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Když jsme na jaře vydali speciál nazvaný Vizionáři, ve kterém jsme publi-
kovali výběr z našich zahraničních rozhovorů, velice nás potěšila čtenářská 
odezva. Často se ale ozývalo přání, abychom vydali i rozhovory s českými 
osobnostmi. Tuto výzvu jsme rádi vyslechli a výsledek právě držíte v rukou.
Stejně jako u Vizionářů jsme dlouho přemýšleli nad tím, podle jakého klíče 
budeme vybírat ze stovek osobností, s nimiž jsme za posledních pětadvacet 
let debatovali. Možností je totiž nepřeberně, šlo by výběr zúžit profesně či 
časově. Nakonec jsme se rozhodli vybrat ty, které pod tíhou času nezestárly, 
a pak jsme dali přednost těm osobnostem, v jejichž slovech a myšlenkách je 
nějakým způsobem zachycena proměna české společnosti.

A je jedno, jestli jde o politiku, zdraví, kulturu, ekonomiku či filozo-
fii. Snažili jsme se výběr osobností promíchat tak, aby tu byly zastoupeny 

různé generace a pohledy na svět. Občas se zdá, jako by dotazovaní spolu na dálku – prostoro-
vou i časovou – rozmlouvali, navazovali na sebe či polemizovali. Začíst se tak můžete do slov 
Ivana Medka, Jaroslava Foglara, Radky Denemarkové, Jana Vladislava, Jany Hrdé, Vladimira 
518 a mnoha dalších.

Řada z těch, jejichž slova zachytily naše diktafony, už mezi námi bohužel není. Naštěstí je-
jich myšlenky nezestárly a my se tak můžeme těšit z jejich intelektuálního dědictví.

Jako malý bonus jsme vybrali rozhovor s Václavem Havlem, jejž s ním pořídil Ivan Lamper 
nedlouho před pádem komunistické totality. Rozhovor tedy nevyšel v Respektu, který v té době 
ještě neexistoval, ale v samizdatovém Sportu, což byl jeden z listů, který našemu týdeníku před-
cházel. Rozhovor nebyl od té doby publikovaný, a protože jej historik Jiří Suk ve své knize o Hav-
lovi označil za důležitý, rozhodli jsme se využít příležitosti a otisknout ho znovu.
Věřím, že vás tento speciál zaujme a že při jeho čtení zažijete poutavou výpravu do naší historie 
i současnosti.

Inspirativní čtení vám přeje 
ERIK TABERY
šéfredaktor

Editorial
Výprava  
do historie  
i současnosti
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Oslavil jste třicet let od vzniku Psích vojáků. Jaké to je, 
ohlížet se tolik let nazpátek?
Na výročním koncertu jsme hráli průřez naší tvorbou a byla 
to téměř archeologická práce. Z těch starejch písní na mě vy-
koukly neuvěřitelný věci, vždyť jsou to vlastně zašifrovaný 
deníky – třeba píseň Marilyn Monroe, která vypráví s jistou 
básnickou licencí o mém skutečném vztahu s jednou krásnou 
ženou. Až jsem byl chvilkami dojatej. 

Když se ale v klidu ohlédnu, vidím spíš toho dvanácti-
letýho kluka, kterej poprvé veřejně vystoupil na Hrádečku 
v souvislosti s pašijovým koncertem Plastic People v roce 
1978. To, co pak následovalo, je jako barevnej ocas řítící se ko-
mety. Prostě to kolem nás jenom zasvištělo. Přání a sny tehdy 
natěšeného kluka se ale během těch let beze zbytku splnily.

A jaké byly ty sny a přání?
Nikdy jsem třeba nepředpokládal, že budeme tak dlouho 
hrát a že se zájem posluchačů překulí do další generace. Další 
přání přinesla revoluce, život s hudbou jako povoláním. Pa-
matuju, že když jsme měli první koncert na Pražských jazzo-
vých dnech v roce 1979, ležel jsem pak doma a poslouchal 
živou desku skupiny Byrds. Byla tam rokenrolová skladba 
s velmi živým aplausem a já si říkal, že takhle nějak to bude 
vypadat. Pak jsem ale šel jako čtrnáctiletej s maminkou 
ke svýmu prvnímu výslechu na StB, protože jsem ještě neměl 
občanku, a začal kolotoč. Během měsíce všechny moje před-
stavy načas totálně shořely.

Kdo vlastně dnes chodí na vaše koncerty? 
Kupodivu lidi kolem osmnácti let, což je pro mě zadostiučině-
ním, že to všechno přece jen mělo smysl. Oni mají taky vzá-
jemně sdílený jezero, vlastní svět, kterej je podobnej našemu. 

Čtou stejný knihy, poslouchají stejnou hudbu. Rád si s nima 
povídám. Myslím taky, že je to důkaz něčeho živoucího, 
a mám radost, že naše hudba nepřežívá jen v určitém ghettu.

Co ty lidi na vaší hudbě přitahuje? Vždyť za tu dobu 
došlo k obrovskému vývoji. Vy ale pořád už třicet let 
sedíte u stejného piana a máte pořád stejně střídmou 
nástrojovou sestavu bicích, basy a piana.
Já jsem používal i syntetizátory, třeba na deskách Sestra a Ho-
řící holubi, ale to byla spíš taková legrace. Vždycky jsem se na-
konec k pianu vrátil. Máme prostě vlastní styl, a abychom se 
vyhnuli tomu ho nějak zkoumat, říkáme mu psí hudba. Tako-
vej guláš všeho možnýho: rocku, jazzu a vážný hudby.

Dá se dnes takovou hudbou uživit?
Živím se jí, ale jde to s odřenýma ušima. Je to tak na nájem 
a na cigarety. Musíme mít tak šest koncertů měsíčně a trmá-
címe se po Čechách pořád dokola. Krize jsem samozřejmě 
měl. Někdy jsou ty cesty únavný a říkám si: Pane Bože, ať už 
to skončí. Pronásledují mě představy, jak sedím v klidu s kni-
hou na zahrádce a studuju historii... To je ale blbost, pořád je 
ve mně čert. Nakonec – kdybych to rozpustil, co bych asi tak 
mohl dělat? Vždyť nic jinýho neumím. Prostě jsem zjistil, že to 
je moje jediná možná cesta.

A jakou má člověk jistotu, že jsou ty věci, které tak 
dlouho tvoří, pořád ještě dobré? 
Jistou sebekontrolu a autocenzuru mám celej život: proto tak 
dlouho trvá, než naše desky vzniknou, i několik let. Když jsem 
byl mladší, psal jsem texty lehčeji, byl jsem drzejší. Teď nad 
nima sedím hodiny a říkám si, že tohle přece nemůžu zpívat. 
Nechce se mi pustit do éteru kdejakou volovinu. Nejde snad 

Filip Topol
V hudbě dnes 
chybí vůdce
S frontmanem Psích vojáků o splněných 
snech a politice jako vystydlé pizze
JAN B RAB EC / FOTO KAR E L CU DLÍN
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Jeho život i hudba by se daly popsat souslovím 

„brutální lyrika“. Ostatně jmenovalo se tak i jedno 

z  jeho alb. Pianista a  zpěvák, skladatel, textař 

a spisovatel Filip Topol poprvé veřejně vystoupil 

ve dvanácti letech na koncertě Plastic People. 

Ve čtrnácti si už jako frontman skupiny Psí vojáci 

odbyl první výslech na StB a brzy se stal jednou 

z výrazných osobností undergroundu. Rozhovor 

vznikl v roce 2010, kdy Psí vojáci oslavili třicet let 

od svého vzniku.
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o to napsat báseň, ale je to komplikovanější, protože ten text 
pak sděluješ lidem. Konfrontace s přítomností toho sdělení 
pomocí zpěvu dostávají slova do úplně jiný roviny. Není to jen 
knížka, která vyjde, leží ve výloze a tím to končí.

Kde dnes hledáte inspiraci?
Nechodím nikam k Vltavě nebo do přírody nebo jako Foglar 
na nuselský schody, ale sedím obyčejně doma ve svým ma-
linkým bytě a lámu si hlavu v obyčejný židli. Když jsem byl 
mladší, tak jsem psával rád po hospodách, to byl takovej můj 
výraz spontaneity. Možná by to ale chtělo utrhnout se zase 
trochu ze řetězu. Stárnutí mě trochu svazuje, cítím, že bych 
měl asi být solidnější, rádoby moudrej. Na to bych se ale rád 
zvysoka vykašlal, chtělo by to trošku zpátky do punku.

Jakou tedy máte představu dobrého stárnutí? 
Chtěl bych umět zestárnout jako Lou Reed nebo Leonard Co-
hen – oba si přirozeně udrželi vnitřní sílu. Ale taky bych se 
chtěl umět elegantně odmlčet. Nechtěl bych skončit jako roz-
šafný stařík, jako se to stalo třeba Captainu Beefheartovi.

Ale ještě bych rád k té inspiraci: Mě baví literatura faktu, 
historie veškerá možná. Jezdím často do Kanady za přítel-
kyní, a protože čtu ve francouzštině, tak si tam nakupuju 
knihy o hudbě 18. století, která mě především zajímá. Tam 
vyšly mraky knih, to se nedá s Českem vůbec srovnat, třeba 
životopisy skladatelů, teď naposledy například pěkně tlustej 
o Händelovi. Inspirací je ale i to, když třeba do ústí řeky sva-
týho Vavřince připlujou velryby. To se pak turistická projížďka 
na člunu stane opravdu magickou, zvlášť když se k tak úžasné 
„rybě“, jako je velryba hrbatá, přiblížíte na pár metrů. To je 
tak obří tvor, že jen jedno její plácnutí ploutví by tě odsoudilo 
k tomu, co popisuje Herman Melville v Bílé velrybě. A pak to 
mohutný zvíře, který spí, najednou vyšle k nebi za pronika-
výho syčivýho zvuku obrovskej sloup vody. To má sílu.

Je možné i tyhle zážitky zaslechnout ve vaší hudbě?
Naše hudba je možná vyjádřením nějakýho prostoru a té 
mnohosti věcí v něm, včetně velryb. Právě akustický piano to-
hle umí dobře vyjádřit. Svojí barvou a dynamikou je takovým 
kapesním orchestrem. To žádný sebelepší elektrický nástroj 
nenahradí, v tom zvuku je pocit velkýho, úžasnýho prostoru. 
Má v sobě nějakou mystiku, chvíli hraješ v horách, chvíli v jes-
kyni. Navíc každej nástroj je jinej: koncert je 
proto zároveň premiérou a derniérou. Nej-
horší jsou nevyhraný, nový pianina, to je, 
jako když hraješ do peřiny. Radši mám ná-
stroje, co mají něco za sebou, vlastní příběh.

Jaká hudba vás v současnosti oslovuje?
S politováním musím říci, že se mi nic ne-
líbí, všichni hrají stejně na jedno brdo a vězí 
až po uši v západní vzorový hudbě a stylech. 
Chápal bych to po revoluci, ale byla spousta 
času se z toho vymanit a tím americkým sty-
lem se nasytit. Je to škoda. Ale ani na světový 
scéně už nejsou osobnosti, jako ti výrazní ori-
ginálové – Jim Morrison nebo Beatles, kteří 
ovlivňovali hudbu na celá desetiletí dopředu. 

Třeba u nás hrála v osmdesátých letech spousta kapel a kaž- 
dej je hned poznal: Garáž, Hudba Praha, Ženy. Navzájem 
zřetelně odlišitelný styly, každá ta věc měla svůj charakter. 
Bylo cítit živý lidi, dnes mi to většinou přijde jen jako valící se 
hmota. Nechci ale vyznít přísně, jen se mi to prostě nelíbí.

Čím to podle vás je? 
Podle mě v big beatu nebo v rocku působí role vůdce, i když 
to zní hrozně. Nebo nějak líp řečeno třeba frontman, vizio-
nář, jako byl Robert Plant, Lou Reed, John Lennon nebo Jim 
Morrison. Teď mám ale pocit, že je to stádní, že tu nejsou 
vůdčí typy, kterýma by ses mohl inspirovat, který by ti něco 
dávali a zároveň ty bys jim mohl něco odevzdávat. 

Připadá mi to takový matný. Možná je to i tím, že dřív kaž- 
dej žil svůj jedinečnej život a velmi upřímně a otevřeně ho 
dával najevo, nesl kůži na trh. Kdežto teď mám pocit, že je to 
jako v supermarketu, uniformovaný a stejný instantní kafe. 
Zmizela originalita, něco jako divokej kaktus na poušti.

Když ale dnes obdivujete Mozarta, taky obdivujete 
jeho hudbu samu o sobě. Proč by měl hudebník dávat 
otevřeně všanc i svůj život?
Ale Mozart to udělal, on byl prvním ze skladatelů, kterej za-
čal žít na volný noze. On to rozlousknul. A taky to neznamená 
tragicky se obětovat, vezměte si třeba Lou Reeda, kterej to 
všechno přežil (L. Reed zemřel v říjnu 2013 – pozn. red.). Teď 
jsem taky zaplakal, když zemřel Michael Jackson. Konečně 
zase magor, kterej se toho nebál, přestoupil hranice. Líbí se 
mi, jak zpívá, i takový to jeho zakvičení: Uau!

Ve vaší hudbě se originálně kombinuje klasika, rock, 
punk – jak jste se k takovému protikladu dostal?
Mně stačilo k originalitě, že jsem měl tu čest hrát s Plasti-
kama na Hrádečku. To byl výbuch. Tehdy jsem se učil na li-
dové škole umění klasiku. Vždycky jsem měl schizofrenní 
rozštěpenej vývoj. Vyrůstal jsem na klasický hudbě, ale zá-
roveň jsem poslouchal moderní rockovou hudbu. A to se 
ve mně vyvinulo na dva proudy, který se někdy těžko snášely 
dohromady. Od mládí jsem měl strašně rád Mozarta, Bacha 
a hlavně Beethovena, ale zároveň tu byl ten šok z Plastiků. 
A taky Doors a Velveti. Občas se do mě divoce promítala chuť 
být rockerem a zároveň jsem v tý době už studoval varhany, 

hrál v kostele a studoval po no-
cích Bacha. Občas bylo náročný 
zjistit, kdo jsem.

A kdy jste se zamiloval 
do Mozarta?
Nevím, kdy se to stalo. Jedno-
duše je to krásná hudba, chytře 
vystavěná, má humor a dokáže 
být divoká. Zvlášť ve třetích vě-
tách v jeho klavírních koncertech, 
cítíte v nich, jak se Mozart do-
slova utrhnul ze řetězu. Když to 
doma poslouchám ve sluchátkách 
na plný pecky, tak to je nádhera. 
Pak taky jeho opery, tam je úplně 

FILIP TOPOL

Pocházel z rodiny s bohatou literární 

tradicí. Jeho dědeček z matčiny strany 

Karel Schulz byl významný český pro-

zaik, otec Josef je přední český drama-

tik a básník, bratr Jáchym romanopi-

sec a básník. Ve dvanácti letech založil 

skupinu Psí vojáci, veřejně poprvé 

vystupovali v roce 1978 na Hrádečku 

u Václava Havla. Poslední koncert ode-

hráli v květnu 2013 v Amsterdamu. Mě-

síc nato, týden po svých osmačtyřicá-

tých narozeninách, F. Topol zemřel. 
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všechno. Od nejhlubšího stesku až po humor, umí obsáhnout 
ohromnou škálu emocí.

Mozart má v sobě řád, pohybuje se třeba na hranici patosu, 
ale nikdy do něj nespadne. Nepohybuje se v nudným experi-
mentu ani v rozbředlý kašovitý hmotě romantiků 19. století. 
Nekalkuluje, je srozumitelnej a můžeš mu to věřit. Ale hlavně 
dokáže být jakoby s tebou, je hodně lidskej. Proto se snažím 
dát si každý ráno „krátkýho“ Mozarta. Až mám někdy vý-
čitky, že bych měl radši něco dělat, třeba když poslouchám 
jeho tříhodinovou operu. Jenže pak si řeknu: lidi hodiny obdi-
vujou Sixtinskou kapli a taky nemají žádný výčitky. A tak po-
slouchám a poslouchám.

Jak se to všechno vejde do vašeho života, když máte 
jen malinký byt?
Nechal jsem si postavit ke stěnám police až do stropu a ty se 
pomalu plní. Mám už toho obrovský množství, já jsem zájem 
o Mozarta totiž rozšířil na celý 18. století, a to včetně našich 
barokních autorů. Pořád je co objevovat. Mně ale osobně Mo-
zart vlastně zachránil život během vážný zdravotní krize před 
pár lety. I když jsem ho předtím poslouchal a hrál, v nemocni-
cích jsem se do něj doslova zabořil. Vytáhnul mě z hnoje.

Proslavil jste se divokým hraním i pitím alkoholu 
na hranici sebedestrukce – s tím jste tedy skoncoval?
Já už o tom asi nechci moc vyprávět, to je oprejskaná 
věc. Nepil jsem po těch zdravotních problémech pět let 
a na jednu stranu to bylo velmi zajímavý, ale na druhou 
stranu taky neúnosný. Koncerty přece nejsou nealkoho-
lický, kluby nejsou mlíčný bary. A pokaždý když jsme do-
hráli, zažíval jsem stres. Obzvlášť nepříjemný to bylo na se-
verní Moravě, kde tě pořád někdo zve na panáky. Když 
jsem odmítnul, dočkal jsem se pokaždý urážek, že jsem 
namyšlenej umělec z Prahy. Občas už jsem ani nevylézal 
ze šatny, měl jsem hrůzu z tý agresivity a z davu. Měl jsem 
sice úplně čistou hlavu, ale žít tímhle stylem je nesmysl. 
Tak se snažím o zlatou střední cestu, kterou jsem dříve 
opovrhoval – hledám rovnováhu, žádný excesy.

Říkáte, že rád žijete sám, „mezi smyčci“ – necítíte se 
osaměle?
Cítím, ale už jsem si zvykl. Celej život žiju sám, tohle jezevec-
tví mám asi po otci. Někdy když přijdu domů, tak bych se rád 
schoulil, jenže to nejde a s tím asi nic neudělám. Já musím 
být sám a přítelkyni mít za oceánem. A tak když přijdu domů, 
jsem třeba vyčerpanej a třeba i přiopilej, po paměti sáhnu 
do police, vytáhnu třeba Händelovu Vodní hudbu a pak si při 
poslechu říkám: Vždyť se nic neděje, svět je v dokonalým po-
řádku. Chce to jenom sílu a ta je právě v hudbě. Ti skladatelé 
mají v sobě nadhled, ne nadarmo nosili copy a kordíky jako 
pyšný šlechtici. Mám pak chuť naskočit na koně, lusknout 
prsty a říct: Teď mi všichni můžete políbit šos.

Až budu zatrpklej stařec 
Sledujete veřejné dění, politiku?
Každý den si koupím noviny a pak si tím čtením kazím oběd.

Znamená to, že se porevoluční vývoj nevydařil?

Takhle o tom nejde mluvit, to si člověk vždycky musí vztáh-
nout k předešlý době. Proto bych taky zavedl speciální para-
graf: jakmile někdo řekne, že za komunistů bylo líp, bude in-
ternován. Je ale pravda, že když se jako optimista rozhlédnu 
po okolním světě, cítím v sobě skepsi. Politika je teď odporná, 
hodně vystydlá pizza.

Vy jste byl u výslechu poprvé ve čtrnácti letech. Jak jste 
se s tím vyrovnával?
Možná že bylo dobře, že to přišlo tak brzo – bylo to tak ab-
surdní, že jsem ještě nic nechápal. Pamatuju si to dodneška, 
bylo to po Jazzových dnech, už jsem seděl doma a brácha 
přišel s nějakým dopisem a říká: Tady něco máš. A to bylo to 
první předvolání na StB. Jáchym ho přitom ohořel sirkou, jak 
se s ní díval do poštovní schránky.

Vyděsilo vás to, nebo povzbudilo?
Ono to má několik rovin. Pro mě bylo nejšílenější, jak to pů-
sobilo na rodiče, na maminku obzvlášť. Chodila z výslechů 
úplně hotová. Na druhou stranu mi to ale spoustu dalo, pro-
tože jsem se seznámil s Plastikama a undergroundem.

Myslel jsem si a představoval, jak budu hrát, že to bude do-
cela normální kariéra hudebníka. A místo toho přišel para-
lelní sešup. Na druhou stranu lidi, se kterýma jsem se potká-
val, mi dávali morální a mravní sílu. Viděl jsem, že se dá žít 
rovně. Byla to neuvěřitelná škola lidskýho ducha, vybudování 
mravního štítu. A na to jsem pyšnej. No, a do toho tu byla ta 
Bartolomějská a furt ti visel meč nad hlavou.

Chtěl byste vidět svůj spis, který si na vás StB vedla? 
Už jsem o tom několikrát přemýšlel, ale nechci. Obávám se, 
že tam najdu někoho blízkýho. Každej má svoje svědomí. 
I když tihle lidé ho asi nemají.

Tak proč to nechcete vědět? 
Nechci na sobě nést kládu ještě za někoho dalšího. To přene-
chám historikům. Nebo se do těch spisů možná jednou podí-
vám, ale až budu zatrpklej stařec.

Jak důležitá pro vás byla v těch časech vaše rodina?
Nejdůležitější byl ten mravní řád, kterej jsem od rodičů zdědil 
jako kulturní dědictví. Těžko o tom mluvit, to je dar.

Jste po tom všem vlastně šťastný?
No co mě trápí? Kromě neduživýho těla a psýchy neposedný 
– což je nejdůležitější věc – asi nic. Myslím, že mám dobrou 
kapelu, hraju dobrou hudbu, mám krásnou přítelkyni, rodiče 
jsou na tom jakž takž a doufám, že oteplování nebude tak 
horký. Myslím, že jo, že jsem šťastnej. 
RESPEKT 3/2010

Mozart nekalkuluje, je 
srozumitelnej a můžeš mu 
to věřit. Dokáže být jakoby 
s tebou, je hodně lidskej.
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Jana Hrdá
Chtěla 
jsem zůstat 
máma
Se zakladatelkou osobní asistence 
o učení se žití v cizím těle 
a prodloužených rukách „chůviček“ 
PETR TŘ EŠŇÁK /  FOTO MATĚJ  STRÁNSKÝ

Pamatujete si ten den, který vám změnil život, nebo 
si vzpomínáte až na dobu v nemocnici?
Pamatuji si jej docela přesně. Byla jsem ten večer hrozně 
unavená, ale rozhodla jsem se, že svezu naším traban-
tem kamarádku do divadla. Únava se zřejmě podepsala 
na mém soustředění. Jak jsme jely, zpoza kopce proti nám 
vyjelo auto v protisměru. Znáte to, na těch malých okres-
kách si každý myslí, že silnice patří jemu. Snažila jsem se 
vyhnout, ale dostala jsem na mazlavém bahně hodiny. 
U krajnice byl asi metr a půl spád, auto se začalo převracet 
dolů, urazila se střecha, a já jsem vyletěla ven. Trabant do-
padl na mě, zůstala jsem mezi koly.

Páteř vám zlomil náraz auta?
Nevím. Nejdřív jsem si myslela, že se nemůžu hýbat, pro-
tože mě auto skříplo. Až když mě vyprostili a nemohla 
jsem pohnout nohama a rukama jen omezeně, došlo mi, 
že je to krční páteř. Náš kamarád se pár měsíců předtím 

takhle zabil na motorce. Vzpomněla jsem si na to a měla 
pocit, že zemřu.

Jaké bylo smiřování se s ochrnutím?
Zdravotníci se mnou nemluvili otevřeně. Když jsem byla 
na jipce, tvářili se, že mě zase dají dohromady, ani slovo o tr-
valých následcích. Díky tomu jsem si myslela, že mám jen 
otok páteře, jako měl Karel IV., když na devět měsíců ochrnul 
na rukou a nohou. Rodině naopak řekli, že není naděje na pře-
žití, protože jsem si zlomila tři krční obratle včetně čtvrtého. 
Neurologická literatura tenkrát uváděla, že zlomenina čtvr-
tého obratle je ve stech případů ze sta smrtelná. Zasáhne 
funkce, které jsou pro život nezbytné, třeba regulaci tlaku.

Jak jste přežila?
Moc tomu nerozumím. Ty funkce mi opravdu příliš nefun-
gují, termoregulace jako novorozeně, krevní tlak neuvěřitelně 
lítá, ale tělo si asi nějak zvyklo. V podstatě je zázrak, že žiju.
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Ochrnula jste na většinu těla, hýbete jen hlavou 
a omezeně pravou rukou. Jaký to byl pocit, když vám 
došla celá pravda?
Nejdřív jsem se učila žít v těle, které bylo jakoby cizí. Do té 
doby jsem se se svým tělem identifikovala, vždycky udělalo 
to, co jsem chtěla. A najednou jsem se v noci chtěla otočit, 
mozek vydal povel – a ono nic. V noci jsem měla sny o tom, že 
jsem zavřená v bedně, svázaná, zasypaná. Podvědomí pra-
covalo. Na vědomé úrovni jsem se snažila zkoumat novou si-
tuaci, hospodařit s funkčními zbytky svého těla. Pozorovala 
jsem, co se děje kolem mě, cvrkot v nemocnici. Většinu času 
jsem koukala do stropu a přemýšlela, co bude dál.

Psal se rok 1982, drtivá většina lidí ve vaší zdravotní 
situaci žila v ústavech. Vy jste byla šťastně vdaná, 
měla jste dvě malé děti.
Ano, byli jsme soudržná rodina, takže jsem po návratu mohla 
zůstat doma. Potřebovala jsem – a dodnes potřebuji – ne-

přetržitou péči, takže se o mě střídavě staral manžel, moje 
maminka, tchyně, babička a macecha. Manžel to vydržel 
tři roky, než si našel jinou ženu a odešel. Tehdy mě to hodně 
bolelo, ale dnes mám pocit, že ty tři roky byl docela statečný 
výkon. Není nic nepochopitelného, když člověk nevydrží ta-
kový nápor. Jenže pak mi zemřela maminka a po ní i babička. 
V podstatě jsem zůstala sama se dvěma dětmi, bylo jim sedm 
a osm. To byl nejhorší moment, ocitla jsem se úplně na dně.

Nehrozilo po odchodu muže, že vám stát děti vezme?
Ano. Tehdy se lidem na vozíčku odebíraly děti auto-
maticky. Bez pomoci rodiny bych navíc sama skončila 
v ústavu. To jsem v žádném případě nechtěla připustit, tak 
jsem si řekla – se smrtí nebo odchodem manžela nic ne-
nadělám, ale se státem bojovat můžu. Hrozně mi tehdy 
pomohla psycholožka a novinářka Jiřina Hanušová, která 
vedla v Mladém světě rubriku Dopisy pro Sally. Napsala 
o mně článek „Lidé kolem Jany“, vůbec první článek o člo-

Více než třicet let svého života dokázala pohybo-

vat jen hlavou a omezeně jednou rukou. Za minu-

lého režimu takový handicap znamenal doživotní 

pobyt v ústavu a odebrání dětí. Jana Hrdá byla 

první, kdo dokázal stát přesvědčit, že se o svou 

rodinu dokáže postarat i z postele. Po revoluci 

pak pomáhala prosadit reformu české sociální 

péče a zavedla systém osobní asistence, který 

umožnil normální život tisícům lidí s postižením.  

J. Hrdá zemřela ve věku šedesát jedna let, jen pár 

měsíců po otištění tohoto rozhovoru v Respektu, 

kdy prohrála svůj tři měsíce trvající boj s rakovi-

nou tlustého střeva.
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věku na vozíku, který chce žít normálně. A moje maminka 
pak těsně před smrtí napsala dopis ministru zdravotnictví. 
Tyhle dvě věci situaci zvrátily. Ministr nařídil pečovatelské 
službě, aby se o mě nějak postarali.  

Měla jste tedy vyhráno.
To ještě ne. Byli docela neochotní, vrchní sestra té služby mi 
řekla, že lidem jako já péči neposkytují a nemají ani nikoho, 
kdo by to dělal. Tak jsem řekla, že si člověka seženu sama, 
stačí, když ho zaplatí. A najala jsem si mladou ženu, která se 
tak stala první českou osobní asistentkou vůbec. Ona to ale 
nemohla celé zvládnout, potřebovala jsem ještě mnoho dob-
rovolníků, které jsem sháněla inzeráty v kostelech. Po dvou 
letech rozvodového řízení a dohadování s úředníky se mi 
podařilo vybojovat, že mi děti nechali v péči.

Jak vypadá výchova, když nemáte partnera a navíc 
vám neslouží ruce ani nohy?  
Musela jsem si nově uvědomit, co je základem vztahu s dětmi. 
Přijmout, že můžu být mámou, i když jim nikdy nenamažu 
chleba a oni závisejí na spoustě dalších rukou. Že mámou 
jsem proto, že si s nimi povídám a vychovávám je. Zajímavé 
bylo, že ony ty delegované úkony, kterými jsem pověřovala 
asistentky, přirozeně braly, jako bych je udělala já, autorita mi 
zůstala, ačkoli jsem se nemohla hýbat. Bylo úlevné vidět, že 
věci fungují. Dnes takhle běžně hlídám svá čtyři vnoučata. 
V tomhle mě hodně naučila moje maminka, dokud ještě žila.

Jak? 
Nejdřív jsem to vůbec nedokázala pochopit a docenit, ale pro 
můj další život s asistentkami to bylo klíčové. Řeknu vám pří-
klad. Maminka byla hospodská, vyučená kuchařka, vařila 
nejlíp ze všech lidí, které jsem poznala. A teď mi najednou 
začala nosit ochutnat polévku a ptala se, co do ní má dát. Ří-
kala jsem jí: „Mami, nech mě bejt, sama víš nejlíp, co tam máš 
dát.“ Ale ona neustoupila a trvala na tom, abych jí to řekla 
sama.

Proč to dělala?
Říkala mi: „To ty vaříš, ne já. Já jsem jenom tvoje ruka. Ty 
rozhoduješ, ty řídíš domácnost.“ A takhle přistupovala 
ke všemu. Neoblékla děti, dokud jsem jim já nevybrala ob-
lečení, nezačala prát nebo žehlit, dokud jsem to sama ne-
naplánovala. Byl to od ní obrovský výkon, 
protože měla velmi dominantní povahu. 
Ale dokázala se upozadit, abych já mohla 
zůstat tím, kým jsem byla před nehodou. 
Věděla, že si potřebuji zachovat identitu 
člověka, který aktivně rozhoduje o svém ži-
votě a nese za něj zodpovědnost. Nebýt pa-
sivní postižený, o něhož se pečuje. Takový 
přístup bych přála každému, kdo se ocitne 
v podobném maléru.

Dokázala jste si jej pak přenést 
do vztahů s asistentkami?
Určitě ano. Když maminka s babičkou ze-
mřely, musela jsem si veškerou péči orga-

nizovat sama, sehnat lidi, zaškolit je. Vytvořit harmonogram 
domácích prací, mít kolem sebe víc lidí, aby všechno nedě-
lal jeden člověk. Někdo se musel starat o mě, někdo uvařit, 
nakoupit, někdo doprovodit děti do školy, sehnat opraváře, 
když bylo potřeba. Pokud má vztah s asistentkami fungovat, 
nesmějí být přetížené a nesmějí mít pocit, že jsou nenahradi-
telné. Musí sice cítit zodpovědnost, ale také mít právo svo-
bodně odejít a vědět, že se bez nich obejdu. Proto jich mám 
dnes kolem sebe celkem dvacet dva.

Z pohledu nás kvadroušů
Asistenční služby jsou dnes považované za základní 
předpoklad kvalitního života s určitými typy postižení. 
Vy jste po revoluci pomáhala tuhle praxi u nás zavádět. 
Jak obtížné to bylo?
Pro mě bylo skvělé zjištění, že systém, který jsem si vymy-
slela, abych mohla žít doma a starat se o děti, v podstatě 
ve stejné podobě funguje ve vyspělých zemích. To mi do-
dalo sílu. Tady byla situace velmi špatná. Nejen v minu-
lém režimu, ale i v devadesátých letech ještě běžně končili 
v ústavech i vozíčkáři paraplegici, kteří jsou z pohledu nás 
kvadroušů vlastně zdraví. Začala jsem spolupracovat s růz-
nými aktivisty z řad lidí s postižením a budovat osobní asis-
tenci jako službu, bez níž část lidí prostě nemůže normálně 
lidsky žít – proto mi přezdívají „matka osobní asistence“. 
Vznikaly organizace, které asistenci nabízely, ale problém 
byl samozřejmě s financováním, neexistoval žádný systém.

Za klíčovou porevoluční změnu je považováno 
zavedení příspěvku na péči v roce 2007. 
Bojovala jsem za něj deset let a snad se nebudu moc chlubit, 
když řeknu, že jsem byla jedním z posledních lidí, kdo to ne-
vzdával, protože politici, úředníci, zkrátka ti mocní, té změně 
nebyli nakloněni. Opakovali, že se to bude zneužívat, prostě 
nechtěli dát peníze do rukou přímo lidem s postižením, aby si 
sami vybrali a zaplatili sociální službu, kterou potřebují. To-
hle je přitom osvědčený systém v řadě západních zemí. Nako-
nec to sice v roce 2007 prošlo, ale výsledkem je kompromis. 
Neštěstí je, že o tom, jakou výši příspěvku vám stát bude posí-
lat, rozhodují posudkoví lékaři. Ti mají věkový průměr skoro 
sedmdesát let, studovali velmi dávno a spoustu věcí nechá-
pou. Často se setkávám s tím, že třeba odmítají lidi s autis-
mem, protože to podle jejich názoru není nemoc. To mám pak 

chuť zařadit na vozíku nejvyšší 
rychlost a toho doktora přejet. 
Problém je samozřejmě i výše pří-
spěvku, která je zoufalá.

Kolik dostáváte vy?  
Nejvyšší možnou výši, tedy dva-
náct tisíc. Vystačí mi na zapla-
cení asistence na dvanáct dní 
v měsíci a jen za cenu toho, že 
moje asistentky za svou velmi 
náročnou práci dostávají čtyřicet 
jedna korun na hodinu. Dělají ji 
vlastně z větší části jako dobro-
volnice.

JANA HRDÁ

1952–2014

Původním povoláním zootechnička měla 

v roce 1982 autonehodu, při níž si zlomila 

páteř. Tehdy svedla úspěšný boj o to, aby 

jí stát neodebral děti do ústavní péče – 

byla prvním člověkem před listopadem 

1989, který si vymohl na státu službu 

placené osobní asistence. Po revoluci 

pomohla odstartovat systém osobní asi-

stence. Pracovala jako lektorka, inspek-

torka kvality sociálních služeb ad. J. Hrdá 

zemřela 5. srpna 2014.
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Jak zaplatíte zbytek?
Hodně pracuji. Učím, píšu články, dělám analýzy, jsem in-
spektorka kvality sociálních služeb, pracuji v nevládních 
organizacích. Na své asistentky si vydělávám.

Pokud byste nepracovala, musela byste žít 
v nějakém ústavním zařízení?
Asi ano.

Konečně
O kvadruplegicích se většinou moc nemluví, 
výjimkou byl před třemi lety úspěšný francouzský 
film Nedotknutelní. Hlavním hrdinou je depresivní 
milionář po úrazu páteře, který si jako asistenta 
vybere černošského floutka z předměstí. Viděla jste 
ten film?
Viděla, dokonce dvakrát. Často se setkávám s nadšenou re-
akcí, ale mně připadal hrozný.

Proč?
Je to laciný a nereálný příběh. Scéna, kdy ten free chlápek 
polije klientovi nohu horkou vodou, a když zjistí, že ho to 
nebolí, zkusí to ještě jednou, mě znechutila. Vím totiž, že 
taková věc se hojí měsíce. Vnímám to jako projev strašné 
neúcty. Ale spíš mi vadilo, že celý ten vývoj obou postav je 
nereálný. Rozuzlení je v tom, že se stali partnery, divoký 
mladík naučil zatrpklého milionáře, který nenáviděl celý 
svět, radovat se ze života. A ten naopak naučil kluka zodpo-
vědnosti. Mezitím spolu jezdili autem, kouřili trávu a létali 
na rogalu. Sdělení chtělo být dobré, takhle však zrání člo-
věka neprobíhá. Ke zmoudření a radosti ze života nevede 
létání ani rychlá jízda.

Jak jste se během těch více než třiceti let změnila vy?
Především tím, že jsem uvěřila v Boha. Přišlo to v roce 
1985 během nejhorší krize a víra mi pomohla jít dál. 
V mém životě se objevilo něco, co zůstává a na co se můžu 
spolehnout. Lidé jsou smrtelní, omylní a nespolehliví 
a můžu jim to odpustit. Stejně jako sobě.

Když člověk přijde o nějakou schopnost, občas se 
mu silně vyvine jiná – jako třeba nevidomým sluch. 
Existuje nějaká odvrácená strana vašeho handicapu, 
něco, co vám dal?
Vděčím svému postižení za to, že se můžu stýkat s báječ-
nými lidmi. To se poštěstí málokomu. Řeknu to expre-
sivně, protože tak je to nejvýstižnější – když vám někdo 
chodí utírat zadek a chová se k vám při tom jako k partne-
rovi, musí to být výjimečný člověk. Nedávno jsem spo-
čítala, že takových lidí se u mě už vystřídaly dvě stovky. 
Kolik jich potká normální zdravý člověk za život? To je bo-
hatství, které bych nevyměnila ani za zdraví, naplňuje mě 
pocitem smyslu. A samozřejmě vleže se naučíte i další věci, 
především trpělivosti. Nemůžete mít všechno hned, vstát 
si a dojít pro čaj, musíte někoho zavolat a požádat. Naučíte 
se komunikovat s lidmi tak, aby to bylo důstojné vás obou. 
A taky využívat naplno všech svých zbytkových schopností 
a znalostí.

Jste neustále ve společnosti asistentek. Nechybí vám 
někdy samota?
Je to hodně těžké být dvacet čtyři hodin stále s někým 
druhým. Potřebuji polohovat, takže asistentka se mnou 
i spí v místnosti. Samotu jsem si ale našla v noci, protože 
všichni spí, nevadí mi, že vedle mě někdo dýchá. Mám ta-
kovou vnitřní komůrku, kde umím být sama.

Jak vaše děti vzpomínají na to, že vyrůstaly stále mezi 
asistentkami?
Ambivalentně. Na jedné straně to byl pro ně velký nedo-
statek soukromí. Vždycky u nás byl někdo další. Možná to 
znáte z vlastní rodiny, že před návštěvou se všichni chovají 
lépe – tak tahle hra vás opravdu brzy přejde. Před asistent-
kami se nevydržíte přetvařovat, takže s nimi sdílíte život 
se vším všudy – i se vztekáním a hádkami. To byla vlastně 
velká výhoda, mé děti moje „chůvičky“, jak jim říkám, 
dnes považují za svou rozšířenou rodinu.

Neměly vaše děti problém odejít od matky, která je 
nemohoucí, osamostatnit se?
Syn vůbec ne, šel na civilku a pak se oženil, dcera to měla 
trochu těžší. Žila se mnou docela dlouho, až jsem začí-
nala být nervózní. Navíc fungovala jako jedna z mých asi-
stentek. Později se mi svěřila, že si už chtěla vyzkoušet žít 
v podnájmu, ale měla problém mě „opustit“. Modlily jsme 
se za to, až jednou přišla a opatrně řekla, že se objevil ně-
jaký podnájem... „Konečně,“ odpověděla jsem. Obě jsme 
na to byly připravené.

Lidé s postižením by se mohli považovat za jedny 
z vítězů demokracie – po revoluci se jejich život zlepšil 
skutečně zásadně. Vnímají to tak?
Zdaleka ne jednoznačně. Spousta lidí dnes ráda na minulý 
režim vzpomíná, vždyť invalidní důchody byly tehdy vy-
soké skoro jako platy, k tomu další zabezpečení. Měli tehdy 
pocit, že se o ně někdo postará, nyní mají spoustu starostí. 
Tipovala bych, že asi třetině lidí ten paternalistický systém 
vyhovoval nebo to tak aspoň vidí.

Ale jinak jsme se samozřejmě nesmírně posunuli – v bez-
bariérovosti, možnosti zaměstnání, obecně začleněním 
do společnosti. Hlavní posun vidím v tom, jak se na nás spo-
lečnost dívá. Předsudky se snižují, ten psychologický posun 
v mozcích a srdcích zdravých lidí beru jako nejpozitivnější 
změnu. Už nejsme exoti, konečně jsme lidé. 
RESPEKT 4/2014

Hlavní posun vnímám v tom, 
jak se na nás společnost dívá. 
Předsudky se snižují. Už 
nejsme exoti, ale jsme lidé.
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Ivan Medek zažil první republiku a všechno, co 

přišlo po ní. Ve více než padesáti letech ho komu-

nisté vyhnali do Rakouska, odkud pak do konce 

normalizace zaznívalo legendární, hlubokým hla-

sem pronášené – Ivan Medek, Hlas Ameriky, 

Vídeň. Devadesátá léta spojil s  prezidentskou 

kanceláří Václava Havla, nazývat ho Havlovým 

člověkem by ale bylo značně nepřesné. Jeho ná-

zorová nezávislost, zkušenosti a strohost v pro-

nášených soudech z něj dělaly jednoho z nej-

pozoruhodnějších glosátorů české společnosti. 

    Z těchto důvodů jsme v rozhovoru zachovali 

část týkající se prezidentských voleb v roce 2008, 

kdy byl do funkce zvolen Václav Klaus. Jen pro při-

pomenutí: jeho zvolení předcházely zákulisní ma-

névry „hotelových“ lobbistů – pár dní před prezi-

dentskou volbou se sešel na utajované schůzce 

Klausův kancléř Jiří Weigl se Zemanovým porad-

cem Miroslavem Šloufem v pražském hotelu Sa-

voy, aby dohodli hlasy pro Klause. Záběry z ho-

telové kamery se dostaly na veřejnost a způsobily 

skandál. Klaus nakonec prezidentské křeslo – 

díky přeběhlíkům a absentérům – obhájil těsnou 

většinou poslaneckých a senátorských hlasů.
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Překvapila vás něčím prezidentská volba? 
Ne. Až na jedinou výjimku, a to byla forma debaty o způ-
sobu hlasování.

Co vás na tom zaujalo? 
Myslím styl, myšlenky, způsob, jakým je politici vyjad-
řují. Je to beznadějná situace. Na konci volby jsem dospěl 
k tomu, že jestli jsme si tyto lidi zvolili svobodně jako naše 
zástupce, pak nestojíme za nic.

Není to příliš příkré? Sama kandidatura Jana Švejnara 
je přece pozoruhodná. Fakt, že se dostal do hry tak 
zajímavý kandidát, staví politiky do dobrého světla. 
Ale prosím, uznávám, že ta skutečnost, jak se Jan Švejnar 
dostal daleko a přitom začínal z nuly, je obdivuhodná.

Zajímavý byl i zarytý odpor ODS vůči Švejnarovi, 
když si uvědomíme, že jde v českých poměrech 
o pravicového člověka s americkým pohledem 
na svět, což by mělo ODS konvenovat. Jde jen 
o křečovitý konec dlouhé Klausovy éry?
Myslím, že pro ODS byla děsivá hlavně představa, že by se 
Klaus eventuálně vrátil do stranické politiky. Jinak v ODS 
jsou lidé, kterým by způsob, jak se prezentoval Jan Švejnar, 
mohl být sympatický. Mohl by jim dávat pocit, že se Švej-
narem přijde období klidné demokracie bez zbytečných 
gest a provokací. Na druhou stranu v ODS je také spousta 
lidí, kteří vidí ve Švejnarovi nebezpečí, protože by pocho-
pitelně otočil kormidlo směrem k Evropské unii. Způsob, 
jakým se někteří lidé, třeba Jan Zahradil, vyjadřují k EU, 

je zcela ojedinělý a místy až legrační, protože říkají věci, 
které nejsou pravda.

Ale i díky tomu nejsou napravo od ODS žádní 
extremisté. Nehraje tedy svou roli vlastně dobře?
Ano, ODS sama sebe deklaruje jako jedinou pravicovou 
stranu u nás. Na druhé straně v pravém slova smyslu pravi-
cová není. Ona nemá základní znaky pravicového myšlení, 
především konzervativismus, skutečnou snahu o udržení 
kvalit, které společnost vytvářela. Naopak má takovou 
představu, že ona ví všechno lépe. ODS je především fun-
damentalistická strana, nepřipouští alternativu a je závislá 
na idejích svého zakladatele.

Klaus v jednom z povolebních rozhovorů interpretoval 
svoji výhru jako boj s nepolitickou politikou a boj 
s elitáři, kteří chtějí rozhodovat bez mandátů.
Myslím, že tento způsob myšlení zvolil Klaus naprosto zá-
měrně a že je typický pro jeho politické, ale i osobní myšlení. 
Běžně polemizuje proti něčemu, co o něm dotyčný neřekl.

Demokracie bez politických stran není možná, ale jenom 
s politickými stranami také ne. Nelze z debaty vyloučit inicia- 
tivy, bez nichž se žádná společnost neobejde a které jsou zá-
kladním znakem života společnosti. A tyto iniciativy nemají 
ve své činnosti žádné hranice, kromě navrhování zákonů, pro-
sazování vládních a státních věcí. Ostatně například Amerika 
vyrostla zespodu, z různých skupin a jednotlivých lidí a jejich 
politických požadavků. Je to tak všude – v Německu, v Anglii. 
Lidé jsou delegováni do státních funkcí nejenom politickými 
stranami, ale také třeba soudy, královnou nebo jinými činiteli.

Ivan Medek
Mladí už 
prezidenta na nic 
nepotřebují
S bývalým kancléřem o užitečné přizpůsobivosti  
a o těch, kdo vědí všechno nejlépe
MAR E K ŠVE H LA /  FOTO G Ü NTE R BARTOŠ
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Člověk by řekl, že ekonomický liberál zná rizika 
rozhodování z jediného místa. Jak si tento Klausův 
politický centralismus vysvětlit?
On je přesvědčený, že jeho koncept je správný, a za druhé je 
přesvědčen, že dokud má všechno v rukou, nemůže se nic 
stát. Ale Klaus je cyklické téma spíš pro psychologa, který 
by analyzoval jeho povahu. Mě uklidňuje, že je tady spousta 
lidí, a nejen mladých, kteří prezidenta a vládu na nic nepo-
třebují. Když se podívám, jak se vyvíjí náš průmysl a zahra-
niční vztahy, tak je skoro jedno, kdo nahoře sedí. Ti lidé mají 
svoje kontakty a jsou napojení na mezinárodní myšlenkové 
proudy. Mám pocit, že mezi lidmi, mezi odborníky je v pod-
statě jedno, jestli tam sedí Klaus nebo někdo jiný.

Čemu Češi věří
Při volbě hrála roli řada zákulisních jednání 
a výhrůžek, o nichž prakticky nic nevíme. Jsou dnes 
lidé o politice informováni dostatečně?
Informováni jsou obecně lépe, protože se změnila celková si-
tuace. Zdrojů informací je nesrovnatelně více než v minulosti. 
Lidé si ale za 40 let komunismu zvykli novinám moc nevěřit.

Žil jste dlouho v Rakousku. Je to tam jiné?
Tam je obecně důvěra větší. Média jsou velmi objektivní, kon-
krétně rozhlas nebo televize, a velmi dobře informují.

Čemu tedy Češi věří, když ne médiím?
Lidé u nás mají obecně skeptický, nedůvěřivý pohled na ně-
koho, kdo pronáší nějaké myšlenky. Je to z velké části způ-
sobeno naší situací v 19. století, kdy jsme se poprvé sna-
žili o nějaké politické myšlení, a celou tu dobu až do roku 
1918 nás pronásledovalo dělení na MY a ONI. Nikdy před-
tím jsme neměli pocit vědomí společného státu. Pak přišli 
Němci, poté komunisté a zase to byli MY a ONI. Ti, kdo stáli 
v čele státu, byli často a právem podezíráni, že jsou zrádci 
nebo to dělají pro peníze.

Jak tahle tradice ovlivňuje českou 
politiku?
Pomalu se to začíná měnit. Lidé si začínají 
uvědomovat, že se jedná o ně, ne o žádnou 
skupinu vlevo, vpravo, nahoře. Ale stále to 
není zdaleka ono a společnost musí dorůst 
do vědomí, že demokracie nejsou politické 
strany, není to ani forma státu, je to přede-
vším forma jednání společnosti.

Projevuje se to třeba v našem 
podezíravém pohledu na Evropskou 
unii, která má přitom na život v Česku 
jednoznačně pozitivní vliv?
Ano. Lidé mají strach, že budou muset 
dělat něco, co se jim nelíbí nebo co se jim 
nebude hodit. Přitom pro každé společen-
ství – rodinou počínaje – platí, že musí exi-
stovat prvek spolupráce a přizpůsobivosti. 
Společnost, která toto ztratí, je nespoleh-
livá.

Prokazují Češi, že se umějí přizpůsobit?
V principu ano, zvlášť když se podíváte na výsledky 
úspěšné ekonomiky.

Proč si Češi zatím nedokázali v Unii získat 
skutečného „přítele“?
Svým způsobem to tak je, my v Evropě nemáme vyslove-
ného spojence, ale ani vysloveného odpůrce. Jsme vní-
máni jako v podstatě pozitivní stát, který dělá dobře svoji 
práci, nedělá velké starosti ostatním, nevymýšlí si nic, co 
by mohlo zahýbat světem. Na druhou stranu za neschop-
ností získat blízké spojence vidím příliš mnoho kriticismu 
a odporu vůči našim sousedům. Představa, že by Masaryk 
říkal, že jsme lepší než Němci či Poláci, je nemyslitelná.

Co jsou české národní zájmy?
Zájmy se obvykle točí kolem peněz, jiné jsou na severu 
a jiné na jihu. Český národní zájem spočívá v tom, aby 
se u nás lidé naučili i pod určitými tresty chovat k sobě 
slušně. A to za každých okolností. Nebo uznávali kvality 
druhého – to jsou všeobecné věci, které nejsou specificky 
české, ale u nás se projevuje jejich nedostatek výrazněji, 
protože máme za sebou minulost, jež nás poznamenala.

Zažil jste v Rakousku nějaké debaty o národních 
zájmech?
Absolutně ne. Vůbec nic takového si nepamatuji.

Jak se díváte na obavu prezidenta a ODS, že za nás 
budou rozhodovat nadnárodní instituce?
Pokud jsou nadnárodní zájmy obecně výhodné, tak jsou 
taky nějakým způsobem výhodné pro nás. Těžko si lze před-
stavit jakýkoli zájem , který by ohrožoval jednu zemi a byl 
přitom schvalován všemi ostatními zeměmi. Pokud to není 
ovšem třeba taková věc jako nástup holocaustu. Ale pokud 
jde o to přizpůsobit moje zájmy zájmům celku, tak je to, my-
slím, vždy dobré a užitečné, protože přehnané sebevědomí 

bez ohledu na to, co si ostatní my-
slí nebo nám navrhují, je špatné.

Já bych řekl, že přizpůsobování 
se, určitá loajalita vůči cizímu ná-
zoru a podobně je znakem dobré 
společnosti. Společnost příliš tvrdo-
hlavá, která si představuje, že jediná 
má pravdu, je vždy vystavená nej-
různějším pokušením a spěje k zá-
niku. Tak se chová třeba Rusko.

Je volba Václava Klause 
prezidentem krokem 
pryč od téhle užitečné 
přizpůsobivosti?
Myslím, že ani moc ne. Jsou to 
spíše určitá gesta poplatná sou-
časné situaci nebo jeho osobním 
názorům, třeba jeho pozitivním 
vztahem k Putinovi. To jsou věci, 
které bych bral jako vnější pro-

IVAN MEDEK

1925–2010

Pocházel z rodiny českého legionáře, 

generála a spisovatele Rudolfa Medka. 

Studoval skladbu a hudební teorii. V le-

tech 1945–1977 působil v nejrůznějších 

zaměstnáních, která měla vždy nějakou 

souvislost s hudbou: jako hudební kri-

tik, spolupracovník Václava Talicha ad. 

Rok po podpisu Charty 77, kdy mohl 

pracovat jen v dělnických profesích, 

emigroval do Rakouska, kde spolupra-

coval s rozhlasovými stanicemi Hlas 

Ameriky a Svobodná Evropa. Po revo-

luci byl v letech 1993–1998 kancléřem 

prezidenta Havla. I. Medek zemřel  

6. ledna 2010, pohřben je na Břevnov-

ském hřbitově.
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jevy. Nemyslím si, že by do hloubky pan prezident... To by 
mě mrzelo.

Nedal bych jim příležitost
Tento rozhovor vzniká v den šedesátého výročí února 
1948. Co jste tehdy dělal?
Byl jsem administrativním správcem Českého komorního 
orchestru. To byl orchestr, který vznikl v roce 1946, a jeho 
členové, mladí muzikanti, většinou ještě posluchači školy, 
akademie a konzervatoře, si zvolili za šéfa Václava Talicha. 
Orchestr si získal pod jeho vedením neobyčejnou pozici, my 
jsme byli v roce 1948 pozváni do Salcburku, do Vídně a do Pa-
říže. Když přišel únor, byl jsem pozván na ústřední výbor Ná-
rodní fronty do hudebního oddělení, které bylo tehdy na Sta-
roměstském náměstí. Tam mi sdělili, že Talich musí orchestr 
neprodleně opustit, jinak nedostaneme žádné subvence.

A kdy to bylo?
Na přelomu února a března 1948. A já jsem říkal, že bez Tali-
cha to nemá smysl. A oni řekli, že musíme v orchestru udělat 
akční výbor. Tak jsme tam angažovali jediného komunistu 
v orchestru a napsali takové prohlášení, že se Talicha ne-
vzdáme a že věříme v československou demokracii. To byla 
samozřejmě sebevražda, žádnou subvenci jsme nedostali 
a orchestr byl rozpuštěn. Tím skončila celá tato éra. A já jsem 
potom žil z ruky do huby. Někdy v padesátých letech jsem byl 
pozván do České filharmonie, ale to už je pak úplně jiná doba.

Co jste dělal toho 25. února?
V den, kdy nastala vládní krize, jsem seděl doma a poslou-
chal rádio.

Jak tehdy člověk poznal, že se odehrává něco 
mimořádného?
Komunisté v podstatě hned potom, co se jednotlivé akční vý-
bory zmocnily vlády v různých institucích, dali do rukou ob-
rovskou moc lidem velmi nízkého typu, kteří začali ostatní 
vyhazovat, začalo se udávat, množily se nejrůznější nátlaky, 
zavírání. Tito aktivisté dávno seděli připraveni, až tato chvíle 
nastane. Politika se dostala na ulici, to je bez diskuse.

Kdy jste si vy osobně všiml, že je ohrožena 
demokracie? Bylo to, když jste řešili Talicha?
To už jsme věděli, že ke změně dochází. Ono to bude znít 
legračně, ale já jsem první velké politické zklamání zažil při 
četbě Košického vládního programu. Zděsil jsem se, když 
jsem tam četl základní principy sestavení vlády a vládní Ná-
rodní fronty. Celé to znamenalo, že bude vyloučena opo-
zice. Tady jsem si říkal – to přece nejde stanovit předem počet 
stran tak, aby nikdo jiný opozici nesměl vytvořit. To už nebyla 
žádná demokracie.

Národní fronta byl nápad komunistů, který zástupci 
nekomunistických stran akceptovali. Jak je možné, 
že neměli vlastní představy a návrhy?
Nepřipravenost části londýnského exilu byla úplně logická, 
protože oni se konkrétními plány nikdy nezabývali. Všecko 
dělal Beneš, úplně všecko, do nejmenšího detailu. A všecko 

také rozhodoval a všichni ostatní včetně Jana Masaryka byli 
přesvědčeni, že Beneš je jediný, kdo tomu rozumí.

Jak je možné, že tedy neprosazoval vlastní návrh 
poválečného rozvoje demokracie?
Já vám na to neodpovím, protože to, co bych říkal, by třeba 
nebylo úplně slušné.

Šlo komunistickému převratu nějak zabránit?
V únoru 1948 už to prakticky nešlo. Nemuselo k němu dojít, 
ale to by se musela změnit politika už někdy začátkem roku 
1947, anebo spíš na úplném začátku jednání o poválečném 
uspořádání. Jenže lidé byli silně ovlivněni tím, že Sovětský 
svaz vyhrál válku, byli silně ovlivněni představou, že tu bude 
jednou sociální spravedlnost, a ne nějaký kapitalismus atd.

Jaké jste tehdy měli informace o věcech, které se 
odehrály ve třicátých letech v Rusku, kde vrcholily 
stalinské čistky? 
Můj táta je měl, dozvídal se to jednak přímo od lidí, kteří 
v Rusku byli, nebo z kruhů ruských emigrantů. Všeobecně 
dostupné informace však nebyly nebo jen zkreslené.

Vy jste neuvažoval o emigraci hned po únoru?
Uvažoval, ale došlo tam k takové situaci: Jednou jsem při-
šel domů a maminka mi říkala – škoda že jsi nepřišel o půl-
hodiny dřív, volal tě doktor Černý, chtěl s tebou nutně mlu-
vit. Černý byl zeť Švehlův, ministr vnitra první republiky, 
agrárník, za války advokát. A když v roce 1940 umřel můj 
táta, byl tento doktor Černý stanoven rodinným poruční-
kem mě a bratra. Tehdy mi zřejmě chtěl nabídnout společ-
nou emigraci, protože během dvou tří dnů nato odjel. Bylo 
to začátkem března.

Když se člověk dívá na únor 1948, čiší z něj 
jednoduché poučení, a sice že komunistům se nedá 
v ničem věřit. Platí tohle i v současnosti?
Platí. Je jasné, že komunisté jsou teď v klasické defenzivě, 
která se dá pojmenovat třeba jako zimní spánek nebo příprava 
na něco. Nyní se jim už nepodaří zmocnit se tohoto státu, mo-
hou ale škodit a to je nesporně věc, kterou umějí. Já se komu-
nistů nebojím, nedal bych jim ale sebemenší příležitost získat 
podíl na moci a snažil bych se je vyšachovat ze všech mož-
ných úřadů a institucí. Havel je nezval jako stranu na Hrad ne-
jen proto, že je neměl rád, ale především proto, že mu nemohli 
nic pozitivního říct, nebylo možné se s nimi o něčem radit. Je-
jich program je jednoduchý – zrušení demokracie v této zemi 
a nastolení socialistických pořádků. 
RESPEKT 9/2008

Řekl bych, že přizpůsobování 
se, určitá loajalita vůči cizímu 
názoru, je znakem dobré 
společnosti.
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Jan Bubeník
Představujete si 
různé věci
S bývalým studentským vůdcem  
o fragmentovaných kubánských disidentech  
a nejistotě z nepoznaného
PETR HOLU B / FOTO MATĚJ  STRÁNSKÝ

Počítal jste při své cestě s možností, že budete 
zatčen?
Pro mě to byla první cesta na Kubu, takže jsem musel spolé-
hat na informace lidí z americké nevládní organizace Free-
dom House nebo od Ivana Pilipa. Věděl jsem, že občas lidi 
zatknou, většinou je nechají dva tři dny v imigračním vězení 
a potom je vyhostí. Ale najisto jsem se zatčením nepočítal. 

Kdy vám došlo, že nejde o běžné zatčení a vyhoštění?
Ve chvíli, kdy nás převezli do politické věznice Villa Mari-
sta, kde na nás vyšetřovatelé začali křičet: papež, španělský 
král nebo EU si můžou říkat, co chtějí, ale Kuba je čtyřicet let 
ve studené válce s celým světem a o vás nikdo ani neví, kde 
jste. Proto s vámi budeme dělat, co uznáme za vhodné. To 
jsou momenty, kdy si uvědomíte, co to je totalitní moc. Tady 
vládne jeden člověk, nedělej si žádné iluze, říkali mi spolu-

vězni. Když si uvědomíte, že ten člověk je ve stařeckém věku 
a začíná být trochu vrtošivý, představujete si různé věci.

Běžná sedimentace
Čím jste podle vyšetřovatelů ohrozili kubánský režim? 
Vezli jste přece jen disidentům léky, tužky a počítač. 
Říkali, že to je organizovaná kampaň: jezdí tam lidé z ce-
lého světa a jsou placeni CIA. Všechno je to organizovaná 
válka proti Kubě. Nechte nás být, říkali, my k vám také ne-
jezdíme dělat nepříjemnosti. Opozice na Kubě není, u nás 
chodí devadesát devět procent občanů k volbám. Takových 
„politických cvičení mužstva“ jsme měli hodně.

Jak se k vám chovali?
Byl tam vždycky psychický nátlak. Po osmi dnech jsem 
přiznal, co věděli: že jsme na Kubě byli s Freedom House. 
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Na počátku roku 2001 odcestoval Jan Bubeník 

s poslancem Ivanem Pilipem na Kubu, šlo o sou-

kromou cestu na  turistické vízum. Na „ostrově 

svobody“ se sešli se dvěma disidenty. Kubánské 

úřady je následně zatkli a uvěznili; byli označeni 

za agenty USA a za podvratnou činnost a poru-

šení tzv. pobytového režimu jim hrozilo až dva-

cet let za mřížemi. Díky diplomatickému úsilí byli 

po jednadvaceti dnech věznění propuštěni. Roz-

hovor vznikl krátce po jejich návratu do vlasti. 
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JAN BUBENÍK

*1968

Vystudoval medicínu na UK v Praze. 

Studia přerušil v listopadu 1989, kdy se 

stal členem centrálního výboru stáv-

kujících studentů. Koncem roku 1989 

byl dosazen do Federálního shromáž-

dění a v červnu 1990 zvolen do České 

národní rady. Po půl roce na poslanec-

kou funkci rezignoval a šest let studo-

val ekonomii na Coloradské univerzitě. 

V době studií školil demokratické po-

litiky v Bulharsku, Jihoafrické repub-

lice a Zimbabwe. Poté šéfoval pražské 

pobočce firmy Korn/Ferry International, 

která vyhledává špičkové manažery pro 

světové podniky, později založil vlastní 

firmu Bubeník Partners, jež se věnuje 

poradenství.

Pořád na mě ale křičeli, jak jsme se domlouvali, jak jsme 
konspirovali, aby příště věděli, jak sledovat podobné typy. 
Říkal jsem – o ničem jsem se nedomlouval, nejsem špion, 
přijel jsem si popovídat s disidenty.

Nátlak končil výhrůžkami, nezažil jste nic horšího?
Ne. Ale osm dní jsme netušili, jestli o nás někdo ví, a oni 
nám odmítali říct, z čeho nás obviňují. Neměli jsme mož-
nost mluvit s právníkem, s konzulátem ani příbuznými, s ni-
kým. A předložili nám obžalobu, která hrozila patnácti až 
dvaceti lety, nebo – smrtí. Ve vašem případě, říkali, je to mi-
nimálně dvacítka. Nepříjemný byl moment, když jsem měl 
těžký zánět dutin a horečku. Ráno mě vzbudili, naložili beze 
slova do antonu, po půl hodině šílený jízdy mě čapli nějací 
dva v uniformách, posadili do takového křesílka, objevila se 
starší snědá paní, vybalila z novin skleněnou ruskou stří-
kačku s jehlou na tisíc použití. Když jsem ji měl v ruce, říkal 
jsem si – teď je po mně. Byla to ale běžná sedimentace.

Takže jste se bál?
Nejhorší je nejistota z nepoznaného, z toho, co nevíte. Ne-
praští vás, když uděláte krok někam vedle? Bál jsem se 
hlavně toho, co bude. Když mě dali na celu dvakrát tři me-
try a viděl jsem tam ty opravdu obrovité spoluvězně a díru 
do země jako záchod...

Neumíte španělsky, jak jste se s nimi domlouval?
Člověk vždycky najde formu komunikace. Pro mě by bylo 
nejhorší, kdybych tam byl zavřený úplně sám. Nějaká slova 
jsem se naučil, oni uměli deset anglických. Hodně po-
mohla latina, umím pár slov italsky, jeden Kubánec měl 
dítě v Itálii, tak jsme to dávali nějak dohromady.

Za co byli zavření?
Jeden za pašování lidí do Ameriky. Druhý si odseděl přes dva 
roky, dostal vycházku a pokoušel se dostat na Floridu. Spal 
jsem na posteli, kde byl přede mnou britský soukromý detek-
tiv, který na Kubě vyšetřoval nevěru a foto-
grafoval. Seděl tu pět šest týdnů pro pode-
zření ze špionáže. Potom jsem byl na posteli 
teroristy ze Salvadoru, který dal bomby 
do několika hotelů a teď čeká na vykonání 
rozsudku smrti. Další vězeň byl podplukov-
ník námořnictva, který prý při přednášce 
na univerzitě vyzradil nějaká státní ekono-
mická tajemství. Seděl tam i devatenácti-
letý kluk.

