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Abstrakt 

 Tato práce se zaměřuje především na žurnalistickou práci italské novinářky Oriany 

Fallaci. Konkrétně se zabývá metodami rozhovoru, které v praxi využívala při setkáních 

s velkými osobnostmi své doby včetně Jásira Arafata, Muammara al-Kaddáfího či 

ajatolláha Chomejního. Pro komparaci si autor vybral jiného odborníka na novinářský 

rozhovor, českého novináře a spisovatele Karla Hvížďalu. 

 Teoretická část rozebírá jednak život obou významných novinářů, ale také teorii 

a metodiku vzniku rozhovoru v žurnalistice. Praktická část pak srovnává metody obou 

novinářů se zaměřením právě na Fallaci a odpovídá na předem stanovené hypotézy. 

 

Abstract 

 The thesis is focused mainly on the work of an Italian journalist Oriana Fallaci. It is 

specifically oriented on the methods she used while conducting interviews with such 

figures as Yasser Arafat, Muammar Gaddafi or ayatollah Khomeini. The author 

of the thesis chooses a well-known Czech interview expert, journalist and writer Karel 

Hvížďala to compare his work with Fallaci's. 

 The theoretical part explains on the one hand the lives of both of the famous 

journalists, but also the theoretical concepts and methods of conducting an interview. 

The practical part pays attention to the comparison of the methods used by Fallaci and 

Hvížďala with special focus on Fallaci, and answers the question that the author 

of the thesis asks himself in the beginning. 
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Úvod 

 Jméno Oriany Fallaci je v mnoha ohledech spojeno s kontroverzními názory a 

stylem žurnalistiky, který experti označují jako vyhraněný. Karel Hvížďala v knize 

Rozhovory o interview o Fallaci píše, že je většinou odborníků považována za vynálezce 

nového stylu rozhovoru, se kterým měla přijít v sedmdesátých letech minulého století. Jde 

především o formát, který se podle něj1 objevuje (a ze své podstaty může objevovat) 

především v tištěných médiích. „Zpovídající začal do rozhovoru vstupovat se svým 

názorem... (Fallaci) do nich vstupovala razantně, s názory a odsudky, chovala se jako 

člověk, který ví všechno lépe a ještě k tomu moralizovala,“ píše Hvížďala. 

 V České republice její jméno tak nerezonuje jako v zahraničí, což lze pozorovat 

mimo jiné na tom, že většina jejího díla do češtiny nebyla přeložena. Autor práce se však 

domnívá, že Fallaci byla pro žurnalistiku dvacátého století jednou z klíčových osobností, a 

proto se rozhodl zpracovat téma postavené na jejích rozhovorech. Pro srovnání si vybral 

právě Karla Hvížďalu, který má zcela jistě podobně klíčovou roli v české žurnalistice 

poslední čtvrtiny 20. století. 

 Autor má za to, že ke komplexnímu pochopení práce Oriany Fallaci je nutné 

nejprve se seznámit s jejím životem a názory, proto se teoretická část bude z větší části 

věnovat nejen životu, ale především zásadním dílům, která Fallaci za dobu své činnosti 

vydala. Jednou ukázkou jejích názorů může být například ta z knihy rozhovorů Interview 

s historií z roku 1976, kde napsala: „Ať už jde o despotického vládce nebo zvoleného 

prezidenta, vraždícího generála nebo milovaného vůdce, moc chápu jako nelidský a 

nenávistný fenomén. Neposlušnost k mocným a opresivním vůdcům považují za jedinou 

možnost, jak správně využít ten zázrak, že se člověk narodí.“2
 

 Praktická část se posléze zaměří na to, co už ve svém krátkém textu začal Hvížďala 

v knize Rozhovory o interview. V čem se Fallaci tak zásadně lišila od ostatních novinářů 

své doby? Čím si vysloužila pověst „obávané, přesto fascinující“ novinářky, jak o ní napsal 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 26. června roku 1981? Stálo za tím umění provokace, jak 

naznačuje Hvížďala? Autor uvede také v překladu části některých rozhovorů, aby si čtenář 

 
1 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-

246-1618-6. s. 20 – 21 
2 FALLACI, Oriana. Interview s historií. Boston: Houghton Mifflin, 1977. ISBN: 0395252237 s. 55 



 

3 

 

udělal lepší představu a věděl, na jakém základě autor uvažuje. Po dohodě s vedoucí práce 

nebude autor přechylovat ženská příjmení. 
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1. Život a dílo Oriany Fallaci 
 

 Na první pohled se může zdát, že Fallaci a Hvížďala toho mají pramálo společného. 

Sdílejí však žurnalistické zaměření a tím jsou rozhovory. Navíc oba se (na poněkud jiné 

úrovni) dokázali dostat k významným osobnostem své doby. Fallaci udělala rozhovor 

s Waltem Disneyem, Hvížďala se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým, Fallaci 

s někdejším americkým ministrem zahraničních věcí a politologem (a v době rozhovoru 

americkým poradcem pro otázky národní bezpečnosti) Henrym Kissingerem, Hvížďala 

zase vyzpovídal Václava Havla. Celá práce se ovšem i podle svého názvu zaměřuje 

především na Fallaci a věnuje jí podstatně více prostoru. 

1.1. Italská novinářka Oriana Fallaci 

 Fallaci se narodila 29. června roku 1929 do rodiny řemeslníka Edoarda Fallaciho. 

Vyrůstala ve Florencii společně se svými dvěma sestrami. V její rodině byl politický 

aktivismus poměrně běžnou věcí. Dědeček Oriany ze strany matky Toscy byl po první 

světové válce členem anarchistického hnutí, zatímco otec Oriany byl členem odboje proti 

fašismu a diktátorskému režimu Benita Mussoliniho, za což byl málem popraven.3 

 Sama Fallaci od brzkého věku a ve víru druhé světové války začala také pomáhat 

protifašistického odboji. Na toto období vzpomíná mimo jiné v knize Hněv a hrdost. 

Popisuje v ní kromě jiných věcí i vztah se svým otcem i to, jak ji válečné období učinilo 

silnější. Vzpomíná i na chvíli, kdy bylo 25. září roku 1943 její rodné město Florencie 

bombardováno a Oriana se se svou rodinou ukryla v nedalekém kostele. Začala plakat a 

modlit se. Vzpomíná, jak její rodiče vždy chtěli, aby jejich dcery byly odolné a statečné. 

„Otec za mnou přišel a dal mi pořádnou facku,“ vzpomínala Fallaci. K tomu jí prý řekl: 

„Děvčata nemají, spíš nesmějí, plakat.“ Fallaci přiznala, že od té doby za svůj život 

neplakala ani jednou.4 

 K novinářství se dostala Fallaci poměrně brzy. Již v sedmnácti letech, v roce 1946, 

začala během studia medicíny psát pro deník Il Mattino dell’Italia Centrale, kde pracovala 

 
3 BERNSTEIN, Adam. Reporter-Provocateur Oriana Fallaci, The Washington Post. 2006. ISSN: 0190-8286. 

Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/15/AR2006091501145.html   
4 FALLACI, Oriana. Hněv a hrdost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-

112-5. s. 26 

https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/15/AR2006091501145.html
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jako reportérka zaměřující se na kriminální tématiku,5 později se však vypracovala přes 

takzvané soudničky až k větším tématům. K žurnalistice ji spolu s jejími sestrami vedl 

strýc Bruno Fallaci, který mimo jiné psal pro velké deníky, jako byl Corriere della Serra. 

Ve dvaadvaceti letech začala pro strýce pracovat v časopise Epoca, ale ani tam dlouho 

nevydržela už jenom kvůli tomu, že se Bruno bál, aby nebyl obviněn z protekce.  

 Později proto odešla do Říma, kde začala pracovat pro týdeník L'Europeo. Práce 

tam byla pro Fallaci stěžejní a dá se považovat za skutečný start její kariéry.6 Zde mimo 

jiné začala pokrývat život hollywoodských hvězd, které se do Říma poměrně pravidelně 

sjížděly. Později se i díky L'Europeo dostala i do Spojených států amerických. Z podkladů, 

které nasbírala v USA a Itálii, pak v roce 1958 vydala v italštině knihu Sedm hříchů 

Hollywoodu, k níž napsal předmluvu americký režisér a scenárista Orson Welles.  

Přestože v té době byla žurnalistika na světové úrovni především mužskou 

záležitostí, Fallaci se poměrně brzy začala těšit velké vážnosti a právě v tomto období 

postupně vypracovala a vytříbila formu, v jaké později vedla rozhovory. 7  Sama své 

rozhovory později popsala jako „koitus“ a „svádění“, nesnášela také využívat překladatele 

pro své rozhovory. Tvrdila, že to je jako „cizí tělo mezi dvěma lidmi, kteří mají sex“.8 

Přesto však Fallaci žurnalistiku brala především jako sbírání zkušeností a materiálů 

k psaní knih. V roce 1962 vydává svůj první román Penelopa ve válce, v němž popisuje 

milostný trojúhelník, v němž hlavní roli hraje žena, která se snaží získat sexuální a 

ekonomickou nezávislost. Podobně na tom byla sama v reálném životě, v němž dbala 

na svůj vzhled a v jistém období života si prošla frivolní fází. „Výrazné oči obtažené 

černou linkou, vlasy k ramenům do pozdního věku, dlouhé rudě nalakované nehty, velké 

černé sluneční brýle, někdy sklenka šampaňského, vždycky cigareta nebo tenký doutník,“ 

tím byla Fallaci charakteristická.9 

 
5 ARICÓ, Santo L. Oriana Fallaci: The women and the myth. USA: Southern Illinois University Press, 1998. 

ISBN 0-8093-2153X. s. 23 
6 HOOPER, John, MCGREGOR, Liz. Obituary – Oriana Fallaci. World News, The Guardian, 2006. ISSN - 

0261-3077. Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/2006/sep/16/guardianobituaries.italy    
7  La carriera giornalistica. Oriana Fallaci [online]. Miláno: Rizzoli Libri S.p.A, 2008 [cit. 2017-02-20]. 

Dostupné z: http://www.oriana-fallaci.com/la-carriera-giornalistica/vita.html 
8 HOOPER, John, MCGREGOR, Liz. Obituary – Oriana Fallaci. World News, The Guardian, 2006. ISSN – 

0261-3077. Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/2006/sep/16/guardianobituaries.italy      
9 OSVALDOVÁ, Barbora. Causa: Oriana Fallaciová. Reflex. Praha: Czech News Center, 2006/40,ISSN 

0862-6634.  s.78 

https://www.theguardian.com/news/2006/sep/16/guardianobituaries.italy
https://www.theguardian.com/news/2006/sep/16/guardianobituaries.italy
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1.2. Vietnam, Mexiko a vztah s Alexandrosem 

Panagoulisem 

 Fallaci během šedesátých letech výrazně profesně dospěla. Stihla za tu dobu vydat 

několik knih, z nichž některé byly inspirovány jejím pobytem na základně amerického 

Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), kde pronikla mezi vědce a 

inženýry, kteří pracovali na několika tehdejších klíčových projektech. V první knize 

z tohoto prostředí (Když zemře Slunce) z roku 1966 popisuje boj mezi Spojenými státy a 

Sovětským svazem o vítězství v závodě o přistání na Měsíci.10 Mezi postavami, které se 

v knize objevují, jsou například tehdejší renomovaní konstruktéři Ernst Stuhlinger a 

Werner von Braun, kteří společně vyrobili naváděcí systém pro americkou armádu. 

V knize Den na měsíci zase popisuje klíčovou událost v historii průzkumu vesmíru - 

přistání astronautů Apolla 11 na Měsíci. 

 V letech 1967 a 1968 byla vyslána (na vlastní žádost) nejprve do Vietnamu a poté 

do Mexika. Do Vietnamu se vydala i kvůli tomu, že ji lákala práce válečné novinářky. Její 

články a reportáže z válečné fronty už nepublikoval jen L'Europeo, ale i další světoznámá 

periodika. Známé jsou i fotografie, na nichž je Fallaci s batohem, na kterém byly ručně 

napsané instrukce k navrácení jejího těla italské ambasádě, pokud by byla K.I.A (Killed 

in action – zabita v akci).11 Své zážitky z války si zapisovala do deníku, který později 

přepsala do knihy K ničemu, a tak to má být, ve které popsala svůj první pobyt 

ve Vietnamu a válku očima vojáků. Vietnamská válka, která probíhala mezi lety 1955 a 

1975, ji celkově fascinovala a o několik let později pak svou sugescí donutila Henryho 

Kissingera (amerického ministra zahraničí v letech 1973 až 1977, který se zasadil 

za stažení amerických jednotek z Vietnamu, za což dostal v roce 1973 Nobelovu cenu 

za mír12) v rozhovoru říci, že byl válečný konflikt ve Vietnamu zbytečný.  

 V roce 1968 se Fallaci vydala do Mexika, kde měla pokrývat olympijské hry. 

Do těch mexická vláda v čele s prezidentem Gustavem Diaz Ordazem investovala 

zhruba 150 milionů dolarů (při dnešní hodnotě dolaru by byla částka ještě mnohonásobně 

vyšší). To se ovšem nelíbilo mladým lidem a chudším vrstvám, které protestovaly proti 
 

10 ARICÓ, Santo, The unmasking of Oriana Fallaci: part II and conclusion to her life story. Pittsburgh, 

Pennsylvania: RoseDog Books, 2013. 978-1480900059  
11  TALBOT, Margaret. The Agitator. The New Yorker. 2006. ISSN: 0028-792X Dostupné z: 

https://www.newyorker.com/magazine/2006/06/05/the-agitator 
12  Henry Kissinger, laureát Nobelovy ceny za mír 1973. Komise norského parlamentu. Dostupné z: 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1973/kissinger/facts/   

https://www.newyorker.com/magazine/2006/06/05/the-agitator
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1973/kissinger/facts/
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řízené ekonomice už v době předchozího kabinetu Adolfa Lopéze Mateose. Násilná 

perzekuce ze strany vlády přerostla v masivní protesty především studentů. Druhého října 

roku 1968 se Fallaci rozhodla napsat o původně klidném pochodu na Plaza de las Tres 

Culturas v Ciudad de Mexico. Diaz Ordaz  však rozhodl, že je protesty nutné rázně utnout, 

a proto vládní jednotky demonstranty obklíčily a začaly na ně střílet.13 Na místě zemřelo 

zhruba 300-400 lidí, mezi těžce zraněnými byla i postřelená Oriana Fallaci. Záchranáři 

si nejprve mysleli, že je po smrti, později si někdo všiml, že ještě dýchá a tak byla 

odvezena do nemocnice. Událost vešla do mexických dějin jako Masakr v Tletelolco. 

Fallaci pak psala články z události přímo z nemocniční postele. 

 Její kariéra se po těchto drastických zážitcích poněkud změnila. Místo filmových 

a showbyznysových hvězd začala zpovídat zcela jinou škálu lidí. Kromě již zmíněného 

Henryho Kissingera v následujících letech vyzpovídala například izraelskou ministerskou 

předsedkyni Goldu Meir (1972), íránského šáha Muhammada Pahlavího (1973), 

palestinského politika a šéfa Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Jásira Arafata 

(1973) a mnohé další představitele světové politické scény. V neposlední řadě však v roce 

1973 během interview potkala řeckého politického aktivistu Alexandrose Panagoulise.  

 Panagoulis v té době bojoval proti řecké vojenské juntě, tedy diktátorskému 

režimu, kterému v Řecku vládla skupina vojenských důstojníků. Ti v roce 1967 provedli 

vojenský převrat a sesadili legitimní vládu. Důležitou postavou a jedním z představitelů 

režimu byl Georgios Papadopulos14, proti němuž měl Panagoulis plánovat v roce 1968 

atentát. Ten ale selhal a Panagoulis byl uvězněn. Po nástupu nového režimu (v čele stál 

Phaedon Gizikis) v roce 1973 byl i díky všeobecné amnestii propuštěn a tehdy za ním 

vyrazila Fallaci, aby s ním udělala rozhovor. „Nechtěl jsem zabít člověka, nikdy bych 

nedokázal zabít člověka. Chtěl jsem zabít tyrana,“ řekl tehdy15 Panagoulis, který se pro 

Fallaci stal na několik let svým způsobem partnerem. 

 Vztah s Panagoulisem byl pro Fallaci další klíčovým obdobím. Panagoulis ji 

fascinoval, na druhou stranu však během věznění prošel mučením, což na něm zanechalo 

následky. Fallaci se ho soustavně snažila odradit od sebevražedných partyzánských plánů, 

trpěla jeho úzkostné stavy, přišla kvůli němu dokonce o vytoužené dítě poté, co ji kopl 

 
13  Mexico's 1968 Massacre: What Really Happened All Things Considered, National Public Radio. 1 

December 2008. Includes photos, video, and declassified documents. Dostupné z: 

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97546687&t=1585753800930  
14  SIMPSON, Christoper Blowback: America's Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War, 

London: Weidenfeld & Nicolson, 1988 s. 81  
15  FALLACI, Oriana. Interview s historií. Boston: Houghton Mifflin, 1977. ISBN: 0395252237 s. 342 

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97546687&t=1585753800930
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do břicha. Panagoulis zemřel už jako řecký poslanec o tři roky později při podezřelé 

autonehodě, kterou Fallaci označila za vraždu. 16  V knize Muž (1979), kterou 

po Panagoulisově smrti vydala, popisuje jejich soužití jako vztah, v němž ona byla Sancho 

Panzou a Panagoulis byl Donem Quijotem. Říka, že šlo v podstatě o vztah chůvy 

a mladistvého delikventa. Přesto na něj vzpomíná s neskrývanou láskou. „Můj milenec, 

můj manžel bez úředního lejstra, můj politický soudruh, můj přítel,“ píše o něm.17
 

 V díle Dopis nikdy nenarozenému dítěti Fallaci uvažuje nad zmíněným potratem, 

který zřejmě způsobil právě Panagoulis. Přemítá nad tím, zda může žena, která se plně 

zaměřuje na svou kariéru, přivést na svět lidskou bytost, aniž by se musela vzdát sama 

sebe.18 

1.3. Úspěchy, rakovina a závěr života 

 Sedmdesátá a osmdesátá léta byla pro Fallaci vrcholem kariéry. Její články 

otiskovaly listy The Washington Post, The New York Times, Der Stern nebo The New 

Republic. Roku 1977 dostala doktorát za literaturu od univerzity Columbia College v 

Chicagu a postupně dostávala nabídky k přednášení na jiných univerzitách. V roce 1979 

udělala jeden z nejznámějších rozhovorů v kariéře s tehdy devětasedmdesátiletým 

íránským ajatolláhem Chomejním. Čekala na něj deset dní ve svátém městě Qom. Pak 

byla, oděna do tradičního čádoru, bosa, s odlakovanými nehty a dočasně provdána kvůli 

tradici Koránu za svého překladatele,19 předvedena před Chomejního, kterého zpovídala 

jako první žena vůbec. Právě tento rozhovor obletěl svět. 

 V roce 1990 vychází další kniha z pera Oriany Fallaci – Inšalláh. Tato kniha 

popisuje mírovou misi italských vojáků v libanonském hlavním městě Bejrútu. Ačkoliv jde 

o fikci, staví dílo na vlastní zkušenosti, když několik let pokrývala události na Středním 

východě.20
 

 O rok později Fallaci doktoři objevili rakovinu plic, se kterou bojovala až do konce 

svého života. Na rakovinu už dříve zemřeli její matka, otec i sestra. Postupně se stáhla 

 
16  HOOPER, John, MCGREGOR, Liz. Obituary – Oriana Fallaci. World News, The Guardian, 2006. ISSN 

– 0261-3077. Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/2006/sep/16/guardianobituaries.italy       
17  Tamtéž. 
18  Il successo planetario.Oriana Fallaci [online]. Miláno: Rizzoli Libri S.p.A, 2008 [cit. 2017-02-20]. 

Dostupné z: http://www.oriana-fallaci.com/il-successo-planetario/vita.html  
19  FALLACI, Oriana. Síla rozumu. Praha: Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-301-3. s. 88-89  
20  TALBOT, Margaret. The Agitator. The New Yorker. 2006. ISSN: 0028-792X Dostupné z: 

https://www.newyorker.com/magazine/2006/06/05/the-agitator 

https://www.theguardian.com/news/2006/sep/16/guardianobituaries.italy
https://www.newyorker.com/magazine/2006/06/05/the-agitator
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do ústraní a začala kromě jiného pracovat i na knize Klobouk plný třešní, která mapuje její 

rodinnou historii. Název knihy se vztahuje ke skutečné události, kdy vzdálená příbuzná 

Oriany Caterina Zani, kterou Fallaci obdivovala, měla na sobě klobouk skutečně zdobený 

třešněmi v den, kdy měla poznat svého budoucího manžela.21 Kniha vyšla až v roce 2008, 

dva roky po autorčině smrti. 

 Z ústraní, nebo jakéhosi literárního vyhnanství, jak tomu sama Fallaci říkala, 

se vrátila po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku v roce 2001. 

V reakci napsala dlouhý text, který později vyšel i jako kniha. Jde o už zmiňované dílo 

Hněv a hrdost. „Zrodila se náhle. Vybouchla jako bomba, která 11. září rozdrtila tisíce 

lidských tvorů, zničila dvě nejkrásnější budovy našeho věku – věže Světového obchodního 

centra,“ píše v úvodu22 Fallaci a popisuje, jak sama pěšky došla na místo útoku, k věžím, 

které už tam nebyly. Hněv a hrdost je svým způsobem prvním z trilogie knih, které Fallaci 

vydala o 11. září. Jde o komplexní dílo, které sama nazvala „kázáním“.  

Kniha řeší otázky střetu islámského světa a západní civilizace, byla přeložena 

do několika jazyků včetně češtiny a přečetli si ji milióny lidí. Jen ve Francii měl Hněv 

a hrdost sedm vydání, ačkoliv se zde střetával (stejně jako jeho autorka) s tvrdou kritikou. 

Jedním z nejvýraznějších odpůrců byl například filozof Bernard-Henri Lévy, který 

se narodil v Alžírsku a který knihu označil za nepřijatelnou provokaci.23 K tomu se Fallaci 

vyjádřila v článku z června roku 2002. „Ne. Na Francii jsem se minulý březen nezlobila. 

Protože rudí fašisté, kteří se v březnu chovali tak zavrženíhodně k zástupcům italské vlády 

(napadli je urážkami na knižním veletrhu) a kteří se nyní tak zavrženíhodně chovají ke mně 

(někteří dokonce pohaněli památku mého otce, nízcí zbabělci, plémě hulvátů), nejsou 

Francie. Jsou to hejsci,“ napsala tehdy.24
 

V závěru života i kariéry (psala téměř až do konce) se Fallaci dostávalo různorodého 

přijetí. Někteří ji chválili (například za článek Proti antisemitismu z dubna roku 2002, 

který dle jejích vlastních slov francouzští „hulváti“ při kritice Hněvu a hrdosti opomněli), 

jiní ji nemohli přijít na jméno (například v italském deníku La Repubblica  ji v článku 

 
21  DE STEFANO, Cristina, HARSS, Marina. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 

York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864. s. 3 a 240 
22  FALLACI, Oriana. Hněv a hrdost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-

112-5. s.19 
23  Článek v Corriere della Sera z 8. června 2002 in: FALLACI, Oriana. Hněv a hrdost. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-112-5 s. 131 
24  FALLACI, Oriana. A přece se na Francii nezlobím. Corriere della Sera, 8. června 2002 in: FALLACI, 

Oriana. Hněv a hrdost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-112-5. s.133 
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z roku 2003 označili za „ignorantku, která sama sebe představuje jako Johanku z Arku 

Západu“).25   

Na sklonku života pak publikovala ještě dvě klíčové knihy. První z nich se jmenuje 

Síla rozumu, ve které apelovala na sílu rozumu západní civilizace. Fallaci měla pocit, že 

veškeré události, které se v té době děly v Evropě, byly spojené s úpadkem inteligence 

a rozumu. 26  Mluvila také o zvláštních schopnostech expanze, které jsou vlastní 

„Alláhovým služebníkům“. Kniha se stala dalším bestsellerem. 

