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ANOTACE

ANOTACE

Tato kvalitativní studie se snaží postihnout emigraci mezi lety 1948-1989 a popsat
ji z pozice

aktérů

emigrace.

Zaměřuje

se na zkoumání

dobově podmíněných motivů

a

strategií charakterizujících odchod Čechů, kteří dnes žijí v Berlíně, do emigrace.
Teoretickými východisky práce jsou teorie kolektivní historické
sekundární a terciální socializace, (mal)adaptace na
přístup

ke studiu emigrace. Analýza

motivů

zátěžové

paměti,

problematika

podmínky a biografický

a strategií emigrace politických

zasazena do kontextu dobových (politických a

společenských)

emigrantů

je

událostí mezi lety 1946-

1989. Z tohoto hlediska jsou odhalovány motivy a strategie emigrace v jednotlivých
historických úsecích - (1) nástup a převzetí moci v Československu komunisty v letech
1946-1948, (2) období politických perzekucí v 50. letech, (3) období uvolnění režimu v 60.
letech, (4) období Pražského jara 1968, (5) vpád vojsk zemí Varšavské smlouvy 21. srpna
1968, (6) období konsolidace v letech 1968-1971, (7) masové emigrace z Československa
Paralelně

s

respondentů

-

v letech 1968-1970, (8) emigrace v období normalizace v 70. a 80. letech.
popisem historických událostí se odvíjí
historickým událostem odpovídají jejich
letopočty

a data - jsme vložili

skutečné

klíčové

momenty v biografiích

vyprávění.

Jinými slovy: mezi historické údaje -

životní osudy.
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ANNOTATION

ANNOTATION

This qualitative study strives to capture the strategie s and motivations for
emmigration of Czechoslovak citizens to former West Berlin between the years 1948 and
1989, describing it from emmigrants' perspective. The main focus of the study is an
analysis of emmigration incentives and strategie s utilized by the then Czechoslovak
citizens, currently living in Berlin. The theoretical base for the study consists of the theory
of collective historical memory, the problem of secondary and tertiary socialization, the
(mal)adaptation to new host environments and the biographical approach to emigration
studies. The incentives and strategie s of political emmigration are analyzed within the
context of the political and social development between the years 1946 and 1989. The
study is chronologically organized according to the following historical periods and
political events: (1) the takeover ofpower by communists in 1946-1948, (2) the political
persecutions ofthe 1950s, (3) the liberalization ofthe communist regime during the 1960s,
(4) the events ofPrague Spring in 1968, (5) the military intervention ofthe Warsaw Treaty
countries on 21. August 1968, (6) the consolidation era, (7) the Czechoslovak citizens'
mass emmigration between the years 1968 and 1970, (8) the Czechoslovak citizens' mass
emmigration of the 1970s and of the 1980s in the normalization era. In this study, the
historical facts and figures are supplemented by the ethnographic testimony of Czech
emmigrants.
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ÚVOD

ÚVOD

Tématikou

české

politické emigrace

V Německu

mnichovského pobytu v letech 2000-2001, kde jsem
bývalé

spoluobčany

jsem se zabýval již v
měl

možnost poznat

době

svého

některé

- emigranty. Poté, co jsem mezi lety 2001-2005 pobýval v

naše

Berlíně,

bylo jen otázkou času, kdy se začnu zajímat o osudy Čechů, kteří mezi lety 1948-1989 z
důvodů

politických

emigrovali do Západního Berlína.

"Berlíňany českého původu"

některých

osobních setkáních s těmito

uvědomoval,

jsem si pokaždé

zajímavé, jedinečné a zároveň v

Při

nakolik jsou jejich

bodech si navzájem podobné. V

době,

zvažoval, pro které téma své magisterské práce se rozhodnu, zvolil jsem
zabývající se

českou

bezprostředně

po

sovětské

paritně

se

Při výběru

muži

právě

látku

invazi a v krátkém konsolidačním období mezi lety 1968-1971.
formou biografického

jsem dbal na to, aby respondenti byli nejen

zastoupeni. V roce 2005 jsem v

čtyřmi

kdy jsem

politickou emigrací do Západního Berlína po roce 1968 - tedy

Rozhodl jsem se pro kvalitativní terénní výzkum rozhovoru.

přiběhy

různé věkové

Berlíně uskutečnil

kategorie a

dvěma

odlišně věkově,

šest biografických

ženami stejné

věkové

ale i

rozhovorů

-

kategorie. Bohužel

od obou žen jsem nedostal svolení k publikaci interview v diplomové práci; od ostatních
respondentů

ano. V roce 2007 jsem uskutečnil další rozhovory se třemi emigranty.

Jedna respondentka

patří

do

novější

vlny emigrace v období normalizace v 80.

letech. čtyři respondenti patří do kategorie politických emigrantů, kteří opustili
Československo v relativně krátké době po sovětské invazi - tzn. v letech 1968-1970 a

někteří se do Československa podívali až na přelomu 80. a 90. let. Tuto skutečnost jsem

uvítal z
nově

několika důvodů:

jejich pobyt v

adaptovat a socializovat v nové
Podtitul rigorózní práce zní:

biografii politické ho emigranta

H.

cizině

společnosti,

byl

dostatečně

a případně integrovat.

"Dobově podmíněné

motivy a strategie odchodu v

Položil jsem si tyto výzkumné otázky: Existují a jsou v

biografii každého politického emigranta zjistitelné
způsobem ovlivňovaly

dlouhý nato, aby se mohli

"klíčové

okamžiky H, které

nějakým

jeho motivy k odchodu z vlasti? Existují a jsou v biografii každého

politického emigranta vystopovatelné

"klíčové

rozhodnutím opustit vlast; jinými slovy

okamžiky H, které úzce souvisely s jeho

předjímaly
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jeho kroky až do okamžiku vlastní

ÚVOD

emigrace? Existují a jsou

V

biografii každého politického emigranta zjistitelné

"klíčové

okamžiky", které přesně mapují jeho strategii odchodu do emigrace?
Cílem této práce je
doplnění

se, že

přispět zodpovězením

výše uvedených výzkumných otázek k

našich znalostí o životních osudech našich

právě důkladnou

nám pomohou
spoluobčanů

spoluobčanů

analýzou jejich biografií lze získat

přiblížit

v emigraci.

se k

těmto paralelně

Obecně

lze

říci,

řadu

v

zahraničí.

relevantních

Domnívám
údajů,

které

se odvíjejícím životním dráhám našich

že již samotným

důkladným

záznamem biografií

emigrantů pořizujeme cenné prameny informací, které mohou být zpracovány i později 1
2

etnology, sociálními psychology, historiky či literárně •
Práce je

rozdělena

do dvou

oddílů:

do teoretického oddílu A a do praktického

oddílu B a oddíl s nezkrácenými transkripty biografických interview našich
První kapitola se

věnuje

teoriím mezinárodní migrace. V této

části

respondentů.

je kladen

důraz

na

nucenou a politickou migraci. Druhá kapitola nabízí krátký exkurz do oblasti sociální
psychologie, kde se zabýváme primární, sekundární
mal/adaptací a integrací jedince v novém
metodologickou stránkou,

přibližuje

popř.

prostředí.

terciární socializací, sociální
Třetí

kapitola se zabývá

biografický přístup v sociálních vědách a zároveň jsou

zde představeny krátké biografie respondentů. Čtvrtá kapitola se zabývá již konkrétně
politická emigrací a přibližuje v krátkosti právní rámec tohoto jevu. Pátá a nejdelší kapitola
již náleží k praktické mu oddílu B. Tato kapitola má

doufáme, že

čtenáři

emigrace a

dobově podmíněné

poněkud

složitý název,

přesto

srozumitelný - ,,Rámcové historické podmínky pro vznik politické

motivy a strategie odchodu v biografii politického

emigranta". V této kapitole se budou
až 1970 se odvíjet také

klíčové

paralelně

s popisem historických událostí z let 1946

momenty v biografiích

respondentů,

které vystihují (1)

motivy a (2) strategie odchodu do emigrace. Ke každému historickému období nebo
události

přiřadíme

adekvátní

vyprávění

jednotlivých

respondentů.

Jinými slovy: mezi

historické údaje -letopočty a data - vložíme skutečné životní osudy.

1

Pro doložení tohoto tvrzení mohu uvést to, že je na místě nepodceňovat čas, poněvadž ten pracuje podle
všeho proti nám: interview s prof. Jaroslavem Kouteckým jsem provedlI. 8.2005. Profesor Koutecký zemřel
přesně za týden 8. 8. 2005 ve věku nedožitých 83 let.
2 Předpokládám, že právě o biografii prof. Kouteckého by mohly určité kruhy projevit zájem. Jednalo se o
významného nepřehlédnutelného vědce s velmi zajímavým profesním i osobním životem.
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1 Mezinárodní migrace

1.

MEZINÁRODNÍ MIGRACE

1.1

Definice
Setkáváme se s

různými

Obecně

je mIgrace

přesunu jednotlivců

nebo skupin

defmicemi mezinárodní mIgrace.

defmována jako trvalý, dlouhodobý

či

krátkodobý proces

lidí v prostoru přes hranice země. Na stránkách Ministerstva vnitra České republiky se
přesun jednotlivců

setkáváme s následující defmicÍ migrace: "Migrace prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností
vývoje a

výrazně ovlivňuje společenské

klíčovým

a kulturní

změny

prvkem v procesu

i skupin v
populačního

obyvatel na všech úrovních. S

ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje." [MVČR, 2006]. Jak
uvidíme v následujících kapitolách, není tato definice za všech okolností
to

především

její poslední

věta

,,s ekonomickým

obecně

platná, a

rozvojem se intenzita migrace neustále

zvyšuje".
Z demografického hlediska je migrace vnímána jako
pobytu,

při

stěhovaní,

kterém mohou být

překračovány

hranice zemí

změna

místa nebo trvalého

či regionů.

Migrace neboli

demografy též nazývána mechanický pohyb nebo mechanická

obyvatelstva, je forma prostorové mobility mezi

dvěma

změna

územními jednotkami, znamenající

obvykle trvalou změnu pobytu. [Jelínek, 1984: 607].
Ze sociologického hlediska považuje Castle s mezinárodní migraci za komplexní
proces. Jednání migrující populace má kolektivní charakter a vzniká z
změny

a zasahuje pokaždé celou

společnost,

a to jak v zemi původu

nějaké společenské

migrantů,

tak i v cílové

zemi. [Castles, 1998: 19].
Ať

už mezinárodní migraci nahlížíme sociologicky, demograficky, ekonomicky

nebo i psychologicky, lze

říci,

že ve všech

případech

se tento jev

vyznačuje

výraznou

dynamikou a změnou. Vždy je důležité, z jakého úhlu pohledu je migrace právě zkoumána.
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1.2

Teorie mezinárodních migrací
Je

těžké hovořit

v

současné době

o ucelené a

jednoznačné

teorii mezinárodních

migrací. Migrační problematiku je nutné bezpochyby pojímat interdisciplinárně. Pokud
jsme v

předešlé

definici mezinárodních migrací nahlíželi v krátkosti tento jev z hlediska

sociologického, demografického a ekonomického, tak jsme se již přiblížili ke
oblastem, ve kterých - z
migrace

nejintenzivněji

důvodu společenské

sobě.

hlavním

relevance - byla a je stále mezinárodní

zkoumána a mapována. V dnešní

teorií, jež vznikaly nezávisle na

třem

době

Jednotlivé teorie se

migrace, a to podle toho, kdy historicky vznikaly a

máme k dispozici

zaměřují

samozřejmě

na

určité

několik

aspekty

také podle toho, v rámci

kterého oboru vznikaly.

1.2.1 Neoklasická teorie
Neoklasické teorii

předcházela

teorie klasická z konce 19. století, jejímž autorem

byl geograf E. G. Ravenstein. Ve své práci Zákonitosti migrace (Laws of Migration) se
Ravenstein snažil na

základě značného

množství statistických

Jeho teorie byla v následujících obdobích
geografy. Teorie

předpokládá,

že se lidé

přejata

stěhují

z oblastí s nízkým příjmem do oblastí vysokého
Přístupy

údajů

postihnout tento jev.

mnohými ekonomy, demografy i

z hustě do

řídce

obydlených oblastí,

příjmu.

vycházející z této teorie jsou známy také jako ,.push-pul! teorie",

neboť

považují za příčiny migrace faktory, které lidi nutí opustit svou zemi původu (pushfactors)
a jiné faktory, které je
faktorů

bývá

řazen

přitahují

do

demografický

určitých

růst,

cílových zemí (pul! factors). K první

nízká

úroveň

skupině

životních podmínek, nedostatek

ekonomických a pracovních příležitostí, politické represe. Ke druhé skupině faktorů jsou
řazeny

poptávka po práci, dostupnost pozemků, příznivé ekonomické příležitosti a politické

svobody [Castles, 1998]. Push-pull teorie se zaměřovaly hlavně na migrace lidí z Evropy
do Ameriky v devatenáctém a na začátku dvacátého století.
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1.2.2 Makroteorie
Účelem této teorie je vysvětlovat pracovní migraci v souvislosti s ekonomickým
Zaměřuje

rozvojem.

jsou rozdíly v

se na

příjmech

příčiny

migrace z pohledu makroekonomických ukazatelů, jako

zeměmi,

mezi

rozdíly v nabídce a poptávce pracovních sil a

možnosti zaměstnání.
Teorie

předpokládá,

že se chudí budou

stěhovat

do bohatších oblastí a že

ekonomické rozdíly a rozdíly v nabídce a poptávce pracovních sil by měly být postačujícím
důvodem

k vytvoření migračních proudů.

1.2.3 Mikroteorie
Tato teorie se
zisků

zaměřuje

určitém časovém

v

najde imigrant práci,
návyků,

jak

výdajů

a

úseku. Výdaji jsou zde náklady na cestu, náklady do doby, než

popřípadě

pozitivně,

náklady spojené s osvojením si nového jazyka, kulturních

vytvářením

náklady spojené s

ovlivňují

na jedince - migranta a jeho racionální kalkulaci

tak i

nových vazeb atd. [Massey, 1993: 431]. Volbu

negativně

pravděpodobnost

nalezení práce,

předpokládaných

výdělků,

podmínky na trhu práce v cílové zemI,
uplatnění

možné

jedincových dovedností, výše

ale i riziko deportace pro nelegální migranty. Možnost

mezinárodní migrace je vyšší i díky lepším sociálním podmínkám v původní zemi a novým
technologiím (přístupnější dopravní možnosti) snižujícím náklady na migraci.
Stát

může aktivně

ztížením možnosti nalezení

tato

očekávaní

zaměstnání

pracovních

migrantů ovlivňovat, například

v zemi, sankcemi nebo zvýšením

nákladů

na pobyt

v hostitelské zemi.

1.2.4 Historicko-strukturalistická teorie
Tato teorie ze sedmdesátých letech minulého století vychází z marxistické politické
ekonomie,
ve

světě.

přičemž

klade

důraz

Z pohledu tohoto

na

nerovnoměrné rozdělení

přístupu

ekonomické a politické moci

je mezinárodní migrace

způsob

mobilizace levné
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pracovní síly. Migrace se tak podílí na nerovném rozvoji, kdy se zdroje chudých zemí
využívají pro zvýšení bohatství již bohatých zemí. [Castles, 1998: 22-23].
Podle historicko-strukturalistické teorie nedisponuje jedinec
možném

migračním

při

rozhodování o

pohybu svobodnou volbou. Vliv na jeho rozhodování mají nerovnosti

mezi zeměmi (zdroje a moc) a imigrační politiky v cílových zemích.
Teorie musela v minulosti
migračních

čelit

kritice ve chvílích, kdy docházelo k zmírnění

politik nebo k usazení pracovních migrantů v západních zemích natrvalo.

1.2.5 Teorie

světových systémů

Tato teorie (World systems theory) nebere v potaz proces rozhodování na
mikroúrovni, podle ní vzniká mezinárodní migrace na
sociálního, ekonomického a politického vývoje. Její
světových trhů

základě

příčiny

obecných

makromodelů

jsou spojeny se strukturou

a s postupující ekonomickou globalizací.

Kapitalistické
nekapitalistických

ekonomické

společností, čímž

sociální organizace. Za
zemí v ekonomicky

účelem

méně

vztahy

pronikají

z

center

do

okrajových,

poškozují místní systémy a formy ekonomické a

vyššího zisku vyhledávají kapitalistické frrmy z

rozvinutých zemích

levnější půdu,

vyspělých

suroviny, levnou pracovní

sílu, nové odbytové trhy. K tomuto jevu docházelo v minulosti v rámci koloniálních
režimů,

dnes

prostřednictvím

vlád vyspělých zemí a nadnárodních frrem.

Stejné ekonomické procesy, které narušily místní systémy,
migrační

vytvářejí vzápětí

proud z periferií do center. Snadný pohyb migrantů je umožněn vznikem dopravní

infrastruktury. [Massey, 1993: 446].

1.2.6 Teorie sítí
V teorii sítí (Network theory) hrají klíčovou úlohu v případě migračních procesů
mezilidské vazby. Vznikají zde sítě migrantů mezi bývalými imigranty a mezi lidmi, kteří
se zdržují v původní zemi. Může se jednat o příbuzenské nebo přátelské vazby, nebo vazby
v rámci různých organizací.
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Tyto vazby jsou
znamená poskytování
případě

označovány

důležitých

osobních problémů.

za sociální kapitál, což pro jedince a skupiny v praxi
finanční

informací, sociální,

Přítomnost těchto

vazeb zvyšuje

pomoci, mnohdy podpory v

pravděpodobnost migračního

pohybu a jeho nárůstu.
Sítě

hrají

důležitou

roli

při

usazování (settlement)

vzniku komunit. lmigrantské komunity mají tendence

migrantů

vytvářet

v hostitelské zemi a

při

svou vlastní ekonomickou i

sociální infrastrukturu.
Schopnost
nemají

téměř

imigrační

1.3

je omezená v případě monitorování

žádnou kontrolu nad

politiky

příslušníků

států

nakloněny

těmito

neformálními

sítěmi.

čímž

sjednocování rodin,

migračních proudů,

V

zemích jsou

urychlují imigraci rodinných

z původní země do nové. [Massey, 1993].

Formy mezinárodních migrací
Setkáváme se s různými formami mIgrace. Je proto na
či

instituce

nevládní organizace

přistupovaly

vždy

mluví o emigraci a imigraci, tedy pohybu ven
dovnitř

některých

tudíž

odlišně.

přes

místě,

Z hlediska

hranice

určitého

aby k nim státní
směru

pohybu se

státu nebo naopak

na jeho územÍ.
Na stránkách Multikulturního centra Praha je uvedena tato charakteristika migrace:

,,Přesuny

migrace

lidí - migraci je možné

dělí

dělit

do

různých

kategorií. Podle

na nucenou a dobrovolnou. Dalším parametrem je

uznávaných hranic. Každý

člověk,

který

překročí

hranice a

motivů

a

důvodů

se

překročení mezinárodně

zůstává

v jiné zemi déle než

rok, je migrantem. Pokud překročí mezinárodní hranice a spadá do defmice Ženevské
úmluvy, je takový migrant uprchlíkem.

Uvnitř

státu jde o migraci z venkova do

(typickou pro druhou polovinu dvacátého století) nebo z
předměstských částí

(ve

vyspělých

městských

měst

center do

zemích zejména na konci dvacátého století). V případě,

že jsou lidé donuceni migrovat uvnitř svého státu, stávají se

vnitřně

vysídlenými osobami. "

[Multikulturní centrum Praha, 2006].
Tuto charakteristiku si zde uvádíme
přestože

právě

proto, že popisuje

různé

formy migrace,

již nevysvětluje vznik migrací ekonomickými a demografickými impulzy.
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1.3.1 Krátkodobá a dlouhodobá migrace
časového

Z

hlediska se mluví o migraci krátkodobé

či dočasné

(temporary) ,

dlouhodobé (long-term) , nebo trvalé (permanent). OSN na svých stránkách užívá
následujícího
Tvoří

rozdělení

mezinárodní migrace: Migranti jsou

rozděleni

do

čtyř

kategorií.

je dlouhodobí emigranti a imigranti, krátkodobí emigranti a imigranti, obyvatelé

(residents),

kteří

se po

určité době

vrací z pracovního pobytu v

pobyt odjíždějí, respektive krátkodobí emigranti,

kteří

zahraničí

se vracejí nebo

nebo na takový

odjíždějí,

a nomádi.

1.3.2 Legální a nelegální migrace
Z hlediska dodržování
nelegální. V dnešní západní a
převaděčství. Organizátoři

zákonů

dané

země či

střední Evropě

se setkáváme s nelegální migrací ve

tohoto typu migrace mohou být aktéry,

privátními. Transport nelegálních migrantů např.
silničních dopravců.
zločinem,

zemí lze rozlišovat migraci legální a

Nelegální

převaděčství

přes

či

formě

organizovanými

naše území probíhá zpravidla pomocí

bývá bohužel spojeno i s organizovaným

jako je obchod s lidmi.

1.3.3 Dobrovolná migrace

Z pohledu

motivů

se obvykle rozlišuje migrace dobrovolná (voluntary) a nucená

(j'orced nebo involuntary).
Dobrovolná migrace se obvykle chápe jako ekonomická migrace.

Předpokládá

se,

že člověk opouští původní zem za účelem zlepšení své ekonomické, profesní (např. i
studenti) situace či situace své rodiny.
Je

těžké určit přesně,

do které skupiny migrant

patří.

Motivy se mohou

překrývat.

Jedná se o situaci, kdy člověk sice není ve své zemi ohrožen na životě (nejedná se ještě o
nucenou migraci), ale životní podmínky v jeho vlasti mu nedovolují dosáhnout životní
úrovně dle jeho představ (materiální, profesní aj.).

Skupina migrantů - tzv. odborných zahraničních pracovníků, ale i studentů, umělců,
Je ve svém pohybu často bez omezování a tito migranti zpravidla nejsou úřady považováni
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za problematickou skupinu, jak je tomu naopak v případě nekvalifIkovaných pracovníků z
chudších zemí.
Další významná část dobrovolné mIgrace Je tzv. slučování rodin, kterému
napomáhá mezinárodní právo rodiny na její sloučení.

1.3.4 Nucená migrace a azyl
Proti migraci dobrovolné stojí migrace nucená, jež má příčiny ve vnějších
faktorech, které nějakým způsobem ohrožují existenci jedince. Může se jednat o válečné či
etnické konflikty, rasově, politicky, etnicky či nábožensky motivované pronásledování,
přírodní katastrofY, ekologické havárie atd. S touto formou migrace souvisí i problematika

uprchlictví.
První skupina, kterou postihuje nucená migrace, jsou tzv. uprchlíci. Statut uprchlíka
defmuje Úmluva o právním postavení uprchlíků - tzv. Ženevská konvence z roku 1951 a
Newyorský protokol z roku 1967. Konvenci podepsalo více než 140 zemí světa.
Konvence vychází z článku 14 Všeobecné deklarace lidských práv, který říká, že
,,každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam
azylu". Defmice uprchlíka v článku 1 Úmluvy zní: "Osoba, která se nachází mimo svou
vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo
národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i
zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem ke
shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti." [Úmluva, 1951, článek 1, odst. A2; UNHCR,
2006J.

Článek 33 také obsahuje tzv. princip non-refoulement, jenž říká, že "uprchlík nesmí
být vrácen zpět do země, ve které by mu mohla hrozit persekuce nebo dokonce smrt".
Nucení migranti mohou v hostitelské zemi žádat o azyl. Mnohdy je těžké rozlišit,
zda osoby žádající o politický azyl o něj neusilují z ekonomických důvodů.
Nucená migrace se nestává pokaždé migrací trvalou. V případě, že se situace
v původní zemi zlepší, vrací se menší či větší část lidí zpět. Podpora repatriantů na cestě
zpět do původní vlasti probíhá jak ze strany hostitelských zemí, tak i mezinárodních

organizací.
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SOCIALIZACE, ADAPTACE A INTEGRACE

V této a následujících dvou kapitolách si v krátkosti vymezíme význam pojmů
socializace jedince, adaptace, adaptabilata, integrace jedince ve společnosti aj. Dále se
zaměříme na pozitivní či negativní vliv společnosti na průběh sociální (mal)adaptace

jedince. Tento krátky teoretický úvod je důležitý pro lepší pochopení praktické části práce,
která již na konkrétních biografiích demonstruje vliv socialistické společnosti na průběh
socializace a sociální (mal)adaptace jednotlivých respondetů - politických emigrantů.
Schopnost určit (si) své hranice při procesu adaptace na určité životní podmínky (v našem
případě na podmínky života v socialismu 50. a 60. let v Českoskoslovensku) byla u všech

mých respondentů důležitým faktorem na jejich cestě do emigrace.

2.1

SOZIALIZACE - VYMEZENÍ POJMU

Socializace - termín užíváný v různých kontextech a odstínech - nám označuje
proces, při němž se jedinec stává schopným sociálně žít v dané společnosti. V minulosti se
termín vztahoval k přizpůsobování dětí k sociálnímu celku, ale v současné době je chápán
jako proces, jímž jedinec prochází celý život. Socializaci lze pak také chápat jako sociálně
interakční proces, jimž si jedinec po celý život osvojuje soustavy hodnot, norem a dalších

sociálně relevantních faktorů sociálních celků, s nimiž v životě postupně vstupuje do
vzájemné interakce.
Jan Keller hodnotí socializaci takto: "Univerzálním prostředkem k zajištění kontroly
chování a myšlení členů společnosti je proces socializace. Socializací prochází každý
lidský tvor, má-li se stát sociální a kulturní bytostí. Kontrolní a dohlížecí mechanizmy jsou
zde vbudovány přímo do podstaty každé kultury. Cílem socializace je zformovat bytost,
která se bude i o samotě chovat tak, jako by byla pod stálým dohledem ostatních členů
skupiny." [Keller, 2002: 38].
Milan Nakonečný představuje socializace následovně: "Jak se člověk přicházející
na svět jako biologické individum svého druhu stává společenskou bytostí se specificky
lidskou psychikou, byt' v různých kulturách více

či méně odlišnou, je otázka socializace či
akulturace. Je to velmi komplexní téma procesu přeměn, které začínají osvojováním
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základních kulturních

návyků, později

se do role svého pohlaví, orientace ve
V podstatě je to proces
věku dítěte

učení,

mluvené
světě

řeči

Socializace, adaptace a integrace

a dalšími

hodnot a jejich

změnami

přejímaní,

až po vpravování

resp.

uskutečňuje

zejména sociálního, protože se

od nejrannějšího
dítěte

v jeho stycích se sociálním okolím, tj. zpravidla v interakci

[Nakonečný,

zvnitřňování.

a rodiny."