Za co?
Jako voják základní služby střežil jednu 
jihoamerickou ambasádu. Přišel za ním 
jeho šéf a přinesl mu kus sýra. Když ho 
snědl, řekl mu, že sýr je od velvyslance 
z lednice a že nesmí nic prozradit, jinak ho 
zavřou. Sám tam ukradl dvě lampičky. Na-
konec se na to přišlo a ten kluk měl sedět 
natvrdo za to, že nespolupracoval s policií. 
Bylo mi ho strašně líto.

Uvažoval jste o tom, že budete také vy ve vězení 
několik let, jako o reálné možnosti?
Vypadalo to velice reálně. I lidé z Meziparlamentní unie 
potvrdili, že do poslední chvíle nebylo rozhodnuto, hlavně 
tamní svazáci chtěli mít exemplární případ.

Neříkal jste si, „kdybych to býval věděl, tak bych 
na Kubu nejezdil“?
Spíš si řeknete, jestli pomůžete věci, kvůli které jste 
na Kubu jel, když tam budete několik let zavřený.

Cítíte se jako hrdina?
Ale ne, vůbec ne. Je tolik lidí, kteří udělali a dělají daleko 
statečnější činy a byli v podstatně těžších situacích. My 
jsme navíc po osmi dnech věděli, že svět o nás ví, měli jsme 
tam rodinné příslušníky, v podstatě jsme byli prominenti. 
Dokonce jsme po pár dnech začali dostávat trošku lepší 
jídlo. Říkal jsem si, že si tak vytvářejí možnost, abychom 
o nich nemluvili špatně, až nás pustí. To vám dává určité 
světlo na konci tunelu.

Co nejdůležitějšího o sobě jste se tam dozvěděl?
Já měl něco jako katarzi den po návratu. Přečetl jsem si 
článek svého táty, který mě dojal, a když jsem pak seděl 
doma s kamarády, vyprávěl jsem jim, jak byl bratr Mar-
tin skvělý, když chodil za mnou do vězení, jak byl poho-
tový, když jsme se snažili komunikovat před překladate-
lem a vyšetřovatelem v jakémsi kódu. Napadlo mě, že měl 
asi v životě pár krizových momentů, které ho na takovou 
situaci připravily. Kamarádka Soňa mi na to řekla – to je 
nesmysl, byl tak silný, protože jste bratři. V tu chvíli jsem 
pochopil. Krizová situace vyvolá v lidech to nejlepší a nej-
horší. Nastaví vám zrcadlo o vašem okolí a hlavně o vás: 
směruje vás to k základním otázkám, k tomu, co je pro vás 
v životě důležité. Zatímco jsme byli zavření, říkaly se tady 
o nás často věci, které byly naprosto mrzké a lidsky malé. 
Ale viděl jsem, že se to našich vůbec netklo, oni vědí nej-

líp, kdo jsem. A že těm lidem 
odpouštějí. Velice moudře vi-
děli, že to, co se dělo, byla pro 
mě jakási zkouška.

Podělit se o naději
Proč jste podepsali omluvný 
dopis?
To nebyl omluvný dopis. Hledala 
se cesta, jak nás propustit. Při jed-
nání se tvrdě vyžadovala omluva 
státu. Všem jsem říkal – proboha, 
to by úplně popřelo, proč jsme tam 
jeli. Pak mě inspiroval Pithartův 
dopis – možná by pomohlo, kdyby-
chom Castrovi napsali, proč jsme 
přijeli a jak jsme to vnímali.

Co se stalo se dvěma 
disidenty, se kterými jste 
mluvili?
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Přivedli je druhý den po setkání na stanici, kde byla kon-
frontace. Říkali jsme, že byla tma a že nevíme. Myslím, že 
oni, nebo někdo z jejich blízkých zavolal anonymně na am-
basádu a řekl, že jsme byli zadrženi. Ambasáda to věděla 
dřív než vrchní kubánské orgány.

Co je s nimi dnes?
Nevím.

S čím se kubánští disidenti musí potýkat v běžném 
životě?
Neumíte si představit, jak je tam propracovaný systém sle-
dování a občanského policajtování. Uliční výbory fungují 
dokonale, jsou opravdu na každém bloku ulice. Být na Kubě 
disidentem je hodně rizikové. Jsou strašlivě fragmentovaní, 
často jde o skupiny dvou tří lidí. Kdyby byly větší, může je 
někdo udat, nebo infiltrovat. Technické podmínky mají ne-
uvěřitelné: žádná veřejná doprava, žádné kopírky, faxy, pro 
přípojku na internet musíte mít povolení a registraci, aby 
vás mohli kontrolovat. A za nepovolené používání internetu 
jsou vysoké tresty. Navíc když máte plat pět dolarů...

Jak byla pro disidenty významná materiální pomoc, 
kterou jste jim chtěli předat?
Materiální pomoc je až na posledním místě. Nejdůleži-
tější je morální podpora, vědět, že se na ně svět nevykaš-

lal a že nejsou sami. Oni jsou v podstatě také ve vězení. 
Říkají si, jestli o ně svět vůbec stojí, jestli o nich někdo ví. 
Když s nimi můžete probrat hezčí věci, můžete jim dát 
i naději.

Jaké hezčí věci?
Jak uspořádat rozumný přechod k demokracii, kdyby 
Castro natáhl bačkory, jaká jsou úskalí případné nové a ro-
dící se demokracie. Přechod z režimu, který tam vládne 
v tuto chvíli stejně dlouho jako komunisté u nás.

Disidenti obvykle nechystají revoluce, ale snaží se 
ubránit nějaké hodnoty. Jaké mají na Kubě?
Svoboda tisku, svoboda sdružovat se – věci, o kterých jsme 
četli 20. listopadu 1989 u nás a také jsme přitom dojetím 
polykali.

Kubánští disidenti vyčítají východní Evropě, že na ně 
zapomněla a přitom má s komunismem stejné 
zkušenosti. Mají pravdu?
Do velké míry ano. Považuji za štěstí a souhru okolností, že 
my tyto svobody máme a oni ne. Když má člověk dostatek 
lásky nebo demokracie, měl by se dělit s těmi, kteří je ne-
mají. Už si můžeme dovolit být velkorysí. Proč bychom se 
nepodělili alespoň o tu naději? 
RESPEKT 7/2001
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 INZERCE
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Jaroslav Foglar ovlivnil několik generací našich 

občanů, prakticky více lidí než kterýkoli poli-

tik. Přes půl století stál v čele pražské Dvojky, 

legendárního skautského oddílu, a  to i  v  nej-

kritičtějších obdobích – za protektorátu, v pa-

desátých letech a  během normalizace. Je ot-

cem myšlenky čtenářských klubů Mladého 

hlasatele, jichž vzniklo dvacet čtyři tisíc. Pře-

devším je však autorem více než dvaceti knih 

pro mládež a  nesmrtelných Rychlých šípů. 

    Tento rozhovor vznikal několik dlouhých hodin 

a přepis by vydal na knihu. Jaroslav Foglar při něm 

i přes svůj pokročilý věk fascinoval dokonalou pa-

mětí, se kterou dokázal popsat i ty nejmenší de-

taily ze svého dětství a života. 

FO
TO

 Č
TK
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Jaroslav Foglar
Vytvořil jsem 
legendu
S autorem Rychlých šípů o tom, že první věta  
první kapitoly je vždycky nejtěžší 
JAN B RAB EC, Z BYNĚ K PETRÁČE K

Představoval jste si někdy, že se stanete 
spisovatelem? Byl to váš ideál z mládí?
Od dětských let jsem hledal knížku, ze které bych se mohl 
dozvědět, co jsem zač, jestli bábovka, nebo schopný kluk. 
Ale všechny, které jsem prošmejdil, nebyly o chlapcích, ale 
o dospělých. A tak jsem si umínil, že až budu velký, napíšu 
si takovou knížku sám. To mi bylo dvanáct roků. Ve dva-
nácti letech člověk není s to napsat knížku, kterou by lidé 
četli, ale já už jsem tak uvažoval.

A jaký byl váš ideál?
Dobrodružství. Šlo o to, jak bych se při něm zachoval. Ne-
měl jsem představu, jaký bych měl být, ale věděl jsem, že 
bych měl mít mužské vlastnosti, abych se necítil jako usmr-
kanec.

Podnikal jste nějaké literární pokusy? Psal jste si 
například deník?
Deník jsem si psal asi od osmého roku. Maminka měla papír-
nický krám a mně a bratrovi dala dvě knihy, na které napsala 
„Kronika – Jaroslav Foglar“ a „Kronika – Zdeněk Foglar“. 
Od té doby jsem denně popsal jeden list formátu školního se-
šitu a takto jsem zachytil každý den od roku 1916.

Vše vycházelo ze mě
Jaké jste měl vzory jako chlapec?
Všechno vycházelo ze mě, z mé fantazie.

A obecně, tehdejší kluci měli nějaké vzory jako třeba 
my Vinnetoua?
Nic takového nebylo. Udělal jsem legendu hochů od Bobří 
řeky, protože ten vzor byl třeba. Vymyslel jsem Zelenou pří-
šeru, zelené světýlko na protějším břehu řeky. Natáhl jsem 
přes vodu provázek a večer, když se nikdo nedíval, jsem 
za něj zatáhl a na druhé straně se objevilo světýlko. To byl 
olej s takovým hořáčkem uvnitř sklenice zabalené v zeleném 
papíru. A chlapce v oddíle jsem utvrdil v přesvědčení, že nás 
odtamtud někdo pozoruje. Když jsem provázek pustil, světlo 
zmizelo. Vyráběl jsem takovéhle kouzelnické hříčky.

Ale ve většině vašich knih se vyskytují nebezpečné 
situace, které nemají s dětským světem nic 
společného. Není v tom záměrná konfrontace se 
světem dospělých?
Neměl jsem takový úmysl. Snažil jsem se, aby v mých kníž-
kách hrála mládež, spíš klukovský než dívčí svět, a do toho 
jsem zapletl dospělé.
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JAROSLAV FOGLAR

1907–1999

Skautská přezdívka Jestřáb. Autor knih 

pro mládež, redaktor dětských a mlá-

dežnických časopisů, vedoucí skaut-

ského oddílu a propagátor skautingu 

u nás. K jeho nejznámějším knihám 

patří Rychlé šípy, Záhada hlavolamu, 

Hoši od Bobří řeky, Chata v Jezerní 

kotlině ad. Od jara 1995 byl J. Foglar 

dlouhodobě hospitalizován, přesto dál 

podle možností vyjížděl na besedy se 

čtenáři. Zemřel 23. ledna 1999 v praž-

ské Thomayerově nemocnici ve věku 

devadesát jedna let. Pochován je 

na Vinohradském hřbitově. 

Přesto jste vytvořil několik velmi zvláštních, až 
hrůzných postav dospělých, například pomateného 
Derneta v Chatě v Jezerní kotlině či Dvouhlavce 
v Přístavu volá. I to je pouhá náhoda?
Derneta oživila moje fantazie, ta postava se zrodila 
ve mně. Každý umí něco. Někdo umí hrát na housle, já na-
příklad vůbec neznám noty. Ale Dvouhlavec existoval. Vy-
skytoval se v okolí Obecního domu u Prašné brány a nosil 
velký šátek, protože měl nějaký strašlivý nádor. Viděl jsem 
ho a udělal jsem z něj Dvouhlavce. Mnoho věcí má původ 
v mých zážitcích.

Dnes je těžké říct, co kde vzniklo. Přístav volá je ryze 
soukromá záležitost. Rozešli jsme se s dívkou a byl jsem 
z toho nešťastný, protože ten rozchod jsem asi sám způso-
bil. A to jsem vykouzlil v té knížce. Jak jsme spolu chodí-
vali na Petřín, když tam všechno kvetlo. Do Seminářské 
zahrady. Ale v knize vystupují dva chlapci, z nichž jeden 
odjíždí. Udělal jsem knihu ryze klukovskou. Nemohl jsem 
psát dospělé dojmy. Byla to moje první láska.

Nezměnil bych ani slovo
Jak intenzivně jste pracoval na svých knihách? Psal 
jste denně?
Nelze si říct, teď mám dvě hodiny volna a teď budu psát. Musí 
přijít určitá nálada, ne jenom něco prožít a dát to na papír. 
Píšu rukou. Mám místa, kde se mi podařilo něco přitažlivého 
napsat, a na ně pak chodím v domnění, že něco vytvořím 
jedině tam. Například pod kavárnou Kajetánka je zahrada 
s lavičkami, kam málokdo chodí. Tam se usadím a napíšu tři 
čtyři stránky. A pak tam jdu třikrát čtyřikrát, a nic nenapíšu. 
Ale mám pocit, že jedině tam se mi to povede.

Proč jste potřeboval zrovna takovou metodu?
Hledal jsem zákoutí, kde bych viděl ruch okolo sebe, ale 
mě by se netýkal. Taky jsem psal na Vinohradech u Havlíč-
kových sadů, v ulici Na Kleovce s kamennou zdí u zahrady. 
Tam vznikl Přístav volá.

Přímo do psacího stroje jsem ťukal jen závěrečné kapi-
toly Dobrodružství v Zemi nikoho, kde se ti kluci propadnou 
do země. Podle smlouvy jsem knihu musel 
odevzdat do konce kalendářního roku a zbý-
valo mi ještě asi třicet stran. Už nebyl čas 
psát ručně a pak přepisovat a opravovat.

Měl jste od začátku jasno o každém 
příběhu?
Nedělal jsem si osnovu, děj mne nesl. Nej-
horší byla první věta, první kapitola, pak už 
se to rozjelo. Když jsem měl víc zápletek, vy-
bíral jsem si tu nejlepší.

Přepracovával jste nějakou knihu?
Ne, vše je původní. A i dnes si říkám, že 
bych nezměnil ani slovo.

Která z vašich knih je vám nejbližší?
Ta první, Hoši od Bobří řeky, ale i další, na-
příklad Dobrodružství v Zemi nikoho, to 

jsem psal na vysoké skále nad Sázavou, za Pikovicemi. 
Potom Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří, které velmi 
pozdvihly náklad Mladého hlasatele, ty jsem psal doma 
i venku, na Kampě a na Kajetánce.

Píšete přes šedesát let, ale více než polovinu té 
doby vaše knihy nesměly vycházet. Jak vás ovlivnila 
padesátá, sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy jste 
psal „do šuplíku“?
Vždy mě hnala idea té knihy. Chtěl jsem ji mít hotovou, 
dopsanou. Věřil jsem, že dříve nebo později se tu poměry 
ustálí a knihy se budou vydávat.

Plánujete ještě něco nového?
Jako moje poslední knížka vyšel Strach nad Bobří řekou 
a teď pracuju na Modré rokli. Zpracovávám vlastně seriály, 
co kreslil Kája Saudek a já jsem k nim psal scénáře. Koncem 
osmdesátých let vyšly ve třech sešitech, Modrá rokle, Ztra-
cený kamarád a Jeskyně Saturn, a já je teď dávám dohromady 
do normální knihy. Zatím mám dvacet dva stránek čisto-
pisu, ale zhoršil se mi zrak, místo čtyř a půl dioptrie potře-
buju sedm a to mi v práci nepomáhá.

Pravdu o Vontech neprozradím
Zvláštní kapitolu vašeho díla představuje stínadelská 
trilogie. Je známo, že si střežíte svá tajemství, ale jak 
jste vůbec přišel na příběh Vontů?
Ten chlapec se jmenoval Vojtěch Vont a po jeho smrti 
si Stínadelští začali říkat Vontové. Takže nejdříve jsem 
vymyslel jméno a od toho jsem odvodil celou legendu. 
Samotný příběh však nemá reálný podklad. Lidé ze mě 
tahají rozumy, občas řeknu někomu něco nějak a jinému 
zase jinak, ale skutečnost se nikdo nikdy nedoví. Nepro-
zradím ji, aby se neztratilo kouzlo, v tom je zakopaný 
pes.

Vtírá se tu určitá podobnost Záhady hlavolamu 
s Golemem od Gustava Meyrinka?
Koresponduje to. Všechny tyhle drobnosti ale suma su-

márum přispívají k jitření fan-
tazie.

A samotný model dvou 
čtvrtí, jedné temné, 
uzavřené, druhé 
otevřenější, i to je váš 
výmysl, nebo máte osobní 
zkušenost s nějakou 
„ostřejší“ částí města?
To ani ne, ale jednou nás s brá-
chou někde u Štěpánské na-
padla parta kluků, dostali jsme 
se do hádky, jeden z nich mě 
praštil sklenicí navlečenou 
na ruce a udělal mi podlitinu. 
Byla to nepatrná epizoda, ale 
vždycky jsem se čtvrti okolo 
Karlova náměstí vyhýbal.
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Záhadu hlavolamu a Stínadla se bouří, v nichž je tak 
jasná hranice mezi dobrem a zlem, jste psal za války. 
Odrážela se válka ve vašem psaní?
Moc mě neovlivňovala. Pouze tu vládl určitý pocit nebez-
pečí. Člověk si nikdy nebyl jist, co se mu může přihodit, 
kdo v noci zaklepe a odvede si ho. Ale pocit, že je nad námi 
moc, a když se znelíbíme, tak se ztratíme, ten pocit tu byl, 
ačkoli jsme nedělali nic špatného. Koneckonců desetitisíce 
lidí, kteří nenapsali ani řádku, se bály taky.

Máte zvláštní cit pro neobvyklá jména a názvy: 
Tleskač, Losna, Mažňák, Dunivá Kateřina, Umrlčí 
prst...
To jsou moje výmysly. Vždycky se ještě podívám do te-
lefonního seznamu, zda tam to jméno nefiguruje, abych 
eventuálně nepopisoval někoho konkrétního.

Teď se mi ovšem ozval člověk jménem Marynčák, který 
byl před válkou u mne v oddíle a dnes je americký občan. 
A já jsem ho použil v Záhadě hlavolamu, protože jsem ni-
kdy takové jméno neslyšel. On sám to ví, vždyť tu knížku 
četl. Propůjčil jméno chlapci, který se vychloubal, že má 
údajně ježka v kleci doma. Vontové ho na něm chtěli, mlá-
tili ho a on pak nemohl vyjít na ulici bez doprovodu otce. 
A ten Marynčák má ke mně zítra přijít.

Mohli by mít Vontové pokračování?
Ne. To už je uzavřená trilogie a zbytečně bych ji rozmělňo-
val. Svým způsobem jsem se dostal do dějin české litera-
tury.

Rychlé šípy nešlo zastavit
Vaší největší stálicí jsou Rychlé šípy, jejich neměnné 
charaktery existují již více než půl století. Vymýšlel 
jste je rovnou jako seriál?
Myslel jsem, že napíšu jedno, dvě, nanejvýš tři pokračo-
vání, ale Rychlé šípy měly ohlas, tak jsem napsal čtvrté, 
páté a pak už to nešlo zastavit. Jinak bychom vyvolali revo-
luci mezi čtenáři.

S dalšími ohnisky děje, jako je třeba Bratrstvo kočičí 
pracky, jste na začátku nepočítal?
Ne, to vzniklo samo od sebe.

Ale jak se dají vymyslet postavy jako Dlouhé bidlo či 
Štětináč?
Krysaře jsem viděl na Jiráskově mostě. Seděl tam otrhaný 
chlap, v kapsách měl krysy a potkany, lezli mu po ramenou 
a on vybíral peníze. Lidi ho obcházeli s určitým odporem, 
házeli mu dvacetníky nebo padesátníky a já se toho hrozil, 
protože krys jsem se štítil. I při filmování Záhady hlavo-
lamu, když měly v ateliéru plavat krysy ve stokách, mu-
seli technici na Barrandově ušít potkany z látky a hodit je 
do vody.

Žil jsem normálně
Můžete popsat svůj pracovní den?
Vstanu v 6.15, uvařím si kafe, trochu si zacvičím, už mi to 
nejde tak dobře. Před lety jsem utrpěl úraz páteře, a když se 

ohýbám, mám potíže. Ale dělám, co můžu, musím mít po-
hyb. Potom si sednu za stůl, dám si to kafe, bez lógru, pře-
kapávané a s umělým sladidlem, a napíšu si zhruba do de-
níku, co se stalo den předtím, jaké jsem vyřídil telefony, kdo 
přišel, co se umluvilo. Odpoledne chci pokračovat v práci 
na Modré rokli. Dal jsem si takový závazek, že denně na-
píšu alespoň stránku čistopisu. Nedaří se mi to, včera jsem 
neudělal nic, bylo tu hodně návštěv, ale předevčírem jsem 
napsal 22. stránku. Návštěva mě vždy rozruší a pak nejsem 
s to nic dělat. V průměru jich mám pět šest denně.

Dnes, čtyři roky po listopadu, mají děti tisíce vzorů. 
Jak se vůbec díváte na dnešní mládež?
Dnes už mládež není tak žhavá, snad je to tím, že může 
všechno mít. Existují skautské oddíly, turistické, trampské 
party, nikdo nikomu nic nezakazuje. Škoda že už nemůžu 
fungovat jako dřív. Bude mi osmdesát sedm let a táhnul 
jsem to od roku 1924.

Myslíte si, že jazyk i hodnoty vašich knih jsou stále 
platné?
To je jasné z dopisů. V nich stojí Váš nejvěrnější čtenář 
nebo Vy jste můj nejlepší spisovatel... To jsou pro mne smě-
rodatné údaje, protože k tomu pisatele nikdo nenutí, nikdo 
ho nekontroluje a on se takto vyjádří.

Zajímáte se o politiku?
Zajímám. Poslouchám rozhlas, Svobodnou Evropu. Kaž-
dodenně, zejména v noci, když nemůžu spát. Zajímá mne 
to, i když nejsem takzvaně státotvorný.

A co říkáte dnešním poměrům?
Je živější atmosféra, než bývala, protože se ve světě víc 
děje. Sovětský svaz se rozpadl, a to se po válce říkalo se So-
větským svazem na věčné časy. Zmizela i všechna hesla. 
Teď je atmosféra lepší: nemusíte se bát promluvit, nejsou 
odposlouchávací zařízení.

Na začátku jste říkal, že motivem vašeho psaní 
byla touha dozvědět se, co jste zač, vyzkoušet si, 
co vydržíte. Když se ohlédnete zpět, jak se vám to 
podařilo?
Nevím, jak se mi to podařilo. Žil jsem normálním způso-
bem, nebyl jsem žádný odvaz. Byl jsem nejprve klukem, 
pak dospívajícím, potom dospělým, nedělal jsem žádné vy-
lomeniny, a tím pádem jsem tu ještě dneska, místo abych 
byl na hřbitově. Tak jsem tady a můžu s vámi dělat tenhle 
rozhovor. To je taková hra osudu. 
RESPEKT 43/1993

Dnes už mládež není tolik 
žhavá, snad je to tím, že může 
všechno mít.
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Truong Thu 
Thuy

Chceme do  
toho kecat

S vietnamskou studentkou o angažování  
mladé krve a životě v Česku

E R I K TAB E RY /  FOTO M I LAN JAROŠ

„Takhle si člověk představuje budoucí elitu spo-

lečnosti – otevřená a inteligentní,“ napsal autor 

rozhovoru v úvodu. Psal se rok 2010, Česko če-

kaly parlamentní volby a tehdy osmnáctiletá stu-

dentka prestižního Gymnázia Jana Nerudy v Praze 

Truong Thu Thuy byla jednou z těch, kteří protes-

tovali proti tomu, že jim škola zrušila studentské 

volby. Při debatě zároveň nabídla pohled do tra-

dičního světa vietnamské komunity.
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Na vašem gymnáziu jste chtěli také uspořádat 
studentské volby, ale ředitel to nepovolil. Proč jste 
o volby stáli?
Celkově nám přišel nápad dobrý už jenom kvůli tomu, že 
jsme mohli zvednout povědomí o občanské angažovanosti. 
Šlo nám o to, že studenti dnes nejsou v těchto otázkách pří-
liš aktivní anebo se vezou s davem, který politiku odsuzuje. 
Mnozí s ní nechtějí mít nic společného, přitom existují lidé, 
kteří by se k ní rádi přihlásili, ale bojí se. My jsme si mysleli, že 
pokud volby zorganizujeme, zájem o politiku se zvedne.

Čeho by se měli někteří lidé bát, co máte na mysli?
Přijde mi, že politika obecně je mezi mladými považovaná 
za něco nečistého nebo něco, od čeho je třeba dát ruce 
pryč, něco, co je prošpikováno korupcí a různými aférami. 
Když třeba někomu řeknu, že uvažuji o studiu politologie 
na vysoké škole, tak se přátelé zhrozí – ty chceš být politik? 
To snad ne, to by byla škoda.

Čím to je?
Podle mě je valná většina vedena davovým šílenstvím. 
Jsou lidé, kteří, když se jich zeptám, proč nemají rádi poli-
tiku, odpovědí, že nemají rádi politiky, že nesnášejí Pa-
roubka a Topolánka. Když se jich ale zeptám proč, tak ne-
vědí.

Vy evidentně touto skepsí netrpíte, co vás tedy 
na politice láká?
Já mám prostě pocit, že když do toho člověk může vstoupit 
a má tu možnost, tak proč ji nevyužít? V politice jsou lidé 
stejní jako my, neměla by to být uzavřená společnost, která 
si dělá něco svého. Prostě když máme možnost do toho ke-
cat, máme po ní sáhnout.

Jaký byl mezi studenty zájem, když jste začali volby 
připravovat?
Jsem ve studentské radě, a když za mnou přišlo několik lidí 
s tím, že by volby rádi uspořádali, tak jsem řekla, že to je su-
per nápad. Z jednotlivých tříd jsme měli informaci, že o to 
zájem je. Tak jsme začali dávat dohromady program, pře-
mýšleli jsme i o doprovodném programu, který by to mohl 
obohatit, připravili jsme volební komisi a potom jsme ten 
plán předložili vedení školy. To nám ale celou věc zamítlo. 
Následně spolužák Vojta Bahenský napsal nesouhlasný 
dopis, který vyvolal obrovskou vlnu studentské nevole, již 
jsme vůbec neočekávali. Takže jsme najednou vlastně byli 
i rádi, že to vedení zatrhlo – negativní reklama taky reklama. 
Dostali jsme to ještě více do povědomí ostatních studentů, 
a tak si toho začali všímat – třeba na Facebooku začaly vzni-
kat skupiny ve stylu „chceme studentské volby“. Na základě 
toho jsme se rozhodli, že uděláme petiční akci, abychom 
měli argument, proč by se studentské volby měly konat.

Vysvětlil vám ředitel, proč váš návrh odmítl?
Ano, říkal, že není rád, když na akademickou půdu zasa-
hují cizí organizace – Člověk v tísni mu přišel příliš poli-
tický. Pokud si ale zorganizujeme volby sami, z naší inicia-
tivy, tak je tomu otevřený. Tím nás potěšil.

Nezní to alibisticky? Člověk v tísni přece není 
politická organizace.
To jsme také říkali, nesouhlasili jsme s ním. Člověk v tísni 
to uspořádal proto, aby se zvedlo povědomí o politice, po-
ukázalo se na principy demokracie, aby studenti věděli, že 
můžou volit.

Zřejmě se časy mění. Když jsem já byl na střední škole, 
nebylo běžné chodit za ředitelem protestovat. Neměli 
jste obavu, že by se to mohlo obrátit proti vám?
Jako že ředitel má absolutní slovo? Když něco řekne, že by-
chom měli mlčet?

Rozhodně ne, ale spousta lidí by vám možná stále 
tvrdila, že s ředitelem se nepolemizuje. To vás 
nenapadlo?
Upřímně toto mě vůbec nenapadlo, studentská rada byla vy-
tvořená za účelem komunikace mezi studenty a vedením. 
Nechceme, aby si vedení žilo vlastním životem a my studenti 
na slovo poslouchali a neměli možnost vyjádřit své názory. 
Na naší škole to funguje velmi dobře – bývalý i současný ředi-
tel byli vždycky otevření debatám. Opakují, že s námi chtějí 
jednat jako s rovnými partnery. A já ten přístup oceňuji a jsem 
ráda, že to u nás funguje. Spíš mě překvapilo, když jsem zjis-
tila od kamarádů, že to na mnohých školách nefunguje. Do-
konce ani na některých prestižních školách nic takového není, 
a pokud někde studentská rada, fórum nebo parlament exis-
tují, tak jsou to malé školy, kde tyto studentské iniciativy ne-
mají velké slovo, protože vedení jim není otevřené.

U nás neexistuje slovo přemlouvat
Nedávno vám bylo osmnáct let, půjdete volit?
Nemám české občanství.

Ale narodila jste se v Česku.
Narodila, měla bych občanství dostat, hned jak bych o něj 
zažádala. Já jsem to ale ještě neudělala, protože jsem necí-
tila potřebu být českou občankou. V patnácti letech se člo-
věk potýká s problémem, že má vietnamské rodiče, žije po-
dle vietnamských zásad a dodržuje nějakou vietnamskou 
kulturu. Dokonce jsme s rodiči přemýšleli, že bychom se 
časem vrátili do Vietnamu, a táta s maminkou velmi lpěli 
na tom, abych si zachovala vietnamskou tradici. Cítila jsem 
sice, že české občanství by se mi hodilo, že by se tím urych-
lila spousta procesů, ale národní identita byla silnější.

Copak si nelze s jiným občanstvím udržet vlastní 
identitu?
Určitě ano, ale když to prožíváte, tak se těžko rozhodujete. 
Když člověk vyrůstá v nějakém prostředí, když má rodiče 
cizince, tak vlastně někam napůl patří a napůl někam ne-
patří – pak je pro něho strašně těžké se rozhodnout, kterým 
směrem se dát. Já jsem měla hrozný problém se rozhod-
nout, jestli zůstanu Vietnamka, anebo budu Češka.

Obávala jste se, že něco podstatného ze sebe ztratíte?
Je to symbolické zavření dveří za vietnamskou identitou. 
Já už třeba myslím v češtině, pohybuji se výhradně mezi 
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Čechy a na vietnamské kultuře mi toho dost vadí a s hodně 
věcmi se neztotožňuji. Ve chvíli, kdy se zbavím i vietnam-
ského občanství, tak udělám symbolickou tečku, stanu se 
Češkou. A to je hrozně těžké rozhodnutí.

Říkala jste, že jste to řešila zejména v patnácti, dnes 
už máte jasněji?
Nedávno mi někdo řekl, že toho vlastně můžu využít. Abych 
to nebrala tak, že nikam nepatřím, ale že patřím sem i tam. 
Trochu jsem proto přehodnotila žebříčky hodnot a říkám si, 
že občanství je koneckonců asi jen další papír do peněženky, 
a o české občanství si zažádám.

Zmínila jste se, že vám některé věci na vietnamské 
kultuře vadí. Jaké například?
Třeba nepřímost, Vietnamci mluví strašně oklikou. Já jsem 
nikdy moc o vietnamské kultuře nevěděla, jediné, co jsem 
znala, byly obrázky z války a vyprávění rodičů z dob, kdy 
na tom byli strašně špatně, třeba v poválečném období. Znala 
jsem trošku buddhismus, takové ty hezké svátky, tradice, to, 
jak se ve Vietnamu ctí rodina. To mi přišlo hezké, třeba ještě 
v páté třídě jsem neznala slovo „přemlouvat“. Kamarádky mi 
například řekly, ať s nimi jdu ven, ale já odpověděla, že ne-
můžu, že mi to maminka nedovolí a že se musím učit. A ony, 
že ji mám přemluvit. Vůbec jsem si nedovedla představit, že je 
něco takového možné. O slově rodičů se prostě nediskutuje.

A co se vám nelíbí na české kultuře a je vám naopak 
bližší u té vietnamské?
No, to už jsem vlastně říkala, je to respekt a úcta k rodi-
čům. Občas třeba vidím, že rodiče nemají pravdu anebo 
s nimi úplně nesouhlasím, a je pro mě těžké se jim postavit, 
protože je to v rozporu s naší tradicí, naukou. Ale přijde mi 
to lepší než v Česku, kde sice můžete s rodiči vyjednávat, 
ale občas je to až přehnané. Některým mým spolužákům 
například přijde divné, že mě rodiče nikam nepouštějí, 
ale to je věc priorit v naší kultuře: po škole jdu hned domů, 
do šesti hodin se obvykle učím, pak jdu uvařit rýži, připra-
vit kuchyni a po jídle umýt celou kuchyni. Pak třeba ještě 
pomůžu sestře s úkoly a jdu spát. To je ideální den. Spousta 
českých spolužáků tohle nezná, ale mně třeba přijde hezký, 
když dcera doma pomáhá mamince, a myslím si, že by to 
měla dělat – umýt nádobí, pověsit prádlo, vyžehlit.

Myslíte, že se tohle v českých rodinách nedělá?
Já opravdu znám české spolužáky, kteří se do osmnácti let ne-
setkali s kuchyňskými pracemi. Jediné, co umějí, je oloupat 
rajčata, což nechápu – proč by se měla loupat? Ale to už říkám 
spíš jako vtip. Moji spolužáci možná nepochopí, proč říkám, 

že moji rodiče jsou benevolentní, protože po večeři nesmím 
nikam chodit – na koncerty, oslavy narozenin a tak. A když 
chci jít třeba na výstavu, tak se vždycky musím dovolit.

To opravdu nezní nijak benevolentně.
Ono to není tak hrozné, jak to prezentuji, moji rodiče mi 
nechávají dost velkou volnost. Mám ale vietnamské přá-
tele, které rodiče drží hodně zkrátka – ti třeba ani nesmějí 
na výlet se třídou. Jedna moje kamarádka měla po maturitě 
a měla jet na víkend s kamarády na rozlučku – bylo jí třia-
dvacet let a stejně ji rodiče nepustili. Vietnamské děti jsou tu 
zkrátka držené na uzdě a moc se to mezi Čechy neví. Mys-
lím, že mnohdy nechápete náš vztah mezi dítětem a rodi-
čem. Já když jsem třeba byla ještě pod zákonem a nesměla 
jsem pít, tak jsem to strašně striktně dodržovala. Ve chvíli, 
kdy mě někdo pozval na pivo, řekla jsem, že „nemůžu, že 
mi to moji rodiče nedovolí“. A následovala taková ta vlna 
průpovídek: „vždyť oni se to nedozvědí“, „co oči nevidí“ 
a „vždyť jim to ani nemusíš říkat“. Čech zkrátka nepochopí, 
že když mi rodič něco zakáže, tak to prostě nesmím.

Čím dál častěji potkávám mladé lidi s vietnamskými 
kořeny, kteří se stávají elitou české společnosti, patří 
mezi nejlepší studenty. Je to dané i výchovou? Dbají 
vietnamští rodiče více o studia svých dětí?
Ve Vietnamu je vysoký počet obyvatel a konkurence je ší-
lená, takže děti jsou vedeny odmalička k tomu, aby se pilně 
učily. Vzdělání dětí je na první příčce. Jestli chtějí něco do-
kázat, musí jít na výběrovou vysokou školu, a teprve potom 
mohou získat dobrou práci.

Rodiče, kteří emigrovali, mnohdy své děti nabádají 
spíše k tomu, aby se příliš politicky neangažovaly. 
Vás rodiče od politologie a politiky neodrazovali?
Ne, rodiče jsou naopak rádi, že se nějak angažuji. Ten pro-
blém vidím spíš jinde – mnozí vietnamští rodiče se do-
mnívají, že pokud se dítě věnuje humanitním oborům, tak 
není považováno za tak bystré a chytré jako dítě, které od-
malička projevuje zájem o matematiku, chemii a fyziku. 
Mnozí si myslí, že pokud je někdo dobrý v matematice, má 
automaticky dobré logické myšlení, rychleji mu to myslí 
a je celkově schopnější. Kdežto když se někdo věnuje hu-
manitním předmětům, tak jen proto, že jsou lehčí.

Často se mluví o tom, že Češi jsou xenofobní, máte 
s tím nějakou zkušenost?
V tomhle věku se už s takovými problémy nesetkávám. To 
spíš děti v nižším věku nemají etické zábrany, a když se se-
tkají s něčím novým, když mají ve třídě Vietnamce nebo 
černocha, tak mají různé narážky. Navíc ve společnosti, 
kde se pohybuji, na gymnáziu, se nic takového nevysky-
tuje. Už dlouho jsem s tím neměla problém.

Jaké to je studovat elitní gymnázium? Cítíte, že 
dostáváte nějaké nadstandardní vzdělání?
Naše škola je výjimečná už jen v tom, že máme mimořádně 
otevřené vedení a profesorský sbor hodně spolupracuje se 
studenty, škola nám umožňuje spoustu aktivit. Ať už je to ka-

Čech zkrátka nepochopí, že 
když mi rodič něco zakáže, 
tak to prostě nesmím.
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binet tělocvikářů, kteří pořádají každý víkend výlety, nebo ka-
binet základu společenských věd, který také neustále pořádá 
nějaké přednášky a promítání. Máme různé zájezdy do zahra-
ničí... Začala jsem si toho cenit, až když jsem se dostala do de-
baty s jinými studenty, kteří na nás zírají s otevřenou pusou, 
že u nich nic takového není. Tohle tu školu dělá hodně výji-
mečnou. A jinak samozřejmě máme dobré profesory a máme 
tu bilingvní sekci, která je velmi dobře vedená.

Stupidní video
Viděla jste klip Přemluv bábu (klip Jiřího Mádla 
a Marthy Issové na podporu pravice – pozn. red.)? 
Co jste mu říkala?
Co mě hodně zarazilo, byla ta neúcta ke starším lidem. To je 
další odlišnost mezi vietnamskou a českou kulturou – z hle-
diska mé výchovy je to naprosté sci-fi. Ve Vietnamu je člověk 
vedený k absolutní úctě ke starším. Vietnamština je mnohem 
zdvořilejší jazyk, a tak už jen díky jejímu založení projevu-
jete druhému při rozhovoru respekt. Čeština taková není. A ta 
úcta mi v tom videu chyběla.

A nemyslíte si, že je to jenom nadsázka? Snaha 
vyprovokovat mladé lidi, aby šli volit?
Napadlo mě, že je to recese, ale i tak mi to přijde přemrštěné. 
Možná jsem moc konzervativní, ale mně to přijde až ne-
vkusné a vlastně stupidní.

Co tedy může mladé lidi přimět k tomu, aby se 
zajímali o politiku?
No, já přemýšlím, co třeba přimělo mě. Určitě to byl mo-
ment, kdy mě starší spolužáci přitáhli na Pražský student-
ský summit. Tam se najednou člověk dostane do jiného 
prostředí, najednou jsou kolem něj lidé, kteří se zajímají 
o svět kolem sebe a nebojí se říct vlastní názor, jsou anga-
žovanější a zajímají se o politiku. Takže podle mě nejlepší 
motivací jsou přátelé.

Jenže vy studujete na elitním gymnáziu. Když ale 
většinu elity vyzobou výběrové školy a víceletá 
gymnázia, na klasických školách 
už tolik angažovaných studentů 
nezbude.
Problém je v tom, že to v běžném okolí 
funguje i opačně. O věci veřejné se za-
jímá asi jen deset procent studentů. 
A kdybyste těch deset procent rozmís-
til rovnoměrně mezi ostatní, tak se 
bojím, že by je to strhlo s tím davem 
dolů, k pasivitě. Kdežto když vyzobete 
elitu do jednoho místa, tak ji tím posí-
líte. Sice klesá úroveň na zbylých ško-
lách, ale zase na druhou stranu posilu-
jete ty schopné. Každé z těch řešení je 
na úkor toho druhého.

Moje vnímání Vietnamu 
Není to dlouho, co se 
ve veřejnosti vzedmulo pobouření 

nad knihou Bílej kůň, žlutej drak, kterou pod 
falešnou vietnamskou identitou napsal spisovatel 
Jan Cempírek. Co jste tomu říkala?
Že mě někdo předběhl. Moc ráda bych napsala knihu  
o vietnamské komunitě.

Nenaštvalo vás to?
Rozhodně ne, fakt jsem si řekla, že to je hustý. Mě ten člo-
věk vlastně hrozně zaujal, že si dovedl takhle vystřelit z ce-
lého národa. Já jsem s velkou chutí sledovala, jak jste v Re-
spektu po tom člověku pátrali.

A co starší generace, jak na to reagovala?
Některé dospělé, se kterými jsem se o tom bavila, to spíš 
znechutilo. Jim přišlo nejdřív strašně pozitivní, že nějaká 
mladá Vietnamka píše o zdejší komunitě, ale když vyšlo 
najevo, že to byl nějaký Čech, zklamalo je to.

Četla jste tu knihu?
Jenom kousek, ale nebavilo mě to. Nelíbil se mi styl, jakým 
byla napsaná.

Až tedy budete psát román o zdejší vietnamské 
komunitě, o čem byste chtěla vyprávět?
Asi o tom vztahu rodičů a dětí, o kterém jsem už mluvila 
a který je pro většinu Čechů nepředstavitelný.

Byla jste někdy ve Vietnamu?
Ve čtyřech letech asi na tři měsíce. Pamatuji si z toho jen 
to, že tam bylo strašné vedro a všude byli červení mra-
venci. To jsem se strašně bála.

A chystáte se tam znovu podívat?
Letos tam pojedeme po třinácti letech, a je to tedy 
dost velký projekt. Musíme navštívit všechny příbuzné 
a trošku tu zem procestovat. Nevím, co od toho očekávat. 
Na jednu stranu se tam těším – je to pro mě exotická země 
s nádhernou přírodou, jinou kulturou –, ale na druhou 
stranu se bojím, s čím se tam vlastně setkám. Asi to zase 

rozvrátí moje vnímání Vietnamu. 
Třeba když jsem se ptala známých, 
na co bych si měla ve Vietnamu dát 
pozor, tak jsem se dozvídala nesku-
tečné věci.

Například?
Když nabízím někomu sušenku, 
tak mu to musím říct pětkrát, pro-
tože on čtyřikrát odmítne, než si ji 
vezme. Ale pokud ji nenabídnu po-
druhé, tak si bude myslet, že jsem to 
nemyslela vážně. To je ta věc, která 
mi na Vietnamu vadí, lidé tam ne-
jednají přímo. To tady v Čechách, 
když vám někdo nabídne sušenku 
a vy řeknete – ne, děkuji, tak tím to 
prostě končí. 
RESPEKT 18/2010

TRUONG THU THUY

*1992 

Narodila se v Praze. Její rodiče přijeli 

do Česka na studijní stipendium – otec 

vystudoval FF UK v Praze a matka Fa-

kultu textilní Technické univerzity v Li-

berci. Truong Thu Thuy absolvovala na 

elitním francouzsko-českém Gymná-

ziu Jana Nerudy v Praze. Nyní studuje 

média a komunikaci na UK. Je členkou 

Mladých sociálních demokratů a spolku 

Idealisté.cz, kde je zároveň od roku 2014 

místopředsedkyní. V současnosti pra-

cuje na MPSV ČR jako tajemnice Zu-

zany Jentschke Stöcklové, náměstkyně 

pro rodinnou a sociální politiku.
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Karel Lewit
Skrze tělo 
se léčí i duše
S neurologem a fyzioterapeutem 
o léčení bolesti rukama, józe 
a čundrování na běžkách
MAG DALÉ NA PLATZOVÁ / FOTO TOM KI NĚ M EC

Každý pacient byl pro něj prý jako detektivka. 

Neurolog Karel Lewit, zakladatel rehabilitace 

v Česku, byl mezinárodně uznávanou auto-

ritou na  léčbu poruch pohybového ústrojí. 

Odchoval několik generací fyzioterapeutů. 

V době, kdy byl veden s K. Lewitem tento roz-

hovor, mu bylo devadesát dva let, stále ordi-

noval a třeba běhal na běžkách. Svoji ordinaci 

v Dobřichovicích u Prahy uzavřel v roce 2012, 

kdy odešel na penzi. Zemřel o dva roky poz-

ději ve věku devadesát osm let.
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Pane profesore, v čem se vaše Pražská škola 
rehabilitace liší od jiných přístupů ve vnímání 
lidského těla a pohybového ústrojí?
Hlavně v tom, že vyznává funkční myšlení. Když něco bolí 
v pohybové soustavě, hledají se většinou materiálové důvody: 
od výhřezu destičky po záněty, degenerativní změny... To ale 
neodpovídá skutečnosti a důkazem je jedna velice smutná 
věc. Devadesát procent lidí, kteří přijdou k doktorovi s těmito 
bolestmi, dostanou oficiální diagnózu: nespecifická bolest.

To znamená, že se neví, proč je to bolí?
Ano, ale v tom je hluboká nepravda. Těch devadesát pro-
cent pacientů má totiž poruchu ve funkci, nikoli v materiálu. 
Nejlépe se to vysvětluje na autě. Auto nejede, když se roz-
bila hřídel. To je materiální škoda. Ale auto vám taky nejede, 
když se špatně seřídí zapalování. To je porucha funkce.

Takže tyto poruchy mají nejvíc co do činění se špatným 
používáním těla?
Ano. To není tak těžko pochopitelné, když si uvědomíme, jak 
dneska zacházíme s pohybovým ústrojím. Mluví se o znečiš-
ťování životního prostředí, ale nemluví se o znečišťování po-
hybového režimu. Dítě sedí odmalička u obrazovky, potom 
ve škole, když chce chvíli dovádět, dostane špatné známky, 
pak si na to zvykne, ztloustne. A co nejdřív si koupí auto. Ká-
men úrazu je v tom, že obory, které se dneska zabývají pohy-
bovou soustavou, tedy neurologie, revmatologie a ortopedie, 
se vůbec nezabývají funkcí a negují ji. Takže pacientovi říkají 
– to bude degenerace nebo něco takového...

Ale proč by se lékaři vyhýbali právě tomu 
nejjednoduššímu vysvětlení?
To má několik důvodů. Výuka na vysokých školách jde pře-
devším cestou anatomie, ne fyziologie. Dále je tu technický 
pokrok, mašiny, které fascinují studenty a bohužel i uči-
tele. Ty mašiny jsou všechny zaměřeny na materiál, a nikoli 
na funkci. Ani ekonomicko-společenská situace není příz-
nivá. Ti, kdo přijdou s něčím novým, jsou bráni jako uličníci, 
kteří ostatním něco nabourávají. A materiální velmoci se 
proti vám spiknou úplně. Celý lékařský výzkum je sponzo-
rován firmami, které prodávají léky a přístroje a nemají nej-
menší zájem na tom, aby se všechno řešilo několika hmaty 
a aktivním cvičením pacientů. Víte, poruchy materiálu, to je, 
jako bychom mluvili o hardwaru, zatímco funkce je software. 
Je to o kvalitu složitější, ale jakmile do toho skočíte, máte ne-
srovnatelně lepší výsledky. To není zázrak.

Pacienti si myslí, že děláte zázraky?
Když za mnou někdo přijde s bolestí hlavy a já mu řeknu, cvič 
si chodidla, tak to nemůže pochopit. Jenomže lidské vzpří-
mené držení vyžaduje stabilizační soustavu a v ní hraje ob-
rovskou roli bránice. Ta je totiž nejen hlavním dýchacím 
svalem, ale současně i jedním z hlavních svalů stabilizač-
ního systému. Při její nedostatečné funkci musí spoušťové 
body stabilitu nahradit tím, že bolestivě omezují pohyblivost. 
Proto pacient cvičí nejen brániční dýchání, ale i klenbu nožní 
a správnou funkci lopatek a překvapeně zjišťuje, že bolesti 
ustupují. A říká: To je zázrak! Já tohle nemůžu vystát. Takový 

zázrak předpokládá důkladné vyšetření a znalost složitých 
souvislostí poruch funkce pohybové soustavy.

Říkáte, že novátoři musí překonávat značný odpor. 
Co vás při tom drží?
Úspěchy. Ty tu jsou. A mladí, jimž svoje znalosti předávám.

Jaký je váš názor na operace? Třeba plotének?
To je jedna z nejtěžších věcí. Mluvil jsem o poruše funkce 
a poruše materiálu. Tyto dvě poruchy jdou často ruku v ruce 
a já musím rozhodnout, jestli při úpravě funkce se upraví 
i materiál, nebo ne. Dneska se neurochirurg na pacienta po-
řádně nepodívá, jen na snímek, a řekne – to vám odoperuju. 
Já se nikdy nedívám na rentgenový nález předtím, než bych 
pacienta vyšetřil. To pokládám za ohavné. I já mám pří-
pady, které pošlu na operaci. Ale myslím, že by bylo nejlepší, 
kdyby si sám operatér operace neindikoval. Nejdřív je třeba 
vidět, jestli to nelze opravit přes software, než se bude sahat 
do hardwaru.

Na co nejvíce kladete důraz při učení?
Nejdůležitější je ukázat směr. Já nemám rád, aby člověk žá-
kům říkal – dělejte to jako já. Většinou se autority stávají pří-
liš zaujatými samy sebou a vytvářejí pak epigony, kteří se dál 
nerozvíjejí, ale perou se mezi sebou o to, kdo hájí tu správnou 
víru. Tím školu zabijí. Vy máte lidem zprostředkovat funkční 
myšlení a vyučit je řemeslu, ale pak jim dát volnost, aby si to 
sami utvářeli dál. Na řemeslo já jsem dokonce dost přísný. 
Žák musí poznat spouštěcí body, falešné dýchání, že pacient 
zapíná chybné svaly, nestabilizuje to a ono. Jinak zpracovává 
jen falešná data. Dneska na vysokých školách šprtají od gene-
tiky po molekulární biologii, ale promluvit s pacientem a po-
dívat se na něj neumějí.

Tajemná léčitelka
Vašemu přístupu v rehabilitaci se říká manuální 
medicína. Co to znamená?
Dnes už říkáme spíše myoskeletární medicína. Jednoduše 
řečeno, jde o používání rukou k léčebným účelům. Oficiálně 
se termín manuální medicína začal používat v roce 1965, 
kdy byla v Londýně založena společnost La Fédération in-
ternationale de médicine manuele.

Byl jste jedním ze zakládajících členů, ale „léčit 
rukama“ jste začal dřív. Jak jste se k tomu dostal?
Nepřímou cestou jako vždycky. Chtěl jsem být neurologem 
a po válce, když jsem dostudoval, jsem nastoupil na Henne-
rovu kliniku v Kateřinské. Jednou z věcí, které se tehdy ak-
tivně zkoumaly, byl slavný výhřez destičky neboli ploténky. 
První operace proběhla v roce 1934, takže těsně po válce to 
bylo ještě velké novum. A protože to implikovalo něco mecha-
nického, začal jsem provádět ruční trakce, takzvané nataho-
vání, s představou, že to může ulevit. Což se skutečně někdy 
stalo. A právě v té době v Praze probíhalo něco velmi typic-
kého pro určitý druh socialistického zdravotnictví. Laičtí lé-
čitelé byli vyzváni, aby se povinně představili na klinikách 
a prokázali tam, jestli jsou podvodníky, nebo ne. Mezi nimi 
byla i stárnoucí chiropraktička Čápová, tehdy dost známá fi-
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gurka. Bloudila od jedné kliniky k druhé, nikde o ni neměli 
zájem, až se octla u mě a já jsem řekl – beru. Objednal jsem 
pacienty a ona předváděla, co s nimi provádí. Pozoroval jsem 
ji dost dlouho, abych měl dostatečný materiál a mohl říct, 
jestli je to k něčemu.

A k čemu jste dospěl?
Že v určitých situacích je to dobré a v jiných zase ne. Problém 
byl, že nechtěla nic pořádně ukázat. Čápová se učila na chiro-
praktické škole v Americe, ještě před první světovou válkou, 
a tam museli slíbit, že nikomu svoje umění neprozradí. Na-
štěstí za ní současně se mnou chodil taky jeden fyzioterapeut 
a to byl velký fešák, jmenoval se Pavlát. Trochu ji okouzlil, 
takže mu přece jen něco ukázala, já to odkoukal a pak jsem to 
začal zkoušet sám. Nějak to šlo.

Jak se vaše metoda rozvíjela dál?
Po skocích. V některých kruzích neurologů jsem dokázal, že 
to, co dělám rukama, je k něčemu. Bylo rozhodnuto, že by se 
to mělo vyučovat. Ale to jsem jako absolutní autodidakt ne-
mohl a jediné kurzy v Evropě, kde se něco podobného vyučo-
valo, byly v Německu. Tak mě tam museli poslat, absolvoval 
jsem je a brzy mě udělali instruktorem. Obrat nastal, když 
kurzy navštívil norský fyzioterapeut Kaltenborn a prohlásil, 
že co vyučujeme, nevyhovuje a máme raději vyučovat osteo-
patické praktiky. To byly takzvané měkké mobilizace, při kte-
rých se pracuje nejen s páteří, ale i s klouby a svaly.

Druhým velkým skokem bylo, když jsme spolu s Vladi-
mírem Jandou začali s cílenými rehabilitacemi. Janda byl 
sám postižen obrnou a zažil moderní léčbu Američanky 
Kennyové. Ta skoro zázračně dokázala, že velká část ochr-
nutí je ve skutečnosti svalovým útlumem a že důvodem je 
nerovnováha. Například sval, který natahuje ruku, může být 
ochromen tím, když jeho antagonista neboli protihráč – sval, 
který ruku ohýbá – je příliš aktivní, v křeči. To byl velký objev! 
Zkoumali jsme to dál a zjistili, jak takovou nesouhru klinicky 
diagnostikovat. A najednou jsme měli racionální podklad k lé-
čebnému tělocviku. Pacient se musel naučit jedny svaly uvol-
nit, zatímco druhé posiloval. To byla kostra naší teorie.

Katastrofa v tělocvičně
Zajímáte se i o jógu?
Dokonce jsem se zúčastnil kurzu jógy, abych něco odkou-
kal. Výhoda asijských škol je v tom, že 
skutečně vycházejí z tisícileté empirie. 
Zatímco evropský tělocvik vychází ze 
švédského tělocviku z 19. století, jejž si 
pak různé školy národně natřely. Jako 
u nás Tyrš. Jsou to školy bez tradice, 
které spíš škodí, než prospívají.

Tělocvik, který se učí v našich 
školách, je špatný?
Většinou ano. Hlavně když se to dělá 
závodně. Třeba taková gymnastika. 
Vychází z bradel, švihových cviků 
a cviků, kde se vytvářejí pravé úhly 
působící páčení... To je katastrofa.

Ale jak to vlastně vzniklo? Že to hezky vypadá? Aby 
se posilovaly svaly?
Ano, ale ty svaly se posilují bez koordinace, bez znalosti 
těla. A tím se vytváří spousta nerovnováh. Některé svaly se 
vypěstují příliš aktivní a jiné jsou zase zanedbané. Zatímco 
jóga a tchaj-ťi rovnováhu respektují. Ale i tam, hlavně 
u jógy, kdo to nedělá pod dobrým vedením, tak si uškodí.

Jsou některé bolesti psychického původu?
Ano, ale tam je třeba být opatrný. Člověk, který trpí takovou 
bolestí, ke mně většinou přijde odjinud a už má tisíc štem-
plů, že je to psychické. Když mu pak začnete s psychikou, tak 
se vám stáhne. Řekne si – další, který nedovede vyšetřit moji 
bolest. Vy získáte jeho psychiku, když mu trochu od té bolesti 
pomůžete. Když vidí, že jeho bolesti rozumím, dá si říct i v ji-
ných věcech. Ale protože dnešní doktoři, ať jsou to neurolo-
gové, ortopedi nebo revmatologové, žádné funkční změny 
diagnostikovat neumějí a ty materiální chybějí, tak řeknou, že 
pacient je neurotik, dají mu něco na uklidnění a je to.

Ale může psychický stav přímo fyzické bolesti vyvolat?
Málokdy. Ale může je velice podporovat. Někdy je lepší naučit 
pacienta relaxovat než mu dělat dlouhou psychoterapii. 

Takže je možné tělem léčit duši?
Řeknu vám to raději v terminologii jógy. To nás jednou jeden 
profesor jogín výborně uvedl na správnou míru. Přijel do lé-
kařského domu z Indie a přednášel tam. Samozřejmě padla 
otázka, jestli jóga působí přes psychiku, nebo ne. A on nás od-
byl způsobem, který je vzorný. Řekl – víte, to odpovídá západ-
nímu způsobu myšlení, že vy máte tělo a duši. To my v Indii 
neznáme, pro nás je to jeden celek. A tak to totiž je. V pohybo-
vém ústrojí je rozdělení na tělo a duši neudržitelné z několika 
pádných důvodů. Zaprvé: bolest je vždycky něco somaticky-
-psychického, dokud ji neberete na vědomí, tak to není bolest. 
Zadruhé: pohybové ústrojí nefunguje, když nemá psychický 
impulz. A zatřetí: zkuste relaxovat psychicky a nerelaxovat 
svaly. Když naučíte pacienta relaxovat, lépe dýchat, lépe se 
uvolnit, lépe se držet, má to velký vliv i na jeho psychiku.

Ze zdravotnictví do dopravy
Narodil jste se v Lublani, v roce 1916. Jak se u vás 
doma vlastně mluvilo, německy?

Ano, otec byl lékař a za první světové 
války byl odvelen do některých špitálů. 
Byli jsme také v Terstu. Ale hned po-
tom jsme se vrátili do Prahy. U nás se 
mluvilo vždycky obojí, odmala jsem byl 
dvojjazyčný. Chodil jsem ale do němec-
kého gymnázia.

Pak jste šel na medicínu, ale 
dokončil jste ji až po válce. 
Během války jste bojoval 
v československých jednotkách 
v Anglii a tam jste se také seznámil 
s vaší ženou Iris. Co jste v armádě 
dělal?

KAREL LEWIT

1916–2014

Narodil se v Lublani, kde jeho otec 

Egon Lewit pracoval ve vojenské ne-

mocnici. Studium Lékařské fakulty UK 

přerušil včasnou emigrací do Paříže 

v březnu 1939. Přihlásil se do zahranič-

ního odboje, působil v Anglii. Po návratu 

do vlasti dostudoval medicínu. Byl spolu-

zakladatelem Pražské školy rehabilitace 

a zakladatelem moderní funkční diagnos-

tiky a myoskeletální medicíny v ČR. 
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Lapiducha, pak jsem jezdil v takových těch malých prů-
zkumných tancích. Různě jsem se flákal... Byl jsem 
i na frontě, obléhali jsme Dunkerque. Ale nebyla to ta slavná 
operace z roku 1940. My jsme tam byli až po invazi. V Dun-
kerque se totiž udržela velká německá posádka, která se 
bránila tím, že přístupové cesty zaplavila, takže zůstalo jen 
několik silniček, po nichž se Dunkerque dal dobýt. Naše bri-
gáda, asi pět tisíc mužů, měla hlídat, aby odtamtud ta velká 
a dobře ozbrojená německá posádka nemohla utéct nebo na-
dělat škodu. Měli jsme je držet v šachu.

Po válce vaše paní přijela sem a už jste tu zůstali. 
Proč jste vlastně v roce 1948 neodešli? Musel jste 
mít přece problémy, s anglickou manželkou, Žid...
Protože jsem nechtěl. Kdybych se dostal jako jeden můj 
příbuzný do státní správy, tak bych asi problémy měl, ale 
v medicíně to ještě šlo. A naše neurologie byla vynikající. 
Já jsem si tady vybudoval školu a jedinečný tým.

Ale i venku byste se jistě uplatnil, vaše práce tam 
přece měla a má velký ohlas.
Ale jen díky tomu, co jsem dělal tady! Pražská škola není ná-
hoda. Měli jsme vynikající výsledky a u Hennera skvělé mož-
nosti. Jinde by mě s tou manipulací vyhodili. Po roce 1968 
jsme ovšem měli velké potíže. Přišla normalizace a já jsem 
samozřejmě neprojevil žádnou radost. Celou kliniku rozprá-
šili, já jsem se pak načas uchytil v revmatologickém ústavu, 
ale pak mě buzerovali i tam. Jenže víte, ono se vždycky dalo 
něco udělat v tomhle Československu. Nakonec jsem přezi-
moval v železničním zdravotnictví. To bylo něco úžasného. 
Říkal jsem o tom, že jsem nejúspěšnější emigrant v této zemi 
ze zdravotnictví do dopravy.

Říká se, že se u vás scházeli disidenti.
No, to je poněkud přehnané. Moje žena Iris dělala překla-
datelku, víte? A její asi největší eskapáda byla, když přelo-
žila od Evy Kantůrkové ten slavný román Přítelkyně z domu 
smutku. Já mám spíš vztah k malířství nebo k hudbě, té i tro-
chu rozumím. Jsem dyslektik, takže čtu pomalu, a musím se 

udržet trochu ve svém oboru, tak mi na literaturu už moc ne-
zbývá čas. Ale prózu mám rád, jen poezii moc nerozumím.

Jste věřící?
Já ne. Manželka byla katolička. Občas chodila i do kostela. 
Ale jeden paradox mám: když je někdo vzdělaný věřící ka-
tolík, bude mým nejlepším přítelem. Ne náhodou, to je bez 
výjimky. Vysvětlit to nedovedu.

Máte něco, čím se v životě řídíte? Nějaký svůj kodex?
Mám, samozřejmě. To bych nemohl dělat to, co dělám. 
Když přicházíte s něčím novým, musíte mít jednak pře-
svědčení a jednak jisté morální vlastnosti, abyste si za tím 
přesvědčením stál.

Ale odkud na to berete sílu?
Já jsem věděl, že to, co dělám, má perspektivu. Musíte vědět, 
že jdete správnou cestou, a pak ji taky hájit. A snažit se praco-
vat v týmu. To znamená: nevytahovat se, respektovat druhé.

To mluvíte o práci. Ale v životě není jenom práce. Co 
vám pomůže, když se bojíte?
Podívejte, dogmatici myslí, že když nevěřím v Pánaboha, že 
v nic nevěřím. Já věřím v určité charakterové vlastnosti. V to, 
jestli je někdo schopen za určitou pravdou stát, nebo jestli se 
prodá za pár dobrých prací nebo kariéru.

Bojíte se smrti?
Ne. Samozřejmě nikdo nechce umírat v bolestech, ale jinak 
ne. Nejdůležitější je, aby člověk žil tak, aby se za sebe nemusel 
stydět a něco za sebou zanechal. Musí být velice těžké odejít 
a říct si – já jsem si všecko zpackal. To musí být skutečně zlé.

Takže jste spokojený člověk.
Jsem po smrti manželky samozřejmě trochu osamocený, 
proto jsem si teď vzal práci navíc.

Není každý po devadesátce tak svěží jako vy. 
Pracujete, řídíte auto... Myslíte, že je to geny, nebo 
způsobem života?
Obojí. Myslím, že důležité je zůstat aktivní. Pro lidi byl po-
krok, že mohou jít do důchodu, ale ne když musí. Kdo je 
ve svém oboru dobrý a může dělat dál, tak má dělat dál. Nebo 
si najít jiný způsob uplatnění. Není ale dobré namáhat se 
věcmi, na které už člověk nestačí. Třeba já jsem rád sjezdařil 
na lyžích a to už nemůžu. Teď když napadne sníh, tak si čun-
druju na běžkách tady okolo. Rád jsem chodil po horách, to už 
by bylo taky moc náročné. Ale v práci s lidmi mám tak dobrou 
techniku, že se neutahám. A baví mě to. Když máte funkční 
přístup, je pro vás každý pacient jako detektivka.

Ale musí to být dost náročné, ne? Myslím fyzicky.
Když jsem začínal, jeden učitel v Německu mi řekl – když 
před zkušeným osteopatem řeknete, že se unavujete, tak 
se jen usměje a ví, že to neumíte. A byla to pravda. Musíte 
to dělat tak, abyste se neunavila. Naše technika, kdy stále 
víc činnosti přenecháte pacientovi, k tomu vede. Svalstvo 
pacienta, když ho dovedete využít, je pro něj fyziologičtější 
a šetrnější než svalstvo nejlepšího terapeuta. V tom jsem 
důslednější než všichni osteopati.

A je to tím, že se neřídím žádnou ideologií, jen a jen fy-
ziologií. Všechny ty osteopatické a chiropraktické školy 
mají svoje ideologie a ty je omezují. Stejné je to i u akupunk-
tury nebo u jógy. Jsou to vynikající empirie, ale za nimi vždy 
sedí určitá ideologie, která omezuje. Ale jen věda, fyziolo-
gie, bez ideologických předsudků, otevírá cestu dál. 
RESPEKT 21/2009

Člověk má žít tak, aby se za 
sebe nemusel stydět. Musí být 
velice těžké odejít a říct si – já 
jsem si všecko zpackal.
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Jana 
Hybášková
Volala jsem  
do ústředí,  
že chci pryč
S evropskou velvyslankyní v Iráku  

o Islámském státu na dohled a životě 
v nebezpečném Bagdádu

MAR E K ŠVE H LA /  FOTO KAR E L CU DLÍN

Když jste před třemi lety odjížděla na misi do Iráku, 
řekla jste v Respektu: „Honí se mi hlavou, jestli to 
všechno zvládnu.“ Takže: zvládáte?
Nevím, ale opravdu dělám, co můžu.

