vytrhla
mi fotograﬁe z rukou, hodila je do rozevřeného kufru a zabouchla
ho. „Vypadni odsud!“ zařvala. „To není nic pro tebe, mladá dámo. Jak
ses mohla opovážit?“ V životě jsem ji neslyšela ani neviděla tak rozezlenou. Popadla mě za vlasy, málem mě shodila ze schodů a celý měsíc
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jsem pak měla každý víkend domácí vězení. Neměla jsem ani ponětí,
co jsem vlastně provedla, ale pamatovala jsem si, že už nikdy nemám
chodit na půdu. Také jsem začala nesnášet jakékoli tajnůstkaření.
Jsem přesvědčená, že jsem tak přímočará a otevřená právě proto, že
moje matka byla tak uzavřená.
Řekla bych, že se tohle tajnůstkaření naučila od své rodiny, Rabinowitzových. Matka měla čtyři sourozence: tři sestry, Sally, Fay a June,
a bratra Eddieho, o kterém jsem ještě donedávna ani nevěděla. Nikdy
ho nezmiňovali, protože se během války oženil s Němkou, což bylo pro
židovskou rodinu neomluvitelné. Z matčiných sester jsem měla obzvlášť ráda tetu Sally. Když jsem byla ještě hodně malá a žili jsme v Queensu, bydlela kousek od nás, v rezidenční čtvrti Jamaica. Později se
s manželem Louem přestěhovali na York Avenue na Manhattanu. Lou
byl proslulým sběratelem vzácných knih a rukopisů. Měl knihkupectví
na Šedesáté první ulici a byl jedním z předních světových odborníků
na Sherlocka Holmese. Trávila jsem u nich doma spoustu času, sedávala jsem se strýčkem Louem v přízemí, zatímco si četl své knihy. Teta
Sally byla výstřední, svérázná a zcestovalá, ale byla zároveň i praktická
a měla přirozený, nenáročný styl. Strýček nosil kabáty lemované kožešinou, měl šedivé vlasy a vycházkovou hůl. Queenie Sally strašně záviděla
– ne její vzhled nebo styl, protože v tomto ohledu byly naprosto odlišné,
ale protože si myslela, že teta Sally má všechno, co si jen žena může
přát: pohodlný život a zbožňujícího, úspěšného muže. A moje neustálé
výroky o tom, že až vyrostu, chci být jako teta Sally, vše ještě zhoršovaly.
Žádná matka nechce slýchat něco takového o jiné ženě.

Doma to stále vřelo. Nechápu, jak to můj nevlastní otec mohl snášet,
ale bylo to jeho první a jediné manželství, a tak si možná myslel, že
prostě musí. Anebo v něm možná setrvával kvůli mně. My dva jsme
měli velmi blízký a důvěrný vztah, bez Queenie. Harold mi dal neocenitelný dar. Dal mi pocit výjimečnosti a nadání. Chodívali jsme do jeho
oblíbené čínské restaurace, kde jsem mu básnila o své budoucnosti.
To už jsem věděla, že nemám talent, abych mohla profesionálně tančit
nebo zpívat. Vzhledem k mé lásce k umění se pro mě móda jevila jako
jasná cesta. Řekl mi, že bych měla mít svou vlastní ﬁrmu, a navrhl,
abych prohodila své křestní a prostřední jméno a nazvala ji Ivy Doná
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(vysloveno „donej“), protože to zní módně. Líbilo se mi, jak je vlídný
a jak bere moje klábosení vážně.
Celé ty roky jsem každé léto jezdila do Campu Alpine a zamilovala jsem si to tam. Tábor byla moje nezávislost. Byla jsem pryč od mé
matky (a jejího plísnění) a měla jsem prostor hledat sama sebe. Byli
jsme si tu všichni rovni a vytvořili jsme si tu své vlastní společenství.