2000: 57].

Albert Bandura socializaci chápe jako proces, v němž jedinci vyvíjejí ony kvality,
které jsou podstatné pro jejich účinné

uspění

ve

společnosti.

[Bandura in Arnold, Eysenck,

Mali, 1987:48].
Zig1er a Chi1d popisují socializaci takto: "Socializace je široký pojem pro celkový
proces, v jehož rámci individuum vyvíjí jemu vlastní
a prožívání

prostřednictví

sociálně

relevantní schémata chování

aktivní interakce s druhými lidmi." [Zig1er, Chi1d in Lindzey,

Aronson, 1969: 36].
Odehnal pohlíží na socializaci následovně: "Socializace je souhrn procesů vzájemné
interakce mezi
svým

společností

učením vytvořil

současně

jako

a jedincem, v nichž

psychologické

člen společnosti

společnost působí

předpoklady

nezbytné k participaci ve

společnosti
stáří mění

2.2

v dospělého kulturního

a který pak

a ve

shodě

sobě

společnosti

i jako relativně samostatná osoba schopná řídit své jednání a

odpovídat za ně; v důsledku toho se jedinec postupně
novorozeněte

na jedince tak, aby v

postupně

tento

s tím neustále

člověka,

přeměňuje

určitým způsobem začleněn

který je

způsob začleněnní

mění

z biologického organismu

do

společnosti

do

v dospělosti a ve

i sám sebe." [Odehnal in Janoušek, 1988: 134].

Socializace jedince
Do lidské

společnosti

vstupuje jedinec biologickou cestu - svým narozením a

opouští ji také cestou biologickou - svou smrtí. Po dobu celého jeho života vymezeného
těmito dvěma

biologickými mezníky na

něj působí

kvalitativní a kvantitativní stránce se jedná o

nepřeberné

vlivů,

Po

kterým je každý z
ale i

náš vztah k ní, se nazývají sociální determinanty vývoje lidského jedince a proces při

němž

život vystaven. Tyto faktory

ovlivňující

množství

společnost.

společnosti,

nás za

svůj

svými vlivy lidská

nejen náš vývoj ve

se tyto determinanty uplatňují, se nazývá - socializace jedince.
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2.2.1 Socializace a životní etapy
Z pohledu vývoje jedince a jeho postupného začleňování do
o

třech

společnosti,

lze

hovořit

vývojových etapách socializace: primární, sekundární a terciální. V praktickém

oddílu této práce, zabývajícím se analýzou biografií
především

respondentů,

nabude na významu

socializace sekundární a terciální.

2.2.1.1

Primární socializace

Primární socializace se
Pomocí výchovy

uplatňované

uskutečňuje

v rodině v procesu rodinné výchovy.

příslušníky

rodinnými

kultura, ve které je danná rodina zakotvena. Jak
výchovy je totiž uvést
prostředí

v tomto

dítě

plném

do

příslušného

symbolů

a

je také

říká Nakonečný:

kulturního

zprostředkována

"Cílem rodinné

prostředí, naučit

společenských

standartů."

je orientaci

[Nakonečný,

2000:57].
Je nepochybné, že kvalita

průběhu

tohoto prvního úseku socializace má

determinující vliv na další život jedince.

Přestože

návyky získané v tomto

primárním období socializace jsou velmi stabilní, je možné je v průběhu dalšího
života ještě do jisté míry měnit. Primární socializace trvá zhruba do třetího roku
života.
Podle Bergera a Luckmanna se jedinec v období

dětství prostřednictvím

primární socializace stává členem společnosti. Proto je primární socializace pro
jedince nejdůležitější - výtváří se v něm tímto způsobem první pojetí okolního
světa.

[Berger, Luckmann, 1999: l30].

2.2.1.2

Sekundární socializace
Úlohou sekundární socializace je připravit individuum na jeho roli ve

společnosti.

Tato další fáze probíhá zejména v rodině, ve škole a v kontaktu s

vrstevníky. Probíhá zhruba od třetího roku života.
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Sekundární socializace je následný proces po primární socializaci, který
uvádí již socializovaného jedince do nových oblastí objektivního

světa společnosti,

v níž žije. [Berger, Luckmann, 1999: 130].
Nakonečný

popisuje sekundární socializaci následujícím

primární socializaci navazuje další
organizace, kde se
[Nakonečný,

2.2.1.3

dospělí

musí

společenská
naučit

instituce, škola, a

způsobem:
později

"Na

pracovní

novým, tentokráte pracovním rolím.

2000: 57].

Terciální socializace
Jakým

způsobem

nalezneme její popis -

rozdělení

autorů dostatečné. Přesto

socializace a její

popsat terciální socializaci? Ne u každého autora

náplň.

na primární a sekundární socializaci zdá se

je myslím na

místě

alespoň

kontury terciální

Nakonečného

socializace jako

odhadnout

Z charakteristiky Milana

řadě

celoživotního procesu, nám vyplyne, v čem tkví její podstata a smysl:
"Socializace však trvá celý život; nové vzorce chování se lidé musí
když uzavírají manželství, vstupují do
změnami.

Zkušenosti

nepřipravují

člověka

dětství
plně

zaměstnání

a školní základní
na požadavky

a procházejí

vzdělání

dospělosti.

nějakými

učit,

životními

(sekundární socializace)
Průběžně

se v procesu

socializace v dospělosti uplatňuje vliv masmédií, náboženských a jiných organizací,
styky s druhými lidmi a z nich

někdy

plynoucí korektivní zkušenosti."

[Nakonečný,

2000: 59].

2.2.2 Formy socializačního

Socializaci nebo také

působení

na jedince

socializační působení

jedince působí. Rozlišujeme:
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Funkcionální socializační působení
Jedná se o záměrné působení na jedince - tzn. cílená výchova, cílené

předávání hodnot a norem. Lze říci, že se jedná o plánovitě okolím řízený proces.

2.2.2.2

Intencionální socializační působení
Zde se jedná o nezáměrné působení na jedince. Dostávají se zde ke slovu

faktory, které se v procesu socializace mohou jevit jako druhotné a přesto mají, byť
nepřímý, vliv na formování osobnosti. Socializační proces pak v tomto případě

probíhá nezáměrně a bezděčně mimoděčným napodobováním daných vzorů.

2.3

Význam socializace pro

společnost

Pro každou společnost nabývá proces zdárné socializace jedince na významu
z vícero důvodů. Keller uvádí tři nejdůležitější významy socializace pro společnost:

2.3.1 Schopnost interakce mezi členy sociální skupiny
"Bez uspokojivé socializace zůstávají individua neschopna vstupovat do běžných
interakcí s druhými členy skupiny. Vznikají sociálně narušení jedinci, který nedokáží
respektovat normy běžného soužití a zapojovat se do kolektivních akcí". [Keller, 2002: 38].

2.3.2 Mezigeneráční předávání norem a hodnot
"Společnost bez socializace není schopna předat své základní normy a hodnoty

následující generaci a rozpadá se. Tuto zkušenost učinily mnohé kultury pod náporem
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přímo
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fYzicky likvidovány." [Keller,

2002: 39].

2.3.3 Sociální kontrola

Podle Kellera je proces socializace univerzálním kulturním prostředkem k zajištění

kontroly chování a myšlení členů
vbudovány
zřejmé,

že

přímo

společnosti.

"Kontrolní a dohlížecí mechanizmy jsou zde

do podstaty každé kultury." [Keller, 2002: 38]. Dle tohoto pojetí je

účinnými

zásahy do

průběhu

socializace jedince (ale i skupiny) lze dosáhnout

žádané kvality jeho osobnosti.
Tématu kontroly

přikláda

Keller v sociologii

kontroly je nutno považovat za centrální otázku

vědy

o

klíčový

význam: "Problematiku

společnosti.

Sociologie vznikla ze

šoku nad pádem všech kontrolních mechanismu, jež regulovaly po tisíce let chod
archaických a

tradičních společností.

Celou sociologii lze v jistém smyslu považovat za

sérii úvah na téma ztracené kontroly." [Keller, 2002: 37].

2.4

Socializační činitelé

Socializace se

uskutečňuje

ve

společenských

a mezilidských interakcích se

socializačními činiteli.

Socializačními činiteli

jsou osoby a instituce - rodina, škola, vrstevnická skupina,

masová média a celá řada dalších socializačních činitelů.
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AJ)APT ACE A ADAPTABILITA - VYMEZENÍ POJMU

Termín vznikl z latinského výrazu adaptio a znamená přizpůsobení; sociologie jej
převzala

z biologie. Z biologického pohledu organizmy, které nejsou adaptabilní - nejsou

schopny adaptace -, zanikají a naopak organízmy, které jsou schopny se přízpůsobovat
změně prostředí, přežívají

a rozvíjí se dál. V souvislosti se schopností jedince přizpůsobit

se určitým změněným podmínkám v lidské společnosti hovoříme o sociální adaptaci nebo
sociální adaptabilitě.

Pojmy, které jsou v sociálních vědách s výrazy adaptace, adaptabilita, adaptační aj.
úzce spojeny a mohou být také jejich ekvivalentem, jsou výrazy akomodace, acijustace a do
jisté míry i asimilace.

2.5.1 Další užití pojmu "adaptace"
Je tedy zřejmé, že pojem adaptace je hojně užívaný také v různých oblastech. Malá
československá encyklopedie uvádí následujících sedm významů, jež jsou odlišné v

případě oborů, které pojem adaptace užívají, ale v případě významu (funkce) zůstávají

podobné:

1. Adaptace znamená přízpůsobení, úpravu.
2. Adaptace z biologického hlediska znamená:
a) proces, při němž se organismus přízpůsobuje podmínkám daného prostředí a
získává nové vlastnosti zvyšující jeho životaschopnost. Probíhá během
fYlogenetického

vývoje

živého

orgamzmu,

Jen

v malé

míře

během

individuálního života jedince. Vztahuje se na části nebo celé jedince, druhy a
vyšší systematické a ekologické úrovně.
b) vlastnosti vzniklé procesem adaptace jsou trojího charakteru: morfologické,
fyziologické a ekologické.
3. Adaptace z hlediska zoologie znamená přzpůsobení
procesu dlouhodobého vývoje.
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4. Z

lékařského

hlediska

hovoříme

adaptačním

o
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podněty

humorální, fylogeneticky fixované reakce na stresové
nebo
a

vnitřního prostředí

dřeně

označované

jako celkový

přežití působení

organizmu rychlou aktivaci a

hypertenze,

srdeční

může uplatňovat

stresoru.

v etiopatogenezi

koronární choroby a vředové

adaptační

kůry

syndrom

zdrojů umožňujících

je aktivace kardiovaskulárního systému a energetických

reakce se

(stresory) zevního

organismu. Projevuje se obvykle mobilizací hormonů

nadledvin. Cílem této reakce

adaptační

nervově

syndromu. Jedná se o

Nepřiměřené spouštění

některých onemocnění, např.

onemocnění.

5. Adaptace je optimální schopnost zraku přizpůsobit se podmínkám osvětlení.
6. Z psychologického hlediska znamená adaptace schopnost projevující se velkým
množstvím

kvalitativně

jednoduchých
v myšlení).

kvantitativně

a

orientačně regulačních

Přitom

aktivit po
člověka

platí, že adaptace

můžeme

stavebnictví

a

činností

akomodační

(od

procesy

je jak výsledkem složitého vývoje

např.

s pojmem adaptace setkat

(přizpůsobení

asimilační

a

ovlivňuje.

hmoty, tak faktorem, který tento vývoj
7. Dále se

procesů

odlišných

stavby novému

v

literatuře

účelu),

(literární

atd. [Malá

přepis),

ve

československá

encyklopedie, 1984].

2.6

Sociální adaptace jedince
Jedná se o

interakční

proces, ke kterému dochází mezi subjektem adaptace -

jedincem - a okolním sociálním

prostředím.

Díky

změněnými

subjekt adaptace vyrovnává s novými nebo
postupně

často

(sociální

schopnosti (adaptabilite) se

faktory sociálního

prostředí

a

se do tohoto prostředí integruje - nachází si zde své místo.

Sociální adaptace jedince podle
bývá

adaptační

povážována za zásadní

předpokládaných

měřítko

společnosti

normality a naopak sociální maladaptace

nedostatečná přizpůsobivost, nepřizpůsobivost)

duševního

norem jej obklopující

bývá klasifikována jako

příznak

onemocnění.

Korekčními

mechanizmy,

které

mají

v sociální

skupině

zajistit

návrat

maladaptovaného jedince k normalitě, jsou na obecné úrovni sociální kontrola a na
institucionální úrovni jsou to

obecně

platné a akceptované (nekodifIkované)

normy a (v naší komplexní společnosti) kodifIkované normy ve
34
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2.7 Adaptace a adaptabilita jedince z pohledu psychologie
Jak už nám prozradila Malá

československá

encyklopedie, s pojmem adaptace a

adaptabilita pracuje také psychologie. Z pohledu psychologie zde reaguje psychika jedince
na změny v okolí a přizpůsobuje se jim (více či méně
Upozorňujeme čtenáře,

nemá

společensky

úspěšně).

že problematika adaptace a maladaptace v psychologii

tak relevatní (doslova alarmující) význam, jakje tomu naopak z pohledu

sociologie. Tzn. že (1) jedinec není

nepřizpůsbivý

ve smyslu neakceptování základních

norem nutných pro jeho zdárné fungování v sociální
nedopouští žádných závažných
společnosti;

s určitými

přestupků

skupině,

proti platným

(2) jedinec se zpravidla

zákonům

dané sociální skupiny,

(3) jedinec se pouze neumí v daném období svého života vyrovnávat

zátěžovými

(stresovými) situacemi. Ve chvíli, kdy

hovoříme

o maladaptaci

z pohledu psychologie, pohybujeme se v rovině neurotických poruch, ne v rovině
psychotických onemocnění či

různých

- pro

společnost nebezpečných

I v psychologii má aplikace pojmu adaptace široké

- deviací.

uplatnění:

od výše uvedených

neurotických poruch vzniklých při vyrovnávání se se zátěžovými (stresovými) situacemi až
zaměstnanců

po adaptaci
kolektivu,

či

na podmínky nového pracovního místa nebo nového pracovního

adaptaci začínajích

vysokoškoláků

na nové vyšší studijní nároky a další.

2.7.1 Adaptace a maladaptace
V zásadě se v oblasti psychologie setkáváme s popisem (1) úspěšného průběhu

adaptace (adaptace) anebo (2) neúspěšného průběhu adaptačního procesu (maladaptace)
na určité zátěžové situace, kterým je jedinec vystaven. Psychologii tudíž zajímá
v souvislosti se zdárným či méně zdárným průběhem adaptačního procesu především
otázka normality osobnosti a jejího duševního zdraví; a samozřejmě cílem psychologie je
nalézt patřičná řešení k odstranění disproporcí v průběhu maladaptačních procesů a zmírnit
tak působnost stresových faktorů, které mohou narušovat nejenom psychickou, ale i

fyzickou integritu jedince (psychosomatická onemocněnO.
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Adaptace sociálních celků a systémů
Schopnosti adaptability v lidské

společnosti

nemají pouze jednotlivci, ale i celé

sociální celky a sociální systémy. V praxi to znamená, že se mohou na
(společenské,

politické, demografické, ekonomické), ale i

celé sociální celky - skupiny

jedinců

i instituce (rodina,

nebo celé sociální systémy.
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INTEGRACE - VYMEZENÍ POJMU

Integrací v sociologickém smyslu rozumíme včleňování jedinců do existujícího
sociálního celku, jenž je již dlouhodobě ustálený, strukturovaný a jsou v něm platné určité
hodnoty a normy. V našem případě se jedná o integraci cizinců do nového prostředí kulturně

a jazykově odlišného.

Uherek vymezuje integraci
rozdíl od

pojmů

aku/turaci a asimilaci následujícím způsobem: "Na

asimilace nebo akulturace, které deklarují kulturní

kulturní splynutí, pojem integrace
neimplikuje. Spíše je kladen
nějakým způsobem

integrace ovšem

vůči

přizpůsobení

důraz

chování a

na to, aby byl cizinec schopen s danou

výklady a

očekávání

místě

společností

"Nejednoznačnost

pojmu

konformismus, spolupráci, lepší

možnost kontroly ze strany formálních i neformálních
[Uherek, 2005: 3]. Na tomto

nebo

zvyků společnosti jednoznačně

koexistovat." [Uherek, 2005: 3]. A dodává:

umožňuje různé

přizpůsobení

společenských

institucí apod.

skutečně

i zde vládne do

musíme s Uherkem souhlasit,

jisté míry "terminologický babylon".
Ovšem k předešlé
prostředí

proces,

části

Uherkova citátu bychom rádi poznamenali: v německém

se termín asimilace považuje za

při němž

překonaný

se minoritní skupina (v našem

splyne - s majoritní

společností.

a nevhodný a asimilací se rozumí

případě

imigrantská) stává

2.10

-

Domníváme se, že pojem integrace v sociologickém,

etnologickém, ale i právním a politickém diskurzu o problematice
společnosti

součástí

včleňování cizinců

do

do jisté míry nahradil dnes již překonaný výraz asimilace.

Integrační

proces v rámci socializace

Rádi bychom, aby se

čtenář

v tomto -

poněkud

zdlouhavém - interdisciplinárním

exkurzu po hájenstvích sociologie, psychologie a etnologie nezačal pomalu ztrácet. Je
nejvyšší čas upozornit na některé zásadní souvislosti mezi probíranými jevy, jakými jsou
socializace, adaptace a integrace.

V podkapitolách 2.2.1.2 a 2.2.1.2 PopIsuJeme socializační proces z pohledu
životních etap. Období dospělosti odpovídá etapa sekundární a terciální socializace. Právě
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v těchto dvou

socializačních

většina

fázích probíhá
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integrací

imigrantů

do nového

prostředí.

2.10.1 Adaptabilita v integračním procesu (v rámci socializace)

Abychom

čtenáři nezůstali

adaptace a integrace, zamíchejme

dlužni žádný pojem z našeho trojlístku socializace,
ještě

integračního

do

procesu v rámci socializace jev

zvaný adaptace a nebojme se na něj nahlížet pohledem psychologa.
V podkapitole 2.7.1 jsme se setkali s popisem (1)
anebo (2)

neúspěšného průběhu adaptačního

procesu (maladaptace) na

situace, kterým je jedinec vystaven. A jak už bylo
často

úspěšného průběhu

řečeno,

tyto

zátěžové

adaptace,

určité zátěžové

situace představují

- na první pohled - zcela běžné každodenní situace.
Domníváme se, že

právě

cizinci, imigranti jsou v běžných, každodenních situacích

(z pohledu majoritní

společnosti),

společnosti,

(alespoň

vystaveni

Jinými slovy,
zjednodušeně

které prožívají v nové

(kulturně

a

jazykově

odlišné)

na začátku pobytu) enormní zátěži.

integrační

proces

včleňování cizinců

popsat takto: cizinci v novém

socializací formou adaptace na (pro

prostředí

ně náročné)

společnosti

do majoritní

se dá

prožívájí sekundární a terciální

situace každodennosti kulturně a jazykově

odlišné majoritní skupiny.
Je
faktorů

zřejmé,

že

čím

vyšší je schopnost adaptability cizince (na celou

- nový jazyk, kultura, odlišné normy atd.), tím kvalitnější bude průběh sekundární

a terciální socializace (urychlené osvojení si
sociální skupiny) a tím

efektivnější

a

nejdůležitějších

úspěšnější

Ještě

jedna poznámka na

cizinci v novém

závěr

prostředí

této

kulturních

bude v konečném

integrace do majoritní společnosti (spíše z pohledu majoritní

dospělí

řadu zátěžových

rozkošatělé

důsledku

společnosti,

úvahy: je

sice podle sociologických

znaků

resp.

třeba

měřítek

si

majoritní
také jeho

úřadů).

uvědomit,

že

prochází etapami

sekundární a terciální socializace, ale po obsahové stránce jsou nuceni se ve velmi krátké
době

konfrontovat s celou

společnosti

řadu elementů

- dovedností a znalostí, jež

členové

získali v rámci primární socializace Uazyk, kultura, systém

aj.), a ty co nejefektivněji

načerpat

a inkorporovat do své mentality.
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2.11 Subjekt integrace
Uherek vymezuje subjekt integrace

následovně:

"Z institucionálního,

distančního

pohledu se uvažuje, koho integrovat. Integrační úsilí státu se zaměřuje na legálně usazené
cizince s dlouhodobým, resp. trvalým pobytem. Pokud vezmeme v potaz koncepce
integrace cizinců na úrovni vlády ČR a ministerstev, tak tyto instituce usilují především o
integraci

legálně dlouhodobě

sociálního systému dané
vzdělávacího

usazených

cizinců

do právního systému státu, zdravotního a

země (včetně zabezpečení

bydlení), o integraci na trh práce a do

a kulturního systému a dále do lokálních struktur. [Uherek, 2005: 4].

2.12 Faktory napomáhající integraci
Vraťme

integrace
cizinců
říct,

se ještě na chvíli do

cizinců

u našich

sousedů

prostředí současného společenského

v Německu. Vzhledem k

nepoměrně většímu

na německém území, které v minulosti bylo a je nutné

že na tomto poli zaznamenáváme, když ne

přinejmenším

řadu

zkušeností.

Pokud budeme

diskurzu na téma

přímo

zařazovat

do

množství

společnosti,

jednoznačné úspěchy,

vycházet

z trendů

lze
tak

uplatňovaných

v posledních letech v Německu, zjistíme následující tendence v integrační politice

cizinců.

2.12.1 Znalost jazyka majoritní společnosti

Základem

úspěšné

v posledních letech
naučit

integrace je ovládání jazyka majoritní populace. V

věnována

pozornost

imigrantům, kteří

mají v dospělém

Německu

věku

je

potíže

se německy nebo chtějí zlepšit své znalosti německého jazyka. V tuto chvíli nabízí

stát pomoc ve formě kurzů pro imigranty za účelem zlepšit jejich znalosti němčiny a tím i
zlepšit vyhlídky na jejich lepší uplatnění na trhu práce. V průměru probíhá v posledních
letech přes 4.500 kurzů ročně, kterých se účastní na 60.000 lidí. Jak uvidíme v další
podkapitole - integrace do majoritní společnosti může úspěšně probíhat vedle zvládnutí
jazyka právě také v místě zaměstnání.
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2.12.2 Integrace v zaměstnání a v profesi
Schlotb6ller a von Sutnum nahlížejí problém zdárné integrace (a
výsledky)

německých imigrantů

v německém

prostředí

především

sice kriticky, až pesimisticky: mluví o integraci

její

cizinců

jako o "zanedbaném problému" (vernachliissigtes Problem), ale

zároveň nabízejí efektivní řešení: "Úspěšná integrace v zaměstnání a profesi představuje

bezpochyby základ pro dlouhodobou integraci do
životních
popředí

nákladů

společnosti, neboť

a svobodného rozvoje osobnosti. Vedle

také sociální a ekonomické faktory: tímto

slouží k

těchto faktorů

způsobem

v oblasti pracovního trhu také akceptaci imigrace u majoritní

vstupují do

zvýší integrace
společnosti."

zajištění

imigrantů

[Schlotb61ler,

von Sutnum, 2002: 13].

2.12.2 Integrace ve škole
Podle tvzení
v německých
(často

bez

velkoměstech

vědomí

přehlížením

dětí imigrantů

případě

které

za odvracení zraku

děti

mezi sebou

řeší

pedagogů) vyčleňováním,

nebo formou slovní až fYzické (jednostranné nebo oboustranné) šikany, musí
otázku vlastní identity.

2.12.3.1 Mezi dvěma

Je nutné si
jazyk majoritní
světě

světy

uvědomit,

společnosti,

majoritní

ale

společnosti

že

děti imigrantů

přesto

sice

většinou

světě rodičů, kteří

nevytvořili

a tyto

děti

jsou pak

tradice a životní styl

často

světech

a nebo na

něm

může

být pro mnohé

- (1)

se neadaptovali jak po

světu,

do kterého jejich děti

zavázány respektovat zakonzervovaný

rodičů

dobře

v hostitelské zemi jiné vazby než

s imigranty z vlastní země. A ti častokrát nerozumí

vrůstají,

ovládají velmi

po kulturní stránce žijí ve dvou

a (2) ve

kulturní, tak i po jazykové stránce,
opět

častých konfliktů,

nelehká. Vedle

anebo v horším

děti imigrantů řešit zároveň

ve

je jejich integrace na mnohých základních školách

do

určité

svět,

(nebo plné) míry také

participovat.
Situace ve škole
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2.12.3.2 Konfliktní potenciál v multietnických školách
Pro ilustraci uvádíme příklad Školy Wernera Stephana (Werner-StephanOberschule) v

Berlíně- Tempelhofu,

která se v polovině 90. let nacházela

v nezáviděníhodné pozici. Pedagog této školy - Helmut Ruppersberg - vzpomíná
na náročné období školy takto:
Je třeba zmínit, že Škola Wernera Stephana disponuje ze strany žáků
"
značným konfliktním potenciálem, který je bytostně větší než na jakékoliv běžné
velkoměstské střední

zemí

světa, především

také ti,

nejrůznějších

pochází z
jsme

škole. Tuto školu

měli

kteří

v

navštěvují
Německu

krizových oblastí. V

žáky ze všech

koutů

žáci z mnoha zemí - více jak 30
nejsou

době,

Sovětského

2.12.3.3 Aplikace

dlouho a

kdy vrcholila balkánská krize,

bývalé Jugoslávie (Srby, Chorvaty, Slovince a

Kosovské Albánce). Také Turci a Arabové jsou vzájemně
bývalého

ještě dostatečně

znepřáteleni,

jako i žáci z

svazu a Polska." [Ruppersberg, 2006: 73].

integračního

konceptu

Je na místě uvést, že Škola Wernera Stephana našla řešení této svízelné
situace. Podařilo se jí již před osmi lety zavést mezi žáky pravidelný "trénink
urovnávání

sporů"

- trénink mediace, jež má za cíl

naučit

žáky

samostatně

urovnávat či regulovat vzniklé konflikty a spory. Je nepochybné, že se jednalo o
nejprozřetelnější

krok v historii této školy. Přispění ke zdárné integraci dětí

z imigrantských rodin - alespoň ze strany školy - bylo a je zde neoddiskutovatelné.
Po sedmi letech od zavedení koncepce, jež

měla

za úkol (1) urovnávat

spory mezi žáky a (2) vytvořit atmosféru spolupráce a solidarity, zhodnotil pedagog
této školy - Helmut Ruppersberg - situaci takto: "V naší škole se podařilo
dosáhnout společného soužití v míru, kvazi lze říci, že se podařilo vytvořit "oázu
míru". Tohoto optimálního stavu dosáhli zcela cílevědomě žáci, a to i přes všechny
vnější pokusy vnášet do školy nejrůznější konflikty. Koncept urovnávání sporů tak

přispívá významnou měrou k pokojnému každodennímu životu na naší škole."