Jak se dá vlastně ve vašem případě takové zvládání 
měřit?
Když jsem v roce 2011 do Iráku přijela, tak tam o EU nikdo 
moc neslyšel. Přede mnou nebyl žádný evropský velvy-
slanec, úřad čítal tři lidi a byl umístěný v rámci britského 

velvyslanectví. Nebyla podepsána Smlouva o spolupráci 
a partnerství, což je v zásadě veliká obchodní dohoda 
o všech možných oblastech. Nebylo nic. Navíc v Iráku je 
strašně komplikovaná bezpečnostní situace, takže co zajis-
títe v Bejrútu za týden a v Káhiře za měsíc, to v Iráku trvá 
měsíců několik. Přitom jsem neměla žádný seznam úkolů. 
Musela jsem si je vymyslet, najít, vybrat priority, přehod-
notit rozvojové programy, to vše při strašně omezených 
kapacitách. A když jsem si je našla, všechno se změnilo, 
protože Američané se ze dne na den vypařili jako pára nad 
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Žádný český diplomat zatím podobně těžkou a zá-

roveň prestižní práci nedělal. Jana Hybášková se 

před lety přihlásila do  mimořádně náročného 

konkurzu na  jedno z dvaadvaceti míst šéfů ev-

ropských misí ve světě, uspěla a zamířila možná 

na tu nejobtížnější – do Bagdádu. Umí výborně 

arabsky, má mezi iráckými politiky přátele. Přesto 

je realita mnohem tvrdší, než si na začátku před-

stavovala.
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Co zajistíte v Bejrútu za týden 
a v Káhiře za měsíc, to v Iráku 
trvá měsíců několik.

hrncem. V tu chvíli začala ta pravá legrace, protože hlav-
ním hybatelem byli najednou Evropané.

Co vám tam Američané nechali?
Nenechali tam nic.

Musely tam být nějaké rozpracované programy.
Ty nám ale nepředali.

Co jste tedy začali dělat?
Nejklíčovějším problémem je v Iráku bezpečnost a nedosta-
tek vlády zákona. Nikoli politická situace nebo sektářství. 
Můžete chtít zlepšovat školství, které je velmi důležité, do-
kud však nemáte aspoň základní fungující policejní a soudní 
systém, nedá se toho moc dělat. Takže oblast podpory irácké 
justice, policie, iráckého vězeňství a reforma spravedlnosti je 
z mého pohledu to nejdůležitější, co ta země potřebuje.

Američané tam tyhle věci neřešili?
Oni tam nedělali nic jiného, než že válčili, a když se jim začaly 
objevovat problémy, tak na ně položili poklop. A 31. prosince 
2011 tu pokličku zvedli a odešli.

Přesto v Iráku vznikla naděje, že si justici a bezpečnost 
můžou dělat sami, jenže pak se začala prudce zhoršovat si-
tuace v Sýrii. Na irácké hranici se nahromadili uprchlíci 
a v červnu 2012 musel irácký parlament hlasovat, jestli ty 
uprchlíky, což byli sunnité, do země pustí, nebo ne. Všichni, 
i velmi liberální, západně orientovaní poslanci říkali, že to 
hlasování nechtějí, protože Irák je ještě příliš křehký a poli-
tická textura takovou zátěž nesnese. A také nesnesla. Od toho 
momentu se všechny dosažené dohody a politický pokrok 
uvnitř Iráku rozpadly. Situace se pak už jen zhoršovala.

Proč Iráčané po pádu Saddáma Husajna nezvládli 
položit aspoň základy fungujícího státu?
Nedostatečná americká vojenská přítomnost v roce 2005 
způsobila strašnou eskalaci násilí. O Bagdádu se povídá, že 
v letech 2006–2007 po každé průtrži mračen přetékala ka-
nalizace, protože byla plná mrtvých. Děla se hrozná zvěrstva. 
Potom americké velení zvýšilo počet svých vojáků, v letech 
2008–2010 došlo ke zlepšení situace a k nějakým základům 

fungujícího státu. Pak ale Američané prosadili na druhý 
vládní termín premiéra Núrího Málikího. Tam někde začal 
i problém, který vidíme dnes, protože Málikí nestavěl Irák. 
Málikí stavěl šíitský stát.

V čem byl problém?
Sestavení Málikího koalice bylo příšerným krokem zpět 
v rámci křehkého a komplikovaného vývoje v té zemi. 

Všichni s ním zpočátku i spolupracovali, došlo k tzv. irbíl-
ským dohodám o rozdělení ropných příjmů, o spolupráci 
s Kurdy, o naplnění ústavy, o referendu o rozdělení disku-
tovaných teritorií. Málikí ale ani jeden z těch bodů nena-
plnil. Ani ve vztahu ke Kurdům, ani ve vztahu k sunnitům. 
On prostě odmítal postupovat jakýmkoli směrem ucele-
ného, jednotného Iráku. Nakonec to skončilo tím, že su-
nnité vyhlásili povstání.

Jak takové povstání vypadá?
Napřed desetitisíce mužů sedí podél silnice Bagdád–Ammán, 
postaví si tam stany, udělají shromáždění, kde si vykládají, 
natáčí se a posílají to do éteru. Měli několik požadavků, vláda 
jim však nevyhověla. Takže sunnitské povstání začalo v lednu 
2013 nabývat na síle. My jsme se pokoušeli navázat s nimi ně-
jakou komunikaci, podpořit je, respektive vyslechnout si jejich 
zákonné požadavky a tlumočit je irácké vládě, ale irácká vláda 
nás tam nepustila. Zorganizovala jsem výlet patnácti velvy-
slanců, a když jsme měli odjet, obdržela jsem telefonát vlády, 
že cesta není bezpečná. To mě zdvihlo ze židle, nicméně ni-
kam jsme jet nemohli.

Pak nastaly další věci, a to masakr v Havídže, kde armáda 
postřílela padesát sunnitů. Poté následovalo povstání ve vě-
zení Abú Ghrajb a Tadží, to už jsem pravidelně chodila a po-
žadovala zprávu, vyšetření, vstup do márnice, chtěli jsme vi-
dět lidi postřílené v Tadží, odkud kam vedou výstřely, a chtěli 
jsme vědět, kdo je zabil. To už jsme byli s Málikího vládou 
v dost tvrdé konfrontaci.

Proč Američané podle vás selhali? Nerozuměli situaci, 
podcenili ji, nebo udělali evidentní chyby? Ptám se 
kvůli tomu, nakolik jste se mohli poučit z jejich chyb…
V Iráku není nic černobílé, takže je těžké říct, že se události 
odehrály tak nebo tak. Myslím, že nejdůležitější obrat je „pod-
cenění situace“, a to ve všech ohledech, i v tom vojenském. 
Irák je příliš velká země na to, abyste ji přešel za sedm týdnů 
s padesáti tisíci vojáky a mohl říct: „Dobyli jsme Irák.“ Určitě 
podcenili to, co i pro mě, ačkoli jsem třináctý rok na Blízkém 
východě, bylo obtížné pochopit. A sice že míra devastace Irá-
čanů je obrovská, horší než v Egyptě či Libyi. Tam není nic 
jako společenská empatie. Cílem je zabít, zabít, zabít v pří-
mém přenosu. Všichni vraždí všechny, protože jim mnoho ji-
ných řešení nezbývá. Američané podcenili míru rozpadu spo-
lečnosti a míru neexistence jakékoli státní struktury. Pro ně 
jsou nepředstavitelné věci, že nemáte stát, soudržnost lidské 
společnosti.

Stát prostě nefungoval a uvedu příklad. Protisaddámovské 
sankce přišly do Iráku ve stejném čase, kdy do Českosloven-
ska a jeho státní správy byly zaváděny první počítače. Irák ale 
kvůli třináctiletým sankcím neprošel komputerizací. Na po-
čítačích nemají státní rozpočet, ropný systém, nic. Všechno 
na všech ministerstvech se dělá jen papírově. Neumíte si 
představit tu míru devastace lidského kapitálu v situaci, kdy 
se kolem pracuje na počítačích. Ale ne že by nechtěli. Od roku 
1981 dělají jen to, že utíkají do krytu. Prostě žijí v opravdové 
dlouhé válce. Tohle Američané podcenili. Dostali se do bez-
pečnostního vakua a nedařilo se jim stavět další struktury. 
Navíc měli pocit, že si to Iráčané musí vyřešit sami. My Češi 
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však víme, že za jistých okolností to ty společnosti samy ne-
zvládnou. A irácká společnost opravdu sama nemůže.

Proč si tedy máme myslet, že práce Evropské unie 
v Iráku nebo konkrétně vaše s velmi omezeným 
rozpočtem bude úspěšnější?
Já rozhodně dokážu s deseti lidmi mnohem víc než Ameri-
čané se stovkou lidí. Máme dobré projekty a náš vliv napří-
klad ve strukturách irácké policie je mnohem větší, než byl 
kdy americký.

Nová je míra krutosti
Jak je možné, že situace přerostla do dnešní podoby, 
kdy velkou část Iráku zabral takzvaný Islámský stát?
V situaci neustávajících represí hledaly sunnitské kmeny 
ochranu. To je to klíčové slovo současného Iráku – ochrana. 
Mezi arabskými sunnity v Iráku vznikla naprosto jasná po-
ptávka po ochraně a spravedlnosti. A když se rozhlédnete ko-
lem a vidíte nějaké bojovníky, kteří ochranu nabízejí, sáhnete 
po nich. Takže tento jev Islámského státu není náhodný.

Jak vůbec vznikla tak rozsáhlá státní struktura, kterou 
Islámský stát postupně nabyl?
Koncem roku 2013 došlo v Sýrii k setkání několika lidí, 
z nichž jeden se jmenuje Bagdádí. Jeho identita není známa. 
Kolují nějaké jeho obrázky, podle mě ovšem nemusí být 
pravé. Ví se ale, že hned na prvním setkání, kdy ten spolek 
založil, s ním byli lidé ze súfistické školy nakšbandíja, které 
se nesprávně říká Baas. Důstojníci a generálové strany Baas 
byli především z Mosulu a oblastí kolem něj. Nejsou všichni 
Saddámovi lidé, někteří dokonce působili proti Saddámovi. 
Nicméně tato baasistická organizace nakšbandíjů je nejsil-
nější složkou jevu, jejž nazýváme Islámským státem. A třetí 
skupinou, která Islámský stát zakládala, jsou Čečenci.

Zpočátku se uchytili na severovýchodě Sýrie. Byl tam 
tehdy jasný úmysl obsadit Irák?
O to šlo – o vytvoření státu na území Iráku. V tom se liší od al-
-Káidy. Al-Káida je exteritoriální organizací a oni jsou terito-
riální. A důvod, proč to chtěli založit? Jsem naprosto přesvěd-
čena, že jim jde o ropný emirát, o naftu, byznys. Známé věci 
v tom obsažené, krutosti a tak dále jsou jen formou psycholo-
gického boje. Cílem je nafta.

Není ale nafta a peníze z ní jen prostředkem k šíření 
ideologie?
Jsem přesvědčena, že jde o peníze. Konzistentní ideologie je 
v jejich projevech minimum. Naopak se zdá, že islám je jen 
krycí pojem pro ropný emirát.

Vy jste měla na konci roku 2013 informaci, že tam něco 
nebezpečného vzniká?
Nemůžu říct zdroje, ze kterých ta informace pochází, ale 
měla. Věděli jsme, že dojde k ozbrojenému střetu mezi sunnit-
skou populací a šíitskými ozbrojenci. Reportovali jsme to ho-
rem dolem do Evropy. Mediálně to bylo vidět jako bitva o Fa 
llúdžu, bitva o Ramádí a odliv uprchlíků z oblasti Anbáru. To 
byl leden 2013. Bylo nám známo, že se tato situace výrazně 

zhorší, takže jsem od února tlačila Kristalinu Georgievovou, 
eurokomisařku pro humanitární záležitosti, mimochodem 
vynikající, rozumnou ženu, dnes šéfku evropského rozpočtu, 
se kterou se výborně spolupracuje, k pomoci uprchlíkům. 
Přivezli jsme ji 15. března do Iráku a jezdili jsme s ní kolem 
Mosulu, po té palebné hranici, abychom se obě dověděly, co 

všechno padne. To už jsme věděli, že Mosul padne, že dojde 
k sunnitskému povstání, ale nevěděli jsme, že to bude Islám-
ský stát. Věděli jsme, že hrozí milion uprchlíků z té oblasti.

Šlo vzniku Islámského státu předejít nějakou 
spojeneckou akcí?
Myslím si, že jsme mohli být daleko tvrdší. Američané mohli 
být tvrdší vůči Málikímu. Měl se víc přitlačit ke zdi, aby na-
plnil zákonné požadavky sunnitské populace. Ale nestalo se 
tak. Navíc kamkoli jsem se za ty tři roky dostala, nikdo ne-
chtěl o Iráku nic slyšet. Ani v Bruselu, ani ve Washingtonu. 
Všude byla cítit unavenost a neochota se o tom bavit. Tíživým 
problémem byla Sýrie a syrští uprchlíci.

Hillary Clintonová prohlásila, že chyba vznikla 
kvůli Obamově neochotě zasáhnout v Sýrii. Tak se 
tam vytvořil prostor pro vznik Islámského státu. 
Souhlasíte?
Ty věci spolu bezpochyby souvisejí, dnes však rozhodně ře-
šíme problém, který se zrodil v Iráku. V tuhle chvíli myslím 
hlavně na jednu věc: na to, že budete mít území rozpadlých 
států, kde bude zdroj nerostného bohatství, ať už ropy nebo 
něčeho jiného, bude tam segregovaná populace a nestabilní 
okolí. A to se může zopakovat v Africkém rohu, v Jemenu, v is-
lámských teritoriích Afriky.

Hraje v růstu Islámského státu důležitou roli poměrně 
početná skupina mladých, často asi nezaměstnaných 
mužů arabsko-středoasijské populace, kteří jsou 
mobilní a odhodlaní zabíjet?
Ne. Ohromnou a zatím neviděnou roli hraje druhá čečenská 
válka a skutečně celý ten čečenský problém, kde se věci ne-
chaly dojít k totální radikalizaci. Důsledkem byl vznik kav-
kazských islámských skupin. Právě proto upozorňuji, že celé 
to není až tak arabské, jak si myslíme. Pro mě je skutečně ni-
kdy neuznaný Kavkazský emirát Dokua Umarova modelem 
pro to, co nyní vidíme.

Co je na Islámském státu nového, co jsme předtím 
neznali?
Nová je míra krutosti. A také zmíněná teritorialita. Pocho-
pili, že musí mít území, stát, ministra financí, ropnou infra-
strukturu, že musí mít platy, dovážet zeleninu do obchodu 

Cílem není šíření ideologie, 
ale nafta. Islám je jen krycí 

pojem pro ropný emirát.
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atd. Proto byli příslušníci Islámského státu občany Mosulu 
vítáni, protože tam najednou někdo uklidil ulice, dovezl 
zeleninu, vyplatil mzdy, což předtím irácká vláda nedělala.

Mluvila jste o klíčovém slovu „ochrana“. Představovali 
si ji ale sunnitští Arabové v Iráku takto? Vyhovuje jim 
kruté zřízení, jaké tam teď vzniká?
Je těžké na to odpovědět, musíte rozlišovat mezi sunnitskou 
a nesunnitskou populací. Tohle je sunnitský stát, který tvrdí, 
že všichni ostatní jsou heretici. Takže křesťané ani jezídové 
po něčem takovém nevolali, sunnitská populace ano.

Ale Kurdové jsou přece také sunnité.
To ano, jenže Kurdové jsou Kurdové. Tam platí pouze: Já jsem 
Kurd a tečka. Teprve potom jsou sunnité.

Takže dělicí čára není důsledně mezi sunnity a šíity.
Není. Jde o území východní Sýrie, kde nerostou olivy. Dále 
území západního Iráku a Jordánska. Je to skupina arab-
ských sunnitských kmenů, jež válčily proti Osmanům, proti 
Britům, proti komukoli, kdo do té oblasti přišel. Vzepřely se 
svým způsobem Bašáru Asadovi a totálně také Málikímu. Ta-
hle kmenová skupina je tam odjakživa a to, že jsme si my na-
malovali linky v písku jako státní hranice, je náš problém.

Mluvila jste o tom, že jedním z rysů Islámského státu 
je nová míra krutosti. To přece běžným sunnitským 
Arabům nemůže vyhovovat, nebo ano?
Dnes jim to nevyhovuje. Na začátku jim ten systém přinesl 
takovou jakousi státní funkčnost, po níž volali. My ale máme 
velmi zprostředkované zprávy zevnitř toho území.

A jak se tam žije?
Máme zprávy o těžkých deportacích polpotovského typu, od-
dělování mužů a žen, jejich sestěhovávání na jednu hromadu. 
Máme zprávy o masovém prodeji žen do otroctví.

Kdo je kupuje?
Celý Perský záliv, Asie i lidé v Iráku. Mezinárodní organi-
zace se tyto ženy pokoušejí vykupovat zpátky. To dělají hlavně 
u jezídů. Islámský stát žije kromě šmeliny s naftou právě or-
ganizovaným zločinem: obchodem s lidmi, s orgány atd. Je 
to něco podobného jako Tálibán, pouze nejde 
o opium a heroin, ale o lidi.

Čím si vysvětlit poměrně vysoký stupeň 
sofistikovanosti, v jehož rámci Islámský 
stát bojuje?
Bylo to celé velice dlouho připravováno. Proto 
jde o velmi účinnou vojenskou strukturu. My 
je stále bereme jako teroristický stát, protože 
to o sobě publikují na internetu. Jenže oni mají 
techniku a plné baasistické vojenské velení.

Pokud obchodují s orgány, tak se 
tam musí do organizovaného zločinu 
zapojovat i například lékaři a další 
nevojenské skupiny.

Uvnitř toho státu je deset milionů lidí. Žijí sice jakoby v polpo-
tovské diktatuře, jinak tam ale fungují základní služby, teče 
tam voda a dodává se elektřina. Z Mosulu, jenž byl obsazený 
Islámským státem, chodí lidé nakupovat do Kirkúku, který 
obsazený není. Nejde tedy o hermeticky uzavřenou oblast. 
Když jste křesťan, tak musíte uprchnout, jinak vás zabijí, vez-
mou dítě, znásilní ženu a prodají ji. Když však jste sunnita, tak 
se tam asi vrátíte, jako se vraceli lidé do hitlerovského Česko-
slovenska. I v dnešním Iráku lidé normálně žijí. V pátek večer 
v Karádě, což je hlavní čtvrť Bagdádu, nezaparkujete. Jsou 
tam rodiny s dětmi, jedí pizzu, kupují balonky. A dvacet kilo-
metrů od Karády je bojiště.

Jak se dá tento kriminální Islámský stát zničit? Všichni 
znalci vědí, že pouhými leteckými útoky to nepůjde…
Řekla bych pouze větu, že bez použití přiměřené vojenské síly 
to nepůjde. Jako velvyslankyně k tomu ale nemůžu říct víc.

Jsem nejdéle ve službě
Jak život v Bagdádu ovlivňuje fakt, že na dohled je 
armáda Islámského státu, jež se chystá Bagdád dobýt?
Možná naivně si myslím, že o Bagdád nejde. Nejde o snahu 
vyvrátit irácký režim. Oni skutečně stavějí ropný stát. 
A v Bagdádu není žádná ropa, není tam žádná svatyně, jejíž 
zničení by jim přineslo nějaký psychologický efekt na webo-
vých stránkách, a je tam šest milionů lidí, které by museli šatit 
a živit. Jsem přesvědčena, že Bagdád se může ocitnout ve váž-
ném nebezpečí až jako odplata. To znamená, když někdo vy-
bombarduje Mosul, potom Pánbůh s námi.

Řada lidí ale tvrdí, že síla a motivace šíitských jednotek 
jsou takové, že Islámský stát nemůže Bagdád dobýt.
Myslím, že to není pravda. Uvnitř Bagdádu je stále hodně su-
nnitského elementu a irácké bezpečnostní síly už naprosto se-
lhaly při útoku na Mosul.

Jak se tedy nyní v Bagdádu žije? Dá se poznat, že je 
na dohled nepřátelská armáda?
Ne. Bagdád je rozdělené město. V takzvané zelené zóně, 
kde sídlí ambasády, spousta vládních úřadů, parlament, 
hotel Rašíd a bydlí v ní většina vysokých iráckých předsta-
vitelů, je absolutně sterilní prostředí pod vysokou ochra-

nou. Mimo zelenou zónu plyne 
život, seč může, normálně. 
Iráčané prostě po třiceti letech 
usoudili, že zkusí žít. Všude 
ale něco vybuchuje, máme 
zase tisíc sedm set mrtvých 
za měsíc, což není málo. Útoky 
mezi sunnity a šíity a kdo ví 
kým ještě trvají. Každá oblast 
má svůj checkpoint, každý má 
své milice, což je daleko horší.

Co tam znamená pojem 
milice?
Ochranné oddíly, což může 
být deset mužů s kudlami 

JANA HYBÁŠKOVÁ
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2011 působí jako velvyslankyně EU 

v Iráku. Od 1. září 2015 bude Jana Hy-

bášková zastávat post velvyslankyně 

Evropské unie v Namibii.
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nebo tisíc lidí s kulomety. Má to různou dimenzi, ale je to 
to hlavní, co ničí život celé země. Oni stavějí checkpointy, 
oni dělají kontrolu území. Jiné právo a pořádek, než nasto-
lují milice, neexistuje. Policie skutečně funguje jen v kurd-
ských oblastech.

Jak se žije v Bagdádu vám?
Za mě nese odpovědnost britské ministerstvo zahranič-
ních věcí, takže standardy bezpečnosti britského velvy-
slance jsou i mými standardy. Pokud někam jedu, za-
míří tam napřed tým, který zjistí, jestli to místo je, či není 
bezpečné, vymyslí cestu – pokaždé jinou, jindy a jinak. 
A na místo mě doprovází osm mužů ochranky. Když vy-
jíždím mimo zelenou zónu, jede jedno auto přede mnou 
a jedno za mnou. A když kamkoli jdu, strážný musí jít 
přede mnou a za mnou. Navíc celou dobu tří a půl roku, 
které jsem v Iráku, jsem nikdy nesundala sedmnáct a půl 
kilogramu těžkou neprůstřelnou vestu. Máme mít i helmu, 
tu mám však raději vedle sebe na sedadle.

Kolik času během měsíce trávíte mimo velvyslanectví?
Mám čtyři až pět pohybů mimo zelenou zónu týdně. Délka je 
podle situace. Normálně bychom neměli být venku déle než 
devadesát minut. Když tam máte delegaci a potřebujete něco 
řešit, tak nám dovolí být venku déle.

Jak na vás tohle napětí působí?
Je velmi stresující být neustále ve střehu před možným úto-
kem. Mívám stavy tělesné nevolnosti.

Hovoříte s iráckými politiky arabsky, nebo anglicky?
Arabsky, i když někteří z nich samozřejmě umějí anglicky. 
Mluvím arabsky lépe než anglicky, což mě docela šlechtí.

Jaká je to výhoda?
Mám v té zemi mnoho letitých kontaktů, přátel. Jsem tam 
nejdéle sloužící současný diplomat, jiní často rotují. Ameri-
čané jsou tam osm měsíců a jdou domů. Já se rozhodla být 
v Iráku čtyři roky, abych mohla vybudovat nějaké vztahy. 
Takže jsem do značné míry privilegovaná osoba. Chodím 
do iráckých médií, podařilo se mi vystoupit v několika tele-
vizních show. Dvakrát za měsíc dělám setkání s arabským 
tiskem, kde mluvím arabsky. To jiní velvyslanci nemohou.

O čem hovoříte? Co je zajímá?
Je strašně zajímá, co vlastně Evropská unie v Iráku dělá. 
A děláme toho spoustu. Například velkou reformu školství 
v rámci UNICEF a UNESCO. Hlavně se ale zaměřujeme 
na právo a pořádek, jak jsem se už zmínila. Evropští ex-
perti působí v justici, irácké vězeňské službě, v policejních 
akademiích, mám program pro ženské policistky. Teď do-
staneme peníze členských států EU na veliký projekt boje 
proti terorismu. Tak to teď vymýšlím a sháním experty.

Když to vezmeme obecněji: po deseti letech víme, že 
představa – svrhneme diktátora, uspořádáme volby 
a problém bude vyřešený – byla velmi naivní. Co tedy 
má dnes být cílem našeho snažení v Iráku?

Zdravá a pevná stabilizace té oblasti. A největším problé-
mem je skutečně nedostatek vlády zákona. Svobodné volby 
musí být doprovázeny pocitem spravedlnosti. A bohužel si 
myslím, že to je největší problém Blízkého východu. Kaž- 
dý si připadá utlačovaný a každý si myslí, že jeho podíl 
na spravedlnosti je menší než podíl lidí okolo něj, takže 
si jde spravedlnost vydobývat nezákonnou cestou. A z to-
hoto titulu jsou investice do justičních reforem, do stavu 
vlády a práva, do existence policejního systému a řady dal-
ších nejdůležitější. Je dobře, že diktátoři zmizeli. Situace je 
teď hrozně rozbouraná a náprava po jejich vládě bude stát 
spoustu úsilí a peněz. Vše je ale otevřené.

Obnovuji si ruštinu
Před odjezdem na iráckou misi v roce 2011 jste říkala, 
že zastupovat Evropskou unii na Blízkém východě je 
pro vás snová práce. Je tedy skutečně taková, jakou 
jste si ji představovala?
Tím se vracíme k první otázce, co se povedlo a co ne. Za-
čátky opravdu nebyly jednoduché. Potom přišlo bohu-
žel velice dlouhé období Málikího vlády, kdy jsme se stále 
o něco snažili a ono se to nedařilo. Jako bychom šli hla-
vou proti zdi. Další krize přišla po útoku Islámského státu 
na Sindžár, kam je uchýlili jezídi. Na té hoře byly desetiti-
síce lidí a padesát stupňů tepla. Útoky pokračovaly a Is-
lámský stát se blížil k Irbílu (kurdské hlavní město – pozn. 
red.). Telefonovala jsem všem, které jsem sehnala: do Wa-
shingtonu, do Evropy, Britům, aby létali a shazovali vodu. 
A nikdo nic. Brusel nemá leteckou kapacitu, World Food 
Program zase měl letadla v Jižním Súdánu. Volala jsem ně-
kterým členským státům EU, jež měly letecké kapacity, od-
pověď však byla negativní. Ta absolutní bezmocnost trvala 
osmačtyřicet hodin. Další den jsem pak volala do ústředí 
v Bruselu a řekla jsem, že už v Bagdádu nechci být.

A co vám řekli?
Že jednají, ale nikdo nedělal nic. Ten večer si pak pětihvěz-
dičkový generál sedl k Obamovi do auta a řekl mu, že je 
potřeba tam tu vodu začít házet. Američané potom za-
čali létat humanitární lety a to byla základní změna situ-
ace. Nebýt amerického rozhodnutí, nevím, co by tehdy v té 
zemi bylo.

Tak je to snová práce, nebo není?
Pro mě je Evropa projektem nesmírného významu a moci 
pomáhat na jednom z nejtěžších míst mě naplňuje pocitem 
užitečnosti. 
RESPEKT 42/2014

Za dobu tří a půl roku v Iráku  
jsem nikdy nesundala sedmnáct 
a půl kilogramu těžkou 
neprůstřelnou vestu.
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Vojtěch Cepl
Věřím na tlak 
vnějšího světa
S bývalým ústavním soudcem  
o malé důvěře v justici a o tom,  
že i slovo může zabíjet
E R I K TAB E RY /  FOTO G Ü NTE R BARTOŠ

V posledních týdnech se objevila řada kriminálních 
případů, do kterých byli nějak zapleteni právníci 
a soudci. Kauza Berka, NBÚ, Setuza... Nejsme 
na prahu podobného úkazu jako v roce 1997, kdy 
u nás většina lidí ztratila důvěru v politiku? Tentokrát 
jde o justici.
Důvěra v justici je nepochybně malá. Odhlédneme-li 
od všech konkrétních postav těchto kauz, zjistíme, že nej-
větší nedorozumění je v tom, že za stav justičního systému 
zodpovídají politici, nikoli soudci. Zákon o soudcích vzniká 
v parlamentu, a soudci tudíž nemají vliv na budování a re-
formování systému, proto se žádná reforma ještě neudála.

Jak by měla debata, do které by byli více zahrnuti 
soudci, vypadat? O čem ji vést především?
Úplné jádro pudla a hlavní chyba podle mě spočívá v tom, 
že je u nás všeobecně podceněn nejen význam práva, ale 
i neformálních pravidel lidského chování. Justice neboli 
moc soudní je kromě exekutivy neboli moci výkonné a le-
gislativy neboli moci zákonodárné třetím samostatným zá-
kladním pilířem budování státu. Tato konstrukce se u nás 
ve skutečnosti neprosadila, neboť stále převládá ideologie 

parlamentarismu, podle níž veškerá moc vychází ze zastu-
pitelských sborů a realizuje ji vláda. 

Většina lidí uvažuje takto: Justice nefunguje, je nevý-
konná, pomalá, nespravedlivá, kdo to má na starosti? Aha, 
ministr spravedlnosti. Takže, pane ministře, udělejte si 
ve svém rezortu pořádek. A ministr dělá pořádek podle 
svých pravomocí – povyšuje poslušné soudce a navrhuje 
potrestání těch, kteří rozhodují odlišně od jeho názoru. 
Nemá zájem po tolika neúspěšných pokusech o reformu 
změnit rozdělení pravomocí a kromě toho věří jako vět-
šina, že v demokracii všechna moc patří lidu, to jest parla-
mentu, a že soudci mají být vlastně jen ústy zákonodárce.

Kde ta představa vznikla?
V Evropě před Francouzskou revolucí převládalo římské 
právo, v němž dominantní roli hrály precedenty neboli 
právo soudcovské. Protože soudci byli jednou z nejnenávi-
děnějších opor absolutní monarchie, byli revolucí smeteni 
a precedenty nahrazeny zákony vydávanými parlamen-
tem. Převládla představa, že pouze parlament vyjadřuje 
vůli lidu, a soudci se stali výkonnými úředníky, kteří bu-
dou dodržovat pravidla sepsaná v zákonech. Tuto změnu 



43

Vojtěch Cepl patřil mezi nejvýraznější soudce 

Ústavního soudu, jeho jasně formulované názory 

i kritičnost, břitkost a ironie byly věhlasné. Rozho-

vor byl veden začátkem roku 2006, kdy se obje-

vila řada případů, do nichž byli zapleteni právníci 

a soudci. V té době byla také prezidentem Klau-

sem odvolána předsedkyně Nejvyššího soudu Iva 

Brožová – ta se proti tomuto kroku postavila a po-

dala proti svému odvolání stížnost k Ústavnímu 

soudu. Ústavní soud se Brožové zastal a odvolání 

označil za protiústavní.
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označil jeden slavný srovnávací právovědec jako „fran-
couzskou deviaci“, odchylku od normálního systému, 
který zůstal zachován pouze v angloamerických zemích. 
Naštěstí se v Evropě začíná systém vracet do normálu, 
ve kterém vedle sebe koexistují jak precedenty, tak i zá-
kony. Taky u nás začíná fungovat precedenční právo: jed-
nak proto, že náš právní řád se stává součástí evropského 
práva, a kromě toho česká ústava z roku 1993 výslovně 
stanoví, že rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro 
všechny orgány i osoby.

To ale politici nevědí a rozhodnutí Ústavního soudu 
neberou příliš vážně.
Máte pravdu, většina lidí to neví, a protože jde o závažnou 
změnu, obávám se, že to neví ani mnoho politiků, a do-
konce ani někteří právní teoretici. Tradice Francouzské 
revoluce, která ostatně byla jedním ze základů socialismu 
a komunismu, má u nás velikou setrvačnost. Bude trvat de-
sítky let, než se to ve vědomí lidí změní.

Zatím se to příliš nemění, politici berou justici jako 
svůj prostor a ti, kteří neuspěli, dostávají posty 
soudní. Není možné najít pojistky proti politizaci 
justice?
Jestliže politizací rozumíte prosazování zájmů a programů 
jednotlivých politických stran, pak máte pravdu. Někteří 
naši soudci přeskakují mezi politickými a soudními pozi-
cemi, což nepřispívá k jejich nezávislosti.

Každá moc korumpuje. Jsou soudy, kde se postupně 
v předsednictví vystřídají všichni soudci. Nebo jsou tam 
časové limity: i když je úřad soudcovský, je doživotní, 
funkce se mění.

Na případu šéfky Nejvyššího soudu Ivy Brožové jsme 
viděli, že politici dekretují, kdo tu smí co řídit.
Problém je, že v otázce odvolání předsedy Nejvyššího 
soudu je ústava kusá, stanoví pouze, kdo předsedu jme-
nuje. Ustanovení o odvolání předsedů soudů jsou podrob-
nější v zákoně o soudcích, který je normou nižší právní síly. 
Otázkou je, zda odvolání předsedy Nejvyššího soudu je 

třeba vykládat analogicky s pravidly o odvolání předsedů 
obecných soudů, na kterých participuje ministr spravedl-
nosti, nebo zda výklad má vycházet z obecných principů 
ústavy, založené na dělbě moci.

Kde je chyba? Ve znění, ve výkladu ústavy?
Mezeru v ústavě je třeba vyplnit interpretací. Budoucí 
rozhodnutí v této otázce dotvoří ústavní právo: jestliže se 

současná změna prosadí, vznikne nepsané pravidlo, že  
každý nový prezident může uvolnit místo pro svého no-
vého předsedu Nejvyššího soudu, což by bylo jistě nežá-
doucí zvýšení jeho pravomocí. Na druhé straně by to zna-
menalo snížení nezávislosti celého soudnictví ve vztahu 
k výkonné moci.

Jak odvolání šéfky Nejvyššího soudu vidíte vy?
Je žádoucí, aby předseda Nejvyššího soudu byl velmi ne-
závislý, protože reprezentuje moc soudní, která, jak bylo 
řečeno, je nepostradatelnou zárukou ochrany řádu jakožto 
protiváhy vlády většiny.

Ale jak to zajistit?
Hlavní korekturou nedokonalostí vlády většiny je vláda 
práva, stabilního ústavního pořádku, se kterým musí být 
v souladu celé zákonodárství a rozhodování vládních or-
gánů. Jen tak je možné uskutečnit ideál svobodné společ-
nosti, ve které lidé chtějí žít pod vládou řádu zapsaného 
v ústavě namísto toho, aby by je ovládali jiní lidé. Tato 
ideologie konstitucionalismu na kontinentě nemá silnou 
tradici, protože zde vždy převládala vláda monarchů, feu-
dálů nebo politiků.

Náměstek ministra spravedlnosti, poradce premiéra 
Paroubka a vyjednávač vlády Jiří Vyvadil je 
zároveň členem Nejvyššího správního soudu. Jak 
je to možné? Skutečně stačí, že si jen pozastavil 
členství?
Soudcovská funkce má být absolutně neslučitelná s čím-
koli jiným. Je možné, že časem někdo změní klobouk, ale 
není možné občas ze soudcovských funkcí přeskakovat 
do politiky, nebo dokonce obojí dělat paralelně. Je to dů-
sledek padesáti let, ve kterých u nás nefungovala nezávislá 
justice a neexistovala dělba moci.

Možná i proto ještě nemáme takový cit pro 
spravedlnost. Když mohou právu rozumět jen 
právníci, tak se veřejnost o porozumění ani nesnaží.
Lidé často říkají: Proč to do té ústavy nenapíšete přesně? 
Jednak se všechny alternativy situací, které nastanou, ne-
dají předem odhadnout a jednak právní předpisy, jež musí 
používat běžný nejednoznačný jazyk, se vždycky musí do-
tvářet interpretací. Právníci musí totiž používat v předpi-
sech, které jsou pro všechny lidi, běžný jazyk. Kromě toho 
zastupitelská demokracie všude značně oslabuje, protože 
ve volbách mají stále větší váhu peníze, nátlakové skupiny 
a média. Proto jsou soudy mnohem důležitější, než si my-
slíme. Musí být nejen odborně kvalifikované, ale soudci 
musí prokázat během svého života morální integritu. Jen 
tak se mohou stát součástí nejctihodnější elity společnosti, 
jež se vytváří v soutěži a objektivním výběru. V tomto po-
hledu souhlasím s prezidentem, který trvá na tom, aby se 
změnil výběr soudců.

Jak je možné, že ministr a prezident odvolají šéfku 
Nejvyššího soudu a nemají potřebu veřejnosti 
důsledně vysvětlit, co je k tomu vedlo?

Hlavní korekturou 
nedokonalostí vlády většiny 
je vláda práva a stabilního 
ústavního pořádku.
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I kdyby platila pravidla, že ji mohou odvolat, 
musí to dostatečně odůvodnit, aby rozhodnutí 
bylo přezkoumatelné.

Nakonec jsme se dozvěděli jediné 
vysvětlení: že Brožová nedokázala sjednotit 
judikaturu. Co si pod tím představit?
Sjednocování judikatur je důležité, musí se 
však nejdřív připustit, že se musí soudcům dát 
větší volnost, aby právo dotvářeli podle vývoje 
a situace.

Takže politici chtějí po Brožové něco, co 
sami nechtějí soudcům povolit? Aby se 
podíleli na tvorbě pravidel?
Přesně tak. Soudci by měli více participovat 
na přípravě návrhů zákonů, a dokonce předlohy 
zákoníků, připravených odbornými grémii, by měly být 
v parlamentě přijímány nebo zamítány bez úprav a oprav 
jako celek. Příprava zákonů je specializovaná odborná čin-
nost a nemůže být nahrazována lidovou tvořivostí.

Chtěl jsem rezignovat
Chybí vám, že nejste na Ústavním soudu?
Naopak. Práce na Ústavním soudu je sice významná, ale 
často velmi úmorná, protože musíte přečíst denně stovky 
stránek a pečlivě sledovat procedurální chyby a chybičky. 
Celý život jsem byl zvyklý pravidelně si číst odbornou lite-
raturu, což jsem u soudu nemohl, a ztratil jsem kvůli tomu 
v některých oblastech přehled. Na Ústavním soudu jsem 
se snažil, aby se idea soudního přezkumu zákonů prosa-
dila a upevnila. Jsem si vědom toho, že jde o zásadně nový 
přístup a jeho zavádění naráží vždy na odpor. Zdá se mi, že 
význam ústavních soudů ve všech postkomunistických ze-
mích slábne.

Čím to je?
Setrvačnost je silnější. Právo je součást širšího systému, 
normativního řádu společnosti, do něhož náleží i mo-
rálka. Tato pravidla jsou obsažena ve vědomí lidí. Jedná 
se tudíž o psychologický fenomén, který se mění jenom 
velmi pomalu v procesu socializace výchovou a vzdělá-
ním. Jinými slovy, právo nestačí reformovat jenom změ-
nami právních předpisů, ale prosazením pravidel lidského 
chování do myslí a srdcí lidí. A protože právní vědomí 
naší společnosti je značně oslabené, nepostačí k jeho 
změnám ani nová legislativa, ani vymáhání práva, ale 
jedná se o hlubší a rozsáhlejší změnu, která zahrnuje ne-
jen soudce a soudy, státní orgány, ale i školy, rodiny, ob-
čanský sektor atd.

Co byl podle vás za deset let působení na Ústavním 
soudu nejdůležitější moment?
Při srovnávání ústavních systémů se někdy měří výkon 
ústavních soudů i podle toho, kolik mají konfliktů s exe-
kutivní a legislativní mocí. Jestliže nastala harmonie, tak 
vlastně ten soud nefunguje. Za důležité považuji, že jsme 
zabránili některým faktickým změnám ústavy. Pokud 

jde o mě, považuji za nej-
významnější svou práci 
zpravodaje pro zrušení re-
gulovaných nájmů. Je to 
důležité z hlediska ekono-
mického, etického, psy-
chologického, protože re-
gulací se porušuje princip 
ochrany vlastnictví a rov-
nosti občanů. Všechno 
jsem mnohokrát důkladně 
sepsal a nakonec jsme re-
gulaci zrušili. Minister-
stvo financí rozhodnutí 
Ústavního soudu obešlo 
formálním přečíslováním 
nového zákona se starým 

obsahem, což náměstek sám označil jako kulišárnu. Proto 
jsme to zrušili znovu. V odůvodnění jsem poznamenal: Ne 
abyste na to reagovali zmrazením cen nájmů, to je pro pří-
pady zvláštní nouze – povodně, zemětřesení atd. A samo-
zřejmě, vláda ceny hned zmrazila. Od té doby se nestalo 
nic a parlament žádnou změnu neprovedl.

Co jste si o tom myslel?
Tehdy jsem chtěl rezignovat. Přátelé mi ale říkali, abych 
nebyl patetický, že se chci zviditelnit. Tak jsem si říkal, že 
počkám: parlament brzy vydá nový zákon a vyřeší se to. 
Čekám dodnes.

Jak vidíte fungování dnešního Ústavního soudu?
Asi nečekáte, že vám k tomu moc řeknu. Nevidím tam 
střety s ostatními mocemi, připadá mi to jako pokus o har-
monický soulad mezi všemi nejvyššími orgány státu. Obá-
vám se vývoje směrem k něčemu podobnému, jako je v In-
dii kongresová strana, která vládne padesát let nebo kolik 
a udržuje zdání jakési demokracie. Tam bychom mohli 
velmi lehce skončit. Už to samozřejmě nebude jako před-
cházející režim, ale jakási naleštěná nápodoba skutečné 
demokracie.

To je obava, se kterou by asi hodně lidí souhlasilo, 
mě ale spíš zajímá, jak se tomu bránit. Čekat 
na nové generace, jak říkával Masaryk?
To je poněkud utopická představa. Každý, kdo byl na vysoké 
škole, si musel všimnout, že méně schopný vedoucí katedry 
si na tu katedru bere ještě hloupější asistenty, než je on sám, 
a tak může vzniknout perpetuum mobile, které může trvat 
tisíc let. Kromě toho korporativismus neboli samovláda vy-
sokých škol může ohrožovat vytváření nových elit. K doko-
nalosti to bylo propracované za minulého režimu, kdy ne-
rozhodovali lidé schopní, ale ti s kontakty. Jakmile je v oboru 
skupina, která je mocná, ale nekvalifikovaná, a dává před-
nost loajalitě před zdatností, nevznikne nic dobrého.

Takže černé vidění světa?
Vůbec ne. Já věřím na tlak vnějšího světa, proto jsem za-
stánce Evropské unie. Je to patrné na řadě oborů, jež jsou 
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vystavené zahraniční konkurenci. Například přírodovědci, 
kteří nemají dostatečné znalosti, si v té obrovské konku-
renci ani neškrtnou. Možná tam ještě statují, ale už odchá-
zejí. Právnictví má velkou smůlu v tom, že je spojeno s ja-
zykem. V tom je největší slabina právnických fakult, které 
dokonce nechtějí požadovat řádnou výuku cizích jazyků. 
Chtějí jít vlastní českou cestou. Pravda je, že globalizace 
i tady v některých oborech tlačí pozitivně, například v ob-
chodním právu.

Zakažte slovo komunismus
Komunista Vojtěch Filip tvrdí, že nepotřebujeme 
Ústavní soud, protože vše má být v parlamentu.
Idea, že by Ústavní soud měl přezkoumávat rozhodnutí zá-
konodárců, se nelíbí podle mého názoru většině politiků. Ale 
jenom někteří, jako Filip, to říkají naprosto otevřeně: Ústavní 
soud přece nemůže změnit rozhodnutí parlamentu!

V poslední době se znovu mluví o zrušení 
komunistické strany. Existuje právní cesta, jak ji 
zakázat?
Komunismus má nejméně tři jasné definiční znaky. Za-
prvé: soukromé vlastnictví je krádež, musíme ho zlikvi-
dovat. Zadruhé: „vykořisťovatelskou“ třídu je třeba potla-
čovat jako celek, nezávisle na konkrétním – to je podobné 
teorii o nadřazenosti ras. Zatřetí: je třeba vést třídní boje 
i s pomocí diktatury proletariátu. I když vím, že vět-
šina současných komunistů by mi začala vysvětlovat, 
že všechny tři tyto znaky již vlastně neplatí, že program 
strany se vývojem změnil, pak jim mohu jenom opáčit, 
proč tedy trvají na nezměnitelnosti tohoto názvu, dalších 
symbolů, tradic a respektování vůdců minulosti. Proč pro-
stě nový program a ideologii neoznačí jiným názvem.

Není už pozdě komunisty rušit?
S tímto heslem nesouhlasím. Já teď pěstuji nové heslo: 
Doba nazrála k tomu, že je třeba zakázat slovo komuni-
smus jako označení politické strany. Nejsem tak naivní, 
že bych tím zrušil toto společenství. Mně jde pouze o to 
slovo. Jazyk je totiž, obdobně jako právo, důležitým ná-
strojem komunikace a koexistence lidí. Komunismus 
označuje ideologii, která je jednak nepravdivá a jednak 
způsobila utrpení mnoha milionů lidí. Je to označení ně-
čeho zločinného.

Jak jde zakázat název?
Je to v interpretaci norem. Orgány činné v trestním řízení, 
když se objeví na zdi namalovaný hákový kříž, zahájí vy-
šetřování. Totéž by mělo platit i pro rudou hvězdu. Kromě 
toho každé povolení nebo zákaz politické strany je regulo-

váno normami správního a ústavního práva a speciálními 
procedurami.

Skutečně tolik záleží na tom, jak se co jmenuje?
Záleží. Jak už jsem řekl, na slovech velice záleží. Slova jsou 
nástrojem komunikace a pravidla práva a morálky se také 
vyjadřují v jazyce. Bez nich je spolužití lidí nepředstavitelné. 
V moderní provázané sofistikované globální společnosti 
je význam těchto nástrojů ještě důležitější. Všimněte si, že 
v Desateru není zákaz lhaní, je tam jenom zákaz křivého 
svědectví. Jednoduchá lež v primitivních společnostech ne-
byla tak nebezpečná, jako může být v současnosti. Když řek-
nete dnes v určité situaci poplašnou zprávu, můžete zabít 
tisíce lidí. Normy se musí přizpůsobovat. Možná že součástí 
budoucí nové morálky by mělo být, že lež je trestný čin.

Když jsme u lži, v Rakousku před nedávnem poslali 
popírače holocaustu Irvinga na tři roky do vězení. 
Jak se na to díváte vy? Máme trestat popírání 
genocidy, nebo se spoléhat na úplnou svobodu 
slova a nechat vše na nějakých samočisticích 
mechanismech?
To je na samostatný rozhovor a důkladnou přípravu. Svo-
boda slova je ohromná hodnota, patří k základním prin-
cipům, svobodný tisk je vedle ústavního soudnictví další 
síla, která může korigovat jednostrannost parlamentari-
smu. Na druhé straně i slovo může zabíjet, může ublížit. 
Tady máte dva principy, které stojí proti sobě, musíme je 
vážit. Což je ukázkový princip toho, o čem jsem mluvil. 
Podle mě nejde vnímat právo jen podle přesného znění zá-
konů. V takovýchhle případech se musí vážit podle kon-
krétní normativní situace ve vědomí většiny lidí, ve spo-
lečnosti, takže to dokonce může být v různých zemích 
odlišné.

Není zarážející, že se o něčem tak důležitém u nás 
nevede diskuse? Vždyť je to velké téma, morální 
konflikt, který určitě budeme brzy také řešit.
Pořád opakuji, že ve společnosti je obrovské množství ob-
lastí, které nezajistíte zákony a předpisy, ale které jsou ovlá-
dány vžitými zvyklostmi, etikou. V tomto ohledu mě velmi 
potěšilo, že v Česku vzniklo Etické fórum. Učitelé gymnázií 
převážně z Hradecka se scházejí na soustředěních, na něž 
zvou různé lidi a diskutují. Prosazují program zavedení etiky 
do škol. Začínám věřit, že svobodná společnost má vnitřní 
schopnost jakési sebenápravy. Vždy se objeví nějaký proud, 
který reaguje na její deficity. Nefunguje-li politická elita, lidé 
si sami začnou stanovovat důležitá témata k veřejné diskusi.

Takoví lidé jsou možná důležitější než různé právní 
normy.
Bohužel právo v moderní době stále více nahrazuje mo-
rálku, což je objektivní proces, ale právě proto se oslabuje 
právní vědomí. Lidé totiž dodržují a učí se právní pravidla 
nikoli četbou právních předpisů, ale skrze morální prin-
cipy. Normativní systémy musí být ve vnitřním souladu. 
To však u nás neplatí. 
RESPEKT 9/2006

V Desateru není zákaz lhaní, 
je tam jenom zákaz křivého 
svědectví.
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Jiří Kovtun
Dnešní 
demokracie si 
vede výborně
Se spisovatelem a historikem o zdravé 
spolupráci a inspiraci první republikou
E R I K TAB E RY /  FOTO M I LAN JAROŠ

Myslíte, že už máme okolnosti vzniku Československa 
dostatečně zmapované? Nebo jsou tu ještě bílá místa?
V archivech a v publikovaných sbírkách dokumentů 
je obrovský fond informací o vzniku republiky. V do-
stupné dokumentaci asi už není mnoho bílých míst, ale 
v historické literatuře zdaleka nejsou vyčerpány ná-
měty, které tyto zdroje poskytují. Historici stále mají 
mnoho příležitostí hledat dosud přehlížené souvislosti, 
pracovat s opomíjenými dokumenty a nově interpreto-
vat známé události. 

Například?
Je mnoho knih o Masarykových a Benešových zahranič-
ních revolučních aktivitách a o protirakouské činnosti 
českých politiků v habsburské monarchii, ale nebyla ještě 
napsána podrobná srovnávací studie zahraničního a do-
mácího odboje za první světové války.

Čím to je?
Nevím. Možná tím, že historici žijící v Československu ne-
měli velice dlouho přístup k zahraničním archivům a exi-
loví historici neměli přístup k domácím pramenům. Když 
se situace změnila a přístup k archivům se otevřel, bylo 
v historiografii 20. století třeba dohánět čtyřicet zameška-
ných let a historie první světové války asi ustoupila trochu 
do pozadí za následujícími událostmi.

Přijde mi zajímavá spolupráce Antonína Švehly 
a Masaryka – protichůdné povahy, ale přitom se 
nejvíce zasloužili o budování první republiky. V čem se 
doplňovali? Jaký byl mezi nimi vztah?
Je to podivuhodný fenomén. Sedlák z Hostivaře a pražský 
profesor se v rolích prezidenta a dlouholetého premiéra 
spojili a vykonali tak velkou práci. Máte pravdu, že to byly 
dvě kontrastní postavy: Masaryk moralista, Švehla shoví-
vavý humanista, který počítal s lidskými slabostmi.

Jak se to projevovalo v praxi?
Masaryk neměl ctižádost své stoupence organizovat, měl 
za sebou, jak říkal, „neviditelnou stranu“, heterogenní a ne-
příliš svorné skupenství přívrženců „pokroku“. Švehla ob-
ratně řídil velkou Agrární stranu, která šla, dokud žil, rozum-
nou cestou mezi extrémy. Masaryk se s protivníky někdy 
nerad smiřoval a řekl o sobě Peroutkovi – já jsem tvrdý člověk. 
Švehla provozoval s gustem spolupráci s politickými proti-
nožci a Čapkovi řekl – já jsem měl socialisty tak rád, že jsem to 
svým agrárníkům ani nemohl říci.

Když byli tak rozdílní, jak to, že k sobě našli cestu?
Našli k sobě cestu docela jednoduše jako prozíraví a prak-
tičtí politikové. Shodli se v tom, že je třeba upevnit stát, 
postavený v letech 1918–1919 na křehkých základech. Je 
pravda, že byli tak rozdílní, že to občas mezi nimi jiskřilo.
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V Česku bychom těžko hledali lepšího znalce To-

máše G. Masaryka a jeho doby než spisovatele 

a historika Jiřího Kovtuna. Při debatě s ním si člo-

věk uvědomil to, co mladší generace nemohla za-

žít – takhle vypadá to nejlepší dědictví zakladatele 

Československa. Proto i pro něj platí věta, kterou 

publicista Václav Černý napsal ve svých pamě-

tech o Masarykovi: „Žil i z obecného mravního 

a duchovního ovzduší, které kolem sebe do ná-

rodního vzduchu vyzařoval a šířil: byl jsem plod 

časů Masarykových.“
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Například?
Švehlovi se v jednu chvíli zdálo, že oficiálně nadstranický pre-
zident se příliš přiklání k levici, a řekl mu: „Vy vnášíte do naší 
společnosti rozklad.“ Ale Masaryk si z toho nic nedělal 
a Švehla s ním nadále věrně spolupracoval. Masaryk navště-
voval Švehlu o nedělích na jeho statku v Hostivaři a zval ho 
na Hrad, do Lán a Topoľčianek. V prvních poválečných letech 
společně připravili „rudo-zelenou koalici“ agrárníků a re-
formních socialistů a po ní alianci pěti státotvorných stran, 
která republice zajišťovala vnitropolitickou rovnováhu. Jejich 
spolupráce usnadnila budování tehdejší soustavy sociál- 
ního pojištění. A jejich možná největším úspěchem bylo to, 
že se společně přičinili o vstup umírněných německých stran 
do československé vlády. Co z těchto dvou protikladů udělalo 
soulad? Odpověď je jednoduchá: pocit zodpovědnosti.

Takže na faktu, že se Masaryk zdá jako politik 
skoro neomylný, má svůj podíl zdravá spolupráce 
a korekce ze strany Švehly.
Masaryk nebyl neomylný prezident ani ze své podstaty, ani 
díky korigujícímu vlivu Antonína Švehly. Nejednou se mý-
lil. Třeba když prohlašoval, že vývoj jde doleva, a právě tak 
se mýlil, když chválil locarnskou konferenci jako základní 
mírové dílo meziválečné éry. Švehla by byl Masaryka rád 
korigoval, ale Masaryk se korigovat nedal. Když Masaryk 
uveřejnil první politický článek v Přítomnosti a podepsal ho 
svými iniciálami, Švehla mu řekl, že to jako prezident sto-
jící nad stranami nesmí dělat. Masaryk poslechl – a vlastně 
neposlechl. Psal články dál, ale uveřejňoval je pod pseudo-
nymy, libovolnými iniciálami nebo anonymně. Švehla to vě-
děl a přestal Masaryka napomínat. V jejich vztahu neopra-
voval a nezlepšoval jeden druhého, každý zůstal, jaký byl, 
a společně byli dobrý tým navzdory svým odlišnostem.

Na začátku devadesátých let tu byl podobný vztah 
Havla s Klausem. Havel byl moralista, Klaus nepřímo 
říkal – nestarejme se o morálku a kdo si co nakradl, 
důležité je budovat kapitalismus. Vidíte srovnání?
Havel a Klaus, Masaryk a Švehla – sugeruje to sice nějakou 
základní obdobu situace, kdy se sešly dvě rozdílné 
povahy ve vysokých státních funkcích, ale přesnější 
paralelu tady nevidím. Masaryk a Švehla byli solidár-
nější dvojice. Masaryk se blížil ke Švehlovi tím, že ze 
svého pojetí socialismu vylučoval jakýkoli dogma-
tismus a doktrinářství, a Švehla se blížil k preziden-
tovi tím, že nechtěl budovat čirý kapitalismus, ale 
konzervativní společnost s ideálem demokratické 
rovnosti a svobodné republiky. Jednou řekl, že kdyby 
ve své veřejné práci neuspěl, odešel by z politiky, vzal 
by hůl a mošnu, šel by od vesnice k vesnici a vyprávěl 
by lidem, co mají, když získali republikánskou samo-
statnost, a co by z nich bylo, kdyby ji ztratili. Taková 
slova Masaryk rád slyšel.

První republika je často dávána za vzor 
dokonalosti. Staví se do kontrastu s dnešním 
stavem politiky. Dá se tam najít nějaká 
inspirace?

První republika není vzor dokonalosti povýšené nad kritiku. 
Měla také své, jak se dnes říká, „kauzy“. Byla aféra agrárníka 
Karla Práška, podezřelého ze zneužívání peněz Družstva 
hospodářských lihovarů pro politické účely. Byl vleklý spor 
Kramáře s Benešem o roli československých legií za občan-
ské války v Rusku a kolem toho bylo mnoho jedovatých po-
lemik v tisku. Ani Masaryk se polemikám nevyhýbal a ně-
kdy je sám zahajoval. Přel se s Dykem a Kramářem o českém 
šovinismu, se Stříbrným o důležitosti zahraničního odboje. 
Detailně zasahoval do případu generála Gajdy, obviněného 
z tajných styků se Sověty a z přípravy puče. Došlo také k ama-
térskému pokusu fašistické skupiny dobýt kasárna v Žideni-
cích a snad i táhnout na Prahu. Ale důležité je nakonec toto: 
žádnou z těchto afér a konfrontací nebyl vážně ohrožen čes-
koslovenský demokratický systém. To něco vypovídá o zá-
kladní stabilitě tehdejšího politického zřízení.

Bylo to v regionu výjimečné?
Zatímco v okolních státech vedly polemiky a aféry k násilnos-
tem, vraždám a diktaturám, v Československu se bez velkých 
otřesů střídaly parlamentní vlády. V tom je jakási inspirace.

Ale inspirace – a právě tak varování – nepřicházejí 
z minulosti se zárukou, že zbystří naše úsudky, a tíhu 
rozhodování vždycky poneseme sami. Jak je možné, že 
tak zásadní kauzy neovlivnily demokratický systém?
Aféry a politické hádky demokratický systém první repub-
liky oslabovaly, ale ne fatálně, nedokázaly ho zničit. Relativní 
odolnost československé demokracie až do doby Mnichova 
nespočívala v tom, že by český národ měl silněji vyvinutý de-
mokratický smysl než jiné národy. Ve všech národech pře-
vážná většina při rozumné úvaze zjišťuje, že život podle 
demokratických pravidel je příjemnější než život v totalitě. 
Němci v Československu v době před Hitlerem měli stížnosti 
na konstituci první republiky, ale neprotestovali proti pravi-
delným volbám, tajnému hlasování, svobodě projevu a kul-
turní svobodě. Teprve když jejich rozumnou úvahu potlačil 
velkoněmecký šovinismus, začali se přiklánět k Henleinově 
straně, financované z Berlína. První republiku nezničila 

ochablost demokracie, 
nýbrž destruktivní síla 
nacionalismu.

Tak dobrá, jak jen 
může být
Po Mnichovu se 
česká demokracie 
nebývale rychle 
rozsypala. Tlak 
okolností byl 
obrovský, ale 
stejně razance 
nedemokratických 
projevů zaráží. Čím 
to bylo?
Říkáte – česká demokra-
cie se rychle sesypala. 
Co kdybychom řekli – 
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v Mnichově se sesypala francouzská a britská demokracie 
a kameny tohoto zhroucení dopadly na nás, na Českosloven-
sko, dokud jsme byli ještě vzpřímení? To není výmluva. Češi, 
Slováci právě tak jako Britové, Francouzi a jiní mají své pro-
cento oportunistů, zbabělců, slabochů a kolaborantů, ochot-
ných přizpůsobit se každému režimu. Ale Mnichov a pád 
československé demokracie byly jen posledním aktem několi-
kaleté tragédie dobrovolného ústupu demokratických moc-
ností před hazardně odvážným německým nacismem.

To ano, ale přece jenom rozměr toho zhroucení 
zaráží. Zdálo se, že veřejnost pouze čekala na to, až 
se potvrdí, že demokracie nemá šanci na úspěch.
To, co říkáte, se týká takzvané druhé republiky, ale není to 
docela přesné, platí to jen o vulgárních okrajích české spo-
lečnosti. Benešovo čistě racionální rozhodnutí proti osamělé 
válce Československa s Německem odporovalo lidovému cí-
tění a celé to mnichovské trauma vyvolalo otřes a marasmus. 
Byly ochromeny mocenské a organizační mechanismy demo-
kratického zřízení. Vycházely časopisy jako Arijský boj a Štít, 
které spílaly Masarykovi a denuncovaly židovské občany, 
ale vedle nich stále ještě vycházely dobré knihy, časopisy 
a noviny. Extremisté a antisemité nevystoupili do popředí 
proto, že by je k tomu většina společnosti vyzvala, ale proto, 
že mohli beztrestně vniknout do nestřežené politické arény 
a předvádět v ní své exhibice. Tehdejší demokratická většina 
prožívala období únavy a deprese. Můžeme jí snad mít za zlé, 
že se měla lépe držet, ale nemůžeme jí vyčítat, že by jásala 
nad porážkou demokracie a vítězstvím politické perverze.

Vy jste tu dobu zažil, jak jste ji vnímal?
Prožil jsem dobu mezi Mnichovem a koncem války jako stře-
doškolák a ze zkušenosti vím, že tehdejší demoralizace byla 
spíš psychická a nezměnila naše politické instinkty. Vždycky 
jsme byli nějak spjati s předmnichovskými poměry a cítili 
jsme jejich nadřazenost nad německým nacismem. A už vů-
bec na nás nemohli mít vliv domácí antisemité a fašisté, kteří 
si zařádili několik měsíců po Mnichovu, ale kterých bylo čím 
dál tím méně a jimiž pohrdali i jejich němečtí ochránci.

Jak si dnes tedy vedeme ve srovnání s první 
republikou? 
Nechci vás šokovat, ale myslím, že si ve srovnání s první re-
publikou vedeme výborně a že česká demokracie na začátku 
21. století je tak dobrá, jak jen může být. Slovem „my“ mys-
lím celou naši společnost a slovy „česká demokracie“ myslím 
uznání demokratických norem v naší společnosti. Demokra-
cie není víc než soubor pravidel, kterými se řídí politické sou-
žití občanů. Ta pravidla jsou u nás s výjimkou malé menšiny 
blouznivců a fanatiků obecně přijata a díky EU, jež má de-
mokratickou základnu, také dobře chráněna před možným – 
dnes sotva myslitelným – útokem zahraničních diktátorů.

Obávám se, že by s vámi většina společnosti 
nesouhlasila. Většina si naříká na morálku.
Ale to je jiná věc. Demokracie je především metoda, není to 
nástroj, kterým se dá spolehlivě regulovat morálka, kvalita 
pospolitosti v různých sférách občanského života. V tomto 

ohledu na tom byla v nejvyšší politické sféře, do níž patří 
prezident a vláda, první republika o něco lépe. Přece jen 
ve vládě a ve vládních stranách bylo více kázně a méně vzá-
jemných podrazů, než je dnes, nebyly slyšet trapné veřejné 
hádky mezi prezidentem a vládou... Ale to už mluvíme 
o lidských charakterech a demokratický model sám nezaru-
čuje, že při jejich volbě budeme mít šťastnou ruku.

Svědectví
Spolupracoval jste v exilu s velkými českými 
žurnalisty 20. století, Ferdinandem Peroutkou 
a Pavlem Tigridem. V čem podle vás byli výjimeční?
Oba byli nejen žurnalisté, ale také tvůrci časopisů nového 
typu, Peroutka v případě Přítomnosti, Tigrid v případě Svě-
dectví. Byli výhradními editory časopisů, které by bez jejich 
vedení zanikly, nebo vypadaly úplně jinak. Peroutka odkázal 
české žurnalistice dvě hodnoty: klidnou analýzu svých úvah 
a čistý a logický styl, který dodnes může být měřítkem lite-
rární schopnosti v žurnalistickém žánru. Tigrid svým burcu-
jícím stylem dokázal přilákat z Československa ke spolupráci 
umlčené autory a komunistické disidenty. Peroutka dokazo-
val estetickou a myšlenkovou úroveň demokracie, Tigrid byl 
svěží a věčně mladý demokratický živel, který sváděl k akci.

Kdo vám byl bližší?
Jako literární inspirátor mně byl bližší Peroutka. Jeho přesah 
z žurnalistiky do beletrie mě přesvědčil o důležitosti snahy 
o přehledné a jasné věty v každé publicistické práci. Osobně 
mi byl bližší Pavel Tigrid, přítel na celý život, i když s dlou-
hými přestávkami, kdy on byl v Americe a já v Evropě nebo 
naopak. Byl mým šéfredaktorem v prvních poválečných le-
tech v Praze. Považuji Svědectví za jeho životní úspěch, ale 
při pohledu zpět vidím, že mi Tigrid byl nejbližší v době ne-
dokonalé svobody hned po válce jako šéfredaktor týdeníku 
Vývoj. V letech 1945–1948 už jsme nemohli kritizovat SSSR, 
ale mohli jsme kritizovat jeho filiálku KSČ a dělali jsme to bez 
zábran. Bylo to něco jako ten Havlíčkův let s jedním podváza-
ným křídlem a měli jsme z toho radost, dokud to trvalo.