 Třetí knihou, která uzavírala zmíněnou trilogii, byl rozhovor Oriany Fallaci sama 

se sebou s podtitulem Apokalypsa. V té se i pomocí biblických či fantaskních výjevů 

(Zjevení Jana, bestie s rohy a dračím hlasem) snažila popsat muslimské zvyky, které jsou 

zcela odlišné od těch západních. Vzpomínala v ní ale mimo jiné i na důležité okamžiky, 

které jí v souvislosti s islámem utkvěly a na které se smutkem vzpomíná.27
 

 V roce 2005 po sérii teroristických útoků v Londýně ještě Fallaci napsala pro 

Corriere della Sera článek Nepřítel, se kterým zacházíme jako s přítelem, ve kterém píše 

o muslimech žijících v Evropě, se kterými je zacházeno jako se spojenci, přestože by měli 

spíše být považováni za nepřátele.28 Při útoku, který spáchali čtyři muslimové narození 

v Londýně, zemřelo 52 lidí. 

 Ačkoliv Fallaci strávila velkou část života ve Spojených státech, nikdy nepožádala 

o občanství. Na dotaz tehdejšího velvyslance USA v Římě, proč o občanství neusilovala, 

uvedla: „Amerika byla vždy refugium peccatorum, sirotčinec pro každého, kdo nemá vlast, 

svůj dům, matku. Ale já, vážený pane velvyslanče, již mám vlast, domov, matku. Mou 

vlastí, domovem a matkou je Itálie. Miluji svou matku více než svého manžela a kdybych 

přijala americké občanství, bylo by to, jako kdybych ji zavrhla, zřekla se jí.“29
 

 Fallaci zemřela v roce 2006 na zmíněnou rakovinu plic v nemocnici ve Florencii 

ve dnech, kdy muslimské země demonstrovaly a vyžadovaly po papeži Benediktu XVI. 

omluvu za citaci výroku, jímž údajně urazil islám. 

 

 
25  Tamtéž. 
26  FALLACI, Oriana. Síla rozumu. Praha: Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-301-3. s. 215 
27  FALLACI, Oriana. Oriana Fallaci zpovídá sama sebe – druhé vydání. Milano: Rizzoli, 2014. ISBN 978-

88-17-07768-2. s. 19 a 20 
28  FALLACI, Oriana. Nepřítel, se kterým zacházíme jako s přítelem. Corriere della Sera, 2005. ISSN · 1120-

4982. Dostupné z: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1450024/posts 
29  FALLACI, Oriana. Hněv a hrdost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-

112-5. s. 103 

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1450024/posts
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2. Život a dílo Karla Hvížďaly 
 

Karel Hvížďala se narodil o dvanáct let později než Fallaci, na území protektorátu Čechy 

a Morava, 16. srpna roku 1941. Jeho nejbližší rodině se vyhnula přímá perzekuce ze strany 

nacistů. Podle rodinných legend, které se ve Hvížďalově rodině tradují, se podařilo totiž 

jeho dědečkovi zaplatit dostatečný obnos za změnu údajů o židovském původu rodiny 

z matčiny strany na matrice.30
 

 Do školy začal chodit v roce 1947, necelý půl rok před komunistickým pučem 

v únoru 1948. „Když jsme začali chodit do školy, na stěně visel Masaryk, Beneš a kříž. 

A jednou jsme přišli a byli tam místo nich Gottwald a Stalin. Ten kříž samozřejmě taky 

sundali, ale zbylo tam po něm bílé místo – a to tam zůstalo celou obecnou 

školu,“ vzpomínal31 v dokumentu Paměť národa.  

 Jeho rodina do Komunistické strany Československa (KSČ) nevstoupila, Hvížďala 

však kvůli studiu musel v 1958 vstoupit do Československého svazu mládeže. V roce 1963 

tak i díky tomu úspěšně dokončil Strojní fakultu Českého vysokého učení technického. 

 První zkušenost s žurnalistikou měl už v dětství, kdy tajně chodil do skauta 

a podílel se na vydávání časopisu Sova. Po dokončení studia se brzy k žurnalistice vrátil 

a začal pracovat v polovině šedesátých let v redakci časopisu Mladý svět. Po okupaci 

v roce 1968 spolupracoval i na ilegálním vydávání tohoto časopisu. Za normalizace však 

byl vyhozen a práci našel v nakladatelství Albatros. Tam založil populárně naučnou edici 

Objektiv, do níž mohli pod pseudonymem přispívat i někteří zakázaní autoři.32  „Vymyslel 

jsem, že by se daly vydávat oborové encyklopedie, které by se daly snadno kompilovat 

a mohl jsem tak dát práci svým kamarádům, kteří neměli práci, a já o nich věděl, že umí 

jazyky a dobře píšou. Tím to začalo. Jiří Dienstbier například napsal Dějiny módy a Dějiny 

lékařství. Sblížil jsem se díky tomu i s Václavem Havlem, kterému jsem nabídl, aby napsal 

o malých divadlech v šedesátých letech. Byl jsem za ním na Hrádečku a on tenkrát to 

odmítl. Přemýšleli jsme pak, kdo by to mohl napsat. Ze spolupráce s Havlem nakonec 

 
30  Karel Hvížďala (1941). Paměť národa, 2016. Dostupné z:  https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-

20160308-0 
31  Tamtéž. 
32  Tamtéž. 
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sešlo,“ řekl autorovi práce Hvížďala a dodal, že ale přeci jen díky tomuto navázání užšího 

kontaktu s Havlem později snadno mohla vzniknout kniha Dálkový výslech.33
 

 V té době byl on i jeho manželka opakovaně vyslýcháni Státní bezpečností 

pravděpodobně kvůli tomu, že Hvížďalova žena jednou vezla spisovatele Pavla Kohouta 

do Plzně, kde se mohl podívat v televizi na přenos z inscenace jedné ze svých her, která 

měla premiéru ve Vídni.34 V roce 1977 Hvížďala podepsal tzv. Antichartu. O rok později 

se ale i s rodinou rozhodl emigrovat do Německa, kde strávili nějaký čas v Essenu 

a později se odstěhovali do města Bonn. Hvížďala zde pracoval mimo jiné pro Rádio 

Svobodná Evropa nebo Deutsche Welle. Pracoval rovněž i ve známém nakladatelství 

Index, kde vyšly i některé knihy Ludvíka Vaculíka nebo Pavla Kohouta.35  

 Během života v Německu také začal psát rozhovory s českými intelektuály žijícími 

v exilu v zahraničí. Sepsal například knihu Soukromá vzpoura s Pavlem Landovským, 

který u Hvížďaly doma v Bonnu strávil asi týden. Dalším významným počinem jsou pak 

rozhovory s tehdejšími československými intelektuály, jako byl Karel Kryl, Josef 

Škvorecký nebo Arnošt Lustig, z nichž vznikla kniha České rozhovory ve světě (vydáno 

r. 1981). Možná nejznámějším rozhovorem z té doby je pak ten s pozdějším prezidentem a 

tehdejším disidentem Václavem Havlem. Ten musel kvůli kontrolám ze strany Státní 

bezpečnosti probíhat korespondenčně a dopisy se navíc ještě musely pašovat. Proto se 

Hvížďala rozhodl Havlovi poslat zhruba 60 otázek najednou. „Poprosil jsem tehdy 

jaderného fyzika Františka Janoucha, aby Havlovi koupil kvalitní magnetofon značky 

Sony. Ten pak nechal další chartista a historik Vilém Prečan propašovat 

do Československa a Havel se tehdy kamarádil s psychoterapeutkou Jitkou Vodňanskou, 

od níž si půjčil byt,“ vzpomíná Hvížďala na vznik Dálkového výslechu.36„No, a tam to 

za dvě noci s láhví whisky a kartonem cigaret nahrál na magnetofon,“ popsal Hvížďala.37   

 
33  Příloha práce. Archiv autora 
34  Tamtéž 
35  NOVOTNÝ, Vladimír, PŘIBÁŇ, Michal. Karel Hvížďala. Slovník české literatury po roce 1945. 

Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=388&hl=Karel+hv%C3%AD%C5%BE%C4%

8Fala+  
36  Příloha práce. Archiv autora  
37  Karel Hvížďala (1941). Paměť národa, 2016. Dostupné z: https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-

20160308-0  

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=388&hl=Karel+hvížďala+
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=388&hl=Karel+hvížďala+
https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-20160308-0
https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-20160308-0
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 Podle Hvížďalových slov začal tehdy rozhovory dělat, protože viděl během práce 

v nakladatelství Index „díru na trhu“. Šlo o marketingové rozhodnutí, protože podle 

Hvížďaly v té době rozhovory „nikdo moc nedělal“.38
  

 Hvížďala se v Německu pokusil sžít se s místní kulturou. Šlo mu hlavně o to, zda 

bude psát některé své hry v němčině. Skutečně se o to několikrát pokusil, ale brzy zjistil, 

že to není ono. „Seděl jsem ve studiu s režisérem a uvědomil jsem si, že věty, které mně 

v hlavě zněly skvěle a byl jsem na ně hrdý, protože mi třeba foneticky připadaly nápadité, 

ti herci četli jinak, než já jsem zamýšlel. Viděli v nich jiné konotace, spojení s pohádkami 

nebo Biblí a to já už jsem se ve svých více než čtyřiceti nedokázal naučit,“ vzpomínal 

po letech na své snažení.39
 

 Po sametové revoluci v roce 1989 se Hvížďala rozhodl po dvanácti letech 

strávených v exilu vrátit zpět do Československa. O deziluzi z návratu píše ve formě 

deníkových záznamů v knize Výpověď, která vyšla v polovině devadesátých let. Těsně 

po návratu také začal pracovat na knize Výslechy revolucionářů z roku 89. Spolu s 

některými představiteli revoluce se pokoušel vybudovat silné médium v Mladé frontě. 

Začal jednat o odkoupení deníku a sháněl investora. Mezi lety 1990 a 1992 pracoval také 

jako její šéfredaktor a také předseda představenstva. Po vyhazovu z MF DNES založil 

spolu s Jaroslavem Kovaříkem a dalšími lidmi z Mladého světa či Lidových novin časopis 

Týden, kde se v roce 1998 vůbec poprvé v českém tištěném médiu objevil etický kodex.40  

 Hvížďala se mimo jiné zabývá také novinářskou etikou. Pomohl sestavit i etický 

kodex Českého rozhlasu a spolupracoval i na podobném dokumentu ve vydavatelství 

Mafra. V roce 2013 přijal nabídku tehdy nového vlastníka Andreje Babiše pod podmínkou, 

že s ním na tvorbě kodexu budou úzce spolupracovat šéfredaktoři obou klíčových listů, 

které pod vydavatelství spadají: Lidové noviny a Mladá fronta DNES. 41  Kodex měl 

transparentně oddělit Mafru od jiných firem koncernu Agrofert, který je od roku 2017 

v takzvaných svěřenských fondech kvůli zákonu, kterému se přezdívá lex Babiš.  

 Dle svých vlastních slov už by ale nyní s vydavatelstvím Mafra nespolupracoval. 

„Určitě bych se dnes nevrátil. Ale teoreticky by nejprve musel ten list mít seriózního 

 
38  Příloha práce. Archiv autora 
39  Příloha práce. Archiv autora 
40  Karel Hvížďala (1941). Paměť národa, 2016. Dostupné z: https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-

20160308-0    
41  Babiš se dohodl na sepsání kodexu pro Mafru s Hvížďalou. Aktuálně.cz, 2013. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/babis-se-dohodl-na-sepsani-kodexu-pro-mafru-s-

hvizdalou/r~i:article:784141/ 

https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-20160308-0
https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-20160308-0
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/babis-se-dohodl-na-sepsani-kodexu-pro-mafru-s-hvizdalou/r~i:article:784141/https:/zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/babis-se-dohodl-na-sepsani-kodexu-pro-mafru-s-hvizdalou/r~i:article:784141/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/babis-se-dohodl-na-sepsani-kodexu-pro-mafru-s-hvizdalou/r~i:article:784141/https:/zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/babis-se-dohodl-na-sepsani-kodexu-pro-mafru-s-hvizdalou/r~i:article:784141/
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vlastníka, který není zainteresován ani v politice ani v byznysu. Vydavatelství Mafra je 

dnes na hranici prodělečnosti, a proto ho těžko někdo, kdo by chtěl v médiích podnikat a 

neměl jiné postranní úmysly, koupí. Lidové noviny i MF Dnes jsou zničené, asi 

navždycky,“ řekl Hvížďala při rozhovoru s autorem práce.42
 

 V současné době externě spolupracuje s Českým rozhlasem, kde vytváří 

zpravodajsko-publicistické příspěvky, zejména pro pořad Názory a argumenty. Ačkoliv 

za život stihl udělat rozhovory s mnoha osobnostmi, v rozhovoru právě pro ČRo řekl, že ho 

asi nejvíc mrzí, že neudělal rozhovor s českým spisovatelem žijícím ve Francii – Milanem 

Kunderou.43
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42  Příloha práce. Archiv autora 
43  STROUHALOVÁ, Patricie, PŘINOSILOVÁ, Jana. Mrzí mě, že jsem neudělal rozhovor s Milanem 

Kunderou, bilancuje novinář Karel Hvížďala. Host Lucie Výborné, Český rozhlas. 2016. Dostupné z: 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/mrzi-me-ze-jsem-neudelal-rozhovor-s-milanem-kunderou-bilancuje-novinar-

karel-6202041 
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3. Metodika rozhovorů 

Tato část práce je zaměřená na obecné metody a druhy rozhovorů v teoretické 

rovině. Interview je obecně chápáno jako formát, v němž novinář ustupuje do pozadí 

a stává se médiem mezi respondentem (zpovídaným) a recipienty (publikem, čtenáři, 

diváky).44 Jde o nejmladší novinový žánr, který se podle švédského mediálního vědce 

Nilse Gunnara Nilssona zrodil ve Spojených státech v roce 1835 z reportáže. Stojí za ním 

údajně policejní reportér James Gordon Bennett, který tehdy vedl rozhovor s obžalovaným 

jako součást své reportáže. Mediální historik Mitchell V. Charnley za skutečné datum 

vzniku tohoto mladého žánru považuje o něco pozdější datum – 16. duben roku 1836, ale 

osoba Jamese Gordona Bennetta zůstává stejná. Udělal totiž rozhovor s korunní svědkyní 

vraždy, kterou v té době policie vyšetřovala.45  

Podle Slovníku žurnalistiky je interview žurnalistická metoda, jak získat informace. 

Na rozdíl od diskuse je navíc jasně dána role tazatele a odpovídajícího. Dotazovaná osoba 

je obvykle nějakým způsobem veřejně známá či vyniká v konkrétním oboru. Názor daného 

člověka musí být z principu pro recipienta dostatečně zajímavý, aby mělo smysl interview 

vůbec dělat. Autor (novinář) se pak musí snažit co nejvěrněji rozhovor reprodukovat 

se vším, co k němu patří a to včetně atmosféry či osobitosti zpovídané osoby. Řazení 

otázek závisí na novináři nejen v průběhu rozhovoru, ale i v následné úpravě, kde má 

právo je změnit, pokud zachová podstatu výpovědi. Otázky se mohou klást naživo, kdy 

novinář pořizuje záznam na diktafon, nebo písemně.46
 

Kompozice obecně jako pojem znamená „záměrné uspořádání tematických 

a jazykových složek díla v celek, v němž mají jednotlivé prvky pevné místo“. Díky 

kompozici může autor realizovat svůj záměr a vyjádřit smysl a charakter díla. Slučují 

se zde složky časové, příčinné i místní. Základními druhy kompozic jsou chronologická 

(dodržuje časovou posloupnost a řazení vývoje), kruhová (začíná na určitém místě a 

postupně se do něj nějakým způsobem vrací), kontrastní, paralelní (u rozhovoru klade 

tazatel stejné otázky dvěma různým lidem) či dramatická, která vychází z Aristotelova 

dělení děje na začátek, prostředek a konec. V období klasicismu se členění rozšířilo 

 
44  OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 5 
45  Tamtéž s. 9 
46  HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. s. 115 
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na expozici, kolizi (zauzlení děje), krizi (vyvrcholení děje), peripetii (náhlý obrat děje) 

a katastrofu (tragické rozuzlení).47
 

Na to, jak udělat správný rozhovor, neexistuje jednoduchá odpověď. „Závazné, 

řádné rozhovory se nesmí ničemu vyhýbat. Nesmí tam být žádné tabu, kromě privátních 

záležitostí, pokud se netýkají veřejného zájmu. Ale co se týká myšlenek, je potřeba jít až 

na dřeň a jedině takový rozhovor je ke čtení i za deset let. Jinak interview nemá smysl,“ 

řekl autorovi práce Karel Hvížďala.48
 

Odbornice na metody využívané v médiích Renáta Sedláková v knize Výzkum 

médií 49  metodiku vedení rozhovoru důkladně analyzuje. Formuluje některá nepsaná 

pravidla, která by měl novinář dodržovat. Některá z nich jsou obecná a zaměřená výhradně 

na prostředí, v němž je rozhovor veden. Jiná jsou poměrně specifická a zaměřená například 

na nonverbální komunikaci či etiku při vedení rozhovoru. 

3.1. Prostředí 
Rozhovor by podle Sedlákové měl probíhat v klidném prostředí, aby respondenta 

ani novináře nevyrušoval jakýkoliv hluk. Novinář by se také měl snažit vyjít respondentovi 

co nejvíce vstříc (například ho nechat zvolit místo a čas schůzky). U individuálních 

rozhovorů by pak neměla být žádná třetí osoba, která by průběh rozhovoru mohla narušit. 

„Překážkou může být jak přítomnost dětí, tak partnerů nebo dalších příbuzných. 

Při rozhovoru je rušen jak informant, tak i pozornost tazatele a případnými intervenujícími 

poznámkami třetí osoby může být ovlivněna i validita získávaných dat (informací),“ píše 

Sedláková. 50  Standardní délka rozhovoru by se pak měla pohybovat mezi čtyřiceti 

a devadesáti minutami. Podle uvážení ale může být i delší.51
 

3.2. Příprava 

 Odborníci se shodují na tom, že naprosto klíčová je pro kvalitní rozhovor důkladná 

příprava. Ta může nejen ovlivnit, jak bude respondent novináře vnímat, ale bezpochyby 

i výstup, který z interview vznikne. „Domnívat se, že přípravná fáze rozhovoru je méně 

 
47  Tamtéž s. 129 
48  Příloha práce. Archiv autora 
49   SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
50  SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 217 
51  Tamtéž s. 223 
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důležitá než fáze realizační, by bylo naivní. Je to právě příprava, která rozhoduje o tom, jak 

kvalitní rozhovor bude a zda se podaří novináři získat z hosta (…) maximum,“ píše v knize 

Rozhovory o interview Václav Moravec. V tomto kontextu má na mysli především 

rozhlasový a televizní rozhovor, ale zmíněná myšlenka platí obecně na jakýkoliv rozhovor. 

Moravec citoval i amerického novináře Cornelia Ryana, který pracoval mimo jiné pro 

prestižní týdeník Time: „Nedělejte interview s nikým, pokud už předem neznáte alespoň 

40 procent jeho odpovědí.“52
 

 Otázkou je mimo jiné i to, jak moc se na rozhovor připravit. Pokud se novinář 

připraví málo, pravděpodobně nastane během interview trapná situace, kdy se tazatel 

položí otázku, jejíž odpověď je všeobecně známá. Jindřich Šídlo to dovádí do absurdity, 

která ale podle něj není daleko od pravdy:  

Novinář: „Jaký poslední obchod uzavřela vaše společnost?“ 

Respondent: „Koupili jsme Komerční banku. Předevčírem jste to měli na titulní 

straně.“53
 

 Na tomto příkladu Šídlo ilustruje moment, kdy novinář respondentovi ukáže, že 

není dostatečně připraven a poskytne tím dotazovanému výhodu do další části rozhovoru. 

Šídlo ovšem upozorňuje na to, že i přílišná příprava může být pro novináře nebezpečná. 

Novináři by totiž podle něj neměli zapomínat, že je rozhovor především o tom, co může 

respondent k tématu říci a nikoliv nutně osobním útokem na jeho osobu. „Chytit politika 

za slovo je fajn, ale vystavujete se riziku, že se poté, co mu počtvrté ocitujete jeho větu 

z rozhovoru z roku 2001 jako důkaz jeho bezpáteřnosti, úplně uzavře a nevypáčíte z něj už 

ani větu,“ píše Šídlo.54
 

 Sedláková v knize Výzkum médií rovněž píše, že by měl především v hloubkovém 

rozhovoru být novinář (tazatel) respondentovi dobrým komunikačním partnerem. Měl 

by skutečně vnímat, co mu informant říká, pamatovat si, na co se už ptal a především 

vložit do rozhovoru část svého já. 55  Olga Sommerová k tomu v knize Rozhovory 

o interview dodává, že kvalita rozhovoru se zakládá právě na osobnosti tazatele. Tvrdí, že 

novinář by neměl hledat „prefabrikované odpovědi“, tedy klade stejné dotazy, na které už 

 
52   OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 73 
53  Tamtéž s. 62 
54  Tamtéž s. 63 
55   SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 214 



 

18 

 

respondent předtím několikrát reagoval a jeho odpověď se očividně nezmění. Nápadité 

dotazy novinářů mohou skutečně dát najevo, že mají o respondenta (komunikačního 

partnera) zájem.56 Samozřejmě existuje i možnost vést rozhovor neutrálně, což funguje 

především u strukturovaných rozhovorů (viz dále), kdy jde skutečně jen o seznam otázek, 

na které potřebuje novinář odpověď (tradičně rozhovor po telefonu s tiskovým mluvčím 

nějaké společnosti). U hloubkových rozhovorů je však podle Sedlákové klíčové 

s respondentem určitým způsobem souznít. Příkladem toho může být metoda chápajícího 

rozhovoru, jak jej popsal francouzský sociolog Jean-Claude Kaufmann. Ten tvrdí, že při 

vytvoření situace, kdy tazatel i zpovídaný sdílejí část své identity v intimním vztahu, je 

možné získat skutečně osobní výpovědi, ke kterým by se jinak novinář nedostal. V takové 

komunikační situaci se novinář stává respondentovi partnerem a nezřídka má takový 

rozhovor pro informanta i terapeutický účinek. Sedláková ovšem varuje předtím, aby 

se novinář nenechal zneužít ve chvílích, kdy se respondent začne chovat podivně, 

nadřazeně nebo se snaží dát najevo tazatelovu nedostatečnou erudici či připravenost.57
 

3.3. Nonverbální komunikace 

Klíčová je pro hloubkový či chápající rozhovor také nonverbální komunikace. 

Novinář by měl být schopen ovládat svou mimiku a gestiku, ale i proxemiku (fyzickou 

vzdálenost od respondenta) či chronemiku (nakládání s časem během rozhovoru). Díky 

tomu může dát respondentovi najevo tichou podporu, která může respondenta přimět, aby 

dál rozvíjel své myšlenky, ale správný tazatel by měl být schopen dát najevo i svůj 

nesouhlas. Zároveň by měl tazatel umět nonverbální komunikaci pečlivě sledovat. Odhalit, 

zda někdo lže jen z pohledu do obličeje, je složité. Přesto novinář může odhadnout, zda 

se respondent cítí dobře, nebo zda už je pro něj rozhovor moc dlouhý či že některé otázky 

jsou pro něj nepříjemné.58
 

3.4. Řazení otázek 

 Samotné složení otázek je pochopitelně dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje 

průběh a kvalitu rozhovoru. Novinář se musí rozhodnout, co vlastně od rozhovoru 

 
56   OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 101 a 102 
57  Tamtéž s. 215 
58  Tamtéž s. 218 



 

19 

 

očekává. „Osvědčily se mi tematické okruhy. Vím, že chci hovořit o tom a o tom. 