[Ruppersberg, 2006: 73].
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3.1

Motivace a sebereflexe
Hlavním podnětem k výzkumu politické emigrace byl pro

o příběhy lidí, kteří z nějakého důvodu (1) opustili
začínat

mě můj

r

dlouholetý zájem

Československo, (2) museli nově

v odlišném kulturním a jazykovém prostředí.
Tématikou

české

politické emigrace v

Německu

mnichovského pobytu v letech 2000-2001, kde jsem
bývalé

Metodologie výzkumu

spoluobčany

jsem se zabýval již v

měl

možnost poznat

době

svého

některé

- emigranty. Poté, co jsem mezi lety 2001-2005 pobýval v

naše

Berlíně,

bylo jen otázkou času, kdy se začnu zajímat o osudy Čechů, kteří z politických důvodů
emigrovali mezi lety 1948-1989 do Západního Berlína.
"Berlíňany českého původu"

jsem si pokaždé

Při

uvědomoval,

nakolik jsou jejich

zajímavé, jedinečné a zároveň v některých bodech si navzájem podobné. V

době,

zvažoval, pro které téma své magisterské práce se rozhodnu, zvolil jsem
zabývající se
sovětské

3.2

českou

příběhy

kdy jsem

právě

látku

politickou emigrací do Západního Berlína po roce 1968 - tedy po

invazi a v období normalizace v 70. a 80. letech.

Metody výzkumu
Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu bylo zjistit

politického emigranta a jejich vliv (1) na
adaptaci

(případně

prostředí

společnosti,

průběh

,,klíčové

socializace v

okamžiky" v biografii

původní

vlasti, (2) na jeho

maladaptaci) na podmínky života v reálném socialismu, (3) na

zvládnutou adaptaci
novém

těmito

osobních setkáních s

(případně

maladaptaci) a (4) sekundární

v cizině a tím pádem (5) na jeho

částečnou

či

dobře

terciální socializaci v

nebo úplnou integraci v nové

zvolil jsem kvalitativní výzkumnou metodologii. Ve výzkumu se držím

metodologie biografického
Biografický

přístup

přístupu.

klade

důraz

epizody zkoumaného subjektu do širšího sociálního kontextu. Na
požadavku jsem se snažil biografie

určité

životní

základě

tohoto

na zasazení celého života nebo

respondentů

zasadit do sociálního, historického,
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politického a dobově společenského kontextu. Dále jsem chtěl zjistit jejich interpretace
vlastních zkušeností spojených s jejich emigrací, které jsou založeny na subjektivním
vnímání z perspektivy jejich současné situace.

3.2.1 Biografický přístup
Jako hlavní výzkumnou techniku jsem použil

několikahodinové

biografické

rozhovory s politickými emigranty žijícími v dřívějším Západním Berlíně.
Při výběru respondentů

jsem dbal na to, aby respondenti byli nejen

odlišně věkově,

ale i paritně zastoupeni. Uskutečnil jsem v Berlíně v srpnu 2005 šest biografických
rozhovorů

- se

čtyřmi

různé věkové

muži

kategorie a

dvěma

ženami stejné

věkové

kategorie. Bohužel od obou žen jsem nedostal svolení k publikaci interview v diplomové
práci; od ostatních respondentů ano. Úplné transkripty interview jsou umístěny v příloze
diplomové práce. Jedna respondenta emigrovala v období normalizace v 80. letech. Ostatní
respondenti patří do kategorie politických emigrantů, kteří opustili Československo v
relativně

krátké

době

po

sovětské

invazi - tzn. v letech 1968- 1970, a

někteří

se do

Českoslovenka podívali až na přelomu 80. a 90. let. Tuto skutečnost jsem uvítal z několika
důvodů:

jejich pobyt v

socializovat v nové

cizině

společnosti

Osnova rozhovoru se
emigračního

byl

dostatečně

dlouhý na to, aby se mohli

nově

adaptovat a

a případně integrovat.

zaměřovala

jak na život

před

emigrací, tak na všechny fáze

procesu i na život v emigraci.

Zpočátku

jsem se snažil povzbuzovat svoje respondenty spíše k volnému

vyprávění

jejich příběhu o životě v Československu, situací před emigrací, které jsem doplňoval
zpřesňujícími

otázkami zejména na téma

zátěžových

situací a strategií

uplatněných

na

jejich zvládnutí (mal/adaptační procesy). Chtěl jsem také ponechat prostor pro otevření
vlastních témat respondentů. Ve fázi rozhovoru, kdy mí informátoři vyprávěli o svém
životě v Československu, jsem se snažil zaměřit na některé aspekty jejich života, které jsou

relevantní z hlediska strategií socializace v socialistické společnosti a adaptace na (pro ně)
nevyhovující životní podmínky. V průběhu rozhovorů nebylo vždy jednoduché zachovat
biografickou linii vyprávění, neboť někteří respondenti měli tendenci pohybovat se příliš
rychle od minulosti k přítomnosti.
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3.3

Cíle výzkumu a výzkumné otázky
Cílem této práce je

doplnění

se, že

Metodologie výzkumu

přispět zodpovězením

výše uvedených výzkumných otázek k

našich znalostí o životních osudech našich

právě důkladnou

nám pomohou
spoluobčanů

přiblížit

v emigraci.

emigrantů pořizujeme

spoluobčanů

analýzou jejich biografií lze získat
se k

těmto paralelně

Obecně

říci,

lze

řadu

v

zahraničí.

relevantích

Domnívám
údajů,

se odvíjejícím životním dráhám našich

že již samotným

důkladným

záznamem biografií

cenné prameny informací, které mohou být zpracovány i

etnology, sociálními psychology, historiky či
Podtitul rigorózní práce zní:

které

později

literárně.

"Dobově podmíněné

motivy a strategie odchodu v

biografii politické ho emigranta ". Položil jsem si tyto výzkumné otázky: Existují a jsou v
"klíčové

biografii každého politického emigranta zjistitelné
způsobem ovlivňovaly

okamžiky ", které

nějakým

jeho motivy k odchodu z vlasti? Existují a jsou v biografii každého

politického emigranta vystopovatelné

"klíčové

rozhodnutím opustit vlast; jinými slovy

okamžiky ", které úzce souvisely s jeho

předjímaly

jeho kroky až do okamžiku vlastní

emigrace? Existují a jsou v biografii každého politického emigranta zjistitelné

"klíčové

okamžiky ", které přesně mapují jeho strategii odchodu do emigrace?

3.3.1

Příjem

a vyhodnocení dat

Ve výzkumu participovalo šest
občas přítomna

se

u

rozhovorů

manželka respondenta. Rozhovory jsme vedli v

respondetům čeština občas

němčiny,

respondentů,

mísila s

německými

uskutečnily

v

průběhu

češtině,

případě

jenom velmi málo

výrazy. Výhodou byla moje znalost

která mi pomohla občasné vstupy v němčině

Rozhovory se

byla v jednom

zařadit.

srpna 2005 a dubna a

května

2007. Všechny

rozhovory jsem nahrával na diktafon a přepisoval.
Základní údaje o mých informátorech jsou uvedeny v následující kapitole.
Rozhovory se svými informátory jsem uskutečnil
s příslibem, že v budoucnu bychom mohli interview
probrat i další relevantní témata.
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3.3.2 Výběr případu a informátorů
zaměřit

Ve své studii jsem se rozhodl

na

české

politické emigranty,

kteří

odešli

z Československa v období mezi lety 1948 až 1989 a kteří žijí v západní části Berlína.
Časové ohraničení
časového

konec

je dáno událostmi po únoru 1948, sovětskou invazí v srpnu 1968 a

období byl stanoven na rok

Vzhledem k tomu, že jsem
minimálně

strávili

chtěl,

změny

politického režimu v listopadu 1989.

aby mí respondenti ve stanoveném

deset let v Západním

Berlíně

(v západní

Evropě),

časovém

rozmezí

v každém

případě

jsem uvítal, že všichni mí respondenti byli v zahraničí v průměru dvacet let ve stanoveném
časovém

rozmezí - tzn.

dostatečně

dlouhou dobu pro

adaptační, socializační

a

integrační

proces.
Při ohraničování případu

základě

svých možností - v té

příležitosti

k setkání s místními

systematičtější
např.

v souvislosti s
době

českými

výběrem

lokality jsem postupoval na

jsem žil v Západním

Berlíně. Ostatně občasné

emigranty podněcovaly moji

zkoumání jejich biografií. Tzn. že

v Mnichově, zaobíral bych se stejným

předpokládám,
způsobem

zvědavost

o hlubší a

že kdybych v té

místní

českou

době

byl

emigrantskou

komunitou. Vzhledem k některým specifikům charakteru výběru vzorku Čechů žijících
v Berlíně

(věková

skupina, sociální vrstva, zvláštní statut

města

aj.) není cílem mého

výzkumu zobecňovat jeho poznatky i na další Čechy žijící ať už v Berlíně, nebo na dalších
místech Spolkové republiky
některé

postoje a reflexe

Německo. Přesto,

respondentů

Při výběru informátorů

účelový výběr

jak uvidíte v následujících kapitolách, jsou

podobné.

byly základními metodami tzv. technika

sněhové

koule a

Ueden respondent mi dal tip na další, případně i zprostředkoval kontakt).

Vzorek mých

respondentů

není v žádném

případě

reprezentativní! A ani to nebylo

cílem výzkumu - jednalo se o časově a obsahově náročný biografický výzkum. Přestože
literatura doporučuje zabývat se ve výběru zástupci různých sociálních skupin, znovu
opakuji, že mnou vybraná skupina je do jisté míry homogenní, i když v některých bodech
s velkými odchylkami.
Oslovování

informátorů

bylo

poměrně úspěšné

a

stejně

tak i

průběh

interview.

Potíže nastaly v případě obou žen ve chvíli žádosti o jejich svolení k publikaci interview po zvážení mě poprosily je nepoužít. Samozřejmě že jim vyhovím - zůstávají v anonymitě.
Ostatní souhlasili se zveřejněním a byli podle mého názoru potěšeni mým zájmem o jejich
životní příběhy.
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Schůzky jsem si s respondenty sjednával telefonicky a případně vzápětí osobně.

Rozhovory probíhaly v různých prostředích, nejčastěji v domácnosti respondentů, kde jsem
měl možnost získat mnohé další postřehy o jejich životě pozorováním. Ve dvou případech

jsme uskutečnili rozhovor v restauraci.

3.4

Respondenti

3.4.1 Jaroslav Koutecký
Prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc. (14. října 1922, Kroměříž - 10. srpna
2005, Berlín) byl český/německý fyzikální chemik a předseda Grantové agentury AV

ČR. Vystudoval teoretickou fyziku na Přírodovědecké fakultě UK. Mezi jeho učitele
patřil například prof. Rudolf Brdička, blízký spolupracovník Jaroslava Heyrovského. V

letech 1948-1949 byl vězněn za pokus o ilegální přechod hranice (1948/1949).
Od roku 1953 pracoval v Ústavu fyzikální chemie ČSAV. Jeho první vědecká
práce pod vedením profesoru V. Trkala a V. Votruby byla z oblasti kvantové teorie
pole. Jeho vědecký zájem se začal obracet ke kvantové teorii povrchových jevů. V
polovině padesátých let se zabýval rovněž kvantovou teorií molekul a spolu s R.

Zahradníkem se stali zakladateli československé kvantové chemie. V roce 1960 se stal
vedoucím oddělení kvantové chemie v ÚFCH ČSAV a v roce 1962 členem
korespondentem ČSAV.
V letech 1965-1967 působil na J. Hopkins University v Baltimore jako hostující
profesor. Po návratu v roce 1967 se stal profesorem fyzikální chemie na
Přírodovědecké fakultě UK. V roce 1969 byl zvolen členem prestižní Mezinárodní

akademie kvantově molekulových věd. V roce 1969 odešel do zahraničí. V emigraci
působil v letech 1970-1973 na Belfer Graduate School ofYeshiva University v New

Yorku.
V roce 1973 odešel na Freie Universitat Berlin, kde založil mezinárodní
výzkumnou skupinu zaměřenou na kvantovou chemii a chemii povrchů. V
sedmdesátých a osmdesátých letech působil jako hostující profesor na univerzitách v
Evropě

i zámoří.
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v několika oblastech na pomezí

v elektrochemii, v kvantové teorii povrchových

jevů,

kvantové chemii a fotochemii a ve fyzice a chemii klastrů.
Byl

členem

Mezinárodní akademie

kvantově

molekulových

věd,

obdržel

čestné

doktoráty univerzit v Remeši a Waterloo (Kanada). Byl prvním prezidentem Grantové
agentury AV ČR a působil v Akreditační komisi a Akademickém hodnotícím grémiu.

3.4.2 Imrich Tomáš
lmrich Tomáš se narodil v roce 1950 v Teplicích. Je výtvarníkem. V roce 1969
- poté, co vyhodnotil svou situaci v Československu jako neperspektivní, - emigroval
do Německé spolkové republiky, a to do Bavorska. Nejprve mezi lety 1969 až 1970
pracoval jako dělník v pivovaru u svých příbuzných a v textilním závodu Kunert.
V roce 1970 proběhl v Bavorsku nábor mladých lidí do Západního Berlína, kde
byl po vzniku Berlínské zdi a značném odlivu obyvatelstva neustále nedostatek
pracovních sil- obecně mladých lidí. Nechal se zlákat a přestěhoval se ještě v tom roce
do Západního Berlína. Nikdy toho nelitoval.
Město

mu učarovalo a poskytlo mu - vedle lépe placené práce ve strojním

závodě a posléze ve sklárně - také možnost začít studovat malířství na Akademii

výtvarných umění (Akademie der Kunste). Studium probíhalo v letech 1974 až 1980.
Ukončil jej s výborným prospěchem jako "Meister". Na akademii se v raných fázích
přikláněl

k fantastickému realizmu,

později

se jeho práce

stávaly čím dál

abstraktnějšími. Jeho momentální práce jsou častokrát vytvářeny z materiálů, jako je
např. konopí; obrazy mají i skutečně monumentální rozměry a na povrchu je rozpoznat

výrazný prostorový reliéf.
hnrich Tomáš vystavoval v řadě důležitých berlínských galerií, ale i mImo
město (Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem aj) a i mimo Německo (Curych aj.).
Začátkem 90. let se rozhodl zkusit žít opět v Československu - po roce se vrátil,

přesvědčen, že diference mezi ním a lidmi v Teplicích jsou již natolik velké, že by se již
neuměl přizpůsobit.

lmrich

Tomáš

žije

nyní

v bývalém

Kurfurstendammu.
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3.4.3 Rudolf Valenta
malíř, sochař).

Rudolf Valenta se narodil v roce 1929. Je výtvarníkem (grafik,

Vystudoval obchodní akademii v letech 1945-1949. Jeho velkým zájmem bylo v té
době

studium

angličtiny.

vyšetřovací vazbě,

převelen

na 32

skončení
činnosti.

Pro údajnou špionážní

vojně

na

poté byl v letech 1950/51 odsouzen na deset

měsíců

Ostravské

měsíců

byl 6

měsíců

ve

následovně

a

do pracovního tábora v ostravských dolech, kde pracoval i po
neurčito".

vojenské služby "na

(železo). Stal se

činnost

prostředí

členem

ovlivnilo i

Klubu

začal věnovat

Na Ostravsku se

výběr

konkretistů,

materiálu, který

začal

výtvarné

používat k

tvorbě

který navazoval na evropské avantgardní

hnutí dvacátých let.
V roce 1970 emigroval do Anglie, v roce 1974
Západního Berlína.
prostředím.

Vytvářel

přesídlil

do

Německa

- do

kovové pohyblivé objekty inspirované industriálním

V osmdesátých letech, po

výstavě

Konstruktive Concepts ve Stokholmu, se

principy harmonické geometrie a symetrie v jeho díle

začínají

kombinaci kresby a koláže a realizuje lineární plastiky ve

narušovat.

veřejném

Přiklání

se ke

prostoru.

Od začátku 90. let navštěvuje opět Československo. V Čechách své dílo
prezentoval v roce 1999 na
Opavě

na

výstavě

Klubu

grafiky. Jeho díla jsou

výstavě

Plastiky a serigrafie v Kutné

konkretistů,
umístěna

v roce 2002 v Mánesu na

Berlíně

v roce 2001 v

přehlídce

50 let

ve významných galeriích a muzeích,

individuálních i skupinových výstav po celé
FINEART.CON.FRA v

Hoře,

Evropě,

české

účastní

se

naposledy v roce 2004 v galerii

a v roce 2005 v galerii Kunstverein Wiligrad ve

Schwerinu pod názvem Vertikal in Flache und Raum. Obdivuje

Janáčka

-

svůj

vztah k

této hudbě vyjádřil i účastí na výstavě v rámci festivalu Janáčkovo Brno 2004. Žije v
Berlíně.
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3.4.4 Pavel Šticha
Narodil se 31.5.1942 v
fotografii zprvu amatérsky,

Poděbradech.

Po

později profesionálně

maturitě

žil v Praze,

věnoval

se

(fotoreportér deníku Svoboda). Ve

svých šestadvaceti letech odešel z Prahy do tehdejšího Západního Berlína. Jako fotograf
německých

i mezinárodních

časopisů (např.

Quick, Bunte, Die Zeit, The New Yorker,

Paris Match) procestoval bezmála padesát zemí všech

kontinentů.

Začátkem

devadesátých let založil nakladatelství Edition Pavel Šticha, které vydává obrazové
publikace, pohlednice,

kalendáře.

Fotografie Pavla Štichy byly publikovány v knihách "Berlin", "Kreuzberg",
"Berlin - Sanssouci", "Zehlendorť', "Erfolg ist kein Zufall" ("Úspěch není náhoda"),
"Momentmal. .. " ("Momentky"), "Made in Berlin", "Menschlich gesehen" ("Viděno
lidsky"), "Fun in the Sun", "Generationen - Vater, Tochter und Sohne"("Generace otcové, dcery a synové"), "Mallorca".
Pavel Šticha své fotografie prezentuje na výstavách v Německu i v zahraničí.
Svými fotografiemi je zastoupen jak ve veřejných, tak i v privátních sbírkách v
Německu,

Itálii, Francii a USA.

3.4.5 Zuzana Richter
Zuzana Richter se narodila v říjnu 1960 v Praze. Nyní žije a pracuje v Berlíně,
zabývá se grafickým designem, tvorbou webových stránek a uměleckou digitální
fotografií. V roce 2004 obdržela První cenu za digitální fotografii v soutěži "Das
fotografische Prag 2003". Zuzana Richterová vystavuje jak v Německu, tak v Česku.

Československo opustila v roce 1987. Její muž Michal Richter odešel do
emigrace již v roce 1982. Mladí manželé se nemohli vidět pět a půl let. Zuzana Richter
se po několika neúspěšných legálních pokusech o vystěhování do Západního Německa
pokusila v roce 1983 opustit Československo nelegální cestou.
Následovalo zatčení, vyšetřování, vazba tři a půl měsíce v pražské Ruzyni.
Teprve v roce 1987 povolily československé úřady Zuzaně Richter se vystěhovat za
svým manželem.
Mezil lety 1987 a 1998 žili manželé Richterovi a jejich syn, který se narodil
v roce 1988, v Bonnu. V roce 1998 se přestěhovali do Berlína.
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4.1

Definice

Politická emigrace

Od předešlé defmice (vy)nucené migrace se dostáváme k migraci politické. Tato
velmi úzce souvisí s výše popsaným typem migrace, jejíž podstatu v řadě
je tudíž její podskupinou. Jenom pro
ve

vnějších

případě

1.1.3

faktorech, které

připomenutí:

nějakým způsobem

bodů naplňuje,

(1) migrace (vy)nucená má své

a

příčiny

ohrožují existenci jedince - v tomto

se jedná o politicky motivované pronásledování. Dále jsme se již v podkapitole

dozvěděli,

že s touto formou migrace souvisí i (2) problematika uprchlictví.

Zmíněná

,,ženevská konvence" z roku 1951 deklaruje, že ,,každý má právo vyhledat si před
pronásledováním útočiště v Jiných zemích a požívat tam azylu". [Úmluva, 1951, článek 1,
odst. A2; UNHCR, 2006]
Dalším velmi zásadním bodem Ženevské konvence, který bude v práci ještě jednou
v souvislosti s biografiemi

některých respondentů zmíněn,

říká,

non-refoulement -, jenž

že "uprchlík nesmí být vrácen

mohla hrozit persekuce nebo dokonce smrt". I toto
kterých mnozí emigranti v letech 1968-1989
(navrácení)

emigrantů

neoprávněných

do

33" - tzv. princip

země,

ve které by mu

dobové reálie, za

republiku: (1) v případě návratu

nebezpečí nepřiměřených,

a

především

sankcí a (2) emigranti se vždy mohli spolehnout na to, že pokud odcházejí

pouze z politických (ale i
své vlasti

zpět

přesně vyjadřuje

opouštěli

bylo zde vždy reálné

"článek

je

nějaký

trestný

hospodářských) důvodů,

čin,

tzn. pokud

tak se nestane, že by je

nějaký

prokazatelně

stát na druhé

nespáchali ve
straně

železné

opony vydal zpět do Československa.

4.2.

Politická emigrace z Československa 1968-1989
Po invazi Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 emigrovalo

v období let 1968-1969 do západní Evropy, Spojených

států,

Austrálie a dalších zemí více

jak 170000 Čechů a Slováků [Bade, 2005: 344]. Tímto svým krokem dali najevo nejenom
nespokojenost

s protiprávní

vojenskou

intervencí

50
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kratického vývoje a vnitřních záležitostí Česko slovenka, ale dali tím najevo také
pro dernO
'enost s politickým a společenským vývojem v zemi, který nabýval nápadně
nespo koJ
podobných totalitních rysů období 50. let.
Mnozí odcházeli, protože

věděli,

že jejich

příslušnost

k reformnímu

či

kritickému

proudu druhé poloviny 60. let jim v novém období konsolidace a normalizace neumožní
jejich další svobodnou a důstojnou existenci.
Odcházeli mladí
od období politického a

občané, kteří

tušili, že nastávající období se bude velmi odlišovat

společenského uvolnění,

které ještě

před

nedávnem mohli zažívat.

Tušili, že v demokratickém světě mimo Československo se budou moct rozvíjet podle
svých představa schopností.
Byli ale tací (starší generace),
zacházením ze strany
Věděli,

tábech.

představitelů

kteří měli

již z 50. let otřesné zkušenosti s nelidským

totalitní moci:

co to je být podezírán,

věděli,

obviněn,

co to je být léta v pracovních

odsouzen a

vykonstruovaných a zcela absurdních obvinění. Tato starší generace

vězněn
intuitivně

na

základě

velmi dobře

cítila, že nad demokratickým vývojem v Československu se na dlouhou dobu opět stahují
mračna.
raději

-

Další konfrontaci s totalitní neostalinskou
stejně

zvůlí nechtěli

již zažít. Proto volili

jako mladší generace - život v emigraci. Dovolím si zde odcitovat

stručnou,

ale výstižnou charakteristiku "posrpnové emigrace" z knihy Pavla Tigrida, Politická
emigrace v atomovém věku:
"Po srpnová emigrace z Československá čítá sto tisíc lidí 3, možná i víc. Lze ji
rozdělit zhruba do tří skupin: lidé pronásledovaní nebo diskriminovaní režimem, kteří

využili nové možnosti opustit svou zem brzo po invazi vcelku bez obtíží a s celými
rodinami; tato vrstva se právem obávala, že postokupační systém přidá k dvacítce let
třetiřadého občanství, pronásledování nebo i žalářování desítky dalších. Druhou skupinu,

velmi početnou, tvoří "odborné kádry" - lékaři, inženýři, technici, architekti, profesoři,
umělci a hodně studentské mládeže; tito lidé odešli z Československa zejména proto, že

nive1izační a kádrová politika režimu je odborně i existenčně diskriminovala a navíc
(nestraníky a jejich děti) postihovala nejrůznějšími šikanami; v po invazních podmínkách
3'

.

t U~a~e o

počtu emigrantů

v první

vlně

mezi lety 1968-1971 se v jednotlivých publikacích

různí. Česká

~ ~tJstJ~ká ročenka z roku 1972 udává počet vystěhovavších se občanů na 127 000 osob. V publikaci "Příběhy
~e e:n e ~po~y" uvádí Luděk Navara: "V letech 1968-1971 emigrovalo asi 74 000 lidí." [Navara, 2004: 29].
v Ouc~sny n~mecký sociolog, který se zaměřuje na migrační problematiku také z historické perspektivy, uvádí
e
sdve publikaci "Evropa v pohybu" výrazně vyšší počet emigrantů mezi lety 1968-1969, a to 170000 osob.
[B
a e,2005:344].
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podmíněné

v podkapitole

podřazené

kapitole mapující historické události a (2) podle jiného formátu

textu i písma.
Zkusme si tedy zatím zrekapitulovat

oněch

Vaculíkových "dvacet let, ve kterých

nebyla v Československu vyřešena ani jedna lidská otázka."