Jak vypadala vaše spolupráce se Svědectvím? Jaký 
byl Tigrid jako editor?
Během čtvrtstoletí, kdy Svědectví vycházelo, jsem s ním 
spolupracoval většinou nepravidelně, náměty jsme s Tigri-
dem domlouvali většinou na dálku, jen na začátku sedm-
desátých let jsem byl stálým spolupracovníkem a přispíval 
jsem do každého čísla. A naše spolupráce skončila tak, že mi 
Pavel Tigrid svěřil redigování posledního čísla, které už vy-
šlo v Praze. Pokud jde o editování, v redakční radě Svědec-
tví bylo vždy uvedeno několik jmen, ale to byla formalita. 
Tigrid si každé číslo skládal a redigoval sám a dělal to rychle 
a pohotově, při práci se mu nikdo nedíval přes rameno.

V čem spočívala hlavní kvalita Svědectví?
V tom, že časopis nejen praktikoval dialog a diskusi za ztí-
žených okolností, ale také dokázal, že lidská komunikace 
a výměna názorů jsou síly, které ve společnosti mohou při-
vodit potřebné změny. 
RESPEKT 44/2008
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Ladislav 
Smoljak
Dělám 
si legraci
S režisérem a hercem 
o divadle jako ostrůvku 
svobody a dvou géniích
E R I K TAB E RY /  FOTO MATĚJ  STRÁNSKÝ

Tento rozhovor vyšel krátce po nečekaném od-

chodu Ladislava Smoljaka nejen z divadelních pr-

ken v červnu 2010. Jeho autor Erik Tabery k tomu 

napsal: „Kdysi jsme s Ladislavem Smoljakem po-

řídili rozhovor, který měl živelný průběh a mnohdy 

se změnil spíše v povídání. Dohodli jsme se proto, 

že se k němu sejdeme ještě jednou a doplníme 

ho. Byť jsme se od té doby setkali mnohokrát, 

ani jednou u toho nebyl diktafon. Naštěstí paměti 

našich počítačů nestárnou, takže nikdy nepubli-

kovaný fragment je zachován. Tady je.“
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Rád o sobě říkáte, že jste pesimista, přitom se 
ale na veřejnosti hodně angažujete. To nejde moc 
dohromady. Jak tomu mám rozumět?
Starost o věci veřejné mám prostě v povaze. Je to možná už 
z dětských knížek, známé Rychlé šípy a Foglar a Mirek Du-
šín a tohleto. Samozřejmě se nad tím dnes usmíváme, ale já 
myslím, že to mám v sobě někde hluboko. Nebyl jsem velký 
čtenář těchto věcí, mně stačilo málo a věřil jsem tomu, že 
člověk má dělat dobro, a převáděl nemocnou babičku přes 
ulici. A když jsem viděl na silnici oblázek, řekl jsem si – najede 
na něj auto, oblázek vystřelí, zabije někoho, a kdybych ho ne-
uklidil, cítil bych to jako selhání, protože jsem měl možnost 
tomu zabránit. Tohle mi zůstalo až do pozdního věku.

Nebo jsem míval jeden čas legitku na městskou dopravu 
a o prázdninách jsem si ji nekupoval. Ale co čert nechtěl, vlezl 
jsem do metra, uvědomil jsem si, že nemám lístek, a tak jsem 
začal v duchu vést rozhovor s revizorem, kterému bych řekl 
– pane revizore, ten lístek si koupím, až vystoupím, a přesto 
že už budu mimo platící prostor, tak cvaknu. Pak jsem při-
jel do konečné stanice, vystoupil jsem, žádného revizora 
jsem nepotkal, ale šel jsem si koupit lístek a cvaknul jsem ho. 
Dcera, která ráda jezdí načerno, nechtěla věřit svým uším.

To zní až moc ideálně.
Nejsem ideální. Nejsem kostelní člověk, ale mám takový 
pocit... mám v sobě nějakou víru. Věřím v to, že v sobě 
máme zakódovanou vůli stvořitele, která prostě preferuje 
určitý druh chování, a podle mne má člověk preferovat ten 
druh chování, o němž si myslí, že je správný.

A vám pomáhá angažovat se ve zcela pozemských 
sporech?
To, co bych nazval politickou angažovaností, úsilím člověka 
prosazovat společensky dobré věci, je podle mého názoru 
strašně důležité pro smysl života. Řekl bych to takhle – vy 
o něco usilujete a to úsilí se vždycky spojuje s jistou nadějí.

Myslím, že hlavní těžiště naděje nespočívá v přesvěd-
čení, že ta věc dopadne dobře, ale v přesvědčení, že to, co 
děláte, má smysl. To může přijmout i pesimista: víte, že něco 
nedopadne dobře, a přesto za tím jdete a prosazujete to, pro-
tože máte pocit, že to, co děláte, má smysl a je to správné. To 
je můj druh optimismu: dělat věci, které mají smysl.

Komunisti nevěděli
Jak se díváte na českou společnost?
Tady jsem pesimista. Když si jdu koupit noviny do trafiky, 
mám možnost vidět vzorek toho, co kdo 
čte. Člověk by řekl, to je docela inteli-
gentně vyhlížející paní – a koupí si Blesk, 
Story. U té trafiky se mi zdá, že většina se 
zajímá o naši společnost na úrovni Blesku. 
A teď zastánci „přímé demokracie“ a re-
ferenda chtějí těmto lidem, kteří se starají 
o politiku maximálně na úrovni Blesku, 
svěřit do rukou osud státu.

Příklad za všechny: otázka amerického 
radaru v Brdech. Z jistého hlediska je mar-
ginální, jestli tu někde bude nebo nebude 

pár kilometrů plotu a za ním dvě stě Američanů. Ale signali-
zuje to důležité věci: jestli tenhle národ je ochoten se solida-
rizovat se svými spojenci, vracet spojencům to, co oni do nás 
vložili. Přece američtí vojáci za nás umírali ve druhé světové 
válce. A umírají i v Iráku. V otázce americké základny se kon-
centruje náš postoj, naše zodpovědnost za národ, za národní 
zájem a za to, jestli jsme solidární se svými spojenci. To je 
vážná otázka a mají ji rozhodnout čtenáři Blesku, kteří když 
se jich zeptáte, co nového se dozvěděli, tak maximálně která 
zpěvačka si dala udělat nové kozy. Tito lidé budou za nás roz-
hodovat o naší budoucnosti. A nejen naší: ten postoj ovlivňuje 
politiku Unie. Takové referendum může být trumfem nekom-
petentnosti, sobectví a zbabělosti. Já jsem proti referendům 
z těchto důvodů.

My jsme ale měli referendum, v němž většina 
rozhodla, že vstoupíme do EU.
Ale tehdy demagogové a populisti neměli možnost říkat, co 
dneska. Slyšel jsem nedávno odpověď předsedy komunistů 
na otázku Václava Moravce: Jste proti základně, ale neměli 
vy byste se nejdřív omluvit za to, že tu byla sovětská voj-
ska? Řekl – my jsme se omluvili, že přítomnost sovětských 
vojsk byla chyba, ale je taky chyba, kdyby tu byli američtí 
vojáci. V tu chvíli mu už nikdo neodporoval. Kdybych tam 
byl, nevydržel bych sedět – vy, soudruhu, máte tu drzost 
tohle srovnávat? Obsazení země v roce 1968 půlmilionem 
vojáků v noci, únos vlády do Moskvy v řetězech, nastolení 
okupačního režimu, kdy naše tzv. vláda byla pouze mís-
todržícím zahraniční mocnosti, a trvalý pobyt vojáků až 
do roku 1989 na jedné straně, na druhé pak jeden radar, 
kam přijde po dohodě, po dlouhém jednání dvě stě vojáků? 
Vy tyhle dvě věci máte tu drzost dávat na jednu rovinu?

Kdy vás poprvé napadlo, že má smysl a význam se 
veřejně angažovat?
Pro mě je ten předěl listopad 1989. Do té doby měla naše 
angažovanost jasnou podobu, my jsme dělali divadlo, je-
hož existenci jsme považovali za dobrou. Utvrzovala nás 
v tom divácká obec, lidé nám říkali – cimrmani jsou ostrů-
vek svobody. My jsme to slyšeli z různých úst tak často, že 
jsme tomu nakonec sami uvěřili a cítili to tak sami: i pro 
nás jako herce a tvůrce to byl ostrůvek svobody.

My jsme čirou náhodou vybrali postavu Cimrmana a zasa-
dili ho do přelomu 19. a 20. století, tedy do času, v němž se ro-
dila moderní doba. Tím, že jsme humorně pojednávali o pro-
blémech, které cítili naši předkové a Cimrman, a my jsme je 

jako adorovali, tím jsme se dotýkali 
otázek, jež měly ozvěnu v tom, co 
jsme žili. Výhodou bylo, že to ne-
odhalila cenzura, takže jsme mohli 
existovat. Komunisti měli pocit, 
jestli nejsme vlastně na jejich straně, 
když se vysmíváme uhlobaronovi. 

Museli jste ale dělat 
kompromisy.
Museli jsme dělat už ten kompro-
mis, že jsme vážně, slušně a zdvo-
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čelnou postavou Divadla Járy Cimr-
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6. června 2010 na rakovinu.
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řile jednali s nadřízenými, kteří byli totální hlupáci. Museli 
jsme to podstoupit jen proto, že jsme chtěli existovat, jinak 
to nešlo. Za takovéhoto kompromisu bylo to naše spole-
čenské zadání jasné – budeme dělat divadlo, které nebude 
služkou jejich politiky, budeme ho dělat tak, aby nikdo ne-
mohl říct: oni jim posluhujou. Ale budeme ho dělat natolik 
obezřetně, aby nás nezakázali.

Do listopadu měla pro mě angažovanost tuto podobu, ale 
pak jsem si uvědomil, že naše divadlo už má jinou funkci, už 
tam jde víc o duševní zdraví. Není na škodu, že oživujeme mi-
nulost, ale politicky už nejsme žádným ostrůvkem svobody.

Dozrávám pozdě 
Nedávno jste se zmínil, že jste se ve stáří zase začal 
učit anglicky. Proč?
To mám od Cepla (Vojtěch Cepl, bývalý ústavní soudce – pozn. 
red.). Ten tak trochu opovrhoval lidmi, kteří neumějí ang-
licky. Říkal, že bez ní nelze porozumět světu. Já se učil ang- 
licky už za komunistů a možná na to nemám talent. Ale 
víte, za jakých okolností jsme tehdy studovali angličtinu? 
Po opuštění studovny jsme neslyšeli jediné anglické slovo, 
nebyly tu žádné anglické knížky. To učení pro nás byla bez-
cenná věc. Leda že bychom se mohli pochlubit – je nám to 
na prd, ale umíme anglicky. Po listopadu jsem zapomněl 
z vlasteneckých důvodů rusky a začal se znovu učit anglicky. 

Já se považuju za člověka, který pozdě dozrává. Na-
víc třikrát jsem se rozvedl a po každém rozvodu člověk 
o všechno přijde – majetek, vztahy – a začíná znovu. Proto 
asi tak inklinuji nebát se začínat znovu.

Proč jste přestal po listopadu 1989 točit filmy?
Někdy kolem listopadu jsem dostal nabídku, abych natočil 
pohádku o létajícím ševci. Já na to říkal, že mám chuť napsat 
a natočit pohádku, která se konečně vymkne z modelu Pyšné 
princezny, již všichni kopírovali. Tak jsem to odmítl a napsal 
si svůj scénář pohádky na bázi loutkového divadla. O tom, 
že dvě děti vlezou v noci do loutkového divadla a to divadlo 
oživne. Kluk zmizí a holka ho jde s principálem do světa lout-
kového divadla hledat. To už bylo ve svobodných poměrech, 
a tak se vyskytl nějaký zámožný člověk, který chtěl film fi-
nancovat, ale pak si to rozmyslel. Tím jsem se dostal najednou 
do prostředí lidí, kteří sháněli peníze na své filmy. A nedařilo 
se mi. Nezdálo se, že ti lidé, kteří dávali peníze do filmu, by 
byli ochotní je dát do mě. Pak jsem se začal zabývat víc diva-
dlem a měl pocit, že tam jsou větší možnosti vyjádření.

A neměl jste se při shánění peněz jen víc snažit?
Já tehdy prožíval druhý, nejdramatičtější rozvod, byl jsem 
vyhaslý. Když jsem nabyl rovnováhy, tak jsem začal hrát, 
založil si Studio Láďa, intenzivně žil divadlem. Říkal jsem 
si, proč se mám trápit a shánět peníze, když je mi u divadla 
tak dobře? Rozhodně jsem nezahálel.

Jaký je rozdíl mezi kinematografií před listopadem 
1989 a po něm?
Těžko bych vám to řekl. Zdeněk, který má teď zkušenosti 
z natáčení se svým synem Honzou, a ví, jak se točí teď, říká 
– já si nedovedu představit, že by se dnes třeba i z nějaké 

nouze natáčelo tak, jak jsme točili my dříve. Třeba příklad 
z filmu Jára Cimrman ležící, spící, kde je scéna před Schön-
brunnem. Tehdy zbyly na Barrandově nějaké peníze, a tak 
jsme si řekli, že by bylo skvělé, kdybychom mohli tu jednu 
krátkou scénu natočit před skutečným Schönbrunnem. 
Řekli jsme – najmeme si místní kočár, kočího oblékneme 
do dobového kostýmu. Tak jsme vyjeli – režisér, kamera-
man, produkční s penězi, dva herci a jeden řidič, protože 
jedno auto jsem řídil já. Na místě jsme potřebovali vyhnat 
turisty, tak jsem já jako režisér běhal k lidem, kteří se blížili 
do záběru, a přemlouval je, aby počkali. Není myslitelné, 
aby se takhle amatérsky točilo dnes.

Nechybí vám dnes ve filmech nějaká témata, o nichž 
jste třeba vy kdysi uvažovali?
Zdeněk u filmu zůstal, píše scénáře, tak tam leccos dostal. 
Já nějakou nostalgii necítím.

Proč vás vlastně divadlo tak pohltilo? Přece jen dříve 
jste točil filmy poměrně často.
V divadle se otevře opona a hraje se. U filmu se točí scéna 
jednou, podruhé, potřetí a musí u toho být hodně tech-
niky a marketing a tyhle věci. Navíc jsem přesvědčený, že 
divadlo, které mám rád – tedy komorní a zábavné –, má 
budoucnost. Řeči o tom, že budeme mít doma dokonalou 
televizní stěnu a vše si pustíme, jsou sice pravda, není ale 
pravda, že divadlo bude mrtvé. Divadlo je velkou konku-
rencí těmto technickým vynálezům, které si budou konku-
rovat i navzájem.

Divadlo bude neustále živé tím, že se tam lidé setkávají 
tváří v tvář. My, co děláme humor, to opravdu cítíme. Na tom 
jevišti se něco stane, ten sál zabouří, vy se díváte do rozesmá-
tých obličejů a potlesk vám jako vlna vletí na to jeviště. Vy se 
v tom vykoupete, povzbuzen tou atmosférou se zlepší i váš 
výkon a vracíte to tomu divákovi zpět. Tuhle schopnost ko-
munikace nenahradí žádná domácí televizní stěna.

Je pro vás dnes hraní v divadle těžší než zamlada? 
Nebo je to stejné?
Jsme starší, naše divadlo začínají trápit nemoci. Zájem diváků 
nás tlačí do čím dál většího hraní, ale abychom odvedli kva-
litu a vůbec vše zdravotně zvládli, musíme si stanovit limity. 
Řekli jsme si se Zdeňkem, že dáme pokyn našemu manaže-
rovi, že chceme třicet představení do měsíce – každá role má 
dvě varianty, to znamená maximálně patnáct hraní do mě-
síce. Navíc to chceme redukovat na jedno představení v jed-
nom dni, už žádné dvojáky jako dřív, kdy to bylo výhodné – 
jednou jsme postavili kulisy a dostali pak dvojitý honorář.

Proč má podle vás vaše divadlo takový úspěch?
Mě by to samotného objektivně zajímalo. Čtyřicet let feno-
mén, který takhle zaujme českou pospolitost? Důvod, proč 
Einstein převrátil fyziku naruby, je jasný – on byl génius. 
Ale my přece nejsme žádní géniové. I když nedávno jsme 
se Zdeňkem někde napsali, že na to, aby mohlo vzniknout 
takovéhle divadlo, museli spojit své síly alespoň géniové 
dva. Dělám si legraci. 
RESPEKT 24/2010
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Není už feminismus mrtvý či přežitý?
Já si myslím, že není. Dokud společnosti budou nerovné 
a nespravedlivé vůči ženám, ale i gayům, transsexuálům…

... mužům. 
Samozřejmě i vůči mužům, třeba v otázkách přístupu k rodi-
čovství nebo v podpoře netradičních povolání či charaktero-
vých vlastností. Zkrátka pokud tohle všechno bude dál trvat, 
tak feminismus mrtvý nebude. Feminismů je navíc mnoho 
v rámci jedné společnosti a liší se i v různých zemích. Třeba 
v Americe, která je křesťansky konzervativní, se pořád ještě 
bojuje o potraty a antikoncepci. Na druhou stranu některé 
společenské problémy, proti nimž feminismus vystupuje, 
jsou si podobné: třeba domácí násilí nebo veřejné zastoupení 
žen, to jsou víceméně kulturní konstanty.

Nezvedá se ale v posledních letech dokonce jakási 
vlna antifeminismu?
Nemám pocit, že by ta vlna byla silnější než kdy dříve v po-
sledních čtyřiceti letech. S časem se mění její síla a argu-
menty, se kterými vystupují jeho kritici. Například v USA 
je teď konzervativní odpor proti právům žen hodně slyšet, 
protože je to jedno z témat Tea Party. Odporu proti femi-
nismu je těžké se zbavit, protože lidem ukazuje, že svět, 
ve kterém žili a mysleli si o něm, že je spravedlivý, takový 
prostě není.

Čím to tedy je, že i v tak rovnostářské české 
společnosti feminismus pořád vyvolává odmítavé 
reakce? Podle jedné teorie se muži po konci 
komunismu cítili režimem „vykastrováni“, protože se 
nemohli v mnoha oblastech realizovat.
V mnoha ohledech to tak určitě je. Komunismus potla-
čil tradiční maskulinitu a po revoluci chtěli jak muži, tak 
ženy, které se snažily muže podpořit, návrat k tradičním 
rolím živitelů a těch, kdo vydělávají. Vnímám to například 
v politice, kde ještě donedávna lidem imponovali politici 
jezdící v silných autech, na sobě drahé oblečení a s model-
kou po boku. To jsou všechno rysy maskulinity, která už je 
na Západě vnímána jako směšná. Feminismus se v Česku 
po revoluci musel také potýkat s tím, že u nás existuje 
obecná skepse k hnutím usilujícím o lepší společnost. Když 
tu řeknete, že chcete sociálně spravedlivější společnost, 
tak jste hned komunistka, a když to chcete dělat skrze zá-
kony, jste sociální inženýrka. Přitom každý zákon je sociál-
ním inženýrstvím, regulace společnosti je jeho podstata.

Jak je možné, že tento pohled na svět přetrvává, 
když naprostou většinu mužů vychovávají ženy?
Já jim říkám strážkyně patriarchátu. Je důležité si uvědomit, 
že feministky nejsou proti mužům. Jsou proti řádu, který říká, 
že muži mají vydělávat a být inteligentní a schopní a ženy 
mají být krásné, hodné a starat se o děti. Tento řád poškozuje 

Barbara 
Havelková
Něžné návrhy 
feminismu
S právničkou o kultuře prostituce, ženských 
kvótách a strážkyních patriarchátu
SI LVI E LAU DE R / FOTO M I LAN JAROŠ
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ženy i muže, protože jim ne-
dává plně svobodnou mož-
nost realizovat se tak, jak by 
chtěli, ale vtlačí je do předem 
definovaných rolí. Navzdory 
tomu, že je to omezující, se 
v tom mnoho lidí naučí cho-
dit. Některé ženy do plnění 
této role vrazí hodně času 
a energie – do určitého femi-
ninního vzhledu a chování, 
do role svůdkyně, matky… 
Tyto ženy pak nechtějí slyšet, 
že ten systém, kterému se od-
daly, je ve skutečnosti dlouhodobě znevýhodňuje. Proto jsou 
někdy nejzuřivějšími obhájkyněmi statu quo ženy.

Ve své doktorské práci jste zkoumala právní úpravu 
genderu za socialismu a během transformace. 
K čemu jste dospěla?
Vypíchla bych důležitou věc týkající se otázky rovnosti. Je-
den z mýtů přetrvávajících v České republice je, že o dosa-
žení rovnosti ve společnosti se postaral komunistický re-
žim. Komunistům však šlo především o rovnost podle osy 
třídní, ale už ne podle etnicity nebo pohlaví. A šlo jim spíše 
o všeobecné zrovnoprávňování než o ochranu specificky 
znevýhodněných lidí. Došlo tak například k historicky jedi-
nečné nivelizaci platů, ale proti předsudkům proti Romům 
nebo proti tradiční dělbě rolí v rodině se neudělalo nic.

Zásadní byla intelektuální izolace střední Evropy 
od zbytku světa za železnou oponou. Na Západě došlo od še-
desátých a sedmdesátých let k uvědomění, že nestačí od-
stranit diskriminaci přímo v právu, například vyloučení žen 
z volebního práva či práv majetkových, protože diskrimi-
nace tím nepřestává existovat v realitě – v pracovních vzta-
zích, ve vzdělání, v politice, v přístupu ke zboží a službám atd. 
Proto se v šedesátých a sedmdesátých letech v Americe či 
Británii, a následně v západní Evropě, přišlo s antidiskrimi-
načními ustanoveními, která dala obětem možnost bránit se 
před diskriminací například při pracovním náboru či kariér-
ním postupu, ve mzdách, před obtěžováním na pracovišti. My 
jsme touto antidiskriminační fází v Československu neprošli.

Co z toho vyplývá?
Přišli jsme tím o důležitý moment, v němž se identifikoval 
problém společenských předsudků proti určitým skupinám – 
ženám, etnickým menšinám, seniorům, postiženým, cizin-
cům, gayům, lesbám či translidem – a vyjednalo jeho řešení, 
tedy právní zákaz tyto lidi diskriminovat. Ještě jsme v Česku 
neakceptovali základní vhled antidiskriminačního práva, to-
tiž že lidé často nediskriminují vědomě či se zlým úmyslem, 
ale činí tak nevědomky a na základě stereotypů a předsudků 
o charakteristikách určitých skupin. Antidiskriminační zá-
konodárství jsme museli přijmout až v souvislosti se vstupem 
do EU, a učinili jsme tak skepticky a s nepochopením.

A v čem je česká společnost nerovná, v čem tady 
přetrvává nespravedlnost?

Americká filozofka Nancy Fraserová mluví 
o třech druzích nespravedlnosti: v oblasti zastou-
pení (reprezentace), rozdělení zdrojů (distribuce) 
a kulturního uznání (respektu). Ženy v Česku 
jsou znevýhodněny ve všech třech. Vezměte si 
příklad politického zastoupení žen ve sněmovně 
a ve vládě. To je při populaci, kde jsou pohlaví za-
stoupena víceméně napůl, na pováženou.

Politici navrhují zavést kvóty 
na kandidátkách politických stran – je to 
cesta, jak některé z těch věcí změnit?
Jde o prolomení myšlenkového stereotypu. Ne-
jde o to, aby kvóty byly zavedeny na věky věků. 

Je to však reakce na situaci, kdy víme, že i velice schopné 
ženy, které o to stojí a o něž stojí i voliči, se nedostávají 
na přední místa kandidátek. 

Řada stran nicméně argumentuje tím, že političky 
s ambicemi prostě nemá.
Ony tam jsou, jen jsou přehlíženy. Všimněte si, že když se vy-
bíral český zástupce v Evropské komisi, nejprve nikoho nena-
padlo hledat ženu. Pak se ale ozval někdo z Evropské komise, 
že s ženou bude větší šance vybrat si portfolio, a najednou se 
najde celá řada schopných žen. Je to selektivní slepota.

Ještě výbušnější je nápad stanovit vyšší zastoupení 
žen ve vedení firem. O tom se v posledním roce 
mluví v Evropě, ale zatím tuto normu zavedli jen 
v Norsku. Není to už příliš radikální?
Je třeba zdůraznit, že Evropská komise to zatím navrhuje 
velmi něžně: jde jen o dozorčí rady a týká se to pouze hodně 
velkých, veřejně obchodovaných firem. Často to budou firmy, 
které se starají o základní infrastrukturu či zdroje – například 
telekomunikace nebo energetické firmy, tedy podniky, jejichž 
působení má širší dopad na společnost, muže i ženy. Tím se ta 
otázka blíží demokratickému argumentu pro kvóty v politice 
– pokud přijmeme myšlenku, že firmy neexistují jen pro svoje 
vlastníky akcií, ale také pro spotřebitele a spotřebitelky, pro 
zaměstnance a zaměstnankyně a pro ty, kdo žijí v místě, kde 
společnost působí, pak je dobré podpořit reprezentaci těchto 
složek v rozhodovacích procesech. 

A co se týká otázky kvality kandidátů – když někdo brojí 
proti kvótám, tak se vždycky ptám, jestli vědí, jak se běžně vy-
bírají lidé do dozorčích rad státních firem nebo jak se sesta-
vují kandidátky. Je to transparentní? A vypadává z toho snad 
nějaký výkvět? Opravdu jsou to ti nejlepší lidé, které máme?

Zástupci slušné společnosti
Působíte na prestižní univerzitě v Oxfordu. Jak se 
tamní tradice a prestiž projevují třeba v přístupu 
k feminismu nebo obecně k otázkám rovnosti?
Oxford má úžasné intelektuální prostředí a poskytuje mi 
skvělé akademické zázemí. A témata, o nichž se bavíme, 
tam jsou mnohem samozřejmější. V České republice bych 
o uznání tématu i metod musela víc bojovat a také bych ne-
měla s kým svoji práci probírat. Oxford mi nabízí hned něko-
lik věhlasných profesorek a profesorů, kteří mi umožňují se 
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rozvíjet. Mezi nimi je například má bývalá vedoucí dizertační 
práce Sandra Fredmanová, což je vyhlášená teoretička rov-
nostního a diskriminačního práva. Oxford je navíc velmi me-
zinárodní, a tak se člověk otevírá intelektuálně různorodým 
konceptům a má možnost srovnávat různé právní úpravy.  

Jste spoluautorkou knihy Co s prostitucí. Proč vás 
zajímá zrovna tohle téma?
Jednak jsem přesvědčená, že se v prostituci děje velké množ-
ství lidských tragédií, o nichž se moc neví a nemluví, a je po-
třeba to změnit. Zároveň pro mě jako akademičku je to velmi 
zajímavé intelektuální téma, protože existují různé feminis-
tické pohledy na prostituci, které mají i odlišný pohled na to, 
jak by se tahle problematika měla řešit politicky a právně.

Ty přístupy se v zásadě rozdělují na dva typy 
a je zajímavé, že vy jste stoupenkyní tzv. 
abolicionistického přístupu, zatímco vaše 
spolueditorka – Blanka Bellak-Hančilová – je spíše 
pro liberalizaci. V čem se vaše pohledy liší?
Liberální model, říkáme mu nizozemský, vychází z toho, že 
prostituce – nebo jak říkají zastánci tohoto pohledu „sexuál- 
ní práce“ – je zaměstnání jako každé jiné a je potřeba se za-
sadit o rovné postavení sexuálních pracovnic a pracovníků 
s ostatními pracujícími. Potřebují být napojeni na zdravotní 
a sociální pojištění, mít ochranu zdraví při práci atd. Tento 
model proto prostituci legalizuje. Prostitutky a prostituti tak 
mají mít s policií a se zbytkem státu a veřejné správy kontakt 
a vztahy jako jakýkoli jiný legální pracující.

Co se vám na tom pohledu nelíbí?
Myslím, že je naivní si představovat, že když se prostituce le-
galizuje, tak se osoby nabízející a poskytující prostituci zbaví 
společenského stigmatu. V Nizozemsku, kde tento model 
zavedli, se to prostě nestalo. Ta kulturní zátěž je obrovská. 
Ten model odstraňuje stigmatizaci tam, kde by neměl: u po-
ptávky, namísto nabídky. U klientů – většinou mužů, kteří 
prostitutky vyhledávají – se udělá rovnítko mezi legálním 
a legitimním, a na marginálním postavení většiny prostitu-
tek – většinou žen – se toho moc nemění.

Nevede to ke kýženému cíli taky proto, že legalizovat svůj 
status může jen velmi malá část osob v prostituci – podle sta-
tistiky amsterdamského sdružení osob v prostituci je to jen 
pět až deset procent z nich. Použiji-li příměr barev semaforu, 
můžeme tohle nazvat „zeleným segmentem“. Pak ale exis-
tuje „oranžový segment“. V něm jsou lidé často pod vlivem 
pasáka, udržovaní v závislosti na drogách či alkoholu, mají 
mnohdy omezenou osobní svobodu a pohyb, neumějí do-
mácí jazyk, jsou bez jakéhokoli zázemí a domova. Jak mohou 
být schopni komunikovat s úřady, chodit na zdravotní pro-
hlídky a vyřizovat si sociální pojištění? Tyto administrativní 
povinnosti zatěžují malé a střední podnikatele, natož lidi, 
kteří často sotva umějí číst. Nehledě na to, že Nizozemsko má 
i nadnárodní problém, protože se potýká s velkým nárůstem 
sexuálního turismu. Prostituce i obchod s lidmi – to je v mé 
typologii „červený segment“, tedy zjevně kriminální – roste. 
Když se vydáte na cestu legalizace, je velmi obtížné se později 
snažit o omezení komerčního sexuálního průmyslu.

Na druhou stranu existují i zprávy o tom, že legalizace 
skutečně zlepšuje pracovní podmínky prostitutek 
a zvyšuje se jejich kontrola nad vlastním osudem.
Problém je v tom, že velká část prostitutek zůstává v ilegalitě, 
takže jakékoli empirické šetření je obtížné. A pak taky záleží 
na tom, jak je šetření ideologicky definované. Když budete 
zkoumat, zda se zlepšily pracovní podmínky registrovaných 
prostitutek, tak budete mluvit jen s těmi prostitutkami, které 
využily možnosti svoje postavení legalizovat. Jiné výzkumy 
však ukazují, že spolu s legalizací roste obchod s lidmi. Jak se 
legalizuje poptávka, tak je třeba generovat nabídku, a ta jen 
zčásti bude od žen a mužů, kteří jsou v prostituci dobrovolně.

Zastánci nizozemského modelu argumentují také 
tím, že jde o práci jako každou jinou a že bychom 
tak měli k prostituci přistupovat. Jenom tak se prý 
životní podmínky prostitutek zlepší.
Já si myslím, že si musíme přiznat, že to prostě není práce 
jako každá jiná. Zkuste si položit otázku: Chtěla bych to dělat? 
Chtěla bych, aby to dělaly moje děti? Odpověď je ne. Nejde 
jen o stigma, ale hlavně o to, co se v prostituci děje – dochází 
tam velmi často k násilí, nejen fyzickému. Prostituce je větši-
nou volbou lidí, kteří nemají žádnou volbu. Jsou to lidé, kteří 
jsou socioekonomicky znevýhodněni a velmi zranitelní, ob-
vykle nemají jinou možnost si vydělávat. V Česku se tak často 
živí mladí muži a ženy, kteří odcházejí z ústavní péče a nemají 
žádné zázemí. Zahraniční výzkumy zase ukazují, že jsou to 
nezřídka mladiství, kteří utekli z domova, často kvůli tomu, 
že byli zneužíváni. Což znamená, že může jít o lidi, kteří mají 
poškozené vnímání sebe samých, sebeúctu, a jsou pak dvoj-
násobně zraněni. Já často uvádím dvě zahraniční statistiky 
pro ilustraci toho, co se v prostituci děje. U prostitutek je asi 
čtyřicetkrát vyšší pravděpodobnost než u běžné populace, že 
budou obětí vraždy, a posttraumatická stresová porucha se 
u nich vyskytuje častěji než u vietnamských veteránů.

Co tedy navrhuje švédský model, jehož jste 
stoupenkyní?
Vychází z toho, že za současné situace patriarchátu a gende-
rové nerovnosti převládající ve společnosti je prostituce, kdy 
si muž (v naprosté většině případů) kupuje ženské tělo (opět 
v naprosté většině), neslučitelná s principem genderové rov-
nosti. Mluví se o kultuře prostituce: čím větší množství mužů 
si koupilo prostitutku, tím větší pravděpodobnost je, že bude 
i ostatní ženy vnímat jako někoho, koho si mohou koupit. 
Prostituce neovlivňuje jen chování mužů a žen při konkrétní 
transakci, ale má to širší kulturní dopady na vztahy mezi po-
hlavími – na pracovišti, ve veřejné sféře a v rodině. Ve Švéd-
sku kriminalizovali poptávku a ve společnosti je většinová 
podpora názoru, že kupovat si sex není akceptovatelné. Z vý-
zkumů veřejného mínění navíc víme, že ta podpora stále 
roste, což je ukázka toho, jak se může kultura země změnit.

Poptávka po heroinu také není úplně legální, 
přesto se pořád vyskytuje. Vy věříte, že poptávka 
po prostituci ve Švédsku úplně vymizela?
Je pravda, že část švédských mužů, kteří do té doby kupovali 
služby prostitutek a prostitutů doma, si dnes zajede do zahra-
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ničí. To se asi děje. Z mého pohledu je nicméně švédský pří-
stup k chápání prostituce – jako něčeho neslučitelného s rov-
ností pohlaví – ten správný. Nesouhlasím ale s kriminalizací 
poptávky, ke které Švédsko přistoupilo. Zatahovat trestní 
právo do této oblasti může být kontraproduktivní. Ať už se 
ho bojí prostitutka nebo klient. Musí se totiž třeba mnohem 
rychleji domluvit na ceně a na podmínkách, čili mají méně 
času na to otypovat si klienta. A když se musíte schovávat, 
hrozí, že budete tak schovaní, že se nedovoláte pomoci.

Když nechcete klienty trestat, jak chcete poptávku 
po prostituci omezit? V některých pohraničních 
městech třeba začali klienty nevěstinců natáčet 
a hrozit tím, že se o tom dozvědí jejich rodiny.
Z mého pohledu by měli spíše než nabízení a poskytování 
postihovat vyhledávání a využívání. Prostituci to nevymýtí, 
ale klient si to dvakrát rozmyslí. Kromě příkladu, který jste 
zmínila, existuje i další, spíš principiální než praktický – po-
vinnost použití kondomu by mohla být jednostranná, a to 
na straně klienta. Bude těžko vymahatelná, nicméně sym-
bolicky to přesouvá odpovědnost na klienta. Mimochodem, 
strach o zdraví se vyskytoval ve všech návrzích zákonů, které 
se u nás v posledních letech objevily. Přitom výskyt pohlav-
ních chorob nemá rozměry nějaké epidemie. Pokud na to ale 
chceme reagovat, tak to lze cestou podpory, nikoli sankce.

Například?
V Británii je možné nechat se zdarma a anonymně vyšetřit, 
a to i bez zdravotního pojištění či občanství. Naopak v návrhu 
zákona z dílny hlavního města Prahy, který teď leží ve sně-
movně, se počítá s povinnými zdravotními prohlídkami, při 
jejichž nedodržení hrozí sankce. Přiznejme si, že to opatření 
má zejména ochránit klienty – bojíme se o tohoto „slušného 
člověka“, aby náhodou něco nechytil. A přitom víme, že po-
kud klienti vědí, že prostitutky chodí na povinné zdravotní 
prohlídky, mají větší tendenci vyžadovat sex bez ochrany.

Vy jste návrh pražského magistrátu kritizovala 
z mnoha dalších důvodů. Tvrdíte, že je z něj cítit 
lobbing majitelů sex klubů. Z čeho jste tak usoudila?

Empiricky nějaké ovlivňování podložené nemám, jde prostě 
jen o to, čí zájmy jsou hájeny. Návrh pro majitele sex klubů 
stanovuje podmínky, kterých by oni byli schopni dostát, čili 
to legalizuje a legitimizuje jejich činnost. Pro klienty je tam 
potom jedna drobná správní sankce, přičemž jim hrozí ma-
ximální pokuta patnáct tisíc korun, zatímco pro osoby v pro-
stituci návrh počítá s devatenácti různými správními delikty 

a hrozí jim pokuta až dva miliony korun. To ukazuje, z čí 
perspektivy se na problém nahlíží. Absolvovala jsem rozho-
vor v rádiu, kde byli také zástupci hlavního města Prahy, a ti 
řekli větu, která mě šokovala, ale zároveň nepřekvapila. Že 
zastupují slušné občany, zajímá je veřejný pořádek a image 
města, tím pádem vůbec nezastupují osoby v prostituci.

Má další výhrada je, že navzdory tomu, že to slibuje, se 
ten zákon nijak nevěnuje obchodu s lidmi. Nepočítá napří-
klad s jakýmikoli mechanismy pro to, jak vyhodnotit, zda 
žena či muž jsou v prostituci dobrovolně, zda nejsou nuceni 
policii lhát o svém postavení apod.

Prostituce nicméně není v Česku nijak právně 
upravená. Není načase ji nějak zákonem vymezit? 
Tím argumentují předkladatelé – že je lepší mít nějaký zá-
kon než žádný. Já s tím hluboce nesouhlasím. Nedělat nic 
může být paradoxně lepší než zvolit špatné řešení. Výzkum 
provedený před několika lety v pražských sex klubech uká-
zal, že část prostitutek už dnes má živnostenský list nebo 
jsou v zaměstnaneckém poměru a simulují jinou činnost, 
kdy pracují jako masérky či tanečnice, a mají tedy pojiš-
tění a další náležitosti vyřízené. Čili ty osoby v „zeleném 
segmentu“, pokud jsou schopné si vyjednat podmínky, tak 
mohou vstoupit do legality už dnes. Navíc bez stigmatu, se 
kterým by bylo spojeno povinné přihlášení se k prostituci. 
Tyto osoby tedy zákon moc nepotřebují.

A prostituti a prostitutky v „oranžovém“ a „červeném“ 
pásmu, kteří nemají na to svoje postavení legalizovat?
Ti by se po přijetí zákona ocitli v horší situaci. Pokud by ne-
měli k prostituci oprávnění, dělali by ji ilegálně, a pokud by 
se stali oběťmi trestného činu, nechtěli by to hlásit. Sou-
časná situace – absence regulace a absence sankcí za ne-
dodržování právních podmínek – znamená, že sice nejsou 
plně v legalitě, ale nejsou ani v ilegalitě. A to je důvod, proč 
mnoho států nijak explicitně prostituci nereguluje, čili ta 
česká situace není až tak výjimečná. Nakonec i Nizozem-
sko nebo Švédsko měly ještě donedávna podobný režim.

Existuje vlastně nějaký specificky český mýtus 
spojený s prostitucí?
Nevím, jestli je to mýtus, ale víc lidí si myslí, že by se pro-
stituce měla legalizovat, protože „holky“ to dělají dobro-
volně a docela dobře si tím vydělají. Na Západě je mno-
hem větší povědomí o znevýhodnění, zranitelnosti a násilí 
s prostitucí spojených a o tom, jak legitimizace prostituce 
pokřivuje obecněji vztahy mezi pohlavími.

V české společnosti je těžké přinést argument o tom, že 
na sexu může být nějaká újma. My si gratulujeme, že ne-
jsme křesťansky konzervativní, že nejsme pruderní, což je 
skvělé. Ale újmy, které se v sexu někdy dějí, v prostituci ob-
zvláště, nechceme vidět. Stigmatizace prostitutek v českém 
kontextu tak není způsobena tím, že jde o sex, ale proto, že 
jde velmi často o cizinky, příslušnice etnických menšin, bez-
domovkyně apod. Zatímco klienti jsou ti „slušní“ členové 
většinové společnosti a jsou omlouváni tím, že mají sexuální 
potřeby, tak proč by si za to nezaplatili. 
RESPEKT 32/2014

Na Západě je větší povědomí 
o tom, jak legitimizace 
prostituce pokřivuje obecněji 
vztahy mezi pohlavími.
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Řadu let píšete úvodní fejetony do časopisu Vesmír, 
ve kterých se věda prolíná s beletrií. Literáti to ocení, 
ale co kolegové? Není fejetonistická nenucenost 
a mnohoznačnost v rozporu s vědeckým přístupem?
Vy asi budete spíš na straně té nenucenosti a mnohoznač-
nosti. Já musím být nestranný, ale mým životním problémem 
je, že mě vždycky nejvíc přitahuje to, čemu nejmíň rozumím 
anebo co nejmíň umím, a závidím každému, kdo to zvládá. 
V mládí jsem chodil na přednášky z té nejabstraktnější mate-
matiky a teď mě zase svádí ten zvláštní žánr úvodníků. V nich 
si s vědou trochu zahrávám a těší mě vymýšlet všelijaké meta-
fory, narážky a náznaky. Vlastně ty úvodníky píšu sám sobě 
pro radost. Nečekám, že to po mně budou číst přísní vědci, 
a literáti čtou Vesmír asi málo. Světlou výjimkou je Ludvík Va-
culík. Když mě potká, významně prohodí: „Četl jsem!“

Nedal jste se na tu matematiku spíš ze vzdoru? 
A nevnímalo vás múzické okolí jako černou ovci? 
Vždyť váš dědeček Vavrečka byl spisovatel, maminka 
Božena studovala malířství, strýc Miloš podnikal 
ve filmu, bratr Václav psal básně a kamarádil se 
spoustou literátů.
Jenomže ten dědeček byl i všestranný vědec a vynálezce, 
Baťovi dával lekce z elektrotechniky. Matka se zajímala 
o hvězdy, jiný strýc – Ivan, z matčiny strany – byl chemik a pra-
coval s Wichterlem. A vlastně i můj bratr, když se učil labo-
rantem, zcela propadl chemii, sám tehdy vymyslel novou va-
riantu Mendělejevovy tabulky. Nechci se chlubit rodinou, to 
jen, že to asi nebylo s tou černou ovcí tak žhavé. Pravda, když 
jsem se v padesátých letech pokoušel dostat na fyziku, matka 
mě vskutku zrazovala, že je v ní spousta těžké matematiky. 
A tak mě matematika začala přitahovat.

Vzpomínáte si na nějaké ovlivnění dětskou četbou?
Četl jsem hodně. Dokonce jsem si zapisoval, co všechno jsem 
přečetl, ten seznam ještě někde mám. A jestli mě něco z té 
dětské četby ovlivnilo? To bych musel hádat a nejspíš bych 
hádal špatně. Nevědomě či podvědomě na dítě asi působí 
všechno. Určitě jsem ale četl verneovky raději než třeba ma-
yovky, snad že v tom byla – to říkám až teď – vždycky nějaká 
věda. Pokud ne Nautilus, tak aspoň nějaký potrhlý profesor.

Jinak si pamatuji životopis Marie Curie od její dcery Evy, 
který jsem četl asi v jedenácti. Líčila tam, jak její matka ve dne 
v noci vášnivě studovala, a to na mne, primána, udělalo ob-
rovský dojem.

Iniciace? Vrhl jste se pak do úporného studia?
Do ničeho jsem se nevrhl. Tehdejší situace mi ostatně ne-
přála. Životopis Marie Curie jsem četl v devětačtyřicátém 
roce, kdy jsme i s bratrem museli opustit slavnou poděbrad-

skou kolej. Střední i vysokou školu jsem později mohl studovat 
jen večerně, zprvu dokonce načerno.

Hluboká v duši rozkoš
Moderní věda asi vyžaduje mimořádné nadání 
i nasazení. Co hraje větší roli – dřina, nebo talent?
To bych taky rád věděl. Asi trochu od obojího. Ale u mě spíš 
zapracovalo známé pravidlo o zakázaném ovoci – dřina ne-
byla dřina, ale vzácná pochoutka. To by ovšem taky nestačilo, 
vždy musí být ještě motivace. A tou u mě nebyla kariéra, ný-
brž zvídavost, řekl bych. Ale abyste mi rozuměl: já se nepo-
važuji za nějak význačného vědce, v žádném oboru jsem nic 
pozoruhodného neobjevil ani nevymyslel. Snad jsem příliš 
přesedlával z tématu na téma, příliš jsem všechno považoval 
za tu vzácnou pochoutku.

O vzdělání mluvíte přímo požitkářsky, zatímco u nás 
bývá spíš spojováno s vážností. Není představa 
zachmuřeného učence důsledkem zdejších sklonů 
k moralizování?
Požitkářství. Myslím, že mluvíme-li o některých lidských 
pocitech a projevech, podléháme jakémusi „většinovému“ 
smyslu slov. A tak odříkání bolí a vážnost je smutná. I ve stu-
dovně a laboratoři ale můžete prožít radost a vzrušení, tam 
taky může běhat mráz po zádech. Nejednou jsem zažil při vě-
deckých debatách výbuchy smíchu, a to k věci. Horší je, když 
sami vědci začnou zdůrazňovat smrtelnou vážnost své práce. 
Na tváři lehké odříkání, hluboká v duši rozkoš.

V současné beletrii se ale prosazují spíš rozčarované 
pohledy na vědecký provoz. Dá se v něm vůbec ještě 
najít napětí a rozkoš, pokud odhlédneme od intrik při 
honbě za kariérou?
To mám asi ještě v hlavě ty dobrodružné knížky. Vím, si-
tuace je jiná. Obory se na jedné straně víc a víc zavrtávají 
do hloubky, čímž se od sebe vzdalují, na druhé straně se od-
borníci shlukují do větších či menších skupin. Ty skupiny jsou 
zhruba řečeno dvou typů, aspoň v přírodních vědách. Buď 
jde o organizovaný tým kolem nějakého rozsáhlého projektu 
– je to běžné například v částicové fyzice nebo molekulární 
genetice. Práce jednotlivce v takové skupině může být i dost 
jednotvárná. Anebo, daleko vzácněji, se stane, že několik vý-
jimečných učenců spolu ve dne v noci vzrušeně debatuje nad 
nějakým převratným problémem. Napadá mě skupina kolem 
Nielse Bohra v Kodani ve dvacátých letech, když se formovala 
kvantová mechanika. Nebo abych byl současnější, skupina 
kolem Francisca Varely, chilského biologa, neurovědce a filo-
zofa, který zemřel v roce 2001 v Paříži. Jeho kolegové rozvíjejí 
jeho myšlení o podstatě života a mysli. V obou skupinách si 
snadno dovedu představit i to napětí i tu rozkoš z bádání.

S filozofem a matematikem o dřině jako vzácné 
pochoutce a prolínání vědních disciplín
VI KTOR ŠLAJCH RT
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Myslím, že mluvit o optimismu je příliš předčasné. Právě 
jsem naznačil, že by něco mohlo vznikat samovolně čili 
bez zásahu člověka. Aby to však bylo opravdu něco nového, 
muselo by to vzniknout jinak, než že by to někdo progra-
moval anebo řídil. Navíc podle jasné představy, co je dobré 
a co ne. To by byla klasická umělá inteligence a ta má svá 
omezení.

Zmíním se ale o jednom příkladu, o robotu CRONOS uni-
verzit v Essexu a Bristolu. Ten má jak fyzickou verzi, tak i digi-
tální model. Fyzicky napodobuje člověka spíš plynulou a přes-
nou pohybovou dynamikou horní poloviny těla než vnějším 
vzhledem. Má jedno oko a množství senzorů, kterými snímá 
pozice a pohyby svých „svalů“, mimo jiné i pohyb dotyčného 
oka. To je právě důležité: může svobodně přesouvat svou po-
zornost po okolních předmětech a odvozovat jejich rozložení 
z odpovídajících pohybů oka. V další fázi by na stejném prin-
cipu mohl manipulovat s předměty, aby se tak s nimi lépe se-
znamoval. V tomto smyslu se roboti opravdu mohou „prát se 
světem“, z čehož se podle některých autorů může vyvinout 
dokonce robotovo uvědomování si sebe samého.

Na druhou stranu – neztratíme tím nad evolucí robotů 
a umělé inteligence kontrolu?
Víte, já vlastně nevím, jestli máme chtít všechno kontrolovat. 
Můžeme si být jisti, že to kontrolujeme správně? A kdo z nás si 
má sednout do kontrolní kabiny? Já se na umělou inteligenci 
nedívám pragmaticky, jako na něco, co nám všem má dříve 
či později nějak sloužit. Na snahu zkonstruovat inteligentní 
bytost se dívám spíš jako na experiment, testování, co dovede 
člověk, co dovede stroj – robot nebo počítač – a co nedovede 
ani jeden, ani druhý. Poprat se se světem, to je taky metafora. 
Robot, aby elementárně „rozuměl“ svému prostředí, musí se 
světem vstupovat do interakce, být v něm aktivní, zjednat si 
jej. Umožnit mu to, to je rovněž součást onoho experimentu. 
A taky platí, že chceme-li mít umělé lidi, musíme vědět něco 
víc o lidech.

Jak se potom díváte na vize britského kybernetika 
Kevina Warwicka, který si do svého těla nechal 
zabudovat čipy snímající nervové signály 
a komunikoval tak s počítačem přímo? Co si myslíte 
o jeho představě zrození kyborga?
Warwick má jednak ve zvyku všechno přehánět a jednak 
je to trochu showman. Nechává si voperovat čipy, podobně 
jako umělec Stelarc si nechal do předloktí voperovat umělé 
ucho. Ano, je velmi pravděpodobné, že po době mobilů na-
stoupí doba neuronových implantátů napojených na počítač, 
na internet a třeba i na globální navigační systém. Otázka, co 
to udělá s námi, je spíš otázkou, jak se s tím vyrovnáme. Už 
i s dnešními mobily se leckdo nedovede smířit – mluvím ov-
šem o té naší, starší generaci.

Podobným vizionářem jako Warwick je svým 
způsobem i psycholog Stanislav Grof, laureát ceny 
Vize 97 za rok 2007. Řada zdejších odborníků však 
pokládá jeho učení za šarlatánství. Má ta cena podle 
vás znamenat uznání jeho díla, nebo je spíš výrazem 
otevřenosti k naukám, které tak úplně vědecké nejsou?

Existují také záporné obrazy vědy a vědců. Možná to 
začalo už v bájesloví s mocnými čaroději. Dnes se 
fantom zločinného vědce často objevuje jako obraz 
nepřítele u některých alternativních hnutí. Mají takové 
představy oporu v realitě, nebo je to klišé?
S tím, jak je dnešní věda spíše záležitost týmů a skupin, mizí 
též zločinní vědci jako jednotlivci. Místo nich tu je jakási ano-
nymní věda. Část veřejnosti, včetně zmíněných alternativ-
ních hnutí, ale taky mnozí intelektuálové, bývá mnohdy po-
někud přecitlivělá a u některých objevů nebo badatelských 
směrů – napadá mě genetické inženýrství či využití kmeno-
vých buněk – vidí hned všechny hrůzné a katastrofické ná-
sledky. Necítím potřebu proti tomu válčit – proti čemukoli vál-
čit. Válečníci proti vědě, stejně jako válečníci ve jménu vědy, 
se samým válčením zbavují schopnosti nadhledu a reflexe.

Když se robot pere se světem
Dnes je vaším hlavním působištěm Centrum pro 
teoretická studia, kde je vedle čisté matematiky 
a sociologie zastoupena třeba i teorie umění... Není to 
tak trochu každý pes jiná ves?
Právě o to nám jde: jestli je nějaká šance, že by se různé vědní 
disciplíny daly nějak propojit. Jestli si mohou vytvořit společ-
nou řeč. Tím ale samozřejmě nemyslím, že by se celá věda 
měla slít do jedné univerzální disciplíny, to už dávno není 
možné. Spíš by šlo o nalezení či vytvoření jisté úrovně dis-
kurzu, na níž by se dovedli domlouvat badatelé odlišných 
směrů, vzájemně se ovlivňovat a vůbec si rozumět víc než 
jen povrchně. A to i napříč pověstné propasti mezi přírodo-
vědnými a humanitními vědami. Ale abych byl konkrétnější: 
ukazuje se například, že velmi složité systémy – jako neuro-
nová síť v mozku, internet a lidská společnost – mají některé 
společné dynamické vlastnosti. A tak si třeba zkuste předsta-
vit, že by se budoucí internet mohl sám od sebe začít chovat 
jako autonomní celosvětový mozek.

Takže už se stává, že má internet projevy umělé 
inteligence, že se občas „zamyslí“?
Měl jsem raději říct „mohlo by se třeba ukázat“. Zkoumá se, 
jak se třeba strukturuje web podle četných či méně četných 
odkazů, přičemž se samy od sebe vytvářejí podskupiny webo-
vých stránek, které jsou uvnitř hustě propojeny, i když na-
vzájem jsou tyto skupiny propojeny jen málo. A to nezávisle 
na tom, co je obsahem komunikace jednotlivých uživatelů.

Zní to dost optimisticky. Někteří kybernetici ale tvrdí, 
že lidská snaha zkonstruovat inteligentní bytost 
selhává. Není možné ponechat robotům určitou 
„volnost“ a čekat, jestli se začnou sami učit, jestli se 
sami poperou se světem?

Vývoj lidského poznání je 
možný pouze tehdy,  
je-li dovoleno spekulativní 
myšlení, tápání a bloudění.
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Kdyby byl Stanislav Grof prostým šarlatánem, nebylo by 
na něm nic kontroverzního, takových je. On však má, řekl 
bych, nejméně čtyři podoby. Jednak je to Grof svých vlast-
ních mimořádných zážitků, jež ho kdysi tak uchvátily. Pak 
je to Grof-fantasta, který takové zážitky – nejen své, ale 
i druhých – interpretuje, a to opravdu svérázně. Další Grof 
je objevitel holotropního dýchání, tím se na Západě nejvíc 
proslavil. A také je tu Grof léčitel, jenž svou metodu apli-
kuje a nejspíš se tím i živí. Podle mého názoru nejslabší 
Grof je ještě další, pátý: Grof, který jako by se snažil dělat 
dojem seriózního vědce a své fantazie nějak vědecky do-
kládat, verifikovat a systematizovat. A kterého pak fru-
struje, když ho jiní seriózní vědci mezi sebe nepřijímají, 
přičemž důsledky této své páté podoby si nepřipouští. 
Takže já bych tu cenu neviděl jako uznání jeho vědeckého 
díla ani jako podporu jeho inklinace k věcem pochybným. 
Vidím ji jako cenu odvahy.

Odvahy? V čem u něj spočívá?
Nemyslím, že by se bál nějakých následků pro sebe nebo svou 
vědeckou reputaci. A už vůbec nemyslím odvahu pouštět se 
do nebezpečných experimentů. Jde tu spíš o rozhodnutí poru-
šit disciplinovanost vlastní disciplíny, opustit její hlavní proud 
a „nedisciplinovaně“ se vydat někam dál, do neznáma.

Jen tak nazdařbůh? Něco o tom neznámu přece musí 
vědět...
Jeden americký fyzik, nobelista Anthony Legett, vytyčil 
tři směry, v nichž lze vyhlížet Neznámo. Jemu šlo o meze 
platnosti kvantové fyziky, já si to zde trochu přizpůsobím: 
první je směrem k velkému – makrokosmos –, druhý smě-
rem k malému – mikrokosmos – a třetí do světa lidské zkuše-
nosti. Zajímá mě to poslední; nejde ovšem o zkušenost, jak 
o ní mluvíme třeba u řemeslníků, nýbrž naše vnitřní, vědomé 
zakoušení světa a sebe v něm. V současné západní filozofii 
i v takzvané kognitivní vědě probíhá jakýsi obrat zájmu k lid-
skému vědomí a prožívání „Já“. Odkud se v nás to vědomí 
bere? K pochopení mohou svým dílem přispět i mimořádné 
prožitky – počínaje sny a konče zvláštními, uměle vybuze-
nými stavy vědomí, o jakých mluví Grof.

Grof třeba píše o muži, který tvrdil, 
že byl orlem...
... a chcete vědět, zda jím skutečně byl. 
To by nás hned vrhlo do dalekosáh-
lých otázek, co znamená „skutečně“ 
a co „být“. Objektivně asi nebyl, ležel 
na pohovce. Ale mohl se „cítit být“ or-
lem, což je poctivý prožitek, a tady mě 
to začíná zajímat. Na včerejšek jsem 
měl sen, že patřím k bandě lupičů, která 
právě uloupila náklad zlata. V tom snu 
jsem se vnitřně ztotožňoval s lupiči, do-
konce jsem měl nelíčenou radost z poda-
řené loupeže a současně strach z odha-
lení. Teď už vím, že jsem lupičem nebyl, 
ale čím jsem byl tehdy, v tom snu? Pro 
umění jsou vnitřní pocity běžnou věcí, 

ale přísná věda, která chce o všem mluvit jen objektivně, s tím 
má problém. Totiž, jestli osobní, zcela subjektivní prožitky 
lze překládat do jazyka „třetí osoby“ tak, aby se daly zkou-
mat nezaujatě, z odstupu. Tím se na jedné straně ty prožitky 
nutně oklešťují, na druhé straně takové překládání svádí k do-
mýšlení interpretací, které jsem prve, poněkud eufemisticky, 
označil jako svérázné.

Nebo pavědecké. Máme být k tomu, co se může jevit 
jako pavěda, nesmiřitelní, nebo tolerantní?
Já mám problém už se samotnými slovy: pavěda, tolerance, 
nesmiřitelnost a podobně. A kdo by měli být ti „my“, kteří 
by měli být smiřitelní či nesmiřitelní. Lidé si pod slovy 
představují rozličné věci, a pak se začnou hádat. Před lety, 
když jsem začínal v časopisu Vesmír, jsem někde prohodil, 
že jsem pro to, abychom občas dávali slovo i alternativním 
a méně ortodoxním směrům ve vědě – a vzápětí se ve vě-
deckých kruzích rozneslo, že chci z Vesmíru udělat hlás-
nou troubu pavědců a šarlatánů. Svou úlohu mohlo sehrát 
samotné slovo „alternativní“ – oni zrovna vedli zuřivý boj 
s takzvanou alternativní medicínou, zatímco já jsem měl 
na mysli něco tak exaktního a nevinného, jako je alterna-
tivní teorie množin v matematice.

Nesvádějme to však na slovíčka, jde tu o něco podstat-
nějšího. Myslím, že vývoj lidského poznání je možný pouze 
tehdy, je-li dovoleno spekulativní myšlení, tápání a bloudění. 
Tak tomu bylo vždycky a díky takovým dobrodružným před-
chůdcům mají dnešní disciplinovaní vědci co dělat. Jenomže 
si to uvědomují jen ti, kdo se zajímají o historii své disciplíny. 
Ale teď pozor: neexistuje instance, která by předem rozhodla, 
kde přesně má být hranice mezi blouděním plodným a blou-
děním neplodným. Existuje temná hmota? Superstruny? Ku-
lové blesky? Kruhy v obilí? Éter? Flogiston? Je lidský pocit vě-
domí či svobodné vůle jen iluzí, jak si myslí někteří filozofové?

Pokrokem může být i návrat
Dobře, étos přírodních věd asi spočívá především 
v objevování něčeho nového, ale u vás si nelze 
nevšimnout jistých staromilských sklonů, na farmě 
nedaleko Prahy chováte ovce anebo se pokoušíte 
obnovit kulturu společenských setkání v duchu 

klasických salonů. Není v tom 
rozpor? Co si vlastně myslíte 
o pokroku?
Nezaměňoval bych pokrok jako 
faktický historický jev s Pokrokem 
ve smyslu nějakého vyššího principu, 
který máme vyznávat a velebit. Ně-
kdy může být pokrokem v dobrém 
smyslu i návrat ke starším hodnotám, 
ať už je to salašnictví nebo salony. 
S chovem ovcí jsem ovšem nezačal 
já, nýbrž má žena – je to ventil pro její 
podnikatelský elán, a věřte mi, kra-
jina s ovečkami má své půvaby. A spo-
lečenská setkání jsou, jak jsem si už 
víckrát ověřil, nanejvýš potřebná. 
RESPEKT 7/2008

IVAN M. HAVEL
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Nastupte na palubu, nový Superb je p ipraven ke startu. Neuv iteln elegantní zvenku, neuv iteln prostorný
uvnit . A prostor tu dostane p edevším Váš styl. Máte rad ji sportovní nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si
optimáln p izp sobíte stylu Vašeho ízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší nebo chladn jší klima? T ízónová
klimatizace nadchne i ty nejnáro n jší cestující. Ur it také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otev ete
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb dokáže
a ím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. Zeptejte se nás na on-line chatu, zavolejte na Infolinku
ŠKODA 800 600 000 nebo navštivte svého prodejce voz ŠKODA.

SIMPLY CLEVER
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Kombinovaná spot eba a emise C02 voz Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km
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Adaptivní podvozek – volitelné nastavení
podvozku ve 3 režimech (Comfort, Normal,
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Virtuální pedál – bezdotykové otevírání
5. dve í

P edplacený servis na 5 let / 100 000 km
p i nancování od ŠKODA Finance

Stáhn te si interaktivní
katalog do svého mobilního
za ízení. Dostupný b hem
06/2015 na AppStore
a Google Play™.

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

NEKONE NÝ PROSTOR
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Matěj Jungwirth
Otázka nebyla jak, 
ale proč ne
S českým studentem o vysněné škole
MAR E K ŠVE H LA /  FOTO MATĚJ  STRÁNSKÝ
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Nedávno jste byl s rodiči 
na dovolené v Náhorním 
Karabachu. Proč jste se vydali 
do míst, kam nikdo nejezdí?
Asi právě proto, že tam nikdo nejezdí. 
Pro nás bylo důležité dostat se do regio- 
nu, který je nějakým způsobem zapo-
menutý, zapadlý a kde je malá šance, 
že tam bude hodně turistů, což je pro 
nás jedno z prvotních kritérií. Zjis-
tili jsme, že v Náhorním Karabachu je 
jedna z mála značených turistických 
cest v Jižním Kavkazu, která vypadá, že 
vede odněkud někam. Je dlouhá šede-
sát sedmdesát kilometrů.

A jak vypadají tamní hory?
Je to někde na půl cesty mezi Alpami 
a Šumavou. Náhorní Karabach je spe-
cifický v tom, že jde o velký kus úrodné 
půdy mezi Arménií a Ázerbájdžánem. 
Byla tam obrovská zemědělská pro-
dukce. To slovo Karabach je vlastně 
kombinací ázerbájdžánských slov 
„qara“ (kara), což v ázerbájdžánském 
a dalších tureckých jazycích znamená 
černý, silný, hustý, ohromný, tmavý, 
a „bag“ (bach), tedy zahrada, kvůli té 
úrodné půdě. Je tam hrozně moc ze-
leně, divoké zvěře, neporušených pří-
rodních krás.

Dozvěděl jste se něco o válce 
o Náhorní Karabach?
Nějakým způsobem jsme určitě mohli 
do něj nahlédnout, pochopit, co se tam 
stalo před necelými dvaceti lety. Jedná 
se o ne moc známou válku mezi Ar-

ménií a Ázerbájdžánem, velmi brutální a krutou, s mnoha 
oběťmi a spoustou uprchlíků. Je hrozně zajímavé chodit teď 
v etnicky vyčištěném Karabachu, kde žijí pouze Arméni, 
z nichž spousta se tam přistěhovala z Ázerbájdžánu i odjinud. 
Často jsme spali ve vesnicích, u místních lidí na zahradě, byla 
tam tedy úžasná možnost kontaktu.

Studujete v Americe mezinárodní vztahy. Budete moci 
zkušenost z Karabachu využít při studiu?
Ten konflikt se sice moc neučí, na rozdíl od balkánské války 
a jiných učebnicových kauz, je poměrně okrajový a ví o něm 
hrstka lidí. Už mám ale nápad, jak možná napsat bakalářskou 
práci se srovnáním uprchlické situace v Ázerbájdžánu a Pa-
lestině. Jsou tam hodně zajímavé paralely, které stojí za to 
prozkoumat.

Panický strach, že uhořím
Jak jste se vlastně ocitl na americké univerzitě?
Už dlouho před maturitou mi bylo jasné, že chci odejít studo-
vat do Spojených států.