Připravím se na to. A kladu otázky. (…) Musím si ujasnit, na co se budu ptát. Ty okruhy 

mám napsané na papírku a mám po ruce materiály, vytištěné z webu. Ale to nejdůležitější 

je naslouchání odpovědím. Musím poslouchat, co mi respondent říká, a na to potom 

reagovat. Pak nastane dialog. Interview musí mít spád, dynamiku a vývoj. Musí jít 

odněkud někam. Musí to být dramatický útvar, nikoli vyplnění dotazníku,“ píše v knize 

Rozhovory o interview Ondřej Neff.59
 

 Renáta Sedláková s Neffem v teoretické rovině souhlasí. Tematické okruhy jsou 

podle ní základním stavebním kamenem každého interview. Ale přestože jsou podle ní 

polostrukturované a nestrukturované rozhovory výrazně flexibilnější než ty strukturované, 

musí si novinář rozmyslet, jaké otázky je vhodné položit na začátku, jaké uprostřed 

rozhovoru, a jaké na konci. Položené otázky by měly být respondentovi srozumitelné, 

proto by novinář měl dávat pozor na to, aby byly co nejstručnější a nejjasnější. Klást by 

se také měla jen jedna otázka (Příklad: Kolik peněz investovala vloni vaše společnost 

v Číně?) a nikoliv několik otázek najednou (Příklad:  Kolik peněz investovala vloni vaše 

společnost v Číně? Do kterých odvětví to bylo nejvíc? A máte pocit, že se vám vaše 

investované peníze vrátí?). 60   Problematické pak je, když dotazovaný (zvláště pak 

dominantní) člověk často odbíhá od vymezených okruhů. Pak je na úvaze novináře, zda 

do odpovědi vstoupit a přerušit tak danou komunikační situaci nebo respondenta nechat 

mluvit. Častou chybou tazatele může také být až příliš velká aktivita.  Zpovídané osobě je 

třeba dát prostor, aby si svou odpověď rozmyslela a neklást další otázky okamžitě 

v momentě, kdy se respondent odmlčí nebo nadechuje. Sedláková zároveň zdůrazňuje, že 

interview není (policejní) výslech a podle toho by měl novinář postupovat a respondent by 

neměl mít pocit, že se proti němu žurnalista staví do role soudce nebo že ho nebude chytat 

za každé slovo.61  

 S tím se ztotožňuje i publicista a spisovatel Petr Volf. Ten ve své stati Umění 

rozhovoru v knize Rozhovory o interview píše, že se nikdy nesnažil vést rozhovor 

konfrontačním stylem (byť se jedná o jednu z možností, jak interview vést). Člověk 

zahnaný do kouta se podle něj nikdy nemůže chovat přirozeně. Tvrdí, že do dotazovaného 

člověka je potřeba se ponořit a pokusit se mu porozumět na co nejhlubší úrovní (sám mluví 
 

59   OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 43 
60   SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 220 
61  Tamtéž s. 218 
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především o umělcích, ale aplikovat tento postoj lze na všechny). I on ale uznává, že si na 

rozhovor připravuje alespoň základní sadu otázek, bez nichž by na rozhovor nešel. „Každá 

z připravených otázek je schopna generovat několik dalších,“ píše Volf.62
 

 Žádný opravdový návod, jak volit pořadí otázek, neexistuje. Sedláková ale rozlišuje 

trychtýřovité a hřebenové kladení dotazů. V prvním případě (tedy tom trychtýřovitém) 

postupuje novinář, jak vyplývá z názvu, od nejobecnějších témat k těm konkrétním. Začíná 

tedy zeširoka a končí velice úzkým tématem. Hřebenovitě kladené otázky jsou pak takové, 

které se tematicky střídají a mohou se k některým již probraným tématům opakovaně 

vracet. Otázky by ale hlavně neměly být sugestivní, zavádějící nebo dvojsmyslné (zvláště 

u televizních rozhovorů může moderátor svého hosta uvézt do zbytečně trapné situace, 

nepoloží-li otázku jasně). Novinář by také neměl klást otázky, o nichž předem ví, že na ně 

respondent nezná (nemůže znát) odpověď.63
 

Americký profesor Fred Kerlinger64 formuloval několik zásad, které by mělo znění 

otázek splňovat: 

a) Být relevantní ke zkoumanému problému 

b) Být zacílené na informaci, kterou chci získat 

c) Být jasné, nedvojsmyslné, eticky a emocionálně přijatelné 

d) Nebýt sugestivní a nenavádět k žádoucím odpovědím 

e) Nepožadovat údaje, které respondent nezná 

3.5. Druhy a kompozice rozhovorů 

 Jak už bylo popsáno výše, rozhovor má mnoho podob a variant. Důležitá je 

především kompozice otázek a to, co je z pohledu novináře kýženým výsledkem. Záleží 

také na médiu, které rozhovor recipientovi poskytuje, ale i na tom, s kým novinář rozhovor 

dělá. Druhů rozhovoru je mnoho, protože interview není výhradně novinářským žánrem, 

ale často se využívá také v sociologii a v dalších podobných oborech. Klíčové je především 

rozdělení na zpravodajský a publicistický rozhovor. Ten zpravodajský je „dialogickou 

formou sdělování faktů.“ V současnosti se uplatňuje podle Václava Moravce především 

 
62  OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 109 a 110 
63  SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 220 
64  Tamtéž s. 221 
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v hlavních zpravodajských relacích v televizi i v rozhlase (u nás Události ČT, Televizní 

noviny, Zprávy TV Prima, ale třeba i Hlavní zprávy ČRo). Zpravodajské interview vychází 

z politické, odborné nebo jiné kompetence (kvalifikovanosti) respondenta.65 Publicistický 

rozhovor je považován za dialogickou formu „sdělení, výkladu nebo konfrontace a rozboru 

faktů.“ Důležitou složkou tohoto druhu interview je pak analytičnost a portrétní složka. 

Moravec také připomíná jinou možnost základního dělení rozhovorů z hlediska jejich 

funkce: rozhovor informační (uvádí diváky a posluchače do obrazu), analytický 

(do hloubky zkoumá vybrané téma) a emocionální (odhaluje stav mysli dotazovaného).66 

Pro potřeby práce bude autor využívat první zmíněné dělení. Následující část práce 

vyjmenuje některé druhy rozhovoru podle jejich dalšího dělení a kompozice. 

3.5.1. Strukturovaný rozhovor 

 Jeho průběh je dopředu daný a omezený připravenými otázkami. Rozdíl mezi 

například dotazníkem a strukturovaným interview je ten, že v druhém případě odpovědi 

formuluje dotazovaný. Podle Sedlákové stojí strukturovaný rozhovor na pomezí mezi 

standardizovanou a volnou formou dotazování.  

3.5.2 Polostrukturovaný rozhovor 

 Jsou mnohem více využívané a to jak v žurnalistice, tak i ve zmiňované sociologii 

při kvalitativních šetřeních. Autor si pro ně připravuje seznam otázek, který pak použije 

jako jakýsi „návod“ v průběhu samotného interview. Tento formát už však umožňuje 

tazateli se podle uvážení doptávat a reagovat na vývoj dané situace. Podle toho se otázky 

rozdělují na primární (tedy ty připravené s předchozí rešerše) a sekundární (neboli 

sondážní), které vznikají právě během interview a mají za cíl „doplnit, co již zaznělo, nebo 

podnítit informanta k další výpovědi.“67
 

3.5.3. Hloubkový rozhovor 

 Stojí na úplně opačném konci spektra, které práce nemá za cíl kompletně 

vyjmenovat a popsat. Jde o formát, který je veden zcela otevřeně a tazatel se stává 

dotazovanému mnohem více partnerem. Do jisté míry je tento rozhovor i v režii právě 

respondenta. Je veden na základě vybraných témat a obecných okruhů, kterých se má 

 
65  OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 71 
66   Tamtéž s. 72 
67  SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 211 
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týkat. Otázky téměř výhradně vyplývají z průběhu interview, z mnohem více přirozené 

komunikační situace. Úkolem novináře v tomto případě je především udržet pozornost, 

identifikovat „potenciálně nosná sdělení“ a dokázat k němu získat dostatek podrobností. 

Liší se u nich i délka, která se značně natahuje a obvykle bývají delší než hodinu. Výhodou 

je pak především spontaneita a upřímnost výpovědí, kterých se novináři z úst respondenta 

dostane.  

3.5.4. Narativní, biografický rozhovor 

 Tento formát je zaměřen především na vyprávění respondenta o vlastních 

zkušenostech, vlastním životě či tématech v kontextu nějaké životní události. Tazatel 

při biografickém rozhovoru vnímá, jaké události formovaly dotazovaného, s čím vytváří 

asociace a na základě jakých informací zdůrazňuje svou identitu. „Dotazovaní informanti 

při vyprávění svého životního příběhu rekonstituují vlastní identitu, vytvářejí a stvrzují 

vlastní já,“ píše Sedláková.68 Novinář v tomto stylu rozhovoru ustupuje do pozadí a dává 

respondentovi prostor pro jeho myšlenky a vzpomínky. Stává se pro něj partnerem 

v mnohem intimnějším smyslu slova. Jako metoda se často využívá takzvaná časová osa, 

ale i další prostředky, které dotazovanému pomohou oživit vzpomínky na dané události. 

U narativního (ale i u hloubkového) rozhovoru musí novinář obzvláště odhadnout situace, 

kdy se respondent nějakému tématu či období v životě záměrně vyhýbá a nechce o nich 

mluvit. Napovědět mohou i některá nonverbální gesta jako uhýbání pohledu do očí, hraní 

si s předměty nebo tiky.69
 

3.5.5. Knižní rozhovor 

 Jde o velice specifický druh rozhovoru, který má blíže k literatuře než 

k žurnalistice. Podle Karla Hvížďaly se jedná o nejdůkladnější formát. Podle něj by se měl 

takový rozhovor do člověka skutečně otisknout a zanechat na něm stopu. Řádný dialog 

se podle něj povede málokdy a jedná se téměř o zázrak. Podle něj dialog (v přeneseném 

významu pochází z řeckého „dia“, tedy „skrze“ a „logos“ neboli „slovo“) začíná vždycky 

od toho druhého, tedy jeho přijetím. Knižní rozhovory jsou zřejmě nejdelší a často trvají 

několik dní nebo i déle. Hvížďala vzpomíná na svůj rozhovor s bývalým vrchním 

pražským rabínem Karolem Sidonem. „Tehdy jsme se k sobě víc přiblížili , ztratili jsme 

ostych a byli schopni větší vzájemné koncentrace,“ vzpomíná Hvížďala v knize Rozhovory 

 
68  Tamtéž s. 212 
69  Tamtéž s. 229 
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o interview. Podle Hvížďaly je právě při tomto formátu rozhovoru pro novináře 

nejdůležitější být stoprocentně a důkladně připraven a zároveň dát o daného člověka 

najevo zájem a být zvídavý.70
 

3.5.6. Televizní rozhovor 

 Jde o žánr spadající jak do zpravodajství, tak do publicistiky. Může být natáčen 

naživo (běžná praxe – Otázky Václava Moravce, rozhovory ve studiu atp.), nebo ho lze 

natočit předem a připravit do vysílání (Výzva na Seznam Zprávy nebo rozhovory Martina 

Veselovského a Daniely Drtinové v DVTV). Spojuje vizuální i zvukovou složku v jedno, 

a proto na rozdíl od rozhovoru v tištěných médiích či případně v rozhlase obvykle 

zachovává chronologii průběhu rozhovoru. 71  Podle Václava Moravce má rozhovor 

v televizi a v rozhlase často inflační roli, ve snaze zaplnit narůstající počet vysílacích 

hodin. 72  Podle něj neznalost správné klasifikace rozhovoru a rozmělňování v rámci 

duálního televizního systému (kdy soukromá média tvoří rozhovory zcela jinak než média 

veřejnoprávní) přináší v důsledku porušování pravidel tvorby zpravodajského 

a publicistického rozhovoru. 

3.5.7. Rozhlasový rozhovor 

 Dialogické žánry zpravodajství a publicistiky jsou v rozhlase jedním 

z nejfrekventovanějších formátů. Rozhlas je v několika ohledech specifické médium. 

Využívá akusticko-auditivního principu, který v podstatě říká, že „co překračuje rovinu 

zvukovosti (sluchovosti), je prostřednictvím rozhlasu nesdělitelné. (…) Vnímání obsahu 

zprávy probíhá při auditivním příjmu jinak než při jejím čtení nebo sledování v televizi.“73 

Interview v rozhlase pomáhá oživit vysílání, zvyšuje autentičnost a umožňuje (podobně 

jako v tištěných médiích či v televizi) výměnu názorů k danému problému. Je však třeba 

při něm nutné pracovat jinak než v případě například televizního interview.  Klade větší 

nároky na srozumitelnost, jednoznačnost, kontaktnost či osobitý hlasový výraz.74
 

 
70  OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 40 
71  HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. s. 115 a 116 
72  OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 70 
73  OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-

246-1899-9. s. 61 
74  HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. s. 116 
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4. Rozhovory Oriany Fallaci a Karla Hvížďaly 
 

        V této části práce se bude autor zaobírat praktickým rozborem některých konkrétních 

rozhovorů a to především z knih Interviews with history and conversations with power 

(Oriana Fallaci)75  a České rozhovory ve světě76  a Dálkový výslech77  (Karel Hvížďala). 

Spíše než o analýzu jejich metod půjde obecně o rozbor formy konstrukce interview. Jak 

totiž v rozhovoru s autorem uvedl sám Hvížďala: „neexistuje žádný dochovaný záznam 

rozhovoru, který by nám přiblížil, jak Fallaciová interview vedla. Proto o ní existuje 

mnoho fám a pochybností.“78
 

 Fallaci se v knize Interviews with history and conversations with power snaží 

čtenáři alespoň popsat, jak rozhovory probíhaly. Většinu interview totiž v knize provází 

pasáž o přípravě, ale i prostředí, v němž se svými respondenty hovořila. Popisuje zde 

mimo jiné i vzhled a rozpoložení svých respondentů (alespoň domnělé v jejích očích). Před 

rozhovorem s Goldou Meir například Fallaci píše o tom, že interview muselo proběhnout 

dvakrát, protože jí někdo ukradl z hotelového pokoje kazety se záznamem rozhovoru, než 

ho stihla přepsat. V další části z krádeže nepřímo obvinila rozvědku tehdejšího libyjského 

vůdce Muammara Kaddafího. Ten měl v rozhovoru pro konkurenční časopis L'Europeo 

totiž podle Fallaci téměř doslova citovat některé pasáže z rozhovoru, který do té doby 

v médiích nevyšel.79
 

 V roce 1964 zase vedla rozhovor s tehdejším americkým senátorem Robertem 

Kennedym (mladší bratr zavražděného prezidenta Johna F. Kennedyho). O něm napsala, že 

působil bezbranně a smutně. „Oči měl upřené na svou kravatu, do místnosti vešel stydlivě, 

váhavě. Čelit některým lidem ho evidentně stálo hodně sil. Oběť, kterou tímto rozhovorem 

podstupoval, byla patrná i z jeho nejisté natažené ruky, která hledala tu mou, ale doufala, 

že ji nikdy nenajde,“ napsala Fallaci v úvodních slovech k rozhovoru s Kennedym.80 

 

 
75  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 

U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146 
76 HVÍŽĎALA, Karel. České rozhovory ve světě. V této úpravě 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-

80-204-2915-5. 
77  HAVEL, Václav a Karel HVÍŽĎALA. Dálkový výslech: rozhovor s Karlem Hvížďalou. Voznice: LEDA, 

2015. ISBN 978-80-7335-398-8. 
78  Příloha práce. Archiv autora 
79  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 

U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146. s. 51 a 55 
80  Tamtéž s. 1 
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Robert Kennedy byl v červnu roku 1968 zavražděn podobně jako jeho bratr, a to krátce 

po svém projevu v hotelu Ambassador v Los Angeles v rámci amerických primárek.  

 Jednoduše analyzovat metody, které Fallaci využívala při vedení těchto rozhovorů 

(přičemž už například zmíněný rozhovor s Robertem Kennedym může být ukázkou 

konfrontačního rozhovoru, ale ještě zdaleka ne tak útočného, jako v jiných případech – 

např. s Kaddáfím, ajatolláhem Chomejním či Muhammadem Pahlávím), není možné.  

  „V případě Fallaciové šlo zřejmě o umělecké, subjektivní portréty osobností, 

komponované z fragmentů interview, přičemž přicházela ke zpovídanému s jasným 

a zřetelným názorem a čekala, jestli ji partner donutí její postoj přehodnotit,“ píše Karel 

Hvížďala v knize Mardata: vzpoury v žurnalistice. Dodal také, že Fallaci se ve většině 

případů ujistila, aby byla v jejích rozhovorech a reportážích pozornost zaměřena hlavně 

na ni, což odporuje některým základním principům rozhovoru, jak je autor popsal výše.81
 

  Autor bude v další části práce využívat takzvanou hermeneutickou interpretaci, čili 

metodu, která klade důraz na detailní porozumění textu nejen v jeho samotném obsahu, 

ale i s ohledem na kontext a konotace daného materiálu.82 O zásadních specifikách při 

kvalitativní analýze mediálního výstupu psala profesorka Jane Kronick. Poukazuje mimo 

jiné na to, že bez přítomnosti autora u výzkumu nedává smysl pokoušet se analyzovat, 

co chtěl vlastně „básník říci“. 83  Autor zvolí určité části textů, které budou vhodným 

vzorkem s ohledem na jeho důležitost pro zkoumané téma, nikoliv na základě jeho 

reprezentativity. Autor následně srovná zmíněné vzorky rozhovorů Oriany Fallaci s prací 

Karla Hvížďaly. 

  „Snahu (donutit respondenta říct něco kontroverzního či nepředpokládaného) má 

novinář vždycky, zvláště aby politici řekli něco překvapivého. Ale jak to probíhalo zrovna 

v jejím případě, nikdo neví. Ale je docela možné, že svou agresivitou je mohla 

vyprovokovat k výrokům, které by jinak nikdy nevypustili z úst,“ uvedl v rozhovoru 

s autorem na adresu Fallaci Hvížďala. 

 
81  HVÍŽĎALA, Karel. Mardata: vzpoury v žurnalistice : dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2006-

2011. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-851-7. s. 38 
82  SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 391 
83  KRONICK, Jane C. 1997: „Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat“. s. 57-67, in: 

Sociologický časopis. Vol. 33 No. 3 
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4.1. Specifika práce Oriany Fallaci 

  Německý profesor Michael Haller se domníval, že důvodem, proč dokáže Fallaci 

své respondenty rozčílit, je její ničím nekontrolovatelná egocentričnost. Jak už bylo 

uvedeno výše, Fallaci se zřejmě snažila, aby si čtenář v každém rozhovoru či reportáži, 

které psala z Vietnamu nebo Mexika, všímal hlavně jí a jejího projevu. Otázkou je, zda 

skutečně všechny rozhovory probíhaly tak, jak je později Fallaci popsala ve svých knihách 

a jak vyzněly jejich přepisy. Výčet kontroverzních momentů, které jsou mezi některými 

odborníky obecně známé, je dlouhý. Lecha Walesu prý přiměla říct, že kromě Bible toho 

nikdy o moc víc nepřečetl84, Kaddafího se zase opakovaně ptala, proč je ve své zemi tak 

neoblíbený, o kontroverzním rozhovoru s Henrym Kissingerem, v němž tehdejší americký 

poradce pro otázky národní bezpečnosti při kabinetu prezidenta Richarda Nixona řekl, že 

válka ve Vietnamu byla zbytečná85, už byla řeč v dřívější části práce. 

  Ale její rozhovory nebyly jen o těchto konkrétních příkladech momentů, kdy 

se respondent nechal unést nebo v nestřežené chvíli uvedl informaci, kterou by normálně 

neřekl. Jedná se o ukázky konfrontačního stylu interview, do něhož novinář vstupuje 

s konkrétními názory a očekává, jak to bude na jeho protivníka fungovat. Vlastně se jedná 

o úplný opak interview, než jak ho popisuje třeba zmíněný Petr Volf. Fallaci 

se zpovídaného naopak snaží zahnat do kouta (jak autor doloží na ukázkách – viz níže) 

a rozhodně neustupuje, i když vidí, že je v úzkých. Kontrast je naopak vidět při 

rozhovorech s respondenty, s nimiž očividně souhlasila nebo které obdivovala. V takových 

případech Fallaci výjimečně ustupuje do pozadí a nechává hlavní slovo respondentovi. Ať 

už její rozhovory probíhaly jakkoliv, je jasné, že Fallaci rozhodně nepodceňovala přípravu. 

Z jejích otázek je očividné, že se vždy snažila zjistit si co nejvíce možných informací 

o svém respondentovi i o kontextu všech možných událostí.  

Jásir Arafat, Jordánsko – Ammán, březen 1972 

  V době rozhovoru bylo Arafatovi 43 let a byl předsedou Organizace 

pro osvobození Palestiny (v roce 2004 ho ve funkci nahradil Mahmúd Abbás). Zemřel 

v roce 2004 ve funkci prezidenta Palestinské autonomie. Znám byl také pod jménem Abu 

Amar, jak ho také Fallaci oslovovala. V roce 1994 získal Nobelovu cenu za mír, poté co 

 
84  HVÍŽĎALA, Karel. Mardata: vzpoury v žurnalistice : dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2006-

2011. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-851-7. s. 34 
85  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 

U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146. s. 51 a 55 
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pod vedením Spojených států spolupracoval na vytvoření míru s Izraelem. Cenu ten rok 

získali také izraelský ministr zahraničí Šimon Perés a premiér Jicchak Rabin. Prestižní 

ocenění získali, aniž by jejich snaha vedla k nějakému smysluplnému řešení. Jeden z členů 

výboru, který laureáty vybírá, rezignoval a Arafata označil za teroristu.86 Ještě v roce 1972 

to ale během rozhovoru s Fallaci nevypadalo, že by měl Arafat vůbec kdy zájem s Izraelem 

spolupracovat. Během něj mimo jiné zatvrzele tvrdil, že Palestinci chtějí proti Izraeli vést 

válku a povedou ji klidně i bez spojenců. 

ORIANA FALLACI: Abu Amare, lidé o vás hodně mluví, ale hrozně málo je známo 

o vás a… 

JÁSIR ARAFAT: Jediná věc, která se o mně dá říct, je ta, že jsem skromný palestinský 

voják. Stal jsem se jím v roce 1947 spolu s členy své rodiny. Ano, to byl rok, kdy se moje 

vědomí probudilo, a já jsem pochopil, jak barbarská invaze proběhla v mém státě. Žádná 

taková nikdy v historii lidstva neproběhla. 

OF: Kolik vám bylo let? Ptám se, protože váš věk se považuje za velkou kontroverzi. 

JA: Žádné osobní otázky. 

OF: Abu Amare, já se ale ptám pouze na váš věk. Nejste žena. Můžete mi to říct. 

JA: Řekl jsem: žádné osobní otázky. 

OF: Abu Amare, jestli nechcete uvést svůj věk, proč se pořád vystavujete světu 

a necháváte na sebe nahlížet jako na vůdce palestinského odboje? 

JA: Ale já nejsem jeho vůdce. Ani být nechci. Opravdu, přísahám. Jsem jen členem 

Ústředního výboru, jeden z mnoha. Abych byl přesný, byl jsem pověřen, abych se stal jeho 

mluvčím. To znamená tlumočit, co ostatní rozhodnou. Jde o velké nedorozumění, 

považují-li mne za vůdce – palestinský odboj nemá vůdce. Snažíme se aplikovat koncept 

kolektivního vedení, což samozřejmě přináší jisté potíže, ale i tak na tom trváme. Máme 

za to, že je nemyslitelné vložit takovou zodpovědnost a prestiž na bedra jednoho muže. Je 

to moderní koncept a pomáhá nám i při vedení mas, které bojují, našich bratrů, kteří 

umírají. Pokud zemřu, vaše zvědavost se nasytí a dozvíte se o mně všechno. Do té doby ale 

ne. 

 
86  Pět nejhorších rozhodnutí v dějinách Nobelových cen — ČT24 — Česká televize. ČT24 — 

Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 15.03.2020]. 

Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1239393-pet-nejhorsich-rozhodnuti-v-dejinach-nobelovych-cen 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1239393-pet-nejhorsich-rozhodnuti-v-dejinach-nobelovych-cen
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OF: Neřekla bych, že si vaši soudruzi nemohou dovolit nechat vás zemřít. Ale soudě podle 

vašich bodyguardů mám pocit, že jste pro ně mnohem užitečnější, dokud jste naživu. 