5.1

ODKLON OD ZÁPADNÍ CIVILIZACE

V květnu 1946 se konaly v Československu parlamentní volby a jejich výsledek již
dával tušit vývoj budoucích událostí v zemi. Komunistická strana Československa (KSČ)
získala téměř 40% procent hlasů voličů. Následovala s téměř 19% Československá strana
národně socialistická (ŠCNS), s téměř 16% Československá strana lidová (ČSL), se 14%

Demokratická strana (DS) a s 12% Československá sociální demokracie (ČSD). [Mareš,
1992: 255-256]. Premiérem vlády se stal Klement Gottwald.
Po volbách se

dařilo komunistům

k pohraničí. Redistribuovali

pronikat do rozhodujících míst ve vztahu

půdu bezzemkům

vznikl z konfiskované německé,

maďarské

z Národního pozemkového fondu, který

a kolaborantské půdy.

Demokratické síly v zemi se snažily zabránit

přílišnému

posilování

znárodněného

sektoru a již vznikající cenzuře 4 , která se projevovala kontrolou rozhlasu a filmového
zpravodajství (a po únoru 1948

samozřejmě

také tisku).

Postup demokratických sil probíhal v mezích
ale praktiky

komunistů

v politice se již v této

tradičních

době začaly

parlamentních

prostředků,

ubírat k mimoparlamentním

prostředkům.

Dalším
bezpečnostní

klíčovou

sférou, ve které se

aparát. Ovládali

vedoucí útvary bezpečnosti,

postupně

především

komunistům podařilo

získat moc, byl

nejen celé Ministerstvo vnitra, ale také všechny

zpravodajství a státní bezpečnost.

Poválečné Československo se v průběhu roku 1947 dostávalo do hluboké krize. Je
třeba zdůraznit,

že celá

poválečná

Evropa prožívala rok 1947 jako velmi vypjatý (velká

letní sucha a naopak mrazivá zima s velkým množstvím sněhu).

4 Ministerstvo informací a osvěty bylo v této době již v rukou komunistů. Ministrem tohoto resortu byl
Václav Kopecký, a to do roku 1953, kdy bylo ministerstvo zrušeno.

54

5

Rámcové historické podmínky pro vznik politické emigrace a dobově
motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta

podmíněné

Začátkem června přichází

americký státní tajemník George C. Marshall s nabídkou

. vropsky'm zemím při obnově válkou zničené infrastruktury. Již od března 1947
pomocI e
bylo známo prohlášení amerického prezidenta - tzv. "Trumanova doktrína", která
rozlišovala pouze dvě kategorie států: demokratické nebo o demokracii usilující, a státy
totalitní. Bylo zřejmé, že na straně jedné byl Sovětský svaz a na straně druhé Spojené státy.
přidají. Přijetí

Nyní záleželo, na kterou stranu se jednotlivé státy

nabídky

Marshallova plánu mělo přesně ukázat, kterým směrem se poválečné Československo na
následujících více jak 40 let bude ubírat. Československá delegace, vedená premiérem
Gottwaldem, obdržela ve

věci přijetí hospodářské

pomoci ve

formě

Marshallova plánu od

Stalina jednoznačně odmítavé stanovisko. Stalin oznámil naší delegaci, že
účast

na

Marshallově

který zpochybňuje

plánu bude kvalifIkovat jako

československo-sovětské

čin namířený

proti

československou

Sovětskému

svazu,

spojenectví. [Mareš, 1992: 262].

Odmítnutím Marshallova plánu dosedla příslovečná "železná opona,,5 v létě 1947
také v Československu. Odklon od západní civilizace směřující k demokratickému vývoji
byl na následujících více jak čtyřicet let zpečetěn.

5.1.1

Od demokracie k totalitě
Po

parlamentních volbách v roce

1946 -

v nichž

Komunistická strana

Československa (KSČ) získala téměř 40% hlasů - neodhadla řada občanů vývoj budoucích
událostí, který bude mít za následek celou řadu celospolečenských změn a především velmi
nevybíravým způsobem začne zasahovat do jejich každodenního života. Různé formy
protestů občanů proti přibývajícím nedemokratickým praktikám nebyly sice komunisty

vítány, ale tito mohli účinně zasáhnout až po únorových událostech, přesto že se

komunistům podařilo získat moc nad bezpečnostním aparátem v zemi, běžný občan mohl
do jisté míry žít v iluzi, že vývoj v zemi přeci jenom je nadále pro demokratický.

5 ,:?d Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla spuštěna na kontinentě želená opona. Za touto hranicí ve
sfere; k~erou musím nazvat sovětskou, leží všechna starobylá města střední a východní Evropy a všechna
podl:h~Jí V,té či oné formě nejenom sovětskému vlivu, ale i velice tuhému a v mnoha případech rostoucímu
poruclllkovaní Moskvy." Winston Churchill ve Fultonu 5. března 1946. [in Navara, 2004: ll].

55

5

Rámcové historické podmínky pro vznik politické emigrace a dobově
podmíněné motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta

Rudolf Valenta vzpomíná na období let 1946 až 1948 - kdy byl jako mladý student
obchodní akademie členem Česko-americké společnosti - s jistou nostalgií. Vzpomínka se
vybavila v situaci, kdy Rudolf Valena rekapituloval absurdní
1950 a uvedl, že vedle
velké

štěstí,

Všimněme

že nenalezli

průkazku

kterou u

člena

něj

na

Společnosti

vojně při

svého

smutně

(nebojme se

říci

zatčení

v roce

prohlídce našli, bylo

česko-amerického

si jak nápadné - svou svobodnou atmosférou - je období

nakolik velmi
úrovně

učebnice angličtiny,

důvody

před

přátelství.

rokem 1948 a

"uboze") - z pohledu lidské morálky a kulturní

- vychází z toho období následující.

Tenkrát když mě zatkli, tak ta učebnice, to nebylo to nejhorší. Mně se naštěstí podařilo zničit ještě
takový průkaz členství v česko-americké společnosti, nebo ve Společnosti česko-amerického
přátelství - tak nějak se to tehdy jmenovalo. To si nedovedete představit, co prostě oni byli schopni
vymyslet! V tomto česko-americkém spolku jsem byl hned po válce. Já jsem vehementně studoval
angličtinu, ale potřeboval jsem konverzaci. No a příležitost ke konverzaci se nakonec naskytla.
Kluci ze školy - z akademie, tedy z obchodní akademie - angličtinu dělali. A zjistili, že sháním
nějakou možnost konverzace. Tak mi říkali: "Pojď s náma, tady do toho spolku a tam se dělají
takový jakoby mitinky, je tam taková zajímavá sešlost, jsou tam lidi z ambasád, mluví se tam,
konverzuje se tam anglicky, takže to ti pomůže určitě, jako nám to pomohlo." No takjsem tam začal
chodit.
Tam se děly skutečně různé výborné akce. V
"gardenparty" a jak se to všechno jmenovalo.

létě

tam bylo

několik

"riverparty" a já nevím

No a to bylo velice zajímavé. A bylo to, řekl bych, užitečné pro mě později k tomu, abych věděl, jak
se chovat k lidem, abych i věděl, jak i oni se v lepší společnosti chovají. To byla otázka určité
zdvořilosti a samozřejmě i otázka toho, jak používat cizí řeč.
Takže díky této

společnosti

někde neudělal nějaké

už měl člověk nějaké minimální základy společenského chování, aby
faux-pas a zároveň v té anglické konverzaci už jsem nebyl úplný začátečník.
(Rudolf Valenta, 148-153)

Jaroslav Koutecký na období svobody projevu, ale i na první
přechodu

z demokracie k

totalitě,

střety

s režimem v období

vzpomíná následujícím způsobem:

Jako student jsem byl v jedné studentské protikomunistické sociálnědemokratické organizaci. Že
takovéto aktivity už tehdy neměli komunisté rádi, to je jasné. Ale potom ve 48. roce byla tato
studentská skupina zapletena do písemného odboje a také jsme dělali "něco víc".
Měl

jsem tehdy nějakou funkci ve spolku studentů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
V tomto studentském spolku jsme také často diskutovali, sdělovali si názory na vývoj politických a
společenských událostí a hovořili jsme i o možnosti odchodu. Bavili jsme se tam jaksi i o tom, jak
by to mohlo vypadat a tak dále.
Náhle pak přišel únor 1948 a další události, které mi v Československu znepříj emnily život.
Byl jsem víc jak měsíc ve vyšetřovací

vazbě kvůli článku

ve studentském časopise.

V případě tohoto studentského časopisu jsem byl osvobozený, a to z toho jednoho důvodu,
poněvadž tehdy ještě platil starý zákon na ochranu republiky a takováto publikační činnost nebyla

tudíž natolik trestuhodná.
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této události mi bylo jasné, že to bude ještě horší. A taky že to bude horší, co se týče
emigrovat, a to na Klatovsku.

~:;nictVí. No takjsem se rozhodl odejít -

(Jaroslav Koutecký, 003/008)

pozastavme se nyní na chvíli u vyprávění Jaroslava Kouteckého. Z naší dvojice
respondentů, kteří

zažili prvorepublikové demokratické poměry, to bude právě on, kdo se

jako první - i díky svému
komunistů -

projevovanému postoji k sílícímu mocenskému vlivu

dostane do soukolí nastupujícího stalinského režimu.

V jeho
písemného,

aktivně

vyprávění

nepodařilo

je uveden zajímavý

Ve chvíli kdy byl

se tehdejší justici prokázat vinu v případě jeho

protože byl - jeho slovy - ... tehdy

takováto publikační

postřeh.

činnost

ještě

z

publikační činnosti,

platný starý zákon na ochranu republiky a

nebyla tudíž natolik trestuhodná. Zde vidíme, že vliv režimu

ještě nějakou

chvíli po únoru 1948 nezasahoval do všech sfér

v krátké době

změnit.

5.2

obviněn

společnosti,

ale to se

mělo

EMIGRACE PO ROCE 1948

Z níže uvedených skupin občanů napříč celým sociálním spektrem se formovala po
únorových událostech v roce 1948 masová emigrace směrem na Západ. Ještě jednou si
připomeňme jednotlivé skupiny poúnorových emigrantů: (1) perzekuovaní funkcionáři a

členové Komunistické strany Československa, (2) členové tří dalších parlamentních stran-

Československé strany národně socialistické, Československé strany lidové,

Demokratické

strany a Československé sociální demokracie, (3) statkáři - tzv. ,,kulaci", (4) církevní
intelektuálové, řeholníci i běžní křest'ané, (5) tzv. zástupci buržoazie, ale i drobní
živnostníci, zástupci inteligence - univerzitní profesoři, vědci, právníci, umělci, lékaři,
architekti a další, (7) politická reprezentace první Československé (Masarykovy a

(případně londýnské exilové vlády) a s ní spojení zástupci
administrativy, která se nějakým způsobem podílela na chodu prvorepublikové vlády a
státního aparátu (úředníci, právníci atd.), (8) představitelé západního odboje a odboje ve
Benešovy) republiky

Španělské občanské

válce, (9)

legionáři

z období první

obyvate lstva.
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Politická emigrace

nebylo naděje na zlepšení situace, spíše naopak. A konečně třetí skupina, o níž tu bude
nejčastěji řeč,

se skládá z aktivních

účastníků

reformního hnutí,

většinou funkcionářů

a

členů KSČ, kteří se po pádu rozhodli zůstat na Západě a tedy v emigraci. Tato skupina,
početně

nejmenší, ale politicky nejvýznamnější, se skládá z bývalých státních a stranických

funkcionářů, novinářů, publicistů

skupina téměř výhradně

a spisovatelů, universitních profesorů - krátce, je to

vzdělanecká.

Po srpnová emigrace nevznikla najednou hned po invazi, ale formovala se
osm měsíců, které

dělily

aspoň

21. srpen od 17. dubna, kdy byl odvolán Dubček z funkce prvního

tajemníka strany; někteří dokonce vyčkali až do 24. září 1969, kdy plénum ÚV KSČ
zasadilo

Dubčekovi

jakousi ránu z milosti a poslalo ho do velvyslaneckého exilu do

Turecka." [Tigrid, 1990: 92].
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RÁMCOVÉ HISTORICKÉ PODMÍNKY PRO VZNIK POLITICKÉ EMIGRACE
A DOBOVĚ PODMÍNĚNÉ MOTIVY A STRATEGIE ODCHODU V BIOGRAFII

POLITICKÉHO EMIGRANTA

Na úvod této kapitoly bych rád uvedl památná slova Ludvíka Vaculíka pronesená na

IV sjezdu Svazu spisovatelů (konaného dne 27.-29. června 1967 v Praze), která velmi
dobře vystihují důvody, které ve své době musely nutně stačit na to, aby se občan s trochu
většími

nároky na svůj osobnostní a morální rozvoj rozhodl po srpnových událostech roku

1968 pro emigraci:
"Je třeba vidět, že za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná lidská otázka - od
primárních

potřeb,

jako jsou byty, školy, prosperita

hospodářství,

až po

potřeby jemnější,

které nedemokratické systémy světa vyřešit nemohou, jako je pocit plné platnosti ve
společnosti, podřízení

práce,

potřeba důvěry

politických rozhodování kritériím etiky, víra ve smysluplnost i malé
mezi lidmi, vzestup

vzdělanosti

předcházel určitý společenský

Masové emigraci v letech 1968-1969
vývoj; jinými slovy se zde ve

společnosti

celých mas." [Vaculík, 1968: 150].
a politický

více jak po dvacet let kumulovaly

určité

elementy, kterých kdyby nebylo, nedošlo by nikdy k tak velkému odlivu obyvatelstva ze
země.

V následujících

několika

kapitolách si nastíníme období nástupu komunistické moci

v poválečném období a jejího úplného
nejpotemnělejší

s vlastními
vzápětí

se

období v historii

občany

českého

- období 50. let a

budeme

zabývat

převzetí

národa -

přejdeme

násilným

v únoru 1948,

k období

zásahem

připomeneme

si

období nelidského zacházení
uvolnění

vojsk

režimu v 60. letech a

Varšavské

smlouvy

do

demokratizačního procesu země v srpnu 1968. Historický exkurs této etapy ukončíme na

konci konsolidačního období na začátku 70. let.
Následující období (od kap.

5.9) se již zabývá

normalizačním

vývojem

v Československu v 70. a 80. letech, vnikem opozice zastoupené převážně Chartou 77 a
právní problematikou emigrace.
Paralelně

s popisem historických událostí se budou také odvíjet

klíčové

momenty

v biografiích respondentů. Ke každému historickému období, události přiřadíme adekvátní
vyprávění jednotlivých respondentů; tato vyprávění pozná čtenář tak, že (1) jsou vždy
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V letech 1948-1951 se pokusilo uprchnout 20 450 Čechoslováků, podařilo se to 11
734 z nich. [Navara, 2004: 17].
Prosíme

čtenáře,

aby si s předstihem vyhledal podkapitolu 5.11.1 "Potíže s určením

počtu osob, které opustily mezi lety 1948-1989 Československo", kde se podrobně

zabýváme
lidí,

kteří

5.2.1

nepřesnými či

dokonce absentujícími údaji v

české

odborné

literatuře

o

počtu

odešli do emigrace v jednotlivých vlnách mezi lety 1948-1989.

Nezdařený

pokus o opuštění republiky

Nespokojenost s vývojem politických a

společenských

událostí v zemi vedla u Jaroslava

Kouteckého k rozhodnutí opustit republiku. V předešlé ukázce jsme se

dozvěděli,

že

Jaroslav Koutecký byl členem Československé sociální demokracie. Znamená to, že byl
příslušníkem

strany, jejíž

funkcionáři

i

řadoví

členové

upadli v nemilost v očích

představitelů komunistického mocenského aparátu. Řešení -

hranic", které v této

době

zvolili další desetitisíce

"nelegální překročení

nešťastných

občanů,

Jaroslavu

Kouteckému nevyšlo:
Měl jsem tehdy nějakou funkci ve spolku studentů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
V tomto studentském spolku jsme také často diskutovali, sdělovali si názory na vývoj politických a
společenských událostí a hovořili jsme i o možnosti odchodu. Bavili jsme se tam jaksi i o tom, jak
by to mohlo vypadat a tak dále.

Náhle pak přišel únor 1948 a další události, které mi v Československu znepříjemnily život.
Byl jsem víc jak měsíc ve vyšetřovací vazbě kvůli

článku

ve studentském časopise.

A po této události mi bylo jasné, že to bude ještě horší. A taky že to bude horší, co se
soudnictví. No takjsem se rozhodl odejít - emigrovat, a to na Klatovsku.

týče

Tedy už v roce 1948 jsem se pokusil emigrovat, ale náhodou mě chytli na hranicích. Ovšem ne
v tom tak říkajíc zakázaném pásmu, ale bylo zřejmé, že už jsem směřoval do toho zakázaného
pásma.

úplně

Tam jsem to ovšem ale velmi dobře znal, poněvadž jsem tam měl kamarády a známé, kteří tam žili,
a kteří - stejně jako já - plánovali odchod přes hranice. Tito mi přátelé byli za války v anglické
armádě. V těchto místech dostali takový opuštěný statek přímo na hranicích, takže jsem to tam
skutečně velice dobře znal.
A stalo se to, že když jsme se plížili k hranicím, ale ještě tam nebyli, tak si všimli místní sedláci
dvou lidí, kteří se chovali tak, jakoby patřili k nim, ale nepatřili. No, tak na ně rychle poslali policii
- jak jinak. A to byli nějací důstojníci z té polské Armie Krajowe. Ti se dostali až na hranice a tam
je chytli.
A my jsme šli asi 500 metrů za nimi, tak nás chytli také. Ale právě jsme byli ještě stále před
hranicemi, takže mi nemohli dokázat "pokus o přechod hranice". Jenom bylo jasné, že zde byl
pravděpodobně "úmysl přejít hranici".
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Ale stalo se to, že někteří z mých kamarádů, kteří byli zatčeni, si mysleli, že už jsem přešel, takže to
na mě všechno při zatčeni hodili. No ale já jsem se přitom zatím nacházel stále na české straně.
No tak jsem se prostě tímto komplikovaným a
v Československu místo toho, abych byl za hranicemí.

nepříjemným

způsobem

ocitl zpátky

Byl jsem zatčený a vyšetřovaný.
(Jaroslav Koutecký, 003-007)

V předešlé podkapitole uvádíme údaje o počtu pokusů o nelegální opuštění Československé
případ

republiky: v letech 1948-1951 - kam také do roku 1948 spadá

Jaroslava

Kouteckého - se pokusilo uprchnout 20 450 Čechoslováků, podařilo se to II 734 z nich.
[Navara,2004: 17]. Jaroslav Koutecký patřil bohužel do té druhé skupiny.

Samotný fakt, že lidé nemohli z vlastní
tam, kde si

přejí

Přesto

pravděpodobně přišel stejně
kteří

velmi

ještě

v čerstvé

dobře věděli,

které se velmi
V

řadě případů

změně

-, nám po 19 letech po

absurdní a nemožný.

paměti

si

uvědomme,

protektorátní

nápadně

podobaly

se jednalo o lidi,

ničím

kteří

politického režimu

opuštění

jako zcela

republiky". Byla to generace lidí,

praktiky

německé

uplatňovali čím

které

dál

zároveň měli

správy na našem území,

častěji

komunisté v zemi.

nebyli ochotni činit v novém - komunisty ovládaném

režimu - žádné kompromisy. Dalším podnětem k emigraci byly případy
zatýkání v nejširších vrstvách

přijde

neomezovaná svoboda pohybu a

zločinecké

těm,

opustit republiku - rozhodnout se žít

že i prvorepublikové generaci mladých lidí

tehdejší "zákaz

jak vypadá

vůle

společnosti

základě

na

čím

zcela vykonstruovaných

dál

častějších

obvinění,

ale

o tom se více dozvíme v následující kapitole.

5.3

LÉTA VE ZNAMENÍ REPRESÍ A NEZÁKONNOSTÍ

Po únorovém

převzetí

moci komunisty zahájila komunistická strana tažení proti

svým protivníkům. Konec 40. let a celá 50. léta 20. století se v Československu
vyznačovala především

svým nedemokratickým vývojem, kolidujícím v mnoha oblastech s

dodržováním základních lidských práv, etikou a lidskostí. Nejostudnějším produktem
tohoto období byla přeplněná vězení a pracovní tábory pro politicky nepohodlné občany a
politické "monsterprocesy" na objednávku komunistické strany, uskutečňované podle
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5

scénáře

v

vycházejícího z předobrazu po léta probíhajících podobných politických

Sovětském

procesů

svazu.

Těmito

stalinskými praktikami se snažila komunistická strana upevňovat své pozice

a demonstrovat, jakým způsobem se strana a "lid6" vypořádá s jakýmkoliv, i sebemenším
náznakem odporu, ať už ve vlastních řadách či vně. Škůdci a kontrarevolucionáři se hledali
ať

už ve (1) vlastních

řadách

nejvyššího stranického aparátu (R. Slánský a další) nebo (2)

mezi čelními představiteli dalších politických stran - Československé sociální demokracie
či Československé strany národně socialistické (M. Horáková a další). Celá 50. léta byla ve

znamení více
dalšího (3)

či méně

pro mnohé nedobrovolné kolektivizace venkova a s tím spojeného

vypořádávání

se s nepohodlnými a nepoddajnými ,,kulaky". Další skupinou, na

kterou se komunistická strana
řada řeholníků

i

zaměřila,

běžných křesťanů

byla (4) církev, i zde

byla internována ve

proběhlo několik procesů

vězeních

a

a pracovních táborech.

Další perzekuovanou skupinou obyvatelstva byli (5) bývalí živnostníci a kapitalisté.
Znárodnění,

které již probíhalo od konce 40. let,

národních rukou a
běžnou

měnová

mělo uskutečnit přechod
měla

reforma v roce 1953

jejich majetku do

zajistit to, že úspory

přesahující

mez se stanou bezcenné. Jednalo se tedy o likvidaci soukromého sektoru. A

v neposlední řadě to byla (6) inteligence

(např.

univerzitní profesoři neochotní se

názorově

sblížit s marxisticko-leninskou doktrínou), (7) politická reprezentace první Československé
(Masarykovy a Benešovy) republiky,
zástupci administrativy,

kteří

vlády a státního aparátu

se

případně

londýnské exilové vlády a s ní spojení

nějakým způsobem

(úředníci,

podíleli na chodu prvorepublikové

právníci atd.), (8)

představitelé

západního odboje

z druhé světové války a odboje ze Španělské občanské války, (9) legionáři z období první
světové

války a další vrstvy obyvatelstva napříč sociálním spektrem.

5.

března

1953

zemřel

Josif Vissarionovič Stalin. Po návratu ze Stalinova

pohřbu

zemřel také předseda KSČ a prezident Československé republiky Klement Gottwald. Po

smrti Klementa Gottwalda v březnu 1953 byl prezidentem republiky zvolen Antonín
Zápotocký. V té

době

již

soupeřilo

moc s čelním

představitelem

komunistického aparátu

V dobovém tisku lze rozpoznat, že za významné mediální podpory tisku, rohlasu, televize a biografu bylo
možné občany přesvědčit o tom, že zinscenované politické procesy jsou skutečným vypořádáváním se se
škůdci nově vznikající společnosti usilující o lepší společenský řád. Dobový tisk otiskoval dopisy jednotlivců
i celých pracovních kolektivů, kde mnohdy zaznívalo nesmlouvavé "smrt zrádcům".
Podpora a souhlas s těmito zločiny na lidskosti nepřicházela pouze od běžných občanů, ale i od
intelektuální elity. A je třeba zdůraznit, že mnozí byli upřímně přesvědčeni o skutečné vině obviněných
v těchto vykonstruovaných procesech.
6
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5

podmíněné

Antonínem Novotným. V roce 1956 vystoupil I. tajemník ÚV KSSS Nikita Chruščov na
Sovětského svazu s tajným projevem o "škodlivosti kultu

XX. Sjezdu Komunistické strany

osobnosti", v němž odhalil zločiny dosavadního sovětského režimu a za hlavního viníka
označil Josifa Vissarionoviče Stalina.

Tato skutečnost nezůstala ani v Československu bez odezvy: na II. Sjezdu Svazu
československých spisovatelů

v dubnu 1956 požadovali jeho účastníci svobodu slova,

zrušení cenzury a možnosti cestovat za hranice. Došlo i na požadavek přezkoumat politické
procesy z přelomu 40. a 50. lee.
Podobný vývoj probíhal i v sousedním Polsku a

Maďarsku.

Polské snahy vedly

k získaní určitých větších svobod pro občany, ovšem maďarské události skončily vpádem
Sovětských

vojsk a

představitelům

učinily

všem

nadějím

přišel

stalinské linie vhod. Tito reagovali opětným přitužením režimu. Maďarské i

polské snahy o demokratizaci

společnosti

návratu ke kapitalistickým poměrům.
četné

konec. Vývoj událostí v okolních zemích

vykládali jako

Výsledně

kontrarevoluční

snahy s cílem

se jim staly vhodnou záminkou pro

opětné

stranické prověrky a čistky ve všech oblastech společenského, kulturního i vědeckého

života.
V roce 1957 zemřel Antonín Zápotocký8, nahradil jej Antonín Novotný, který spojil
obě vrcholné funkce a stal se jak prvním tajemníkem KSČ, tak i prezidentem republiky.

Komunistická strana mohla na
nespokojenosti ve

několik

let

opět

odložit

řešení narůstajících problémů

a

společnosti.