Spali jsme v jedné chatce a nosili jsme stejné táborové oblečení. Stala
jsem se velkou sportovkyní. Hrála jsem basketbal, volejbal, baseball,
na co si jen vzpomenete. Z Campu Alpine pochází i moje přezdívka
„Špagety s karbanátkem“, kterou jsem dostala kvůli svým hubeným
nohám a velké hlavě. Jako dítě jsem si nikdy nepřipadala hezká, přišlo
mi, že vypadám dost divně – vysoká, hubená, s plochým hrudníkem
– a tahle přezdívka ten pocit ještě posílila. Tak jsem si do vršku od
plavek cpala toaletní papír. Jednou jsme byli v bazénu, všichni v řadě,
když se mi vršek namočil a začala jsem ztrácet kousky papíru, které
uvízly v bazénovém ﬁltru. Bylo třeba vypustit celý bazén, protože „jedna dívka ho ucpala toaletním papírem“. Všichni věděli, že jsem to byla
já. Hanbou bych se propadla. A pak přišla ta písnička, kterou o mně
ostatní děti složily:
Špagety jsou její nohy, karbanátek její hlava,
špagety jsou její nohy, karbanátek její hlava,
pavoučí nohy, želví hlava,
to už je lepší marmeláda.
V Campu Alpine jsem se seznámila se svou kamarádkou Beverly Adwar. Její otec, sefardský Žid z Izraele, obchodoval se šperky.
Beverly byla ze všech dívek na táboře nejmenší a já zase nejvyšší.
Obě jsme byly sportovkyně a okamžitě jsme se spřátelily. Hrály jsme
v bazénu kohoutí zápasy. Posadila jsem si malou Beverly na ramena
a shazovaly jsme jednu soupeřící dvojici za druhou. Ačkoli jsem na táboře moc ráda sportovala, Beverly prý bylo vždy jasné, že ze mě bude
nějaká umělkyně. Zatímco ostatní děti psaly ve volných chvílích dopisy domů, já jsem si kreslila do náčrtníku. Zpívala jsem a tancovala ve
všech představeních.
Taky jsem byla na kluky. Neměla jsem s nimi žádný problém. Možná
to bylo tím, že jsem sportovala, nebo proto, že většina mých přátel byli
kluci a uměla jsem s nimi vtipkovat, smát se a ﬂirtovat. První pusu
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jsem dostala v první nebo ve druhé třídě ve školní jídelně. Jmenoval
se Michael Sprinzen a vzal můj šátek, schoval nás za ním a políbil mě.
Na táboře jsem měla přítele, který se jmenoval Bruce, byl starší než
já a byl děsně hubený. Vodili jsme se za ruce a tančívali v jídelně na
melodie z jukeboxu.
Beverly také bydlela v obytné čtvrti Saddle Ridge a během školního
roku jsme každé nedělní dopoledne jezdily na koni v Hempsteadské
jezdecké akademii. Matka celou cestu v autě nadávala, vedla ty své
obvyklé řeči, ale Beverly si z toho nic nedělala. Obdivovala Queenie,
protože měla kariéru, zatímco většina matek, stejně jako ta její, byla
v domácnosti. Měla jsem moc ráda její rodinu a oni mě, bohudík, také.
V létě jsem s Beverly, jejími rodiči, dvěma sestrami a bratrem pobývala
v El Patio v Atlantic Beach. Trávila jsem s nimi i židovské svátky. Moje
rodina je nijak zvlášť neslavila, a když nemáte ve svém životě žádné
opěrné body, tak se jich dožadujete. Nebo alespoň já. Prahla jsem po
něčem, co by mi dalo pocit, že jsem stejná jako ostatní, že nejsem outsider.
Otcova smrt a matčin odstup mě zformovaly v mnoha směrech.
Stále nesnáším samotu. Snažím se vytvořit si pocit rodiny, ať jsem kdekoli. A co je nejdůležitější, zjistila jsem, že mohu žít se ztrátou. Ztráta
člověka je možná zdrcující, ale to neznamená, že na nás v budoucnu
nečeká štěstí.