JA: Ne. Naopak si myslím, že bych byl mnohem platnější, kdybych zemřel. Má smrt by 

naší věci opravdu pomohla, zafungovala by jako rozbuška. Dokonce si dovolím 

podotknout, že je poměrně pravděpodobné, že zemřu. Může to být dnes večer nebo zítra. 

Pokud zemřu, nebude to tragédie. Někdo jiný povede Al Fatah (Palestinské národně 

osvobozenecké hnutí – politická strana – pozn. aut.) a naše muže do bitev. Jsem více než 

připraven zemřít. Nebojím se o svou bezpečnost tolik, jak si asi myslíte. 

OF: Rozumím. Na druhou stranu ale sám občas hranice Izraele překračujete, mám pravdu, 

Abu Amare? Izraelci jsou přesvědčeni, že jste byl na jejich území dvakrát a pouze náhodou 

jste unikl. Dodávají, že komukoliv se to podaří, musí být velice inteligentní. 

JA: To, čemu říkáte Izrael, je můj domov. Takže jsem nebyl v Izraeli, ale u sebe doma a 

mám veškerá práva na to jít domů. Ano, byl jsem tam mnohokrát a nikoliv jen dvakrát, 

jezdím tam neustále, kdykoliv se mi zachce. Samozřejmě není snadné mé právo 

uplatňovat, když jsou jejich kulomety pořád připravené. Ale je to snadnější, než si myslí 

oni, záleží na okolnostech a také na místě, vybraném pro překročení hranic. Člověk musí 

být inteligentní, v tom mají pravdu. Není náhoda, že těmto cestám říkáme „cesta lišky“. 

Ale klidně jim můžete vyřídit, že naši muži tyto cesty podnikají každý den. A cílem není 

vždy jen útočit na nepřítele. Snažíme se, aby si i mladí zvykli na překračování hranic, aby 

poznali svou zem a dokázali se tam pohybovat s lehkostí. Občas se nám podaří dostat se až 

k Pásmu Gazy a do Sinajské pouště. Vozíme tam i zbraně. Bojovníci z Gazy nedostávají 

své zbraně přes moře, ale od nás. 

OF: Abu Amare, jak dlouho to ještě bude pokračovat? Jak dlouho zvládnete odporovat? 

JA: Zatím tak daleko nekalkulujeme. Jsme pouze na začátku velké války. Jsme teprve 

na začátku příprav, protože to bude dlouhá válka. Zcela jistě bude trvat po generace. Ani 

my nejsme první generace, která bojuje. Svět neví, nebo možná zapomíná, že naši otcové 

ve dvacátých letech bojovali se sionistickou invazí. Tehdy byli slabí, protože stáli moc 

dlouho sami proti nepříteli, který měl anglickou, americkou a celkově imperialistickou 

podporu. Ale od roku 1965 jsme silní. To byl rok, kdy vznikl Al Fatah. A my jsme nyní 

pro Izrael velkou hrozbou. Naši muži jsou čím dál silnější, získávají zkušenosti a vylepšují 

své útoky i strategii guerillas. Ptáte se, jak dlouho bude schopni odporovat. To je špatná 

otázka. Správně byste se měla ptát, jak dlouho to vydrží Izrael. Protože my se nikdy 
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nezastavíme, dokud se nevrátíme domů a nezničíme Izrael. Spojení Arabského světa nám 

to umožní. 

OF: Abu Amare, vy vždycky hovoříte o jednotě Arabského světa. Ale sám dobře víte, že 

ne všechny arabské státy chtějí jít do války za Palestinu a také víte, že některé státy už jsou 

ve válečném stavu a z jejich pohledu by bylo nejschůdnější mírové řešení, Někteří ho 

možná i očekávají. Mluvil o tom i (tehdejší egyptský prezident) Násir. Kdyby mělo 

k takovému mírovému řešení dojít, jak očekává i Rusko, co budete dělat? 

JA: My to ale nebudeme očekávat. Nikdy. Budeme pokračovat ve válce proti Izraeli klidně 

i sami, dokud nedostaneme Palestinu zpět. Konec Izraele je cílem našeho utrpení a tak 

nepřipadají v úvahu žádné kompromisy ani zprostředkovatelé. Důvody boje zůstávají 

stejné od roku 1965, kdy byl založen Al Fatah. Ať se to našim spojencům líbí nebo ne. Za 

prvé: násilná revoluce je jediná možnost, jak si vzít zpět zemi našich otců. Za druhé: násilí 

je nástrojem ke zničení sionismu ve všech jeho politických, ekonomických i vojenských 

formách a (naší snahy) navždy ho vypudit z Palestiny. Za třetí: naše revoluce musí být 

nezávislá na kontrole jakékoliv strany či státu. Za čtvrté: tato akce bude trvat opravdu 

dlouho. Známe cíle lídrů některých arabských států. Chtějí vyřešit tuto krizi mírovou 

dohodou. Až to nastane, postavíme se proti tomu. 

OF: Shrnutí: vy tedy vůbec, za žádných okolností, nechcete mír, po kterém všichni touží. 

JA: Ne. Nechceme mír. Chceme válku, vítězství. Mír pro nás znamená absolutní destrukci 

Izraele a nic jiného. To, čemu vy říkáte mír, je mír jen pro Izrael a imperialisty. Pro nás je 

to nespravedlnost a ostuda. Budeme bojovat, dokud nedosáhneme vítězství. Klidně dekády, 

celé generace, pokud to bude potřeba. 

OF: Buďme praktičtí, Abu Amare. Skoro všechny vaše základny jsou v Jordánsku, jiné 

v Libanonu. Libanon si opravdu nepřeje jít do války, Jordánsko by se jí také moc rádo 

vyhnulo. Řekněme, že se tyto dva státy domluví s ostatními na mírovém řešení a zabrání 

vašim útokům na Izrael. Jinými slovy, zabrání vašim guerillas. Už se to stalo dříve a může 

se to stát znovu. Pokud tato situace nastane, jak se zachováte? Vyhlásíte válku Jordánsku 

a Libanonu? 

JA: Nemůžeme bojovat na základě „kdyby“. Je právem každého arabského státu 

rozhodnout se, co si přeje a to platí i o mírovém řešení s Izraelem. Naším právem je chtít 

se vrátit domů bez kompromisů. Některé z arabských států stojí bezpodmínečně za námi. 

Jiné ne. Ale riziko, že zůstaneme ve válce proti Izraeli sami, je riziko, se kterým 
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pochopitelně musíme počítat. Stačí se podívat na všechny ty urážky, které se na nás valí 

a na to neuctivé zacházení. Už to, že jsme vůbec vznikli, se dá považovat za zázrak. Jako 

svíčka, která se v roce 1965 rozsvítila uprostřed největší temnoty. Teď ale máme hodně 

plamínků, které postupně osvítí celý Arabský svět. A dokonce i oblasti za ním. 

OF: To je velmi poetická a diplomatická odpověď, ale nereaguje na otázku, na kterou jsem 

se vás ptala. Abu Amare. Ptala jsem se, zda Jordánsku vyhlásíte válku, pokud se rozhodne, 

že už vás na svém území nadále nechce? 

JA: Jsem voják a vojenský vůdce. Jako takový musím udržovat tajemství. Nebudu ten, kdo 

vám odhalí, kde a s kým hodláme válčit. Kdybych to udělal, Al Fatah by na mě mohl uvalit 

válečný soud. Takže si vyvoďte vlastní závěry z toho, co jsem už řekl. Budeme pokračovat 

v tažení za svobodou Palestiny až do konce, bez ohledu na to, zda se to státům, na jejichž 

území sídlí naše základny, líbí nebo ne. I teď jsme na území Palestiny. 

OF: Jsme v Jordánsku, Abu Amare. A já se vás ptám: Co je vlastně Palestina? Vždyť její 

národní identita se za celá ta léta ztratila, podobně jako geografické hranice. Na tomto 

území byli Turkové, po nich Britové a pak Izrael. Jaké jsou tedy geografické hranice 

Palestiny? 

JA: My o hranicích nemluvíme. Nejsou ani v naší ústavě, protože ti, kteří stanovili hranice, 

byli kolonisté, kteří nás napadli po Turcích. Z arabského úhlu pohledu člověk nemluví 

o hranicích, Palestina je jen kapka v obrovském arabském oceánu. A naše národnost je ta 

arabská, která se rozléhá od Atlantského oceánu po Rudé moře a dál. Jediné co chceme, je 

osvobodit své ruce a zrekonstruovat demokratický Palestinský stát. 

OF: Pokud ale mluvíte o státě, musíte zároveň mluvit o geografických hranicích, mezi 

nimiž je, nebo bude, zřízen. Abu Amare, ptám se ještě jednou: Jaké jsou geografické 

hranice Palestiny? 

JA: Jako náznak se můžeme rozhodnout, že hranice Palestiny budou ty, které ustanovil 

britský mandát. Pokud použijeme anglicko-francouzskou dohodu z roku 1918, tak 

se palestinské území rozkládá od městečka Naqurah na severu až po město Akaba na jihu 

a od Středozemního moře po řeku Jordán a poušť Negev. 

OF: Chápu. Ale vámi vymezené území zahrnuje určitou část území Jordánska. Celá oblast 

na západ od Jordánu. Západní břehy. 
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JA: Ano, ale opakuji, hranice palestinského území nemají žádný význam. Důležitá je 

arabská jednota, to je vše. 

OF: Hranice jsou důležité, pokud se dotýkají nebo přímo překračují hranice jiného, 

existujícího a suverénního státu, jako Jordánsko. 

JA: Západní břehy jsou palestinské území. 

OF: Abu Amare, jak je možné mluvit o arabské jednotě, když takové problémy budou od 

nynějška vyvstávat i s dalšími arabskými státy? Ani vy, Palestinci, nejste mezi sebou 

ve shodě. Je velký rozdíl například mezi hnutím Al Fatah a Lidovou frontou 

pro osvobození Palestiny. 

JA: Každá revoluce má své interní problémy. Během alžírské revoluce se také objevilo 

několik hnutí a dokonce i v Evropě, pokud je mi známo, byla více než jedna odbojová 

skupina. V samotném Vietnamu je také několik hnutí najednou, Vietkong je z nich jen 

nejvíce vidět, podobně jako my v hnutí Al Fatah. Al Fatah v sobě zahrnuje 97 procent 

všech bojovníků a je tou organizací, která bojuje na okupovaných územích. Lidová fronta 

se už v únoru 1969 rozdělila na pět částí, z nichž čtyři už přešly pod Al Fatah. Takže 

se pomalu spojujeme dohromady. George Habash (tehdejší šéf Lidové fronty – pozn. aut.) 

zatím není spojen s námi, brzy ale bude. Už jsme mu nabídli, aby se k nám přidal. Co se 

cílů týká, není vlastně žádný rozdíl mezi námi a Lidovou frontou. 

(ukázka z rozhovoru mezi Orianou Fallaci a Jásirem Arafatem z knihy Interviews with History and 

Conversations with Power) 

  V dalších částech rozhovoru se Jásir Arafat mimo jiné přiznal k tomu, že svým 

způsobem obdivuje Izrael. Zároveň ale řekl, že za současný stav situace mohou stejně tak 

vojenští představitelé jako civilisté. Na krátké ukázce z rozsáhlého interview se dají ukázat 

některé metody, které autor následně doloží na dalších rozhovorech.  

  Jednak je třeba si uvědomit, že Fallaci dělala jako žena rozhovory s muži 

vyznávajícími islám. Postavení žen v islámu je předmětem mnoha sporů a přístup k nim 

se hodně liší podle prostředí. Samotným Palestincům se Fallaci věnovala později 

ve zmiňované knize Inšalláh, kde je vyobrazila jako nepřátele, kteří v Libanonu obsadili 

muslimskou část Bejrútu. Mluvila o nich jako o lidech, kteří jsou plní nenávisti, chuti 

zabíjet, kteří poslouchají jen své ajatolláhy a ze svých problémů viní jiné. Jako částečnou 

omluvu pro vypsané vlastnosti uznala, že byli Palestinci po dlouhou dobu utlačováni 
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a šikanováni.87 I proto se setkání s Jásirem Arafatem (ale i jinými představiteli arabských 

států) dá považovat za velkou statečnost.  

  V tomto konkrétním rozhovoru je vidět, že se Fallaci nebála kontroverzní debaty. 

Pokládala dotazy, které zcela očividně Arafatovi nebyly po chuti. Od těch zcela banálních, 

kterými se mohla jen snažit odlákat pozornost (jako například Arafatův věk hned 

na začátku) až po ty zásadně geopolitické, o nichž její respondent nerad mluvil. Definovat 

hranice Palestiny je do nynějška extrémně těžké. Leží na pravém břehu řeky Jordán a také 

na krátkém úseku u Středozemního moře (Pásmo Gazy). Klíčová města jsou především 

Hebron a Betlém. Stát jako takový již uznalo více než sto zemí světa a od roku 2012 je 

Palestina nečlenským, takzvaným pozorovatelským státem OSN.88  

  Dotaz na vymezení hranic je sám o sobě komplexní a podle odpovědi je jasné, že 

ani sám Arafat v době rozhovoru pořádně nevěděl, jak na něj odpovědět. V tu chvíli 

se Fallaci zaměřila na možná nejkontroverznější geopolitické téma nejen té doby, ale 

i současnosti a tím jsou Západní břehy Jordánu, respektive narušení suverénního území 

existujícího státu.  

  Je jasné, že pro specifickou analýzu by bylo nutné slyšet intonaci, specifické 

hlasové projevy či dokonce vidět nonverbální výrazy obou mluvčích. Fallaci ve svých 

přepsaných rozhovorech čtenáři nepřibližuje momentální psychické rozpoložení jejích 

respondentů, nepopisuje, kdy se dotazovaný zasmál či zamračil a nechává toto všechno na 

představivosti recipienta informací. Jedním ze vzorců, který se v rozhovorech často 

objevuje, jsou především opakované dotazy na stejné téma, dokud respondent neodpoví 

opravdu uspokojivě nebo pokud Fallaci nedojde trpělivost. To platí nejen v rozhovoru 

s Arafatem, kdy se Fallaci mimo jiné opakovaně ptá na zmíněné vymezení hranic, ale i pro 

další rozhovory. 

  Dalším zajímavým poznatkem je, že Fallaci zřejmě pro autenticitu nechala 

ve svých rozhovorech právě i ony pasáže, v nichž Arafat odpovídal vyhýbavě na její 

dotazy, přestože tyto části sami o sobě přílišnou vypovídací hodnotu nemají. Sebe zde staví 

do kontrastu jako silnější osobnost, která dominuje v dané komunikační situaci. Jde o střet 

dvou lidí, kteří spolu zjevně nesouhlasí ani si pravděpodobně nejsou sympatičtí (výjimkou 

budiž rozhovor s ajatolláhem Chomejním, který ji dle vlastních slov přinejmenším 
 

87  FALLACI, Oriana. Insciallah. Milano: Rizzoli libri S.p.A., 1990. ISBN 88-17-85374-7 s. 599-600 
88  OSN uznalo státnost Palestiny, Češi byli proti — ČT24 — Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější 

zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 16.03.2020]. Dostupné 

z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1131531-osn-uznalo-statnost-palestiny-cesi-byli-proti 
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imponoval a označila ho za nejkrásnějšího starého muže, kterého kdy viděla 89 ), kdy 

se Fallaci snaží svého obvykle mocného respondenta zatlačit do kouta nebo minimálně 

udržet na otěžích. 

  Rozhovor se vždy skládá z jednotlivých replik komunikačních partnerů (v tomto 

případě se jedná o dvojici, ale nemusí jít o pravidlo). Replika je chápána jako „souvislá 

promluva jednoho mluvčího, jako uzavřený komunikační celek“.90 Každý z mluvčích má 

vždy specifickou formu, jak oslovit toho druhého a předat mu slovo. V rozhovorech 

v žurnalistickém smyslu slova je iniciátorem novinář. Jedním ze zajímavých fenoménů je 

například to, jak Fallaci své respondenty oslovuje, zda jejich titulem, příslušností například 

k některé z politických institucí či jménem. U přepsaného rozhovoru je jedním 

ze základních úkolů novináře nějakým způsobem svého respondenta představit a naznačit, 

jak komunikační situace probíhá 91  a na oslovování respondentů lze alespoň částečně 

vypozorovat vztah, který Fallaci chovala ke svým respondentům: Arafatovi říká Abu 

Amare, podobně jako Lecha Walesu oslovuje Lechu. Henrymu Kissingerovi říká doktore 

Kissingere, Goldě Meir paní Meir, zatímco třeba Dalajlámovi říká Vaše svatosti. Tímto 

jednoduchým a možná automatickým způsobem (není vždy běžné, že se rozhovory 

publikují i s oslovováním respondenta) se Fallaci daří poměrně přesně vymezit 

komunikační situaci. 

  Fallaci později sama přiznala, jak v knize Oriana Fallaci: the journalist, 

the agitator, the legend píše jiná italská novinářka a spisovatelka Cristina de Stefano, že jí 

byl Arafat nesympatický, protože byl naprosto očividně neupřímný. „Setkání s Arabem, 

který bezmezně věří ve válku, a Evropanem, který už v násilí nevěří, je neuvěřitelně 

složité. Především proto, že můj náhled pochází z evropského prostředí a z nenávisti 

k nenávisti, zatímco názory mého respondenta stály na zákonu oko za oko, zub za zub,“ 

vysvětlila po návratu ze Středního východu Fallaci.92
 

  Pro ilustraci v kontrastu s prvním uvedeným rozhovorem je možné uvést interview 

právě se čtrnáctým dalajlámou Tandzinem Gjamccho, v němž se naopak jasně odráží obdiv 

Fallaci k jeho osobě a celé interview je vedeno v tomto duchu. 

 
89  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 

U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146 s. 229 
90  SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s.464 
91  HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. s. 115 
92  DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 

York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864. s. 163 a 164 
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Dalajláma - Tandzin Gjamcho, září 1968, Indie – Dharamsala 

Současný dalajláma je čtrnáctým v historii a ve své pozici je od roku 1950. Jedná 

se o duchovního vůdce Tibeťanů, který se v roce 2011 vzdal svých politických funkcí 

v čele tibetské exilové vlády. Tehdy uvedl, že se chce dát prostor demokraticky zvolenému 

vůdci. „Mé rozhodnutí vzdát se tohoto úřadu neznamená, že se chci vzdát své 

odpovědnosti," řekl dalajláma v projevu v severoindické Dharamsale, kam se uchýlil 

v roce 1959 po potlačení protičínského povstání. Odchod z čela vlády podle něj nebyl 

„projevem malomyslnosti,“ ale rozhodnutím, jež Tibeťanům prospěje.93 Fallaci ho v roce 

1968 popsala jako mladého muže, který se na první pohled neliší od ostatních. Popsala ho 

jako muže, který nemá naději, že se vrátí do Tibetu, odkud před lety utekl, ale zároveň 

moderního a liberálního. Sám dalajláma prý přirovnal situaci v Tibetu k té, která vyvstala 

po invazi sovětských vojsk v srpnu 1968 v Československu.94  

  „Ať už s ním souhlasíte nebo ne, zůstává úžasným člověkem. Je podzimní ráno, 

jeho zahrady jsou plné kvetoucích růží a od chrámu zní dlouhý, hluboký zvuk rohu, který 

svolává věřící k modlitbě. Jeho hlas je v kontrastu jako zvon a má velmi přátelský smích. 

A směje se uprostřed každé odpovědi. Dokonce mi slibuje, že až přijede do New Yorku, 

tak že se mi určitě ozve, i když ví, že se odsud nedostane,“ popisuje s obdivem Fallaci svou 

návštěvu v Darmasale. 

ORIANA FALLACI: Svatosti, kdyby se stal zázrak nebo nějaká bezprecedentní politická 

změna a vy byste se mohl vrátit do Tibetu a žít tam, v současných podmínkách, dokázal 

byste vést komunisticky orientovaný stát? 

JEHO SVATOST DALAJLÁMA: Samozřejmě. Co bych to byl za vůdce, kdybych chtěl 

změnit přirozené směřování národa? Jsou lidé, kteří rádi kouří, a lidé, kteří ne. Fakt, že já 

nekouřím, neznamená, že se stavím proti lidem, kteří ano. Mladí Tibeťané vyrostli 

obklopeni komunistickou ideologií, měl bych je odmítat jen kvůli tomu? Vůbec nemám 

starosti o komunismus v Tibetu. Komunismus je zlovolný pouze ve chvíli, kdy začne 

sloužit imperialismu. Podobné je to i s čínským komunismem. Naším nepřítelem je ale 

čínský komunismus, pod nímž se ukrývá čínský imperialismus. Čína vždycky chtěla Tibet 

dobýt. Nynější události nejsou ničím jiným než opakováním událostí historie. Mým 

 
93 Dalajláma se vzdává politických funkcí - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 

internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 16.03.2020]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/dalajlama-se-vzdava-politickych-funkci-81492 
94  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 

U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146. s. 19 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/dalajlama-se-vzdava-politickych-funkci-81492
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úkolem není bojovat proti komunismu mezi Tibeťany, ale snažit se udržet naživu 

národního ducha. Musím jim připomínat, že mohou být komunisty, ale zároveň se musí 

cítit jako Tibeťané a tento pocit národní identity by měl převažovat. 

OF: Nečekala jsem, že odpovíte tímto způsobem, svatosti… 

DL: Je to jediná odpověď, kterou vám mohu dát. Jsem muž, který patří do své doby, 

nikoliv fosílie minulosti. Miluji všechny revoluční ideály, vždy jsem byl nakloněn 

inovacím. Čínští komunisté vyrábějí atomové zbraně a to je špatné. Snaží se dobýt svět a to 

je špatné. Nehledí na většinu obyvatelstva a to je špatné. Navzdory těmto špatným krokům 

se Číně přeci jen něco podařilo. A to i v Tibetu. Vzpomeňte si, že v Tibetu demokracie ve 

skutečnosti nikdy neexistovala. Snad tedy kromě života ve chrámech, kam mohl i mladý 

člověk získat vysoké postavení nehledě na svůj sociální původ. Nezapomeňte, že já jsem 

synem farmáře. 

OF: Jak byste si, svatosti, toho všeho ale mohl být vědom, když jste byl v době svého 

mládí zavřen v chrámu Potala ve Lhase (hlavní město Tibetu – pozn. aut.). 

DL: Nicméně jsem si toho vědom byl, protože jsem byl velmi moudré dítě a později velmi 

moudrý mladý muž. Dalajláma je veden k hledání moudrosti. Já tu svou našel velmi brzy 

a využil jsem ji, abych viděl a pochopil. Kláštery a místnosti v Potale byly plné zbytečných 

pokladů, stejně jako domy bohatých lidí, zatímco lidé jako já byli vykořisťováni výběrčími 

daní a dalšími. Samozřejmě, že jsem o tom všem věděl. A nepotřeboval jsem čínskou 

intervenci, abych začal uvažovat o reformách. I předtím, než jsme se dostali do područí 

Číny, jsem se snažil provést společenskou revoluci. Ale dobrou revoluci, vhodnou 

pro Tibet, pro naši historii a naše náboženství. Žádnou levnou kopii čínské revoluce. 

Pro nás Číňané nikdy nebyli nositeli revoluční ideje, nýbrž prostě a jednoduše dobyvateli. 

S životně důležitými reformami jsem začal, když mi bylo 16 let. A devět let jsem bojoval 

s Čínou, snažil jsem se jim vysvětlit, že chceme jít svou vlastní cestou a ne tou, kterou 

pro nás ušlape Peking. Pro ně ale byla revoluce sprosté slovo. Chtěli, abychom se stali 

kolonií Číny a nic jiného. Vysvětloval jsem to dokonce i Mao Ce-tungovi (tehdejšímu 

čínskému vůdci). Myslím, že to chápal. Ale jeho generály nezajímalo šíření marxistických 

teorií. Jeho generálové chtěli dominovat. A byla to právě tato dominance, která 

vyprovokovala revoltu v roce 1959. Šlo o lidovou, nikoliv buržoazní revoltu. Bylo to, jako 

by se hejno hmyzu, které bylo přikryté dekou, dostalo na svobodu a chtělo pokousat 

kohokoliv, kdo tu deku držel. O tomhle svět neví, protože svět se nikdy nezajímal o Tibet 



 

36 

 

jako o reálné místo, jako spíše o pohádkovou říši. Zajímá se o jeho poklady, tradice a 

dalajlámu. Svět si neuvědomuje, že kdyby byla možnost, Tibet by proti Číně povstal. Je to 

víceméně podobné jako v některých východoevropských zemích, například v 

Československu. 