V roce 1955 vzniká jako reakce na bezpečnostní politiku západních velmocí NATO
Varšavská smlouva - Československo bylo jejím členem. Varšavská smlouva vznikla na
základě

Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané 14. května 1955

Albánií, Bulharskem, Československem, Maďarskem, NDR, Polskem, Rumunskem a
SSSR ve Varšavě 9 .
7

Pokusy o přezkoumání politických procesů z přelomu 40. a 50. let dopadly neúspěšně. V září roku 1957
potvrdila zvláštní komise, vedená tehdejším ministrem vnitra Rudolfem Barákem, vinu odsouzených. [Pernes,
1999:30].
8
Smrt Antonína Zápotockého znamenala do určité míry přerušení revizionistických tendencí ve straně a
sp~.lečnosti na dalších několik následujících let. Antonín Zápotocký byl jeden z mála představitelů tehdejšího
rezlmu, kteří si byli ochotni přiznat, že v minulosti došlo k závažným chybám a že je třeba upustit od
~ynějších metod. [Pernes, 1999: 30].
Varšavská smlouva byla uzavřena na dvacet let s automatickým prodloužením o deset let pro státy, které ji
rok před uplynutím lhůty nevypoví. Albánie se přestala zúčastňovat činnosti Varšavské smlouvy v roce 1962
a 13. září 1968 ji na protest proti intervenci armád pěti členských zemí do Československa vypověděla.
Intervence se nezúčastnilo rovněž Rumunsko. [WIKIPEDlA, internetový zdroj, 2009].
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---------------------------------------------------------------------------Vězení,

5.3.1
Co

předcházelo

víme.

pracovní tábory

pobytu ve

Nezdařený útěk

vězení

a posléze v pracovním taboře u Jaroslava Kouteckého, již

za svobodou

měl

za následek

obvinění

a odsouzení.

Nepodařilo

se

nám k tomuto období (1948/49) získat více údajů, než které vám předkládáme:
Byl jsem zatčený a vyšetřovaný.
toho procesu: vedle pokusu o ilegální překročení hranic se tam také jednalo o studentský
který jsme vydávali. V případě tohoto studentského časopisu jsem byl osvobozený, a to z
toho jednoho důvodu, poněvadž tehdy ještě platil starý zákon na ochranu republiky a takováto
publikační činnost nebyla tudíž natolik trestuhodná.
Co se

týče

časopis,

A

vzápětí jsem byl zavřený

do tábora nucených prací.

V tom táboru nucených prací na
propustili.

Kladně

jsem pracoval v

ocelárně.

A tam

mě poměrně

rychle

(Jaroslav Koutecký, 007-0 ll)

Nacházíme se nyní v roce 1950 a na
propuštěný
příběh

příběh

Jaroslava Kouteckého (který je již v této

z tábora nucených prácí v kladenských ocelárnách) jakoby

volně

době

navazoval

Rudolfa Valenty. Nejednalo se o žádnou výjimku, bohužel naopak. V tomto období

se odehrávaly obdobné tragické příběhy v řádu statisíců občanů lO .
Já jsem Pražák a dostal jsem nástup vojenské služby v 50. roce, kdy akorát také nastoupil Čepička
ten komunista - a dostal jsem se do Tachova, nebo za Tachov. Kasárny tam byly poblíž hranic. No a
tam jsem si v prvních dnech výcviku zlámal nohu a pak jsem byl několikrát v nemocnici jednoduše jsem pořád takhle pendloval s berlemi do Plzně.
A tak jednou jsem se vrátil a mezitím mi prohlíželi můj kufr. Já jsem měl v kufru učebnici
angličtiny, protože jsem se učil anglicky. Předtím už jako středoškolák jsem intenzivně studoval
angličtinu také. No a chvíli se nic nedělo. Takjsem to pustil z hlavy.
A najednou to začalo tím, že bylo Mikuláše a my jsme museli loupat brambory - jak to bylo na
vojně - prostě pro celý útvar. Vždycky seděla u toho nějaká grupa a teď tam byla před námi ta
hromada brambor. Ajá spíš dělal takový srandy. No tak bylo Mikuláše, tak jsem si vzal takový bílý
maskovací plášť a udělal jsem si čepici - mitru a vyrazil jsem. Do košíku jsem dal popsané lístky no a to byly tedy jako "ty dárky". Třeba tam stálo: 14 dní loupat brambory atd. A s tím jsem šel
k oficírům a rozdával jsem to oficírům - jako na Mikuláše. To je zřejmě asi strašně nasralo!
A za krátkou dobu
útvaru.

mě

tam najednou zabásli. Takže

mě

odvedli do naší takové malé

věznice

na

10 Navara odhaduje počet osob vězněných z politických důvodů mezi lety 1948 až 1960 na ca. 300000 lidí.
[Navara, 2004: 22].
Jsem ale přesvědčený, že i zde se statistické údaje s počty lidí vězněných a perzekuovaných v letech 19481989 s největší pravděpodobností budou u jednotlivých autorů, historiků různit, tak jak je tomu i u počtů
aktérů emigrace z Československa mezi lety 1948-1989. Více v kap. 5.1.1.
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Ale on vedl svou: "A co Je tadydle to?! Tak Jsem mu rekl: "To Je kopec ... porostly stromy. "Mapa
to je, mapa! To je mapa!" vykřikoval.
Tak mi dali §232 - Zákon na ochranu republiky od dvou do desíti let.
No a ještě k tomu si pak vymyslel ten vyšetřovatel při vyšetřování, že byl nějaký Valenta - oficír u
Hradní stráže, a jestli ho prý neznám a že ho musím znát, když je to taky Valenta. Já jsem ho
bohužel neznal, jinak bych býval od něho zjistil, jak se co nejdřív odtamtud dostat.
No tak jsem dostalI O měsíců, víc mně nedali, protože já už jsem měl skoro půl roku odsezenýho
tam ve vyšetřovací vazbě. Tam byli se mnou docela zajímaví lidé. V té době tam byl celý hokejový
mallŠaft. Tenkrát je všechny sebrali. Prostě hokejový manšaft jel na mistrovství myslím do
Švýcarska. A oni je všechny sbalili. Už byli v letadle, vyvedli je ven a pak byli všichni na Borech.
Jako já.
No jo, tak jsem byl na Borech, tam jsem prostě strávil řadu měsíců a pak mě jednoduše poslali do
takového tábora vojenských prací za Mnichovým Hradištěm. Tam bylo vojenské územi, myslím že i
později to taky bylo vojenské územi, ale to pak měli Rusové jako své vojenské území. No a na tom
vojenském územi byl takový zámeček a v tom zámku byli takoví lidi jako já: odsouzenci za "něco"
a faráři. No tak to byla prostě zajímavá společnost a tam se kopaly zákopy a dělaly se různé zátarasy
pro tu vojenskou techniku. Jednoduše to byla tanková střelnice.
No a odtamtud jsem se po deseti měsících dostal zase zpátky k útvaru do Tachova. Ale tam už bylo
rozhodnuto - už tam byl pro mě příkaz hned se hlásit v Ostravě. Nebo kousek za Ostravou.
No tak jsem jel za Ostravu a dorazil jsem do kasáren, který se jmenovaly "Nová Kamčatka". Tam
už byli ruský zajatci z první světové války. Bylo to kousek za Radvanicema, prostě pár kilometrů za
Ostravou. A důl, na kterém jsem pracoval - hned ten večer už jsem šel na noční šichtu -, se
jmenoval "POKROK".
A tam jsem strávil potom 32 měsíců, než přišli z toho vedení jakoby s nabídkou "zůstat dál na
šachtě, ale už jako v civilu" a jednoduše "prodloužit ten pracovní úvazek".
Předtím to bylo 10 měsíců vězení. Tady to byl pracovní tábor - PÉTÉPÁCI. A to byl prostě §39-

"Vojenská služba na neurčito" se to jmenovalo.
Já jsem vlastně měl štěstí, že mě nestrčili do uranových dolů, že jo. To bych tu asi už nebyl.
(Rudolf Valenta, 006-028)

Spočetli jsme, kolik měsíců dohromady trávil Rudolf Valenta ve vězení a v pracovních

táborech a dopočítali jsme se 48 měsíců! Tedy celé čtyři roky za zcela nepodložené a
banální obvinění! Je jisté, že Rudolf Valenta ve své době nebyl žádnou výjimkou. On sám
do jisté míry hodnotí svou situaci tak, že měl štěstí, poněvadž pobyt v uranových dolech by
mohl mít pro něj mnohem horší následky.
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podmíněné

5.3.2 Návrat Z vězení
Jak vypadal návrat politického vězně do normálního života? Jaké možnosti se mu nabízely
poté, co byl režimem označen za "pro společnost nebezpečného a nepřizpůsobivého"?
Podívejme se, jak svůj návrat po čtyřech letech do každodenního života popisuje
v následujícím příspěvku Rudolf Valenta:
Protože to bylo potom v 53. roce už ze Západu kritizovaný, že to nějak nesouhlasí s dodržováním
lidských práv, že tam jako Češi nějak odírají spousty lidí, že je nutí dělat v dolech, uranových
dolech, no tak se to snažili přeměňovat na jakoby "normální pracoviště".
Já jsem vlastně měl štěstí, že mě nestrčili do uranových dolů, že jo. To bych tu asi už nebyl.
No a tak to prostě pokračovalo dál. Já jsem to samozřejmě podepsal, že budu dál na šachtě, ale
v civilu - ne jako voják, ne v tom vojenským lágru.
Tak jsem potom tady odsuď odešel a byl jsem v Ostravě na dole "Hlubina". A to už prostě bylo
že jo!

báječné,

A to už jsem ve volném čase chodil malovat, kreslit. Už jsem tam měl i pár známých.
Tak to se po tom 53. roce začalo jako tak trošku lepšit.
(Rudolf Valenta, 027-035)

Rudolf Valenta zde popisuje běžnou praxi, jaká se uplatňovala i v jiných lokalitách - jiných

pracovních táborech: vyměřený trest je možné zkrátit, či případně zrušit, pokud se vězeň
zaváže pracovat nadále jako civilní zaměstnanec. Rudolf Valenta skutečně trávil následující
léta jako civilní zaměstnanec - horník - v hlubinných ostravských dolech. Zároveň se ale
mohl již "svobodně" věnovat svému zájmu - výtvarnictví.
Jaroslav Koutecký popisuje svůj návrat z tábora nucených prací v kladenských ocelárnách

naopak s nádechem určité - řekněme - až mystičnosti. Z jeho vyprávění je zřejmé, že mu
náhoda a štěstí v okamžiku, kdy se ocitl před branami pracovního tábora, nebývale přály:
Když jsem odcházel z tohoto tábora, šel jsem na autobus. Tak jsem tam postával, čekal a najednou
se objevil nějaký tatraplán, zastavil a zeptal se mě, kam jedu. Já jsem řekl, že do Prahy a nastoupil
jsem si. On se mě začal vyptávat, co jako dělám A já jsem mu řekl, že jsem právě byl v táboru
nucených prací a teď odtamtud odjíždím, abych si hledal nějakou práci. Že to bude těžký, bylo mi
jasný.
Načež ten muž řekl: "Kdyby to s tou prací nešlo, tak mě prostě zavolejte! A nebo zavolejte docenta
Jeníčka

a řekněte mu, aby se pokusil něco pro Vás sehnat."

Samozřejmě jsem s tím politickým poskvrněním nic nenašel. No tak jsem se skutečně na toho
docenta Jeníčka obrátil. Poté jsem skutečně začal pracovat v hutnickém výzkumném ústavu.

Ale v té době začala také má spolupráce s prof. Brdičkou. Prof. Brdička mě jaksi vyzval, abych
začal působit v jeho nově založeném ústavu nebo Laboratoři fyzikální chemie. Tak jsem tam přešel.
Později jsem

dostal spolu s Brdičkou za tuto práci Státní cenu.
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Toto je jaksi moje odysea. Čili, skutečně od táboru nucených prací ke Státní ceně to bylo velmi
rychlé.
V tomje ta romantika, když se člověk dá na scestí. No to je pak jako ze špionáže - prostě: takříkajíc
se "jeden neuvěřitelný příběh odvíjejí za druhým".
Jak vidíte, tak v mém životě byla jedna změna za druhou.
(Jaroslav Koutecký, 012-018)

Jaroslav Kouteck;; měl štěstí, ale pravděpodobně si také jeho okolí bylo vědomo
přítomnosti výjimečně

talentovaného mladého

vědce,

a proto mu byla dána šance. Ale ještě

bychom se rádi vrátili k momentu, kdy Jaroslava Kouteckého osloví "neznámý muž
s Tatraplánem". V některých pramenech je celá situace popisována tak, že Jaroslav
Koutecký si "stopne" na
vědy

Pacner uvádí, že

zástupce

ředitele

cestě

člověk,

z pracovního tábora tohoto muže. V knize

Příběhy české

který nabídl Jaroslavu Kouteckému svezení, byl technický

Spojených oceláren v

Kladně

a ten jej

doporučil řediteli

Výzkumného

ústavu Spojených oceláren. [Pacner,2002: 124].

5.3.3 Zakázaná Praha
Rudolf Valenta

jako civilní

mě

informoval, že poté, co

zaměstnanec,

skončil

v pracovním táboře a nastoupil v dolech

zajímal se o možnost návratu

zpět

do Prahy. Záhy zjistil, že to

není možné, a na otázku jakým způsobem to úřady zajistily, jak mu pobyt v Praze
znemozm'1y II ,o dpo Vl'd'a:
v

Pak jsem se chtěl ale vrátit do Prahy, když jsem tam ukončil ty práce na dole. Ale bohužel mě už
nepustili - do Prahy jsem nesměl zpátky.
No prostě jsem se nemohl vrátit zpátky do Prahy, no! No jo, to se dělalo jednoduše! V Praze jste se
nemohl přihlásit. A v Ostravě jste se zas nemohl odhlásit.
(Rudolf Valenta, 038-040 )
II

CVt

'v

..

enar Sl Jistě vybaví, že podobná opatření, jak znemožnit pobyt nepohodlným občanům především
v Praze, vešla do našeho povědomí spíše u mladší generace disidentů v 70. a 80. letech. Přesto jak vidíme,
tato opatření se užívala již mnohem dříve v 50. letech.
Hlavním motivem znemožnění pobytu ve větších metropolích - z pohledu totalitního režimu - byla obava
z šíření, doslova "infikování" okolí nežádoucími idejemi. Samozřejmě historicky bychom našli paralely v 19.
století v Rakousko-uherské monarchii (K.H.Borovský), v Carském Rusku (F.D. Dostojevský) a další.
Ještě jedna zajímavá poznámka na okraj: Když jsem si důkladně pročítal ,,Prohlášení Charty 77"
uvědomil jsem si záhy, že kritiku zákazu pobytu či znemožnění volného pohybu a tudíž právo na volný pohyb
uvnitř své vlastní země (německy výstižně označené jako ,,Recht au! Bewegungsfreiheit") jsem v Prohlášení
Charty 77 doslovně uvedené nenašel, naopak dožadování se práva občanů svobodně opustit svou zemi, ano.
[Prečan, 1990: 9]
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5.3.4 Špatný kádrový posudek
Je

třeba

občanů

věc,

zmínit jednu zásadní
návrat do

běžného

která

znepříjemňovala řadě

politicky perzekuovaných

plnohodnotného života - špatný kádrový posudek. Rudolf

Valenta popisuje svou zkušenost s nevhodným kádrovým profilem v souvislosti s jeho
snahou začít studovat Akademii výtvarných umění v Bratislavě takto:
Takže takhle jsem pracoval na těch dolech a maloval jsem čím dál víc. A pak jsem se přihlásil ke
zkouškám na akádu do Bratislavy. Tam byl jeden můj přítel, takže jsem si říkal, že by bylo skvělý
začít studovat na výtvarný akademii. No a zkoušky jsem udělal! Ale nepřijali mě, protože jsem měl
špatný kádrový posudek.
Takže jsem si to najednou prostě uvědomil, že to nemá cenu, že se špatným kádrovým posudkem to
nejde. Věděl jsem, že i kdyby ti profesoři chtěli, tak prostě tady nebyla žádná možnost. Ještě
si vzpomínám, jak pan profesor říká: "Veď pracujte!"

prostě

Ale

nějak jsem

se tím nechtěl trápit. Takjsem se vzdělával sám.
(Rudolf Valenta, 053-055)

5.3.5 Ohlas

maďarských

V podkapitole 5.2
spisovatelů

zároveň

zmiňujeme

revizionistické snahy ve

straně

a

společnosti

(II. sjezd Svazu

v roce 1956, odkrytí Stalinova kultu aj.), které nejenom že nebyly úspěšné, ale

díky vývoji událostí vokolních zemích Východního bloku -

v Maďarsku - zavdal
prověrky

událostí

českým stalinistům

a čistky ve všech oblastech

vhodnou záminkou pro

společenského,

především

opětné četné

stranické

kulturního i vědeckého života. Na toto

období - již jako mladý a nadějný vědec v Československé akademii věd - vzpomíná

Jaroslav Koutecký takto:
Měl jsem potom ohromný potíže v 57. roce, jak byly ty maďarské události. Po těch maďarských
událostech nastala velká prověrka v ústavech Akademie. Tehdy jsem byl navržen stranickým
výborem na vyhození. Nakonec jsem byl před tou hlavní komisí a tamjim to - komunistům - nějak
s tím vyhozením nevyšlo.

Já bych zde musel vykládat tolik mnoho pikantních historek, abych vylíčil tehdejší situaci. Předseda
komunistické strany v Ústavu fyzikální chemie dělal, jaký je se mnou kamarád a přitom psal
anonymní dopisy nejenom na mě, ale taky na šéfa. Ale to ho asi pohr'bilo. Nakonec to byl on, kdo
musel odejít z ústavu. Ale samozřejmě dostal nějaké výborné místo jako funkcionář.
(Jaroslav Koutecký, 021)
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Dítětem v 50. letech

V tuto chvíli se již ke slovu může dostat i další respondent - zástupce mladší věkové
. - Pavel Šticha (1942) . Na otázku, jak vnímal ze svého dětského pohledu období
kategone
50. let, zda si uvědomoval, že to je tíživé období, odpověděl Pavel Šticha následujícím
způsobem:

Jednou jsem chytil tátu, jak poslouchal Hlas Ameriky. Tak kdy to mohlo být? Tak 50. léta, ano. A
moje máma mě prosila: Pane Bože, ať to nikde neříkám! Prostě moji rodiče měli takový hrozný
strach, abych to nikde ve škole nevykládal, nebo se tím třeba nevytahoval.
No prostě tímje všechno dané, čili, že jsem to chápal! Pochopitelně jsem nikde nic neřekl, už tehdy
jako člověk tušil, že se jednalo o něco vážného.
Znám také ty akce, když přiletěly balóny ze Západu s letáky. No to Vy si nepamatujete? Takže
člověk si jako dítě pamatuje takové věci, když to vypadávalo z těch balónů.
Vědělo

se, když honili v lesích nějaký agenty a takovýhle věci.

Byly prostě případy, kdy jsme věděli od našich známých, že byli lidi zavíraní, protože schovali
maso nebo pšenici. Ale to už byl ten hon na ty kulaky a podobně.
Prostě

ta doba na Vás učinila nějaký dojem a nějak jsem tušil, že není vše v pořádku.

Určitě nás to jako děti nebo potom jako mladé lidi nepoznamenávalo nějak osobně. A to bylo dané
tím, že jsme třebas dělali sport a nebo hráli divadlo a takovéto věci. Ta politika se nás jako určitě zas
tak moc nedotýkala. To jsme tak vnímali, tedy alespoň já.
(Pavel Šticha, 009-021/027)

Jakým

způsobem

probíhala sekundární socializace v 50. letech minulého století u Pavla

Štichy v podmínkách socialistického realismu, se dozvídáme z následujících řádků:
Ale v každém případě jsem nechtěl vstoupit do Českého svazu mládeže. To jsme sice byli
v Pionýru, protože to nebylo možný nebýt v Pionýru, no ale když jsme vyšli před školu, tak jsme
šátek sundali, zastrčili do kapsy a nezajímalo nás to.
Museli jsme chodit někdy na brigády. No tak taky jsme tam chodili, ale utekli jsme z ní, když to šlo.
No že jsme museli učitelce říkat "soudružko učitelko", tak to jsme si z toho dělali legraci - vždycky
jsme jí řekli "paní učitelko". Tak nás vždycky pokárala, ale ne všechny učitelky byly tak tolerantní,
některé to braly vážně a daly nám za to poznámku. Tak jsme jako tomu příliš nerozuměli.
A moji rodiče, ty se politicky v nějakém odboji nebo v něčem takovém neangažovali, ale
s komunisti nesympatizovali a mě k těmhle věcem nevedli.
Jinak abych já nemusel jít se školou na 1. máje, tak jsem hrál šachy a chodil jsem se šachovým
kroužkem, kde jsem byl jako nejmladší. Tam mně dali do ruky transparent, který ostatní nechtěli, a
já jsem to musel jako nejmladší nosit. Na tom transparentu stálo: "ŠACH MAT KAPITALISMU".
A tak jsme s tímhle chodili na 1. máj a pochopitelně jsme vždycky utekli ještě před koncem.
No tak takto jsme to brali.
(Pavel Šticha, 022-026)
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5.3.7

Ohlédnutí za 50. léty

Respondenti byli

jednotlivě

položen dotaz: "Jak jste

vyzvání k zhodnocení období 50. let. Rudolfu Valentovi byl

vlastně

vnímal a jak jste sám pro sebe zpracoval tu

Vás tehdejší režim na základě vymyšlených obvinění připravilo

čtyři

skutečnost,

že

roky Vašeho života?"

Já si vzpomínám, když jsme po válce mluvili o tom, co se všecko za války stalo, jaký byly ty
koncentráky, jak to vypadalo, jak se zacházelo s lidmi, co všechno strašného se tenkrát stalo, tak
jsem si tehdy říkal: "Ježíšmarjá, jací to byli lidé? Jaká to je povaha těch Němců? Ti Germáni mají
nějaký úplně zvrácený sklony!" No jo ...
Až když jsem potom sám spadnul mezi ty kolečka, nebo do toho soukolí těch událostí v těch 50.
letech, takjsem si potom až uvědomil, že se to vlastně může stát kdekoliv a kdykoliv.
Uvědomil

jsem si potom, že u nás s námi zacházeli naši lidi taky hanebně! A že se mnou zacházeli
taky ne zrovna nejlíp. Ne možná tak, jako v těch nejhorších lágrech, to člověk jako nezažil
přímo, ale viděl jsem, že neměli nějaký vlastní úsudek! Něco jim bylo přikázaný od nějakého
oficíra, poněvadž my jsme byli v tom lágru pod oficíry.
prostě

No a jakým způsobem nás nutili tam pracovat na nebezpečných pracovištích, kde třeba civilové
odmítali pracovat, tak tam nasadili vojáky. A když jste tam přišli nově a teď jsme pořadně tu práci
neuměli, tak to nikoho nezajímalo.
Hlavně

otázka bezpečnosti tam byla naprosto opomíjená. Já jsem náhodou vždycky měl kliku.
jsem zrovna nebyl na směně a třeba najednou zahynulo 50 lidí - spadl strop. Takže to
bylo zaviněný prostě tím vedením a tím vojenským vedením. Tam byli samozřejmě ci vilové, kteří
byli jako inženýři za jeden dva roky. Víte, ta otázka té úrovně kvalifikace těch vedoucích činitelů
byla dost sporná ...
Například

Ale člověk si to později dokázal skloubit vlastně tak, že ty veliké poruchy, ta spousta mrtvých a
špatné řízení bylo způsobeno taky takovými lidmi, kteří byli jako vedoucí pracovníci, a přitom to
byli stále jenom vyučení horníci. Ale na to, aby byli ředitelem nebo veleli nějakým úsekům, tak to
na to oni prostě ještě neměli.
(Rudolf Valenta, 075-080/083)

Nebylo možné se vyhnout otázce na emotivní prožívání událostí 50. let. Rudolfu Valentovi
byla položena následující otázka: "Cítil jste

něco

jako

rozhořčení,

vztek na ten systém

v těch 50. letech? Jak jste se srovnával s komunistickou propagandou, když jste znal její
obrácenou stranu?"
Víte, ony to jsou hezké ideje a po té válce lidé skutečně chtěli jakousi i sociální spravedlnost. No
nakonec i v tom lágru jsme měli marxismus-leninismus. To nešlo bez toho, abychom bez důkladný
ideový přípravy nebo průpravy šli zpátky do civilu.
Samozřejmě že jsme si museli vyslechnout výklady prostě o tom, co to bude, až bude skutečně
nastolen komunismus, čeho se lidstvo dožije, jaké báječné doby, jak ta budoucnost bude báječná a
skvělá a spravedlivá.

To všechno - ta ideologie a tak, to by se ještě dalo, ale to, jak se s lidmi zacházelo, ta škoda
napáchaná na lidech, když se s nimi zachází hůř než se zvířaty, to je myslím to nejhorší, co ten
komunismus zplodil. Nějak Vám to potom nepasovalo dohromady, když jste si uvědomil, že vězení
a lágry byly plné nevinných lidí, a přitom Vám vykládali o spravedlnosti a lepších zítřcích.
(Rudolf Valenta, 083-087)
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t k byl vyzván Jaroslav Koutecký k zhodnocení období 50. let následující otázkou:
SteJne a
·ak ·ste tenkrát v padesátých letech - od toho roku 1948 - jak jste se cítil jako občan,
"A J J
jako člověk v Československu - v zemi, která se vyvíjela pod vedením komunistické
•

v

strany?
V každém případě jsem se cítil strašně jaksi omezený ve své činnosti. Neměl jsem vlastně formálně
žádné možnosti kontaktu. A to je v ~oderní vě?ě strašně důležité. Byl jsem zván na různé
konference v Americe, ve Francii, ve Svédsku, Svýcarsku. A to prosím mi nebylo povolené,
pochopitelně. No, tak to bylo velmi nepříjemné.
Kromě

toho já jsem zásadně nesouhlasil s režimem. Tedy nejenom se stalinským, ale i
s Leninovým, tedy konkrétně s leninsko-marxistickou filozofií. Protože hlavně také postoje k vědě,
které zde byly deklarované - to byla katastrofa. Když se nějaký filozof rozhodl, že je něco
nevědecké, no tak se to prostě nesmělo provozovat!
Mimo jiné to byla právě kvantová chemie, rezonance - což je jedno z odvětví teoretické chemie -,
kde jednoduše bylo rozhodnuto, že je to protikomunistické. A tak to bylo prostě zakázané. Ale
potom - to bylo hned na začátku vzniku Akademie - jsme spolu s profesorem Wichterlem měli na
Akademii takový velký sezení, nebo seminář. A tam jsme to tedy, tak říkajíc, spolu obhájili. Takže
jsem se mohl věnovat dál výše uvedeným některým odvětvím kvantové chemie. Dá se to nalézt v
jeho pamětech - to jak jsme bojovali, jak se nám podařilo prosadit náš názor. No to bylo zhruba tak
1955, nebo tak nějak. V každém případě Wichterle v té jeho knížce vzpominá na náš "boj proti
režimu".
Já jsem byl samozřejmě protikomunistický, poněvadž jsem s tou ideologií nikdy nesouhlasil.
Z mnoha důvodů jsem ji považoval za krutou. V těch padesátých letech bylo moře lidí popravených.
No, potom se to trošku ulehčilo. Nicméně mi to bylo zásadně nesympatické.
(Jaroslav Koutecký, 023-029)

Je

zřejmé,

že 50. léta znamenala nejenom pro naše respondenty

určité

"období

terrma". Dorrmívám se každý z nás, pokud by se dotázal svých starších rodinných
příslušníků

na toto období, by bezpochyby u nich našel celou řadu nepěkných vzpomínek.