Z jakého důvodu?
Jednak jsem měl možnost krátkodobě, opakovaně po-
bývat v Los Angeles v Kalifornii, kde jsem chodil na zá-
kladní a střední školu a nějak jsem si na americké školy 
zvykl, přičichl si k jazyku. Neřekl bych, že jsem se úplně 
ztotožnil s kulturou, ale měl jsem docela jasnou před-
stavu, do čeho bych šel, kdybych tam šel. Hodně velkým 
důvodem byla angličtina a jazyky vůbec. Model na mé 
škole Beloit College vychází nějakým způsobem ze stře-
dověkých svobodných umění. Jde o čtyřleté bakalářské 
studium a myšlenka je, že si člověk předem nevybírá za-
měření nebo obor, ale má rok či dva na to, aby se rozkou-
kal, zkusil si různé věci už na univerzitní úrovni a potom 
se závazně rozhodl pro obor, který bude studovat zbylé dva 
roky. Z toho potom musí být nějaký výstup, třeba ona ba-
kalářská práce.

A jak široký je rozptyl, který si můžete vyzkoušet?
Za první dva roky jsem studoval například geologii, něm-
činu, romantickou literaturu, čili velmi široký rozptyl, kdy 
si člověk zkusí různé věci. Pak jsem se rozhodl pro dva 
obory – mezinárodní vztahy a literární komparatistiku. 
Baví mě oba obory, nechci se rozhodovat mezi jedním nebo 
druhým a naštěstí nemusím.

Během rozhodování, co studovat, vám škola radila, 
na co se zaměřit? Nebo jak ten výběr vypadá?
Je to velmi flexibilní proces. Člověk tam přijde s nějakou 
představou. Potom jde na úvodní seminář, odchodí se-
mestr a třeba zjistí, že to je to, co chce skutečně dělat. Má 
rád toho profesora, jde za ním a ten se stane jeho porad-
cem. A když zjistíte, že to není úplně přesně to, co jste si 
představoval, zkusíte něco jiného. Nejpozději do konce 
druhého ročníku si člověk musí něco vybrat. Dva roky je 
ale dost času.

Jak jste si našel zrovna tuto ne příliš známou 
univerzitu?
V prvním kole jsem se hlásil na osm škol, mimo jiné na ně-
které z Ivy League, velmi výběrové školy na východním 
pobřeží USA. Když se teď dívám zpátky, řekl bych, že jsem 
měl trochu velké oči. Respektive čas, který jsem byl ocho-
ten věnovat přípravě na všechny standardizované testy, 
na psaní esejů a podobně, neodpovídal výběrovosti škol, 
na něž jsem se hlásil. U dvou jsem se dostal na „wait list“, 
byl jsem jakoby náhradník. Člověk neví, kolikátý je ná-
hradník, ví jen, že je v pořadí. 

Rozhodl jsem se, že na to nechci spoléhat. V té chvíli 
jsem už měl zajištěny finance, takže vznikl vtipný moment 
– měl jsem stipendium, ale ještě ne školu. Takže s jistotou, 
že mám finance, jsem začal hledat školy, které mají tzv. 
rolling deadline, čili nemají fixní termín pro podání při-
hlášky 1. ledna, ale přijímají je i později. A jeden známý 
z Chicaga mi doporučil Beloit College, která je poblíž. Po-
dal jsem tedy velmi rychle přihlášku. Zaujalo mě, že je to 
malá škola se skvělým renomé, vynikajícími vztahy mezi 
učiteli a studenty a příjemně malým počtem studentů 
na přednáškách.
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Jak malá?
Naposled uváděný počet je jedenáct studentů na učitele 
na plný úvazek. Průměrná velikost třídy je asi patnáct stu-
dentů. Měl jsem seminář, kde jsme byli dva. Univerzita 
má celkem třináct set studentů. Kampus je ale velký a je 
to vlastně město ve městě. Jsou v něm všechny univerzitní 
budovy, knihovna, studentské koleje.

Jak obtížné bylo shánět peníze na studium?
Peníze byly naprosto klíčové. Kdybych nebyl schopen získat 
podstatnou finanční podporu, nemohl bych odjet studovat 
do Spojených států, protože to školné je astronomické.

Jak je vysoké?
Všechny náklady jsou kolem padesáti tisíc dolarů za rok. 
Takže i kdyby jen část toho měli platit rodiče, nebyl bych 
toho schopen. V roce, kdy jsem maturoval, se rozjížděla 
Nadace Zdeňka Bakaly a já se k té informaci nějak dostal, 
snad prostřednictvím školní nástěnky. Zaujal mě jejich pří-
slib, že pokud se člověk stane stipendistou, zavazují se pod-
pořit ho do částky potřebné k tomu, aby mohl opravdu od-
jet a studovat. (Pro pořádek připomeňme, že Zdeněk Bakala 
je většinovým majitelem Respektu – pozn. red.)

Jak náročné bylo v soutěži o stipendium uspět?
Asi nejsem způsobilý to posoudit. Jde o velmi komplexní 
proces, jehož součástí bylo doporučení a pohovor před 
snad desetičlennou komisí, velmi intenzivní a poměrně 
dlouhý. V komisi byly osobnosti jako Tomáš Sedláček, Cy-
ril Höschl a další. Byli tam také nějací cizinci, takže to 
celé probíhalo anglicky. Píše se esej, téma se vybírá ze tří 
možností. Byla to spíše obecná úvaha, k čemu mi vlastně 
v budoucnosti bude vzdělání v zahraničí sloužit, proč chci 
do zahraničí a proč by mě nadace měla podpořit.

A co jste psal?
Že nechci, abych byl v Česku nucen do výběru oboru nebo 
školy, aniž bych měl dobrou představu, o čem to je. Že chci 
na chvíli vypadnout ven z našeho teplého, zasmrádlého ryb-
níčku a mít možnost a schopnost se na Českou republiku dí-
vat zvenčí. Neříkám odříznout se, ale člověku dá studium 
v cizině úplně jiný pohled na věc.

Do výběrového řízení a vůbec studia jste šel s jistým 
handicapem. Jaký přesně je?
Mám oboustrannou těžkou ztrátu sluchu. Je to vlastně prak-
ticky hluchota. Nosím sluchadla.

V čem vás to v běžném životě omezuje? Můžete 
například telefonovat?
Můžu, v češtině mnohem víc než v angličtině. Není to však 
o tom, jestli můžu, nebo nemůžu, ale spíš jestli je mi to pří-
jemné, či není. Když jsme se před tímto rozhovorem do-
mlouvali, že bychom šli do kavárny, přál jsem si, aby byla 
klidná a tichá. Zvládnu sice mluvit i v hluku, ale je mi to 
mnohem méně příjemné. Bojím se, že mi něco uteče, a ja-
koby trochu ztrácím půdu pod nohama. Stejné je to i s te-
lefonováním. S lidmi, které znám, telefonuji často. Lidem, 
které neznám, raději říkám, ať mi napíší esemesku, protože 
to je jistota.

Při komunikaci s lidmi víc odezíráte, nebo víc vnímáte 
sluchem?
Na to se mě často ptá hodně lidí. Upřímně řečeno, nevím, 
ale myslím, že víc slyším a odezírání je spíše korekce. Jestliže 
jsem schopen telefonovat, nemůže to logicky být výsledek 
odezírání.

Jak jste se s tím učil anglicky?
Velkou zásluhu na tom mají rodiče. Jejich filozofie byla: 
„Proč by ses nemohl učit anglicky?“ A ne: „Jak se budeš 
učit anglicky?“ Proto jsem vždycky chodil do normální 
školky a školy. S angličtinou jsem to měl v něčem mnohem 
jednodušší než moji spolužáci právě kvůli pobytu ve Spoje-
ných státech. Maximálně byly potřeba nějaké úpravy, když 
se při výuce pouštěly nahrávky. České rádio poslouchat 
můžu, ale u angličtiny je to problematičtější. Přece jen je 
to pořád cizí jazyk, i když ho mám velmi zažitý. Takže bylo 
nutné domluvit, že při zkoušení nemůžu dělat určité části 
testu nebo že mi učitel přečte zadání.

Jste schopen v angličtině odezírat?
Určitě ano. Dokonce je to zábavné, protože když jsem třeba 
čtyři měsíce v Americe a potom se vrátím do Čech, trvá mi 
týden dva, než se jakoby přepnu a v odezírání přestanu hle-
dat angličtinu. A musím si uvědomit – ne, už jsem v Čechách 
a teď je to čeština.

Vůbec nepoužíváte znakovou řeč?
Ne, ani ji neumím.

Proč jste se ji neučil?
Moji rodiče teď docela litují, že se mnou neznakovali, pro-
tože dnešní trend se snaží podporovat jak orální komunikaci, 
tak znakovou, protože jedno podporuje druhé. Moje máma je 
speciální pedagožka, ale v polovině devadesátých let byly in-
formace o znakové řeči a o výchově dětí se sluchovým posti-
žením naprosto tristní a nedostatečné. Ke mně se informace, 
že bych mohl i znakovat, vůbec nedostala, mluvil jsem už 
od raného věku.

Měl jste nějaké úlevy například při maturitě?
Nechtěl jsem je. Státní maturita měla velmi rigidně na-
stavená pravidla pro studenty s postižením a v kolonce se 
sluchovým postižením, do níž jsem technicky spadal, bylo 
u zkoušky z angličtiny uvedeno: nedělá poslech. Měl jsem 

Filozofie rodičů byla:  
„Proč by ses nemohl učit 
anglicky?“ A ne: „Jak se budeš 
učit anglicky?“
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ho odpuštěný s plnou kompenzací bodů. 
Ale já s tím nebyl spokojen. Chtěl jsem, aby 
mi to profesor přečetl zvlášť. A to byl ten-
krát pro Cermat hrozný problém. Strhla se 
poměrně zábavná bitva, která skončila tím, 
že v den maturity přivezl expert do školy 
přepis a perfektně mi ho přečetl. Takže 
jsem měl, co jsem chtěl. Tam šlo o princip. 
Test byl primitivní, mohl jsem si ho odpus-
tit, ale mně šlo o to udělat to stejně jako 
ostatní, protože jsem věděl, že můžu.

Hrál váš handicap roli při přijímacím 
řízení na univerzitu?
To zase nemůžu posoudit. Psal jsem o tom 
v části svého eseje, zmiňoval jsem se o tom 
v přihlášce. Z osmi škol jsem se na šest ne-
dostal, na dvě ano, takže to až takovou roli hrát nemohlo.

Jak se k vám chovali po přijetí?
Ve Spojených státech je podpora studentů s postižením 
nesrovnatelně lepší a kvalitnější než tady, včetně právní 
úpravy. Takže velkým paradoxem bylo, že v mnohém jsem 
byl spokojenější, i když jsem studoval v cizím jazyce. Vstou-
pil jsem do prostředí, kde vím, že budu moci v praxi získat 
nějaké úpravy velmi rychle a bez problémů. V Česku jsou 
s tím problémy a hlavně Karlova univerzita je přístupem 
ke studentům se sluchovým postižením nechvalně známá.

Jaký je rozdíl v přístupu americké a české univerzity?
V Americe existuje zákon ADA (Americans with Disabi-
lities Act), kde se říká, že studentovi s postižením, těles-
ným či psychickým, musí škola zajistit stejné podmínky, 
jaké mají zdraví studenti. Škola tak musí mít vlastní kance-
lář, která se s tímto požadavkem vypořádává. Musí se stále 
ujišťovat, že je vše v pořádku, ať už jde o bezbariérový pří-
stup nebo pomoc studentům s jakýmkoli postižením. To je 
hrozně příjemné. Člověk ví, že když tam přijde a předloží 
potvrzení, že má takové a takové postižení a potřebuje to 
a to, velmi rychle mu vyjdou vstříc. Sami od sebe mi na-
psali, že si všimli, co jsem uvedl v přihlášce, a že by potře-
bovali potvrzení od doktora a nějakým způsobem by se při-
pravili na vše, co bych mohl potřebovat. Například jen ten 
fakt, že to byla ta škola, která sama od sebe napsala, že si 
mě všimli a vědí o mně a že chtějí vědět, jak mi mohou po-
moci, byl hrozně důležitý a hodně mě uklidnil.

O jakou pomoc jste si po příjezdu řekl vy?
Chtěl jsem, aby všichni profesoři věděli, že mám sluchadla 
a postižení. Dále abych při diskusích na všechny viděl a roze-
sazení bylo nějakým způsobem přehledné. Pak aby mluvil je-
den člověk, ne více lidí najednou. Potom aby mi poskytli pře-
pisy videí a velkých přednášek.

Po příjezdu mi několikrát pouštěli na plátno titulky 
z velkých přednášek nebo nějakých ceremoniálů, kde 
byl řečník, ale po nějakých dvou měsících jsem zjistil, že 
to vlastně není potřeba a že to zvládám i bez toho. Na-
opak jsem sám začal pracovat v té kanceláři pro studenty 

s handicapem a už málokdy 
využívám nějaké pomoci. 
Maximálně když se dívám 
na některá videa na přednáš-
kách, která nemají titulky, 
řeknu si, aby mi zajistili přepis. 
Někdo mi to přepíše na nové vi-
deo a ten dokument dostanu.

Řešila univerzita váš sluch 
pro život v kampusu?
Byla tam jedna taková zábavná 
úprava. Měli panický strach, že 
v případě požáru bych neslyšel 
alarm, protože v noci nemám 
sluchadla a mohl bych bídně 
uhořet ve svém studentském 

pokoji. Takže se rozhodli, že mi do pokoje nainstalují po-
žární světelný stroboskop, což je v pořádku.

Zmiňoval jste, že Karlova univerzita je v přístupu 
ke sluchově postiženým nechvalně proslulá. V jakém 
smyslu?
Mám několik neslyšících kamarádů na Karlovce nebo 
na ekonomce. Tam technicky vzato jsou nějaká oddělení, 
která se mají vypořádávat s těmito problémy, ale studenti 
si musí na vedení školy dojít sami a musí si to celé vyko-
munikovat. Někteří z nich třeba umějí jenom znakovou 
řeč a musí si sami zajistit tlumočníka na vyjednání pod-
mínek, což je absurdní. Příslušné oddělení není schopno 
s nimi efektivně komunikovat. Získávat přepis z přednášek 
je velký problém. V tomto je třeba pozitivním příkladem 
Masarykova univerzita, na niž prchá z Prahy mnoho nesly-
šících. Dostanou tam iPad, mají možnost přepisu z před-
nášek, mohou je sledovat textově na iPadu. Tam jsou velmi 
vstřícní. Karlova univerzita ale nemá v tomto směru dob-
rou pověst.

Čím si to vysvětlujete? Je to nedostatek zkušeností, 
neochota, neschopnost?
Nevím. Možná tam chybí vědomí, že ne všichni studenti jsou 
stejní.

Američané proti zbytku světa
Zmínil jste se, že jste si na univerzitě vybral studium 
mezinárodních vztahů. Jaký region chcete studovat?
Blízký východ.

Z jakého důvodu?
Především jsem během dětství strávil víc než rok a půl ži-
vota v Izraeli v Jeruzalémě. Táta pracoval na Hebrejské 
univerzitě. Ta oblast mě od té doby fascinuje a přitahuje. 
A v roce 2011 přišlo arabské jaro, nebo povstání, chcete-li, 
kdy v této oblasti došlo k nějakému vývoji, který je pro mě 
hrozně zajímavé sledovat.

Učíte se arabsky?
Teď na jaře jsem začal.

Matěj Jungwirth

*1991

Odmaturoval na pražském gymnáziu 

PORG a posléze vystudoval bakalář-

ský dvojobor mezinárodní vztahy a lite-

rární komparatistika na Beloit College 

v americkém Wisconsinu. Ve své baka-

lářské práci se zabýval srovnávací stu-

dií vlivu palestinských uprchlíků a ázer-

bájdžánských vnitřních přesídlenců 

na národní identitu. Nyní pracuje jako 

zahraničněpolitický poradce pro se-

nátora Václava Lásku. Rekreačně leze 

po skalách a hraje fotbal a badminton.
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Jak to jde?
Je to dobré a jsem rád, že to dělám. Je to zase něco ji-
ného. Jde o čtvrtý jazyk, který se učím, první neevrop-
ský a je to úplně jiná zkušenost. Velkou část tvoří stu-
dium písma, kaligrafie, která mě hrozně baví. Celé jaro 
jsem si připadal jako v první třídě, když jsem psal ze 
slabikáře písmenka a učil se je spojovat. Toto léto jsem 
strávil měsíc v palestinském Náblusu a na jaře bych ještě 
chtěl do Ammánu na celý semestr, kde bych měl inten-
zivní jazykové studium. Byl jsem už přijat, musíme však 
sledovat situaci, protože je možné, že nebudu moci odjet 
z bezpečnostních důvodů.

Takový pobyt je hrazen v rámci vašeho studia?
Jde o program, na nějž moje škola vysílá studenty na jeden se-
mestr, aby jeli někam do světa, studovali jazyk a získali novou 
zkušenost. Hradí to většinou Beloit College jako partnerský 
program.

Je možné v arabštině odezírat?
Je to velmi těžké, protože arabština má hodně hrdelních 
zvuků a nosovek, které jsou pro odezírání skryté. Myslím ale, 
že spousta arabských neslyšících odezírá. Nejdůležitější je 
v tom prostředí nějaký čas být, naučit se jazyk, mluvit s lidmi 
a po čase to nějak přijde, aspoň trochu.

Které jazyky jsou pro vás nejsnazší na odezírání?
Učím se anglicky, arabsky, německy a španělsky. Nejlépe 
odezírat umím samozřejmě česky, je to mateřský jazyk, což 
nenahradíte sebedelším pobytem. Angličtina je zrádná v tom, 
že se slova jinak píší a jinak vyslovují. Jednodušší je asi španěl-
ština. Má výraznou, jasnou artikulaci. Ale nedokážu to objek-
tivně posoudit.

Blízký východ je plný hlubokých sporů, například mezi 
Izraelci a Palestinci. Jak se podobné kontroverze 
projevují na americké univerzitě při studiu? Je snaha 

o ryze objektivní přístup?
Být ryze objektivní je zrovna v uvedeném případě hodně 
těžké. Je nicméně snaha o co největší objektivitu. Velmi 
kriticky například probíráme roli americké židovské lo-
bby.

Jak vypadá snaha o co největší objektivitu?
Jedna věc je objektivita a druhá věc je popichovat nebo 
nějakým způsobem dotlačit studenty k tomu, aby na tu 
věc nazírali kriticky. A toho si na způsobu výuky v Beloit 

College cením, že je člověk neustále tlačen k vytváření 
vlastního názoru a jeho prezentování. Nejhorší pro vět-
šinu profesorů je nekritické přijímání autorit, včetně jejich 
vlastních. Je tam docela velký prostor pro interakci či opo-
nování v diskusích s profesory.

Jak poznají, že přístup je nekritický?
Na většinu hodin máme domácí úkoly ve smyslu: Přečtěte 
si ten a ten odborný článek. Jedna možnost je, že si to člověk 
přečte, udělá si výpisky a nějakým způsobem je potom pa-
pouškuje nebo prezentuje názor, který přečetl. Druhá věc je 
přečíst si zadaný text a udělat si vlastní výzkum, podívat se 
na Wikipedii, na odborné publikace a zjistit, jestli to všechno 
sedí tak, jak je to prezentované. Hodně se dá také odhalit při 
diskusi.

Vaše škola doporučuje pracovat s Wikipedií?
Nikdo neřekne „běžte na Wikipedii, podívejte se tam“, pro-
tože by to z jejich strany působilo neprofesionálně. Zároveň 
Wikipedie není výslovně zakazovaná. Je to taková střední 
cesta. V něčem je hrozně příjemná. Je přehledná, má určité 
sekce, jsou tam skvělé odkazy mimo Wikipedii na jiné články 
a stránky, ale současně si člověk musí uvědomovat, že má li-
mity a že nejde o akademicky publikovaný titul.

Je i v Americe problém s opisováním?
Myslím, že docela ano. Dnes je jednoduché cokoli si na jaké-
koli téma najít na netu. Jsou také stránky, kde si člověk zaplatí 
a může si stáhnout nějaký esej. Profesoři na mé škole to však 
dokážou dobře odhalit podle toho, jak je člověk schopen v ho-
dině vystupovat a pracovat, prezentovat zdroj, který údajně 
použil pro svou práci.

Co je nyní při vašich seminářích o Blízkém východě 
vůbec nejkontroverznější téma?
Letos na jaře jsem byl poslán do Washingtonu, kde jsem 
studoval americkou zahraniční politiku na American Uni-
versity Washington, D. C. Polovina třídy byli Američané, 
polovina cizinci, ať už z Evropy, Japonska či jiných zemí. 
A stále jsme se ohledně arabského jara vraceli k roli Spoje-
ných států, ať už v Libyi, v Sýrii nebo v Egyptě, a tomu, co 
by Spojené státy měly dělat a co dělají. Neříkám, že se třída 
plošně rozdělila na Ameriku versus zbytek světa, pohledy 
obou skupin byly ale často velmi odlišné, například pokud 
šlo o americkou podporu egyptské armády v posledních 
třiceti čtyřiceti letech. Padaly například otázky, jak může 
Amerika podporovat arabské jaro, když předchozí egypt-
ský režim stál z velké části na její podpoře? Bylo velmi zají-
mavé srovnávat pohled amerických a zahraničních stu-
dentů.

Jak se lišil?
Obecně bych řekl, že Američané viděli Ameriku jako ve světě 
nenahraditelnou, zvlášť po studené válce, kdy není vážný 
vyzývatel, jenž by si mohl její postavení nárokovat. Mnohdy 
se jim nelíbil názor Evropanů, kteří poukazovali na to, že ne 
vždy je Amerika na správné straně a že ne pokaždé mají kroky 
její zahraniční politiky žádoucí výsledky.

Odezírat v arabštině je těžké, 
protože má hodně hrdelních 
zvuků a nosovek, které jsou 
pro odezírání skryté.
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Na jaké názorové straně jste byl vy?
Ani na jedné. Když se člověk podívá na členské příspěvky 
do NATO, evropské země naprosto nesplňují ani zá-
kladní závazky, jako jsou dvě procenta hrubého domácího 
produktu, jež by měla jít na obranu. Amerika stále platí 
NATO, které je přitom transatlantickou koalicí. Pro Evropu 
je hrozně pohodlné spoléhat na Spojené státy. I v Libyi se 
ukázalo, že byť to byla francouzsko-britská operace, vůbec 
by neproběhla, kdyby nebylo americké podpory. Ameri-
čané dodali technologii, software i rakety. Takže v tomto 
smyslu chápu americký pohled. Ale je spousta oprávněné 
kritiky, již Američané odmítají. Chybí tam sebereflexe, 
schopnost kriticky nazírat vlastní roli, důsledek akcí.

Je pro studenta z Beloit College snadné dostat se 
na semestr do Washingtonu, tedy do centra dění, 
pokud jde o mezinárodní vztahy?
Vlastně ano. Je to něco na úrovni evropského programu 
Erasmus. Vlastně jsem semestr studoval na partnerské 
škole program, který velmi korespondoval s mým zaměře-
ním. Známky se mi normálně počítaly a zkušenost z po-
bytu v D. C. byla k nezaplacení, obzvlášť v oblasti zahra-
niční politiky. Chodili jsme do think tanků, na ambasády. 
Mluvili jsme s diplomaty i s bývalými diplomaty, lidmi, 
kteří pracují na americkém ministerstvu zahraničí a něja-
kým způsobem se podíleli na tvorbě americké zahraniční 
politiky. Asi nejzajímavější bylo poznat, jak roztříštěný je 
ten proces. Člověk slyší, že Spojené státy udělaly to a to, 
americká zahraniční politika vůči Egyptu byla taková a ta-
ková, ale když potom mluvíte s lidmi z různých státních 
úřadů nebo třeba ze CIA, zjistíte, jaká tam jsou pnutí často 
uvnitř vlády o to, co se bude dělat. V tomto pohledu to pro 
mě bylo velmi objevné.

Jak ovlivňuje váš názor na situaci na Blízkém východě 
váš židovský původ?
Velmi málo. Babička je Židovka, táta je technicky vzato Žid, 
nemyslím ale, že to je velký faktor, spíše zajímavá rodinná 
historie. Praprarodiče utíkali do Chile v třicátém osmém roce 
před nacisty. Necítím potřebu vracet se ke kořenům.

Jak se vám líbí česká blízkovýchodní politika?
Mám k ní velké výhrady ve vztahu k izraelsko-palestinskému 
konfliktu a bylo to jedním z důvodů, proč jsem začal přehod-
nocovat svůj záměr zvolit diplomatickou kariéru. Uvědomil 
jsem si, že bych často musel zastávat a reprezentovat politický 
názor, k němuž bych mohl mít velké výhrady, a nejsem si jist, 
jak bych se s tím uměl vypořádat.

Co vám vadí?
Pokud vím, tak při posledním hlasování na půdě Spojených 
národů byla Česká republika jediným státem Evropské unie, 
který hlasoval proti vstupu Palestinců do UNESCO. Česká 
politika je velmi přimknutá k izraelské, chybí kritické nazírání 
věci. Rozhodně nevolám po naprostém přehození výhybky 
a objetí Palestiny ve smyslu mezinárodním, politickém a di-
plomatickém. Je ovšem třeba říci Izraeli základní věci: Na Zá-
padním břehu je pořád okupace, výstavba židovských osad 

je nelegální, a pokud bude pokračovat, bude vás to stát něco 
z naší diplomatické podpory. Takové vyjádření jsem ale nikdy 
od českých diplomatů neslyšel.

Snažil jste se zkoumat, jak tento český postoj vznikal 
a jaké má kořeny?
Přiznám, že o tom tolik nevím. Informace nabírám zvenčí, 
hlavně z americké strany. Nicméně historický původ nějaké 
politické podpory je jedna věc, to však neznamená, že politika 
a podpora jsou neměnné na desítky let dopředu.

Je tam zdravá soutěž
Co vlastně může absolvent americké univerzity, byť 
méně známé, dělat po studiu?
Pokud chce v Americe člověk zůstat v nějakém akademic-
kém nebo profesionálním prostředí, je žádoucí udělat si 
ještě magistra. Bakalářský titul není dostatečný. A potom 
je to podobné jako tady. Člověk se rozhodne, zda zůstane 
v akademickém prostředí a bude publikovat, případně sám 
učit, nebo jestli hodlá jít jinam do zahraničí. Zrovna po-
litologie je mezinárodní a jsou skvělé možnosti zapojit se 
do mnoha zajímavých a solidních věcí. K tomu se váže, co 
se dá dělat v Česku. Spousta organizací se teď zaměřuje 
na střední či východní Evropu a absolventi, kteří studo-
vali v zahraničí, jsou pro ně atraktivní kvůli znalosti jazyka 
i z jiných důvodů.

V Česku lidé se zkušeností ze zahraničních univerzit 
říkají, že čeští zaměstnavatelé mají z jejich vzdělání 
strach. Mají pocit, že je nedokážou zaplatit. Může 
v tom být i obava z konkurence. Sdílíte tuhle obavu?
Asi ne. Různé juniorské posty jsou mizerně placené a buď se 
s tím člověk smíří, nebo nesmíří. Není však řešením se sem 
vrátit a být roztrpčený. Co se týká konkurence, tomu úplně 
nerozumím. Myslím, že když se firma zalekne kvalitního za-
městnance, vypovídá to něco špatného o té firmě. Spousta 
Čechů z různých zahraničních nadací, se kterými jsem v kon-
taktu, jsou zajímaví lidé a spolu s nimi se naopak hrozně tě-
ším, co se tady bude dít, až se vrátíme, protože předpoklá-
dám, že většina se vrátí.

Západ a hlavně Evropa teď zažívají obrovskou 
nezaměstnanost mladých lidí, absolventů univerzit. Ani 
z toho nemáte obavu?
Ne, protože studuji něco, s čím jsem naprosto spokojen, 
co mi vyhovuje, co mě zajímá, co chci profesionálně dělat. 
Výběr správného oboru a pozitivní vztah k němu se potom 
projeví na kvalitě práce a výstupů. 
RESPEKT 36/2013

Když se firma zalekne 
kvalitního zaměstnance, 
vypovídá to něco špatného 
o té firmě.



74

P R O MĚ NY /  25 R O Z H OVO R Ů  O  P R O MĚ NÁC H Č E S KA

Felix Kolmer
Žádný soud 
neexistoval

S Felixem Kolmerem o audienci u papeže, útěku 
z Osvětimi a o tom, že si musíme pomáhat

KATEŘ I NA MÁZ DROVÁ / FOTO M I LAN JAROŠ

Začátkem ledna jste byl spolu s dvěma desítkami 
bývalých vězňů a vězeňkyň vyhlazovacího tábora 
Auschwitz na audienci u papeže. O čem jste mluvili?
Papež František bere bývalé vězně jako ty, kdo předávají 
svědectví dalším generacím, což je důležité kvůli součas-
ným hrozbám ve světě včetně rostoucí islamofobie a an-
tisemitismu. Já jsem měl příležitost s papežem pohovořit 
osobně – o minulosti i o současnosti.

Jakou řečí jste hovořili?
Mluvili jsme anglicky a musím prozradit, že jeho anglič-
tina není nic moc, takže doufám, že stačil všechno pochy-
tit. Nicméně pocit ze setkání jsem měl dobrý, i s oficiali-
tami jsme u něj strávili téměř čtyři hodiny.

Audience ve Vatikánu proběhla shodou okolností 
v den, kdy došlo k vyvraždění redakce Charlie 
Hebdo.
Ano, to je paradox doby, zatímco židovští přeživší jsou 
na audienci u představitele katolické církve, v Paříži se 
ve stejném čase ve jménu islámu děly ty hrůzy v týdeníku 
Charlie Hebdo a následně vraždy v košer obchodě.

Zvěrstva ve jménu rasy, politického přesvědčení 
a teď čerstvě náboženství se opakují znovu a znovu. 
Je šance, jak hrozící chaos ukočírovat?
Žádný náboženský fanatismus není dobrý, teď se zrovna 
jedná o islám, ale právě tak můžeme mluvit o fanatismu 
katolickém nebo židovském. Je nesprávné z náboženství, 
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Sedmdesátého výročí osvobození Osvětimi, 

které připadlo na 27. ledna 2015, se dožila už jen 

hrstka z těch, kteří se ocitli v mašinerii vyhlazo-

vacího tábora. Jedním z nich je i dvaadevadesáti-

letý profesor Felix Kolmer, přední světový odbor-

ník na akustiku, který prošel terezínským ghettem 

a následně dvěma koncentračními tábory. F. Kol-

mer v rozhovoru mluví o vyhlazovacím lágru vý-

hradně jako o „Auschwitzu“. „Byl to německý kon-

centrační tábor a Němci ho nazývali Auschwitz, 

ne Oświęcim.“
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Felix Kolmer 

*1922

Narodil se v Praze. V listopadu 1941 se 

jako jeden z prvních ocitl v Terezíně, 

kde strávil tři roky. V roce 1944 od-

jel transportem do Auschwitzu a poté 

do tábora Friedland, kde ho zastihl 

konec války. Po návratu vystudoval 

Elektrotechnickou fakultu ČVUT a stal 

se mezinárodně uznávaným exper-

tem na akustiku. Je profesorem, vydal 

na dvě stě odborných publikací a knih, 

přednášel na univerzitách po celém 

světě, na pražské FAMU učí dodnes. 

F. Kolmer zůstal celý život skautem. 

Zasazuje se o česko-německé vztahy 

a působí v několika židovských orga-

nizacích.

právě toho svého, dělat fetiš. Všichni uznáváme jednoho 
a stejného Boha, a zda tím, či jiným způsobem, nesmí hrát 
roli. To je zapotřebí si neustále uvědomovat a také o tom 
mluvit. To je podle mne jediná možnost, jak eventuálně za-
bránit katastrofě. Říkám eventuálně, protože jistota není 
nikdy. Pokud ale o těch věcech mluvíme, je aspoň určitá 
naděje.

Biologický antisemitismus
Vyrostl jste v pražské židovské rodině. Pociťoval jste 
ve svém okolí protižidovské nálady?
Moji rodiče byli sice Židé, ale především vlastenci, otec le-
gionář na italské frontě, strýc Theodor, masarykovec, zase 
na ruské. Antisemitismus tady samozřejmě byl i za první 
republiky, existovaly protižidovsky naladěné Národní listy, 
agrárnický deník Venkov či později kolaborantský Večer. 
Ale byl to antisemitismus, který neznamenal ohrožení ži-
vota. Ten „biologický“ nastal až s nástupem nacismu, pro-
tože to byla státní doktrína.

Byli jste praktikující rodina?
Ne. Chodil jsem na náboženství, protože to chtěli babička 
s dědečkem. Já měl jinak hlavu plnou skautingu. V životě 
jsem se nenaučil číst hebrejsky a když jsem se ve třinácti 
zúčastnil bar micva v synagoze v Šumavské ulici, nedoká-
zal jsem rozluštit ani jedno písmeno v Tóře. Naštěstí náš 
učitel, rabín doktor Gustav Sicher – který šoa přežil v Pales-
tině a po válce se stal hlavním československým rabínem – 
mi text napsal na papírek latinkou a vložil ho do Tóry.

Co vás jako kluka formovalo?
Celá řada věcí. Určitě rodina, otec, jeho vlastenectví. Bo-
hužel zemřel, když mi bylo deset. V tu dobu jsem vstoupil 
do skautu a jeho ideje mě ovlivnily na celý život. Mně ne-
šlo o to dostat se do lesa, dělat si ohýnky a opékat buřty, to 
bylo vedlejší. To, co mě uchvátilo, byly zásady, jak se má 
člověk chovat, formulované v deseti skautských zákonech 
i ve skautském slibu – být připraven slou-
žit pravdě a lásce, vlasti a bližním. A já 
to, co jsem slíbil, jsem chtěl splnit.

I ve skautingu mezi kamarády jsem 
ale zažil antisemitismus; sice takový ten 
neškodný, kdy oni něco slyšeli doma, 
a aniž by tomu rozuměli, papouškovali 
to dál, mě se to však samozřejmě dotý-
kalo.

Kdy jste začal pociťovat onen 
„biologický“ antisemitismus?
S příchodem nacistů. Stihl jsem ještě od-
maturovat, ale o dalším studiu už ne-
mohla být řeč a nastoupil jsem do dílny 
v Biskupcově ulici na Žižkově jako truh-
lářský učeň. Museli jsme opustit byt 
v Italské, nesměl jsem jezdit tramvají, 
chodit do kina ani do tanečních, musel 
jsem nosit Davidovu hvězdu. I z dílny 
jsem byl nakonec propuštěn, ale to už 

jsem měl předvolání do transportu; 24. listopadu 1941 jsem 
spolu s téměř třemi sty padesáty předvolaných nastoupil 
do vlaku směr Terezín. „Naše“ Aufbaukommando, AK I, 
bylo první, které do Terezína odjelo, mělo připravit město 
na příjezd dalších desítek tisíc Židů. Což v praxi zname-
nalo evakuovat civilní obyvatelstvo a půdy a byty vyklidit, 
aby pojaly co nejvíce těch, kteří se začali záhy objevovat.

V Terezíně jste se zapojil do podzemního hnutí. Jak 
si vás oťukali? To jste prošel nějakými zkouškami?
Ano, ale nevěděl jsem o tom. Systém měl hodně bezpeč-
nostních pojistek, mezi sebou se znali maximálně tři lidé, 
aby nedošlo k prozrazení, a z trojice jen jeden znal kontakt 
na někoho z další trojice, takže kdo je hlavou hnutí, nevě-
děl téměř nikdo. Mě si po příjezdu oťukával jistý doktor 
Bergmann, starší než já, levě orientovaný, přijel transpor-
tem se mnou. Kdykoli jsme se potkali, různě se vyptával 
na moje názory. Že to byl „vstupní pohovor“, zda jsem, či 
nejsem vhodný, mi došlo až po válce.

Co bylo vaším úkolem?
Měli jsme najít únikovou cestu z ghetta pro případ, že by 
všem hrozila likvidace, což byla reálná hrozba, pokud by 
se blížila fronta. Vědělo se, že pod pevností existuje celý 
rozsáhlý systém chodeb, zbudovaný současně se stavbou 
pevnosti.

A našli jste ji?
Stále se to nedařilo, až jednou, asi po půl roce, jsem byl ur-
čen, abych vysekával náletové křoví vně zdí pevnosti, hlídal 
mě český četník. A tam jsem ten křovím zcela zarostlý vý-
chod objevil, bylo to blízko tzv. Bauhofu, řemeslných dílen 
v chodbě pevnostních hradeb. To byla cesta na svobodu.

Proč jste neutekl?
Dvakrát se mi podařilo dostat se z pevnosti nenápadně 
ven; zaplaval jsem si v řece, chvíli poležel v trávě a před ve-

černím nástupem jsem stihl být 
zpět. Byl jsem mladý, měl jsem po-
cit, že nejsem v takovém ohrožení, 
abych musel utéct, a také jsem 
nechtěl opustit babičku a hlavně 
dívku, se kterou jsem se v Terezíně 
oženil, Lianu Forgacsovou.

Podařilo se někomu 
uprchnout?
Ano, pomohl jsem několika tere-
zínským vězňům dostat se ven. 
Východ však nadále zůstával v uta-
jení, byla to pojistka pro případ 
ohrožení všech. Nevěděla o něm 
ani moje žena.

Přece jen – nelitoval jste, že 
jste neutekl, když jste v roce 
1944 nastupoval do transportu 
směr Auschwitz?
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My jsme neměli ponětí, kam jedeme. Lia, moje žena, 
která dělala na loupání slídy, což bylo důležité pro elekt-
rotechnický, potažmo vojenský průmysl, se chtěla dostat 
do transportu se mnou. Když už jsem šel do vagonu, před-
stoupila před nejkrutějšího esesáka, Heindl se jmenoval, 
postavila se do pozoru, to oni měli rádi, a požádala ho, aby 
byla také do transportu zařazena. On vzal hůl a odehnal 
ji, čímž jí nejspíš zachránil život, protože většina žen šla 
v Auschwitzu rovnou do plynu.

Jaké myšlenky vás napadaly, když jste se ocitl 
v táboře?
Když nás vyhnali z vagonů, za dráty jsem viděl úplně 
vychrtlé lidi. Ale to jsem pořád ještě netušil, o co jde. Až 
jeden vězeň, tzv. kanaďan, což byli ti, kdo měli na rampě 
za úkol vyndávat zavazadla z vagonů a potom třídit to, co 
v nich bylo, ke mně přistoupil – dodnes si nemůžu upa-
matovat, jakou řečí mluvil, ale zkrátka jsem mu rozuměl 
– a řekl: „Odtud se nedá dostat, jedině...“ a ukázal ke ko-
mínům, ze kterých šlehaly plameny. Myslel jsem, že je vy-
šinutý. Chápat jsem začal až po selekci, ten den ji prováděl 
doktor Mengele. Nás přijelo do Auschwitzu z Terezína tisíc 
pět set a druhý den nás zbylo už jen dvě stě padesát.

Po čase jste byl určen na práci v sirných dolech 
v jednom z pobočných osvětimských táborů, což 
znamenalo jistou smrt.
Ano, byl jsem určen k smrti. Nemůžu říct odsouzen, pro-
tože žádný soud neexistoval. Prostě jsem neměl dále žít. 
Mně se to ale, částečně náhodou, podařilo – v nočním 
zmatku, který na rampě panoval, když jsme měli nastou-
pit do připravených vagonů mířících do sirných dolů, jsem 
nastoupil do jiného vlaku. Dostal jsem se tak do jiné ob-
lasti táborů, mimo Auschwitz, a sice do Gross-Rosen, což 
je v Polsku, ale nedovedu říct polský název. Byl to pobočný 
tábor, za Německa se jmenoval Friedland.

Tam jste se dočkal konce války?
Pracovali jsme v továrně, jež byla součástí Hermann 
Göring Werke, lisovaly se tam vrtule k leteckým motorům. 
Už byl konec války, ale v okolí Friedlandu se ještě bojovalo, 
německé jednotky odmítly kapitulovat. V noci z 8. na 9. 
května 1945 byl nálet a sovětská letadla zasáhla elektrárnu 
napájející osvětlení tábora a dráty, čehož jsme využili 
k útěku. Ty, kdo zůstali, protože mysleli, že už je vyhráno, 
kolem čtyř set lidí, esesáci nad ránem postříleli. Pak jsem 
se vydal na cestu domů.

Na poslední chvíli jste prý ještě málem přišel o život.
Ano, dokonce dvakrát. Poprvé v Polici nad Metují, kde 
na náměstí verbovali dobrovolníky, aby jeli na pomoc Brou-
movu, který byl ještě obsazen esesáky. Já jsem se hlásil, ale 
nevzali mě, vážil jsem míň než padesát kil. Tím jsem si za-
chránil krk – z těch dvou náklaďáků plných lidí esesáci, kteří 
se v noci stáhli z lesa zpět do Broumova, všechny povraždili.

A podruhé to bylo v Chocni, kde na nádraží manévroval 
vojenský vlak s maďarským vojskem a esesáky, kteří ještě 
chtěli bojovat, ačkoli bylo po válce. Schoval jsem se na pe-

roně pod lavici a viděl, jak se ke mně řítí voják s bajonetem, 
že mě zabije. Dva tři kroky ode mě ho někdo střelil do hlavy. 
Ke mně se zakutálel čtverhranný esšálek, který měl připev-
něný u opasku. Mám ho dodnes schovaný na památku.

S jakými pocity jste se vracel do Prahy?
Hlavně s nejistotou, nevěděl jsem, zda moje žena a pří-
buzní a kamarádi jsou na živu. Ale s Liou jsme si ještě v Te-
rezíně slíbili, že pokud přežijeme, necháme vzkaz u Míly 
Novákové, která u nás před válkou sloužila. Tam jsme se 
pak opravdu sešli.

Kam vedla vaše první cesta?
Nejprve za kamarády ze skautu na Vinohrady, měl jsem 
tam schované nějaké své věci – gramofon, kolo, rádio 
a knihy, které mi před odjezdem připadaly hrozně důležité, 
třeba všechny německé filozofy.

Co rozhodlo o tom, že jste přežil?
Nevím. Štěstí, náhoda a také to, že jsem měl cíl – dal jsem 
přece skautský slib, že silnější musí pomáhat a chránit 
slabší. Proto jsem to nevzdal.

Víc osvětimský než terezínský vězeň 
Kdy jste se po válce poprvé vrátil do Terezína?
Velmi záhy, v pětačtyřicátém již začátkem června, protože 
tam přežila moje babička. Jenomže byla hluchá a pološí-
lená, pomátla se po smrti své dcery, mé matky, a z Terezína 
nechtěla odejít, myslela si, že tam bydlí odjakživa.

Jak matka zemřela?
S babičkou přijely do Terezína asi měsíc po mně, v prosinci 
1941. V květnu 1942 maminka dostala těžký zánět mozko-
vých blan, jemuž podlehla. Pohřbena byla do hromadného 
hrobu, přičemž já sám jsem byl v četě, která jámu kopala.

Babička, se mnou a mou ženou jediná ze širokého příbu-
zenstva, jež holocaust přežila, se už nikdy nevzpamatovala; 
zemřela v roce 1956 v Plzni v ústavu pro duševně choré.

Kdy jste se znovu podíval do Auschwitzu?
Někdy v padesátých letech. Ústav, ve kterém jsem působil, 
spolupracoval s ústavem ve Varšavě. Byl jsem tam se svými 
dvěma kolegy a cestou zpátky jsem navrhl, ať to vezmeme 
přes Osvětim, že jim lágr ukážu. Tam jsem byl poprvé 
„průvodcem“. Hlavně v Terezíně jsem pak byl s různými 
výpravami a delegacemi tolikrát, že to ani nespočítám, loni 
třeba s německým prezidentem Gauckem. Je ale zajímavé, 
že i když jsem v Terezíně strávil tři roky a v Auschwitzu 
„jen“ dva měsíce, cítím se více osvětimským než terezín-
ským vězněm. Protože tam šlo daleko víc o život.

Byl jsem mladý. Neměl jsem 
pocit, že jsem v takovém 
ohrožení, abych musel utéct.
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Vy jste neměl problém být znovu na těch místech?
Vím, kam míříte – mnoho vězňů se se svými zkušenostmi 
nesvěřilo ani vlastní rodině. V mém případě tomu bylo na-
opak – podat svědectví se mi stalo posláním.

Odpovědnost za předky 
Po válce jste studoval elektrotechniku. Proč zrovna 
tento obor?
Rozhodnuto bylo už v mých šesti letech. Spolu s mým ka-
marádem, který bydlel o patro výš a se kterým jsem jako 
kluk vyrůstal (a dodnes jsme nerozluční přátelé), nám můj 
otec, elektrotechnický inženýr, dal každému malý elekt-
rický motorek na síť. Tehdy jsme se oba do sítí elektrotech-
niky zamotali navždy. Takže impulzem budoucího studia 
byl hlavně ten motorek.

V oboru akustiky jste se stal renomovaným 
odborníkem. Čím vás oslnila?

Nutno podotknout, že mě neoslnila, ale byla mi přidělena. 
Když jsem po státnici nastoupil do Výzkumného ústavu 
zvukové, obrazové a reprodukční techniky v Praze, můj 
šéf, inženýr elektrotechnik Jaroslav Lederer, si nás, kteří 
tam pracovali, dohromady sedm, jednou svolal a řekl – tak 
ty budeš dělat optiku, tamtem to a to a další tamto... No 
a na mě zbyla akustika.

Učíte ještě stále na filmové akademii. Co vaši 
studenti, kterým je kolem dvaceti, tedy stejně, jako 
bylo vám, když jste odjížděl do Terezína – zajímají se 
o váš životní osud?
Moji studenti nejsou směrodatný vzorek, ti mi budou na-
slouchat, jelikož si uvědomují, že potom musí ke zkoušce. 
(smích) Nicméně mladí, za kterými chodím do škol a kteří 
jinak nemají se mnou co do činění, o těch můžu říct, že na-
slouchají. Já jsem ale navštěvoval školy hlavně v Německu 
a jen málo jsem chodil do českých škol.

Proč do německých, a ne do českých škol?
Já umím velmi dobře německy, takže tu nebyla jazyková 
bariéra, a taky mi to připadalo důležitější. Poválečná ani 
další generace Němců si nezakryly oči před tím, že ten je-
jich hodný dědeček, který je houpal na kolenou, byl třeba 
kápo v koncentráku. Šlo a dosud jde o generace, jež se touží 
vymanit z tíhy odpovědnosti za zločiny, které páchali jejich 
předkové.

V kolika školách jste byl?
Ve více než stovce po celém Německu.

I tam ale sílí nacionalismus, protiislámské nálady 
a antisemitismus. Pocítil jste to na vlastní kůži?
Občas jsem mezi tou mládeží viděl neonacisty, byli snadno 
poznatelní tím, jak byli ustrojeni. Ale žádný konflikt jsem 
s nimi neměl. Pouze asi dvakrát jsem narazil na tvrdošíjný 
odpor, avšak nikoli z hlediska antisemitismu, ale z hlediska 
národního.

O co šlo?
Například na univerzitě ve Würzburgu funguje nacionální 
spolek Burschenschaft, jenž vznikl a měl význam v 19. sto-
letí, kdy bylo Německo rozdrobené. Jeho členové nosí kroje 
a meče a jde o přežitek, který dnes i samotnému Německu 
spíše vadí, než prospívá. Tam jsem se dostal do slovní po-
tyčky o vztahu Čechů a Němců právě se členy spolku, 
starými pány, kteří se mě třeba ptali, jak je možné, že se 
na Karlově univerzitě učí česky, když je německá. Nejspíš 
jsem ty provokace nějak ustál, protože mě pozvali druhý 
den do jejich „knajpe“, kde se opili a zpívali nacionální 
písně.

Věříte tedy spíše v mladou generaci.
Někdy jsem velice opatrný, když mluvím s někým z mé ge-
nerace, Němcem, Čechem... Je tam stále hořkost a strach, 
z války, z odsunu, vyhnání. Já v sobě nemám nenávist, ale 
vraždy Židů a všech válečných obětí nedokážu odpustit – to 
totiž mohou udělat jen ti mrtví.

Proto je pro mě lepší o zločinech mluvit s mladšími, pro-
tože tomu chtějí porozumět. Může to vyznívat idealisticky, 
ale je to jediná naděje, a když ta zklame, tak už není nic. 
Proto se nikdy nesmí umdlévat, musí se za tím stále jít. Což 
dnes už tolik nemůžu, v cestování jsem totiž určitým způ-
sobem omezen; v posledních dvou letech musím odmítat 
hlavně cesty za oceán kvůli krevnímu oběhu, mám pro-
blém s nohama.

Prošel jste třemi koncentračními tábory. Co vám to 
vzalo, je jasné. Je ale něco, co vám to dalo?
Ano, to, co mi to vzalo, jsou ti, kteří zemřeli, nebo přežili, 
ale jejich život ztratil po prožitých hrůzách smysl, napří-
klad babička. Co mi to dalo, je úcta k životu a přesvěd-
čení, že je zapotřebí, aby jeden pomáhal druhému. Že ne-
mohou být jen individuality, které se ohraničí a neznají 
nic jiného, ale že je zapotřebí spolupráce, ať je jakákoli 
a třeba ani není cílená. Člověk sám toho moc nezmůže, 
nedokáže toho tolik vytvořit, k tomu musí být více lidí. 
A pokud ti lidé mají určité zásady, potom je šance, že se to 
podaří.

Jaké máte plány?
Teď zrovna pomáhám s přípravou velké konference o so-
ciálních problémech bývalých vězňů. Takže lobbuji u růz-
ných politiků, třeba u šéfa Evropského parlamentu Mar-
tina Schulze. 
RESPEKT 5/2015

Pro mě je lepší o zločinech 
spáchaných za války mluvit 
s mladšími, protože tomu 
chtějí porozumět.
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v domě plném 
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Co vás přivedlo na nápad založit boxerský klub?
V devadesátých letech jsem si všiml, že žižkovský ulice jsou 
plný mladejch Romů, který se flákaj, fetujou a dělaj nám 
ostudu. Práci jsem měl, ale rozhodl jsem se, že založím oddíl 
pro mladý lidi, který potřebujou někam patřit. Nechal jsem 
si vytisknout plakátky a rozhlásil jsem tady po Žižkově, co se 
chystá. Jsem tu známá perzóna, lidi si mě vážej, navíc si Ro-
máci všechno řeknou, takže hned první den bylo narváno.

Kolik členů váš klub má?
Asi 160, během pondělka se mi tu vystřídá až 120 lidí. Dojíž-
dějí z celý Prahy, ale taky z Vlašimi, Mladé Boleslavi, Kostelce 
nebo Příbrami, o víkendech tu mívám kluky až z Moravy. My-
slím, že náš klub je už po republice hodně známý.

Kolik tu je trenérů?
Měl jsem dva civilkáře, ale nebylo na výplaty, takže to vedu 
sám, jen v pondělí mi chodí pomáhat jeden kluk. Stabilně sem 
dochází sociální pracovník a duchovní v jedné osobě Standa 
Rytíř, Čech, kterej je tu pro případ, že by někdo potřeboval po-
moc. Přijde, zatrénuje s klukama, a pokud má někdo problém, 
tak ho spolu řeší. A ti kluci za ním nebo za mnou sami chodí. 
Já pro ně nejsem rodič, tady není napjatá atmosféra domova, 
takže řeknou i to, co se doma bojí říct. Máme otevřeno celý 
den a může sem kdokoli z ulice. Kluků, který si tu našli kama-
rády a přestali mít potřebu se vybíjet někde s partou, je hodně.

Čím to, že je box pro Romy tak přitažlivý?
Romští kluci mají v genech ohromnej pohybovej talent, ať už 
na tanec nebo na sport. Bohužel jim schází vůle. Nedokážou 
vytrvat u jedný věci, než se dostaví výsledek. Ale mám tu ši-
kovný kluky, kteří u mě trénují už skoro tři roky a v zápasech 
vyhrávají. Myslím, že je motivuju tím, co jsem dokázal, a že se 
jim tu celý den věnuju.

Jaké je národnostní složení klubu?
Je to velký pelmel. Počínaje námi Romáky a vámi Čechy přes 
Armény, Bělorusy, Rusy a Ukrajince po Slováky, Albánce, 
Němce, Francouze, Dány, Nigerijce. Domlouváme se česko-
-anglicky, ale to v boxu ani není nutný, všechno potřebný si 
ukážeme. A snášíme se velmi dobře.

Většina členů klubu pochází ze sociálně slabých rodin. 
Platí příspěvky? Z čeho vlastně klub žije?
Ideou klubu je umožnit ohrožené mládeži jiné vybití, než jaký 
nabízí ulice. Takže přípravka a kadeti neplatí nic, nebo jen 
symbolicky. První čtyři roky jsem všechno hradil ze svýho. 
Začínali jsme ve školní tělocvičně v Cimburkově ulici, pak 
školu zrušili a ředitel Tesly Žižkov, kterej mě znal z doby, kdy 
jsem boxoval, nám pronajal dva sály. Po čase jsme se stěhovali 

Stanislav Tišer
Bydlet tak  
v domě plném 
Čechů
 KAROLÍNA RYVOLOVÁ / FOTO MATĚJ  STRÁNSKÝ

S boxerským trenérem 
o ztrácející se romské 

soudržnosti a o tom, že je 
třeba dávat šanci
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do Libně. Trénoval jsem syna 
majitele restaurace a billiard 
klubu, kterej mi přenechal 
bezvadnej prostor, ale na re-
konstrukci a vybavení už jsem 
potřeboval grant. Tam jsme 
měli krásnej ring, pořádali 
i zápasy. Jenže po dvou letech 
mi došly peníze.

Kdy se klub vrátil 
na Žižkov?
Jeden můj známej se znal 
s žižkovským starostou, a ten 
si mě zavolal na pohovor. 
Donesl jsem mu výstřižky 
z novin a dokumentaci, aby 
viděl, že máme dobrý vý-
sledky. Řekl mi, že Romům 
nerad dává nebytový pro-
story, protože tam chlastáme 
a děláme bordel, ale nakonec 
mi přidělil místo na Havlíč-
kově náměstí. Ale ne za ko-
runu, jako jiným sportovním 
sdružením a neziskovým organizacím. Tři roky jsem platil 
komerční nájemný 800 Kč za metr čtvereční, pak jsem na ně 
zatlačil: když mi nedají grant, ať alespoň sleví nájemný. Sle-
vili na 600 Kč, teď od ledna platím jako ostatní korunu. Ale 
smlouvu mám jen na půl roku, pak musím zažádat o prodlou-
žení. V komunálních volbách místní zastupitelstvo slibovalo, 
že bude podporovat sportovní činnost. Z 45 žižkovských spor-
tovních organizací jich 44 dostává peníze, já jedinej nic. Byli 
jsme vždycky závislí na grantech, jen tak se nám dařilo pře-
žívat. Letos jsme žádný peníze nedostali a klub je na pokraji 
úpadku. Nerad, ale dotuju ho zase ze svýho.

Odkud peníze berete?
S bratrem máme úklidovou firmu na Praze 7, Městská část 
Praha 3 nás nechtěla. Zaměstnáváme Romy.

Fandili mi, že jsem Rom
Jak jste se dostal k boxu?
Jednou, když mi bylo patnáct, napadli na vesnický zábavě 
mýho o rok mladšího bratra. Já po nich skočil a jednou ranou 
jsem dva sestřelil. Viděl to náhodou trenér Karel Beran a za-
šel za mnou, jestli bych nechtěl zkusit box. Týden jsem o tom 
přemýšlel a pak jsem jel na adresu, kterou mi dal. Měl kousek 
za Plzní tělocvičnu a tam kluky trénoval.

Jste z muzikantského rodu. Jak reagoval otec, když jste 
si zvolil místo hudby sport?
Myslím, že to tak ani nebral. Bylo nás pět bratrů, nejstarší 
hraje na cimbál, kytaru a harmoniku, všichni ostatní včetně 
mě na kytaru. Taky máme hodně hudebně nadanejch bra-
tranců, takže muzika v rodině pořád zůstává. Já už za školu 
hrával fotbal, dělal jsem judo a vědělo se, že jsem spíš 
na sport.

Jak vzpomínáte na své mládí v Plzni?
Ve škole mě měli rádi, dobře jsem se učil. Ov-
šem když jsme se v jednu chvíli sešli tři Tišerovci 
v jedné třídě, bylo to už na učitele moc, jsme 
přece jen živější… Doma jsme se učit nemohli, 
zaprvé nás bylo osm dětí, zadruhé nás neměl kdo 
učit, táta měl akorát měšťanku a máma sotva 
uměla číst. Takže šlo spíš o to, co jsem ve škole 
pochytil. A protože jsem v patnácti začal sporto-
vat, nešel jsem ani na střední školu.

Postrádal jste to v životě?
Ani ne. Škola mi dala dost a všeobecný rozhled 
jsem získal díky cestování s boxem. V mládí jsem 
dost četl, hlavně cestopisy a literaturu faktu, vy-
luštím každou křížovku. Jinak jsem se ještě zají-
mal o parapsychologii – vědu o životě po životě.

Jak jste se z Plzně dostal do Prahy?
Můj trenér někam zavolal, že má perfektní muší 
váhu. Začas mě pozvali na zápas do Českých 
Budějovic. Jel jsem tam sám vlakem a před ho-
telem Slunce jsem se měl setkat s trenérem, kte-
rýho jsem neznal. Tenkrát se nosily dlouhý vlasy, 
takže jsem měl máňu a cigaretu v puse. Opodál 

stojí chlápek a prohlíží si fotku, pak ke mně přistoupí, vyrazí 
mi cigáro z pusy a povídá: „Ty vlasy pudou dolů!“ Tenkrát se 
ještě nenosily helmy, proto to nešlo. Druhej den jsem nastou-
pil do ringu a vyhrál jsem. Do osmnácti jsem trénoval v Plzni 
a jezdil na zápasy jako dorostenec za Prahu. Až na vojně jsem 
začal trénovat v Praze a po vojně jsem zůstal. Byl jsem tu 
hrozně sám, nikoho jsem neznal, nevyznal jsem se tu.

Jste osminásobný mistr Československa, dvakrát jste 
byl stříbrný. Změnil se pohled okolí, když jste začal 
vítězit?
Nešlo ani tolik o mistrovství republiky jako spíš o mé začátky 
v Lucerně, kam chodilo až tři tisíce diváků. Fandili mi, pro-
tože jsem byl zápas od zápasu lepší. Dá se říct, že jsem byl 
slavnej – kam jsem se hnul, tam mě lidé poznávali. Měl jsem 
spoustu přátel, gádžů i Romů, a dokonce bych řekl, že bílí mi 
kolikrát fandili právě proto, že jsem Rom.

Setkal jste se s diskriminací ve sportu?
Když se dřív rozhodovalo o tom, kdo pojede zápasit do světa, 
přednost měli vojáci a policajti z Rudý hvězdy nebo Dukly 
Olomouc. To ale nebyla rasová diskriminace. Později, když už 
jsem byl slavnej, jsem republiku reprezentoval. V roce 1984 
jsem ale reprezentovat odmítl. Půl roku jsem dřel na vítězství 
na olympiádě v Los Angeles a komunisti hry nakonec bojko-
tovali. Já jsem boxerskýmu svazu napsal dopis, že už nebudu 
reprezentovat naši vlast. Chtěli mi dát stopku, ale trenér to 
nakonec vyjednal naopak: už jsem nesměl bojovat na turna-
jích, ale musel jsem nastupovat v mezistátních utkáních…

Rasovou diskriminaci jste tedy nezažil?
Ve sportu ne, v životě ano. Myslím, že je dnes běžná. Proje-
vuje se v bydlení, v zaměstnání, všude. Romové dnes v ničem 

STANISLAV TIŠER
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moc nevyniknou, ale to je především chyba společnosti, která 
jim nenabízí žádnou příležitost se předvést. Osm let třeba 
tvrdím, že Městská část Praha 3 jsou rasisti, protože doneko-
nečna zadávají práci stejným firmám, a pro Romy práce není. 
Teprve nedávno na můj popud zaměstnali několik mladých 
Romů od nás ze Žižkova jako metaře. Já to vidím především 
jako chybu úřadů, který každýho Roma automaticky posílají 
pro podporu. Naši lidé chtějí pracovat, nechtějí jenom žádat 
o dávky, nechtějí jenom brát. Musí dostat šanci.

Dva jsem praštil
Jak byste srovnal míru rasismu za komunistů a dnes?
I dřív jsme samozřejmě měli potíže, nechtěli nás pouštět 
na zábavy a do restaurací, jednou jsme před plzeňským klu-
bem Peklo udělali demonstraci, protože nás odtamtud pravi-
delně vyháněli. Já se dokonce kvůli tomu později na Žižkově 
popral a skončil ve vězení. Bylo léto, měl jsem žízeň, tak jsem 
si skočil do hotelu naproti Viktorce Žižkov na pivčo. Ve dve-
řích stál kluk a povídá: „Hele, cikány sem nepouštíme,“ a str-
čil do mě. Já na to: „Co do mě strkáš? Dám si jenom něco k pití 
a zas půjdu!“ Jenže on byl drzej, navážel se do mě, tak jsem to 
nevydržel a dal jsem mu pěstí po bradě. Ve chvíli, kdy jsem ho 
sundal, procházeli okolo dva policajti. Pustili se do mě, já se 
nedal a skončilo to čtyřmi měsíci v base.

Jaké bylo vězení pro romského šampiona v boxu?
Polovina lidí mě znala, policajti, bachaři i vězni, takže jsem 
tam byl uznávanej člověk. Dalo se to vydržet.

Takže je to s rasismem stejné, horší, nebo lepší než 
dřív?
Dřív se člověk nemusel bát o holej život, nemusel mít strach 
pouštět děti do školy a klidně si mohl vyrazit třeba mezi 
spoustu bílejch na fotbal. Dnes už si to netroufnu, kdoví, jestli 
tam nebude třicet blbců, kterejm se neubráním. Většinou 
mají jenom kecy, ale…

Střetl jste se někdy se skiny?
Jednou jsem se popral a byl jsem vítěznej – dva jsem praštil 
a utekl.

Obecně lze říci, že Češi jsou vůči Romům netolerantní. 
Jsou takoví i Romové vůči Čechům?
Netoleranci v sobě má každej. U Romů ale neprobíhá tak, že 
by si doma jen tak říkali, jak nenáviděj Čechy; obvykle to vy-
chází z nějaký konkrétní křivdy. Kdežto skinům a fašistům ni-
kdo neukřivdil, je to jejich postoj. Většina Čechů by třeba ne-
chtěla bydlet vedle Roma.

A jak je to s Romy?
Většina by si, myslím, přála, aby jejich rodina bydlela v domě 
plným Čechů. Líp by se integrovali. Když bude ta rodina 
slušná a čistotná, tak s ní nikdo nebude mít problém.

Co se podle vás základního mezi Romy změnilo?
V dnešní době už nejsou tak soudržní jako dřív. Dřív jsme se 
scházeli, abychom si spolu popili, popovídali, zazpívali a za-
tancovali. Naši samozvaný předáci tvrdí, že Romové mají 

svoji komunitu a kulturu, protože kdyby to tak nebylo, oni 
by neměli co dělat. A oni musí vykazovat nějakou činnost, 
vždyť jim vláda platí kanceláře. Ta soudržnost se už dnes 
drží jenom mezi olašskými Romy, u nás Rumungrů neexis-
tuje. Už za komančů jsme neměli žádný krále ani barony. 
Mladý Romové, který se bojí jít na diskotéku nebo do restau-
race, si obvykle najdou jednu lokalitu, kde se scházejí. Ale 
starší generace to už vesměs nedělá. V tom se hodně začí-
náme podobat Čechům. Anebo vezměte děti – to byl dar! 
A dnes už to tak není.

Vy také máte jen jednu dceru.
Nejdřív jsme měli malej byt, pak zas žena nechtěla. Dcera je 
ve čtvrtým ročníku na gymnáziu, chce pak jít na medicínu, 
práva nebo žurnalistiku (dcera Denisa nakonec vystudovala 
sociální a mediální komunikaci – pozn. red.). Dělá mi radost, 
ale určitě bych chtěl víc dětí. Až odejde, zůstaneme se ženou 
sami a to je škoda. Všichni moji sourozenci mají minimálně 
tři děti, ale hodně z nich je v zahraničí. Sestra je v Kanadě, 
dva bratři v Anglii, další sestra v Irsku…

Co bylo, už není
Proč se vaše kultura ztrácí?
Protože jsme od vás přebrali všechny špatný zvyky. Závist, 
mamon… to mezi Romákama nebylo, kde by se to vzalo, když 
měli všichni stejně málo! Navzájem si pomáhali, ale dneska? 
Kdyby se dřív romská holka, třeba něčí sestra, stala šlapkou, 
byla by to pohana pro celej rod. Nebo naše řeč, romština, 
vždyť mladý kluci už ji neumějí! Já romsky mluvím, ale vzal 
jsem si gádžovku, takže doma nemám příležitost. Mluvím 
romsky s rodinou v Plzni a tady v tělocvičně s klukama.