OF: Svatosti, jak nahlížíte na komunismus? 

DL: Považuji ho za nesmírně zajímavý, řekl bych. Oceňuji smysl marxismu pro vinu, 

touhu odhalovat nespravedlnost. Pokud chcete. Aby se vám zahojila rána na ruce, vaše tělo 

si jí nejprve musí všimnout. Jak jinak by ji mohlo věnovat pozornost a vyléčit ji? Musím 

ovšem dodat, že velice oceňuji některé aspekty kapitalismu. V mnohých státech přinesl 

kapitalismus výrazný ekonomický rozkvět a udělal důležité kroky a rovnosti populace – 

stačí se podívat na Spojené státy. Navíc v ekonomice musí existovat konkurence, což je 

u komunismu prakticky nemožné. Pravdou je, že v dnešní době je bezúčelné přemýšlet 

o komunismu či antikomunismu, kapitalismu nebo antikapitalismu. Nejlepší by bylo vždy 

přijít s řešením, které bude vyhovovat lidem ve specifických ekonomických, historických 

a kulturních podmínkách. Věřím, že jsou státy, jako například USA, kde by byl 

komunismus neaplikovatelný a neefektivní. 

OF: Svatosti, co si myslíte o Mao Ce-tungovi? 

DL: Když jsem po okupaci vyrazil do Číny, tak jsem s ním několikrát mluvil. Naučil mě 

mnoho věcí. Musíte pochopit, že jsem i přes tu předčasnou moudrost moc nevěděl, co 

se děje za hranicemi mého státu. Zprávy do Lhasy chodí pomalu a zřídka. Moji učitelé 

se o druhé světové válce dozvěděli až ve chvíli, kdy už nějaký čas probíhala. A i o tom 

se dozvěděli ze starých indických novin. Když jsem otevřel atlas, neměl jsem nejmenší 

tušení, jak vypadá život v těch státech, po nichž jsem přejížděl prstem. Pro mě to byly jen 

geografické obrázky a nic víc. Stát ve tvaru listu, stát ve tvaru ryby, stát ve tvaru draka 

a tak dále. Nevěděl jsem nic o idejích, které ty národy tvořily a otřásaly. Tehdy jsem díky 

budhismu dokázal rozeznat dobro od zla, což neustále považuji za základ svého 

přemýšlení. Při hovorech s Mao Ce-tungem jsem mohl porovnat budhismus 

a komunismus. Podle mého názoru má budhismus z principu hlubší ideologii než 

komunismus. Podle obou učení je ale všechno podřízeno hmatatelné realitě. Jak ale 

hmatatelná realita vzniká? Božským stvořením? Ne, samozřejmě, že ne. Naopak vzniká 

fyzickou prací lidí. V tom se budhismus a komunismus shodují. Ale od tohoto místa jde 

budhismus dál. Protože budhismus tvrdí, že člověk tvoří realitu svým vědomím a protože 
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vytváří důvod pro existenci lidského vědomí. Tento důvod je pouze počátek všeho 

a počátek všeho je Bůh. S Mao Ce-tungem jsme se o tom dlouze bavili. Faktem je, že když 

jsem před ním došel k závěrům, které jsem vám právě nastínil, začali jsme se hádat. 

Protože jsem řekl: ano, máte pravdu, tohle všechno je pravda, ale člověk není Bůh a Bůh 

skutečně existuje. A on řekl: ne, neexistuje. 

OF: Umím si představit, že to musely být zajímavé debaty. Co ještě můžete říct o Mao Ce-

tungovi? 

DL: Žádné jednání s ním jsem neopouštěl s pocitem lhostejnosti. Vůbec nevím, jak bych 

ho měl popsat fyzicky. Vždycky nosil obnošené boty a stejnou uniformu jako všichni 

ostatní. Dýchal ztěžka, vždycky měl nedostatek vzduchu. Nebyl zdráv. I přesto ale neustále 

kouřil, dokonce, i když mluvil. Jednu cigaretu za druhou, připálil si hned, jak dokouřil tu 

předchozí. Mluvil pomalu a tiše, zvažoval každé slovo. Nikdy neřekl nic hloupého, 

nepromyšleného. Bylo na něm něco smutného a často se choval podivně. Jednou přišel 

zničehonic a řekl mi, že budhismus je dobré náboženství a že Buddha toho hodně udělal 

pro chudé. A stejně nečekaně, jako přišel, tak zase odešel. Vždycky se ke mně choval 

přívětivě. Například jednou i řekl, že náboženství je jako opiát pro masy lidí, protože 

zabraňuje rozvoji. Brzy pochopil, že mi tím prohlášením ublížil a přišel za mnou, poklepal 

mě po ramenou a vybídl mě, abych na sebe dával pozor. 

OF: Nedokážete ho vidět jako svého nepřítele, že, svatosti? 

DL: Ano. Z buddhistického hlediska nemohu přijmout koncept „nepřátelství“. Z pohledu 

Tibeťana… je možné, že dnešní nepřátelé jsou i budoucí nepřátelé. Kvůli Mao Ce-tungovi 

jsem velice trpěl a moji lidé trpěli ještě více. To ale neznamená, že nejsou schopni na to 

všechno zapomenout. Mao Ce-tung není mazaný ani dobrý diplomat. Řekl jsem mu, co 

jeho generálové dělali v Tibetu a on to pochopil. Možná je ani sám nemohl zastavit. Nebo 

se možná změnil. Nedokážu srovnat Mao Ce-tunga, kterého jsem znal s Mao Ce-tungem, 

kterým je dnes. Musí být v nějakém stádiu šílenství nebo slabosti. Ta kulturní revoluce, 

například. Krásný název, který ale nemá žádný význam. Je to demence starého muže. 

Nedokážu si ho představit s touto demencí. 

(ukázka z rozhovoru mezi Orianou Fallaci a čtrnáctým dalajlámou z knihy Interviews with History and 

Conversations with Power) 

  Interview s dalajlámou je zcela jistě naprostým opakem rozhovoru s Arafatem a to 

i přesto, že se fakticky jednalo v té době o nejvyššího duchovního, ale i politického 
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představitele Tibetu. V politickém slova smyslu tak byl dalajláma v podobném postavení 

jako Arafat – vůdce národa, který je (ať už domněle nebo skutečně) utlačován a omezován 

na základních lidských právech. Přesto Fallaci vede interview úplně jiným stylem, který 

mnohem více odpovídá základním principům novinářského interview. Sama ustupuje do 

pozadí a nechává mnohem větší prostor myšlenkám svého respondenta. Otázky, které 

dalajlámovi klade, nejsou v žádném momentě narušeny jejím názorem, neptá se agresivně, 

naopak svého respondenta pobízí v tom, aby rozvíjel své myšlenky, které načal 

v předchozích odpovědích. Opět je ale zcela zřejmé, že Fallaci za dalajlámou do Indie 

přijela s jasným názorem, který nehodlala během rozhovoru změnit. Sympatie vůči 

nejvyššímu tibetskému vůdci a představiteli jsou z její strany cítit napříč celým interview. 

  Podobný přístup měla Fallaci i v dalších případech, během rozhovoru s lidmi, 

se kterými na určitě úrovni souzněla. To se projevilo mimo jiné u rozhovorů s Goldou Meir 

či Indirou Gándhí (někdejší indická politička, předsedkyně vlády, která byla zavražděna 

v roce 1984, nemá nic společného s duchovním vůdcem Mahátmou Gándhím). Je třeba 

si uvědomit, že zřejmě nemá smysl se při analýze bavit o tom, zda byla italská novinářka 

sama objektivní, protože se dá poměrně jasně odtušit, že tomu tak nebylo. Mezi základní 

principy objektivy patří právě nepředpojatost, nesubjektivní a věcné zprostředkování 

informací. Kodex českého Syndikátu novinářů například uvádí, že by novinář měl dbát 

na rozlišování faktů od osobních názorů. 95  Podle teoretika médií Denise McQuaila 

se objektivita zakládá na osvojení si pozice odstupu a neutrality ve vztahu k předmětu 

zpravodajství (v tomto případě rozhovoru – tento základní princip by měl do jisté míry 

platit i v publicistice), absence stranění (nestavět se ve sporech na ničí stranu a zdržet 

se jakékoliv předpojatosti) a oddanosti přesnosti a dalším kritériím pravdivosti.96 Fallaci 

naprosto očividně do všech rozhovorů vstupuje předpojatě a s jasným názorem. Na tom 

se dá zcela jasně doložit, že její rozhovory nejsou a ani nemohou být považovány 

za zpravodajské a zcela objektivní - jde o čistě publicistická interview. Jejich cílem je 

mnohem více vzbudit ve čtenářích emoce na základě zaujatě prezentovaných odpovědí 

respondentů. Zaujetí je v případě Fallaci v některých případech pozitivní, někdy je 

respondentovi nakloněna (jako v případě dalajlámy či Goldy Meir), v jiných případech jde 

zase od počátku o výměnu nesmiřitelných názorů (s Arafatem, Kaddáfím, Chomejním 

 
95  Etický kodex Syndikátu novinářů ČR, z.s.. Syndikát novinářů ČR, z.s. [online]. Copyright © 2017 [cit. 

23.03.2020]. Dostupné z: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/  
96  MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 

978-80-7367-574-5. s. 172 
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a dalšími). Možná nejmarkantněji je tento rozdíl poznat na dvou interview, která Fallaci 

vedla v roce 1972 jen dva měsíce po sobě. První bylo v únoru se zmiňovanou Indirou 

Gándhí, která se po vítězství ve válce s Pákistánem stala opět předsedkyní indické vlády 

(této pozice se předtím musela vzdát). Druhý rozhovor pak Fallaci nabrala v dubnu 

s představitelem Pákistánu, který ve zmíněné válce prohrál, prezidentem Zulfikárem Alím 

Bhuttem. S Gándhí vedla Fallaci rozhovor mnohem umírněněji a méně agresivně než 

s Bhuttem. Její otázky byly v případě rozhovoru s indickou premiérkou výrazně jemnější a 

dokonce se v jednom případě i zeptala, zda nebyla Gándhí její otázkou moc pohoršena.97 

V rozhovoru s pakistánským prezidentem naopak jsou její otázky podobně ostré jako 

v případě Jásira Arafata a dalších. Její přístup tak byl zcela odlišný a to přesto, že 

se jednalo o představitele vítěze a poraženého z totožného konfliktu. Otázkou je, zda za její 

odlišný přístup může například to, že o sobě Bhutto mluvil jako o muslimovi. 

  Fallaci podle autorky její biografie Cristiny de Stefano sama v objektivitu nevěřila. 

„Když jedu metrem v New Yorku a vidím reklamy na noviny, na nichž je napsáno „fakta, 

nikoliv názory“, tak se musím smát tak nahlas, až se celý vagón otřásá. Co to vlastně 

znamená? Já jsem tím, kdo interpretuje fakta. Vždy píšu z první osoby. A kdo jsem já? 

Přece lidská bytost,“ cituje svou krajanku de Stefano.98 Fallaci se přirovnala k malíři, který 

maluje portréty jiných lidí. „Pokud maluji váš portrét, nemám právo jej namalovat částečně 

podle sebe?“ ptala se ironicky. Zároveň ale dodala, že i tak pro ni při interview platí jistá 

pravidla. Uvedla, že vždy publikovala všechno, co její respondenti řekli, pokud to bylo 

součástí tématu, a nebo pokud jí to výslovně nezakázali. „Pokud mi řekli, že něco nesmím 

vydat, tak jsem to neudělala. Rozhovor je svým způsobem o dohodě, o jakési smlouvě. 

Pokud ji novinář nedodrží, čím se pak stává? Zlodějem slov? Zároveň ale nikdy 

nenechávám své respondenty si interview přečíst předtím, než ho publikuji,“ popsala 

a naznačila, že slovo autorizace jí bylo cizí.99
 

„Jedna z verzí mluví o tom, že s natočeným  materiálem hodně pracovala, a i když to 

někdy mohlo být v neprospěch respondentů. Její rozhovory byly tak známé 

a respondentům často přinesly takovou slávu, že neprotestovali. Ale jestli je to pravda, to 

se netroufám říct,“ myslí si Karel Hvížďala. 

 
97 FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 

U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146. s. 269 
98  DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 

York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864. s. 167 
99  Tamtéž  
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Henry Kissinger, Spojené státy americké – Washington D.C., listopad 1972 

V další ukázce vede Fallaci rozhovor s americkým politologem, bývalým politikem 

a diplomatem Henrym Kissingerem. Všichni tři vybraní respondenti jsou z různých důvodů 

držiteli Nobelovy ceny, kterou obdrželi v různých dobách. Už výše bylo zmíněné, že 

Kissinger tu svou získal v roce 1973, tedy rok poté, kdy s ním Fallaci vedla rozhovor. V té 

době byl poradcem pro otázky národní bezpečnosti, později se stal i ministrem zahraničí. 

V této pozici vydržel čtyři roky za vlád Richarda Nixona a Geralda Forda. V rozhovoru 

s Fallaci se například zmínil o tom, že nikdy a priori nebyl proti válce ve Vietnamu, kterou 

pomohl zastavit, ačkoliv ji sám označil za zbytečnou. Kissinger je zároveň autorem 

mnohých respektovaných politologických a historických literárních děl (mimo jiné 

například Umění diplomacie - Od Richelieua k pádu Berlínské zdi100). Kissinger také  

obdržel v roce 1998 český řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy z rukou tehdejšího 

prezidenta Václava Havla.101
 

ORIANA FALLACI: Povídejme si o válce, doktore Kissingere. Vy nejste pacifista, že? 

HENRY KISSINGER: Ne, opravdu si nemyslím, že bych byl pacifistou. I když respektuji 

upřímné pacifisty, rozhodně s nimi nesouhlasím a o to méně s těmi, kteří to myslí tak 

napůl. Na jedné straně jsou stoprocentními pacifisty a na straně druhé jsou úplným 

opakem. Jediní pacifisté, s nimiž jsem ochoten hovořit, jsou ti, kteří chápou následky 

mírové politiky do jejích konečných důsledků. Ale i s nimi dokážu hovořit jen proto, abych 

jim řekl, že budou zničeni lidmi se silnější vůlí a že jejich pacifismus povede pouze 

ke strašlivému utrpení. Válka není abstraktní pojem, zakládá se na konkrétních 

podmínkách. Válka proti Hitlerovi byla například nutná. Tím nechci říct, že válka jako 

taková je vždy nezbytná. Není nutné, aby národy válčily jen proto, aby si zachovaly 

mužnost. Chci říct, že existují principy a důvody, kvůli kterým musí být národy připraveny 

bojovat. 

OF: A co můžete říct o válce ve Vietnamu, doktore Kissingere? Přijde mi, že jste nikdy 

proti tomuto konfliktu nenamítal. 

 
100  KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor, 1996. Obzor 

(Prostor). ISBN 80-85190-51-6.  
101  Seznam vyznamenaných - Pražský hrad. Pražský hrad [online]. Copyright © 2020 Pražský hrad [cit. 

25.03.2020]. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/rad-t.-g.-

masaryka/seznam-vyznamenanych   

https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/rad-t.-g.-masaryka/seznam-vyznamenanych
https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/rad-t.-g.-masaryka/seznam-vyznamenanych
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HK: Jak jsem také mohl? Ani předtím, než jsem zastával názor, který mám dnes… Ne, 

nikdy jsem nebyl proti válce ve Vietnamu. 

OF: Nemáte ale pocit, že má (americký historik Arthur) Schlesinger pravdu, když tvrdí, že 

jediné, co vietnamský konflikt ukázal, je, že americká armáda s veškerou svou technologií 

nedokázala porazit chabě vyzbrojené muže v oděné v černých pyžamech? 

HK: To je jiná otázka. Pokud jde o otázku, zda se jednalo o nezbytnou, spravedlivou 

válku, záleží spíše na postavení, které člověk zaujme, když je země již do války zapojená 

a jediné, co zbývá, je vymyslet, jak se z toho konfliktu dostat. Koneckonců má role, 

chcete-li naše role, byla v tom co nejvíce zredukovat úroveň, na které byly americké 

jednotky do války zapojené a později boje úplně ukončit. V konečném důsledku sama 

historie ukáže, kdo toho udělal více: ti, kteří jen kritizovali a nic víc nebo my, kteří jsme 

se snažili válku zmírnit a později úplně ukončit. Ano, verdikt vynese až výklad historie 

v budoucnosti. Když je stát zapojen ve válečném konfliktu, nestačí pouze říkat, že je nutné 

ho ukončit. Musí být ukončen na základě některých principů. A to vyznívá poněkud jinak, 

než jednoduše říct, že bylo správné se do války zapojit. 

OF: Ale nemyslíte si, doktore Kissingere, že to byla zbytečná válka? 

HK: S tím mohu souhlasit. Ale nezapomeňte, že důvod, proč jsme do války šli, byl 

zachránit Jih od toho, aby byl pohlcen Severem. Chtěli jsme umožnit, aby Jih zůstal Jihem. 

Tím samozřejmě nechci říct, že tohle byl náš jediný cíl… Šlo o něco víc. Ale já dnes 

nejsem v pozici, abych si mohl dovolit soudit, zda byla válka ve Vietnamu spravedlivá, 

jestli náš zásah byl užitečný nebo zbytečný. Ale bavíme se vůbec ještě pořád o Vietnamu? 

OF: Ano. A na konto války ve Vietnamu, máte pocit, že jsou současná vyjednávání tím 

nejdůležitějším, co jste v kariéře či dokonce v životě podstoupil? 

HK: Zcela jistě jde o nejtěžší práci. Občas i nejbolestivější. Asi je lepší ta jednání popsat 

slovem „nejbolestivější“ než nejdůležitější. Celé mě to vtáhlo nejen pracovně, ale 

i emocionálně. Abyste rozuměla, začít vyjednávání s Čínou bylo extrémně intelektuálně 

náročné, ale nikoliv emocionálně. Mír ve Vietnamu byl na druhou stranu velmi náročný 

na emoce. Zda se dají ta vyjednávání nazvat tím nejdůležitějším, co jsem kdy podstoupil… 

Ne. To, čeho jsem chtěl dosáhnout, nebyl pouze mír ve Vietnamu. Chtěl jsem tři věci. Tuto 

dohodu, sblížení s Čínou a nový vztah se Sovětským svazem. Vždy jsem považoval 

za klíčové položit základy nového vztahu se SSSR. Řekl bych, že jsem to řadil na stejnou 

úroveň jako ukončení války ve Vietnamu a sblížení s Čínou. 
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OF: A to se vám všechno podařilo. Vyjednávání s Čínou byl úspěch, vyjednávání 

s Ruskem také a snaha o mír ve Vietnamu se také povedla téměř skvěle. Takže v tuto chvíli 

se vás, doktore Kissingere, zeptám na stejnou otázku, kterou jsem položila astronautům, 

když se vrátili z cesty na Měsíc: Co teď? Co vás čeká po Měsíci dalšího? Co jiného můžete 

dělat kromě létání do vesmíru? 

HK: Ahh… a co ti astronauti odpověděli? 

OF: Byli zmatení a řekli: „Uvidíme… Nevím.“ 

HK: Ani já to nevím. Skutečně nemám představu, co budu dělat, až to skončí. Ale 

na rozdíl od těch astronautů tím nejsem zmatený. Za život jsem přišel na mnoho věcí, které 

jsem mohl dělat a jsem si jist, že až opustím tuto pozici… Ovšem, budu potřebovat nějaký 

čas na rekuperaci, astronautsky řečeno dekompresi. Určitě najdu něco, co bude stát za to. 

Nechci nad tím teď přemýšlet, mohlo by to ovlivnit mou práci. Procházíme skutečně 

revolučním obdobím. Plánovat si dnes vlastní život je chování hodné nižší střední třídy 

z devatenáctého století. 

OF: Vrátil byste se k učení na Harvardu? 

HK: Mohl bych. Ale je to velmi, velmi nepravděpodobné. Jsou mnohem zajímavější věci, 

kterým se člověk může věnovat a pokud se vší svou zkušeností nenajdu něco skutečně 

zajímavého… tak to bude opravdu jen a jen moje chyba. Navíc jsem se ani náhodou 

nerozhodl vzdát se této práce. Mám ji moc rád, víte… 

OF: Samozřejmě. Moc je vždy velice svůdná. Do jaké míry vás moc fascinuje, doktore 

Kissingere? Snažte se být upřímný. 

HK: Budu. Když máte v rukou moc a držíte si ji po dlouhou dobu, začnete mít pocit, že 

jste si ji zasloužil svými činy. Vím, že až tuto pozici opustím, budu pociťovat nedostatek 

moci. Ale moc jako taková pro mě není nijak nesmírně přitažlivá. Nebudím se každé ráno 

s myšlenkou: „Bože můj, není to úžasné, že mám k dispozici soukromé letadlo a auto 

se šoférem, které na mě vždy čeká u vchodu. Kdo by si to kdy pomyslel“. Ne, nic takového 

mi na mysl nepřijde. Tyto věci pro mě zajisté nejsou esenciální. Ale zajímá mě, co všechno 

se dá s mocí dělat. Věřte mi, můžete s ní dokázat skvělé věci. Každopádně to ale nebyla 

touha po moci, které mě dostala na současnou pozici. Když se podíváte na mou politickou 

minulost, musí vám být jasné, že prezident Nixon nemohl být součástí mých plánů. Byl 

jsem proti němu během tří prezidentských voleb. 
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OF: Já vím. Jednou jste dokonce řekl, že se „Nixon na prezidenta nehodí“. Cítil jste 

se někdy před Nixonem trapně, doktore Kissingere? 

HK: Nepamatuji si přesná slova, která jsem proti prezidentu Nixonovi řekl. Ale 

předpokládám, že jsem něco v tom smyslu říct musel, protože to novináři pořád opakují. 

Každopádně pokud jsem to řekl, je to jasný důkaz, že Nixon nebyl součástí mých plánů na 

zisk vysoké vládní pozice. A co se týká trapného pocitu… Já jsem ho v té době moc 

neznal. Asi jsem k němu měl klasický „intelektuální postoj“, jestli víte, co tím myslím. Ale 

mýlil jsem se. Prezident Nixon ukázal obrovskou sílu a schopnosti. I v tom, že si mě 

povolal. Nikdy jsem s ním pořádně nemluvil a on mi stejně nabídl tuhle práci. Byl jsem tím 

ohromen. Přece jen jsem mu nikdy nedal najevo žádné přátelství nebo sympatie. Ano, dal 

najevo velkou kuráž, když mě povolal do služeb svého kabinetu. 

(ukázka z rozhovoru mezi Orianou Fallaci a Henrym Kissingerem z knihy Interviews 

with History and Conversations with Power) 

  Třetí ukázka zachycuje rozhovor s člověkem, se kterým na první pohled Fallaci 

nemusela mít žádný problém. Ve své podstatě by se mohlo zdát, že se jednalo 

o neutrálního respondenta (podobně jako v případě senátora Roberta Kennedyho). Nejde 

totiž ani o arabského politického či náboženského představitele, ani o někoho, s kým 

Fallaci od pohledu sympatizuje. Přesto je paradoxně opět vedeno stylem, který byl pro 

Fallaci typický. Novinářka do něj vstupuje s jasným názorem na vietnamskou válku 

i na samotného respondenta. 