Nakonec počet 300 000 osob vězněných z politických důvodů mezi lety 1948 až 1960
[Navara, 2004: 22], který jsme již uvedli v kap. 5.3.1, by neměl nechat čtenáře
pochybách, že se jednalo o období prosycené bezprávím a strachem.
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5.4

60. LÉTA- UVOLŇOVÁNÍ POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ SITUACE
Přijetím nové socialistické ústavy v roce 1960 a vyhlášením Československé
zřejmé,

socialistické republiky bylo

směřuje

že vývoj v zemI

čtvrtý článek

koncentraci moci v rukou komunistické strany. Toto potvrzoval i
v ústavě o "vedoucí úloze komunistické strany ve
Velmi významným krokem na

cestě

lidí propuštěna na svobodu

zakotvený

společnosti".

k uvolňování režimu bylo

politických vězňů. V květnu 1960 došlo k amnestii,
12

stále k centralizaci a

při

propouštění

které byla řada politicky vězněných

Poté následovala další propouštění nevinných obětí

.

ideologické mašinérie 50. let. Ale rehabilitace, ke kterým došlo,

představovaly

pouze

zlomek oprávněných rehabilitací.
Přesto

pod tlakem

vnějších

vnitřních

i

liberalizace nejen politického režimu, ale i
zaváděna hospodářská

okolností docházelo pomalu k první fázi

hospodářského

systému. Od roku 1965 byla

mechanismů

reforma s prvky tržních

- tzv. plánované tržní

hospodářství. V čele těchto reformních hospodářských proměn stál Ota Šik.

Mladší generace

umělců

-

literátů, divadelníků,

odklon od socialistického realismu a prostor pro

tvůrčí

filmových

tvůrců

aj. - požadovala

svobodu. V řadě novin a

časopisů

(Mladý svět, My 64, Student aj.) a především v kulturních revue (Literární noviny, Kulturní
život, Host do domu,

Tvář) přibývaly

K významnému
v červnu 1967. Kritika

kritické a stále

střetu literátů

zazněla

méně

cenzurované

články.

s komunistickou mocí došlo na jejich IV. sjezdu

ve vystoupeních především Václava Havla, Pavla Kohouta,

Karla Kosíka, Ivana Klímy a Lukáše Vaculíka.
inteligencí a vysokoškolskými studenty. Proti

Největší

některým

problém

měl

režim s mladou

studentským akcím zasahovala i

13

Veřejná bezpečnost . Je zřejmé, že v druhé polovině 60. let se již komunistický režim

ocital v rozkladu: konzervativní část
kritického postoje

komunistů

studentů, literátů

ztrácela svou moc a vliv; vedle

a inteligence se probouzela

obnovovaly se aktivity církví, oživovala se

činnost

otevřeného

občanská společnost,

dalších stran.

12 V roce 1960 byl propuštěn na svobodu také Gustav Husák, který byl v roce 1951 zatčen a obviněn z
buržoazního nacionalismu a v dubnu 1954 odsouzen k doživotnímu žaláři. [Čornej, 1992: 61].
13 Nebylo by asi na místě se domnívat, že období uvolnění režimu v druhé pol. 60. let se vyhnuly represivní
postupy vůči určitým vrstvám obyvatelstva. Největším zásahem Veřejné bezpečnosti byl zásah proti
demonstrativnímu průvodu studentů ze strahovských kolejí 31. října 1967. Po tomto policejním zákroku
zachvátila vlna nepokojů nejen Prahu, ale i další vysokoškolská centra.
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5.4.1 Nové možnosti
V předešlé kapitole 5.4 jsme uvedli zásadní mezníky na cestě k demokratizaci

československé společnosti v první polovině 60. let. Šedesátá léta přinesou také našim
respondentů

celou řadu možností, zkušeností a zážitků, o kterých se jim v předešlé dekádě

nemohlo ani zdát. Možnosti realizace ve svém oboru. Možnost vycestovat za hranice na
pracovní stáže. Možnost

otevřeně

budou tyto nové možnosti

se

vyjadřovat téměř

konkrétně

k

čemukoliv.

odrážet v životech našich

Jakým

způsobem

respondentů,

se

uvidíme

v následujících vyprávěních.
Dalším velmi

důležitým

momentem v tomto období je

emigrace v bezprostředním okolí. Ale to již

předbíháme,

přítomnost příkladů

toto bude

předmětem

jedné

z následujících kapitol.

5.4.1.1

Generační střet

Nechme opět na tomto místě promluvit zástupce mladší generace. Pavlu Štichovi
bylo na začátku 60. let kolem dvaceti a jeho generace měla možnost si dovolit názorový
střet s postupně se zlidšťujícím (nebo polevujícím) režimem, aniž by riskovala dlouhá léta

v žalářích čí pracovních táborech - věc v 50. letech nemyslitelná. A i když Veřejná
bezpečnosti

zasahovala

více

či

méně

agresivním

způsobem

proti studentským

demonstracím, je třeba tuto skutečnost nahlížet v celoevropském či celosvětovém kontextu:
také v Německu, Francii, Spojených státech a jinde docházelo ke generačním střetům ve

formě studentským demonstrací a jejich potlačování ze strany státu. Uved'me si tedy
vzpomínku na první polovinu 60. let z pohledu Pavla Štichy:
Přeskočme a jsme - dejme tomu - v 60. letech. Teď Vám řeknu svůj příběh.
V těch 60. letech jsem začal fotografovat. Měl jsem kamaráda, který mě k tomu přivedl. Jeho tatínek
byl kastelánem na zámku v Rychnově - vzdělaný člověk. Ale Jirka nemohl na školu, a tak dělal
zahradníka! Vyučil se zahradníkem v Poděbradech.
A tak prostě v jeho baráku - anebo v bytě - tam v tom penziónu jsme se scházeli, ještě s nějakým
Pepíkem Bártlem. Pepík Bártl byl syn skláře, tedy ne skláře, ale firmy, která brousila sklo a
vyvážela. Ti jako první utekli do Rakouska.
Pak v naší partě byl Volod'a Rudajev, jehož tatínek byl Rus - Podkarpatský Rus. Volod'a měl ještě
staršího bratra. To byl výborný klavírista. A ten zůstal v Kanadě. Volod'a Rudajev - dnes doktor
Rudajev - zaujímá nějaké významné místo v Akademii věd.
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Takže tahle naše parta prostě chodila tancovat na "čaje", kde se hrál rock'n'roll, nebo spíš swing.
No a samozřejmě že tam byli pořadatelé, kteří nám to spíš zakazovali a doslova vyšilovali vzteky,
když jsme si někde uspořádali akci podle svého vkusu. No tak pokud to nešlo tady, tak se tancovalo
tamhle. Ti tam přišli, začali to krotit, jenže nemohli být všude.
No a takhle jsme jako žili.
(Pavel Šticha, 028-035)
Generační

nebo možná spíš

voblíbenosti

či

střet

"vkusu" je možné v tomto

příspěvku

vysledovat

neoblíbenosti hudby, jako byl rock'n'roll nebo swing. Tato hudba

demonstrovala západní životní styl. Je pochopitelné, že na přelomu 50. a 60. let byla snaha
nepodporovat

šíření

této "dekadentní",

volnomyšlenkářské

hudby.

5.4.1.2 Pracovní pobyt ve Spojených státech
Jaroslav Koutecký od

začátku

60. let mohl

přijímat

korespondenci také od

vědců

z kapitalistických zemí. Od roku 1962 mohl přednášet za hranicemi Československé
socialistické republiky, i když jenom tím východním
v

Sovětském

vycestovat

svazu a také ve Východním

pracovně

letech 1965-1967

Berlíně.

směrem. Samozřejmě,

Od roku 1965 se mu

že

otevřely

přednášel

možnosti

na Západ. Jaroslav Koutecký této možnosti bez prodlení využil. V

působil

ve Spojených státech na 1. Hopkins University v Baltimore jako

hostující profesor. Na toto období vzpomínal jako na jedno z nejhezčích ve svém životě:
Tedy když jsem byl na tom prvním pobytu v Baltimore, tak to jsem se cítil báječně. Tam ti lidi, to
prostředí, to bylo prostě ohromný! Kulturní prostředí na úrovni atd. Takže tam jsem se cítil dobře.
Když jsem tam byl, tak jsem byl překvapen ohromnou tolerancí, kterou jste mohl sledovat v tom, že
tam jsou sekty, nebo skupiny lidí, kteří odmítají moderní civilizaci a mohou tam bez problému
existovat. A na druhý straně jsou tam střediska nebo školy, kde jsou školení nejlepší pianisti,
nejlepší vědci atd.
A samozřejmě ty možnosti pro mě jako vědce tam byly tehdy lepší, i když do určité miry taky
omezený, ale v každém případě lepší než v Evropě. I když já mám tedy Evropu rád. Vždycky jsem
byl evropský patriot.
Podívejte se, to záleží na lidech. Když jsem byl v tom Baltimore, tak tam byla společnost ohromně
skvělých lidí - tak jaksi intelektuálně. Ale všude, i tam, ovšem existují ohromné rozdíly - plus a
minus - mezi pozitivními lidmi a pozitivními institucemi a mezi negativními lidmi a negativními
institucemi, které jsou velmi primitivní, a bohužel i ty člověk potkává zde i tam.
Ale ta Amerika nakonec má význam v tom, že je to jakási brána do moderního světa. Takže jaksi
ten antiamerikanismus, byt' je v tuto chvíli ohromně módní, a to hlavně tady v Německu, je podle
mého názoru hloupý - tedy ve smyslu jako "omezený", poněvadž vychází z věcí, které pramení
z neinformovanosti.
(Jaroslav Koutecký, 114--1151119-120)
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Nemůžeme se ubránit dojmu, že Jaroslav Koutecký byl ze svého pracovního pobytu ve

Spojených státech nadšený právě proto, že mu byla po léta upírána možnost vycestovat do
zahraničí.

5.4.1.3 Výstavy
Nové možnosti se začaly otevírat také Rudolfu Valentovi. Přesto že se mu nepodařilo nikdy
vystudovat výtvarnou akademii, stal se významnou osobností v uměleckých kruzích konkrétně

v "Klubu konkretistů", který navazoval na evropské avantgardní hnutí dvacátých

let. V roce 1966 organizoval Rudolf Valenta mezinárodní
a komunikace s úřady nebyla právě - dle

vyprávění -

sochařské

sympozium v

Ostravě

nejjednodušší:

Já vím, když jsem vyjednával sochařské sympózium, které bylo nakonec zrealizované v 66. roce,
tak jsem byl u předsedy Národního výboru a ten měl poradce, což byl starý havíř.
Já jsem tam dlouho vysvětloval, jak by bylo zajímavé pro Ostravu udělat mezinárodní umělecké
sympozium. Taky jsem navrhnul, že ty sochy by mohly zůstat v tom městským parku a že by se tam
mohla vybudovat galerie, a tak podobně.
A vzhledem k tomu, že v regionu jsou Vítkovické železárny, tak to mělo být všechno jaksi ze
železa. No tak se přihlásil ten poradce soudruha předsedy Národního výboru a říká: "Že by sa to
móhlo robiť z veňglá, ně?" Tedy chtěl tím říct, že by se mohlo udělat sochařský sympozium z uhlí vyrobit ty sochy z uhlí. No tak vlastně proč ne nakonec? To myslím samozřejmě ironicky.
Totiž tam v kraji byl takový havířský folklór, ale už starej - tak z 20. let, kdy dělali horníci takový
malý sošky. Existuje taková vrstva - velice kompaktní - uhlí, v těch nízkých slojích, a to přímo na
Ostravsku, která se jmenuje "kenel". Nevím, odkud to slovo pochází, jestli z němčiny nebo polštiny.
No a tento kenel se dal opracovávat, asi tak jako taková tvrdá pryskyřice, a z toho se dalo řezat,
takže z tohoto materiálu dělali havíři takové malé figurky. A on prostě nám doporučoval, aby jsme
ty sochy dělali z uhlí. Řada takových lidí byla potom v různých politických funkcích.
(Rudolf Valenta, 122-123)

5.4.1.4

Vysněné

povolání

Pavlu Štichovi bylo v polovině 60. let 23 let. Fotil externě pro deník Svoboda. Jednoho dne

mu nabídla redakce místo na plný úvazek. Bylo třeba ovšem zvážit jeden zásadní
požadavek ze strany redakce:
Začal jsem spolupracovat s deníkem Svoboda, protože v té době tam v Poděbradech byl taky nějaký
regionální dopisovatel, který do Svobody psal a nebyl tam fotograf. A tak mi jednou řekl, jestli bych
mu nedělal fotku.

Tak jsem začal fotit nějaký nesmyslný místní fotbal - divizi a tam zas někde nějakou košíkovou. A
pak tam byl nějaký americký varhaník - Lou Benett, kterého jsem pak po letech potkal na jazzovém
festivalu v Berlíně, atd. atd.
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---------------------------------------------------------------------------A to všechno, co jsem vždycky nafotil, se posílalo do redakce a oni sice ne všechno, ale občas něco
z toho otiskli.
Pak jsem fotil ochotnické divadlo v Poděbradech a pak to byl Nymburk. A tak nějak jsem se k tomu
focení pro noviny dostával stále víc a víc.
A já jsem si tím samozřejmě i trošku přivydělal, ale to vydělalo tak akorát na ten materiál, na víc to
nebylo.
No ale byl jsem na to strašně hrdý, už jsem se nemohl pokaždé dočkat, když ty noviny vyšly, abYch
tam viděl svoje jméno. Takhle jsem to tenkrát prožíval.
V té době jsem pracoval ve Výzkumném ústavu vakuové elektrotechniky na Jenerálce. Totiž já jsem
ještě po maturitě udělal takovou nástavbu na strojní průmyslovce v Kolíně. No a tam jsem dělal na
kontrole vakuový elektrotechniky.
A tam mě vždycky buzeroval nějaký blbec - šéf milice - nějaký Tůma, na to si vzpomínám dodnes.
to byl šílený chlap.

Prostě,

A teď se stalo to, mně ta redakce Svobody nabídla, zdali bych nechtěl jako u nich pracovat. Tak se
se mnou zatočil svět! Prostě lepší nabídku jsem nemohl dostat. Protože mě to bavilo, byl jsem
posedlý fotografováním. Prostě být fotoreportérem bylo to nejhezčí, co jsem si tehdy uměl
představit. No tak jsem se dlouho nerozmýšlel.
Jenže to bylo dané - "podmínka členství ve straně". Protože to byl Krajský výbor strany, ty noviny
byly u Rudého práva, to se všechno tisklo u Rudého práva. No tak mi dali týden na rozmyšlenounějaký Matoušek, to byl sekretář, ale to byl celkem dobrý člověk.
Tak jsem po týdnu svolil.
Jenže mně ten Ústav vakuový elektrotechniky nechtěl dát doporučení. To byla ironie!
No tak já jsem byl prostě živel, já jsem měl psa - kokršpaněla, kterého jsem bral s sebou i do práce.
Samozřejmě holky kolem mě a tak dále. No tak byl jsem mladý!
No tak prostě Tůma prohlásil, že to vůbec nepřichází v úvahu, abych já mohl být kandidátem strany.
No ale Tůma byl kostelník, proti Krajskému výboru strany, a tak ho zametli, vysvětlili mu to,
usměrnili ho, a tak zasalutoval, podškrt to a já byl prostě za týden v redakci Svobody.
(Pavel Šticha, 044-059)

Je třeba poznamenat, že vstup do Komunistické strany Československa byl často zcela
nezbytným krokem na cestě za vysněným povoláním, studiem, kariérou. Jak reflektoval

Pavel Šticha toto účelové rozhodnutí? Jaké konsekvence - mimo té pozitivní, tj. získání
vysněného místa v redakci deníku Svoboda - měl tento krok? Pavel Šticha popsal události,

které následovaly, takto:
A teď se stalo to, že já jsem se bál jet domů! Protože můj táta by měl zabil! Já jsem nebyl půl roku
doma. Moje máma plakala. Vždycky mi volala. No tak tátu uprosila. No tak jsem po půl roce šel
domů. Takjsme se s tátou o tom bavili. A tak táta to pochopil. Že jsem prostě mladý, že jinou šanci
jsem neměl než to takhle udělat.
A prostě já jsem se svým způsobem za to styděl. Ale to protože já jsem nebyl pro to. Nebyl! Ale,
jako asi drtivá většina lidí, aby jejich děti mohli studovat a nebo aby oni měli dobrý job, tak jsem
hold přistoupil na jejich podmínky, aniž bych se s nimi nějak ztotožňoval. Já jsem byl takový
klasický případ.
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1 .,'
neměl nikdy v úmyslu na tom nějak profitovat, důvodem tehdy byla ta možnost začít
A ~ Ja Jsetmnoviny Já J'sem Vám to samozřejmě nemusel říkat. Já jsem nikomu neuškodil, nikoho
.
fotIt pro Y
jsem neudal. Já jsem proste fotll.
(Pavel Šticha, 061-063)
v'

5.5

,

PRAŽSKÉ JARO

Vraťme

ještě

června

dnech 27.-29.
společnosti

se

ke sjezdu Svazu

československých spisovatelů,

proběhl

který

ve

1967. Na tomto sjezdu zazněl především požadavek návratu kultury a

do evropské

civilizační

sféry, z nÍŽ ji vzdálila nacistická okupace a

stalinsko-komunistické období. Sjezd byl dokumentován a

přes

vzápětí

pak

výslovný zákaz se jeho

zápis dostal na veřejnost.
Postoje, které na sjezdu
společnosti,
funkcionářů,

ale i

uvnitř

z nichž

zazněly,

posílily nejenom sílící

opoziční

tendence ve

samotné strany, kde již vznikala ,.proreformní" frakce

někteří

se

postupně

členů

dostávali na strategická místa ve státním

stranickém aparátu.
Projevy

těchto proreformně laděných

stranických

funkcionářů

nesl s nelibostí

první tajemník Komunistické strany Československa a prezident republiky Antonín
Novotný. Ale

stejně

tak sílícímu proreformnímu

křídlu

nevyhovoval sám Antonín

Novotný. Vyplynulo to na zasedání Ústředního výboru KSČ 19.-21. prosince 1967, kde
byl Antonín Novotný vystaven kritice za jeho způsoby a metody vládnutí. Na dalším
jednání Ústředního výboru 3.-5. ledna byl Novotný odvolán z funkce prvního tajemníka.
Nahradil ho

proreformně laděný představitel

slovenských

komunistů

Alexander

Dubček. Antonín Novotný rezignoval 22. března 1968 i na úřad prezidenta republiky.

Novým prezidentem byl od 30. března zvolen generál Ludvík Svoboda.
V této době už média zcela oteřeně a kriticky informovala o skutečném vývoji
v zemi od února 1948. Začátkem března 1968 byla téměř zcela zrušena cenzura, oficiálně
k tomu došlo až v červnu 1968. Došlo také ke změně vlády. Od 8. dubna ji vedl
proreformní Oldřich Černík. Do čela Národního shromáždění byl 18. dubna zvolen jeden
z předáků reformních komunistů Josef Smrkovský. Politické uvolnění mělo být podle
představ reformních komunistů limitováno socialistickým řádem, který by nemělo
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-----------------------------------------------------------------------v žádném případě překračovat. Sám Dubček to popsal tak, že by měl socialismus získat
,v,,14
l ·dS kou tvar
,,1
.

5.5.1

O věcech, které jsou v pořádku ...
Je asi obecně lidskou vlastností, že věcem, které jsou v pořádku nevěnujeme příliš

pozornosti. Teprve, když o ně začínáme přicházet nebo docela přijdeme, začneme na ně
nostalgicky vzpomínat a konečně si uvědomíme jejich důležitost. Hladký průběh čehokoliv
plyne "jako voda", nikoho nezdržuje, nezaměstnává, nevyžaduje pozornosti, a uteče až
opovážlivě rychle.

Stejně tak lze charakterizovat vzpomínky emigrantů na období

politického a společenského uvolnění režimu, na období tzv. Pražského jara; je to
expresivně zabarvené líčení banálních běžných věcí, které nám dnes připadají jako

samozřejmé. Ale tak to asi má být velké věci v našich životech jsou právě často velmi

nenápadné.
Nyní se dostává ke slovu nejmladší zástupce střední generace respondentů - lmrich Tomáš,
kterému vobdobí ,,Pražského jara" bylo 17-18 let. Jak na toto období vzpomíná, se
dozvíme v následujícím příspěvku.
Tenkrát přišel přeci do politiky Dubček - tak 1967. Tak v tom období jsem neměl zájem odejít. To
bylo období, kdy jsme se nepochybně cítili svobodněji, byla zde naděje, že se vše nějak vyvine
k nějaké svobodě.
V tom období, jak přišel Dubček, tak jsem zrovna byl v Praze. Měl jsem jednoduše možnost
navštívit Prahu. A tehdy jsem si tak říkal: "To je přeci krásný, všechno tady je opravdu svobodný!"
Prostě i ty vztahy mezi lidmi. Jednoduše i ty lidi se nějak změnili! Chovali se vůči sobě jinak. Prostě
se akceptovali. Bylo všechno nějak tolerovaný. No tak jsem si říkal: Vždyt' to je tady v té Praze jak
někde na Západě! Nebo alespoň jsem si to tak představoval. Bylo to neskutečný!
No tak jsem si říkal: to je senzační, zůstanu tady! Ty myšlenky na odchod nebyly nějak v té době
opodstatněné.

No a potom jak přišli Rusové, tak se vše velmi rychle změnilo.
(Imrich Tomáš, 004/014-016)

Na život v Teplicích v období "Pražského jara" tzn. nejenom společenského a politického,
ale i hospodářského uvolnění, vzpomíná lmrich Tomáš následujícím způsobem:
14 Alexander Dubček byl člověk, který si uměl získat sympatie i důvěru veřejnosti, disponoval vlastnostmi,
které uměli ocenit jak občané, tak i někteří jeho straničtí kolegové - schopnost navázání bezprostředního
kontaktu s lidmi, mírnost ve slovech i činech. Věřil, že je možné uskutečnit myšlenku reformovaného
socialismu - tzv. "socialismu s lidskou tváří".
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·
nkr' t byly J' ak se říkalo, "malou Paříží". Tam se tenkrát žilo neuvěřitelným nočním
A. Tep11ce
te k a UZV to tak
, není ale dříve to tak by1o. K namJez
' . d'l'
,
D
11 z Prahy na za'b avy. Opravdu t o
ŽIvotem. nes a
v těch Teplicích tehdy ohronme z110.
v' v'

No a to všechno začalo právě tak v polovině 60. let s tí~ jak přicházela demokracie, jak se to
uvolňovalo. Takže to bylo senzační! A tak to bylo v celým Ceskoslovensku!
(lmrich Tomáš, 122)

o věcech, které nejsou v pořádku ...

5.5.2

Je na
jenom

tíživé

místě

připomínali

upozornit na

některé skutečnosti

- i v období politického,

dědictví předešlých

z každodenního života, které

společenského

i ekonomického

přeci

uvolnění

-

20 let totalitního režimu. Na první pohled mohou následující

vzpomínky respondentů působit

humorně,

ale ve

skutečnosti

demonstrují dobové reálie, jež

byly stále zatíženy minulostí.

5.5.2.1

Požadavek konformity

Pavel Šticha vzpomíná na období mezi lety 1966-1968, kdy působil jako fotograf v redakci
deníku Svoboda:
V té redakci jsem přesto asi neodpovídal jejich představě o mladém poslušném kandidátovi. Tam
někdy se daly zažít celkem nevděčné situace.
Já jsem například tehdy vyhrál první cenu fotografů v Praze při Svazu novinářů. A ten den o tom
psaly i jiné noviny a na redakční radě mě přitom začali buzerovat, že mám z TUZEXU štráfovaný
ponožky. Takže já jsem to v té redakci opravdu neměl lehké.
I když jak jsem řekl, já byl prostě exot. Fotil jsem holky na metr objektivem v rozkroku a takovýhle
věci a pak jsem samozřejmě měl problém s těma babama v redakci, protože mi to našli vždycky

v laboratoři. No a můj čokl tam byl v laboratoři a vyl. Takže já jsem prostě byl živel.
A takto pak šly ty roky a já jsem tedy fotil pro Svobodu. Ale nefotil jsem v Praze to dění tak, jak
bych chtěl, protože jsem v té Praze jako toho moc v pracovní době nenafotil, protože jsem tehdy byl
stále někde vysílaný ve Středočeském kraji - to byl přeci deník Středočeského kraje. Ale jindy jsem
zas v Praze taky fotil haldu věcí. To byl často nějaký sport. A ve volném čase jsem si fotil i "pražské
jaro" samozřejmě.
Ty kolegy fotografY jsem samozřejmě znal. Prostě at' to byl T ...... , který pak udával, ať to byl
V ...... , který udával, ať to byl H ...... , který udával, ať to byl U ..... , nebo já nevím, kdo ještě. Prostě
to byla sebranka.
Bohudík, já jsem se nikdy do ničeho takového zaplést nemusel. Já jsem byl prostě s Huckem,
kterého pak z Mladého Světa vyhodili. Dodnes se s ním stýkám. Uvidím ho 10. října, to je na moji
výstavu v Národním muzeu v Jindřichově Hradci, kam přijde, poněvadž mi to zprostředkoval a
doporučil.
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podmíněné

Takže já jako jsem zůstal opravdu neutrál! Protože kdyby každý
v pořádku. Jo, tak to jako je moje heslo.
Takže jako jsem to neměl v té redakci lehký, furt jako něco na mě

zůstal

neutrál, tak by to bylo

viděli.