Takže jak vidíte budoucnost Romů u nás?
Rozhodně to nebude fungovat jako soudržná pospolitost, ta 
už neexistuje. Druhá věc je, že se vytrácejí Romové jako ta-
koví, stejně jako je těžký najít stoprocentního Čecha. Všechno 
je pomíchaný, romský kluci si berou bílý holky, černý holky 
bílý kluky, jejich děti už jsou jiný, už to nejsou Romové. Za pár 
desítek let to bude všechno pryč. Ale proč nad tím plakat, to je 
prostě vývoj.

Vám ztráta tradic nepřipadá jako něco negativního?
Tradice by se měly zachovávat asi v takový míře, jako se udr-
žujou moravský kroje a folklor. Ano, připomeňme si naše vý-
znamný výročí, postavme si muzeum, ale proč to za každou 
cenu uměle udržovat? I bez toho se dá žít. V český společnosti 
se tradice už taky neudržujou: kdo dnes chodí běžně v kroji? 
To, co bylo, už není. My si to ale musíme připomínat. 
RESPEKT 20/2004

Přebrali jsme od vás všechny 
špatný zvyky. Závist, mamon... 
to mezi Romákama nebylo. 
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Vladimir 518
Squaty jsou 
blahodárný
S muzikantem a výtvarníkem  
o zvládání kulturního cirkusu a tvrdých 
ksichtech domů
PAVE L TU R E K, KATEŘ I NA ŠAFAŘ ÍKOVÁ /  FOTO M I LAN JAROŠ
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Dá se v hip hopu stárnout s grácií, nebo přijde 
moment, kdy už si rapper připadá trapně?
Starších rapperů je v zahraničí nespočet, mám pocit, že to je 
podobný jako u soulu, jazzu nebo šansonu. Rappeři získávají 
na váze, vytratí se postpubertální nadšenost a objeví se větší 
nadhled. Ve světě to je třeba B-Real ze Cypress Hill, Kool 
Keith nebo i Snoop Dogg, všichni čtyřicátníci. U nás jsme my 
první generace, která postavila a stabilizovala scénu. Orion 
například v devadesátejch letech kraloval lince metra C, což 
asi mnoha lidem dnes připadá neuvěřitelný. Udělat jedno gra-
ffiti na metro není sranda, ale udělat jich třeba padesát, abys 
na lince byl vidět hlavně ty, to už je poměrně zásadní výkon. 
Jsme taky první generace, která pořád hledá způsob, jak dů-
stojně stárnout. Vždycky se ale budeme snažit o to, aby naše 
muzika odrážela náš věk, témata a prostředí okolo.

Jakou pověst má vlastně český hip hop v zahraničí? 
Třeba slovenští rappeři se mu smějí, protože jim 
připadá příliš jemný a měkký.
Nám je zase často k smíchu ten slovenskej. Naše scény si na-
vzájem přestávají rozumět. Slovensko je země, kde berou hip 
hop smrtelně vážně, postrádám tam kreativitu a nadhled. 
V Česku se snažíme, aby byl hip hop víc v kontextu místního 
uměleckýho a kulturního myšlení. Podvědomě možná nava-
zujeme na českou kulturu šedesátejch až osmdesátejch let, ať 
už je to film, ilustrace nebo hudba. Poměřuju tím svoji práci, 
což rappeři z bratislavského sídliště Petržalka moc nedělají. 
Tamní scénu to ale nezajímá, její problém je neustálý žvanění 
o ulici, takzvanej stoka rap. My už jsme si tím prošli a přestalo 
nás to zajímat hlavně proto, že jsme tak přestali žít. O ulici 
jsme mluvili v dobách, kdy jsme dělali graffiti. Představa, že 
melu o tom, jak je pro mě nejdůležitější parta a že jdu ze stoky 
nahoru a že až prodám dost desek, tak si za ně koupím auto... 
To jsou typy textů, který už fakt nemůžu psát.

Proč se ale český hip hop tak málo angažuje? Proč tu 
chybějí politicky vyhraněné texty?
Před volbama vzniklo několik dobrejch věcí, třeba skladba 
producenta Enemyho s hostováním pěti pražskejch ra-

pperů. Pravda ale je, že politika není téma, který by hý-
balo scénou. Důvodů je několik, ale ten hlavní je, že žánr 
si na to u nás nezvykl. Většinou platí, že ve státech, kde 
panuje napjatá politická situace, je hip hop naopak úplně 
politickej. Slyšel jsem několik demokazet z Afriky a tam se 
mimo chudobu řeší neustále i politika. Rap ale může i snít, 
vymejšlet si nereálný situace a světy, záleží na tom, jak 
k němu autor přistupuje.

Co vás vedlo k tomu, že jste ve volební kampani 
podpořil Stranu zelených (volby do sněmovny – pozn. 
red.)?
To bylo poměrně obtížný rozhodnutí, protože spojovat 
jakejkoli druh umění nebo svobodnýho vyjadřování s po-
litickou linií je vždycky komplikovaný. Iniciativa, kterou 
dal dohromady Václav Havel, se mi ale líbila, protože se 
v ní sešli lidi, který respektuju, a nestyděl jsem se, že budu 
mezi nima. Vztah naší civilizace k planetě je pro mě téma 
číslo jedna. Větev zelený politiky musí existovat. Ekono-
mika a korupce mi v porovnání se současným vztahem 
člověka k přírodě připadá podružnější, přestože to spolu 
všechno souvisí.

PSH také pravidelně hrají na May Day Festivalu proti 
rasismu, který pořádá Antifa. Ani tam ale hip hop není 
ve většině.
Osobně jsem Antifu vždycky podporoval, její činnost má 
smysl. Zažil jsem devadesátý léta, kdy si neonacisti dě-
lali, co chtěli. Mám s tím spoustu osobních zkušeností, 
protože jsem díky graffiti deset let prožil skoro nonstop 
na ulici. Pohyboval jsem se po nocích v metru nebo na ná-
dražích a zkušeností se skinheady jsem měl dostatek. 
Častokrát jsme dostali do držky. Proto jsem se i přestal 
bát porvat se. Naučil jsem se, že je to lepší než se nechat 
zabít. V devadesátejch letech stačilo jako záminka ke kon-
fliktu cokoli. Pamatuju se, jak jsme třeba s kámošema jeli 
metrem a přistoupili k nám tři skinheadi se železnejma 
tyčema a zeptali se: „Co to máš za tenisky?“ Měl jsem 
oldschoolový adidasky, tehdy je skoro nikdo nenosil. A už 
to začalo. Nebo jsme malovali zeď, oni to zjistili, srotili 
se v mnohonásobný přesile a zaútočili na nás. Vzhledem 
k tomu, že jsem byl napojenej i na punkovou anarchistic-
kou scénu, tak jsem věděl, že Antifa po nich jde. Shroma-
žďovala adresy, monitorovala je a oni se jí postupně začali 
bát. Policistů se náckové nebáli nikdy. Zažil jsem párkrát, 
že u rvačky zasáhla policie, a buď mezi nima byl další ná-
cek, nebo skinheady v klidu nechali jít, přestože nás má-
lem utloukli. Dneska už je bohudík situace jiná, stalo se 
z toho politický téma, který se řeší.

Odpudivý sociální stroj 
Ve které části Prahy jste vlastně vyrůstal?
Na periferii, u Zličína, ale už odmalička mě rodiče posílali 
do kroužků do centra. Hrál jsem závodně basket, chodil 
jsem na kytaru a taky na výtvarku. V tý době mi toho při-
šlo až moc, ale dneska jsem za to vděčnej, protože spousta 
věcí mi jde snadněji. Rytmus, melodie, kresba... Mám to 
v mozku uložený. 

Při cestách do centra jsem taky viděl první pomalovaný 
metra. Bylo mi asi třináct, jel jsem na basket a přijelo první 
graffiti metro. Vůbec jsem nechápal, co to je, kdo to udělal, co 
to znamená. Viděl jsem taky první komiksy, začal jsem číst 
a sbírat knihy, zajímat se o umění. To byla fantazie. Taky jsem 
začal v tomhle období intenzivně poslouchat muziku, metal, 
hard core a rap, ale i filmovou hudbu, jazz nebo elektroniku. 
To jsou pro mě důležitý raný vzpomínky, který mě později do-
nutily vyrvat se z hnízda rodičů a jít si za svým.

Jsme první generace rapperů, 
která hledá způsob, jak 
důstojně stárnout.
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Z jaké rodiny pocházíte? V čem 
jste vyrůstal?
Otec je muzikant a matka celej ži-
vot pracovala ve firmách organizují-
cích tlumočení a překlady. Myslím, 
že jsme ničím nevybočující rodina. 
Vždycky jsem si mohl víceméně dělat, 
co jsem chtěl, a přitom mi rodina dala 
skvělý zázemí. Vyrůstal jsem naprosto 
šťastně.

Co vás potom formovalo směrem 
k nezávislé kultuře?
Nepochybně mě odpuzovala ta určitá 
nalinkovanost života, začal mě dě-
sit ten sociální stroj, kterej pravidelně 
produkuje další generace lidskejch ter-
mitů. Chtěl jsem naplno žít sám sebou, 
dostat se do prostoru mimo nudný a ne-
chtěný povinnosti.

Do squatu na pražskou Ladronku?
Tam jsem odešel v devatenácti. Ale můj osobní kreativní pří-
běh začal ve čtrnácti, kdy jsem se pustil do tvorby metalovýho 
fanzinu. Vždycky tu bylo silný metalový hnutí, pro under-
groundovej metal mám slabost dodneška a fanzinová scéna 
tenkrát byla něco naprosto magickýho. Všechno probíhalo 
přes poštu. Přišel jsem jako dítě domů a měl jsem schránku 
narvanou dopisy. Celý vyučování jsem se na to těšil, chodily 
mi demáče, jiný fanziny, rozhovory, žádosti o předplatný. 
Takže jsem až do večera psal dopisy, pak jsem přepisoval fan-
zin na stroji, xeroxoval.

Ovšem čáru přes rozpočet tomu udělalo graffiti. Propadl 
jsem mu a odhodil všechno ostatní. Následně přišel rap a už 
to nešlo zastavit. Nechtěl jsem jít na vejšku, přestože moji vrs-
tevníci odešli na UMPRUM nebo na AVU. Už jsem nechtěl 
marnit čas tím, co mě na sto procent v danou chvíli nezajímá. 
Chtěl jsem dělat komiks, hip hop a graffiti. Tak jsem se odstě-
hoval na Ladronku, tam bylo možný tímhle způsobem žít.

Jak jste přežíval?
Těžko. Vždycky jsem navíc měl hipísácký názory, že bych 
se neměl zaplétat s reklamou a kšeftem, a dodneška se to 
snažím dodržet. Začátky byly ohromně těžký, protože ko-
miksem se tu nedá živit ani dnes, natož tehdy v polovině 
devadesátých let.

Podobný to tehdy bylo s rapem. Když jste vzpomínali 
na Ladronku, tak kolik si myslíte, že jsme dostali za koncert, 
na kterej přišlo sto dvacet alternativců? Navíc jsme pořádali 
jeden koncert za měsíc. Ale já jsem nikdy neměl velký nároky 
na to, co mám mít a jak mám žít. Byl jsem naprosto šťast-
nej i v tý malý místnosti na Ladronce, která měla osm metrů 
čtverečních. Měl jsem tam jen postel, stůl a knihovnu.

Pořád není jasné, jak jste si vydělával na živobytí.
Maloval jsem letáky nebo graffiti zakázky za peníze, první 
LP covery a občas jsme měli koncert s PSH. Každej to tam 
nějak lepil a docela se dařilo. Proto si myslím, že absence 

squatů v dnešní Praze je něco na-
prosto tristního. Mám osobní zku-
šenost s tím, co ti squat může na-
bídnout, to je absolutně nezávislá 
platforma. Ve velkejch městech jako 
Berlín nebo Amsterdam fungují 
squaty jako líheň nezávisle smýšlejí-
cích lidí. U nás ale studenti nastou-
pěj hned po škole do reklamky nebo 
se někde plácaj a pak začnou dělat 
kšefty. Málokdo z nich se dokáže uži-
vit volnou tvorbou. Kdyby tu fungo-
valy podobný prostory, tak to ty lidi 
společnosti mnohonásobně vrátěj, 
vznikne nová a širší alternativní kul-
tura, z níž bude v budoucnu mainst-
ream těžit. Komunitní život, kterej 
v Čechách není moc běžnej, ti hrozně 
moc dá. Přes den si maluješ v pokoji 
nebo píšeš texty a večer je koncert 

na sále nebo se tam hraje divadlo. Dostaneš se k spoluorga-
nizaci a učíš se zvládat celej ten kulturní cirkus. Myslím si, 
že kdyby tu bylo deset zajetejch squatů, tak by to město po-
cítilo velice pozitivně.

Našel jste tedy recept na to, abyste si mohl dělat svoje, 
nezaprodat se a zároveň nepřežívat za pár korun?
Receptem se stala soustavná a pečlivá práce, jedna věc nava-
zovala na druhou. Vzhledem k tomu, že motivace pro jed-
notlivý projekty byla jen a jen velká láska k tématu, byl jsem 
vždycky schopnej pracovat až do úmoru. Tahle velká energie 
jako vedlejší efekt generuje i dostatek peněz na klidnej život. 
Myslím, že každej z nás se ocitne v životě na velice důležitejch 
křižovatkách, kde by se měl rozhodovat podle srdce. Já jsem 
to udělal a nikdy jsem ani na sekundu nelitoval.

Vítězí přizdisráčské debility
Jak se vlastně pojí hiphopová kultura s historickým 
dědictvím Prahy?
Mě ta tisíciletá tradice právě zajímá, i když je to zároveň velký 
břímě. Město trpí tím, že má pověst nezaměnitelný magický 
metropole, tím obdivem se pozastavil jakejkoli vývoj. Zají-
mám se o architekturu, a tak mě štve snaha všechno ome-
zovat a jenom přemejšlet, jestli nová budova bude odněkud 
vidět, nebo ne. Precedens s Kaplickýho „Chobotnicí“ je na-
prosto typickej. Praha zatuhla nejenom přehnanou ochranou 
historie, ale i vpádem kapitalismu. Najednou se všichni pře-
orientovali na to, že se bude dělat byznys, a samotnýmu du-
chu města to svědčí možná míň než dřív. Něco šlo paradoxně 
líp a svobodněji.

Co třeba?
Samotný architekti byli radikálnější. Dnes se všechno pod-
řizuje investorům a nejlevněji vycházej hranatý jednodu-
chý tvary, zatímco architektura šedesátejch a sedmdesátejch 
let měla tendenci rozbít tvar kostky, vznikaly expresivnější 
stavby, tvarově barevnější. Od pádu komunismu vyrostlo 
v Praze několik pěknejch a citlivejch domů, ale o skutečný 

VLADIMIR 518 
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Vlastním jménem Vladimír Brož. Je vy-

učený umělecký kovář. Spolu s rappe-

rem Orionem tvoří ústřední dvojici nej-

déle fungující české hiphopové skupiny 

Peneři strýčka Homeboye (PSH). Zá-

jem o architekturu promítl do komiksů 

Výlety s ČSSA, které vycházely v ča-

sopise Era 21. Je editorem knihy 2666: 

Praha Odyssey mapující pražskou gra-

ffiti scénu. Podepsán je pod tituly Měs-

to=Médium a Kmeny, které se dočkaly 

převedení do šestnáctidílné dokumen-

tární série pro Českou televizi. Vede 

hudební vydavatelství Bigg Boss.
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ikoně současnosti nemůže bejt řeč. Progresivní a novátorský 
architektuře se tu nedaří, nemluvě o urbanismu nebo doprav-
ních stavbách. Nový stanice metra a tramvají projektuje jedi-
nej člověk – Patrik Kotas. To je z mýho pohledu možná dobrej 
technik, ale architektonicky a výrazově se pohybuje na hra-
nici kýče. Chybí tady odvaha a nepřeje se radikálním ces-
tám. Světová architektura lidí, jako je Rem Koolhaas, Toyo Ito 
nebo studio OMA, je zkrátka o level jinde. Architektura tu trpí 
stejně jako film, hudba nebo cokoli jinýho. Funguje tu velká 
stádnost a není poptávka po originální práci.

Na výstavě Městské zásahy Praha 2010 v DOX jsou 
k vidění nápady na skvělé architektonické projekty, 
takže inspirace tu jsou. Proč se neprosadí?
Abych nekřivdil architektům – myslím, že jich je tu spousta 
hodně kreativních, ale spíš tu není poptávka po projektech, 
který by vybočovaly z řady. Líbí se mi například práce Sta-
nislava Fialy z ateliéru D3A nebo studia A69. Dlouhodobě 
taky sleduju soutěže pro pražskej veřejnej prostor a vždycky 
mě fascinovalo, že na třetím čtvrtým místě se často objevila 
jedna geniální věc, tři byly dobrý, ale vítězná varianta byla 
vždycky přizdisráčská debilita. Skutečnej důvod je podle mě 
ten, že ve společnosti momentálně panuje atmosféra ne-
zájmu a nekonfliktnosti. Naší pasivitou jsme uvolnili přístup 
ke korytům lidem, který stojej jen o to, aby se nic neřešilo, 
bokem odtekly nějaký peníze a hlavně aby nebyl skandál. 
Komunální politika se často dělá takovým taxikářským způ-
sobem, o uměleckejch a městotvornejch projektech rozho-
dujou i lidi, který za svoje kulturní vyžití považujou muzikál 
v Divadle Kalich.

Můžeš k tomu uvést nějaký příklad?
Tady na patře MeetFactory má ateliér David Černý, kterej 
s tím má bohatý zkušenosti. Pomník obětem války na praž-
ským Klárově je příklad totálního průseru – David Černý 
sice vyhrál soutěž na jeho realizaci, ale po jedný jeho větě 
„Mrtvej komunista, dobrej komunista“ ho shodili z prv-
ního místa a dosadili místo něj plastiku Vladimíra Preclíka 
– jeho řešení vypadá jako z roku 1974, působí to jako norma-
lizační blbost. Podobnejch příkladů promarněnejch šancí je 
spousta: soutěž na Pomník obětem komunismu na Újezdě, 
fontána Propadliště času na náměstí Kinských, rekon-
strukce náměstí Republiky a tak dále.

Vy ale ve svých komiksech a audiovizuálních 
inscenacích oslavujete některé výrazné normalizační 
stavby, což může zavánět smířlivým retropřístupem. 

V čem vidíte architektonické kvality třeba budovy 
Federálního shromáždění Karla Pragera?
Vím, spousta lidí ji nenávidí. Ale podobně nenáviděná je 
často i televizní věž, která se pomalu stává ikonou Žižkova. 
Svůj názor na Karla Pragera jsem nevystřelil od boku, je 
za tím spousta let shánění informací, který nebyly vždycky 
přístupný – jeho nezpracovaná a nezdigitalizovaná pozůsta-
lost dneska leží v archivu Národní galerie. Dobový časopisy 
od války až do revoluce, kterejch jsem skupoval celý ročníky, 
přinesly o celý jeho generaci minimum informací. Nakonec 
jsem vyrazil přímo za architektama, který si tu dobu pamatu-
jou, dělal jsem s nima rozhovory, bavil jsem se s jejich vrstev-
níkama, rodinama. Dostal jsem se tak k původním fotkám 
a návrhům, který nebyly realizovaný. Postupně se mi sklá-
dal dohromady jakejsi obraz, a když jsem dostal z architek-
tonickýho časopisu Era 21 návrh, abych pro něj dělal komiks, 
tak jsem se rozhodl, že to zúročím. Stejně vznikla i inscenace 
Karel Gott Prager. Zavolali mi pořadatelé festivalu 4+4 dny 
v pohybu, že slyšeli, že se zajímám o Pragera, a jestli bych ne-
udělal přednášku. Jenže to je pro mě cizí forma, a tak jsem na-
vrhnul, že udělám audiovizuální koncert. Nezastávám se teda 
tý doby, ale konkrétních baráků.

Proč potom před manžely Machoninovými, 
autory obchodního domu Kotva, dáváte přednost 
normalizačnímu architektovi Pragerovi, který má 
na svědomí Novou scénu Národního divadla?
Jde jen o konkrétní architekty a konkrétní projekty. Nechci 
zobecňovat, v tý době se objevily ohromný přešlapy, jako 
je třeba Prior v Jihlavě, a taky velký highlighty. Důvod, 
proč jsem ale nakonec upřednostnil Karla Pragera před 
studiem SIAL, Machoninovými nebo Ivanem Rullerem, je 
ten, že po všech absolvovanejch rozhovorech, kdykoli jsem 
se zeptal každýho, kdo tehdejší architekturu sledoval, aby 
vypíchnul jediný jméno, řekl Prager. Byli to i lidi napojení 
na disent. Moje představa, že Prager byl kovanej komuni-
sta, byla vyvrácená. Neříkám, že byl anděl, spíš šlo o ob-
rovskýho egomaniaka, kterej si razil cestu jako buldozer, 
ale jeho architektura není komunistická. Od socialistic-
kýho realismu upustil hned v začátcích a navazoval na pro-
gresivní světový tendence. Byl největším vývojářem svý 
doby, mnoho jeho nerealizovanejch projektů má v sobě 
prvky avantgardy a utopie. Proto jsem chtěl, aby ho ta naše 
audiovizuální mše aspoň nějak rehabilitovala.

Je zvláštní, že nadšeně mluvíte o utopických 
projektech, přitom jako rapper a graffiti writer byste 
měl být vůči nim v opozici.
Ono to zvenku působí jako kontrapozice, ale graffiti je na-
prostá symbióza s domem, třebaže vzniknul na pozadí 
utopický nebo jakýkoli vize. Západní velkoměsta zažily 
ve druhý polovině 20. století ohromnej boom betonový zá-
stavby. Zavládla technokracie a graffiti přišlo jako logická 
reakce města samotnýho. Šlo o to najít skrze něj – a po-
tažmo i celou hip hop kulturu – svoje místo ve veřejným 
prostoru. Čím víc jsem graffiti dělal, tak mi docházelo, že 
betonový domy a plochy miluju. Nebyla v tom nenávist, ale 
přitažlivost. Vždyť vyhlášenou pražskou graffiti zónu Ba-

Chybí tady odvaha a nepřeje 
se radikálním cestám. 
Architektura tu trpí stejně 
jako film či hudba.
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rrandovskej most projektoval jeden z nejlepších českejch 
architektů Karel Filsak, autorem betonovejch soch je Josef 
Klimeš. Pro mě to bylo fascinující zjištění.

Graffiti writer pořád slyší, že je vandal, ale v srdci je to ji-
nak. Ty město neničíš, nejsi Bart Simpson, kterej někde vzadu 
na školu stříká posměšnej nápis. Bylo pro mě neuvěřitelný, 
že když jsem se setkal s architektama, tak mluvili a uvažovali 
o městě stejně, jako jsem to znal od svejch vrstevníků z graffiti 
scény. Udělal jsem třeba rozhovor s autorkou Kotvy a Ther-
malu Věrou Machoninovou a pak jsem její výpověď doslovně 
přepsal do svýho komiksu. Následně mi bylo vytýkáno, že 
je škoda, že jsem to převyprávěl svýma slovama, protože se 
tam objevovaly věty typu: „Mám ráda, když je dům tvrdej, 
vždycky mě zajímal ksicht domu.“ Znělo to jako můj slovník, 
ale patřil sedmdesátiletý architektce. Ona patřila do generace 
šedesátejch let, která uvěřila, že přichází nějaká budoucnost. 
Pak ale přišlo silný vystřízlivění. Teď mám pocit, že zase po-
malu přichází doba, kdy se dá v budoucnost uvěřit.

Z čeho ten pocit vychází?
Vidím, že po neofunkcionalistický střízlivosti se tvary znovu 
rozpadaj. Hledají se nový architektonický ikony pro světový 
metropole, z nejlepších architektů se stávají globální autority. 
Vezměte si, co způsobila Fosterova okurka Swiss Re v Lon-
dýně či Gehryho muzeum v Bilbau – staly se z nich určitý lo-
gotypy města. Podobnou službu Praze 21. století mohla pro-
kázat knihovna od Kaplickýho.

Je tedy Praha dobré místo k životu?
Sice trpíme tím, že nikdy nebyla dimenzovaná pro takový 
množství aut, ale třeba Řím má podobný problémy. Jinak 
si myslím, že to je fantastický místo pro život: je tu spousta 
parků, relativně dobrá atmosféra. Ztratili jsme ale odvahu 
a pouze stěží a opožděně doháníme světový vlivy. Blízkej je 
mi přístup, kdy se vnáší lidskej element do města tak, aby se 
v něm vytvářely obyvatelnější zóny. Proto nechápu, jak je 
možný, že se při rekonstrukci náměstí zapomene na stromy. 
Příkladem je náměstí Republiky, ohromnej prostor, na kte-
rým není jedinej strom. Chybí tu i více kaváren, který by měly 
venkovní zahrádky, drobný nezávislý galerie, obchody s bláz-
nivou muzikou, oblečením, jídlem a současnou světovou ne-
závislou knižní produkcí. Všechno se to pomalu mění, ale po-
řád platí, že zahlcení auty je enormní.

Vy jezdíte autem?
Jezdím. Ale řidičák jsem si udělal až před tři čtvrtě rokem, 
do jednatřiceti jsem se radikálně držel městský dopravy. Vy-
měknul jsem až proto, že jsem začal přicházet o soukromí, 
což je při tomhle druhu cestování základ. Přišla za mnou 
třeba parta teenagerů a chtěli, abych se jim podepsal, vyfo-
til, ptali se, kdy budeme hrát, a tak dál. Když se to začalo dít 
denně, začal jsem jezdit autem. Ale metro si pořád ještě or-
dinuju a hodně chodím pěšky. Auto totiž staví mezi člověka 
a město nějakou zeď a mě by Praha hodně scházela. 
RESPEKT 26/2010
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Jan Vladislav
Nemůžu zkáze  
jen přihlížet
S básníkem a překladatelem o tom, co je to být 
Čechem, a mánii intelektuálů měnit svět 
JAROSLAV FOR MÁN E K, TOMÁŠ  PĚ KNÝ
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Jan Vladislav
Nemůžu zkáze  
jen přihlížet

Byl jste přítelem Jana 
Patočky. Co pro vás 
znamenal?
Vzpomínám na jeho pohřeb 
v roce 1977. To rozloučení 
na Břevnovském hřbitově, pro-
vázené řevem policejních moto-
rek a kroužící helikoptéry, potvr-
dilo urbi et orbi, jak významného 
muže jsme tehdy pochovávali.

Osobně jsem v něm ztratil 
jednoho z těch přátel, které se mi 
poštěstilo poznat, když jsem se 
v poválečných letech snažil ne-
sejít z cesty. Byli to lidé jako Jiří 
Weil, Nikolaj Terlecký, Bedřich 
Fučík, Jindřich Chalupecký, Jiří 
Kolář atd. Mluvili jsme obdob-
nou řečí, kladli jsme si podobné 
otázky po způsobu umělců, lite-
rátů. Jan Patočka dovedl mnohé 
z těch otázek klást a odpoví-
dat na ně s nevšedním zaujetím 
a pochopením jako filozof.

Jak jste vnímal literaturu?
Vždy znovu jsem žasl, co všechno 
znal zpaměti například z poe-
zie, česky, německy, francouz-
sky, a co z toho dokázal vyčíst. 
Pro člověka, který často pochybo-
val o smyslu té zvláštní činnosti, 
jíž je psaní, bylo zvlášť povzbu-
divé jeho vysoké mínění o litera-

tuře jako o jedné z nejpůsobivějších možností, jak se vyslovit 
o člověku a světě, protože podle něho nejdůležitějšími ztvár-
ňovateli mýtů jsou básníci.

Pro jistotu připomínám, že ve shodě s původním řec-
kým významem slova se zde mýtem míní básnická výpo-
věď o vzniku, povaze a smyslu světa, člověka a společnosti.

Jak byste bez velkých slov vysvětlil osmnáctiletému 
Čechovi, kdo Patočka byl a čím může pro něj být 
dneska?
Dal bych mu přečíst pár řádků ze stati, kterou Jan Patočka 
publikoval roku 1934, to mu bylo sedmadvacet. V úvaze 
o pojmu dějin a dějepisu tehdy napsal: „Filozofie se do-
stává k bodu, kde nepostačí klást otázky a odpovídat, obojí 
s krajní energií, nýbrž kde se filozof nedostane dále, dokud 
se sám celý nezasadí o rozhodnutí.“ I když nebyla tak mí-
něna, tato slova mladého filozofa se dají číst jako program, 
který pak jejich autor jako zralý muž trpělivým, ale rozhod-

ným dotazováním, odpovídáním a osobním nasazením do-
kázal s krajní energií plnit.

Program tohoto druhu je s příslušnými obměnami 
platný pro každého z nás a ve všech oblastech života. Vy-
plývá z něho také, že naše zkoumání a zvažování minulosti 
je zároveň vždy chtěj nechtěj i uvažováním o přítomnosti 
a budoucnosti, pokud chceme rozhodovat odpovědně.

To je dodnes aktuální zejmé na pro ty nejmladší, kteří 
už nepoznali na vlastní kůži dobu, kdy se u nás filozofové 
pohřbívali, jak o tom byla řeč, a kdy se jejich knížky, jako 
třeba Patočkovy Kacířské eseje, dostávaly k čtenářům jen 
v podobě pracných, špatně čitelných a trestně stíhaných 
strojopisů. I když to jistě nebylo to nejhorší, co se zde dělo 
celých čtyřicet let. Jestli se však o to nebudeme zajímat, 
jestli nebudeme chtít o tom vědět všechno, co se dá, nebu-
deme nakonec vědět, co to znamená být Čechem.

Být Čechem... Co byste řekl našim politikům, kteří 
se obávají, že by se česká identita mohla v Evropské 
unii rozplynout?
Mohl bych odpovědět otázkou, jestli to českou identitu ne-
postihlo už dávno v „táboře socialistických zemí“. Nebo 
bych se mohl zeptat, o kterou identitu vlastně jde – o iden-
titu lidí, kteří byli po únoru 1948 sami nebo i s rodinami 
pro údajný či skutečný nesouhlas pronásledováni, odsuzo-
váni, posíláni do lágrů, případně na smrt? Anebo o iden-
titu těch, kdo to všechno organizovali, prováděli či aspoň 
masově podporovali manifestacemi a stohy petic vymáha-
jících nejvyšší tresty?

Mají politikové na mysli identitu těch, kteří byli roku 
1968 pro pražské jaro a proti srpnovému vstupu bratrských 
vojsk? Anebo těch, kdo okupační vojska zvali a několik 
týdnů pražského jara pak trestali dvacetiletou normalizací? 
A tak dál: je podle nich ohrožena identita signatářů Charty 
77 a jejích stoupenců, za které dnes po třiceti letech mluví 
kdekdo? Anebo identita těch, kdo měli Chartě 77 za zlé, že 
vyvolala zbytečný neklid, a proto byli nuceni svým podpi-
sem protestovat proti něčemu, co ani nečetli? 

Je v nebezpečí identita mladých lidí, kteří se od jara 
1989 bouřlivě domáhali změn a práv? Anebo identita jejich 
vrstevníků na protější straně, v řadách policistů represivní 
moci, která neviděla, že už je v koncích? Opakuji: dokud 
se nedozvíme o tom, co bylo, všechno, co se dá, nebudeme 
vědět, zda něco takového jako česká identita vůbec exis-
tuje. Diskuse o tom, myslím, ani nezačala.

Jaký je po více než dvou desítkách let života 
ve Francii váš vztah k rodné zemi?
Co je to vlastně „rodná země“? Končina, kde se někdo ná-
hodou narodí? Abstraktní vlast s jistou řečí, způsobem ži-
vota, historií, krátce cosi, s čím se člověk seznamuje te-
prve během let v rodině, ve škole, ve svém širším okolí, ale 
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o čem se všeobecně předpokládá, že to 
jednou provždy a jednoznačně určilo 
jeho myšlení, jednání a jazyk?

Není naším rodným krajem spíš kon-
krétní dům našeho raného dětství, dvůr 
a ulice našich prvních objevů okolního 
světa? Není naší „rodnou“ řečí mluva 
nebo i různé mluvy, které jsme tam sly-
šeli a postupně si je osvojovali, řeč ro-
dičů, ale také sousedů, řeč ulice, vesnice 
či města, našich škol od první třídy až 
po univerzity, pokud jsme na ně chtěli 
a směli? Neformovala nás spíš místa, 
jimiž jsme přitom prošli, v nichž jsme 
se načas nebo natrvalo usadili, než po-
myslná rodná země, kterou uvádíme 
ve svých dokladech? Nejsme doma pře-
devším tam, kde jsme si domov našli, 
případně vytvořili?

Není domov a často i jazyk – 
nakonec spíš volba? Jak tomu bylo 
u vás?
Narodil jsem se na Slovensku českým 
rodičům. Prvních osm let života byl mým světem a domo-
vem především rušný židovský dům s velikým krámem, roz-
lehlým dvorem a přístavkem, kde jsme bydleli v podnájmu 
u „tety Sidi“. Společný sporák v kuchyňce byl křídou roz-
dělen na dva díly: jeden košer pro bytnou, druhý tréflich, 
pro nás. V Hlohovci, maďarsky v Galgóczu, lidově po ně-
mecku ve Fraštáku jsem s kamarády z naší ulice začal chodit 
do školy, postavené jako všechny tři moje slovenské školy te-
prve za republiky. Katechismu nás učili františkáni; v jejich 
klášteře u Váhu jsme pak šli k prvnímu přijímání, zatímco 
u nás na dvoře jsem na jaře s chutí chroupal macesy.

Podobně pestré prostředí bylo i v mém dalším do-
mově na Staré Turé. Se slovenskými kluky jsem tam hrával 
po škole fotbal, pásal husy a kozy, s cikánskými kamarády 
podnikal výpravy do cizích zahrad – a všichni vespolek jsme 
chodili zvonit na věž katolického i evangelického kostela.

Takže jste byl už od dětství vpleten do několika 
kultur.
Bral jsem to jako samozřejmost. Můj třetí domov, ale taky 
první exil, když jsme se museli vystěhovat ze Slovenska, byla 
Polička na Vysočině. A pak po maturitě Praha, čtvrté a zcela 
nové prostředí, kde jsem si zprvu připadal jako vyhnanec, 
jeden z těch osamělých Nočních chodců, jak je tehdy malo-
val František Hudeček. Přesto se zakrátko stala na čtyřicet 
let mým nejdelším domovem se vším, co to slovo znamená – 
i když jsem si pražštinu nikdy nezamiloval.

Někdy ovšem člověk propadne novému domovu 
na první pohled jako lásce. Když jsem byl na jaře 1964 
u příležitosti 400. výročí Michelangelovy smrti pozván 
do Itálie a když jsem v Benátkách poprvé stanul na jednom 
z těch bílých, vysoce klenutých můstků přes kanál, měl 
jsem pocit, jako bych přijel domů. Pochopil jsem, že člověk 
může mít domovů několik a tím nejdůležitějším nemusí 

být vždy jeho rodná země. Tak 
jako nemusí být jeho nejdůležitěj-
ším jazykem mateřština.

Co vlastně považujete za svou 
mateřštinu?
Mou první řečí nebyla ani tak češ-
tina mých rodičů jako spíš sloven-
ština mých kamarádů z ulice a ze 
školy, slovenština, která měla dost 
daleko ke spisovné řeči našich čí-
tanek. Soustavně mluvit a hlavně 
psát česky jsem se naučil až v šest-
nácti letech v Poličce. Ale mými 
jazykovými domovy se brzy staly 
také němčina, francouzština a ital-
ština, i když je jistě neovládám tak, 
jak bych si přál. Nikdo neovládá 
žádný jazyk naprosto; nikdo nepíše 
mateřštinou svého dětství.

Ten vztek mě popadá i teď
Kdy jste se poprvé setkal 
s literaturou?

Už jako malý jsem četl kdeco včetně mravoučných kní-
žek pro mládež jak katolického, tak protestantského ra-
žení. Fascinovaly mne svými shodně černobílými hrdiny. 
Byla to poučná četba: zabránila mi později věřit pokroko-
vým hrdinům socialistického realismu. Podobali se jim 
totiž jako vejce vejci, i když spíše než vejce to byly ve-
jduňky, prázdné skořápky natřené halabala trochu jinou 
barvou.

V sedmdesátých letech jste se velmi významně 
podílel na vydávání samizdatové literatury. Jak na tu 
práci vzpomínáte?
Byla to nezbytnost, ale co to všechno stálo práce, času, tr-
pělivosti a odhodlání snášet policejní výhrůžky i postihy, 
to ví jen ten, kdo to dělal nebo kdo to zblízka viděl dě-
lat někoho jiného, například Ludvíka Vaculíka. Proto jen 
stručně, a hlavně o tom, že počátek této ilegální literární 
aktivity nelze klást až do roku 1968 a že se na ní nepodíleli 
jenom nebo především bývalí komunisté, jak se o tom teď 
často hovoří. Česká inteligence byla rozštěpená už dávno 
před sovětskou okupací.

Od osmačtyřicátého?
Možná už od moskevských procesů v letech 1936–1938. 
Zjednodušeně řečeno, už tehdy se začaly rýsovat dva tá-
bory: těch, kteří byli odhodláni politicky, umělecky mys-
let a pracovat po svém, podle svých schopností a vlastního 
svědomí, a na druhé straně těch, kdo byli ochotni podřizo-
vat se požadavkům údajného vyššího zájmu. Ať už to bylo 
z pohodlnosti či z přesvědčení, ze zbabělosti nebo čirého 
oportunismu, vzdávali se tak osobního svědomí a odpo-
vědnosti ve prospěch neosobního svědomí a odpovědnosti 
ideologie, dogmatu, strany. Ta je měla vést, řídit a chránit 
před každým chybným krokem, který by znamenal ztrátu 

Jan Vladislav

1923–2009

Po válce studoval na FF UK, v době stu-

dií vydal dvě knihy veršů. Po únoru 1948 

byl vyloučen z univerzity a nadále směl 

publikovat jen překlady. Věnoval se kla-

sické a moderní poezii italské, francouz-

ské, anglické a španělské, ale také ně-

mecké, ruské, čínské a japonské lyrice. 

Patřil k prvním signatářům Charty 77, 

v roce 1981 byl donucen odejít do exilu. 

V Paříži vedl na Vysoké škole sociálních 

věd seminář o české neoficiální kultuře 

a psal pro Svobodnou Evropu; část 

jeho esejů vyšla v devadesátých letech 

pod názvy Pařížský zápisník a Portréty 

a autoportréty. V roce 2012 byl vydán 

Otevřený deník – záznamy, které si vedl 

od roku 1977. Od roku 2003 žil znovu 

v Praze. Zemřel 3. března 2009 ve věku 

osmdesáti šesti let.
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nejen duchovních jistot, ale i hmotných výhod, spojených 
s jejich postojem a postavením.

Přijetím dogmatu musí ovšem člověk přijmout 
i jeho závazné myšlení, rituální jazyk, „odpovědné“ 
chování, „správné“ postoje a potlačení posledních 
stop i vnitřní svobody.
Moci se, jak známo, chopili lidé z druhého tábora. Proto 
brzy po únoru 1948 a po prvních cenzurních zásazích 
do kultury, umění, literatury, po likvidaci soukromých 
nakladatelství, zákazech, vyřazování, ničení knih začaly 
vznikat i první samizdaty: periodické almanachy a opisy 
jednotlivých knih.

Ty ale skoro nikdo nezná.
Také proto, že z bezpečnostních důvodů vycházely třeba 
jen v jediném exempláři, který koloval v omezeném kruhu 
zasvěcených přátel. Podobně jako později některé kon-
certy, ateliérové výstavy, bytová divadla, „Patočkovy“ 
univerzity atd. to však byl jeden z projevů duchovní rezis-
tence, jež se spontánně rodila a postupně sílila jako od-
pověď na rostoucí represi. Za normalizace se počet au-
torů, kteří přišli o možnost oficiálně publikovat, výrazně 
rozrostl a publikační zákaz vedl u mnohých k tomu, že se 
začali zbavovat ohledů na cenzuru a nakonec i obav z po-
stihu, pokud se odhodlali dát svou nevydanou a necenzu-
rovanou knihu do oběhu. V jistém smyslu to byla i pojistka 
proti případné konfiskaci originálu za domovní prohlídky 
a proti jeho zkáze v labyrintu policejních archivů.

Ale hlavní smysl samizdatů byl přece jen jiný: šlo o čte-
náře, o kontinuitu svobodné kultury, o utvrzování „solida-
rity otřesených“, o které mluvil Jan Patočka.

Vystavoval jste se nebezpečí, existenčním 
problémům. Nemíval jste strach?
Nejsem žádný hrdina, ale jsou věci, které bych vždycky udě-
lal. Kdyby hořel dům a bylo tam dítě, asi bych se nerozmýš-
lel. A možná že bych to zkusil i kvůli nějaké knížce. Zkrátka 
nechci zkáze jen přihlížet. A to, co si říkalo reálný komuni-
smus, bylo jednou z nejhorších vivisekcí, kterou si lidstvo 
usmyslelo. Víte, já jsem dost umíněný a často prudký. Když 
na to přijde, zmocňuje se mě v jistých situacích místo stra-
chu spíš chladný vztek. A ten vztek mě často popadá i teď.

Vztek na co třeba?
Třeba na ty, kteří vyčítají kdekomu, že roku 1938 nešli 
do toho, že roku 1948 abdikovali, že roku 1968 nás Západ 
nechal ve štychu – a teď brojí proti radarové stanici, protože 
by se mohla stát důvodem pro případný útok. Útočník si 
přece nějaký důvod vždycky najde.

Sartre a kráva 
Žil jste dlouho ve Francii. Proč Francouzi tak nemají 
rádi Američany?
Francie přišla o své koloniální impérium a tím i o sta-
tus světové mocnosti. S tím se národ, který si tak zakládá 
na své „velikosti“, vyrovnává velice těžce. A právě tak 
těžké je zřejmě vyrovnat se s dluhem vděčnosti. Francouzi 

jako by nedokázali Američanům odpustit, že je dvakrát za-
chránili. V první, a především druhé světové válce.

To zní dost paradoxně.
Nezbytnost amerického zásahu do evropského dění po-
tvrdila nejen slabost Starého světa, ale v případě Francie 
i osudné diplomatické, vojenské a mravní selhání země, 
která se pokládala za představitelku jeho kultury a civi-
lizace. Když se roku 1944 Spojenci vylodili v Normandii, 
účastnilo se operace, pokud vím, víc Poláků a Čechů než 
Francouzů. To je jistě překvapivé, i když o statečnosti fran-
couzských vojáků nepochybuji. Patřil k nim za první svě-
tové války jako legionář také můj otec. Nejsem si však jist, 
není-li ten francouzský antiamerikanismus do značné míry 
také věcí médií a politiků, kteří se k němu utíkají, aby lahodili 
domácímu šovinismu. Člověk z ulice si v americkém stylu, 
zboží a slovníku spíš libuje, jako u nás.

Vůči Sovětskému svazu, který byl za studené 
války světovou mocností, ale Francie podobné 
resentimenty neměla.
Francouze fascinovalo už carské Rusko, protože je neznali. 
Francouzští intelektuálové, a nejen levicoví, v tom za So-
větů pokračovali a měli o to větší ohlas, oč menší byl jejich 
skutečný vliv na domácí politiku. Spojené státy byly pro ně 
typickou zemí pravice, peněz, vykořisťování, tedy všeho zá-
porného, co tyto pojmy znamenaly v jejich ideologii. Zato pro-
pagandě Sovětů, která svět kapitálu tvrdě odmítala a místo 
něho slibovala své světlé zítřky, uvěřili na slovo a dlouho nevi-
děli nebo nechtěli vidět, jak se věci mají doopravdy.

Jejich velkou chybou nebyly jejich názory, jejich levicové 
zaměření, ale neschopnost, a hlavně neochota rozpoznat, 
že to, co se vydává za socialismus, je jen další forma holé 
diktatury.

Takže intelektuálové jsou obecně vzato vlastně dost 
nebezpeční?
Chci říct spíše, že trpívají prometheovskou mánií měnit 
svět, a to pokud možno hned, ze dne na den, přestože jej 
znají spíš abstraktně, prostřednictvím slov, knih, škol, pří-
padně manifestací doma a oficiálních návštěv v cizině. Do-
kládá to i jejich sklon a chuť vyslovovat se ke všem možným 
věcem, ačkoli o nich stěží mohou vědět něco podstatného. 
Tak třeba filozof J.-P. Sartre se roku 1954 v pětidílné repor-
táži o své návštěvě SSSR rozepsal i o dojivosti krav. Zavedli 
ho do kolchozu a pochlubili se mu dojnicí, která dávala re-
kordní litry mléka. „Takovou u vás nemáte!“ Sartre, který 
byl zřejmě v chlévě poprvé, jen žasl a v té reportáži Fran-
cii varoval, že nedá-li si pozor, Sovětský svaz ji za deset let 
hospodářsky předstihne.

Spočívá tedy odpovědnost intelektuála v tom, že 
nemluví o něčem, co nezná?
Nejde jen o intelektuály, platí to obecně, například i pro po-
litika. Jenže toho, když na to přijde, už voliči podruhé (teo-
reticky) zvolit nemusí, kdežto intelektuál jako by byl do své 
role delegován neodvolatelně. 
RESPEKT 12/2007
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Co si ve vaší večerce návštěvníci nejvíc kupují?
Hodně letí mexické tortilly. Udělali jsme totiž chybu a napsali 
na balík, že stojí dvacku, jenže to stojí jenom jedna placka, 
kterých je tam deset.

Jak jste si ten obchod pronajal?
Původně jsem se snažil domluvit se dvěma Vietnamci 
ve Vršovicích, že by si to v knihovně vzali celé na starost. 
Ale jsou strašně obezřetní a mysleli si, že na ně šiju nějakou 
boudu. Obchod proto zbožím zaváží sestra mé ženy, která 
na to má živnostenský list, a prodávají v něm zaměstnanci 
galerie. Nakonec jsem rád, meritem věci je totiž právě za-
členění galerijního personálu do akce: stávají se součástí 
instalace. Zájem o obchod je přitom tak velký, že včas ne-
stačíme doplňovat sortiment.

Věnujete se umění, které je užitečné jen pro poměrně 
úzký okruh lidí. To jste si teď chtěl aspoň na chvíli 
zkusit, jaké to je, když můžete posloužit komukoli?
Hlavně mi šlo o to přemostit tu institucionální deku, která 
na galerii leží, nějakou radikální změnou prostředí. Věděl 
jsem, že se tak v knihovně okamžitě uvolní nálada, která se 
přenese do celé výstavy.

Bylo těžké Galerii hl. města Prahy přesvědčit, aby 
na netradiční experiment přistoupila?

Musel jsem to prorazit hlavou, na začátku se jim do toho 
opravdu nechtělo. Ještě těsně před instalováním výstavy jsem 
dostal od produkce z galerie seznam argumentů, proč ta ve-
čerka nejde udělat. Báli se, co kdyby přišla kontrola. Vysvětlo-
val jsem jim, že to, proboha, není večerka, že je to site-speci-
fic instalace, a jestli ji udělám z písku nebo piškotů, jim přece 
může být jedno. Nakonec se to nechalo být s takovým tím 
českým: no tak uvidíme. No a nakonec vidíme, že to přineslo 
své ovoce, atmosféra se v galerii opravdu změnila. Pan šat-
nář mi třeba teď říkal: Pane Kintera, já se tak těším do práce, 
chodí sem spousta lidí, všichni se smějí, ptají se mě, jestli 
opravdu můžou s pitím do galerie, já jsem předtím dělal ve Ve-
letržáku, kde vám byla taková nuda, nikdo tam nechodil...

S jedním z exponátů ale máte zásadní problém. Kvůli 
stížnostem zaměstnanců Městské knihovny se váš 
objekt Revolution – postava chlapce bušící hlavou 
do zdi – může pouštět jen od úterý do pátku, a to jen 
v dvacetiminutových intervalech, aby nerušil hlukem. 
Není to dost zásadní zásah do uměleckého projektu?
Na svém původním místě vydržel jen do chvíle, kdy 
v knihovně zjistili, že už asi nepůjde o stavební kravál při in-
stalování exponátů. Výstava už byla dva dny otevřená a furt 
jim tam někdo mlátil do zdi. Zašli nahoru, zjistili, že to není 
instalační četa, nýbrž exponát, a v tu ránu byl oheň na střeše. 
Pod galerií jsou studovny, nechtěl jsem to hrotit, tak jsem ho 

Krištof Kintera
Chci být hloupý, 
a přitom zůstat 

chytrý
S výtvarníkem o nákupech  

ve večerce a městské cyklistice
JAN H. V ITVAR /  FOTO M I LAN JAROŠ
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Tento rozhovor vznikl u  příležitosti Kinterovy 

úspěšné prezentace s názvem Výsledky analýzy 

v Galerii hl. města Prahy v roce 2012. Hrnuly se 

na ni davy a spokojeně si vyprávěly o bubnujícím 

čertovi, mluvícím havranovi, sochách z pivních 

plechovek či obchodu se smíšeným zbožím, který 

Kintera umístil hned do vchodu galerie v Měst-

ské knihovně.
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přemístil do jiné místnosti a za dva dny zase přišli hoši z IT 
oddělení, že je to ruší při programování. Samozřejmě že by se 
z toho dala udělat kauza, že se zakazuje umění. Ale já nemám 
potřebu to skandalizovat. Revolution je prostě trouble maker, 
na to už jsem si zvykl a zároveň nehodlám terorizovat zaměst-
nance Městské knihovny. Proto jsem postavil ytongovou zeď, 
která zvuk tak nenese, a načas se omezil provoz. Ale už si asi 
zvykli, od minulého týdne totiž běží zase nonstop.

Být na hraně
V umění používáte srozumitelný, lidem přístupný jazyk. 
Nedívá se na vás kvůli tomu zdejší výtvarná scéna, 
libující si v tajnosnubných významech, skrz prsty?
Já moc neřeším, kdo se na mě jak dívá. Umění je tu, sakra, 
od toho, aby bylo komunikativní. Snažím se ho dělat tak, aby 
bylo alespoň částečně srozumitelné a obrovským způsobem 
mě to uspokojuje. Opravdu mě daleko víc těší, když mě po-
chválí pan šatnář než nějaký kritik.

Proč se tedy scéna snaží být tak nesrozumitelná?
Asi proto, že to tu komunitu hermeticky odděluje od okolního 
světa. Zřejmě v tom bude jistý fetišismus, nějaký duchovní 
sex-appeal: když nejste srozumitelný, tak jste zajímavější. Ale 
mně víc vyhovuje, když to baví děti i babičky, a přitom to není 
primitivní a prvoplánové. To je tenká nebezpečná linie, která 
mě teď začala zajímat – jak být hloupý, a přitom ještě zůstat 
chytrý. Být na hraně.

Čím si vysvětlujete, že je z výstavy tolik lidí nadšených 
a berou na ni své děti? Vaše sochy se přitom dají 
interpretovat jako hořká zpráva o světě, ve kterém to 
nějak nefunguje. Vysavač kopuluje s vrtačkou, kočárky 
se vyrábějí z pancéřovaného plechu...
Asi proto, že je to vcelku tragikomické. Nechci ale, aby ty so-
chy byly vnímané jako rodinné atrakce. Při přípravě výstavy 
jsem na děti vůbec nemyslel, ačkoli je zbožňuju a dvě mám 
doma. Sám jsem překvapený, že jich je výstava plná, ale taky 
už jsem byl svědkem, kdy je rozplakala – třeba socha Bad 
News: zhroucený čert, který vztekle buší do bubnu při posle-
chu rádia. Taky se mi zdá, že se konečně trochu proměňuje 
celkové klima v galeriích. Už je normální tam vidět posedávat 
hloučky capartů, kteří si kreslí a povídají o umění.

Děti budou těžko chápat třeba vaše sochy, v nichž 
komentujete všeobecné plýtvání energií.
Energie obecně mě strašně zajímá, je to základ všeho. A jak 
s ní zacházet, to je pro mě až magická otázka. Bereme za sa-

mozřejmost, že něco strčíme do zásuvky a ono to funguje, ale 
kdybychom to ukázali indiánům z Amazonie, budou na to ču-
čet. Mé sochy o tom – každá jinak – hovoří. Šiva (obří postava 
složená z několika desítek lampiček, které svým světlem ohřívají 
prostor galerie – pozn. red.) vypovídá o maximalizaci spotřeby, 
kdy světlo zároveň topí, aniž si to uvědomujeme. Skulptura 
Máme na to (sousoší vyrobené z brambor, které elektrolýzou vy-
rábějí proud pro LCD displeje – pozn. red.) naopak o minimali-
zaci spotřeby, kdy se prachbídná brambora nabízí jako bate-
rie. Ovšem nemá to být žádná agitačka.

Nechcete tedy svými díly svět měnit?
Principiálně samozřejmě není vůbec ekologické vystavovat 
Šivu, který spotřebovává deset kilowatt, až to vyhazuje jističe. 
Celkově vzato ono celé umění vlastně není zrovna ekologické. 
Čili si nechci hrát na spasitele. Na druhou stranu si už nevy-
stačím jen s dobrým pocitem z toho, že mé věci něco lidem 
sdělují, že s nimi nějak mentálně hýbají. Byl bych hrozně rád, 
kdyby se daly věci skrz umění razantně ovlivňovat. Ale vidím 
to spíš tak, že kvalitní umění se má použít jako nástroj, jak 
z lidí vytáhnout prachy a použít je na dobrou věc.

Znáte příklad, kdy by umělec peníze získané za své 
dílo využil na nějaký veřejně prospěšný účel?
Spíš mě napadá akce kapely KLF, která v devadesátých letech 
hodila do krbu milion liber, což je čin, který se asi nedá překo-
nat, a zároveň totální protiklad veřejně prospěšné činnosti. 

Na co byste peníze za svá díla použil, kdybyste je měl?
Třeba by se daly ve Vršovicích v naší proluce udělat veřejné 
záhony nebo něco takového.

Proč se vlastně vaše věci moc neprodávají?
Mé sochy jsou komplikovanou sběratelskou disciplínou, vy-
žadují prostor, jsou těžké a ještě k tomu mluví nebo se z nich 
kouří. Jsou to díla pro úzký okruh sběratelů.

Malý zázrak
Zmínil jste zanedbanou proluku porostlou náletovým 
křovím nedaleko vašeho bytu, kterou jste chtěl v rámci 
akce Zažít město jinak! proměnit v galerii pod širým 
nebem. Jak váš záměr dopadl?
Není to zdaleka jenom má aktivita. V Krymské ulici dochází 
k životodárné synergii kolem podniků, jakým je Café V Lese 
nebo Café Sladkovský, stává se z toho už dost vyhlášený 
Montmartre, který má naštěstí kromě hospodského života 
i nějaký přesah. Společně se tam snažíme zlepšit životní pro-
středí Vršovic, což jde ale pomalu a těžko.

Jak je vašim aktivitám nakloněná radnice Prahy 10?
Spolupráce s ní je tristní. Ukázalo se, že organizovat i pouhý 
tržíček s blešákem je velmi komplikované, protože formulace 
„auta našich občanů“, kterých se náš zábor na pár hodin do-
tkne, hraje pro radnici prim. Nemá cenu popisovat detaily. Je 
to celková dlouholetá frustrace dlážděná množstvím para-
doxních verdiktů a přístupů při jednání s úřady a institucemi 
nejen na desítce. Tu frustraci umocňuje, že nám má jít o spo-
lečnou věc, nemá to být střet, ale spolupráce.

Kvalitní umění se má 
použít jako nástroj, jak z lidí 
vytáhnout prachy a použít je 
na dobrou věc.
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S radnicí máte zkušenost i z instalování pomníku 
sebevrahům v podobě ohnuté lampy osvětlující 
zezdola Nuselský most. Tam byla jednání jednodušší?
Realizaci celého Mementa mori považuji za malý zázrak. 
Oslovil jsem Iva Slavíka, v dobrém smyslu slova lobbistu, který 
se v prostředí pražských úřadů pohybuje jako ryba ve vodě 
a spoustu práce s prosazováním odvedl za mě. Starostka Prahy 
2 tomu díky němu dala zelenou, pak musely proběhnout 
všechny ty oficiality, stavební řízení, sehnání šílených třiceti 
razítek, u celého martyria jsem naštěstí nemusel být. 

Mohl byste to srovnat se svojí zkušeností 
v nizozemském Tilburgu, kde vás město přímo vyzvalo 
k realizaci a kde máte podobnou sochu – ohnutou 
lampu, která se na ulici sklání k barokní soše sv. 
Františka, jako by ho pozorovala?
Tam šlo vše jak po másle. Nadšení panovalo od řemeslníků 
až po magistrát, všichni to vzali jako dobrou věc a od prvního 
okamžiku ji podporovali. Pořádala to nadace Fundament 
Foundation, která v barokním parku dělá podobné projekty 
a s radnicí má bohaté zkušenosti. Moje akce měla být pů-
vodně dočasná. Její existenci měla ohraničit životnost žá-
rovky, která je odhadovaná na pět set dní, ale od té doby už ji 
několikrát vyměnili. Socha tam nakonec zůstala nastálo, pro-
tože se prý líbí místním, kteří ji tam prostě chtějí mít.

V Tilburgu jste zasáhl do podoby barokního areálu 
a neměl jste problém. Proč je u nás tak složité nějak 
oživit veřejný prostor?
Je to totálně odlišné jakousi kvalitou obecního mentálu. V Ho-
landsku jsou lidé otevřenější a zajímají se o nové věci. Tady 
stále panuje dosti rigidní mentální prostředí a nám nezbývá 
než s tím neustále bojovat a věci prosazovat. O to je to však 
možná dobrodružnější. Místo aby úředníci podobné věci 
prosazovali u svých lokálních politiků, stavějí se do opozice 
a tvrdí, že na to v rozpočtu chybějí peníze. Přitom celá akce 
v Nuslích stála jen pětadvacet tisíc. Znovu a znovu opakuji: 
projekty ve veřejném prostoru nemusí stát hory peněz.

Jak ten přístup úředníků změnit?
Recept nemám. Ale musí se na úřady dostat lidé, kteří budou 
schopni přijmout myšlenku, že se mají 
zabývat i něčím tak zdánlivě nedůle-
žitým, jako je podoba městského pro-
středí. Třeba to změní i má výstava. 
Když na ni teď přijdou puberťáci, kteří 
jednou budou na radnici pracovat 
a budou tam časem prosazovat smy-
sluplné projekty, které nebudou stát 
miliony.

Co říkáte na tvorbu autorů, kteří 
s radnicí raději ani nejednají 
a dělají své věci ve veřejném 
prostoru ilegálně?
Je strašně dobře, že jsou tu lidé jako 
Epos 257 nebo Roman Týc, kteří se 
s tím fakt nemažou a nezdržují se ně-

jakými razítky. I autobusák Smetana, který má můj obdiv. 
Na druhou stranu takové věci na ulici vydrží jen dočasně. Můj 
záměr s pietou pro sebevrahy byl, aby tam byla legálně a natr-
valo. Oboje metody jsou důležité, jak ta spontánní nelegální, 
tak pokusy o legalizaci něčeho smysluplného.

Proč vás neláká ilegální tvorba?
Ve štrýtu tolik nejedu, ačkoli nějaké věci jsem dělal. Ako-
rát se o tom nemluví, poněvadž mě při tom nechytili. Spre-
joval jsem třeba na zdi bank loga jejich konkurentů. Vžíval 
jsem se do role zaměstnance ČSOB, který přijde do práce 
a na vchodu má nasprejované logo KB – co se asi děje v jeho 
hlavě, jestli ho napadne, že by měl něco na oplátku naspre-
jovat on.

Do veřejného prostoru vstupujete i jako cyklistický 
aktivista. Jak jste se k tomu dostal?
Auto jako sochař samozřejmě používám, ne každou trubku 
odvezete na kole. Ale zároveň jsem rád za každý okamžik, 
kdy jím jet nemusím, protože je to ohromně osvěžující. Cyk- 
listika je adrenalin, ve městě mě baví mnohem víc než drh-
nout kořeny někde v lese. Věřím na to, že na kole se dá bráz-
dit i Prahou, strašně proto fandím věcem, které dělá ini-
ciativa Auto*Mat, ačkoli výsledky za ta léta dřiny nejsou 
takové, jaké být mohly. Přesto mám pocit, že odvedli obrov-
ský kus práce, každý rok cyklistů v Praze přibývá.

Jezdíte na protestní cyklojízdy?
Dřív jsem jezdíval hodně, teď tam občas beru děcka a je to 
vždycky úžasný zážitek. Krásný a mocný záblesk sounáleži-
tosti. Sejdou se lidé, kterým záleží na tom, aby město vypa-
dalo a fungovalo líp. Takový peloton utopistů. A jet po ma-
gistrále kolmo, to je blaho svého druhu. Je potřeba neustále 
připomínat i touto cestou, že ve městě stále a naprosto nepo-
chopitelně nevznikla třeba síť půjčoven kol, jaké známe ze zá-
padoevropských velkoměst. Určitě by to Prahu stálo míň než 
sto metrů tunelu nebo jedna stanice metra.

Cyklojízdy zatím téměř žádný dopad na změnu dopravy 
v hlavním městě nemají, nepočítáme-li těch pár 
kilometrů cyklostezek především na periferii města. 

Není čas na radikálnější protest? Co 
třeba blokáda magistrály?
Auto*Mat zvolil cestu mírného soustav-
ného tlaku, protože si je vědom, že vy-
hrocení situace by celou věc ještě zkom-
plikovalo. Když zablokujete magistrálu, 
ucpete tepny, nebudou moct jezdit 
sanitky, chlapi neodvezou manželky 
do porodnice... To by snaze propagovat 
městskou cyklistiku jenom uškodilo. 
Taky je ale dost možné, že nás celosvě-
tová situace ohledně našeho černého 
zlata velmi rychle vyžene na kola, bu-
deme na nich brázdit tunely Blanka 
a stane se z toho taková jedna velkolepá 
každodenní cyklojízda. 
RESPEKT 18/2012

Krištof Kintera 

*1973

Vystudoval AVU v ateliéru Milana 

Knížáka. Je zakladatelem performač-

ního seskupení Skrytá tvůrčí jednotka 

a Univerzálního prostoru NoD, dva 

roky řídil sochařský ateliér na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové. S Davi-

dem Černým a Tomášem Pospiszy-

lem během našeho předsednictví EU 

realizoval projekt Entropa. Byl vyhlá-

šen výtvarnou Osobností roku 2011. 

Mezinárodně ho zastupuje pražská 

Galerie Jiří Švestka.
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Původně malířka krajin odložila štětec, pro-

tože nechtěla, aby mezi ní a jejím dílem byl 

nějaký rušivý element. Jak kdysi popsala, 

„měla jsem pocit, že do toho musím vstoupit 

celým tělem“. I v poslední etapě života, kdy 

byla upoutána kvůli nemoci na invalidní vo-

zík, tvořila každý den. Jak popsal v roce 2014 

v jejím nekrologu Ondřej Kundra, „nikdy při-

tom nepropadala rutině, které se bála nejvíc. 

Vždy zkoušela začít jakoby od nuly s tím, že 

do poslední chvíle nevěděla, jestli nová cesta 

není náhodou slepá.“
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Jak vzniká obraz Adrieny Šimotové?
Dalo by se říci, že jde ke mně a že já mu jdu nějakým způ-
sobem naproti. Když mám pocit, že dílem procházím a jdu 
za něj dál, povedou se nejsilnější věci. Když ne, objeví se 
i u mě starý nebezpečný rys českého umění: estetizace. A sku-
tečné sdělení pak zmizí.

Dnešní postmoderna dává přednost odstupu. Já se naopak 
k věci přibližuju, až jsem co nejblíž a objektu se dotýkám. 
Když nejsem osobní, nejsem ani obecná, a pak není na co se 
dívat: vznikne jen prázdný, dutý obraz.

Tajemství
Kdy jste šla poprvé svému obrazu, jak říkáte, 
„naproti“?
Bylo mi sedmnáct, chodila jsem na grafickou školu a po-
prvé v životě jsem malovala krajinu – v Orlických ho-
rách u Nového Města nad Metují. Vybrala jsem si pohled 
na domy s cihlovou stavbou a zahrady, které byly za se-
bou, měly jasné řazení. Nešlo o romantickou krajinu. Po-
stavila jsem prostor s úžasnou svobodou, který se podobal 
prostoru, který stavěl Cézanne, i když to nebylo jím nijak 
poučené: první setkání s mým vlastním prostorem bylo 
opravdu svobodné.