  Podle některých odborníků je právě rozhovor s Henrym Kissingerem tím, díky 

kterému si Fallaci získala mezinárodní reputaci politického interviewera. Sama později 

přiznala, že jí byl Kissinger vysoce nesympatický, což ovlivnilo její styl, kterým rozhovor 

vedla. „Neuvěřitelně chladný člověk. Během celého rozhovoru nehnul brvou, vůbec 

nezměnil svůj tvrdý, ironický výraz v obličeji. Ani jednou nenarušil svůj monotónní, 

smutný a perfektně vyrovnaný hlas. Obvykle se křivka ukazující hlasitost na diktafonu 

pohybuje nahoru a dolů, podle toho, jak respondent mluví. V jeho případě se ale ani 

nepohnula. Několikrát jsem nahlas zakašlala, abych se ujistila, že je nahrávání zapnuté 

a funguje, jak má,“ popsala svůj pocit z Kisingera Fallaci.102
 

 
102  DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 

York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864. s. 165 
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  Interview, které trvalo méně než hodinu a bylo publikováno nejen v L'Europeo, ale 

i některých prestižních amerických denících, se později stalo skutečně slavným a oba 

aktéři na něj byli opakovaně dotazováni. Jedním z důvodů byly i kontroverzní vyjádření 

tehdejšího strůjce Nixonovy zahraniční politiky. Už byla řeč o tom, že Kissinger uznal, že 

válka ve Vietnamu byla zbytečná. Ačkoliv jeho odpovědi i z přepisu, který Fallaci 

publikovala, vyznívají diplomaticky, Kissinger se neubránil ani dalším formulacím, které 

se nelíbily ani prezidentu Nixonovi. Kupříkladu sám sebe označil za „kovboje“, který 

všechna rozhodnutí koná na základě vlastní vůle. Kissinger se nejprve snažil popřít, že by 

některá vyjádření v rozhovoru zazněly (proti čemuž se postavila Fallaci, která se údajně 

bránila nahrávkou). Po smrti Fallaci ale přiznal, že „význam mých odpovědí zachytila 

přesně“.103  

  Jedním z důvodů, proč Fallaci přistoupila k rozhovoru s Kissingerem, se kterým 

a priori nemusela mít problém, podobně agresivně jako k těm, která vedla s arabskými 

vůdci, může být ten, že sama nenáviděla válku (jak bylo naznačeno v kontextu s Jásirem 

Arafatem) a lidi s mocí. Problematická tak pro ni mohla být nejen Kissingerova vyjádření 

o pacifismu, který vede jen k utrpení či o tom, že byl v podstatě zastáncem války 

ve Vietnamu, ale i jeho láska k moci. Stejně jako měla problém s válkou, kterou zažila 

na vlastní kůži, pohrdala právě i lidmi, kteří měli podle ní přehnanou moc. Kissinger 

v rozhovoru s ní mimo jiné uvedl, že mocní lidé mohou dělat „úžasné věci“. Sám pracoval 

pro administrativu pod vedením prezidenta, se kterým původně nesouhlasil. Dodal ale, že 

za jeho spoluprací s Nixonem není žádný machiavellismus. Na závěr rozhovoru sama 

Fallaci uvedla, že nikdy nedělala rozhovor s někým, kdo by tak dokonale uhýbal otázkám 

a přesným definicím. „Ještě jsem nedělala rozhovor s někým, kdo by spustil obranný 

systém kdykoliv se někdo zvenčí pokusí objevit jeho osobnost“.104 Na konci jí Kissinger 

přiznal, že je jako člověk vlastně stydlivý.  

 

 

 

 

 

 
103  Tamtéž s. 176 
104  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 

U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146. s. 48 
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5. Srovnání s Karlem Hvížďalou 

  V této části autor srovná práci Oriany Fallaci a Karla Hvížďaly jako nástroj 

k hlubšímu pochopení práce Oriany Fallaci. Kromě samotného srovnání jejich práce bude 

autor hojně pracovat i s informacemi, které mu Hvížďala poskytl v rozhovoru, který byl 

několikrát citován výše. 

  Na první pohled jsou patrné především rozdíly mezi oběma autory a to jak 

v prostředcích, které měli k dispozici, prostředí, ve kterém psali či ve výběru respondentů 

pro své rozhovory. Zatímco Fallaci většinu těch nejznámějších rozhovorů, jejichž povaha 

byla poměrně striktně založená na geopolitické situaci, dělala se světovými lídry, Hvížďala 

se zaměřoval na lidi, kteří podle něj měli co říct bez ohledu na to, zda se to týkalo tehdejší 

politické situace (která přesto v jeho rozhovorech obvykle silně rezonuje).  

  První z klíčových rozdílů mezi oběma autory je forma, jakou rozhovory probíhaly. 

Hvížďala totiž své nejznámější rozhovory udělal v emigraci v Německu, kde neměl mnoho 

příležitostí se se svými respondenty setkat naživo. Výjimkou potvrzující pravidlo budiž 

zmíněný knižní rozhovor s Pavlem Landovským Soukromá vzpoura, která nedávno vyšla 

ve čtvrtém vydání a podle Hvížďaly se opět vyprodala. Na rozhovoru s Landovským je 

poznat, že proběhl skutečně naživo a že na něm oba pracovali. Je živější, méně umělý 

a skutečnější než rozhovory, které byl Hvížďala nucen dělat korespondenčně.  

  Právě rozhovory z knihy České rozhovory ve světě se dají formátem s Fallaci 

nejvíce srovnat. Jedná se o kratší interview, která nejdou tak do hloubky, jako kupříkladu 

Dálkový výslech s Václavem Havlem či Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem.105
 

  „První popud k napsání této knihy vyšel z mé práce v nakladatelství Index, kde 

jsem dostal jako externí redaktor za úkol připravit do tisku Ledererovy České rozhovory. 

Řekl jsem si, že by tato kniha měla mít pokračování, protože část našich významných 

spisovatelů po okupaci odešla do zahraničí,“ řekl Hvížďala106 k tomu, jak kniha vznikala. 

V té době ale podle něj ani on ani nakladatelství nemělo dostatečné prostředky na to, aby 

Hvížďala mohl za všemi potenciálními respondenty vycestovat (někteří, jako třeba Josef 

Škvorecký, pobývali až v Kanadě). Proto se rozhodl interview provést korespondenčně, 

 
105  SCHWARZENBERG, Karel, HVÍŽĎALA, Karel, ed. Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem, 

aneb, Historická zkušenost se bohužel nedědí, kdežto předsudky ano. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-

0162-5.  
106  Příloha práce. Archiv autora 
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což sice fungovalo, ale podle autora knihy to některé respondenty začalo po čase obtěžovat 

a tak musely rozhovory skončit dřív, než by si Hvížďala přál. Nedostatek financí v této 

době je jedním z hlavních rozdílů, co se týká okolností, za kterých rozhovory obou 

analyzovaných autorů vznikaly. Zatímco Fallaci měla prostředky na vycestování 

do Jordánska, Indie nebo Číny, Hvížďala si musel poradit ze svého bydliště v Německu. 

  Hvížďala u některých interview dokázal poměrně přesně zachytit osobnost 

respondenta a to i přesto, že byl rozhovor dělán korespondenčně. To je i případ interview 

s hudebníkem Karlem Krylem, který vyšel právě v rámci Českých rozhovorů ve světě. 

Kupříkladu na dotaz, co všechno za svého pobytu v emigraci napsal a vytvořil, Kryl kromě 

výčtu písní a některých literárních děl zmínil také: „Jinak jsem uvařil cirka 5000 jídel, což 

z tvorby nevyjímám. Děti jsem zatím nevyvinul, ale to snad taky časem bude. Co základní 

věc: jsem člověk líný – a to vášnivě. Takže toho víc není a to mne mrzí. Čas od času.“107
 

  Ačkoliv se Hvížďalovi v některých korespondenčních rozhovorech povedlo 

naznačit respondentovu osobnost, sám uznal, že rozhovory tváří v tvář jsou živější 

a zajímavější. Jeho posledním skutečným korespondenčním rozhovorem byl tak Dálkový 

výslech. Své rozhovory koncipoval mnohem hlouběji než Fallaci, snažil se vždy dostat 

do „nitra respondentovy duše“. Na otázku, proč si vybral formát rozhovoru a nepsal 

například biografie, Hvížďala odpověděl: „Dialog je přitažlivý pro autora proto, že 

umožňuje zakusit i svět druhých lidí částečně na sobě a ještě tu zkušenost zaznamenat 

pro jiné. Přičemž ty nejpovedenější rozhovory připomínají, že na žádnou skutečně 

důležitou otázku neexistuje odpověď.“108  

  Své respondenty si na rozdíl od Fallaci Hvížďala vybíral z lidí, které dobře znal, 

a kteří zároveň z nějakého důvodu nechtěli nebo nemohli (Adriena Šimotová či Václav 

Cigler) psát vlastní paměti. „A hlavně musel jsem cítit, že jejich život i myšlení má nějaký 

hlubší přesah: proto počet rozhovorů, které jsem odmítl, je mnohem větší než těch, které 

jsem realizoval,“ říká Hvížďala. Způsob, jakým si své respondenty vybírala Fallaci, není 

jasný. Pravdou ovšem je, že v době její největší slávy si už světové osobnosti téměř přály, 

aby s nimi chtěla Fallaci interview udělat už jen kvůli tomu, jakou by si tím získaly 

reklamu. Naopak odmítlo zřejmě jen několik málo lidí. Mezi nimi například kubánský 

komunistický vůdce Fidel Castro či papež Jan Pavel II., na něž měla dle svých zápisků 

 
107  HVÍŽĎALA, Karel. České rozhovory ve světě. Praha: Československý spisovatel, 1992. ISBN 80-202-

0336-2. s. 30 
108  Příloha práce. Archiv autora 
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Fallaci připraveny opravdu nepříjemné otázky. Papeže se například chtěla zeptat, proč je 

katolická církev tak posedlá sexem.109
 

  Rozhovory obou autorů vypadají zcela jinak, což vychází především z odlišných 

cílů, které každý z nich sledoval. Fallaci se svým specifickým stylem snažila 

zpopularizovat politiku, kterou považovala za zábavnou (sic!). „Politika není nudná, tak 

proč se o ní nudně píše?“ ptala se rétoricky. Sama se považovala za svědka událostí, 

za zástupce veřejnosti, který musí mluvit i za své recipienty. Především se ale 

nepovažovala za novinářku, nýbrž za spisovatelku a své rozhovory považovala za dramata, 

vytvořená představivostí a vnímavostí vlastní právě spisovatelům, nikoliv novinářům. 

„Do svých interview nevstupuji pouze s jasnými názory, ale také s emocemi. Jdu do nich 

naplno, nejen psychicky, ale i fyzicky,“ citovala Fallaci, která dle svých vlastních slov 

nikdy nevyužila svou sexualitu, aby dostala, co potřebovala, italská novinářka Cristina 

de Stefano.110  

  Hvížďala se s Fallaci shoduje v tom, že respondenta je třeba otevřít a že tazatel 

nesmí ustupovat. Ale i přes tuto stejnou výchozí myšlenku vede český novinář svá 

interview úplně jinak než jeho o dvanáct let starší italská kolegyně. Hvížďalovým cílem je 

především představit myšlenky a osobnost svého respondenta, sám v naprosté většině 

ustupuje do pozadí a nechává dotazovanému. Václav Havel například v Dálkovém výslechu 

na dotaz na vznik Charty 77 odpověděl na více než deset stran, které Hvížďala autenticky 

v knize ponechal.111 Naprosto odlišně navíc Hvížďala neútočí a své respondenty se snaží 

pochopit (o což se podle svých slov snažila i Fallaci, ale její cesta k tomu byla odlišná) 

na té nejhlubší úrovni. Podobným způsobem vedla italská novináři rozhovory pouze 

s lidmi, se kterými na jisté úrovni souzněla (jak bylo popsáno v předchozí části práce). 

A právě dialogy s dalajlámou či Goldou Meir se dají formou srovnat s Hvížďalovým 

dílem.  

  Knižní rozhovory, na které se Hvížďala specializoval, jsou poměrně výrazně 

odlišné od těch běžných, které vycházejí v periodickém (denním, týdenním i měsíčním) 

tisku. Základní rozdíly už byly popsány výše. Podstatou knižního (a tedy nejrozsáhlejší 

a zřejmě nejhlubší) dialogu je především čas, který tazatel stráví se svým konverzačním 

 
109  DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 

York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864. s. 176 
110  Tamtéž s. 167 
111  HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. Praha: 

Melantrich, 1989. ISBN 80-7023-038-X. s. 110 až 121 
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partnerem, ale i nesmírně důkladná příprava. V tom, jak klíčové je se na interview řádně 

připravit, se oba analyzovaní autoři shodnou.  

  Hvížďala v knize Rozhovory o interview napsal, že pouze skutečně zodpovědná 

příprava přesvědčí respondenta o tom, že o něj má novinář (tazatel obecně) skutečný zájem 

a díky tomu je mnohem vyšší šance, že se zpovídaná osoba otevře.112 „Dost často jsem 

se se svými partnery domluvil, že mi odpoví i na otázky, které do knihy nakonec nedáme, 

abych se v jejich životě a hlavně myšlení lépe orientoval. Takové věci jsem pak nikdy 

nikomu neprozradil,“ dodal s tím, že je podle něj opravdu nutné se snažit svého 

respondenta pochopit na všech úrovních myšlení. 113  Václav Moravec popisuje některé 

základní zdroje, ze kterých může novinář čerpat při přípravě na rozhovor. Patří mezi ně 

samozřejmě redakční archivy, informace od kolegů či odborníků na dané téma a pak 

samozřejmě literatura, která se danému tématu věnuje, anebo kterou napsal sám 

zpovídaný.114 Právě poslední zmíněný zdroj je podle Hvížďaly při rozhovorech s umělci 

naprosto klíčový. Důvěra mezi oběma komunikačními partnery se v případě knižního 

rozhovoru s umělci neoddiskutovatelně nutné skutečně přečíst či naposlouchat vše, co daný 

respondent vytvořil. Jeho rozhovory se pak ve velké míře blíží výše popsanému druhu 

„chápajícího rozhovoru“, jak o něm mluvil sociolog Jean-Claude Kaufmann. Hvížďala 

uvedl, že „skutečný rozhovor mění svět a měl by oba účastníky proměnit“. Sám se něčemu 

takovému přiblížil, jak bylo zmíněno výše, s rabínem Karolem Sidonem při práci na třetí 

společné knize – Sedm slov. 

  Fallaci se v době své největší slávy věnovala v sedmdesátých letech především 

rozhovorům. Přesto jich údajně dělala méně než dvacet za rok. Za tím stála právě důkladná 

příprava, ale i to, že ji „každé interview úplně vysálo“. Snažila se vždy zjistit všechny 

dostupné informace o svém příštím respondentovi. De Stefano popsala základní principy, 

na kterých stála její práce: pečlivá rešerše, vyzývavé dotazy a teatrální vystupování.115  

  Některé rozhovory, které Hvížďala vedl, působí jako poměrně ucelená biografie 

dané osobnosti. Například druhý knižní rozhovor s Václavem Havlem, tentokrát z roku 

2005, tedy z doby, kdy už Havel nebyl prezidentem, je opatřen osobními poznámkami 

 
112  OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 40 
113  Příloha práce. Archiv autora 
114  OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-

80-246-1618-6. s. 74 a 75 
115  DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 

York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864. s. 166 
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a zápisky někdejšího disidenta a „hvězdy v divadle opozice“, jak Havla označil britský 

politolog John Keane. Kniha Prosím stručně by zcela jistě mohla působit a dávat smysl 

samostatně i bez Hvížďalových otázek. 116  Tazatel zde ovšem otevírá mnohá témata, 

o kterých by prvního českého prezidenta možná ani nenapadlo uvažovat, a právě to bylo 

v rozhovorech Hvížďalovým cílem. V případě Fallaci lze pozorovat opačný přístup. Ptala 

se na věci, o kterých její respondenti zcela jistě přemýšleli, ale neradi o nich mluvili, 

protože to pro ně bylo z nějakého důvodu nepříjemné nebo složité. V uvedených ukázkách 

se Arafata například ptala na hranice Palestiny – tedy otázku, na kterou neuměl pořádně 

odpovědět, ačkoliv o ní musel neustále přemýšlet. Kissingera se ptala, zda byla válka 

ve Vietnamu zbytečná, izraelské předsedkyně vlády Goldy Meir se zase ptala, co na Izraeli 

nemá ráda a co ji na něm zklamalo. I z publikovaných odpovědí je zřejmé, že odpovědi, 

se kterými respondenti přišli, Fallaci dopředu očekávala nebo bylo alespoň jejím cílem jich 

dosáhnout. Hvížďala v rozhovoru s autorem práce uvedl, že cílem všech novinářů, kteří 

se zaměřují na interview, je kontroverzní a pro veřejnost nečekané vyjádření zpovídaného. 

Hvížďala ve zmíněné knize Prosím stručně pokládá mnohem složitější otázky, zatímco 

Fallaci se vždy snažila (a na její práci je to vidět) otázky pokládat co nejjednodušeji 

a nejsrozumitelněji, aby především čtenář (recipient informací z interview) měl jasno 

v tom, na co se tazatelka ptá. „Když jsem dělala rozhovor, nikdy jsem se nenechala 

vtáhnout do politických či sociologických her,“ uvedla Fallaci s tím, že vždy následovala 

radu své matky, která jí říkala, že musí psát co nejjednodušeji. Hvížďalovy otázky naopak 

zněly často mnohem více transcendentně a čtenář se musí opravdu zamyslet, na co se ve 

skutečnosti ptá. Havla se například zeptal: „Být disidentem znamenalo kritizovat, ukazovat 

na rozdíly mezi řečeným a skutečným, analyzovat falešnost jazyka, mapovat porušování a 

občanských práv či organizovat protesty. Šlo tedy spíše o destruktivní činnost. Politik 

musí sice permanentně něco bourat, ale zároveň silnější a s větší energií něco nového 

budovat, mít cíl, představu, kam chce společnost dovést. Kdy jste si toto poprvé 

uvědomil?“117
 

  Hvížďala už z podstaty a hloubky svých otázek potřeboval na rozhovory mnohem 

více času než Fallaci. Zatímco ona podle svých slov trávila s respondenty mezi čtyřmi až 

šesti hodinami (s výjimkou Rúholláha Chomejního, za kterým se musela ještě vrátit, poté, 

 
116  HAVEL, Václav a Karel HVÍŽĎALA. Prosím stručně: rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, 

dokumenty. Ilustroval Joska SKALNÍK. Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86990-00-1  
117  HAVEL, Václav a Karel HVÍŽĎALA. Prosím stručně: rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, 

dokumenty. Ilustroval Joska SKALNÍK. Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86990-00-1 s. 46 



 

50 

 

co ji údajně vyhodil), Hvížďala dokázal s respondentem (pakliže se rozhovor konal naživo) 

strávit i mnoho dní (jako například s Pavlem Landovským při práci na knize Soukromá 

vzpoura, kdy spolu strávili zhruba týden). Oba se ale shodli na tom, že práce novináře 

vyžaduje při vedení rozhovorů jistou dávku odvahy. Italská autorka vnímala, že ji mnozí 

její američtí kolegové označovali za zbytečně bojovnou a agresivní. Sama ovšem tyto 

vlastnosti považovala za odvahu. „Mnozí moji kolegové nemají dostatečnou odvahu ptát se 

na správné otázky. Já jsem se ale například diktátora ze Saigonu Nguyena Van Thieua 

zeptala, jak moc je zkorumpovaný,“ tvrdila Fallaci s tím, že její otázky jsou jako operace, 

která musí bolet.118 Hvížďala měl zase za to, že novinář se v rozhovoru nesmí bát pokládat 

ty nejniternější otázky (pokud se nejedná o skutečně intimní záležitost, které navíc nejsou 

pro probírané téma důležité). V současné době se ale domnívá, že se na české scéně 

pohybuje několik novinářů, kteří úplně bourají skutečnou podstatu rozhovoru. „Lidé jako 

Jaromír Soukup nebo Luboš Xaver Veselý či Karolína Slavíčková, kterou údajně dokonce 

premiér platí z peněz určených pro Úřad vlády, si pletou promo s interview. Zmiňovaní 

nechávají své respondenty žvanit, co chtějí, což nemá s žurnalistikou nic společného. 

Xaver Veselý to zřejmě ví a tvrdí o sobě, že není žurnalista, ale moderátor. I o tom bych 

pochyboval,“ uvedl český novinář a spisovatel v rozhovoru s autorem práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
118  DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 

York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864. s. 169 



 

51 

 

 Závěr 

  Oriana Fallaci za svůj život podle některých dostupných zdrojů vedla zhruba sto 

větších rozhovorů. Kromě těch politických se hlavně na počátku kariéry věnovala životům 

hvězd showbyznysu. Postupem času si vytvořila pověst „obávané novinářky“, se kterou ale 

paradoxně respondenti rozhovory často dělat chtěli. Například Henry Kissinger se s ní 

chtěl setkat poté, co si přečetl její rozhovor s vietnamským generálem Vo Nguyenem 

Giapem, který byl mimo jiné strůjcem francouzské porážky v bitvě u Dien Bien Phu v roce 

1954. Pákistánský prezident Zulfikár Alí Bhutto se zase „rozhovoru s ní nemohl dočkat, 

protože jako jediná novinářka napsala pravdu o bangladéšském politikovi a takzvaném otci 

národa Mudžíburu Rahmánovi“. 119  Za tím stálo podle odborníku včetně Hvížďaly či 

profesora Hallera především to, že prostřednictvím rozhovoru s Fallaci mohli státníci 

a politici získat obrovskou popularitu (v době, když žila v New Yorku, psala pro The New 

York Times, ale její články otiskovaly přední noviny i v Německu, Itálii a dalších státech). 

  Z bakalářské práce vyplývá, že Fallaci se od svých kolegů v té době lišila 

především odvahou, jak ostatně sama tvrdila. Kromě odvahy přímo při vedení rozhovorů 

(pokládání „brutálních otázek“, jak je sama nazvala) stálo velkou odvahu setkávat 

se s mocnými lidmi své doby. Zvláštní roli pak hrála především interview s arabskými 

politickými a duchovními vůdci. Kritický a ne vždy objektivní přístup Fallaci k islámu 

popsala ve své bakalářské práci v roce 2017 Kateřina Golasovská. 120  Ta mimo jiné 

v závěru napsala, že Fallaci vnímala islám jako nebezpečí pro Evropu a celou západní 

civilizaci. Stejně tak byla italská novinářka a spisovatelka velkou zastánkyní míru a neměla 

v lásce lidi s mocí, kterým se ve svých rozhovorech snažila oponovat. I proto tak mohla 

právě v rozhovorech s lidmi jako Muammar Kaddáfí či Jásir Arafat působit ještě 

agresivněji než normálně. Nebála se klást nepříjemné otázky, které se ale snažila 

formulovat co nejjednodušeji, což mohlo způsobit její oblibu u publika. Do rozhovorů 

vždy chodila s jasným názorem a s jistou mírou arogance. Do jaké míry jsou všechny 

přepisy jejích rozhovorů autentické tomu, jak skutečně probíhaly, je nejasné. Přesto se 

s jistotou nedá říct, že by se držela nějakého žurnalistického kodexu, spíše následovala 

 
119  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 
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vlastní morální kodex. Vždy totiž hovořila o sobě a o tom, jak přistupuje ke svým 

respondentům, nikoliv o tom, jak „by se to mělo dělat podle pravidel“. Tvrdila, že má 

právo být součástí interview, rovnocenným komunikačním partnerem pro svého 

respondenta. Dodávala také, že „novináři pouze nepopisují události, ale vytváří je. Nebo je 

alespoň pomáhají vyprovokovat.“121 Od ostatních novinářů se ale lišila i tím, že sama sebe 

považovala spíše za spisovatelku, která působí jako svědek událostí, čímž autor odpovídá 

klíčovou otázku z úvodu práce. 

  Ve svých interview Fallaci opakovaně pokládala dotazy, od kterých její respondenti 

unikají, snažila se vždy publiku nabídnout jasnou odpověď. Do jaké míry se jí to dařilo, je 

otázkou. Vstoupit do rozhovoru s jasným názorem totiž zákonitě znamená mnohem menší 

flexibilitu při interview a tím i výrazně menší relevanci. Její snaha přinutit respondenty 

do odpovědí, které sama očekávala, mohla být pro část publika zajímavá, pro druhou část 

iritující. Zajímavé je, že Hvížďala i Fallaci do rozhovorů šli se stejnou výchozí myšlenkou, 

tedy pokusit se porozumět svému partnerovi, ale každý z nich to pojal úplně jinak. Zatímco 

Hvížďala se snažil svého partnera přimět přemýšlet sám nad sebou, Fallaci chtěla 

především pochopit pohnutky, které je vedly k reálným činům. Specificky se snažila 

naznačit svůj postoj k respondentovi tím, jakým způsobem ho oslovovala. Fallaci tvrdila, 

že lidé potřebují pochopit i atmosféru dané situace. 