(Pavel Šticha, 064-070)

A ještě jedna vzpomínka Pavla Štichy, kterou

Sl

nemůže dovolit neuvést, už pro její

humorný podtext:
A taky jsem měl ještě jednou
nepohodlnou fotku ~ nic netušíc,

průser

z toho, že jsem v Juldy-Fuldě v Kulturním paláci

udělal

samozřejmě.

Byl sjezd Svazáků a tam jsem znal kamaráda, který s námi chodil do hospody a holky furt jsme měli
a tak, a ten prostě byl fousatý a byl to bezvadný kluk. Už teď nevím, jak se jmenoval. A já tam
tehdy měl fotit a já ho tam potkal. No to byla moje spása. Povídám: "Pojď sem! Vem támhle
nějakou holku!" Tenkrát měli nový modrý uniformy zrovna. On byl jeden z těch prvních, který tu
uniformu měl ~ tady s nějakým emblémem. No tak jsem udělal fotku, jak mladý lidi jsou na tomhle
sjezdu, no a trošku se tak na tom záběru k sobě měli, dívali se do objektivu, smáli se, no a v pozadí
byl Fučík. No tak jsem si myslel, že je vše v nejlepším pořádku.
Fotka vyšla na čtvrtinu strany ~ fantastická! Jo, fantastický fópa!
No to bylo v neděli, myslím. V pondělí v devět hodin ráno byla redakční rada. A slyším najednou
telefon a přišel šéfredaktor [Kamaj]: "Soudruhu, ty máš jít na Krajský výbor k předsedovi
Němcovi."

Jájsemmyslel: "No tak budou prémie." A vono h ....... !
Tak jsem dorazil na Krajský výbor k předsedovi Němcovi. Pozdravil jsem: "Čest práci, soudruhu
tajemníku!" A on: "Čest práci, soudruhu Šticho." No a spustil, jako kdyby se stala nějaká tragédie:
"Co jste nám to udělal!?" Já jsem v první chvíli vůbec nevěděl, o co jde. A on zase: "Co jste nám to
jenom provedl ?!"
Tak jsem se ho zeptal: "Soudruhu tajemníku, já ale vůbec netuším, co jsem měl udělat?!" No měl
tam už ty noviny a ukázal na tu fotku. Tak jsem řekl: "No to jsou mladí lidé na sjezdu Svazu
mládeže ... Co je na tom v nepořádku? Měljsemje přeci jet vyfotit, ne?"
A on: "Na tom je všechno v
fousatého?! Taková ostuda!"

pořádku.

Ale

proč

jste si vybral z tisíce

Tak jsem se ho snažil uklidnit: "Soudruhu tajemníku, ale vemte
Fidel Castro má plnovous, nebo taky přeci i soudruh Lenin!"
No tak mě

okřikl:

svazáků právě

třeba

toho jediného

jenom v úvahu, že takový

"Ani to na mě nezkoušejte! Dekadentní je to! Dekadentní!"
(Pavel Šticha, 071~075)

5.5.2.2

Neřešený

problém rómské otázky

Rádi bychom do této podkapitoly uvedli, jakým
vyhlídky na

uplatnění

v majoritní

společnosti.

pochází z rómské rodiny a v interview se mu
situace, které velmi
romských

dětí v

dobře

majoritní

vystihují a

Je

způsobem
třeba

podařilo

vnímal lmrich Tomáš své

podotknout, že lmrich Tomáš
velmi

výstižně

především vysvětlují příčiny

společnosti:
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Tam, kde já jsem v Teplicích byl, tam když jsem měl nějakého kamaráda, tak to byl taky zase jenom
Rom.
A to byly vždycky takový kliky, kde byli ti těžký frajeři mezi sebou - Češi samozřejmě. No a když
tam byl mezi nimi nějaký - jeden - Cigán, no tak to byl "ten těžkej teplickej frajer"! To už byla
událost! Noto se ale stalo málokdy. Tihle kluci pak pro nás byli těžkými frajery. No ale tam jsi se
mezi ně rozhodně nedostal!
No a z dělnický třídy ještě k tomu! "Gottes Will!" Říkám: "Ne! Katastrofální!"
No už z důvodu romského původu jsem žádnou velkou šanci tam neměl!
(Imrich Tomáš, 186-190)

Je otázka, nakolik tento problém přetrvává

defacto v nezměněné

napříč

podobě

všem

společenským

a politickým

změnám

-

dál. Obávám se, že to co popisuje lmrich Tomáš

jsou skutečnosti, které se nadále v českém prostředí odehrávají.

5.6

SMRÁKÁNÍ NAD PRAŽSKÝM JAREM

část

Reformy v zemI s nelibostí nesla
,,konzervativců"

táboře

v socialistickém
s přestaviteli

stejně

a

Bulharska bylo

a

funkcionářů

stran - tzv.
sousedů

tak vyvolával obrodný proces obavy u našich

v čele se

Sovětského

členů

svazu,

československé

Sovětským

Německé

svazem. Už 23.

1968 na

demokratické republiky, Polska,

sděleno

delegaci

března

schůzce

Maďarska

a

znepokojení nad negativními tendencemi

v Československu. Z přítomnosti sovětské generality na schůzce se dalo odhadnout, že není
vyloučen

vojenský

zvenčí.

zásah

Ve

východním

bloku

byl

obrodný

proces

v Československu označován za ,,kontrarevoluci".
Následovalo pozvání Alexandra
komunistů

Dubčeka

a dalších vedoucích

československých

v květnu 1968 Leonidem Brežněvem do Moskvy. Brežněv opět upozornil

československou

delegaci na

navazovaly tajné

schůzky

"nebezpečí
"pětky"

plíživé kontrarevoluce". Na Moskevská jednání

Varšavské smlouvy

(Sovětský

svaz,

Německá

demokratická republika, Maďarská lidová republika, Polská lidová republika a Bulharská
lidová republika).

Zde již

byly prodiskutovány způsoby

zastavení reformního

(kontrarevolučního) dění v Československu. Další nátlak na vedení státu a strany

následoval na začátku srpna 1968 v Čierné nad Tisou, kde se setkaly delegace KSSS a

KSČ. Brežněv vyslovil své přesvědčení, že Československo se odklání od nastoupené cesty
socialismu.

Dubček

kontroval.
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Vzápětí proběhla

Bratislavě schůzka přestavitelů

3. srpna 1968 v

Varšavské

smlouvy. I zde se snažil Dubček účastníky přesvědčit o tom, že v Československu
nedochází k žádnému odklonu od socializmu. Na této
československého

schůzce předala

skupina

pěti členů

komunistického vedení - Vasil Birak, Drahomír Kolder, Antonín Kapek,

Alois Indra a Oldřich Švestka - tajně ,,zvací dopis", v němž žádali o vojenský zásah
v Československu na "záchranu socialismu". K vojenské intervenci by nepochybně došlo
dříve či později

i bez ,,zvacího dopisu".

5.6.1 Bez pozornosti veřejnosti
Je

třeba

si

uvědomit,

že pokud oficiální

představitelé

státu,

včele

s generálním

tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem, do poslední chvíle nevěřili, že byl mohlo
dojít k vojenské intervenci vojsk
představit

tvrzení

čí

ani

běžní občané. Při

států

Varšavské smlouvy, tak

stejně

tak si to

žádném z interview jsem nenarazil na takové

úvahu, kterou by respondent

učinil ještě před

neuměli

,jasnozřivé"

vstupem vojsk Varšavské smlouvy

na naše územÍ.
Jestliže v předešlé podkapitole
"ukolébané"

společnosti,

samozřejmý,

tak o to

trochu poeticky a s nadsázkou o

které každodenní život ve stalé

větší překvapení
nepodařilo

Z interview se mi
odvodit z různých

hovoříme

náznaků,

té samé

větší svobodě začal připadat

společnosti přinesly

zjistit, zda respondenti (i

které v médiích

či přímým

jako

události 21. srpna 1968.

retrospektivně)

byli s to si

pozorováním bylo možné

přeci

jenom vysledovat, že se schyluje k celonárodní tragédii.

5.7

21. SRPEN 1968

"Všemu lidu Československé socialistické republiky! Včera, dne 20. srpna 1968
kolem 23. hod.

večer překročila

demokratické republiky,

Maďarské

vojska SSSR, Polské lidové republiky,

Německé

lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní

hranice ČSSR. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsednictva Národního
shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a bez vědomí těchto
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orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV.

sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany republiky, aby zachovali
klid a nekladli postupujícím

vojskům

odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní

nemožná.
Bezpečnost

Proto ani naše armáda,

a Lidové milice nedostaly rozkaz k

obraně

země. Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejen základním zásadám
vztahů

mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
Všichni vedoucí

do nichž byli jako

funkcionáři

představitelé

strany a Národní fronty

lidu a

členy

svých

orgánů

zůstávají

ve svých funkcích,

zvoleni podle

zákonů

a jiných

nařízení platných v ČSSR. Ústavními činiteli je okamžitě svoláno zasedání Národního

shromáždění, vlády republiky, a předsednictvo ÚV KSČ svolává plénum ÚV strany k

projednání vzniklé situace. Předsednictvo ÚV KSČ" Provolání předsednictva ÚV KSČ z
21. 8. 1968. [Macek, 1990: 19].
Takto informoval Československý rozhlas ve středu 21. srpna 1968 po půl druhé
ráno

občany

o

neuvěřitelné

a tragické

skutečnosti

událostí vpádu vojsk Varšavské

smlouvy15. Během několika dnů se na území Československa nacházelo kolem 750 000
vojáků

ze

Sovětského

svazu,

Německé

demokratické republiky,

Maďarské

lidové

republiky, Polska a Bulharska. Čelní představitelé Komunistické strany Československa a
státu - A. Dubček, O. Černík, J. Smrkovský, F. Kriegel, B. Šimon a J. Špaček - byli
odvlečeni

do Moskvy.

Narychlo svolaný XlV. sjezd KSČ se sešel ve Vysočanech již příštího dne a
zasedal mezi 22. a 27. srpnem 1968. Na tomto sjezdu se

podařilo

znemožnit, aby interventi

našli partnera k jednání.
Sovětské

vojenské

projevovalo obyvatelstvo v celé zemi, a

zároveň

reprezentací, která ovšem z jejich pohledu
rádiové vysílání bylo
v několika dnech

pohotově

rozšířily

k nenásilnému odporu a

překvapeno

velení bylo

spontánním odporem,

muselo jednat s oficiální

který

československou

představovala kontrarevolucionáře.

Televizní a

nahrazeno podzemním rádiovým vysíláním. Po celé zemi se
letáky, plakáty a další tiskoviny vyzývající

podpoře

vlády. Bylo

zřejmé,

občany

že vpád vojsk Varšavské smlouvy

15 Po půl druhé ráno byl do dvou hodin ráno několikrát přečten text prohlášení předsednictva ÚV KSČ. Na
příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffinanna však byl z provozu vyřazen vysílač na středních

vlnách, takže většina posluchačů zaslechla jen část první věty provolání. Vysílání bylo
slyšitelné pouze v pražském rozhlasu po drátě. [Macek, 1990: 20].
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zcela kolidoval s mezinárodním právem - toto potvrdilo tehdejší předsednictvo ÚV KSČ,
když

veřejně

oznámilo, že invaze

proběhla

bez

vědomí

legitimních

československých

představitelů.

Demokratický svět se k invazi do Československa postavil jednoznačně odmítavě,
přesto

se ale omezil pouze na protesty a projevy solidarity k prvním

emigrantům, kteří

hledali útočiště nejprve v Západní Evropě.

5.7.1

Překvapení

Obdobným způsobem jako lmrich Tomáš zažívali události vpádů
území miliony dalších

Sovětských

vojsk na naše

občanů:

No a potom jak přišli Rusové, tak se vše velmi rychle
To bylo v Teplicích, tam
hranic.

přijely

změnilo.

jednotky východního

Německa.

Já bydlel v Dubí. To je tam u

Ráno jdeme do práce - na stavbu, a najednou si říkám: "Co se tady děje?!" A lidi: "Rusové jsou
tady!" A nějaký střílečky do toho! No, já koukal jak blázen, co se děje. Hned před barákem - tanky!
Prostě jsem ještě nevěděl,

co to je!
(Imrich Tomáš, 020)

Rudolf Valenta byl v té

době

v Ostravě a celou událost popsal takto:

No ale to prostě takhle šlo jako! Ten život takhle šel- to jsem byl furt v Ostravě, pracoval a do toho
se věnoval těm výtvarným věcem. Takto zhruba asi u mě tehdy běžel život, tahle prostě utíkaly
roky!
No a najednou mě kluci jednou v noci z Prahy volají: "Rusové přišli!"
(Rudolf Valenta, 059/057)

Rudolf Valenta se v Ostravě

okamžitě aktivně

zapojil jako výtvarník do protestní akce proti

okupaci vojsk Varšavské smlouvy:
My jsme s několika kolegy zorganizovali takovou věc - polepili jsme Ostravu plakáty. To znamená,
že my jsme vyrobili a vylepovali plakáty proti naší "osvobozenecký armádě". Polepili jsme tím celé
město.

(Rudolf Valenta, 089)

Já dále uvidíme, tento

čin

bude mít pro Rudolfa Valentu další závažné konsekvence, které

ve svém důsledků povedou až k jeho emigraci v roce 1970 do Anglie.
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5.7.1.1 Srpnové události zažít jako

Naší nemladší respondentce
dobře

vybavuje

Zuzaně

dítě

Richter bylo v srpnu 1968 sedm let.

příjezd sovětských tanků

Přesto

si velmi

do Prahy.

Ano, příjezd ruských tanků jsem zažila tady. I když ten začátek jsem zažila mimo Prahu. Já jsem tehdy
byla s babičkou na dovolené, na týden nebo na 14 dnů, už nevím přesně, a to na Sychrově.
V tom Sychrově jsme bydleli na takové ubytovně. A vím, že babička tam měla také kamarádku a ta nás
ráno vzbudila a křičela: "Máňo vstávej! Jsou tady Rusové!" No, tak to jsme všichni byli jako opaření,
seděli jsem na té ubytovně u rádia jako blbci a poslouchali, co se děje. No a babičku a všechny ostatní
nenapadlo nic lepšího, než okamžitě jet domů. Říkali: "Přece tady nezůstaneme, když se v Praze dějou
takový věci!" "Válka! Máňo vstávej! Je válka! Přijeli Rusové!" Takhle to bylo. "Je válka!" Křičela ráno
ta její kamarádka. Tenkrát byl můj táta hodně naštvaný na mojí babičku, že nás vzala do Prahy.
(Zuzana Richter, 057--061)

Mladší generaci
si

uvědomit,

okupace,

čtenářů

možná

přijdou líčení

že generace starších

následně

druhé

neblahou zkušenost se

světové

sovětskou

tehdejších událostí dobrodružné, ale je

občanů měla

třeba

tehdy za sebou zkušenost nacistické

války a v některých regionech velmi rozporuplnou až

armádou "osvoboditelkou". Je proto pochopitelná reakce

a obavy otce Zuzany Richter:
Přijeli

jsme do Prahy a když jsme šli z toho nádraží, které už dneska dávno neexistuje, v Praze na

Tišnově, tak když jsme šli od toho nádraží, tak člověk viděl těmi průhledy mezi baráky na to KSČ a tam

stál takhle jeden tank vedle druhého. To byly první tanky, které jsem viděla. Přišli jsme domů a můj
tatínek strašně nadával, proč jsme přijely do Prahy. To je přece to nejhorší, co jsme mohli udělat! Moje
máma, ta mě chytla a byla šťastná, že jsme přijely, že mě má u sebe. Ale tatínek teda, ten byl dost
naštvaný.
(Zuzana Richter, 062)

Dotázal jsem se Zuzany Richter jak vnímala
v ulicích Hlavního

města

Prahy. Myslím, že

přítomnost sovětských vojáků
čtenář

v těchto dnech

ocení zajímavé "momentky" z pohledu

sedmileté dívky:
Tím jak jsme všichni bydleli na Praze 1 - jak moje rodina, tak i moje babička -, tak se k babičce chodilo
Dlouhou třídou, kde stál jeden tank za druhým. Ty tanky tam byly prostě zaparkovaný. Pamatuji si, jak
můj táta vždycky říkával: "Tady je bordel jak v tanku!" Tak jsem si to tak nějak představovala, jaký tam
mají vevnitř asi bordel. A je také fakt, že ty tanky strašně smrděly.
bydlela tehdy na Haštalském náměstí a tam si pověsili ti ruští vojáci promítací plátno
od hotelu ke kostelu nebo snad přímo na ten hotel. Seděli před kostelem a pouštěli si tam ruské
filmy. No tak to bylo takové zvláštní.
(Zuzana Richter, 063--064)
Moje

babička

směrem
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5.7.1.2 Srpnové události zažít z Berlína
Pavel Šticha ve chvílí, kdy překročila vojska zemí Varšavské smlouvy hranice
Československa, se nacházel v Západním Berlíně. Stejně tak jako miliony odvážných
občanů

doma, mohl i on přispět nenásilnou, ale účinnou formou k odporu vůči

okupantům,

a to přímo ze Západního Berlína:
Ano, za těchto dramatických okolností, kdy se do Československa hrnula vojska Varšavské smlouvy,
jsem byl v Západním Berlíně. Ale vystěhoval jsem se a zůstal už v Západním Berlíně až o několik
měsíců později.

Tady v Berlíně v těch dnech byla halda Čechů, kteří nevěděli, jestli se mají vrátit, nebo jestli tu mají
zůstat. Jednoduše nějak cítili strach. Ale to asi všechno víte, když jste to studoval. Víte tedy přesně, o co
jde, takže to neřeknu asi nic nového.
V těch srpnových dnech roku 1968 jsme seděli ještě s jedním Čechem v jednom žurnalistickým klubu
v Západním Berlíne, kde byl také sál, kde promítali filmy, kde byla televize a kde bylo hlavně rádio. No
a tam chytali vysílač "Rádio Praha" - "volání o pomoc".
A my jsme to

překládali.

nejinformovanější

A tam byli i lidé z Morgenpostu a ten Morgenpost byly díky tomu

noviny.

Protože to radiový vysílání, to bylo všechno, co z Prahy přišlo. Tehdy všechny jiné kanály a jiné cesty
jako telefaxy atd., prostě to neklapalo, například z ČTK atd. nic nepřišlo. Takže jako ani žádné fotky
nepřišly.

Takže vše, co Rádio Praha hlásilo, jsme napsali. I když jsme místo 3. pádu napsali 4. a opačně, anebo
jsme nevystupňovali nějaké adjektivy správně, tak prostě oni to pochopili. Jako ti redaktoři byli
chytří, ti prostě pro tu svoji potřebu ten článek upravili.

prostě

(Pavel Šticha, 087-088/110-111)

5.7.1.3 V poloprázdné škole

Nic z pohledu
uvědomění,
spolužáků

dítěte,

že se

něco

které

navštěvuje

kolem něj

neznámo kam. Je

základní školu,

začíná měnit,

zřejmé,

nemůže zapůsobit výrazněji

pro

než když ze dne na den zmizí polovina jeho

že vzpomínka na tuto velmi zvláštní situaci je u

Zuzany Richter stále silná.
To byl první šok hned v září ve třetí třídě, když jsme nastupovali do školy: Přišel rok 1968 a nás tam ve
třídě zbyla polovina. Já jsem bydlela na Praze 1 a v tom centru bydlelo hodně lidí, kteří v
tom osmašedesátém odešli. Už v tom létě, když odjeli na dovolenou, tak už se nevrátili. A zbyla nás
skutečně v naší třídě jenom polovina, takže během jednoho měsíce museli spojit dvě třídy v jednu. Pak
nás bylo tak kolem třiceti v jedné třídě a stejně ještě potom v tom 69. jich pár zmizelo.
(Zuzana Richter, 035)

Masový odliv obyvatelstva z Československa, jehož spouštěcím impulsem byla sovětská
vojenská intervence,

pokračoval

až do podzimu roku 1969. Zuzana Richter vzpomíná na

84

Rámcové historické podmínky pro vznik politické emigrace a dobově
motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta

5

podmíněné

okamžik, kdy odešla do emigrace její dětská láska se svými

rodiči,

pravděpodobně

a to

do

Švédska:
No a jako dítě si pamatuji, že nejhorší pro mě bylo, že takhle zmizel
kluk, kterého jsem v té třídě měla ráda. To bylo hrozné!

právě

na konci toho roku 69 jediný

Vím že odešli do Švédska a nikdy jsem ho už nikde nenašla. Ale to bylo tehdy, jako kdyby někdo umřel.
To tenkrát se to už tak nějak ustálilo, že už nikdo neodcházel a on byl opravdu poslední. A já mám
dokonce pocit, že to bylo až v 70. roce, že to nebylo v roce 69. Tak jakým stylem odešli, jestli tatínek
tam musel mít nějakou práci nebo jak to bylo, to nevím. Ale já mám pocit, že on měl velmi starého
tatínka a vím, že ten tatínek kulhal.
Ale co jsem chtěla říct, že mně to tehdy přišlo, jako by opravdu někdo umřel. Ten kluk se týden neobjevil
ve škole a pak přišla jednou paní učitelka třídní do třídy a řekla, abychom zůstali stát a sdělila nám, že
ten náš spolužák už k nám chodit nebude, protože se celá rodina vystěhovala, že jsou pryč a že teda
slyšela, že jsou ve Švédsku.
(Zuzana Richter, 036/038/043)

5.8

KONSOLIDACE

V Moskvě

proběhla

mezi 23. a 26. srpnem 1968

sovětsko-československá jednání.

Delegaci vedenou prezidentem Ludvíkem Svobodou na
představitelé

československé

vlády. Delegace se

místě

doplnili

odvlečení

podřídila požadavkům Brežněva

a

stvrzením tzv. ,,Moskevského protokolu" souhlasila s

"dočasnou",

přítomností sovětských

území. Moskevský protokol dále

požadoval zastavení
zavedení kontroly
odstranění

pro

vojsk na

činnosti

československém

všech organizací, které vznikly

sdělovacích prostředků,

sovětskou

stranu

ale

během

časově neurčenou

obrodného procesu,

posílení postavení armády a

nepřijatelné

politiky, zrušení usnesení

bezpečnosti,

Vysočanského

sjezdu KSČ a odvolání žádosti československé diplomacie v Radě bezpečnosti OSN, aby
projednala otázku intervence států Varšavské smlouvy v Československu.
Po návratu našich politiků do Československa a dohodou se Sovětským svazem
prostřednictvím Moskevského protokolu

16

,

který byl VV KSČ schválen již 31. srpna 1968,

nastoupil proces postupného návratu k pro sovětskému totalitnímu režimu.

16 Podle názoru Pavla Tigrida nebyla uskutečněna mocenská eliminace představitelů Pražského jara formou
rázné a jednorázové likvidace nikoliv proto, že by to nebylo reálné (tento postup doporučovali zástupci tvrdé
linie ve vedení KSSS i KSČ), nýbrž proto, že bylo nepochybně výhodnější formou postupné, lze říci
spořádané politické a kádrové likvidace reformního hnutí vytvořit dojem, že ke změně politického kurzu
v zemi dochází pomocí "vlastních" interních sil. [Tigrid, 1990: 93].
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Národní shromáždění již 18. října 1968 schválilo Smlouvu o dočasném pobytu
sovětských

vojsk téměř jednohlasně s výjimkou čtyř

hlasů.

Podzimní zasedání ÚV KSČ v r. 1968 tento směr potvrdilo - začalo období
,,konsolidace", které zhruba od května 1971 (XIV. sjezd KSČ) vystřídalo dlouhé období
"normalizace" - zcela totalitního politického a
Společnost

společenského

vývoje.

byla zklamána a jakýkoliv náznak projevu nespokojenosti s vývojem

událostí byl umlčován nejrůznějšími způsoby!7. V roce 1969 se situace ještě více zhoršilabylo

zřejmé,

březnu

1969

sféře

že v mocenské
zaznělo

z Moskvy

nabývají

opět

vrchu neostalinistické skupiny

Brežněvovo důrazné přání: urychleně

straníků.

V

odstranit reformní

komunisty ze všech politických pozic. Dne 17. dubna 1969 odstoupil z funkce prvního
tajemníka ÚV KSČ Alexander Dubček (zanedlouho byl ze strany vyloučen) a prvním
tajemníkem se stal Gustav Husák. Po jeho nástupu se odehrály ve stranickém aparátu
radikální personální
Kádrové

čistky

především

změny

-

zůstali

a nastupovali komunisté s promoskevskou orientací.

probíhaly nejenom ve

straně,

ale i na

celospolečenské

úrovni, a to

v následujících letech 1970/71.

V této chvíli již je v plném proudu dlouhé dvacetileté období konsolidace a posléze
normalizace. Více viz kap. 5.10.