Když jsme u Cézanna, mě vždycky kromě jeho geniality 
zajímala bílá místa, která na obraze nedomaloval, a důvod 
proč. Na mé první krajině se mi přihodilo něco podobného.

Adriena 
Šimotová
Nedávat 
utrpení na odiv
S jednou z nejvýraznějších výtvarnic  
o tom, jak jít obrazu naproti
KAR E L HVÍŽĎALA

FO
TO

 Č
TK
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Proč jste tam nechala prázdná místa?
Nechtěla jsem devalvovat okamžik zázračného setkání, po-
malé odkrývání tajemství tím, že obraz dodělám jen proto, 
že by „měl být hotový“. Myslím, že Cézanne k tomu asi došel 
podobně, i když se k němu samozřejmě nechci přirovnávat.

Ten obraz jsem malovala za války a osvobozoval mě. Bála 
jsem se náletů. Pamatuji, jak hořely v Praze Emauzy. V tu 
chvíli jsem hrála kousek odtud v domě na břehu Vltavy ka-
marádkám na klavír Beethovenovu Patetickou, druhou větu. 
Začaly padat bomby, děvčata se schovala pod koberec. Mně 
na klávesách zamrzly ruce a jen jsem se dívala, jak se za ok-
nem hroutí věže kostela. Od té doby jsem už nikdy Patetickou 
nedokázala zahrát. Tehdy jsem viděla první mrtvé a utrženou 
lidskou nohu. Náletů jsem se pak bála, ale malovala jsem i při 
nich. Touha po setkávání byla ve mně větší než strach.

Který moment z toho procesu setkávání, přibližování je 
pro vás nejdůležitější?
Nejúžasnější je pro mě ne ta chvíle, kdy potkávám tajemství, 
ale moment, kdy začnu tušit, že se brzy něco takového stane, 
aniž vlastně přesně vím co.

Při malování fungujete tedy nejspíš jako médium?
Tak. A čím jsem starší, tím víc to platí, protože asi prožitky 
blízkých smrtí v rodině, setkáním s utrženou nohou za války, 
všemi těmi zážitky se smyslová stránka v mé práci umenšuje 
a víc tam vstupuje stránka spirituální. Rozhodně ale z toho 
nechci dělat žádnou psychoterapii.

Snažím se být poslušná a pozorně naslouchat tomu, co je 
mimo mě. Když se dokážu dostat do souladu a soustředěně 
poslouchám gesto, které není ani jenom rozumové, ani jenom 
citové, ale má v sobě všechny důležité složky, je to v pořádku. 
Artefakt se dělá z pocitu přibližování se k pravdě.

Jak dlouho vydržíte tak napjaté soustředění?
To nelze říci. Ale je za tím vespod vždycky týden, ať chci nebo 
nechci. Někdy ho mám jen za zády, jindy to ale vypadá sku-
tečně tak, že týden vysedím a čekám na svůj okamžik teď. Za-
jímavé je, že jde skutečně jenom o to teď. Když 
ten moment přesáhnu, promeškám ho, už se 
nemohu vrátit. O zážitek střetu, průchodu dí-
lem je třeba vždy znovu bojovat a – vždycky 
znovu začít od nuly.

To je velice podobné tomu, co říkával 
básník Josef Hiršal, jehož knížky vidím 
ve vaší knihovně: když umělec na něco 
přijde, když něco umí, musí to hned 
opustit a pokoušet se o novou cestu.
Je to přesně tak. Umět může být vysoce zavá-
dějící.

Co jste dělala proti tomu, aby vás to 
„umět“ nezavedlo?
Kladla jsem si překážky a snažila jsem si neu-
snadňovat cestu. Tak třeba místo štětce, jehož 
linky můžete opravovat, jsem volila nejradi-
kálnější cestu: nůž, kterým jsem látkovou plo-

chu nebo navoskované plátno rozřízla, protože čára nožem 
je nenávratná. Jindy jsem mapovala prostor či plochu tím, že 
jsem si jednu stranu vyťukala do struktur a přes tyto struk-
tury, sama nevidouc, jsem kreslila.

To zní, jako byste některé věci mohla vytvořit skoro se 
zavřenýma očima.
Myslím, že ano. A skutečně jsem i tak pro sebe pracovala 
a dělala jsem kresby jako slepec. Materiál jsem třeba z jedné 
strany vybodala, až vznikla struktura, jakou má Braillovo 
písmo. Objekt jsem otočila a pomocí dotyku jsem hledala 
cestu, kterou jsem vytlačila, a tak zanechala stopu. Takový 
postup mi dával ohromnou svobodu. Na výstavě jsem na je-
den den pozvala k sobě do ateliéru slepé děti. Připravila jsem 
pro ně vybodávané kresby, a pak je ony udělaly samy. To bylo 
nádherné setkání. Slepí jsou bohatí, protože dokážou něco, 
co my neumíme: nemusí vidět, a přesto znázorní některé věci 
lépe než někteří z nás, kteří je vidí. Abych se jim přiblížila, 
musela jsem si vymyslet techniku, a teprve tím jsem dokázala 
pracovat stejně svobodně jako oni.

Cesta za hranu
Kteří lidé byli pro vás v životě důležití?
Mám dobré přátele ve všech generacích, setkání s nimi hrála 
pro mě vždycky velkou roli. Když zemřel můj manžel, malíř 
Jiří John, měla jsem pocit strašlivého osamění, protože mí nej-
lepší přátelé, kteří se chovali skvěle, byli zaskočeni: najednou 
nevěděli, kdo jsem. Alespoň jsem měla takový pocit.

Proč?
Já jsem se cestou k smrti mého muže, tím svědectvím smrti, 
úplně změnila. Říkala jsem si – oni mě znají takovou, jaká 
jsem byla: krevnatá, macatá Adriena, která má ráda pozitivní 
život. Blízký prožitek smrti mě změnil a měla jsem někdy 
pocit, že jsem mezi starými přáteli sama. Což nebyla jejich 
chyba, nevěděli, že jsem někdo jiný. V té době jsem se ale se-
tkala s lidmi z mladší generace. A najednou jsem měla nové 
přátele, kteří způsobili mé jisté osvobození: nevěděli, kým 

jsem byla předtím. Nevěděli, že 
jsem člověk, který zestárl něja-
kou tragédií. Mně setkání s mla-
dými situaci proměny strašně 
usnadnilo.

Lidé pro mě udělali v životě 
moc, možná jsem – jak někteří 
tvrdí – moc důvěřivá, ale mu-
sím říci, že zklamání bylo ne-
skonale méně než opaku. Ani 
nemohu říci, že mě zklamal 
bolševik, protože od něho jsem 
nikdy nic dobrého nečekala. 
Víru v to lepší v člověku mám 
dodnes a doufám, že mně ještě 
chvíli vydrží.

Změnila blízkost smrti váš 
vztah k tomu předělu všeho 
živého?

ADRIENA ŠIMOTOVÁ

1926–2014

Vystudovala VŠUP. Po celý život se 

snažila vytvářet nové techniky a po-

stupy a přispívala tím k oživení české 

výtvarné scény. S životními těžkostmi, 

kdy předčasně ztratila nejprve muže, 

malíře Jiřího Johna, a poté i jediného 

syna, se vyrovnávala svým vlastním 

způsobem, který se odrážel v její vý-

tvarné práci. Za své dílo získala řadu 

ocenění – je mj. nositelkou francouz-

ského Rytířského řádu za literaturu 

a umění, její obrazy jsou zastoupeny 

v galeriích po celém světě. Zemřela 

19. května 2014 ve věku osmdesáti 

sedmi let.



101

Blízkost smrti (či můj doprovod k ní) změnila můj vztah ne 
ke smrti, ale k životu. Teprve tehdy jsem dokázala intenzivně 
prožít ono teď, vědoma si toho, že prožívaná tragédie může 
nést v sobě odlesk posvátné záře. A ve své nezadržitelnosti 
ukrývat něco vzácného.

Po smrti svého syna, který zemřel v čtyřiatřiceti letech, 
jsem začala vyvolávat podoby těch, které již nemám. Nej-
dříve to byla rodina, pak mí dávní přátelé a někteří mrtví 
spolužáci. Když jsem spolužáky ze školy měla jakoby vyvo-
lané na desce, tak jsem s některými měla až smyslové zá-
žitky: cítila jsem pach jejich šatů. Při takovéto práci přijdou 
momenty, kdy se jejich identita tak přiblíží, že už je to ne-
bezpečné, a dostanu strach. Bojím se a mám pocit, že za tu 
hranu nesmím, protože to už není náš úkol. Člověk asi ne-
smí projít cestou a vidět se z druhé strany. Je možné po-
kračovat dál, ale nemyslím si, že se máme otočit a dívat se 
neprůhledným sklem na sebe v minulém životě. Člověk se 
nikdy nemůže vrátit.

Proměny slov
Řekla jste: Artefakt se dělá z pocitu přibližování se 
k pravdě. Jak si ji pro sebe definujete?
Když jsem měla v roce 2001 retrospektivní výstavu ve Vele-
tržním paláci, došlo mi, že jsem se v některých svých věcech 
hodně snažila se jí přiblížit. Snažila jsem se, aby to, co dělám, 
bylo v souladu se mnou a s tím, co mě přesahuje. Zdálo se mi 
taky, že některé věci mají v sobě jistou krásu. To je složitější 
slovo než pravda. Pohled na krásu se víc proměňuje. Dnes je 
vnímána jinak než v biedermeieru nebo v jakékoli jiné době. 
Dnes se zdá, jako by to byla banalita.

A není?
Já si myslím, že krása je mimo dobro a zlo. Budeme-li se dívat 
na nějaký obraz s dvacetiletým chlapcem, každý ho uvidíme 
jinak, protože se každý budeme dívat s jinou zkušeností, s ji-
ným kontextem. Škoda že slova jako pravda a krása jsou tak 
zdeformovaná, že je už lidé nemohou a odmítají používat. 
Ve skutečnosti ale žádné slovo samo o sobě devalvované není.

Dobře je to vidět na Havlově větě: Pravda a láska zvítězí 
nad lží a nenávistí. Ta slova platí stále stejně jako v ten mo-
ment, kdy přesvědčila většinu národa o důležité myšlence. 
Teprve poté, co jsme je opakovali a ztriviálněli, jsou devalvo-
vaná. Jen naším používáním se z nich stal fetiš, který zní fa-
lešně, a začali jsme se mu smát. Ale tomu fetiši, ne slovům. 
Těm se smát nelze.

Nestalo se tak proto, že jsme se slov a jejich důsledků 
báli? Víte, že například Židé nesmějí zobrazovat Boha 
a vyslovovat Boží jméno, aby se jim něco takového 
nemohlo stát…
Tak to jistě je. Já se bojím, aby ta slova nezplaněla, ale může se 
stát i opak: jestliže přestanou lidé nějaké slovo používat, pře-
stanou vědět, co je, co původně znamenalo.

Vraťme se k pojmu krása: mění se jeho obsah pro vás 
s věkem?
Myslím, že ano, a je to také tím, že zůstávám dost otevřená 
vůči věcem. Třeba na vnučkách, kterým je devět, sleduji, 

jak vnímají komiks, tedy pohybové obrázky. Jejich projevy 
v tomto věku jsou úplně jiné než mé nebo mého syna, který 
kreslil statické obrázky. Ty holčičky sdělují děj a vyjadřují se 
úplně jinak. Proto obraz mladého člověka může dnes vypadat 
jako zvětšený komiks. I na takzvaném vážném obraze je tento 
vliv znát.

Samozřejmě jsou věci, které se mě už citově nedotýkají, 
ale chápu, proč jsou. Člověk má například málokdy barevné 
sny, a když je má, tak světlo v nich je anilinové, průsvitné. Po-

dobně vypadá barevnost televize: na obrazovce je prosvětlená 
barva, nejde o lokální tón… Takže se může i mně stát, použí-
vám-li zářivý pigment na průsvitný materiál, že napodobuji 
televizi, aniž si to uvědomuji. To je formální způsob mé účasti 
na změně světa.

Mluvme dál o slovech. Co například: víra?
Jakmile se blížím k těmto končinám, mám dojem, že na to ne-
mám um ani právo.

A láska?
Víra a láska jsou velice blízká slova a mají něco společného 
s tím, když pracuji. Uvědomuji si, že je to stav bytí v souladu 
s tím, co mě překračuje. Cítím-li, že dělám něco a že tím ges-
tem, slovem, činem naslouchám něčemu mimo mě, tak může 
mezi mnou a tím, co vytvářím, vzniknout stav lásky. A ta-
ková láska má v sobě i víru. Věřím, že toto není náhoda, že to 
má v sobě nějaký řád. Ve mně je víc já a ty, než já a my, řečeno 
s Martinem Buberem.

A co slovo samo o sobě?
Jako dnes si pamatuji, kdy jsem poprvé slyšela větu: „Na po-
čátku bylo slovo.“ Bylo to pro mě, jako když zahřmí z nebes. 
To zahřmění není něco, čeho se bojím, je to jen něco důraz-
ného, jako kdybych viděla napsané mene tekel, výstrahu, va-
rování před vážnými důsledky něčeho.

Zbytečná snaha
Jak se se svými obrazy loučíte?
Jednu dobu bylo pro mne bolestné vůbec něco prodat, něco 
dát z ruky. Teď už ne.

Spíš se ptám na moment, kdy přestáváte na obraze 
pracovat.
Pokud se dotknu vrcholu věci, zůstane ve mně několik dní ra-
dostný pocit chvění. A pak se mu pozvolna lehce vzdaluji…

Je to tím, že se člověk podle vás nikdy nemůže vrátit 
na stejnou cestu?
To je zbytečná snaha, při které jen ztrácí sílu. 
RESPEKT 5/2004

Pokud se dotknu vrcholu věci, 
zůstane ve mně několik dní 
radostný pocit chvění.
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Tomáš 
Sedláček

Člověk 
je motýl 
naopak

Se známým ekonomem 
o nadčlověku, evropských 

hobitech a hrdosti  
na hezké místo k žití

SI LVI E LAU DE R, ON DŘ EJ KU N DRA  

FOTO M I LAN JAROŠ
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Ekonomie projevuje bipolární poruchu, kdy má 
tendenci přehánět dobré období do mánií a špatné 
do depresí.
Čeští voliči neustále hledají mesiáše, někoho, kdo vše roz-
metá a konečně to postaví bez jediné chybičky. Politiku be-
reme jako šílené válčení.

Cítíte se jako úspěšný člověk?
To je taková americká otázka.

Tak dejte americkou odpověď.
Žiju spokojený život. A jestli je úspěch splnění cílů, které si 
člověk sám zadal, tak já jsem je nesplnil, protože jsem si tako-
véhle věci nikdy nezadával. Mně se nesplnily moje sny, pro-
tože já jsem takhle hezké sny nikdy ani neměl. Jsem šťastný, 
že myšlenky, které se mi honí v hlavě, baví lidi natolik, že se 
tím můžu živit a že můžu být svobodný.

Mění se váš pohled na úspěch s věkem? Když je 
člověku dvacet, má nějaké představy o životě a nějak 
si pro sebe stanoví, čeho by chtěl dosáhnout, a potom 
to v průběhu let koriguje.
Já to beru jinak. Já považuji za vrchol lidského života dět-
ství, pokud bylo normální. Nietzsche pořád mluví o „Über-

mensch“, o nadčlověku. A popisuje ho jako člověka nebo 
rasu, která je mimo dobro a zlo, nepracuje, má legii otroků, 
kteří mu slouží, hraje si, učí se, je bezstarostný, prostě vyšší 
rasa. On si ale nevšiml, že ti nadlidé už mezi námi žijí. Děti. 
Nejsou posedlé sexualitou, racionalitou a žijí bezstarostný 
život. Mají legii otroků, jimž se říká dospělí, kteří věnují ob-
rovskou energii jen tomu dítěti a ono jim to nijak nevrací, 
pouze se očekává, že jim to de facto vrátí na vlastních dě-

tech. Je to nejsilnější ekonomická smlouva, kterou tady vů-
bec na planetě máme, a přitom ji ekonomie vůbec nestu-
duje, protože není reciproční a dítě vlastně nedává svému 
rodiči ekonomicky nic.

Dává mu přece radost, ne?
Dobře, to je taková zvláštní transakce. Ale když to vezmu 
čistě finančně, tak rodič cpe do dítěte šílené peníze a ze 
strany dítěte nejde nic. Člověk je takový motýl naopak, do-
spělý je vlastně odpadek z dítěte.

Není tohle všechno nicméně podmíněno šťastným 
dětstvím? Když šťastné není, tak téměř nic z toho, co 
jste říkal, neplatí.
To určitě. Ale člověku hrozně pomůže v pohledu na vlastní ži-
vot, když si uvědomí, že nejkrásnější období svého života měl 
v sedmi osmi letech. Existovaly víly, skřítci, nemusel jsem 
se o nic starat, neměl jsem žádné povinnosti. Já jsem v dět-
ství nechápal, proč mi táta pořád říká, že nemá čas, když je ho 
přece všude hrozně moc. Teprve teď si to uvědomuji.

To zní skoro, jako byste prožíval nějakou krizi. Přece 
v každém období života může být člověk stejně 
radostný, sice možná není bezstarostný jako dítě, ale 
může zažívat podobné štěstí.
Může, ale už ho musí zažívat, kdežto to dítě ho má pořád. Ne-
dávno jsem mluvil s úžasným anglickým filozofem Johnem 
Grayem, který říká, že člověk je jediná bytost, jež hledá smysl 
života. A já jsem říkal, že souhlasím, s jedinou výjimkou – děti 
nehledají smysl života, nějakým způsobem ho mají. A v mo-
mentě, kdy ho začnou hledat, tak se všechno komplikuje, na-
stává ta kafkovská metamorfóza, kdy se z člověka stává něco 
jiného, trochu vykloubeného, něco, co se necítí úplně sebou 
samým a není schopno žít v přítomnosti. Teď jsem vedl de-
batu o racionalitě, při níž padlo, že lidé jsou racionální, a já 
jsem namítal: „Všichni? I děti?“ My bereme dětství jako pří-
pravu na dospělost, což já tak neberu, a ekonomie je navíc vidí 
jako neproduktivní, jakoby nedodělané, z nichž se produk-
tivní lidé stanou až v momentě, kdy jsou schopny se ekono-
micky zajistit nebo přispívat společnosti. A stejně vidíme lidi 
v důchodu, jako odpad toho produktivního života, i důcho-
dová reforma se točí kolem otázky „co s nimi“. Přitom vlastně 
člověk tráví v neproduktivním věku půlku svého života.

A co z toho vyplývá?
Z toho vyplývá, že racionalita je naučená, děti jsou k ní vycho-
vané. A že kdyby náš školský systém vypadal jinak, bude vy-
padat jinak i naše racionalita.

Ekonomie u Freuda
Vy teď studujete Freuda a Junga. Co zajímavého jste 
o sobě díky nim zjistil?
Zjistil jsem hlavně to, že mě v poznávání sebe samého 
víc baví filozofie než psychologie. Mám ji rád, ale jsou to 
vlastně takové pohádky, byť ekonomie jsou taky pohádky.

Ale jako metodu pro analýzu ekonomie používáte 
psychologii ve své nové knize.

Čeští voliči neustále hledají 
mesiáše, někoho, kdo vše 
rozmetá a konečně to postaví 
bez jediné chybičky.

Ekonom Tomáš Sedláček si naordinoval mediální „karanténu“ a jako by zmi-

zel. Pracoval totiž hned na třech nových knihách zároveň. V jedné z nich se 

opět vydává do neprobádaných končin ekonomie – zkoumá ji jako psychi-

atrickou pacientku a objevuje zajímavé diagnózy. Věda, kterou se do velké 

míry řídí naše životy, podle něj trpí mesiášským komplexem i bipolární po-

ruchou zároveň. Sedláčkovo stažení se ze scény souviselo ale také s jeho 

zjištěním, že je téměř nemožné přesvědčit české politiky o tom, aby v zemi 

zavedli změny, na nichž se naopak experti dlouhodobě shodují.
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Idea té knihy je v tom, že jsme s mým spoluautorem Oli-
verem Tanzerem položili obor ekonomie na freudiánské 
sofa a posloucháme: čeho se bojí, co potlačuje, jak a co 
verbalizuje, co racionalizuje, jak se chová k emocím, jak 
se chová ke svému okolí. Jedeme podle příručky Ame-
rické psychiatrické asociace, v níž jsou popsané všechny 
psychiatrické symptomy, úchylky a komplexy. Už jsme si 
všimli, že ekonomie projevuje celkem pokročilé stadium 
mesiášského komplexu a bipolární poruchu, kdy má ten-
denci přehánět dobré období do mánií a špatné do de-
presí. Extrémně užitečné pro ekonomii třeba z tohoto 
příkladu je to, že kolapsy organismu nastávají v obou pří-
padech, jak v depresích, tak i v mániích, a často se v nich 
stávají sebevraždy.

Hospodářská krize z let 2007 a 2008 byla typická krize 
z mánie. V Americe měli před krizí rekordně vysoký HDP 
po rekordní dobu, nízkou nezaměstnanost, vysokou kon-
kurenceschopnost i kreativitu na špičce. Takže z ekono-
mického pohledu modré nebe bez mráčku a to byl přesně 
ten moment, kdy se páteř ekonomiky zlomila. Říkám tomu 
„bankrot na plný plyn“. Ekonomika sice běžela, ovšem bě-
žela do zdi. Praktické pro ekonomii je taky uvědomit si, že 
my neléčíme deprese, ale bipolární poruchu, a ta se léčí 
úplně jinak. Na deprese stačí nasadit antidepresiva, ale 
když nasadíte antidepresiva člověku, který trpí bipolární 
poruchou, hodí jej to do té další mánie a hrozí, že se nor-
málně zblázní a skočí z okna, protože si bude myslet, že 
umí létat. Takže rolí ekonomů není zvyšovat HDP, ale sni-
žovat amplitudu hospodářského cyklu, to znamená brzdit 
ty mánie. A to neumíme.

Co znamená, že to neumíme?
Neumíme třeba dělat přebytky veřejných financí. Pacien-
tovi, který má bipolární poruchu, se dávají stabilizátory ná-
lady – zvednou náladu při depresi, zkazí při mánii. A to po-
třebujeme v ekonomii. Přeloženo do ekonomie by v depresi 
měly být deficity veřejných financí a nízká úroková sazba. 
V mánii musí být přebytky veřejných financí a zvyšování 
úrokových sazeb. „Zbytečně“ vysoké úro-
kové sazby a „zbytečně“ vysoké přebytky 
právě na to, aby se to ztlumilo. A to neu-
míme jako civilizace dělat.

Jak to?
Protože si ty svoje mánie užíváme. Stejně 
jako člověk nedokáže regulovat svoji náladu 
nebo svoje vlastní předsevzetí, je to stejné 
i ve společnosti.

Není odvrácená tvář tohoto receptu 
v tom, že když budete tuhle manickou 
fázi brzdit, tak si zaděláte na stagnaci?
Ne, naopak. Jen v mánii můžeme brzdit 
ekonomiku a tím snižovat dluh. Pořád je 
to lepší než vlítnout do další krize s vyso-
kou dávkou dluhu. My totiž máme poslední 
dvě generace systém, v němž jsme prodá-
vali stabilitu a kupovali jsme si za to růst. 

Vytvořili jsme systém, který umí sice rychle růst, ale je mi-
mořádně nestabilní. Postavili jsme loď na předpokladu, že 
bude stále foukat příznivý vítr. Ale dobrá loď má vypadat 
úplně jinak – umí rychle sklidit vítr, ale taky přežije bezvě-
tří nebo silnou bouřku.

Stagnace znamená jen to, že nebudeme bohatší, ale že 
si udržíme současnou úroveň bohatství, která je z historic-
kého hlediska naprosto bezprecedentní. Takže ekonomika 
nemusí růst. A často také neroste.

Nakolik mohou změnu zařídit vlády národních států?
Mohou, ale snazší to bude na jiné úrovni. Zastavil bych se 
však u národních států jako takových, které mají čím dál 
méně témat, jež mohou řešit. Agenda se ztenčuje a témata, 
která státům zůstávají, jsou dost nudná, byrokratická nebo 
naopak nacionalistická. Je jasné, že bankovní regulace ne-
můžeme dělat na národní úrovni, stejně tak ne ekologická 
opatření a tak dále. Zároveň ale s globalizací pozorujeme 
další hnutí, kdy část politické moci jde dolů, do regionů. 
A stát se stává prostředníkem mezi těmito dvěma světy, 
u něhož si nejsme jisti, jestli věci víc nekomplikuje, než 
usnadňuje.

A k tomu se navíc rozšiřuje úplně nový svět, který je ne-
spoutaný, téměř neregulovaný, neexistují tam žádné daně 
– internet. Je to „velké stěhování národů“, stěhujeme se 
do digitálu. Naše generace je teď ještě jednou nohou v re-
alitě, ale druhou nohou už jsme v něčem, co se ještě navíc 

jmenuje „cloud“, mrak, takže je 
to jakoby nad námi, jako nebe. 
Na to, jak krátce internet exis-
tuje, tak tam je opravdu každý. 
A když fyzici hledají červí díry 
do jiných časoprostorových di-
menzí, už není třeba hledat dál 
– každý, kdo má smartphone, ji 
nosí v kapse. A když jsem pře-
mýšlel o tom, kdo je dnes náš 
bližní, tak pro většinu lidí to je 
mobilní telefon, mají ho po-
řád s sebou, dotýkají se ho, spí 
s ním. Tráví s ním více času než 
s jakýmkoli jiným člověkem.

Nicméně pořád je to jen 
prostředek komunikace 
s druhými lidmi a nosič pro 
kreativitu dalších lidí.

Tomáš Sedláček 

1977

Hlavní makroekonomický stratég 

ČSOB. Působil jako poradce pre-

zidenta Václava Havla a v letech 

2004–2005 jako poradce ministra fi-

nancí. Přednáší filozofii a ekonomii, 

dějiny ekonomických teorií a aktua-

lity na FSV UK a hostuje na dalších 

univerzitách. Je autorem úspěšných 

knih Ekonomie dobra a zla: Po sto-

pách lidského tázání od Gilgameše 

po finanční krizi a (R)evoluční ekono-

mie: O systému a lidech. Zatím po-

slední vydaný titul nese název Druhá 

derivace touhy zabývající se „ekono-

mií touhy“.

Když jsem přemýšlel o tom, 
kdo je dnes náš bližní, tak 
pro většinu lidí je to mobilní 
telefon.
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Ale přes digitál. Možná jsem na to přecitlivělý, ale lidé se stě-
hují z hmotných těl do světa, kde mohou být cokoli, na co si 
vzpomenou, kde mohou teoreticky být nesmrtelní. Nedávno 
jsem si vyzkoušel virtuální brýle, přičemž se mi nejdřív udě-
lalo nevolno z toho, že jsem se podíval pod sebe a neměl 
jsem tělo. Ale to je kompletně jiný svět, kde člověk může létat 
na dracích, může být cokoli, co chce, nehmotná duše ve vir-
tuálním světě. Na druhé straně žijeme ve virtuálním světě 
od narození. Pokud jste se narodili ve městě, tak žijete obklo-
peni umělými výtvory člověka. Zajdeme si do lesa na houby, 
je fajn se dvakrát do roka projít, ovšem náš habitat už tam 
není. A teď se stěhujeme z měst do toho virtuálního světa.

Přešlapujeme na místě
Vraťme se na chvíli nohama zase zpátky na zem. Jaký 
politický nebo společenský výkon vás letos v Česku 
nejvíc zaujal?
První mě napadají oslavy pětadvacátého výročí 17. listopadu, 
které měly zajímavý kontext. Jak Klaus, tak Zeman začali 
v minulosti jako rozumní, zajímaví, originální, kontroverzní 
politici, kteří byli prozápadní a proevropští. Potom se oběma 
stalo, že udělali bumerangový obrat směrem k Rusku. Tahle 
„Kreml-role“, kterou ti dva odehráli, mi připadá pozoruhodná 
a nedokážu si to vysvětlit. Podobně se to stalo i Nečasovi. Pro 
mě osobně byl však nejsilnější zážitek být 17. listopadu v uli-
cích a cítit energii, kterou jsem cítil, když jsem byl malý prcek.

Co máte na mysli?
Jednu dobu jsem měl pocit, že žiji ve světě, kde si většina dělá 
legraci z hodnot, které mi připadají fajn – jako je pravda, láska, 
Havel, Evropská unie, NATO, Amerika, etika. V těch ulicích 
letos 17. listopadu mi však došlo, že to není přesný obrázek 
Česka. Že tu nejsou jen cynici, ale že řada lidí uvažuje opačně 
a aktivně říká cynikům své ne.

Co naopak považujete za největší hrozbu, před níž 
nyní stojíme?
Právě tu bumerangizaci nazpět k Rusku. To už není leg-
race. V devadesátých letech se naše politická, ekonomická 

a diplomatická elita od rána do večera snažila, aby se nám 
podařilo vymanit se ze země nikoho, toho zvláštního pro-
storu, který tady zbyl po rozpadu sovětského impéria. 
Naše ekonomika otočila o sto osmdesát stupňů z východu 
na západ, vstoupili jsme do nových bezpečnostních struk-
tur, vrátili jsme se do Evropy. Neuvěřitelný úspěch. A v po-
ločase došlo k imaginárnímu velkému zastavení a špičky 
země nás začaly strhávat zpátky na východ. Což považuji 

za hrozně nebezpečné. A nejde jen o to. Trápí mě, že už ně-
jaký čas stojíme na místě, přešlapujeme a neděje se tady 
nic moc zajímavého. A když už tu nějaký nápad je, pak se 
neprosadí. Měli jsme urazit kus cesty, a místo toho jsme 
polovinu času trávili urážením se navzájem.

Jaký zajímavý nápad se tady neprosadil?
Popíšu vám to na své zkušenosti. Třeba Národní ekonomická 
rada vlády (NERV), v níž jsem měl tu čest sedět, jich sepsala 
asi metr a půl. Ten úplně nejjednodušší byl přijmout v době, 
kdy tu není krize, fiskální opatření a regulaci, které by vytvá-
řely přebytky. Abychom v horších časech měli polštář a zmír-
nili tak zpomalení ekonomiky a standardu obyvatel.

Co na tom bylo tak těžké prosadit, když NERV zřídil 
přímo premiér?
Zkoušeli jsme všechno. Nejdřív kooperativní strategii, po-
tom šílený mediální nátlak. S kolegy jsme si sami zaplatili 
cestu do Finska, sepsali list nápadů, které by sem šly pře-
nést, a nic. Nebo já jsem navrhl, že když se překročí plá-
novaný schodek rozpočtu, měly by být trestány politické 
strany, které to udělaly, protože proč za to má být trestané 
celé Česko sankcemi EU. A zase nic.

Stále však nerozumíme tomu, proč to nešlo?
U Mirka Topolánka, jenž s NERV začal, to ještě šlo. Protikri-
zová opatření, co se dělala, hodně vycházela z našich závěrů. 
S každým dalším ministerským předsedou to šlo dolů, až 
jsme se proměnili na „prezentační karaoke“.

Podle rektora olomoucké univerzity Jaroslava Millera 
je po dvaceti pěti letech svobody největší hrozbou 
pro Česko fakt, že společnost nedokáže dosáhnout 
konsenzu v důležitých sférách života, jako jsou třeba 
důchodová reforma, zahraniční politika či energetika. 
Souhlasíte s tímhle tvrzením?
Ano, je to i moje přímá zkušenost z NERV. Hezky je to vidět 
na praktické věci daňové reformy. Kdokoli tady chce změ-
nit výši daní, tak dělá daňovou reformu celého daňového 
systému. Stále se něco boří, nic nevydrží déle. Kvůli tomu je 
v tom takový binec, že tomu už rozumí málokdo. Další pří-
klad je euro. Na začátku byl konvergenční program, kde se 
všichni shodli, že nejvýhodnější je přijmout euro v roce 2008, 
čili jako Slovensko nebo dříve. Od té doby se o tom diskutuje 
do úmoru a výsledek není žádný.

Proč to tak je?
Jsme takový nerozhodný národ, což bylo vidět na dění kolem 
amerického radaru. Přirovnal jsem nás tenkrát k hobitům. 
Nic proti nim, jsou sympatická rasa, ale mají takové pravidlo 
– hlavně se nemontují do záležitostí velkých čarodějů. Což je 
strategie, kterou jsme vždy v Česku dodržovali. Když se nás 
čarodějové, ten velký svět, začali na něco ptát, tak jsme se 
stáhli a začali se vytáčet.

Z jakého důvodu zde ta shoda na důležitých věcech 
nevzniká? Mohou za to politici, společnost, nebo tak 
trochu každý z nás?

Český národ přirovnávám 
k hobitům – i oni mají pravidlo 
nemontovat se do záležitostí 
velkých čarodějů. 
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Myslím, že se tady spojuje několik věcí najednou. Je tu ta-
ková zvláštní touha rozdělovat národ. Dlouho jsme neměli 
žádného nacionalistu typu Sládka. Jediné místo, kde se slé-
távají takové ty národovecké myšlenky, je paradoxně Hrad. 
Jestli on tam není nějaký kámen, který když ti lidé přejdou, 
stanou se z nich národovci. 

Ze strany Klause i Zemana to trochu připomíná třídní 
boj, skoro by se chtělo říct úderné pěsti dělnické třídy 
proti intelektuálům. V takovém prostředí se nedá na ni-
čem dohodnout. Každé volby jsou zároveň o konci světa, 
neustále se mobilizuje a po volbách se těžko na něčem 
politici domlouvají, když jsou emoce tolik vyšponované 
a další volby jsou blízko. Navíc my sami si politiku hrozně 
fetišizujeme.

V jakém smyslu?
Hodně jsem žil v Dánsku a nikdy jsem nezažil, že by lidé 
trávili jako my tady neděle sledováním politických debat. 
Dánové k politikům přistupují jako k instalatérům, kteří 
mají něco spravit. Jde o úplně běžné řemeslo. A podle toho 
lidé i volí. 

Tady voliči pořád hledají mesiáše, někoho, kdo vše roz-
metá a konečně to postaví bez jediné chybičky. My tu po-
litiku bereme jako šílené válčení. A politici se pak podle 
toho chovají. Po revoluci jsme na rozdíl třeba od Sloven-
ska za Mečiara nepadli na úplné dno. Nemuseli jsme tedy 
na rozdíl od nich hledat společnou cestu, jak z něj zase 
nahoru. Zaujal mě i postřeh jednoho antropologa, který 
analyzoval, jestli naše neschopnost shodnout se na refor-
mách není náhodou dána naší geopolitickou situací. Drtivá 
většina ostatních zemí má oceány, moře, pouště, když lidé 
někam vyrazí, musí spolu víc držet a plánovat. Tady jsme 
v klídku, všude na krok hospoda a teplo. Což nám dává lu-
xus donekonečna se hádat.

Jak se konsenzus můžeme naučit?
Nevím. Hodně jsem se angažoval, ale sám na sobě cítím 
jisté zklamání, a proto jsem se stáhl ze všech veřejných po-
radenských nebo exekutivních funkcí. Zkouším to teď ji-
nak, přes psaní knížek, veřejné debaty, nějak to víc ovlivnit 
zespodu.

Co ve zmiňovaném Dánsku či Finsku dělají jinak? Že 
tam to jde a tady ne.
Rozdíly mezi levicí a pravicí jsou tam tak miniaturní, že 
si toho i v oboru vzdělaný člověk skoro nevšimne. Tam to 
berou v klidu, klidně spolu dělají koalice a klidněji se pak 
také vláda domluví s opozicí. Možná kdybychom tu trochu 
ubrali na té naší naštvanosti, protože ten národ je hrozně 
naštvaný, přineslo by to nějakou jinou energii. Ale to je 
spíše pro historika a psychologa.

Vidíte tady v poslední době případ nějakého 
úspěšného konsenzu?
Ano, třeba vltavská náplavka. Nebo hrozně ožila Kampa, 
kde se pořád něco děje a ti lidé si uvědomují, že na některé 
věci vůbec nepotřebují povolení nějakého politika. Že lec-
cos můžou a zvládnou sami.

Celkem úspěšní
Máme za sebou čtvrtstoletí svobody, které bylo 
završené naším vstupem do západní civilizace, jejích 
bezpečnostních a politických struktur. Máte vizi, kam 
dál by mělo Česko směřovat?

Jednoznačně hlouběji a provázaněji do evropských struk-
tur, měli bychom se podílet na diskusích, které se tam ode-
hrávají. Dlouho to neděláme a hrozí, že jednoho dne se 
zbytek Evropské unie semkne a řekne – když nechcete hrát 
hokej na společném hřišti, najděte si jiné.

Odkud se ta nechuť vůči Evropě bere?
Z toho bych vinil Václava Klause. To se mu povedlo, udělat 
z ne-agendy agendu, na níž se ukotvil. Počínaje jmenová-
ním euroskeptické bankovní rady až po jeho neskutečnou 
energii, kterou věnoval tomu, že bojoval s jakoukoli myš-
lenkou Evropské unie, aniž by přišel s jakoukoli myšlen-
kou vlastní. Kritizovat je v pořádku, Unii kritizoval i Havel, 
já jsem taky kritický, ale takovým způsobem, že se snažím 
být konstruktivní.

Jak to, že se prezidentu Klausovi podařilo ovlivnit 
většinový názor?
Když člověk dokola opakuje, že Havel je antikrist nebo že 
Unie je zlo, tak i lidé, kteří jsou vůči téhle ideologii imunní, tu 
myšlenku částečně přijmou.

Nebyl spíš problém ve vás, oponentech. Že jste 
argumentovali nedostatečně nebo nepřesvědčivě?
Prezident není úplně rovný protivník, z úřadu své funkce 
má vždy navrch. Zvlášť když argumentačně nehraje fér, 
což on nehrál. Odborná ekonomická obec jeho pohled na-
víc tak rychle nepřijala. Také bylo vakuum ze strany soci-
ální demokracie, která si jen vedla svou a nepolemizovala 
s ním.

Již zmiňovaný akademik Miller v souvislosti s hledáním 
další vize pro Česko říká, že ji vidí v budování silné 
občanské společnosti. Je to důležité, není tady už 
zakořeněná?
Je, což jsem naznačoval tou náplavkou. Myslím si, že pro 
nějaké další směřování České republiky je potřeba nám do-
dat hlavně nějaké sebevědomí. Měli bychom být hrdí na to, 
že jsme celkem úspěšní v ekonomice, umění... Nestojí ani 
s námi nepadá svět, ale je to tu hezké místo pro život, kde 
se leccos dá dokázat. 
RESPEKT 51/2014

Jediné místo, kde se slétávají 
takové ty národovecké 
myšlenky, je paradoxně Hrad.



108

P R O MĚ NY /  25 R O Z H OVO R Ů  O  P R O MĚ NÁC H Č E S KA

Jiří Gruša
Pořád si pleteme 

národ a nárok
Se spisovatelem a diplomatem o tom,  

že nacionalita a racionalita nesmějí kolidovat
KAR E L HVÍŽĎALA /  FOTO TOM KI NĚ M EC

„Byť byl původem Čech jako poleno, kvůli čty-

řicetiletému odstupu od vlasti nás viděl os-

třeji, než můžeme zahlédnout sami sebe, pro-

tože z pupíku Čech, z Řípu, nedohlédneme dál 

než do Čech a všech, kteří nám mohli nasta-

vovat zrcadlo, jsme se zbavili: postupně jsme 

neprotestovali proti odvlečení Židů, odsunu 

Němců a z odstřižení od Slováků jsme se ra-

dovali,“ popsal Jiřího Grušu Karel Hvížďala 

v nekrologu v říjnu 2011. A pokračoval:. „Za-

tímco se všichni v Evropě zvětšovali, my jsme 

se stále zmenšovali, zjednodušovali jsme si 

kontext a měli jsme z toho radost. To Jiřího 

Grušu silně rmoutilo. Jako Evropan nás vnímal 

v mnohem širším kontextu.“ Hlavně o Češích 

a evropanství je i tento rozhovor.
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Stojíte v čele vídeňské Diplomatické akademie. To je 
velice prestižní místo, zvlášť pro Čecha v Rakousku. 
Jak jste k němu přišel? 
Akademii založil v roce 1754 hrabě Kounic, takže je to tak tro-
chu naše instituce. Je to nejstarší diplomatická škola v Evropě. 
S ústupem osmanské říše potřebovali rakouští diplomaté 
znalosti pro Balkán a Blízký východ, proto jsme se zpočátku 
jmenovali Orientální akademie. V minulém století se tady 
ucházel o místo Tomáš Masaryk. Kdoví, jestli bychom měli 
republiku, kdyby si to byl nerozmyslel.

Naše absolventy najdete po celém světě. Studovali u nás 
ministři zahraničí, o státních sekretářích ani nemluvě. Každý 
měsíc tu přednáší alespoň jeden úřadující ministr zahraničí.

Dobře, ale jak jste získal to místo?
Jsem první česká osoba, která tu řediteluje po roce 1918. Vy-
hrál jsem tendr, do kterého jsem se přihlásil asi tak, jako se 
u nás doma v Pardubicích sázelo na koně. Pak mě udivilo, že 
jsem v cílové rovince před tolika jinými, lépe sedlanými oři. 
Prezentoval jsem ale postnacionální koncept diplomacie.

V čem to spočívá?
V tom, že nacionalita a racionalita nesmějí kolidovat. A že si 
lidé i dneska nic nespletou tak snadno jako národ a nárok. Že 
dneska můžete zakládat a úspěšně spravovat jenom samo-
statně závislé státy. A že naiva a nakonec i smolař je ten, kdo 
si myslí, že nemusí přistoupit na to, že diplomacie je praxe 
pravdy, která má verze. Mám tu studenty z dvaatřiceti států 
pěti kontinentů, učíme anglicky, německy, francouzsky. Za-
vedl jsem s velkým ohlasem čínštinu. Můžete si zapsat i češ-
tinu. V takovém kontextu se těžko uplatní nacionalistický 
žvást. Zato si musíte zvykat na jiné momenty.

Na které?
Nejméně na čtyři. Musíte mít schopnost vcítit se 
do druhého, odvahu nebrat sám sebe smrtelně 
vážně, plus vědomí, že rozdíl není to, co máte 
zničit, ale začlenit, a že jazyk domluvy je jazyk 
jazyka.

Co na akademii učíte?
Já neučím, řediteluji, to znamená – starám se 
o profesory, kteří lákají studenty svým umem. 
Máme čtyři rezidentní, brzy k nim přibude pátý. 
Učíme právo, politiku, ekonomii a historii. Náš 
dnešní limit je sto dvacet míst za studijní popla-
tek. Na každé se hlásí nejméně pět uchazečů.

Odlišují se nějak postkomunističtí studenti 
od ostatních?
Elementárně. Vědí, že svoboda není přírodní jev, 
ale pracně dobývaná, osobní přednost.

Diplomacie a common sense 
V čem se liší stará diplomacie od moderní?
Starou charakterizuje stará anekdota tvrdící, 
že diplomat je slušný člověk venku, který v zá-
jmu vlasti slušně lže. Kdysi šlo hlavně o bila-

terální džob. Problémy vznikaly, když jste lhal neslušně, 
takže vám venku nevěřili. Nebo když jste se doma snažil 
vysvětlit, že by se mělo míň lhát. To druhé bylo nebezpeč-
nější. Od vídeňského kongresu 1814–1815, a zejména pak 
po první světové válce se z diplomacie stává čím dál více 
jakási výšivka, coby práce mnoha jehel a nití. Jde o pohyb 
v systémech mnohovrstevné závislosti. To, čemu se dnes 
říká globalizace, zní sice monumentálně, ve skutečnosti se 
ale jedná o minimalizaci. Zmenšování světa, jeho proměnu 
ve velkou vesnici na břehu vesmíru. Jsou statistiky, které 
tempo tohoto zmenšování měří. Dobrá diplomacie relativi-
zuje vaše místo v téhle souhře a tím vás stabilizuje. Hloupá 
sází na staré preference.

Nezadělává si tedy Česko někde na průšvih?
V tom máme jistou tradici. Třeba Beneše, který se zabýval 
víc hlídáním než hledáním kontextu. Docela chytře věřil, 
že versailleský systém odpovídá dlouhodobému trendu dě-
jin, ale nechtěl v něm riskovat. Myslel si, že ví, co prospívá 
Francii, lépe než ona sama. Po roce 1945 byl přesvědčen, že 
Stalin bude víc opravovat než popravovat a využije českého 
industriálního umu k posílení opravdové síly impéria. Sys-
témový odhad si ale nesmíte plést s pohybem uprostřed sys-
tému. Tam se občas povede něco chytřejšího, když riskujete 
hledání místo hlídání. Proto se Beneš dvakrát nezasloužil 
o stát. Jsou totiž situace, kdy i stát musí stát rovně. A dokud 
my definujeme nestání jako státnost, nejsem si tak docela 
jistý naší zralostí.

Do Prahy se nedostanete často. Co vás, když sem 
přijedete, nejvíc překvapí?
Pokud se zde nestýkám s některými patry v politice, pozoruji 
rychlý vývoj k evropskému standardu: v dobrém i ve zlém. 
Když do Prahy člověk přijel před patnácti lety, bylo vidět ohlí-

živé a přikrčené chování.

A co vás zaráží v těch 
vyšších patrech české 
politiky?
Ty věčné pokusy přihrát 
něco vlastním pejskům. Ne-
ochota vstoupit do soutěže. 
Vždycky najdou nějaký ar-
gument, proč se něčemu vy-
hnout a proč něco odložit. 
Budou potřebovat nejméně 
patnáct set dobrých vyjed-
navačů pro české prezident-
ství v EU a dělají, že je dost 
času.

Tedy opět strach 
z přísnějších měřítek?
V uzavřeném systému, kte-
rým do určité míry každý stát 
je, můžete ovlivňovat kritéria 
a mluvit přitom o národních 
zájmech.

JIŘÍ GRUŠA

1938–2011

Spisovatel a diplomat. Po studiu his-

torie na FF UK byl v šedesátých letech 

iniciátorem literárního časopisu Tvář 

a redaktorem Sešitů pro mladou litera-

turu. V sedmdesátých letech byl zatčen 

a vězněn za román Dotazník a posléze 

zbaven občanství. Osmdesátá léta strá-

vil v exilu v Bonnu, kde v roce 1990 za-

čal svou diplomatickou kariéru. Několik 

let byl naším velvyslancem v Německu 

a Rakousku, prezidentem světového 

PEN klubu a ředitelem Diplomatické 

akademie ve Vídni. Krátce byl také mini-

strem školství (1997–1998). Psal česky 

a německy, za své dílo a činnost ob-

držel Seifertovu cenu, německý Velký 

kříž za zásluhy a řadu dalších ocenění. 

Zemřel 28. října 2011 během operace 

srdce, bylo mu sedmdesát dva let.
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Národní zájmy i podle vás existují?
To se ví, že ano. Nejlíp je ale určuje common sense, ne po-
litická propaganda. My ovšem – a s námi celá kontinen-
tální Evropa – common sense skoro neznáme. Nemáme 
ani adekvátní překlad. Zdravý selský rozum je něco ji-
ného. Nejde totiž o selskost ani o švejkování, ale o vzděla-
nou občanskost, pro kterou není určující krev, půda nebo 
prodchnutost jazykem, ale masarykovská ochota „nebát se 
a nekrást“. Už první republika s tím měla potíže a právě Ma-
saryk tvrdil, že bude potřeba padesáti let, aby život mimo 
zlodějny přitahoval trvalou většinu. I dnes je u nás jedno-
dušší ironizovat šlechtu a církev než přemýšlet o šlechet-
nosti a víře jako solidních komponentách úspěšného života.

Takže vás politický provoz v Česku přece jenom zlobí?
S úlevou zjišťuji, že mě nemusí existenčně zajímat. O to radši 
ho ale pozoruji. A mám radost, že finta demokracie funguje 
i u nás. Ten, kdo ráno volí voloviny, se nesmí divit, že je pak 
dostane k večeři. Volby jsou totiž zdravotní test politického 
organismu. Notářské ověření dohody o politickém provozu 
na příští čtyři roky. V tomhle ohledu nemáme horší výsledky 
než bývalá NDR, Polsko nebo Maďarsko.

Přesto zažíváme ve středoevropském prostoru návrat 
k nacionalismu. 
Návrat k národoveckým pojmům, který je vidět všude, není 
sebezvětšovací nacionalismus 19. století, ale defenzivní de-
strukce. Odklad konkurence, ve které by současné garnitury 
pravděpodobně nevyhrály.

Není ale tento nacionalismus vlastně úspěšnější než 
ten včerejší, když dnes jsou nacionalisté dokonce 
prezidenty?
Kontinentální nacionalismus vycházel z francouzské defi-
nice nedělitelnosti a jedinečnosti národa. Potřeboval spoustu 
válek, než jeho dva hlavní protagonisté Berlín a Paříž musely 
uznat svou nezvětšitelnost. EU je vlastně jejich instituciona-
lizovaná interdependence, tedy vzájemná souvislost. A pravi-
dla, která z toho plynou: Žádný národ není čistá jedinečnost 
a každý se musí o něco dělit.

Propojenost Evropy je spojena s požadavkem dvojí 
identity: národní a evropské. Jak se s tím požadavkem 
Evropa vyrovnává?
Tím, že si obstará výchovnou ťafku, když to zkusí někdo po-
staru a nepřijme dvojí identitu. Ale nemluvme jen o nás. 
Hlavní malér poslední doby bylo přece francouzské vótum 
o evropské ústavě. Anebo to německé vrtání v Baltu, při kte-
rém vyplavala mastnota, bez níž by dneska i Varšava jistě vo-
něla lépe. Ale přísně vzato, nejde o dvojí identitu. Identita je 
vždycky trochu bohorovné tvrzení: jsem, který jsem. Ostatní 
si toho mají všimnout a většinou zjišťují, že si dost vymýšlíte. 
Identita, na kterou se ptáte, je vlastně schopnost identifikovat 
se s něčím, co je lepší než my.

To zní jako globalizační evangelium.
Já vím, že to zní panevropsky naivně. Ale všechny tyhle an-
tievropské výlevy zapomínají na základní věc: evropeizace je 

část globalizace a ta není výmysl zlých kapitalistů, nýbrž kon-
sekvence našich přístrojů, počítačů a médií vůbec. Komuni-
kujeme planetárně. Národní ekonomie je podobor plus vče-
rejší pojem. Existuje měřitelnost výkonů. A kdyby mě třeba 
natření dveří u rakouské firmy stálo patnáct set eur a u české 
pět set eur, začnu uvažovat vlastenecky. Měřitelnost znamená 
kontrolu pretence, tedy nároku, a protekce. Kvantifikovatelná 
kvalita není ničení hodnot, nýbrž jejich údržba. Je to sociální 
spravedlnost pojatá jako: minimum konzumu všude.

Jak byste odpověděl lidem, kteří tvrdí, že evropská 
identita je nesmysl, že hranice a národy jsou základem 
demokracie atd.?
Základem demokracie je démos a démos byli svobodní lidé 
městského státu ve starém Řecku. Vymezoval se svým zá-
vazkem ke svobodě hledání norem. Za účelem její obrany 
si stavěli hradby. Vždycky existovaly kmenové svazky a ná-
jezdníci, kteří si mysleli, že je jednodušší nějaké to město do-
být ve jménu nějakého toho My jsme My. Jenže Evropa se už 
do značné míry odnaučila černobílému vidění světa. Je nás 
tu příliš mnoho na jedné hromadě, abychom věci neviděli 
ze všech úhlů. Zejména když i příklady starodávné heroiky 
končí v Haagu. Ale právě proto existuje šance, že také novější 
tribální triky bude Brusel redukovat účinněji než americká 
ráznost. V rodinné zahrádce našich státečků musí existovat 
citový bazén vlažné vody, kde si můžete zaplavat a uvolnit 
svaly. Že do něj někteří noví nájemníci občas čůrají, je dáno 
tím, že ještě nemáme společnou hygienickou sirénu. Evrop-
ská ústava by měla takovou funkci. Jde prostě o to neprovádět 
negativní selekci.

Co to je?
Klíčovým úkonem lidského života je citová identifikace 
s vlastním prostředím. Adaptujeme se na to, co máme. 
A to, co máme, chce mít nás. Proto si od nás žádá vždy také 
přizpůsobivost směrem dolů. Až vznikne nějaká komická 
klauzura, která vytřiďuje chytřejší hlavy a odvážnější 
srdce. To znamená, že místo přirozeného výběru provádíte 
nepřirozený. Zatímco v tom přirozeném vyhrává chytrost, 
v nepřirozeném servilnost. To platí i pro konkurenci jazyků 
– když němčině začal vadit Einstein, dostala Eichmanna 
a ztratila přirozenou prioritu.

Národní IQ
Milan Kundera kdysi řekl, že v Čechách má jen asi 
šest procent čtenářů, a tak jim věnuje šestiprocentní 
pozornost. Jak jste na tom vy?

Na vyšších patrech české 
politiky mi vadí ty věčné 
pokusy přihrát něco vlastním 
pejskům.
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Kundera se z českého kontextu vypsal, já se – jak ukazuje 
náš rozhovor – pořád vracím. Dodneška, kdybych měl psát 
zcela bez zábran jako nějaký mladý Američan, musel bych 
psát česky. V mateřštině bych se vyžíval, v němčině jsem 
kratší. Kdybych měl překládat do češtiny, dokázal bych 
minimálně tři či čtyři jazykové roviny. Jediné, co bych ne-
zvládl, je nová pražština. V němčině umím jen Grušu.

To je ale výhoda. Nemohu si dovolit pábení a kraso-
smutnění. Nemohu si dovolit naši sebelítost. I tam, kde se 
mě zmocňuje, neumím ji vnímat esteticky. Ačkoli Hrabala 
obdivuji, krása a smutek jsou pro mě protiklady. Smutek 
německy souvisí se Schmutz. Krása, Schöhneit, je něco, co 
musíte schonen, šetřit. My jsme v rámci nepřirozeného vý-
běru obojí úspěšně míchali.

Žijete dlouho v Rakousku. Proč jsou Rakušané 
ve vztahu k Čechům tak nevrlí?
Protože jsou to naši bratři. Karl Kraus, rodák z Jičína, který 
jako kritik, komentátor a poeta udělal kosmickou kari-
éru, odpověděl, když se ho ptali, co odděluje Rakušany 
od Němců: že prý stejný jazyk. Čechy od Rakušanů dělí 
stejný charakter. Dělí nás romantická definice, podle které 
je jazyk duší národa. Od té doby, co laboratorně víme, že 
duše je tělo a tělo duše a že jazyk je minimální diference 
s maximálními účinky, měli bychom se s Rakušany mít da-
leko radši.

Ve středoevropském prostoru se znovu vynořuje 
otázka „tlusté čáry“: někteří míní, že není nutné 
zpřístupnit archivy StB, Stasi atd. Co si myslíte vy?
Historie nezná konečnou stvrzenku. Můžete ale udělat 
tečku za svou větou. Vyprávění jde ovšem dál. Nejlepší inter-
punkční znaménko je tedy dvojtečka. Ta je znamením dia-
logu. Zrovna teď mi vyplavalo dalších tři sta stránek z mého 
estébáckého spisu. Nehledám a snad bychom obecně neměli 
hledat juristické konsekvence, chci ty narativní. Dobrý příběh 
se nedá vyprávět z tribuny nebo tribunálu. Ale existuje něco 
jako estetika étosu. Dosáhnete k ní skrze neštvavé vyprávění.

Dlouho jsme nevzdorovali hlouposti, snášeli křivdy a pěs-
tovali neomalenost v povoleném závětří. Otevření archivů 
znamená vyvětrat strašidelný zámek. A pomůže to literatuře. 
Ta byla vždycky pojmenováváním ještě nepojmenovaných 
věcí, tedy zážitkem, který je poznatkem. Otevření archivů ob-
noví naši arché. Tak ve starém Řecku nazývali pravý začátek 
všeho. Bude to smutně vznešený příběh o osudu asi třetiny 
našich obyvatel, podrobených negativní selekci.

Jak jste došel k tomu číslu?
Když počítáte české, německé a židovské padlé, zavlečené, 
uvězněné, vyhnané a uprchlé osoby, lidi v koncentračních 
i nápravných táborech za nacistů i komunistů, dojdete k ně-
jakému takovému závěru. To všecko v období jednoho mož-
ného věku, který začal mým narozením.

Jenže to bychom asi museli začít ještě dřív, příběhem 
o husitství, o baroku, kterému se u nás pořád říká 
temno, atd.
Náš národní narativ byl geniální epos Františka Palackého. 
V něm jsme byli první slovanští křesťané, první boží bojov-
níci čili džihádisté pokroku, setba demokracie atd. Pak jsme 
ten epos vyprávěli méně kvalitně. Byli jsme obětní beránek 
demokracie, socialisté s lidskou tváří a nakonec sametoví re-
volucionáři.

Jenže dynamická společnost musí starý narativ bořit 
a vytvářet jeho nové verze. My na tu samozřejmost 
zapomínáme…
Ne, my jen ještě neumíme vyprávět u táboráku světovsi, kde 
se vypravěči střídají podle toho, jak živý je jejich jazyk.

Jakých chyb jsme se po revoluci podle vás dopustili?
Myslím, že na začátku disidentům chyběla větší politická 
razance. Taky jsme politiku příliš moralizovali. Opravdu 
mocichtiví a vůbec přirození amoralisté nás prokoukli 
a obešli zezadu. Na druhé straně náš rozchod se Slováky 
byla globální maturita. Zároveň jsme kázali liberální hos-
podářství a provozovali etatismus. Hlavní národní zájem 
– investice do českého IQ – nám pořád ještě připadá jako 
conspicuous consumption.

Na to odpověď nemám
Jste prezidentem PEN klubu, který sdružuje patnáct 
tisíc spisovatelů z celého světa. Co je přimělo, aby si 
vás zvolili do čela?
Myslím, že si mě zvolili jako literáta, který si už dost užil, 
takže může být diplomatický.

Jakou váhu má slovo v době „informačního tsunami“, 
které obsahy uvolňuje, vyprazdňuje?
Živý jazyk je spojen s rizikem pojmenování. Dobrá zpráva to 
má horší než špatná. Za dobrou se křižovalo a mučilo. Jde o to 
riskovat slušnost.

Jenže při současné estetice médií jsou slušnost nebo 
živý jazyk z veřejného prostoru vytěsňovány. Co ten 
posun dělá s naší civilizací?
To je otázka, na kterou neumím odpovědět. Když mladý 
student ve věku mých posluchačů postřílí v univerzit-
ním kampusu dvaatřicet svých kolegů, je to možná gene-
tická porucha. Když ale médiím pošle svoje video a má jis-
totu, že bude globálně medializován, je to porucha našeho 
světa. Pleteme si svobodu exprese se svobodou deprese. To 
pak i mě napadne ďábelská otázka, jestli by represe nebyla 
humánnější. Ale odpověď na ni opravdu neznám. 
RESPEKT 18/2007

Klíčovým úkolem lidského 
života je citová identifikace 
s vlastním prostředím.
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Radka 
Denemarková

Není člověk  
bez trhlin 

S úspěšnou spisovatelkou o tom,  
že co je těžké a složité, 

 je i skutečně prožité
ON DŘ EJ N E Z B E DA / FOTO KAR E L CU DLÍN
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Na hudebním festivalu v Boskovicích jste dvacet 
čtyři hodin četla ze svých knih. Proč jste na nabídku 
přistoupila?
Ta akce měla podpořit projekt na zachování památek ži-
dovské kultury v několika městech Čech a Moravy – v Bo-
skovicích, Mikulově, Polné a jinde – a vymyslela jsem si ji 
sama spolu s Magdou Dvořákovou z Unijazzu. Akce měla 
být vykloubená, náročná. Další důvody byly ryze osobní. 
Na mnoha čteních v zahraničí jsem za poslední roky vi-
děla, jak se autoři – a to bez výjimky – podvolují literár-
nímu provozu a často se chovají jako primadony a mnohé 
si ulehčují, kniha se vnímá jako zboží. Ale potěžkat větu, 
promýšlet lidskou situaci není věc snadná. Takže jsem si to 
nechtěla ulehčovat. A zároveň to byl jakýsi bilanční večírek 
s mými postavami, které jsem tak z mysli propustila.

Co všechno jste ze svých knih za ten čas přečetla?
Peníze od Hitlera, A já pořád kdo to tluče a polovinu knihy 
Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla. Těm posta-
vám dávám svobodu, vracet se k nim nechci. Jazyk a li-
terární svět si chci propátrávat zase jinak. Také jsem byla 
zvědavá, zda vydržím a co se s člověkem děje. Lidé vydá-
vají nesmyslné peníze za adrenalinové zážitky, seskoky 
atd. Tady jde o zážitek autentický. Překvapila jsem sama 
sebe, vydržela jsem.

Žádná krize nepřišla?
Přišla jednou, hluboká, po devatenácti hodinách. Tělo se 
chtělo sesunout ze židle a na místě lehnout a spát, otevření 
úst bolelo, postavy se přelévaly z knihy do knihy a jako by 
tu kolem mě postávaly živé a dívaly se přes rameno. Ve vl-
nách se střídali posluchači – někteří ze zvědavosti, zda 
jsem ještě nezešílela –, od velkého publika několika desí-
tek až po čtveřici, která i se spacákem vydržela celou dobu. 
Každou hodinu jsem měla krátkou přestávku. Ono když si 

člověk musí přečíst, co navařil – a mnohé jsem zapomněla, 
ke starým knihám se nevracím – , tak si rozmyslí, co ze 
sebe v příští knize vydá.

Přitahují vás tedy hraniční zkušenosti?
Není člověk bez trhlin. Zajímá mě bod zpochybnění úplně 
všeho, který zažije každý – dosavadního života, přátel, 
partnera. Zajímá mě, jak kdo obstojí.

Ve vašem dramatu Spací vady vystupují tři ženy – 
Virginia Woolfová, Sylvia Plathová a Ivana Trumpová. 
Proč právě tyhle tři?

Moje prózy jsou fiktivní příběhy. Ale tento text je silně au-
tobiografický, jím jsem si zmapovala moment, kdy je náš 
život v půli. Vztah k tátovi, matce, k mužům, co znamená 
vejmout děti, co znamená být spisovatelkou a hlavně co 
znamená narodit se v kůži ženy. Vše jsem zabalila do pří-
běhu, kde ony ženy nesou modelovou představu, jak se 
s ženstvím vyrovnat, a pokrývají celé 20. století. Žádná 
z nich není černobílá. A do každé z nich jsem zabalila zá-
žitky a zkušenosti svého života. Setkají se po smrti, kde si 
přehrávají zažité. Wolfová a Plathová toužily po samostat-
nosti a rovnocenném životě. Jsou zaskočené, jakou formu 
na úsvitu 21. století ona emancipace a sebeosvobození 
má…

Z čeho jsou zaskočené? Co na postavení ženy dnes 
ve 21. století cítíte jako neuspokojivé?
Je to pořád stejné. Patriarchální společnost zarytá pod 
kůží. Muži neustále žijí ve světě privilegií a umění se 
po staletí tváří jako jejich hájemství. Prolomit konvence 
není snadné. Aspoň já mám takovou zkušenost. Jako žena 
jsem si musela vyvzdorovat psaní a dokazovat, že to vážně 
lze, i když žiju sama se dvěma dětmi. 

I v akademické hierarchii jsou literární kánony určovány 
muži nebo ženami, které se s takovýmto mužským myšle-
ním identifikovaly. Jako by způsob, jak zpracovávat realitu 
a vytvářet realitu literárního díla, byl už konstituován a má 
se imitovat. Já ale věřím hlasu, který je můj.

S postavením žen před padesáti lety se to ale přece 
nedá srovnat.
Samozřejmě že ne. Ale pořád platí, že to neustálé nesmy-
slné dělení podle pohlaví vypovídá o úzkostech této doby 
nejvíc. Z čehož plyne i nejistota, jak spolu žít. Fascinuje mě, 
že takovéto nespravedlnosti nezvedají ženy ze židlí. Rov-
nost pohlaví je v nedohlednu. Především proto, že patriar-
chální myšlení přejaly ženy, solidarita chybí.