  I vzhledem k tomu, že neuznávala objektivitu, si Fallaci získala mnoho příznivců, 

včetně hojně citované italské novinářky Cristiny de Stefano, která o někdejší světoznámé 

novinářce píše často s neskrývaným obdivem. Jiní ji zase považovali za příliš arogantní či 

útočnou. Podle Karla Hvížďaly to ale mohla být právě její namyšlenost, zaujatost či 

agresivní styl vedení interview, který jí umožnil hovořit s klíčovými politickými lídry své 

doby, kdy často byla třeba první ženou, která daného politika (v arabských zemích) 

zpovídala.  

          Fallaci ve svých interview poměrně pravidelně využívala výrazné opakující 

se vzorce, z nichž ty hlavní autor v práci popsal. Jedná se především o gradaci, kterou 

můžeme pozorovat ve změnách z otázek jaksi „ledabylých“ do těch tvrdě geopolitických, 

ekonomických a socioekonomických. Často právě tímto způsobem vytváří kontrast, který 

pak na čtenáře zapůsobí silněji, než kdyby otázky řadila logicky a postupně podle jejich 

intenzity, vážnosti či, jak Fallaci sama říkala „brutality“. Nesnažila se striktně držet jen 

 
121  DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New 
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politiky či ekonomiky (ačkoliv politiku považovala za nesmírně zábavnou a fascinující), 

ale často utíká i k osobním otázkám (například Goldy Meir se zeptala, zda někdy v životě 

někoho zabila nebo jak pohlíží na smrt),122 což jsou také momenty, kdy se alespoň částečně 

přibližuje práci Karla Hvížďaly. Srovnání těchto dvou novinářů a spisovatelů, kteří 

na první pohled nemají nic společného, podle názoru autora pomohlo čtenáři pochopit 

komplexní problematiku práce Oriany Fallaci, která si vysloužila celosvětovou popularitu. 

O tom svědčí i nekrology, které zveřejnila významná média z celého světa a z nichž bylo 

citováno v úvodu práce – mezi nimi například britský The Guardian, americké The New 

York Times či španělský El País. 

  „Při interview je klíčové být svým způsobem dobrý psycholog. Poznat na 

respondentovi, kdy je unavený nebo že toho na sebe řekl už moc a lekl se sám sebe. Další 

otázka by měla být lehčí, aby se interviewerovi podařilo udržet příjemnou atmosféru. 

A jestli Fallaciová takovou schopnost empatie měla, to nedokážu říct. Spíš se mi zdá, že 

k rozhovoru přistupovala tak, jak mi řekl profesor Haller: jako k souboji,“ řekl Hvížďala na 

závěr rozhovoru s autorem.123 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122  FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the 
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 Summary 

  Oriana Fallaci undertook about a hundred bigger interviews over her career. She 

had focused on movie stars, directors and singers before she became a political 

interviewer.  Over time she won a reputation of a feared journalist, but some of 

the politicians and spiritual leaders still wanted to meet her and talk to her. Henry 

Kissinger, for example, desired to meet her after her piece on Vietnamese general Vo 

Nguyen Giáp, who by the way stood behind the defeat of French army at Dien Bien Phu 

in 1954. Pakistani president Zulfikar Ali Bhutto told her he was really eager to meet her 

because „she was the only journalist who had written the truth about Bangladeshi politician 

and statesman Mujib Rahman“. The experts including Karel Hvížďala and professor Haller 

claim that they wanted to be interviewed by her because it could bring them huge 

popularity (by the time she lived in New York she worked for The New York Times, but her 

articles and interviews were often published in other famous newspapers in Italy, Germany 

and so on). 

   The bachelor thesis states that Fallaci was so different from her colleagues because 

of her courage. She said that herself. She was not only brave during the interviews (asking 

„brutal questions“, as she herself used to call them) but also in choosing to talk to the most 

powerful people of her time. Specificall, her interviews with Arab leaders were exceptional 

because of her critical and not always objective attitude towards Islam, as described in 

a bachelor thesis written by Kateřina Golasovská in 2017. Fallaci considered Islam to be 

a great threat to Europe and the entire western civilization. She did not like powerful 

people either, and she hated violence and war. This may be the reason why she acted more 

aggressively than usual interviewing people like Muammar Gaddafi or Yasir Arafat. She 

was not afraid to ask uncomfortable questions, which she was trying to keep as simple as 

possible for the public to understand what she was asking about. She always used to enter 

the interview with a strong opinion and a certain amount of arrogance. It is not clear how 

authentic and believable the transcriptions of her interviews are.  

  We can say with a certainty she was not following any kind of professional ethic 

code, it was more likely her own ethics she followed during the interviews. She always 

talked about herself and the way she treated her communication partners more than about 

„rules that should be followed“. She did not like the word „objectivity“ and claimed that 
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she had the right to be part of the interview, an equal communication partner for her 

respondent. She also thought that journalists should not simply recount events. She claimed 

that journalists are the ones who create them or at least provoke them. She also considered 

herself more of a writer than a journalist, a witness for the public. 

  Fallaci often asked the same question repeatedly when she felt the interlocutors are 

trying to escape from responding. She tried to offer the clearest and understandable 

answer. But it is obvious that start an interview with a strong opinion means much less 

flexibility during the interview, and the relevance of itself decreases. While some may 

consider her effort to get her interlocutor where she wanted him to be interesting, others 

might consider it irritating. Hvížďala and Fallaci conducted the interview with the same 

premise – to understand their partners and to get under their skin. But each of them had 

their own way of achieving that. Hvížďala tried to make his communication partner 

to open up and think about him- or herself. Fallaci on the other hand wanted to understand 

their motives that stood behind their actions. She also tried to describe the environment 

of the interview by the way she addressed her interlocutors (she called some of them by 

their names, others by their military ranks and others by the degree of their education). 

  There are some repeating patterns to be found in Fallaci´s interviews, as described 

by the author of the thesis above. We can observe a skillful way of gradation caused 

by swift changes from easy and soft questions to the hard ones focused on geopolitics, 

economics and social economics. This is how she created a contrast that maintained the 

attention of the readers. She jumps from these topics to the deeply personal matters (she 

asked Golda Meir if she had ever killed anybody or how she felt about death). These are 

the interviews that can be compared with those by Hvížďala.  

  Oriana Fallaci gained international popularity over the years thanks to her 

interviews and other books (regarding Islam or the War in Vietnam). We can see how 

famous she was on the obituaries published by the most famous newspapers in the world 

when she died, including The New York Times, The Guardian, or El País. 

  „You need to be a great psychologist when conducting an interview. You need 

to see if your partner is too tired or has said too much about himself, so he scared himself. 

The following question should be easier and softer to keep a nice and friendly 

environment. Whether Fallaci had this kind of empathy, I cannot say. It seems more likely 
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that she approached the interviews in a way described by professor Haller: as a fight,“ said 

Hvížďala to the author of the thesis.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozhovor s Karlem Hvížďalou o jeho životě, 

Orianně Fallaci a současné mediální scéně 

 

Jedním z vašich prvních setkání s žurnalistikou bylo vydávání časopisu Sova v první 

polovině padesátých let, kdy jste tajně chodil do skauta. Jaké to bylo? 

To bych si nikdy netroufl takhle artikulovat, spíš šlo o dětské hraní. V Sově byly návody 

na různé hry a těžko se to dá považovat za žurnalistiku. Ale je pravda, že jsme ten časopis 

vydávali a hlavní slovo měl náš vedoucí,  který se náhodou taky jmenoval Václav Havel. 

My jsme jen tak trochu příštipkařili. 

Měl jste už tehdy pocit, že by vás taková práce bavila? Že byste se žurnalistice chtěl 

věnovat? 

Mě bavil hlavně ten ilegální skaut. Všechno, co má nádech tajemna, je pro děti velmi 

přitažlivé. Tehdy mi bylo osm nebo devět let a vůbec jsme si neuvědomovali, jak je taková 

činnost nebezpečná. Chodili jsme například na výročí Antonína Benjamina Svojsíka k jeho 

hrobu na Vyšehrad, kde jsme stáli čestnou stráž a skautské šátky jsme měli schované 

pod košilí nebo pod svetrem. To bylo pro nás velké dobrodružství. O víkendech jsme 

pořádali výlety do přírody, plnili bobříky odvahy a tu a tam jsme potkávali podobnou 

skupinu Jaroslava Foglara, ale pánové Havel a Foglar dělali, že se neznají a rychle nás 

vedli pryč. Ta zakázanost nás přitažlivě vzrušovala. 

Nebezpečné to bylo především pro vaše rodiče, že? 

Zajímavé je, že když byly po roce 1989 otevřené archivy StB, požádal jsem, jestli bych 

do nich mohl nahlédnout a oni mi řekli, že jsou skartované. To se ale stávalo většině 

exulantů, protože ani nová moc nechtěla prozradit agenty v zahraničí, které někdy 

přebírala. Pozoruhodné bylo hlavně datum, kdy byl na mě spis založen, a to bylo v době, 

kdy mi bylo asi 14 let, takže to bylo nejspíš i kvůli tomu skautu. Ale mohli za tím být i jiní 

lidé než skauti: někdy kolem patnácti jsem vyrazil za mužem, který každý den kolem naší 

zahrady pásl kozy. Přitahoval mě svou vizáží, která k těm kozám zásadně nepasovala: Byl 

vysoký, štíhlý, brýlatý, nosil krátké zelené kalhoty a na hlavě měl čepici s velkým zeleným 

průsvitným nehtem. Dnes bych řekl, že byl podobný Jamesi Joyceovi, jak ho známe 
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z fotografií. A tenhle muž byl bývalým zaměstnancem nakladatelství Melantrich, pracoval 

tedy u Jaroslava Šaldy a o tom slavném vydavatelství a jeho autorech mi vyprávěl. Ty 

vzpomínky na dobu, kterou po roce 1948 odvál čas do zapomnění či spíš do zakázanosti, 

mě přitahovaly, protože v době budování komunismu měly v sobě také něco 

zapovězeného, jako skaut. Přivedlo mě to k myšlence jeho vyprávění zapisovat. Možná 

tenhle moment lze považovat za ten první podnět, který mě přivedl ke psaní. 

Po studiích, která jste absolvoval v Československu na ČVUT a vojně, jste začal 

kolem poloviny šedesátých let pracovat pro časopis Mladý svět.  

Mladý svět byl tenkrát masově vydávaný časopis pro mládež, který měl tři sta tisíc náklad 

a většinou ho čtenáři hned rozebrali. Šlo o takzvanou podpultovku. Viděno z dnešní 

perspektivy naše texty nepředstavovaly nic světoborného, na evropské úrovni byly akorát 

fotografie Leoše Nebora a grafika Jaroslava Weigela. Svobodně se do Mladého světa psalo 

jen kolem roku 1968 a těsně před rokem 1989. Cenzura a autocenzura nás svazovala 

natolik, že člověk nemohl být moc hrdý. Uvědomil jsem si to zřetelně až kolem roku 1968 

a později po smrti Jana Palacha. Měli jsme totiž již už od roku 1967 možnost vyjíždět 

za hranice a číst německé časopisy jako Der Spiegel nebo Stern. Když jsem viděl, co 

je možné psát tam o událostech, které jsem znal z domova, byl jsem z naší uskříplosti  a 

neschopnosti se vzepřít proti vládnoucí nenormalitě nešťastný. 

Psal jste i v ilegálním vydání Mladého světa během okupace… 

Všechny redakce včetně Rudého práva přešly v prvních dnech okupace do ilegality. My 

jsme měli redakci v bývalé Neubertově tiskárně na Smíchově a přesunuli jsme se tam, 

protože naši redakci  v Panské ulici v Praze, jako ostatně i jiné redakce, obsadili Rusové. 

V průjezdu stál tank, na který jsem se šel podívat: hlaveň nemířila do vzduchu, ale 

výhružně na lidi. 

Z Mladého světa vás později vyhodili a vy jste v rozhovoru pro Paměť národa uvedl, 

že jste za všechny vyhazovy a odchody vděčný, protože jste díky nim mohl zůstat sám 

sebou. Mohl byste tu myšlenku trochu rozvést? 

Ladislav Fikar, který tehdy byl něco jako stínový ředitel, nesměl už mít na dveřích ani 

vizitku, mi, když se na začátku sedmdesátých let dozvěděl, že jsem dostal výpověď, nabídl, 

abych přešel do nakladatelství Albatros, kde jsem založil edici Objektiv. Nebyl jsem díky 

tomu pod tak silným tlakem cenzury ani autocenzury, jako v časopise. Napadlo mě,  že 

v době, kdy velké encyklopedie šly do stoupy, protože se tam psalo o lidech, kteří měli být 

vymazáni z historie, že by se daly vydávat oborové encyklopedie, které by se daly snadno 
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kompilovat a které mohli psát vyhození přátelé, kteří neměli práci, nebo třeba myli okna či 

topili v kotelně. Věděl jsem o nich, že umí jazyky a dobře píšou. Samozřejmě, že ty knihy 

podepisovali jiní lidé: Jiří Dienstbier se jmenoval Želmíra Živná, Jan Vladislav tuším 

Vladimíra Müllerová atd. Dienstbier například napsal Dějiny módy a Dějiny lékařství 

Vladislav Dějiny sochařství. Sblížil jsem se díky tomu i s Václavem Havlem, kterému jsem 

nabídl, aby napsal o malých divadlech v šedesátých letech. Byl jsem za ním na Hrádečku 

a on to tenkrát odmítl, psal hru. Přemýšleli jsme pak spolu, kdo by to mohl napsat. 

Ze spolupráce s Havlem nakonec sešlo, ale na tohle setkání jsem po deseti letech mohl 

z exilu lehce navázat, což umožnilo vznik knihy Dálkový výslech. Byla to zvláštní doba: 

kterou asi nejlépe charakterizuje skutečnost, že na rozdíl od šedesátých let lidé nebrali 

drogy (LSD a Fermetrazin) proto, aby zažili něco výjimečného, ale proto, aby přestali cítit 

tíži, která na ně padla. 

Z Albatrosu jsem po pěti letech odešel sám, když jsem se rozhodl pro exil, abych 

nakladatelství neublížil, a v zahraničí jsem byl na volné noze. Takže po vyhazovu 

z Mladého světa, odchodu z Albatrosu a z Československa, mě  po roce 1989 

po privatizaci vyhodili z Mladé fronty Dnes. Z Mladého světa jsem zase odešel sám, když 

se změnil majitel, a po pěti letech mě vyhodili i z Týdne, který jsem založil atd. To, že 

jsem stále musel spoléhat jen na sebe, považuji dnes za velké štěstí: nikdy jsem kvůli tomu 

nepřistoupil na to, abych sloužil něčemu, s čím jsem bytostně nesouhlasil. Trochu mě to 

vyztužilo. 

V období, kdy jste pracoval v Albatrosu, jste byl vy i vaše žena opakovaně vyslýcháni 

StB.  

Jo, ale nebylo to nic fatálního. Vyslýchat nás začali na základě toho, že moje žena vezla 

Pavla Kohouta do Plzně, protože tam se mohl na německé nebo rakouské televizi podívat 

na inscenaci své hry, která měla premiéru ve Vídni. Tak začal náš kontakt se státní 

bezpečností. Sebrali nám papíry na auto, které bylo napsané na mou ženu. Ale Luboš 

Dobrovský mi tehdy poradil, ať to na potkání každému vyprávím a zafungovalo to. Po pár 

měsících nám dali pokoj: byl jsem pro ně nespolehlivý.  Ale na ten zážitek si pamatuji 

dodnes: Vyslýchali mě dva muži, ten mladší seděl proti mně, starší se loudal po místnosti. 

Otázky kladl ten mladší a měl je před sebou napsané na papíře rukou, dokázal jsem si je 

i přes ten malý stůl přečíst předem, nemohli mě tudíž moc překvapit. Díky tomu jsem 

dostal nad nimi jistou vnitřní převahu. To mi pomohlo. 
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Jaké byly vaše konkrétní důvody k pozdější emigraci do Německa? 

Důvodů k exilu je většinou víc a těžko se dají všechny popsat. A taky časem si je může 

člověk vyfantazírovat, proto zůstanu jen o několika nezvratných faktů. Klíčové asi bylo, že 

nám bylo jasné, že normalizace neskončí brzy a že prostor pro mou volnou tvorbu či spíše 

pro svobodné myšlení (psal jsem prózu, rozhlasové hry i jednu divadelní hru) už přestal 

existovat. Začali do  mé práce zasahovat, škrtali, což se mi nelíbilo. Asi by se dalo říci, že 

jsem se začal bát o sebe i o svého syna, že bude mít na celý život ochromený mozek. Řekl 

jsem si, že v tomhle celý život nechci žít. Radši bych dělal šoféra ve svobodném světě. 

Druhý důvod byl, že syn dokončil první třídu a existovala možnost, aby ji opakoval 

v cizím jazyce. Což byla veliká výhoda. Po prázdninách začínal syn v Německu školní rok 

a o Vánocích už nepotřeboval slovník. Chtěl jsem také, aby syn vyrostl v místě, kde bude 

mít příležitost používat řadu jazyků a bude moci svobodně cestovat do zahraničí: aby 

poznal svět, do kterého se narodil. A ve stejnou dobu moje žena akorát dodělala 

kandidaturu věd, což je v Německu výhoda, protože tam na tituly hodně dbají a ona byla 

pro ně Dr.Dipl.Ing.Arch. Restaurování starých památek, kterým se v práci zabývala, 

se nedalo v Německu tehdy studovat, což byla evidentní výhoda: snáze sehnala práci.  

Před emigrací jste nějakou dobu pobyl v Moskvě, kde jste studoval politické vědy. 

Jak na vás ruská metropole zapůsobila? 

Ano, do SSSR jsem odjel po několika cestách na Západ, kdy jsem si uvědomil, jak 

nedostatečná je úroveň naší žurnalistiky. Řekl jsem si: když chceš dělat pořádně 

žurnalistiku, měl bys poznat obě strany bipolárního světa. Uvítal jsem možnost studovat 

dva semestry v Moskvě. Studium samozřejmě nestálo za nic, ale svůj čas jsem tam strávil 

s tamním kulturním disentem. Divadelním, malířským, literárním. Poznal jsem díky tomu 

lidi, jako byli Kabakov, Sobolev, Sooster, sochař Něizvěstnyj, režiséři Ljubimov, Tabakov 

a Efros či básníci Jevtušenko a Vozněsenskij: rozhovory s nimi vyšly  ve Studentu 

a v Mladém světě. V roce 1968 jsem si vyjednával studium sociologie v Chicagu, kde jsem 

měl zároveň pracovat v českém nakladatelství jako korektor, ale přišla okupace a odjezd 

bych považoval za zbabělost, zůstal jsem tedy ještě deset let doma a pak jsme odjeli 

do Německa. 

Po emigraci jste pracoval i pro Rádio Svobodná Evropa nebo Deutsche Welle. Co vás 

práce tam naučila? 

Nic moc. Šlo o normální dennodenní žurnalistiku a všude jsem byl jen jako externista, 

v Deutsche Welle dokonce jen krátce. Dělal jsem recenze na knihy, které vycházely 
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v Československu a byly posuzovány ideologickým rastrem. Prosadil jsem, že budu 

běžnou produkci knih recenzovat, jako kdyby v Československu byla svoboda. Nešlo 

o žádnou zázračnou práci, v podstatě klasické řemeslo. Zajímavější byly jen portréty 

osobností do Rozhlasové univerzity RFE: psal jsem o Václavu Bělohradském, Jiřím 

Grušovi a dalších. Ale hlavně jsem se v té době živil psaním rozhlasových her pro 

německé stanice. Z toho se dalo celkem slušně vyžít, protože se většinou alespoň párkrát 

reprízovaly. Když se nějaká hra opravdu povedla, přeložila se do cizích jazyků, což se mi 

povedlo jen jednou. Hra Vzkaz, kterou jsem napsal k výročí narození Franze Kafky v roce 

1983, se hrála i v Japonsku či v Izraeli. 

Už dříve jste se vyjádřil, že jste se zprvu snažil sžít s Německem a jeho kulturou. Jak 

taková snaha vypadala? 

Ono nešlo ani tak o to se sžít, jako o rozhodnutí, jestli budu psát v němčině nebo ne. 

V němčině jsem po čase napsal dvě hry. A když jsem seděl ve studiu s režisérem 

a uvědomil jsem si, že věty, které mně v hlavě zněly skvěle a byl jsem na ně hrdý, protože 

mi třeba foneticky připadaly nápadité, herci četli jinak, než já jsem zamýšlel. Cítili za nimi 

jiné konotace, spojení s pohádkami nebo Biblí a to já už jsem se ve svých více než čtyřiceti 

nedokázal naučit. Už taky proto, že doma jsme hovořili česky. Tehdy jsem se rozhodl 

soustředit se kromě obživného psaní na knihy. 

V Německu u vás nějakou dobu pobýval i herec Pavel Landovský, který byl známý 

svou extrovertní a komplikovanou povahou. Jaké to bylo? 

On u nás nepobýval, jen za mnou přijel na týden, protože jsme se domluvili, že spolu 

napíšeme knížku: vyčetl mi, že ho ignoruji, i když jsme staří kamarádi. A měl pravdu: v té 

době už jsme se znali přes dvacet let, takže se rozhodně nedá říct, že by přišel někdo cizí 

do domu. Akorát syn ho neznal a tomu Pavel přinesl jako dárek tříčtvrteční kožený kabát 

německých pilotů Luftwaffe, který měl na knoflíkách hákové kříže. A ten týden byl naopak 

pro nás pro všechny velice příjemný: nic nekomplikoval. 

Dopoledne jsme s Pavlem řádně pracovali a odpoledne jsme  brouzdali po městě, kde 

si všechno bedlivě prohlížel, hlavně lidi: zajímalo ho, jak se chovají a čím se liší od 

Vídeňáků. V Bonnu se cítil víc v Evropě, jak mi sám řekl. Z Vídně na něj občas vyčuhoval 

Balkán a maloměšťácké Rakousko-Uhersko. Večer jsme zase pracovali, ale to už mu 

chybělo publikum. Obvolával jsem emigranty, aby přišli se na něj podívat. Taky pořád 

vařil, mé ženě nedovolil, aby v kuchyni něco dělala. Skamarádil se i s ženami, které jsme 

měli v ulici, kterou tvořily řadové domky. Naučil je například brousit nože o schody, nebo 
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jak se odstraní slupka z česneku, aby se nemusel loupat. Všichni, kdo ho v Bonnu zažili, 

na něj do dneška vzpomínají. 

Pamatuji si, že jsme na jeho počest vyndali z mrazáku svíčkovou, kterou vařila naše 

babička, která přijela z Prahy. Ve chvíli, kdy jsme mu tu svíčkovou servírovali, babička už 

byla po smrti. Šlo o poctu Lanďákovi, protože její svíčková byla opravdu výborná a on ji 

ocenil. Kniha Soukromá vzpoura se povedla, nedávno vyšla ve čtvrtém vydání a je 

vyprodaná. 

V roce 1991 vyšla také kniha České rozhovory ve světě, která obsahuje rozhovory 

například s Karlem Krylem, Josefem Škvoreckým či Arnoštem Lustigem. Proč byl 

pro vás formát rozhovoru tak zajímavý? 