S prvními dvěma ženami-spisovatelkami vás spojuje 
hraniční zkušenost dobrovolné smrti, kterou jste 
na rozdíl od nich přežila. Co se stalo?
Tehdy jsem psala knihu o Petru Léblovi Smrt, nebudeš se 
báti. Dostala jsem to od něj jako posmrtné zadání, požá-
dal mě o to v dopise na rozloučenou. Pracovala jsem na ní 
dohromady osm let, protože právě po onom mém zážitku 
mi bylo jasné, že suchou monografii, kterou jsem napsala, 
vydat nechci, a začala jsem znovu, jinak. Proto jsem volila 
titul Smrt, nebudeš se báti, je to parafráze Divišovy sbírky 
Noc, nebudeš se báti. A smrt není něco, čeho se má člověk 
bát, člověk se má bát života. Rozhodla jsem se taky odejít 
z Ústavu pro českou literaturu i z Divadla Na zábradlí, kde 
jsem pracovala jako dramaturgyně. V roce 2006 mi umřel 
táta, který byl pro mě hodně důležitý, a já si neodžila ten 
smutek. Ocitla jsem se v meziprostoru bez ukotvení, div-
ném bezčasí. A později jsem odešla od manžela. Všechno 
se nakupilo.

Jste dnes o tom, co jste tehdy prožívala, schopná 
mluvit?

Muži neustále žijí ve  
světě privilegií a umění se 
po staletí tváří jako jejich 
hájemství.
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Jako bych sama sebe pozorovala z výšky. Bylo to plíživé 
a nenápadné. Ten pocit zmaru byl jako deka. Tedy dnes 
tomu říkám pocit zmaru, tehdy to byla úzkost a údiv, co 
se děje, že se rozpadl domeček dosavadního života a jako 
bych chodila mezi troskami. A taková divná bolest, duše 
umí zatraceně bolet. A přidružil se vnitřní stres, ten jsem 
cítila tělesně jako bolavé bodání jehliček na kůži, jako ře-
zání na rukou a stehnech. Seškrábnout nešel.

Navenek jsem fungovala, držela se rituály pohromadě, 
vyčistila si ráno zuby, připravila svačinu do školy, ale 
všechno jsem si musela pojmenovat a energie mizela jako 
voda v písku, spánek mizel, hodiny jsem ale poctivě odle-
žela s otevřenýma očima, jídlo nemělo chuť, propadala jsem 
se do světů, které se mi v hlavě odehrávaly paralelně s tím, 
jak tělo vykonávalo povinnosti, a ty představy byly najednou 
skutečnější, živější. Až do bodu, kdy jsem byla schopná už 
jen základního: nakrmit děti. A přepadl mě stud, že ničemu 
nerozumím, nezvládám, začala jsem za to selhání sama se-
bou pohrdat, toužila odstranit překážku a vrátit se k sobě, 
kde to znám. Ta konečná tečka byla jen logickým rozhodnu-
tím, klidným a jasným a šťastným, východ v domě bez dveří. 
Nebyla jsem schopná se na život napojit, odpojená už jsem 
byla, tak to byl jen banální, formální úkon.

Dá se ta zkušenost nějak zobecnit? Plyne z toho 
nějaké poučení pro společnost nebo blízké člověka, 
který zvolil dobrovolnou smrt?
Dneska se stydím za to, že jsem ony propady a nespavost 
neřešila. Nemuselo to dojít tak daleko. Od té doby se ne-
bojím říci si o pomoc. Byla jsem zvyklá všechno zvládat 
sama, síly ale nejsou bezedné. A v momentě rozhodnutí už 
je pozdě, tehdy se člověk cítí šťastný. Řešení je jednoduché 
a logické.

A plyne z toho jediné, soucit a empatie nám chybějí. 
Člověk nemusí brečet a zoufalstvím se svíjet, když je mu 
těžko. Na druhé straně si 
umím představit sebevrahy, 
které společnost zachrání 
a vhodí je zase do podmínek, 
kdy jim není s to zajistit dů-
stojný život a které k onomu 
činu vedly. Každý má právo se 
rozhodnout, kdy a za jakých 
okolností mu život stojí za to, 
aby byl žit. Považuju za po-
krytecké, že jsou nám lho-
stejná mnohá zvěrstva, která 
lidi vhánějí do zoufalství, ale 
v případě sebevražd jsou na-
jednou všichni připraveni za-
sahovat, zachraňovat.

Mluvila jste o tom se svými 
dětmi?
Tehdy jim příbuzní řekli, že 
jsem v nemocnici, protože 
musím na vyšetření se srd-
cem. Změnil se můj vztah 

k nim, nejsem schopná být přísná, jsou to pro mě osob-
nosti, jakási vzácná návštěva, se kterou je čest pobývat, 
nejsem klasický rodič. Odborníci mi vysvětlili, že onen 
stav, kdy veškerá úzkost zmizela a bylo mi hřejivě a klidně 
a tělo už mi nepatřilo, byl to kus bílé hmoty – takhle si 
představuju stav nirvány –, byl okamžikem, kdy zmizel pud 
sebezáchovy. Přivolal ho mateřský pud, byl silnější. Děti 
mi tak vlastně zachránily život.

Dnes už ale rozumím Sylvii Plathové, že si brala život 
a přitom vedle v pokoji spaly její děti. Dřív jsem se rozči-
leně ptala, proč je někam neodvedla, nebo se utěšovala 
tím, že to byla demonstrativní sebevražda a že chtěla, aby 
ji našel ráno někdo jiný, ne děti. Ale pak jsem to sama za-
žila. Bylo to přirozené. Dokonce když jsem šla koupit ten 
nůž, vzala jsem s sebou do obchodu na Václavském ná-
městí i dceru. Pamatuju si, že jsem vůbec nevnímala svoje 
tělo, proměnilo se v necitlivou hmotu, se kterou si můžu 
dělat, co chci. Teď už je všechno v pořádku.

Jak se na sebevraždu díváte dnes?
Je to jako se vším. Odhodila jsem klišé. Důvodů, které ve-
dou k poslednímu, je řada, od nemocí po náročné životní si-
tuace. A zásadně odmítám náhled na sebevrahy jako na vy-
šinuté jedince, které je třeba zachraňovat i proti jejich vůli. 
Je tu i nezanedbatelný díl odvahy být autentický, tehdy není 

čas na jakoukoli faleš, není to útěk, protože 
nikdo neví, zda „tam“ útočiště existuje.

Proč jste se rozhodla opustit životní 
cestu literární vědkyně a divadelní 
dramaturgyně Divadla Na zábradlí? Co 
vás k tomu vedlo?
Přestávala jsem věřit ve smysl takzvané lite-
rární vědy. Neustále jsem pracovala, naro-
dily se mi děti, připadala jsem si jako veverka 
v bubnu, po několika letech práce v Ústavu 
pro českou literaturu jsem zjistila, že ztrácím 
odstup. Měla jsem pocit, že v knihách, jež po-
važuju za silné a dobré, jsou věci, které žádná 
věda není schopna postihnout. A rozčilovaly 
mě literární diskuse, kdy se o knihách mlu-
vilo s despektem, rutinně, jako o houskách 
na krámě. Vědci se domluví, určí se lite-
rární kánon, který postupně zbytní, zkamení 
a předává se jako nedotknutelné dědictví. 
Vlastní psaní mě zajímalo víc. A v Divadle 
Na zábradlí to byla sice taky zajímavá práce, 
ale zase mě emocionálně vysávala.

RADKA DENEMARKOVÁ 

*1968

Spisovatelka, překladatelka, drama-

turgyně, literární historička. Vystudo-

vala germanistiku a bohemistiku na FF 

UK. Působila jako vědecká pracovnice 

v Ústavu pro českou literaturu AV ČR 

a jako dramaturgyně v Divadle Na zá-

bradlí, poté se vydala na spisovatel-

skou dráhu. Vydala monografii o re-

žisérovi Evaldu Schormovi Sám sobě 

nepřítelem, román A já pořád kdo to 

tluče. Za románovou monografii o reži-

sérovi Petru Léblovi Smrt, nebudeš se 

báti a román Peníze od Hitlera získala 

cenu Magnesia Litera. Zatím posled-

ními knihami jsou Příspěvek k ději-

nám radosti a MY 2, která byla literární 

předlouhou pro stejnojmenný filmový 

debut režisérky Slobodanky Radun. 

Odmítám náhled na sebevrahy 
jako vyšinuté šílence, které  
je třeba zachraňovat i proti 
jejich vůli. 
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Hlavním důvodem byl ale čas. Psala jsem knihu o Petru 
Léblovi a dokončovala knihu A já pořád kdo to tluče a mu-
sela jsem se rozhodnout – věnovat se jenom vědě, nebo je-
nom divadlu, nebo jenom psaní. Všechno dohromady už 
nešlo. Musela jsem se rozhodnout, na kterém poli budu sá-
zet a případně sklízet, jinak bych zešílela. A bylo to dobré 
rozhodnutí, potvrdilo se mi, že je dobré poslouchat intuici. 
Vždycky když jsem ji neposlechla, byl to strašný malér.

A co jste o literatuře zjistila z druhé strany, jako 
spisovatelka?
Že literární teorie – ať už strukturalistické nebo postmoderní 
– nejsou schopny postihnout knihu, literaturu jako celek. 
Každá teorie se nakonec dostane na písčitou půdu. Nemůže 
to být jinak, protože pak bychom znali recept na dobrou li-
teraturu – potřebuje tuto strukturu, formu, jazyk... Ale tak 
to není. Literární věda je dnes pro mě příjemná diskuse nad 
literaturou, tříbí myšlení, ale já už nejsem schopna brát ji 
vážně. Každá dobrá kniha si zaslouží svou „teorii“. Kundera 
má pravdu, literární teoretici si myslí, že o sexuálním životě 
takového Kafky vědí všechno, přitom nic netuší o sexuál-
ních snech vlastních manželek…

Došla jste tedy k podobnému náhledu jako 
strukturalista Roland Barthes, který nakonec mluvil 
o „rozkoši z textu“?
Ano, i literární vědci jsou jen a jen lidi, každý má svou mi-
nulost, různorodý stupeň empatie, genetické nastavení, což 
všechno popírá objektivní kritéria. Pro některé texty je důle-
žité mít specifický smysl pro humor, pro jiné specifický druh 
emoce. Když se nepotká správný čtenář se správným textem 
ve správnou dobu, dochází ke zkreslení a omylům a nená-
vratně se minou. Některé knihy je také nutné číst ve věku, 
kdy se s člověkem protnou, později už je mine navždy.

Stalo se to i vám? Jaké knihy vás formovaly?
Mě formovala Pipi Dlouhá punčocha Astrid Lindgrenové, 
Kafka, Céline a Woolfová. To jsou mé vnitřní mezníky. 
Tito autoři – i když s nimi třeba nesouhlasím, polemizuju – 

mě zaujali. Ukazují, že lze žít i psát jinak. Sebe je nutné dát 
všanc.

V jednom rozhovoru jste řekla, že jenom beletrie 
dokáže vypovědět něco o pravdě, jak jste to 
myslela?
Jenom beletrie může jít na dřeň, pracuje se všemi hypoté-
zami, typy postav, stavy, situacemi, ukáže, co všechno je 

a není možné bez předsudků, zachytí esenci doby. Neuka-
zuje dějiny černobíle, nedělí lidi na ty, kteří jsou vinni a ne-
vinni, na katy a oběti, na dobro a zlo. Taková zjednodušená 
kritéria tu neplatí. Existuje nekonečno možností. Literatura 
by měla zpochybňovat, všímat si periferie, ne zjednodušovat 
a utvrzovat jako věda. Proto mě potěšilo, když mi jeden his-
torik na čtení románu Peníze od Hitlera řekl, že ta kniha při-
vedla k nejednoznačnosti tématu vyhnání Němců víc pozor-
nosti než všichni historici a historické studie dohromady.

Má ale literatura suplovat historii, dokument?
Vůbec ne! Já jsem taky nepsala historický román, ale mo-
delovou situaci ženy v mužském světě a propátrávala jsem 
si otázku, proč si zamindrákovaní potřebují hledat oběti. 
Je to fiktivní příběh, stylizovaný literární svět, který po-
pisuje lidskou situaci. Hrdinou knihy je jazyk, bavilo mě 
experimentovat, vytvořit groteskní, vykloubený jazyk, vy-
stavěný na naprosto realistických detailech. Ostatní jsou 
kulisy středoevropského prostoru. Literatura nemá suplo-
vat historii nebo dokument, dokonce jí to škodí, ubíjí. Taky 
mi vadí ten podivný jev, kdy se objeví kniha na nějaké téma 
a najednou se vyrojí několik podobných a vezou se na po-
dobné vlně. Takže teď všichni budou psát jenom o vyhnání 
Němců a zvěrstvech a zlých Češích, jako by se zapomínalo 
na to, kdo to všechno začal.

Co máte konkrétně na mysli?
Mám na mysli knihu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty 
Schnirch, kde velký díl práce patří historikovi, který vyhle-
dával, zpracovával a dodával dokumenty. Mám na mysli 
knihy Josefa Urbana, který jen ukazuje na zvěrstva, což je 
najednou povrchní bulvár.

Kde ale nacházet v té pluralitě literárních náhledů 
na historii jistotu, pravdu?
Tu člověk může nalézt jen v sobě. Mám taky pocit, že li-
teratura si často bere za hrdiny lidi, kteří dokážou svůj ži-
vot reflektovat a jsou schopni strukturovat vnější svět. Ale 
existují lidé, kteří o světě a svojí životní situaci nepřemýšlí, 
a když se ocitnou v bodě zpochybnění, o němž jsem mlu-
vila, chytají se primitivních zjednodušení. A ti lidé vy-
růstali v láskyplném prostředí, tudíž se nelze vymlouvat 
na traumata dětství. Takovou literární postavu bych jed-
nou chtěla stvořit. Pochopit, kde se najednou vezme tolik 
lidí, ochotných chytit se primitivní myšlenky – komuni-
smu, nacismu –, kde se obecně najednou vezme tolik primi-
tivů, kterým stačí tak málo a jsou schopni jakéhokoli zvěr-
stva. A příčí se mi omlouvat jejich chování tím, co prožili, 
co je ovlivnilo v dětství, nebo tím, že taková byla doba.

Neuspokojuje mě klišé, že bylo po válce a všichni tou-
žili po lepším světě. Přece člověku, který trošku přemýšlí, 
musí dojít, že lepší svět se nevytvoří skrze násilí. Už nechci 
poslouchat Pavla Kohouta a jemu podobné. Vydávají své 
postoje za postoj generační, a ve skutečnosti se na likvidaci 
své generace, svých souputníků a druhů krutě podíleli a ni-
kdy se jim za jejich zničené životy a vyhnání ani neomlu-
vili. Třeba spisovatelka Milada Součková to vytušila hned 
a do Čech se už v roce 1948 nemohla vrátit. Za vydání je-

Úkolem literatury je 
zpochybňovat, všímat si 
periferie, ne zjednodušovat 
a utvrzovat jako věda.
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jího souborného díla teď nakladatelství Prostor dostalo 
cenu Magnesia Litera, ale její knihy tu téměř nikdo ne-
zná. Mě vždycky u toho slova „generace“ děsí, jaké množ-
ství talentovaných a vzdělaných lidí, kterým tihle spisova-
telé – Kohoutem počínaje a Vaculíkem konče – nesahají ani 
po paty, zmizelo v nenávratnu, aniž mohlo zanechat jedi-
nou, třeba anonymní, stopu.

Co za osobním selháním těchto intelektuálů 
v padesátých letech tedy cítíte?
Nevím. Pořád si říkám, že bych chtěla vyprávět o životním 
osudu Mileny Honzíkové, která mě vyučovala na fakultě. 
Ona je na první pohled takový Kohout v sukních. Považo-
vala jsem ji za blízkou přítelkyni, ona ke mně měla vztah 
spíš mateřský. Když v roce 2001 umřela na rakovinu, byla 
to pro mě strašná rána. Ale její příběh je zajímavý tím, že 
i ona po válce zblbla a celá padesátá léta byla přesvědčená 
komunistka. Později o tom mluvila a styděla se za to. Ale 
taky to neuměla vysvětlit. Když jí bylo šestnáct let, zavřelo 
ji gestapo, protože její táta byl v odboji a ona v tom pak po-
kračovala a utekla k partyzánům.

Zprvu jsem si tak říkala, že právě v tom se skrývá vysvět-
lení, protože mezi partyzány byli Rusové. Ale ona mi pak ří-
kala, že tak to není, že v padesátých letech viděla, co se děje, 
ale jako by to nechtěla vidět. Jako by sama sebe považovala 
za tak hloupou, že nemůže porozumět tomu, co velkého 
a převratného v dějinách se tu děje. Věřila, že jsou to jen prů-
vodní jevy něčeho skvělého, které se následně vysvětlí.

V pozůstalosti Mileny Honzíkové se našla novela Do-
pis zmizelému a já jsem si propátrávala její život. Psala jsem 
i do Moskvy do archivů, abych dohledala osudy členů jejich 
partyzánského oddílu, ale všichni zmizeli. Většina v gulagu. 
Ona pak po válce okamžitě vstoupila do strany, zastávala 
různé funkce, třeba na ministerstvu kultury. Když v šedesá-
tých letech „prohlédla“ a později ji vyhodili z fakulty, pomá-
hala lidem z disentu, byla dlouho dramaturgyní v Laterně 
magice a dávala práci vyhozeným autorům, filmařům. O tom 
bych chtěla vyprávět, vést s ní dialog přes jednu generaci.

Jak se její selhání liší od selhání „generace 
Kohoutovy“?
Strašně se styděla a říkala, že jakákoli obětavost a statečné 
postoje za normalizace nic neodčiní, protože kola se roztá-
čela v oněch padesátých letech. Ačkoli po revoluci mohla být 
veřejně aktivní, nabídek měla mnoho, nikdy si už nedovolila 
moralizovat, podílet se na moci, mluvit do veřejného dění. 
Ona před pravdou neuhýbala, měla schopnost sebereflexe.

Nejste jen spisovatelka, ale také překladatelka. Jak 
se to snáší dohromady?
Já překládáním odpočívám od svého vlastního psaní. 
Možná to zní namyšleně, ale při překladu už se pracuje 
s něčím, co je. Když ovšem musíte stát nad tím prázdnem 
a dát dohromady knihu, aby měla smysl, tak to je strašná 
práce. Pro obojí ale platí, že kdybych při té práci ztratila po-
sedlost, tak toho nechám. Nebavilo by mě psát stylem pat-
náct stran denně. Možná naivně si myslím, že ta energie 
posedlosti je v tom pak znát. Aspoň to tak cítím u autorů, 

které mám ráda. V jejich textech je to cítit, za svou litera-
turu ručí svým životem.

Překládáte knihy nobelistky Herty Müllerové, vlastně 
jste její knihy nabízela k vydání už v době, kdy ji 
v Česku téměř nikdo neznal. Čím vás zaujala?

Líbí se mi její jednoduchý a zároveň chirurgicky přesný 
a lyrický jazyk, kterým popisuje paradoxně těžké téma to-
tality. A přitom jí to literární vědci a kritici zpočátku vy-
čítali. Přitom by to mělo být jako v životě – jakmile člověk 
vezme do ruky tužku a papír, je možné úplně všechno. My-
slím si, že Herta Müllerová ve svých knihách pořád ne-
dořekla všechno, že vždycky jen brnkne o něco, co v ru-
munském Banátu musela prožít. Projevuje se to i v jejím 
neustálém kroužení kolem jednoho tématu, což se mimo-
chodem objevuje u většiny mých oblíbených autorů. Oni 
oddalují moment, místo, kde ta tříska vězí. Vzpomenu si 
při tom vždycky na Prima Leviho, který když už se roz-
hodl, že řekne všechno, nakonec se zabil. U Müllerové je 
její jazyk i vyprávění nejen literatura, ale sebezáchovný 
přístup. Není jen autorka, ale také člověk, který tím vším, 
o čem píše, prošel.

Máte na mysli stereotyp o „spisovatelství jako 
terapii“?
Ne, to není terapie, taková literatura by byla sebevzhlíživá. 
Nebo jí tam může být jemný díl, ale nikdy netvoří podstatu 
jejích knih. Mimochodem, zkoušela jsem využít psaní jako 
terapii ve chvíli vlastního propadu, pojmenovat to, ale zjistila 
jsem, že mě to vůbec nebaví. Spíš mě zajímají literární po-
stavy, u kterých čekám, že se něco objeví nevědomky, z pod-
vědomí. Není to tedy účelové pátrání v sobě, naopak, člověk 
při tom spíš od sebe utíká, pozoruje se vlastně z odstupu.

Jste dnes šťastná?
Jsem vyrovnaná a šťastná. Teď je období, kdy se vše se-
skládalo a zklidnilo a mám radost z dětí. To děti mě smí-
řily se životem. Při psaní je to pořád neklid a pochyby. Dřív 
jsem byla strašně izolovaná, to bylo dáno způsobem života, 
který vyžadoval život v manželství, kdy jsem nevěděla, 
jsem-li v něm brož, mikrovlnka, nebo květináč. Od té doby 
jsem poznala spoustu lidí, vzácných, vnitřně noblesních. 
Tím se otevřely cesty, že si můžu žít po svém. Existenčně 
je to mnohem těžší a složitější, ale jde to. Ale to, co je těžké 
a složité, je přece i to skutečně prožité. 
RESPEKT 29/2010

Mělo by to být jako v životě – 
jakmile člověk vezme do ruky 
tužku a papír, je možné úplně 
všechno.
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Marek Daniel
Kaplicky 
ani Bohdalka se 
nemůžou divit
S uznávaným hercem o životě mezi Tondou 
Blaníkem a Václavem Havlem
MAR E K ŠVE H LA /  FOTO KAR E L CU DLÍN

Do českého éteru vtrhnul Tonda Blaník. Ze své 

malé kanceláře ovlivňuje a řídí kdeco, hlavně ale 

vládu a její kroky, taky prezidenta nebo opozici. 

Díky němu dostávají návštěvníci serveru Stream.

cz očistnou možnost dělat si z politiky a vládnutí 

legraci způsobem, jaký tu od České sody nebyl. 

Tváří a spolutvůrcem této zábavy je Marek Daniel, 

jeden z nejvýraznějších českých herců porevo-

luční generace. A také tvůrce filmového obrazu 

Václava Havla v televizním cyklu České století. 

Rozhovor byl veden krátce po oslavách 25. výročí 

sametové revoluce, jež byly provázeny protesty 

proti Miloši Zemanovi.
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Jak jste oslavil 17. listopad?
Točili jsme celý den Blaníka. V rámci točení jsme chtěli vyjít 
ven na ulici a udělat nějaké záběry z demonstrací, nakonec 
nám ale nezbyl čas.

Připadal vám protest proti Zemanovi přiměřený?
Jsem rád, že lidé v takovéhle míře vyjádřili nesouhlas s buran-
stvím prezidenta, které přesahuje veškeré meze toho, jak by 
měl prezident fungovat.

Proč myslíte, že se tak chová?
Nevím. Asi si chce posílit pozici u voličů, jež přitahuje rádoby 
lidový prezident, který nejde daleko pro sprosté slovo.

Házení vajec na prezidenta vám nevadí?
Nevadí. Co ti lidé mají dělat? Jakou mají jinou možnost 
bránit se proti tomu, když Zeman zpochybňuje i 17. listo-
pad 1989?

Pokud ale připustíme, že ve vážných důvodech se 
můžou házet vejce na prezidenta, nebudou mít pak 
úplně jiní lidé příště zase nějaké své vážné důvody 
a ocitneme se v jakémsi bludném kruhu?
Nemá mluvit tak, jak mluví, a nemá dělat to, co dělá. Jak 
to, že třeba může beztrestně říkat o manželce Schwarzen-
berga, že má nacistickou minulost? Nebo sprostě nadává 
z rádia. A teď pozve Putina na oslavy osvobození Osvětimi. 
Ale co to je za demenci, slavit na téhle úrovni v Česku osvo-
bození Osvětimi? To se snad bude slavit v Osvětimi, ne?

Lidé Zemana znají, museli tohle všechno očekávat, 
a přesto si ho zvolili za hlavu státu. Proč podle vás?
Nevím. Nahrál se do ideální pozice starého pána, který od-
počívá na Vysočině, posílá odtud moudra a žehlí si tak svoji 
pozici před veřejností. Ale možná hodně lidem jeho chování 
vyhovuje.

Jaký je vztah Tondy Blaníka k Zemanovi?
Uvědomuje si, že Zeman je důležitá osoba, která má vliv 
na slušný přísun prachů z východu.

Tím se dostáváme k seriálu Kancelář Blaník, kde 
hrajete velmi výraznou a oblíbenou postavu pražského 
kmotra Tondy Blaníka, který ze zákulisí řídí všechny 
významné politiky. Proč to vlastně natáčíte?
Je to naše forma boje proti tomuhle způsobu politiky. Mí 
kolegové to vymysleli a já jsem rád, že mě přizvali, protože 
s touhle partou pracuju rád a připadá mi, že všechny věci, co 
dělají, mají svůj smysl.

O koho přesně jde?
Režiséra Marka Najbrta, scenáristu Roberta Geislera, Bena 
Tučka, producenta Milana Kuchyňku. Spolupracuji s nimi už 
víc než patnáct let. U Blaníka tam patří třeba ještě scenárista 
Tomáš Hodan nebo režisér Bohdan Sláma.

Setkal jste se někdy s člověkem, jako je Blaník?
Nesetkal, ani jsem jejich chování zvlášť nestudoval.

Z čeho jste tedy získal dojem, že zrovna takhle mluví 
a jednají? Třeba se tak Roman Janoušek vůbec 
nechová...
A vy jste ho slyšel, když zařizuje kšeft? Až se Tonda oficiálně 
dostane do novin, tak taky bude mluvit jinak.

Jde mi o to, do jaké míry je ona postava zkarikovaná 
a do jaké míry reálná.
Je to postava, kterou mí kolegové vymysleli. Vystihuje, jak my 
tyhle lidi vnímáme. Vychází se z tajných odposlechů, novino-
vých článků a tak. Navíc já osobně tohle neřeším. Řídím se 
scénářem a maximálně mám připomínky typu – hele, tady 
bych to řekl tak, tady bych nějakou nadávku vypustil, je zby-
tečná, jinde zase přidal.

Mluví vám do psaní lidé ze Stream.cz, kde Blaníka 
vysílají?
Máme úplnou svobodu, akorát nám řekli, abychom sprostá 
slova nepoužívali samoúčelně. A to neděláme.

Máte nějaké ohlasy od politiků? Už víte, jestli pochopili 
ironii, nebo se jich různé invektivy, jimiž Tonda Blaník 
nešetří, spíš dotkly?
Asi tak i tak. Zatím mám jen jeden osobní zážitek. Po odvy-
sílání jednoho dílu, kde mluvíme o Elišce Kaplicky, jsem byl 
s dětmi na trhu a ona mi tam zastoupila cestu. Jsem Eliška 
Kaplicky, říká mi, protože já ji nepoznal. Prohodil jsem, 
že je asi naštvaná. A ona odpověděla – copak já, já už jsem 
si zvykla, ale moji rodiče jsou z toho špatní. Tak jsem řekl 
na shledanou a šel pryč. Ale nebylo to příjemné.

Ovlivnil tento zážitek vaše pojetí Tondy Blaníka?
Neovlivnil. Kaplicky je veřejná politická osoba a my s ní 
v rámci zákonných regulí můžeme nakládat, jak chceme. 
Naše názory na ni přece vychází z jejího chování. A ona chtěla 
kandidovat na primátorku. Když se Bohdalka ocucává se Ze-
manem na jeho oslavě, tak se taky nemůže divit, že nás na-
padne příběh, který jsme pak do Blaníka zamontovali. (V se-
riálu Kancelář Blaník se objeví informace, že Jiřina Bohdalová 
spala s kancléřem prezidenta Zemana Mynářem – pozn. red.)

Zmínil jste, že Kancelář Blaník je vaše forma vzdoru 
proti politice, jak se tu dělala nebo ještě zřejmě dělá. 
Nebojíte se ale rizika, že budete lidi naopak utvrzovat 
v jejich asi dost rozšířeném pocitu, že tady všechno řídí 
nějaký Blaník ze zákulisí?
Tím se nezabývám. Pracuju podle scénáře a jen občas v něm 
řeším nějaké detaily. Musím však pochválit naši skupinu, pro-
tože v ní se tyhle rizika řeší. Když už hrozí, že by něco bylo 
přetažené, tak to eliminuje režisér. A potom i já mám možnost 
říct – hele, takovéhle věci říkat nechci.

Už taková situace nastala?
Ano, ale šlo o drobnosti. Třeba jsem řešil, jestli už není moc, 
když má Blaník říct: „Pane bože, ten Zeman má neuvěřitelný 
čuch na z..dy.“ Přepsalo se to teda „má čuch na lidi“. Pak jsme 
se však shodli, že mnohem lepší a přesnější je první verze. Ně-
kdy si naopak něco přidám. V posledním díle nazvaném Lety 
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je věta: „Kdo z politiků by mohl mít náladu dělat dobro?“ Tak 
jsem si tam přidal: „Kdo z těch č...ků by mohl mít náladu dělat 
dobro?“ Když se to řekne hezky zamyšleně, tak to vytváří za-
jímavý kontrast.

Z jakého politika si nejraději děláte legraci?
Mně je to úplně jedno. Záleží, kdo do té uličky naběhne, kdo 
udělá něco, z čeho si pak chceme dělat legraci.

A koho má nejradši Tonda Blaník? S kým by šel 
na pivo?
S kýmkoli. Náš zákazník, náš pán. Ale nejvíc by ho to ba-
vilo asi s Mirkem Kalouskem. I když mu trochu vadí jeho 
arogantní tón, naopak se mu ale líbí snaha nazvat věci pra-
vými jmény.

Proč vlastně Blaníka odmítla vysílat Česká televize?
My jsme čistě z vnitřní potřeby natočili pilotní díl a dali ho 
na YouTube. Mělo to určitý ohlas a všimla si toho produ-
centka Kamila Zlatušková z ČT Brno. Ta se to potom po-
kusila prosadit do výroby, ale neprošlo to přes programo-
vou radu. My jsme však od začátku celou věc zamýšleli spíš 
na internet.

Řekli vám, proč by to podle nich lidé nepřijali?
Nebyl jsem u toho jednání, nevím.

Vy jako tvůrce rozumíte, proč je Česká televize 
v mnoha směrech tak konvenční, opatrná?
Obávám se, že jde o komerční tah, o důraz na sledovanost. 
Moje naivní představa ale je, že spektrum pořadů má být ši-
roké, zvlášť když televize vytvořila speciální kanály pro men-
šinové diváky. Nevím, proč to odmítají.

Po roce, kdy se vysílá na Stream.cz, se Blaník ukazuje 
jako trefa. Prodávají se trička s citáty Blaníka, hrnečky 

na kafe, stolní hra. Vznikl i blog Tondy Blaníka 
na serveru Reportér.cz. Nemáte strach, že bude 
brzy přeblaníkováno? Zvlášť když v psané formě 
na zmíněném blogu zní Tonda Blaník jako kdejaký 
hospodský štamgast, který nadává na režim.
Teď budu mluvit jen za sebe. Blog vznikl tak, že nás oslo-
vil novinář Reportéra, který nám chtěl dát prostor. Jsme sice 
všichni vytížení, nemáme čas, nicméně producent vyhodno-
til nabídku jako správný tah. Jeden ze scenáristů to měl psát 
a s ostatními konzultovat. Pak ale nastala v naší skupině tech-
nická chyba a konzultace neproběhly.

Takže vy jste nevěděl, že blog Tondy Blaníka uvedený 
vaším obličejem vzniká?
Nevěděl a překvapil mě. Scénáře jsou velmi kvalitní. Po-
tom však vznikne článek, pod který se vůbec nemůžu po-
depsat.

Co vám na něm vadí?
Třeba pasáž, kde se mluví o otázkách Václava Krkavce, je pro-
stě hloupý vtip. I v dalších pasážích chybí textu humor, leh-
kost, esprit. To je celé, co vám k tomu můžu říct.

Jaké jsou tedy hranice, za které vy osobně při 
nakládání se slávou Tondy Blaníka nechcete jít?
Můj názor je, že se o tom mezi sebou musíme víc bavit. Pů-
vodně jsem byl i proti hrnkům a tričkům. Lidé si to ale rádi 
kupují. Hrnky vznikly proto, že Tonda Blaník rád pije kafe. 
Požadoval jsem tedy aspoň to, aby ty věci nebyly spojované 
s mým obličejem. Ale rozumějte – nikdy jsem nebyl namo-
čený v internetovém médiu, jako jsem teď. Kvůli soukromí 
a volnému času nejsem ani na Facebooku. Učím se inter-
netu rozumět a zjišťuji, že sebepropagace v různých po-
dobách je součástí toho média, aby Stream.cz vůbec mohl 
existovat. Bylo to udělané v dobré víře, akorát tam utekl 
dramaturgický dohled. To je celé.

Prý vám chodí pozvánky na moderování podnikových 
večírků a vy je odmítáte. Je tohle hranice, za kterou už 
nechcete jít?
Tak skriktní to není. Moderování obecně však pro mě není 
šťastná disciplína, neumím moc mluvit spatra. Dělám to 
rád, vždy ale s někým druhým – Matonohou nebo Žáčkem 
– a pokaždé jsem „ten druhý“. V případě Blaníka chci, aby 
se naše skupina vyprofilovala a rozhodla, co všechno bude 
dělat a co už ne. Pak bude možné o něčem takovém uva-
žovat. Moje vlastní zájmy v tomhle ale nejsou hlavní. Nej-
důležitější je pro mě naše spolupráce. Celé je to kolektivní 
dílo a jako kolektivní dílo by to mělo zůstat. Mám třeba 
nápad dělat Tondu Blaníka v pořadu Na stojáka. Ale opět – 
jsme ve skupině, je to společné dílo.

Vznikne někdy z Blaníka film?
To je přirozené, že tento vývoj, tento nápad nastane. Zatím se 
o tom ale jen velice virtuálně bavíme.

Návyky z kriminálu
Vaše další velká role je momentálně Václav Havel 
v seriálu České století. Jak obtížné je hrát zároveň 
Blaníka a Havla, tedy dvě velmi rozdílné figury?
Je to prostě jiné. Havel je historická postava se spoustou 
materiálů, které jsem studoval. Režisér Robert Sedláček 
chtěl, abych Havla napodobil co nejvěrněji. Snažil jsem se 
tedy do něho dostat a do jaké míry se to povedlo, se uvidí. 
Dělat Blaníka znamená říkat věty rovně, přirozeně.

Další rozdíl je, že u Havla jsem měl první scénář půl 
roku dopředu. Už rok před obdržením scénáře jsem četl 
dostupný materiál, scházel jsem se s lidmi, s nimiž jsem se 
o Havlovi bavil. Jak stál, jak ušel pět kroků, jakým způso-
bem si dal práska, jestli pustil ženskou do dveří, nebo ne-

Učil jsem se Havlovu řeč, 
občas jsem ji zkoušel na svých 
známých a čekal jsem na 
jejich reakce.
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pustil. Jak na Hrádečku sekl do špalíku dřeva, jak se bavil 
s Olgou, jaký byl na Zábradlí, když se uvolnil. Učil jsem se 
Havlovu řeč, občas jsem ji zkoušel na svých známých a če-
kal jsem na jejich reakce.

Jak se tedy Havel hraje?
Bylo to skvělé. Měl jsem velkou trému, někdy až třas, kvůli 
té podivné debilní sentimentální pietě. Na natočené záběry 
jsem se pak nemohl dívat. Když se sám vidíte a navíc při snaze 
někoho známého připodobnit, tak ve svém výkonu najdete 
spoustu much. A to vás rozptyluje. Řídil jsem se proto pouze 
tím, co mi o mém výkonu řekl Sedláček a další lidé kolem.

Co bylo na ztvárnění Havla nejtěžší?
Nemám tu Havlovu veselou jiskrnost v očích, která byla po-
měrně všudypřítomná. Snažili jsme se také vystihnout jakýsi 
rozkol vztahový, milenecký mezi Václavem a Olgou, o němž 
už se dnes ví. Zajímavý byl i neustálý neklid. Ruce jsou po-
řád v pohybu – předměty na stole, krabička od cigaret, sirky, 
brýle. A pak Václavovy různé návyky: třeba hmat, jak si dá 
mocného páva a ruku s cigaretou schová pod lavici, i když 
sedí v klidu se svým sousedem Krobem na Hrádečku. Návyk 
z kriminálu je ale silnější.

Zaskočilo vás při studiu Havla něco?
Potvrdil jsem si, že ho mám upřímně rád a věřím té jeho lásce 
a pravdě. Ale pořád si nevím rady s prodejem Lucerny Che-
mapolu a Václavu Junkovi. To mi přijde divné. Nevím, jestli je 
Junek hodnověrná figura, spíš však asi ne.

To byl člověk, kterého by zřejmě Tonda Blaník uměl.
No jasně. Nechápu, proč to v Občanu Havlovi Václav Havel tak 
obhajuje a proč se tak rozohňuje nad tím, že prodej Junkovi 
někdo kritizuje.

Zmiňoval jste, že na Blaníkovi nijak zásadně 
nevyděláváte. Co vás vlastně živí?
Tak vzhledem k tomu, že Blaníka děláme až čtyřikrát mě-
síčně, výplata není standardní. Zní to možná hloupě, ale 
stejně jako mám nějaký kariérní vývoj, tak mám nějakou 
cenu za natáčecí den. Na téhle ceně s Blaníkem rozhodně 
nejsem, ale na druhou stranu peníze to jsou. Dostal jsem 
se na úroveň, jako když jsem býval hodně 
dobře zaplacený student. Jinak hostuji 
v Praze ve dvou divadlech, máme občasné 
zájezdové divadlo commedie dell’arte. Ha-
vel mi vydělal peníze, seriál Život a doba 
soudce A. K. mi vydělal peníze, pak jsem 
měl menší postavu v Kriminálce Anděl. 
Občas se objeví nějaká reklama…

Neodmítáte je?
Víte co, jsou to prachy. Zboží, které je mi 
bytostně odporné, bych nedělal, jinak jo.

Herce dnes běžně živí komerční seriály. 
Je to z vašeho pohledu zajímavá práce, 
nebo je mimo vaše kritéria?

Je to svým způsobem fenomén. Nedávno jsem měl mož-
nost být v seriálu Ulice. Chtěl jsem to dělat. Byl jsem v si-
tuaci, kdy jsem měl odbarvené vlasy z Havla, z jiné role 
jsem měl vousy. Bál jsem se, že jako vousatý herec s div-
nými vlasy nebudu moc dělat jiné věci, třeba reklamu, kde 
si za dva dny vyděláte to samé co jinak za půl roku. Tak 
jsem chtěl jít do Ulice, abych to stigma vousatého chlápka, 
který dělá jen určité věci, ze sebe setřásl. Nakonec jsme se 
ale nedohodli. Nabídli jsme jim cenu, oni ji neakceptovali, 
tak jsem si řekl, že to radši dělat nebudu. Nicméně bylo to 
příjemné setkání. Dokonce to režíroval člověk, s nímž jsem 
kdysi dělal v Brně v televizi alternativní zábavu.

Mezi sitkomy a jinou tvorbou tedy není nepřekročitelná 
dělicí čára?
Není. Za posledních deset let se vztah herců k seriálům a re-
klamě strašně proměnil. Dřív herci vnímali takovou práci 
jako daleko větší shit. A také režiséři to tak kastovali – tihle 
herci hrají seriály, tihle reklamu, tihle dobré věci. To už ne-
platí.

Je to tím, že se zmenšily nároky, nebo se zvýšila 
úroveň práce v seriálech?
Nesleduju to, nevím, jestli se zvýšila úroveň. Změnilo se vní-
mání režisérů, přestali kastovat. Roli hraje i to, že je pro herce 
méně peněz a větší zájem hrát.

Omezuje vaše možnosti fakt, že jste nyní proslul jako 
herec v okrajovém internetovém médiu?
Myslím, že mi to spíš pomůže. Ale víte co – já mám štěstí, 
že se ke mně v posledních letech skoro nedostávají špatné 
nabídky. Nemusím proto moc selektovat. A většině lidí, 
kteří mě oslovují a s nimiž chci spolupracovat, je vlastně 
jedno, jestli dělám nějakého Blaníka, nebo ne. Naopak ho 
mají rádi.

Je viditelný rozdíl mezi prací herce v Česku a cizině?
Ve světové produkci jsem zatím nedělal. Asi je rozdíl v pří-
stupu k hereckým hvězdám. Mají kolem sebe spoustu asis-
tentů. Říká se, že když Tom Cruise točil v Česku, tak asis-
tenti režie hlásili – právě vyšel z karavanu, je šedesát metrů 
od placu, je třicet metrů od placu, pět metrů od placu, je 

na place… Pak projel zkoušku 
a zase zmizel v karavanu. Nevím, 
jestli je to pravda, mě by to však 
takhle nebavilo. Docela mi vyho-
vuje pověst nás, českých herců, 
že na tyhle formální věci lehce 
kašleme, různě improvizujeme, 
vzájemně mezi sebou kamará-
díme a během natáčení občas 
popaříme. Nejsem typ herce, 
který se do své práce úplně vnoří. 
Nabíjí mě okolní prostředí, potře-
buju si mezi hraním dělat legraci, 
kraviny, hrát hry, číst si noviny, 
pak šup a jít do vážné věci. 
RESPEKT 48/2014

Marek Daniel 

*1971

Vystudoval dřevařskou průmyslovku 

ve Volyni. Po maturitě byl přijat ke stu-

diu loutkoherectví na brněnské JAMU, 

po čase přešel na obor činohry. Pů-

sobil v brněnském HaDivadle, hostuje 

na různých scénách. Má za sebou řadu 

filmových a televizních rolí – za film 

Protektor získal nominaci na Českého 

lva. Působí ve skupině Krása a lout-

kovém souboru Československo, září 

v seriálu Kancelář Blaník.
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Václav Havel
Terén, na který  

nikdy nevstoupím
Václav Havel krátce po prvních  

svobodných volbách.
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V poslední době značně zesílily tendence 
prezentovat tě jako politika nebo tě do téhle role 
manipulovat. Ty to však neustále odmítáš. Proč?
I když mám pocit, že budu říkat něco, co jsem řekl už 
mnohokrát, odpovím asi tak: Čtyřicet let je tady likvido-
vána politika jakožto určitá disciplína lidské činnosti. Lidé 
si pod tím pojmem vybaví pouze Jakešovy či Štěpánovy 
dlouhé projevy v televizi, jakousi nudnou nekonečnou 
frázi, a říkají si – ta politika je ale svinstvo! Nicméně nudní 
správci této gubernie nejsou žádnými politiky, ti se politiku 
pouze snaží už čtyřicet let vyhubit. 

My všichni však po těch letech zjišťujeme, že ona prostě 
vyhubit nelze. Vyženeš ji dveřmi a ona se vrátí oknem. Je 
sice zrušená coby konkrétní oblast lidské činnosti, ale rozlila 
se na to konto do obecného společenského okolí, takže na-
jednou zjišťuješ, že politikum je i rockový koncert, mše nebo 
výstava obrazů. Všechno je tak napůl politické, kryptopoli-
tické, vše dostává politický přídech. A když nějaký spisovatel 
celý život píše to, co si myslí, a říká pravdu tak, jak ji vidí, bez 
ohledu na to, jestli se to vládě líbí, nebo nelíbí – a ono se jí to 
většinou nelíbí –, no tak se samozřejmě za této situace stává 
politickým fenoménem par excellence.

Já jsem nikdy nechtěl a ani dnes nechci být politikem, to 
jest mužem, jehož hlavní profesí je dělat politiku, bojovat 
o hlasy voličů, zastávat zájmy nějaké strany proti jiné straně 

apod. Můj zájem o politiku kotví jinde: jsem občan, zvědavý 
občan. To ostatně patří k mé profesi spisovatele, být zvědavý. 
Nikdy jsem neměl politické ambice, ale zároveň rozumím 
tomu, proč jsem v naší nenormální a nepřirozené situaci chá-
pán jako politický fenomén čili svého druhu podivný politik.

Proč myslíš, že tomu tak je?
Do jisté míry jsem si to spískal sám. Věděl jsem, že to mé 
psaní, svobodné psaní, může dříve či později mít tyto dů-
sledky. Takže se tak úplně nemohu vymlouvat na jiné, že mě 
do něčeho manipulují, že mě obtěžkávají rolí, kterou jsem 
si nevybral. To by bylo trochu levné. Faktem je prostě to, že 
jsem se ocitl ve velmi zvláštní pozici, kdy jsem a nejsem po-
litik, který chce i nechce dělat politiku a všichni ho jako poli-
tika berou i neberou. To je dost komplikované postavení a já 
s ním všelijak zápasím a nalézám z něj prozatímní a pro tuto 
chvíli dvě použitelná východiska. 

Jaká východiska to jsou?
Jedno z nich je, že jsem rozhodnut hrát svou roli dál, pro-
tože na téhle cestě už první krok zavazuje člověka k dal-
šímu a ten zase k dalšímu... Nelze najednou říct – ode dne-
ška podávám demisi. Tím spíš, že mě nikdo „do funkce“ 
nezvolil, a jsem z ní tedy do jisté míry neodvolatelný. Nic-
méně sám pro sebe jsem si dal takovou devízu, že se těmto 

Respekt vydal během pětadvaceti let své existence tucet 
rozhovorů s Václavem Havlem, polovinu z nich v době 
poprezidentské, a tudíž bilanční. Rozhovorů bylo však 
ve skutečnosti celkem třináct – tento vznikl v době 
předprezidentské a vyšel v samizdatovém Sportu , 
předchůdci Respektu, necelé tři měsíce před listopadem 
1989. Rozhovor jsme ponechali v jeho autentické 
podobě pouze s drobnými redakčními úpravami.
IVAN LAM PE R / FOTO KAR E L CU DLÍN
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společenským a politickým věcem budu věnovat přesně 
do okamžiku, kdy je budu moci dělat jako amatér. Rád 
budu zprostředkovávat různé kulaté stoly a společenský 
dialog, eventuálně sehraji svou roli ve společenských kon-
frontacích, které nás čekají, i když bych byl raději, kdyby 
nás nečekaly. 

Tuto roli však budu hrát – metaforicky řečeno – pouze 
ve volném čase. Mým základním povoláním je psát di-
vadelní hry, eventuálně pracovat jako dramaturg, a toho 
bych se rád držel. V okamžiku, kdy bych měl převzít ně-
jakou profesionální funkci, tak bych tuto roli v její dnešní 
podobě přestal hrát. Kdysi jsem to charakterizoval tak, že 
by mě docela bavilo být kingmakerem, ale nebavilo by mě 
být kingem.Tím chci říct, že jako občan nechci rezignovat 
na své občanství, ale nechci být profesionálním politikem.

Adam Michnik (polský disident, pozdější šéfredaktor 
deníku Gazeta Wyborcza – pozn. red.) nedávno, když jsem 
byl zavřený, napsal o sobě a o mně v jednom článku toto: 
„My nejsme ti, kdo si vybrali politiku – politika si vybrala 
nás. A to, co děláme, děláme proto, abychom prosadili 
takové poměry, v nichž se nebudeme muset politice vě-
novat.“ Sám za sebe můžu říct, že se jí chci věnovat do té 
doby, než se tady obrodí profesionální politika a já se 
budu moct vrátit třeba jako pomocný dramaturg do Diva-
dla Na zábradlí.

Osudová role 
Michnik se politice věnuje již profesionálně. Kde je 
hranice, za kterou kingmaker řekne – odcházím, 
protože se stávám kingem? A jde to vůbec? 
Žijeme přirozeně v trochu jiných poměrech a naše případy 
nejsou úplně srovnatelné, nicméně si všimni jedné věci: 
Adam Michnik je poslancem. Poslanci jsou amatéři. A já 
myslím, že se na téhle hranici poslance nezastavil náho-
dou. Když byl za mnou na Hrádečku, tak jsem se ho ptal – 
ty bys byl ochotný být ministrem? A on odpověděl – nikdy. 
Protože já nejsem politik. Nevím, jestli mu nějaké křeslo 
vůbec nabízeli, ale kdyby mu ho nabídli, nevzal by ho. Dů-
sledně si drží svou pozici politika-amatéra, to jest pouhého 
poslance Sejmu – byť důležitého a významného. A to je ob-
čanská funkce, nikoli profesionální politika.

Zdá se, že doba, kdy byl politický každý koncert 
v tajně pronajatém sále, končí. Začíná se rodit 
skutečná politická opozice a ty, vahou svého 
jména, jsi do ní zcela logicky vtahován. Znamená 
to, že přichází doba, kdy budeš posuzován jako 
politik se vším, co k tomu patří – s kritikou, ataky... 
Uvědomuješ si tento pozvolný přechod?
Mluvíš o tom, že se u nás začíná politika přece jen jistým své-
rázným způsobem rodit, prorážet, že už jako by trošku exis-

Zvolen prezidentem, 29. prosinec 1989.
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tuje. Že jsme vykročili za rámec toho, na co jsme byli zvyklí 
řekněme v sedmdesátých letech. Ano, máš pravdu, jenomže 
bych tě opravil v jedné věci. Myslím, že žijeme ve zvláštním 
mezidobí. Minula doba, kdy pouhý mravní postoj, pouhé dr-
žení pravdy navzdory zlému světu je tím jediným, co nějak 
substituuje, nahrazuje skutečnou politiku. Skončil ten krásně 
uzavřený a svým způsobem bezproblémový svět paralelního 
bytí v našich paralelních strukturách, kde nás sice honili, za-
vírali, dělali domovní prohlídky, ale v podstatě byl ten život 
tak nějak jednoduchý, protože jsme znali hranice svého světa 
a existovali v něm tak, jak jsme byli zvyklí. 

Ta situace pominula, ale nenastala ještě situace skutečné 
otevřenosti jako například v Polsku, kde už politika začíná 
skutečně fungovat. Je to takové zvláštní mezidobí, jež cha-
rakterizují zmatky, spory, nejistoty, ambice, iluze... Mnoho 
lidí si dokonce myslí, že jsme dál, než jsme. Jsou okouzleni 
faktem, že když vyhlásíme manifestaci, tak tam přijde pět 
tisíc lidí – a z toho vyvozují závěry neadekvátní současné 
společenské situaci. 

Můj hlavní dojem je chaos: něco skončilo a další etapa 
ještě nenastala. A stejně jako je chaotická a provizorní tato 
doba, tak stejně zmatečné a nevyjasněné je i moje postavení 
v ní. Cítím, že mi osud přisoudil jakousi roli, kterou jsem si 
nevymyslel. Proč ji přisoudil zrovna mně, a ne jinému, ne-
vím, prostě mě to potkalo. A vzpomínám si, že při mém po-
sledním rozhovoru s profesorem Patočkou (bylo to na Ru-
zyni v nějaké čekárně na výslech) zaznělo, že skutečnou 
zkouškou pro člověka není to, jak plní roli, kterou si sám na-
plánoval, ale jak plní roli, již mu přiřkl osud. 

Pociťuješ obavy?
Co se týče složité a zneklidňující situace, do které vstupu-
jeme, plné kritiky a ataků, mám jednu obrovskou výhodu. 
Tím myslím svou výchozí pozici intelektuála, nepřetr-
žitě pochybující, problematizující a riskující nesouhlas. Já 
zkrátka musím zůstat sám sebou, v tom je ten klíč. Já mu-
sím riskovat, že řeknu něco nepopulárního, co se nebude 
líbit, co ohrozí moji pozici praporečníka, jak mě nazval 
Jakeš. Ale pro mě je to vlastně jednoduché, protože já o roli 
praporečníka nestojím. Nejsem politik, který bojuje o hlasy 
a musí se všem zalíbit. Tím nejsem vázán. Pro mě je rozho-
dující, abych žil v souladu se svým svědomím.

Nelze sázet na symboly 
Na rozdíl od Polska u nás za dvacet let normalizace 
vyrostlo velmi málo obecně známých a vážených 
osobností. Ty v současnosti respektabilitou řádově 

převyšuješ všechno, co může dosud slabá politická 
opozice v tomto smyslu nabídnout. Nebezpečí je 
v tom, že budeš sám sebe dál pojímat jako 
soukromníka, ale ve skutečnosti budou mít tvá 
soukromá vyjádření politický dopad. Mám dojem, že 
tahle situace vyžaduje novou kvalitu odpovědnosti. 
Co na to říct? Moje odpovědnost není nekonečná.Já nejsem 
například odpovědný za stav této společnosti. Pakliže tato 
společnost ke své politické sebeartikulaci potřebuje jedno 
známé jméno, tak to není pouze moje chyba. To je chyba té 
společnosti. Společnost, která je schopná svou totální fru-
straci a nespokojenost se situací artikulovat větou „Ať žije 
Havel!“, je společnost bez politické kultury. 

Já sice jsem pro politiku, která sází na osobnosti víc než 
na strany, ovšem má to své hranice. Nemůžeme sázet 
na symboly a doufat, že nás tyto symboly zachrání. A to je 
zřejmě jedna z těch nepopulárních věcí, které budu muset 
čím dál častěji říkat. Dokud nevyrostou desítky různých lo-
kálních vůdců, s žádným smysluplným přechodem od tota-
lity k demokracii nemůžeme počítat.

Dnes už máme dva populární mladé politiky, které ještě 
před dvěma lety nikdo neznal – Standu Devátého a Sašu 
Vondru. Ale takových musí být třicet, lidí s čerstvým po-
hledem na věc. Ta zříceninka Havel to nemůže táhnout na-
trvalo. Pakliže k tomu budu odsouzen, tak je to chyba této 
společnosti.

Mně ale šlo trochu o něco jiného. O riskantní 
prolnutí osobního s politickým, o pozici soukromníka 
s odpovědností politika. Vezměme si třeba tvé 
prohlášení k výročí srpna 1968. To už je trochu jiná 
role než v roce 1979 nebo 1981.
Na mém provolání k srpnu lze leccos demonstrovat. Je 
ale důležité zmínit fakta, jež kolem toho textu byla. Před 
21. srpnem jsem dostal obrovské množství dopisů a měl 
spoustu návštěv, které na mě naléhaly, ať se k výročí vyjá-
dřím. Z velké většiny těch hlasů jsem cítil, že touží po urči-
tém varovném hlasu, zklidňujícím hlasu, po hlasu, který by 
předem a jasně řekl, že bude-li nějaký masakr, nebyli jsme 
to my, kdo ho vyvolal. 

Samozřejmě podobných rad, dopisů či přání je na tisíce – ty 
si to přebereš, ale nakonec, v poslední instanci, v noci, když 
to máš napsat, tak ti nezbyde než vykašlat se na všechny rady 
a jednat podle instinktu, podle svého politického instinktu, 
který nemusí být neomylný. A můj politický instinkt zněl, že 
nemám právo říkat lidem, aby šli manifestovat, stejně jako ne-
mám právo jim říkat, aby zůstali doma. 

Myslím, že tak jako je nereálná představa, že Hnutí za ob-
čanskou svobodu (HOS) sezve na Václavské náměstí sta-
tisíce lidí, je stejně nereálná a utopická myšlenka, že lidé 
na požádání zůstanou doma. Určité množství lidí je rozhod-
nuto tam přijít a přijdou tam bez ohledu na to, co jim radí 
Vaculík, Battěk nebo Havel. Takže ačkoli jsem necítil právo 
komukoli radit, co má dělat, zdálo se mi, že je zároveň třeba, 
aby z našich kruhů zazněl zdrženlivý hlas, upozorňující 
též na nebezpečí. A navíc jsem v tom cítil příležitost říct, 
že nežijeme od výročí k výročí jako komunisté od sjezdu 
ke sjezdu. Že taková manifestace, i když vůbec nepodceňuji 

Skutečnou zkouškou pro 
člověka není to, jak plní roli, 
kterou si sám naplánoval, ale 
jak plní roli, již mu přiřkl osud.
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její důležitost coby politického fenoménu, nezakládá ještě 
politickou kulturu. Ta spočívá spíš ve vytrvalé práci. 

Třeba studenti. Dokážou se vzepnout k takové stateč-
nosti, že tam jdou, riskují zadržení, zbití, nebo dokonce že 
po nich budou střílet. To je obdivuhodné, ale zároveň tako-
vých dnů ještě bude, kdy lze demonstrovat statečnost pro 
tu menšinu z menšiny, jež je ochotná k účasti. Titíž stu-
denti potom mají fakultní schůzi, kde nikdo ani necekne. 
Nenajde se ani jeden, který by řekl – dva naše kolegy vyha-
zují, protože podepsali Několik vět. Tak já vám to tady pře-
čtu a posuďte sami, jestli je to na vyhazov. 

Ona každodenní politická práce, méně nápadná, pro-
tože se týká jen lokálního prostředí, ale důležitá a perspek-
tivní, ta jako by vymizela. Ale lidi je třeba vést směrem 
k trvalému setrvávání na terénu občanství, ke kultivaci 
jejich občanství. A nedopustit, aby se občanství zástupně 
uskutečňovalo tím, že třikrát za rok někam přijdu nechat 
se postříkat a zmlátit obuškem. Každopádně by neměla 
vznikat iluze, že tím je moje občanská povinnost završená. 
Protože tím završená není, ona tím teprve začíná.

Měl jsem za to, že není ani tak důležité, co konkrétně ne-
závislé iniciativy k výročí řeknou, jako spíš to, aby text de-
mokraticky vzešel z konsenzu všech. A aby jej také všichni 
podepsali – od Obrody přes HOS, Nezávislé mírové sdružení 
a Chartu 77 až třeba po Společnost za veselejší současnost. 
Byl jsem pro krátké akční stanovisko, ve kterém by se tato 

seskupení nedeklarovala jako inspirátor nebo organizátor 
eventuální manifestace, ale spíš upozornit, že mnoho lidí si 
chce výročí připomenout, což je samozřejmě jejich právo, jež 
jim nikdo nesmí upírat. Zhruba takový text. 

Jestli tam bude přímo doporučeno korzo, nebo nebude, 
či jestli se smí chodit po vozovce, to mi bylo celkem jedno. 
Za důležitou  jsem považoval hlavně demokratickou do-
hodu. A k té nedošlo. 

Nešlo najít nějaký kompromis?
Najít jej nebyl podle mého žádný problém. Byl jsem z toho 
znechucený. První stanovisko vydaly HOS a Demokratická 
iniciativa (DI), na stanovisko Charty 77 a ostatních se če-
kalo. V té chvíli to nevydrželi někteří kolegové spisovatelé 
a vydali své vlastní provolání, aby lidé nikam nechodili. 
Trochu naivní a dost utopické. Vznikl jakýsi mnohohlas, 
kde jedni říkali – půjdeme tam, druzí – půjdeme tam, ale 
tak trošku „míň“, a další – nepůjdeme nikam. Došlo mi, že 
když nejsou schopni se domluvit ani na tak triviální věci, 
jak by byli schopni sedět u kulatého stolu a dělat pořádnou 
politiku? A v této zmatečné situaci, kdy navíc moc stupňo-
vala obrátky kampaně, jsem nakonec vystoupil.

Takže kdyby vzniklo společné prohlášení všech 
nezávislých aktivit, ty bys vlastním dopisem 
nereagoval?

Na cestě do Kyjeva, červenec 1997.
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Ty ode mě chceš zřejmě slyšet, do jaké míry mám nebo ne-
mám právo vydávat sám za sebe nějaké prohlášení, když už 
se k věci vyjádřila nezávislá seskupení. To je zase věc poli-
tického instinktu a svědomí. 

Za dlouhá léta jsem učinil jednu zkušenost. Zachováš-
-li se podle svého svědomí, zachováš-li se slušně, nemůžeš 
politicky nic zkazit. Třeba nic nezlepšíš, ale ani nezkazíš. 
Jakmile začneš kalkulovat, tak můžeš věci buď hodně po-
moci, avšak i velmi ublížit. 

Mohu říct, že k iniciativám jsem byl vždy loajální. Nic-
méně v krajním případě si svou svobodu nedám vzít. Ne-
cítím své signatářství Charty 77 nebo HOS jako přísluš-
nost k disciplinované organizaci a vyhrazuji si právo říct 
si své. Což se ovšem v tomto případě nestalo. Tady jsem 
jen zdůraznil varování – řekl jsem, že jsou chvíle v životě 
národů, kdy je třeba nasadit vše. Poláci a Maďaři zapla-
tili za svou nově nabytou demokracii krví. My jsme zatím 
nezaplatili ničím. Kéž bychom nemuseli! Ale není vylou-
čeno, že budeme muset, nevylučuji, že takový okamžik 
muže nastat. Tvrdil jsem pouze, že ten okamžik ještě ne-
nastal.

To je iluze některých disidentů, kteří jsou omámení tím, 
že jim lidé chodí na manifestace, ačkoli je to jen nepatrná 
hrstka společnosti. Mají pocit, že teď se všechno rozhodne 
a vláda padne. Takových teorií jsem už slyšel – loňský 28. 
říjen, Den lidských práv, Palach... Každý z těch dní byl vy-
dáván za klíčový – a prd! Politika je kontinuální, každo-
denní záležitost, která má svůj život, svůj pohyb, a to se ne-
rozhodne ten či onen den.  

Žijeme v mezidobí, kdy se klasičtí disidenti najed-
nou ocitli v nové situaci: mají co mluvit do celospolečen-
ských věcí, jsou mocí bráni jako společenská síla, do-

konce víc, než je přiměřené. Moc se jich děsí opravdu 
šíleně.

A v této situaci najednou jeden dělá to, druhý ono, celé 
je to trošku pomatené. Na naší rodící se politické opozici mi 
vadí kampaňovitost. Vyzvali jsme ke korzu, korzo se po-
vedlo, napíšeme dokument, jak je to bezvadný, že nikoho 
nezabili, a v kalendáři nalistujeme další datum. HOS exis-
tuje rok a za ten rok nenapsal ani návrh nové ústavy. Za čtvrt 
roku začne všenárodní diskuse o ústavě. A kdyby měl HOS 
napsanou krásnou, demokratickou ústavu – ne teze o ústavě, 
ale dunící, neprůstřelnou ústavu – a kdyby ji ve stotisí-
cích rozmnožil a „vhodil“ do celonárodní diskuse, tak to je 
přesně to, co má udělat. Ale hnutí se místo toho vyčerpává 
tím, že žije od jedenadvacátého k osmadvacátému, od osma-
dvacátého k šestnáctému – najednou se chytilo těch mani-
festací, které si ani samo nevymyslelo. Manifestace vznikly 
víceméně jako spontánní projev občanské nespokojenosti, 
zvlášť mladých lidí; svým způsobem jako akt zoufalství. 

Ale to všechno by šlo vyřešit, kdyby disidenti byli 
schopni se nějakým způsobem domluvit. V téhle věci jsem 
však skeptik a děsím se všech těch kulatých stolů, protože 
vidím, kolik je tam nejrůznějších rivalit, osobních ambicí, 
všelijakých ctižádostí, iluzí a podobně.

Ten, kdo hledá konsenzus 
Jak tedy vidíš svoji úlohu? 
Jsem schopen smiřovat hádající se disidenty s hádajícími 
se nedisidenty, jsem schopen trvale fungovat jako ten, kdo 
hledá konsenzus, kdo urovnává spory a tak dále. A v jistou 
chvíli, kdy už to nepůjde, nebudu na to stačit, tak se na to 
vykašlu a půjdu od toho. 

Já nejsem anděl ani pánbůh a nemám žádné nadlidské ani 
herkulovské schopnosti. Nezměním tento národ, nezměním 
tuto opozici – já jsem pouze ochoten sloužit tak dlouho, dokud 
toho budu schopen. Jedno ale vím jistě: jsem schopen smiřo-
vat a sbratřovat lidi a řešit konflikty až po tu mez, kdy bych 
musel říkat něco jiného, než co si myslím. Ve chvíli, kdy by 
konsenzus znamenal zpronevěru sobě samému a svému pře-
svědčení, končím, protože jinak bych vstoupil přesně na ten 
terén, na kterém se nechci nikdy ocitnout. 
SPORT, září 1989

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA
Knihovna Václava Havla je místem dokumentace a výzkumu moderní 
české historie s důrazem na šíření myšlenek a díla Václava Havla, 
dramatika, bojovníka proti totalitě, vůdce sametové revoluce 1989, 
československého a českého prezidenta i symbolu ostražitosti vůči 
jakékoli zvůli moci.

_  AKCE DEBATY / AUTORSKÁ ČTENÍ / DIVADELNÍ  
PŘEDSTAVENÍ / KONCERTY / KONFERENCE

_ STÁLÁ EXPOZICE HAVEL V KOSTCE
_ DIGITÁLNÍ ARCHIV 45 000 DOKUMENTŮ
_ E-SHOP KNIHY / PLACKY / PLAKÁTY

www.vaclavhavel-library.org

Já nejsem anděl ani pánbůh 
a nemám žádné nadlidské 
ani herkulovské schopnosti.
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