Za prvé to vydání v Praze je druhé a nedávno vyšlo v Mladé frontě potřetí: poprvé ta kniha 

vyšla v roce 1981 v Kolíně nad Rýnem v nakladatelství Index.  První popud k napsání této 

knihy vyšel z mé práce v nakladatelství Index, kde jsem dostal jako externí redaktor 

za úkol připravit do tisku Ledererovy České rozhovory. Řekl jsem si, že by tato kniha měla 

mít pokračování, protože část našich významných spisovatelů po okupaci odešla 

do zahraničí. Zase jsem měl stejný pocit jako po setkání s bývalým redaktorem 

Melantrichu, že pro budoucí generace je třeba uchovat to, co je nyní doma zakázané, co je 

pro lidi doma nedostupné. Zdálo se mi, že jde o užitečnou službu. Nakladatel na můj nápad 

kývl. Chvíli jsem rozvažoval, jak se toho úkolu zhostit. Neměl jsem já ani nakladatelství 

peníze ani čas na to, abych všechny po celém světě objížděl. Nakonec jsme knihu připravili 

korespondenčně. S tím nebyl žádný problém, akorát to byla práce na dlouhé lokty, což 

po čase některé  trochu obtěžovalo a musel jsem rozhovory ukončit dřív, než jsem chtěl. 

Ale na druhé straně už ta kniha byla dost objemná a do nekonečně se ta práce prodlužovat 

nemohla. 

Proč je pro vás formát rozhovoru zajímavější než například biografie? 

Tenkrát za tím podle mě bylo čistě marketingové rozhodnutí. Na knižním trhu i v zahraničí 

byla díra, přišlo mi, že rozhovory nikdo moc nedělá. A taky jsem se domníval, že tento 

formát je čtivější. Což se časem potvrdilo: Dálkovým výslechem jsem inspiroval i dva 

redaktory z Die Zeit k interview s Richardem von Weizsäckerem, jak mi později sdělili.  

Dialog je přitažlivý pro autora proto, že umožňuje zakusit i svět druhých lidí částečně 

na sobě a ještě tu zkušenost zaznamenat pro jiné. Přičemž ty nejpovedenější rozhovory 

připomínají, že na žádnou skutečně důležitou otázku neexistuje odpověď, v nejlepším 

případě následuje jen upřesňující další otázka. 
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A právě tento dotyk s tajemstvím mě na rozhovoru zajímá stejně jako na ilegalitě 

se skauty. 

Za možná nejznámější a nejvydávanější vaši knihu by se dal považovat právě už 

zmíněný Dálkový výslech. Česky má jedenáct vydání, když počítáme i ta samizdatová, 

ale vyšlo to i v albánštině nebo japonštině.  

To je pravda, ale skutečný náklad neznám. Ačkoliv někdo říká, že Dálkového výslechu 

u nás vyšlo kolem půl milionu výtisku, já si spíš myslím, že to bylo 350 000. Ale tehdy 

i druhé pražské vydání Landovského mělo náklad asi 150 000 výtisků. Dneska některé ty 

moje knihy  v nových vydáních mají dva nebo tři tisíce a jen výjimečně lze dosáhnout na 

vyšší náklad. Doba se zásadně změnila: na začátku devadesátých let byl po zakázaných 

titulech hlad. Dnes vychází asi 25 000 knih ročně. 

S Václavem Havlem jste při tvorbě Dálkového výslechu komunikovali taky 

korespondenčně. Což ale nebylo jednoduché, že? 

Původně jsme se snažili vést rozhovor korespondenčně, ale to by byla práce na několik let. 

Poprosil jsem proto jaderného fyzika Františka Janoucha, který spravoval Nadaci Charty 

77, aby Havlovi koupil kvalitní magnetofon značky Sony. Ten pak nechal další chartista 

a historik Vilém Prečan propašovat do Československa. Havel se tehdy kamarádil 

s psychoterapeutkou Jitkou Vodňanskou, od níž si půjčil byt. Tam nahrál čtrnáct hodin 

odpovědí na mých šedesát otázek. Naši korespondenci pašoval původně kanadský kulturní 

atašé a potom pásky a rukopis německý atašé.  

Máte nějaký svůj oblíbený rozhovor z vlastní tvorby, na který rád vzpomínáte nebo 

si ho rád po letech přečtete? 

Nemám a ani své knihy nečtu, pokud se nechystá nové vydání a nemusím dělat korekturu. 

Většinu důležitých pasáží si pamatuji. I když i v jedenáctém vydání Dálkového výslechu 

se povedlo redaktorce paní Evě Mikoláškové najít ještě dvě chyby, to jsem se styděl. Ale 

k vaší otázce: Nedá se říct, že bych měl nějakou svou oblíbenou knihu, každá má svůj 

příběh a já si netroufnu vybrat jenom jeden titul. 

Vidíte velký rozdíl mezi tím dělat rozhovor korespondenčně a dělat ho naživo? 

Určitě ano, rozhovory face to face jsou, řekl bych, živější. Od  Dálkového výslechu jsem 

rozhovor korespondenčně nedělal, nebylo to zapotřebí, ale jsou samozřejmě fáze, kdy 

se rozhovor po emailu dodělává. Kdyby Havel své odpovědi nenahrál, tak by to také bylo 

úplně o něčem jiném. První dvě otázky, na něž Václav Havel odpověděl písemně, jsem 

stejně přepsal. Mezi novinářem a respondentem by mělo být co nejvíce kontaktu, protože 
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i nonverbální komunikace je důležitá. S Havlem jsem udělal jinou zkušenost, protože když 

jsem si pouštěl záznam jeho odpovědí, tak jsem slyšel všechno. Jak kýchá, zapaluje 

si cigaretu, šoupe židlí, nalévá si whisku a nadává mi za některé otázky. Šlo o jakousi 

dálkovou intimitu. 

K tomu se váže zajímavá historka. Tehdy jsem si sedl do obývacího pokoje, otevřel jsem 

si lahev vína a poslouchal jsem těch čtrnáct hodin. Žena šla spát a syn si ve sklepě lepil 

modely letadel a poslouchal. Zaujalo ho to natolik, že nešel vůbec spát a já na to přišel 

ve tři hodiny ráno. V tu chvíli jsem si uvědomil, že ta kniha by mohla být opravdu 

působivá: jemu bylo patnáct let.  

Kromě Václava Havla jste později vedl například rozhovory s Karlem 

Schwarzenbergem, Karolem Sidonem, Jacquesem Rupnikem či Jiřím Přibáněm. 

Vaše dialogy  ale byly v porovnání s prací italské novinářky Oriany Fallaci, která 

se rovněž zaměřovala na žánr rozhovoru, dost odlišné. V čem se vaše forma odlišuje, 

a našel byste něco, co jste měl s Fallaciovou společné?  

To je zajímavá otázka taky proto, že neexistuje žádný dochovaný záznam rozhovoru, který 

by nám přiblížil, jak Fallaciová interview  vedla. Proto o ní existuje mnoho fám 

a pochybností. Na vaši otázku se za této situace těžko odpovídá. Ale hlavní rozdíl je asi 

v tom, že já jsem si své respondenty vybíral zásadně jinak: Skoro všechny své partnery 

jsem znal desítky let, a  ještě to museli být lidé, kteří z nějakých důvodů sami nechtěli 

vzpomínky psát, či nevěděli, jakou formu zvolit, aby byly zajímavé a nešlo jen 

o rekonstrukci v lineárním čase, jak kdesi napsal Jan Werich. Nebo to byli lidé, kteří už 

nebyli schopní kvůli nemoci psát, jako Adriena Šimotová či Václav Cigler. A hlavně musel 

jsem cítit, že jejich život i myšlení má nějaký hlubší přesah: proto počet rozhovorů, které 

jsem odmítl, je mnohem větší než těch, které jsem realizoval. 

Ale když se vrátíme k paní Fallaciové, mohu citovat profesora Michaela Hellera 

z univerzity v Hamburku, který o ní napsal či mi později řekl:  To neobvyklé a těžko 

snesitelné na jejích rozhovorech je její ničím nekontrolovatelný egocentrismus, s kterým 

rozhovory vedla. Vstupuje do nich se svými názory a odsudky, chová se jako člověk, který 

všechno ví lépe, a ještě k tomu moralizuje. Nebojí se považovat svůj názor za důležitější, 

než je názor zpovídané osoby. Provokuje, je věrohodným partnerem. Při vedení rozhovorů 

byla zřejmě velice emocionální, jak Italky bývají, i když, jak se svěřila časopisu Time, 

nikdy nepoužívala jako prostředky ženskou lest, tedy sex a atraktivitu. Velice často 

se cituje, že Chomejniho přivedla do ráže, až ji vyhodil, podotkla, jestli by nebylo lepší, 
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kdyby se vůbec nenarodil, boxerovi Cassiu Clayovi vmetla mikrofon do tváře a polský 

vůdce odborářů Lech Walesa z ní dostal bolení hlavy, zřejmě i proto, že ho přinutila 

k doznání, že kromě Bible si skoro nic nikdy nepřečetl. 

Jedna z verzí mluví o tom, že s natočeným  materiálem hodně pracovala, a i když to někdy 

mohlo být v neprospěch respondentů. Její rozhovory byly tak známé a respondentům často 

přinesly takovou slávu, že neprotestovali. Ale jestli je to pravda, to se netroufám říct. 

Kdy jste se poprvé setkal s její prací? 

Někdy v době, kdy jsem byl v exilu. Rozhovory a eseje totiž vyšly jako knížky, ale přesně 

to nedokážu říct. Myslím, že jsem ale nejprve četl o jejích esejích, které snad později vyšly 

v knize La Forza della Ragione, tedy Síla rozumu, za kterou jí bylo vyhrožováno smrtí. 

Kvůli tomu se přirovnávala sama k autorovi Mastra Cecca, který byl ve 14. století 

pronásledován inkvizicí. 

Máte pocit, že byla Fallaciová něčím výjimečná? Řekl jste, že některé věci lze jen 

velice těžko ověřit, ale mám na mysli spíš její přínos.  

Nejzajímavější asi je, že dělala například pro New York Times (v době největší slávy žila 

v New Yorku) a jiné listy s obrovskými náklady, takže na tom, aby se její rozhovory, vedla 

jich 97, jak uvedla ve své diplomové práci Christine Uscholdová,  dostaly do tisku, měly 

zájem obě strany. Jak redakce, tak ti velice známí a slavní zpovídaní, protože to pro ně 

byla velká reklama a příležitost něco sdělit světu. 

V knize Mardata jsem napsal: "V případě Fallaciové šlo zřejmě o umělecké, subjektivní 

portréty osobností, komponované z fragmentů interview, přičemž přicházela 

ke zpovídanému s jasným a zřetelným názorem a čekala, jestli ji partner donutí její postoj 

přehodnotit." 

V té vaší zmíněné knize Mardata, Vzpoury v žurnalistice píšete, že je Fallaciová 

většinou odborníků považována za vynálezce vyhraněného rozhovoru, se kterým 

přišla v sedmdesátých letech minulého století. Máte pocit, že v dnešní době a na české 

scéně někdo formu vyhraněného rozhovoru používá? 

Já dnes  už nesleduji důkladně všechna média, ale na Západě to tehdy vypadalo jako úplná 

novinka a na Východě něco takového nebylo možné. Vyhraněné rozhovory byly běžné 

i v šedesátých letech, počínaje BBC, přes německý Spiegel, dělaly se „rozhovory jako 

kulometná palba“ atd. Tvrdý rozhovor byl normou, její rozhovory měly ale něco navíc: 

měly větší dávku agresivity a provokace.  
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Bohužel u nás se v současné době objevuje opačná snaha. Lidé jako Jaromír Soukup nebo 

Luboš Xaver Veselý či Karolína Slavíčková, kterou dokonce premiér platí z peněz 

určených pro Úřad vlády, si pletou promo s interview. Zmiňovaní nechávají své 

respondenty žvanit, co chtějí, což nemá s žurnalistikou nic společného. Xaver Veselý to 

zřejmě ví a tvrdí o sobě, že není žurnalista, ale moderátor. I o tom bych pochyboval. 

Vidíte u paní Fallaciové nějaký opakující se vzor, kterým dostávala své respondenty 

do úzkých?  

Znovu musím opakovat: Tím, že neexistují žádné dochované audiozáznamy, tak 

si netroufnu říct, jak to vlastně bylo. O rozhovoru, jak ho vnímám já,  ale platí asi dvě 

hlavní věci: interviewer ze svého hosta něco relevantního dostane jen tehdy, když mu 

zpovídaný důvěřuje. A ta důvěra se vytvoří tím, že je na novináři vidět, že má opravdový, 

vnitřní zájem, že se důkladně připravil, že přečetl vše, co daný člověk napsal nebo si třeba 

naposlouchal všechny jeho písně. Dost často jsem se se svými partnery domluvil, že mi 

odpoví i na otázky, které do knihy nakonec nedáme, abych se v jejich životě a hlavně 

myšlení lépe orientoval. Takové věci jsem pak nikdy nikomu neprozradil.  

To, co říkám, platí hlavně u dlouhých rozhovorů, nikoliv o zpravodajských interview. 

Velice důležité jsou i první otázky, které donutí zpovídaného, aby přemýšlel a nevytahoval 

z mozku odpovědi, které již mnohokrát říkal. Pak je totiž zpovídaný zvědavý i na sebe. 

Zároveň je klíčové být svým způsobem dobrý psycholog. Poznat na respondentovi, kdy je 

unavený nebo že toho na sebe řekl už moc a lekl se sám sebe. Další otázka by měla být 

lehčí, aby se interviewerovi podařilo udržet příjemnou atmosféru. A jestli Fallaciová 

takovou schopnost empatie měla, to nedokážu říct. Spíš se mi zdá, že k rozhovoru 

přistupovala tak, jak mi řekl profesor Haller: jako k souboji.  

Myslíte, že její snahou bylo přimět své respondenty říct něco „kontroverzního“? 

Například Henryho Kissingera přiměla říct, že válka ve Vietnamu byla zbytečná. Při 

rozhovoru s ajatolláhem Chomejním z něj také dostala některé ne zcela běžné 

odpovědi… 

Snahu o něco podobného má novinář vždycky, zvláště aby politici řekli něco 

překvapivého. Ale jak to probíhalo zrovna v jejím případě, nikdo neví. Ale je docela 

možné, že svou agresivitou je mohla vyprovokovat k výrokům, které by jinak nikdy 

nevypustili z úst. 
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Už jste zmínil, že na české žurnalistické scéně jsou lidé jako Jaromír Soukup nebo 

Xaver Veselý či Karolína Slavíčková, kteří své hosty v podstatě nechávají jen žvanit. 

Myslíte si, že je možné, aby se v současné situaci objevil někdo, jako byla ona?  

Nevím! Mě zajímají závazné, řádné rozhovory a ty se nesmí ničemu vyhýbat. Nesmí tam 

být žádné tabu, kromě privátních záležitostí, pokud se netýkají veřejného zájmu. Ale co 

se týká myšlenek, je potřeba jít až na dřeň a jedině takový rozhovor je ke čtení i za deset 

let. Jinak rozhovor nemá smysl. Mělo by to tak být i u přátel, silný vztah mezi 

interviewerem a respondentem by měl ještě otevírat šanci se dobrat k něčemu 

podstatnějšímu. Třeba se ptát k čemu jsou hodnoty, jako to dělá filozofka Tereza 

Matějčková. Některé otázky si člověk, který šermuje hodnotami,  sám nedá a je zvědavý 

na to, jak na nečekanou otázku odpoví. 

Pro Paměť národa jste řekl, že dnes u nás média vlastní milionáři kvůli vlivu 

na politiku i byznys, přestože tištěná média pořád ještě nejvíce ovlivňují vrcholně 

postavené lidi. Můžete to trochu rozvést? 

Jasně, protože takovým médiím chybí odstup, s kterým by měly  situaci ve světě či 

ve svém státě posuzovat. Lidé se pak mohou těžko svobodně orientovat ve společnosti. 

Navíc se ukazuje, že internet a sociální sítě proměnily mediální krajinu v celé naší 

civilizaci na tekuté písky (Bauman). Nikdo neví, jak se mediální krajina ustálí. To 

proměnilo i politiku. Do médií vstoupili jak anonymní majitelé, tak anonymní autoři a tím 

se devalvovala hodnota slova. Za slovo musí někdo bezpodmínečně ručit svým jménem 

i životem: připomeňme, že Havel kvůli svým slovům byl třikrát vězněn, proto jeho 

myšlenky  svět bral vážně.  A v okamžiku, kdy tahle premisa přestala platit a lidé jako 

Donald Trump mohou označit lež za „alternativní pravdu“ či jiní vrcholní politici u nás 

veřejně lhát, hodnotový systém státu se hroutí. To je institucionalizace lži, což je jeden 

z nejhorších dopadů téhle situace. 

No a ta takzvaná prestižní média jsou skoro všude v naší civilizaci většinou tři, aby bylo 

možné porovnávat události ze třech perspektiv. V Německu například Süddeutsche 

Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo Die Welt, ve Francii Le monde, Liberation 

a Le Figaro atd.. A tato média zachovávají klasická pravidla a snahu přiblížit se „tušené 

pravdě“ tím, že se kladou další upřesňující otázky, jak jsme o tom již hovořili. Nikdo tam 

nepředstírá, že zná jedinou pravdivou odpověď. A ti, kteří mají zájem se něco dozvědět, 

jsou všude nuceni číst či sledovat několik  médií i v různých jazycích. Tištěná média mají 

i proto stále největší význam, pokud v nich platí, že dodržují klasická žurnalistická 
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pravidla. Těžko říct, jak to bude dál. Deník Bild například už nyní nemá zdaleka takový 

náklad, jako měl dřív: ze 4,5 milionu prodaných výtisků dnes klesl na necelých 

1,5 milionu. V těchto dnech ho odkoupili Američané, což v důsledku odnesou nové 

projekty, protože z výtěžku bulváru se platily a dokonce se kdysi z těchto peněz dotoval 

i Die Welt.  

Často se říká, že v Česku chybí pravý politický bulvár. Myslíte, že je to pravda? 

V Česku chybí i jakékoliv prestižní noviny, u nás je všechno jinak. Tady ani nemáme 

řádná veřejnoprávní média.  

V čem máte pocit, že česká média veřejné služby neplní svou úlohu? 

Hlavně nesplňují základní předpoklady, kvůli kterým vznikla, jak je v roce 1927 definoval 

John Reith, který tehdy přeměnil British Broadcasting Company na Corporation. Důvod 

byl zřejmý: vyžadoval, aby se BBC odtrhla od politiky a od byznysu a navíc nepodléhala 

nátlaku akcionářů na vysílání populárním hudby: byl přesvědčen, že veřejná služba má 

posluchačům předvádět všechny žánry, aby si mohli svobodně vybrat. U nás jsou Rady jak 

ČRo, tak ČT zpolitizované. Také jsou naše média veřejné služby snadno vydíratelná tím, 

že se automaticky nenavyšují koncesionářské poplatky podle toho, jak se zvedá index 

spotřebního koše. A za třetí není nikde v naší civilizaci možné, aby Rady odvolávaly 

ředitele. To může jen soud na základě trestného činu. Kvůli tomu je i ředitel vydíratelný, 

aby se v pozici udržel a byl znovu zvolen atd. Těch rozdílů je celá řada, ale v každé zemi je 

to trochu jinak. 

Už jste řekl, že máte pocit, že zde není žádné seriózní médium. Kdyby bylo na vás 

a cítil jste možnost deník pozvednout, vrátil byste se do Mladé fronty, kde jste 

na začátku devadesátých let pracoval jako šéfreportér i předseda představenstva? 

Určitě bych se dnes nevrátil. Ale teoreticky by nejprve  musel ten list mít seriózního 

vlastníka, který není zainteresován ani v politice ani v byznysu. Vydavatelství Mafra je 

dnes na hranici prodělečnosti a proto ho těžko někdo, kdo by chtěl v médiích podnikat 

a neměl jiné postranní úmysly, koupí. Lidové noviny i MF Dnes jsou zničené, asi 

navždycky. Například Sabina Slonková, kterou jsem do Mladé fronty přijímal, 

se pod Andrejem Babišem pokusila o řádnou žurnalistiku a po pár měsících odešla, když 

zjistila, že to nejde. Všechny tiskoviny, které u nás vlastní miliardáři, jsou využívány 

k prosazování byznysových i politických zájmů majitelů, což naši mediální krajinu zcela 

devastuje. Je třeba se naučit myslet média jako zrcadlo, to nám taky neřekne, jací jsme 

a jaká je skutečnost, jen nám upřesní vidění povrchu. Ale něco podstatnějšího vědět o sobě 
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i o světě je práce, velmi namáhavá práce, kterou za nás nikdo neudělá. Taky bychom 

se měli vzdát v politice používání kategorie dobra a zla: už proto, jak říkají někteří 

filozofové, že dobro není žádná kategorie či atribut, který člověk jednou navždy  nabude. 

S dobrem se možná jen několikrát setkáme. Co se ale musí člověk a novinář zvlášť učit je 

posuzovat situace z odstupu, pak často zahlédne jiný obraz. 

Z redakce MF Dnes a Lidových novin po příchodu Andreje Babiše odešlo několik 

nejznámějších novinářů. Robert Čásenský založil časopis Reportér, Dalibor Balšínek 

zase Echo24. Máte pocit, že tyto tituly přinesly na českou žurnalistickou scénu nějaké 

osvěžení?  

Trochu ano, ale jejich dosah je mizivý. Spíš by bylo dobré, kdyby se tihle muži spojili 

a vydávali jeden řádný titul, než aby byli takhle roztříštění. Náklady těch časopisů jsou 

zoufale malé a neoslovují cílové skupiny, které by dnes bylo třeba oslovit. Když to hodně 

zjednoduším, tak oni „přesvědčují přesvědčené“. Já si oba časopisy rád přečtu, ale poučený 

čtenář se i tam toho moc nového nedozví a k těm potřebným se to nedostane.  

Máte nějaký nápad, co by se v Česku muselo změnit, aby se úroveň žurnalistiky 

zlepšila?  

Vidíme například pokus Deníku N, což je projekt, kterému rozumím a fandím, ale opět 

se dostáváme k tomu, že oslovuje zatím hrozně málo lidí. Startovat prestižní vydavatelství 

je otázka mnoha miliard a jde o velké riziko. Větší šance jsou v elektronických médiích, 

protože se zlevnil díky internetu provoz televize i rádia. Možná  tím směrem by šlo 

se o něco pokusit. Je ale potřeba, aby se do médií jako majitelé i jako novináři dostali lidé, 

kteří nedělají svou práci jen pro peníze, ale proto, že mají pocit, že demokracie média 

potřebuje, že ve své činnosti cítí poslání. V Česku takové myšlení podle mě není a ani 

dlouho nebude: je tu velká mediální negramotnost. Těžko se dá představit, že by nějaký 

podnikatel dobrovolně prodělával kvůli rozvoji české demokracie. V tom se lišíme od staré 

Evropy: Například Le Monde udržují při životě tři miliardáři, kteří ale do obsahu vůbec 

nezasahují: nesmějí. Českou republiku nejvíc ohrožuje to, že naše státní instituce nestojí 

o lidi s progresivním myšlením, takže když už někdo vystudoval na prestižních 

zahraničních univerzitách jako je Oxford nebo Harvard, tak se zase dost často vrátí 

do zahraničí, kde jeho kvality lépe  ocení. Exodus schopných jsme dodnes nedokázali 

zastavit. A protože lidé od nás odcházejí od Bílé hory, populace je silně oslabená. Největší 

investice by měly plynout do školství, protože nemáme-li přírodní zdroje, můžeme 

konkurovat jen našimi mozky. Může za to, jak řekl Jacques Rupnik, ta okolnost, že étos 
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normalizace přešel plynule do nového režimu. To má za následek, že okamžiky myšlení 

u našich politiků absentují, jejich projevy jen opakují instantní formule,  proto se některým 

lidem zdá být politika tak nudná a odvracejí se od ní. To má ale za následek, že 

se v politice zabydlují hlavně lidé zcela bezskrupulózní: past se za námi zaklapává. Lidé se 

utápí ve skepticismu, nihilismu a beznaději, který pak často přetaví kvůli sebezáchově 

v cynismus. Proto hlavní otázka, kterou mi i vy kladete v tomto rozhovoru, aniž jste ji 

vyslovil, zní: Jak se v této situaci má člověk chovat, aby žil plnohodnotný odpovědný 

život?  

A vaše odpověď? 

Nevím, ale právě to tajemství mě k psaní stále přitahuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