Protesty občanů

5.8.1

16. ledna 1969 se na Václavském

upálil Jan Palach na protest proti
vyburcovat odevzdanou veřejnost.
březnu

náměstí

v Praze u pomníku svatého Václava

přítomnosti sovětských

Palachův příklad

vojsk a

především

s úmyslem

napodobili v únoru 1969 Jan Zajíc a v

1969 Evžen Plocek.
Českoslovenští hokejisté zvítězili 21. a 28. března 1969 na hokejovém mistrovství

světa

ve Stockholmu dvakrát nad mužstvem SSSR.

bouřlivě

oslavovala v ulicích Prahy. Oslavy

Byly napadeny

sovětské

Protisovětsky naladěná veřejnost

vzápětí přerostly

poté

v protisovětské demonstrace.

vojenské posádky a v Praze byla zdemolovaná a zapálena kancelář

Ve dnech 6. a 7. listopadu 1968 proběhly demonstrace v Praze, Bratislavě a Českých Budějovicích. Proti
zasáhly jednotky Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí. V listopadu 1968 proběhla také
třídenní "okupační stávka" vysokoškoláků.
17

demonstrantům
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Aeroflot. Existují jisté indicie, že tyto události byly vyvolány

provokatéry uvnitř oslavujících davů 18 .
K poslednímu vzepjetí
opět směrem

občanů

proti vývoji politických a

k totalitnímu systému, došlo 21. srpna 1969 -

přesně

společenských poměrů

rok po

sovětské

invazi -

ve formě masové demonstrace na Václavském náměstí •
19

Zajímavě subjektivně

zabarvenou vzpomínku na demonstrace

občanů

proti

přítomnosti

sovětských vojsk na území Československa nám poskytla nejmladší respondentka Zuzana

Richter. V té

době

jí bylo osm let. Demonstrací se

přirozeně neúčastnila

nich dozvídala zprostředkovaně od své tety, která aktivně se těchto

sama, nýbrž se o

protestů účastnila.

Já jsem pochytila hodně věcí hlavně od mé tety, protože tu já jsem strašně milovala. Ta je o 12 let
mladší než moje máma. To znamená, že moje máma už byla matkou a snažila se být vzorná, kdežto
moje teta byla mladičká a pořád muziku a pořád někde byla. A stávaly se někdy takové věci, že
někde byla nějaká demonstrace a že teta zaběhla k nám, místo aby šla domů. My jsme pro ni byli
blíž, protože jsme bydleli přímo za Labutí, tak ona z té demonstrace přišla i se svým přítelem
rovnou k nám a řekla: "Oni nás právě honili!" Takjim utekli do prvního baráku, který viděli, tam se
mohli na chvilku schovat a pak šli k nám a prostě seděli u nás doma.
Ale i potom, v tom 69 když se demonstrovalo, když se hrál hokej s Rusy. To se na té demonstraci
děly také hrozné věci. To si pamatuji, že její přítel, který byl hokejista, že skončil po té demonstraci
u nás dokonce i bez ní.
R.H.: Jaký jste měla dojem z toho, když
demonstraci, že je naháněli atd.?
No to bylo úžasný! Já jsem jí
v rodině byl takhle akční.

hrozně

přiběhla

fandila!

Vaše mladší teta a

Mně

to

přišlo

teď

Vám

něco sdělila

naprosto úžasný.

o té

Konečně někdo

(Zuzana Richter, 075-075)

5.8.2 Zklamání, postihy,

čistky

Jaroslav Koutecký hodnotí období po
A

kromě

Zároveň

a vyhrožování

sovětské

invazi následujícím způsobem:

toho to ovzduší po 68. To si musíte představit tak, že tam prostě nikdo nevěřil na nic.
zde stále zůstávalo vojsko Sovětském svazu, to mě taky přesvědčovalo o tom, že už se nic

nezmění.

(Jaroslav Koutecký, 079)
18 Moskva se po "hokejovém týdnu" okamžitě chopila nabízené příležitosti. Dne 2. dubna 1969 se k
prezidentovi L. Svobodovi, prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ A. Dubčekovi a předsedovi federální vlády O.
Černíkovi dostavil sovětský ministr národní obrany maršál A. A. Grečko a náměstek sovětského ministra
zahraničních věcí V. S. Semjonov, kteří jim sdělili, že v ČSSR je situace horší, než v srpnu 1968. Požadovali,
aby československé vedení okamžitě provedlo takové politické a personální změny, které zaručí klid nebo
tyto kroky učiní sama sovětská armáda bez československé účastí. [Prokš, 1993: 36]
19 Demonstrace 21. srpna 1969 se na Václavském náměstí zúčastnilo podle odhadů 50 000-100 0000 občanů.
K tak živelnému vyjádření nespokojenosti s poměry v zemi došlo opět až v listopadu 1989.
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V tomto odstavci Jaroslav Koutecký sice již popisuje

důvody

zároveň

společnosti,

popisuje atmosféru zklamání a rezignace ve

pro odchod do emigrace, ale
proto si zde tuto ukázku

uvádíme:
Kdy jsem definitivně to rozhodnutí učinil? No, podivejte se, po tom, co zde natropili Sověti a jejich
armáda. Po tom, jak se opět začal vyvíjet tlak na společnost. No, tak jsem říkal: "Tohleto nemá
vůbec žádný smysl!" Většina politické reprezentace byla pro okupaci sovětskými vojsky a prakticky
celý národ kapituloval. Dalo se počítat s postihy v zaměstnání. Pro mě z toho vyplynulo, že to je
absolutně nemožný, abych nadále zůstal v Československu.
(Jaroslav Koutecký, 055)
Vraťme

1968 v

se nyní k Rudolfu Valentovi, který, jak už bylo
Ostravě aktivně

naznačili,

se v srpnových dnech roku

zapojil jako výtvarník do protestu proti okupaci vojsk. Jak jsme už

tento krok

funkcionářů,

řečeno,

nezůstal

bez rázné odvety neostalinských komunistických

které po srpnová konsolidace vrátila opět do sedla:

No já jsem tedy v tom 69. měl docela velký problém. My jsme s několika kolegy zorganízovali
takovou věc - polepili jsme Ostravu plakáty. To znamená, že my jsme vyrobili a vylepovali plakáty
proti naší "osvobozenecký armádě". Polepili jsme tím celé město.
Později

jsem zjistil, že to nějací lidi nafilmovali. A pak se za krátký čas u mě doma ohlásili lidi
z Krajského výboru. A u mě doma mi vyhrožovali, že v krátké době pro mě už nebude ani takové
místo, jaký jsem měl v těch 50. letech na šachtě.

No takjsemjako pomalu začal uvažovat, jestli opravdu neodejdu!
Už jsem to zažil - ty roky nejenom těch nucených prací v dolech, ale prostě toho
pokoření a s tím spojeného psychologického tlaku. Takjsem si říkal: "To ne!"

utlačení,

toho

(Rudolf Valenta, 089-092)

Bez postihu nezůstal ani Pavel Šticha, kterému se přičetlo ke zlému, že má za ženu Němku
z Německé spolkové republiky:
Ajájsem se po určité době od těchto událostí, nevím už teď přesně kdy, asi tak po
jsem se vrátil zpátky do Prahy a pracoval jsem nadále v redakci Svobody.
To jsem ale záhy zjistil, že se

poměry

v zemi začínají pochopitelně rychle

měnit

třech nedělích,

k horšímu.

Tak jsem pracoval ještě v redakci, jenže odtamtud mě ze dne na den vyšoupli, protože jsem měl za
ženu Němku ze Západního Německa.
A tak jsem ještě nějakou dobu byl v Československu. Dělal jsem trošku do Lidové demokracie a
občas trošku pro Květy. Ještě jsem pak učil v Domě pionýrů na Havlíčkově náměstí v Karlíně
fotografii.
A tak asi za 3-4

měsíce

jsem se rozhodl, že se sem - do Berlína - zase vrátím.
(Pavel Šticha, 089-092)

Jak vnímal atmosféru ve

společnosti

lmrich Tomáš, kterému v po srpnovém období bylo 18

let? To dokládá následující příspěvek.
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To lhaní, to mi vadilo! Všechno bylo najednou nějak uzavřený. O světu jsme najednou nic neslyšeli.
Žádná informace. Kulturně žádná informace. Bylo prostě jenom to, co nabídli. Člověk byl najednou
odříznutý od světa, vůbec se nic pořádně nedozvěděl!
Tedy, co se týče kultury, bylo vidět, jak vše hrozně rychle zas upadá. A
tak najednou jsme se měli zase spokojit jenom s tím, co bylo diktovaný?!

vůbec

co se

týče

politiky,

Utíkaly měsíce a pořád tady byli všude Rusové. No a potom už jsem si říkal: "Tak to teda ne! Něco
musím udělat!" A tak jsem hned ještě ten rok začal sháněl vízum. Jezdil jsem kvůli tomu do Prahy a
tak. Pak jsem to vízum tedy dostal.
No to je ten 69. rok. Tehdy byly všude demonstrace. Mladí lidé demonstrovali a
drželi hladovku, rozumíte. A takže prostě člověk byl nějak s nimi. Cítil s nimi!

někteří

dokonce

Spíše bych řekl, že tam byly takové výkyvy v těch pocitech. Ještě zde byla ta možnost, že se to
zvrátí zase zpátky do té demokracie. Tak to ještě nebylo tak jisté, co se s tou vládou stane!
Tenkrát byl pozvaný
co bude!

Dubček

do

Sovětského

svazu. No tak jsme

čekali

všichni - celý národ

čekal,

No a jak přišel, tak už jsme viděli. Dalo se na něm vidět, že je zničený, zkrachovaný! No dostal tam
asi pěkně na hlavu. No a tak bylo jasné, že se tam prostě nic nevyřešilo!
(lmrich Tomáš, 006/021/062/066)

Zvažování odchodu

5.8.3

Období mezi 21. srpnem 1968 dubnem 1969, bylo jakýmsi mezi obdobím, kdy
občané měli

stále ještě

naději,

že se poměry v zemi zlepší. Odvoláním Alexandara Dubčeka

z postu generální tajemníka ÚV KSČ bylo jasným signálem, že zvrat událostí k lepšíme je
zcela v nedohlednu.
Všichni respondenti, s výjimkou nemladší dotazované Zuzany Richter,
občany, kteří vyčkávali nějakou
viděli,

že

společenská

Rudolf Valenta

měl

patří

meZI ty

dobu od srpnových událostí (1-2 roky) a teprve, když

a politická situace se nezlepší, rozhodli se k odchodu.

již v roce 1969 příležitost emigrovat, byl ve Vídni, kde se tato možnost

nabízela. Jeho manželka však tento krok odmítla učinit.
A to jsem v 69. byl v Jugoslávii a tam jsme se domluvili s mým bratrancem, že se sejdeme, že oni
přijedou do Vídně. Oni měli povolení do Vídně a my zase jenom do Jugoslávie!
Teď ale jak z Jugoslávie do té Vídně? No tak jsem si nechal napsat falešné vízum - potvrzení do
pasu pro Rakousko - jako jenom pro "průjezd", což se nakonec podařilo. No dívali se na to, kroutili
hlavami, Jugoslávci, ale pak nás nechali. Tak jsem se ve Vídni sešel se svým bratrancem, který chtěl
venku už zůstat - to bylo v září roku 69. No ale já jsem se ještě chtěl vrátit zpátky. Tak jsem tam
ještě domluvil nějaké kontakty pro všechny případy, kdybych se tam měl za čas objevit.
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A byl jsem s ním na ambasádě a taky na cizineckém úřadě, a to jsem si tenkrát ověřil, jak to taky
vlastně je: Oní měli všechny informace o lidech, o těch, kteří byli v partajích. Tam se ptali mého
bratrance zcela otevřeně: "Byl jste v partaji?!" Ale myslím, že se jich ani vyptávat nemuseli, protože
prostě o všech to nejspíš i věděli, zda byli nebo ne. Oni zřejmě dostali během toho roku spoustu
informací o členech strany a já nevím, co všechno ještě. To bylo docela zajímavé.
stejně nechtěla

No jo a já jsem se potom s mou ženou a holkou vrátil. Moje žena
bylo zbytečný déle zůstávat, ona by prostě chtěla zpátky.

odejít, takže tam

(Rudolf Valenta, 068-071)
Jistě

si

čtenář

vzpomene (podkapitola 5.4.1.2) na expresivní

pobytu ve Spojených státech v letech 1965-1967, kde

líčení

působil

Jaroslava Kouteckého

na J. Hopkins University v

Baltimore jako hostující profesor. Jak se nám Jaroslav Koutecký vyznal, na toto období
vzpomínal jako na jedno z nejhezčích ve svém
otázku, zda neuvažoval už tehdy

zůstat

životě.

Toto

samozřejmě

implikovalo

ve Spojených státech. Jaroslav Koutecký popsal

tehdejší rozhodování následovně:
Já už jsem měl veliký pochyby v 66. roce, jestli se mám vrátit. Měl jsem pochyby, ovšem tehdy to
bylo období takříkajíc té euforie, tak jsem si myslel: radši se vrátím. Byla to ode mě vysloveně
volovina, poněvadž v té době jsem mohl dostat místo na nejlepších univerzitách.
Podívejte se, hlavně ale bylo pro můj návrat tehdy rozhodující, že jsem tady měl
nebo 8, kteří byli skutečně výborní. A prostě kdybych odešel, tak by byli zničeni.
No jo, podívejte se, to byli lidé, kteří byli prakticky už zralí, tak
mohli vyvinout jako mladí vědečtí pracovníci.

řadu žáků

říkajíc "vědecky

- lO

zralí", aby se

No a je jasné, že potom, když tito lidé odešli do Ameriky nebo do Kanady, takže mě tady taky už
nic nedrželo.
(Jaroslav Koutecký, 073-078)

Je obdivuhodné, že Jaroslav Koutecký myslel tímto

způsobem

na své žáky, z nichž

většina

po roce 1968 také emigrovala.

5.8.3.1 Pod nátlakem

Rudolf Valenta by nejspíš republiku neopustil, ale vzhledem k tomu, že mu bylo
vyhrožováno poté, co bylo dokázáno, že v Ostravě rozlepoval plakáty kritizující vpád vojsk
zemí Varšavské smlouvy, rozhodl se pro emigraci:
Ta situace se odvinula od toho, jak mě

přišli domů

vyhrožovat.

A pak se a krátký čas, poté co jsme vylepili ty plakáty, se u mě doma ohlásili partajní funkcionáři
z Krajského výboru Ostrava. A u mě doma mi vyhrožovali, že v krátké době pro mě už nebude ani
takové místo, jaký jsem měl v těch 50. letech na šachtě.
No tak jsem jako pomalu začal uvažovat, jestli opravdu neodejdu!
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Už jsem to zažil - ty roky nejenom těch nucených prací v dolech, ale prostě toho
pokoření a s tím spojeného psychologického tlaku. Takjsem si říkal: "To ne!"
No, oni mi

vlastně

utlačení,

toho

pomohli tím, že mě donutili odejít.
(Rudolf Valenta, 092-092)

5.8.3.2

Příklady

v okolí

Rádi bychom v následujících vzpomínkách
v letech 1969-1970 se setkávali

takřka

respondentů

poukázali na fakt, že s emigrací

"na každém kroku". Na otázku, jak

přišly

první

myšlenky na odchod, odpovídá takto lmrich Tomáš:
No už jenom když jste se trochu koukal kolem sebe, kolik lidí už zdrhlo!
odcházelo!
Viděl jste příklady.

A těch příkladů bylo

Prostě hodně

lidí najednou

hodně!

I můj mistr na stavbě! Pamatuji si to jako
dovolenou, ale už tě asi nikdy neuvidíme."

teď,

jak mi

říká:

"Já vím, ty Irnrichu, ty jedeš na

A potom jsem přijel do Německa - do Bavorska. Teď si nevzpomenu, jak se to město jmenuje, kde
byl ten uprchlický lágr. No nebylo to daleko od Kemptnu - asi tak sto kilometrů. No a já jsem tento
lágr z nějakého důvodu navštívil a najednou tam vidím svého mistra. Smáli jsme se. Prostě on to
taky měl už tenkrát v hlavě.
Prostě hodně

lidí to

mělo

v hlavě - zdrhnout! A to mě taky povzbudilo - tyhle příklady ostatních.

No to byla ta doba! Ale to byla taky taková móda. Člověku je 19 let a má ještě sílu k tomu, aby
udělal takový krok do neznáma. Žádný velký strach člověk přitom nepociťoval, nebo obavy jako co
tam budu dělat nebo tak nějak, ty tam nebyly.
(Irnrich Tomáš, 067-071)

Rudolfu Valentovi nabídnul
společného

těsně

odchodu do Spojených

po srpnových událostech jeden jeho známý možnost
států.

Odmítl to, protože zde byla rodina a nemocná

matka:
No, já myslím, že to nebyl žádný problém! Přece jenom člověk v rozmluvách s přáteli, se známými
na tohle svedl řeč, a tak přišel najednou na to, že ten se třeba chystá ven nebo tamten známý plánuje,
že uteče.
Mně jednou jeden známý nabídl, jestli bych s nim nešel do Spojených států. To už ale bylo po
osmašedesátým. No, tak ten prostě mi nabídl, že by měl i pro mě zaručenou docela slušnou práci, že
když bych s ním jel, tak bych dostal docela výhodně i lístky - lodní lístky. Že prostě se musí dostat
do Amsterdamu a že by byl samozřejmě velmi rád, když pojedu s ním. On jako mě nelákal. Prostě
mi nabízel, že s nim můžu jet. On se potřeboval dostat ven a chtěl mít vedle sebe ještě někoho, kdo
by s ním nějak přešel přes hranice. No, to jsem tenkrát jako o tom uvažoval. Ale protože jsem tu měl
ještě rodinu a mámu, která byla vážně nemocná, tak jsem ji nechtěl nechat samotnou. Takže jsem
prostě nechtěl jít. No takjsem to tenkrát neudělal. Jájsem toho později nějak nelitoval.
Vlastně

jsem si někdy říkal - později -, že jsem to tenkrát měl udělat. Ale kdo ví, co by bylo.
Člověk si potom říkal: "Co bych asi dělal? Nebo kde bych jako skončil? V jakým oboru?"
(Rudolf Valenta, 061-063)
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lmrichu Tomášovi nabídli už v roce 1967
v Západním

Německu.

"poohlédnout se na

příležitosti

Této

Západě"

byla

často

příbuzní

z Bavorska možnost pracovního pobytu

využil až v létě 1969. Motivace mladých lidí

podporována

vyprávěním přátel

a

příbuzných.

Jak

takový rozhovor mohl vypadat nám ukáže následující příspěvek:
Ještě k tomu, co člověk tady mohl vidět ze Západu. Když jsem tedy byl v Teplicích, tak jsem tam
vždycky viděl, jak z Dubí jezdili západní Němci. To mi bylo tak 16 let.

No samozřejmě, že to bylo inspirativní! V každém případě! No, tak jsem si
musíš nějak dostat do západního Německa!"

říkal:

"Ty vole, tak to se

Potom byla na návštěvě u nás moje švagrová. Ta má celou svou rodinu v Bavorsku - to jsou Němci.
A oni k nám přijeli - ten její strejda s manželkou - a začali vyprávět: "Takový mladý lidi jako jsi ty
- ti tam plavou v penězích!" No tak teď mě ještě k tomu víc dostali!
Takže to mě hodně oslovilo, když Vám někdo
"Tak tam musím jít!"

řekne:

"Tam budeš plavat v penězích!?" No tak to si

řeknete:

A později, když jsem zdrhnul, tak jsem přijel samozřejmě k nim.A pak jsem tam tedy přišel, dělal
jsem v pivovaře - u nich - a dostal jsem 3 Marky na hodinu. No tak jsem v penězích zrovna
neplaval.
(lmrich Tomáš, 033-042)

5.8.4

Příprava

Jakým

způsobem může

příspěvků.

odchodu
taková

příprava

k emigraci vypadat, se dozvíme z následujících

Rudolf Valenta poté, co promarnil

byl v roce 1970 v mnohem
mocenskému

aparátu

náročnější

podařilo

příležitost

k odchodu v roce 1969 ve Vídni,

situaci. Od 1. ledna 1970 se neostalinskému

zlikvidovat

jeden

z velmi

důležitých

výdobytků

proreformního režimu druhé poloviny 60. let - volnosti pohybu, možnosti vycestovat na
Západ. Strategie odchodu do emigrace nebyly v žádném případě od roku 1970 jednoduché.
Tak se mi podařilo potom pomocí přátel z Čedoku se zapsat na zájezd. A to nejdřív do Rakouska. A
týden před tím odjezdem ten zájezd padnul. Takjsem si říkal: "Ježíš! Zase nic!" Pakjsem to zkoušel
ještě někam - to taky nevyšlo.
A pak nakonec - do Anglie! A to stálo tenkrát prosím 6.000 korun! Taková suma! No jo, nakonec se
mi podařilo sehnat ty prachy.
To bylo jenom pro mě jenom! Žena nechtěla odjet. Dcera měla málo - byla ještě malá. Já jsem ženě
nutit, aby jsi odešla se mnou. Ale jestli tady zůstanu, tak skončím v kriminále! A
to pak bude pro tebe a pro tu holku ještě horší, než když budu pryč!" No jo. Takže jsem prostě sbalil
svoje kufry a odjel jsem do Prahy.
(Rudolf Valenta, 093-098)
říkal: "Nemůžu tě

V tomto

příspěvku-

jak jistě

čtenář

uzná - je popsáno velmi zásadní životní rozhodnutí,

které Rudolf Valenta musel učinit: bud' zůstat v Československu a riskovat tak opět
perzekuování anebo opustit republiku - emigrovat - a zanechat zde i rodinu.
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POSRPNOVÁ EMIGRACE

Výsledkem

uplatňování konsolidačních

normalizačních

a

praktik (stranických a

kádrových čistek, postupného uzavírání hranice a neustálé přítomnosti
v počtu

přesahujícím

emigrantů

70 000

mužů)

do konce roku 1969

vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných.

[Roček,

počty

nezanedbatelné elity
někdy

se

které se

mezi lety 1968-1971

poněkud

rozchází.

let 1968-1969 emigrovalo do západní Evropy

přibližně

170 000

v různých pramenech v uvádění

ze v normalizační

odhadují na

údajům,

[Roček,

Vrátíme se v této podkapitole

během

ztrátě

vládnou

signalizovala

zoufalé a nedemokratické poměry.

Bade uvádí, že

38% lidí

společnosti

700 000-800 000 osob -

světu,

zároveň

1992: 286].

a slovenského národa. Tak rozsáhlá emigrace - její
nutně

jednotek

a sociální složení

70% lidí do 35 let a

Po srpnová emigrace mezi lety 1968-1989 vedla ke
českého

Věkové

byl vzestup emigrace.

představovalo

sovětských

1992: 306].

ještě

jednou ke statistickým

počtů emigrantů

Čechů a Slováků. [Bade, 2005: 344]. Tigrid odhaduje, že po srpnová emigrace z
Československa čítá sto tisíc lidí, možná i víc. [Tigrid, 1990: 92]. Česká statistická ročenka

z roku 1972 udává počet

vystěhovavších

se

občanů

na 127000 osob. [in Tigrid, 1990: 92].

Navara naopak uvádí, že v letech 1968-1971 emigrovalo z Československa asi 74 tisíc lidí.
[Navara, 2004: 29].

5.9.1

Odchod

5.9.1.1 Náhradník na letišti
Jakým

způsobem

respondentů.
podaří přeci

mohl probíhat vlastní akt odchodu nám dokreslí následující vzpominky

Rudolfu Valentovi se za ztížených podmínek (oproti

jenom emigrovat do Londýna. Jeho

líčení

letům

1968 a 1968)

nám přesně vystihuje dobové reálie,

jako např. snahu režimu zabránit úniku inteligence ze země.
Takže jsem prostě sbalil svoje kufry a odjel jsem do Prahy. No a v Praze na letišti jsem nejprve
čekal, jestli se opravdu dostanu, protože já jsem byl jenom jako náhradník. No tak jsem jako
náhradník čekal.
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Zavřeli

nás do takový veliký místnosti v Ruzyni a tam jsme čekali a čekali ... A teď najednou se
ozvalo nějaký jméno a ten dotyčný musel otevřít kufr a teď měl mezi věcmí třeba diplom! Prostě
vezl si s sebou diplom No tak ho hned jednoduše vyvedli zpátky ven. No a lidi vezli s sebou
opravdu všechno možný. Prostě lidi, kteří s sebou vezli nějaký dokumenty, takje vyhazovali.

Tak se to tam vyprazdňovalo a nakonec jsem tam zůstal jenom já s mým kufříčkem Byl jsem
poslední jako náhradník. Celá ta místnost, to byl takový čtvercový 10xlO metrů velký prostor a já
jsem tam seděl sám! A říkal jsem si: "Už se nedostanu!"
No ale najednou se objeví nějaká paní - celníce - v uníformě a na mě dost ostře: "Co tady děláte!?"
Ajá říkám: "Čekám, až mě zavoláte." "A kdo jste jako?!" No, tak jsem říkal, že jsem náhradník. A
ona zas dost neurvale: "No tak pojďte, pojďte!"
Teď stojím u jednoho stolu, otevřu tam ten malý kufřík a ona zase odešla. A teď jsem ty věci začal
jako takhle roztahovat, ať se do toho podívá. A ona přišla a říká: "Tak to sbalte zase dohromady! A
pojďte, pojďte! Voni už tamčekaj!"

Tak jsem to sbalil zase dohromady. Takový malý kumkjsem měl! To bylo všechno. A 20 liber! To
bylo povolený, to jsem si musel vyměnit už v Ostravě. 20 liber - to bylo jako na tři týdny! Což teda
v tom Londýně, nebo v té Anglii nebylo zrovna moc velký bohatství. Ale v Česku to bylo hodně
peněz! Tenkrát nevím, kolik stála libra. Dolar stál myslím 60 korun.
No jo, ale každopádně už jsem byl na letišti, pochodovali jsme k letadlu, já jsem vylezl nahoru, a
teď už mi i určili místo. No a teď jsme seděli, seděli a seděli ... A pak tam nějaká letuška ohlásila, že
je nějaká technická porucha. No a tak jsme seděli dál asi hodinu. Pak nakonec se to s námi zvedlo a
už jsme prostě letěli.
V tom letadle jsem zjistil, že ta letuška, která nás předtím obsluhovala, že ji znám! Ale tak jsem se
k ní raději nehlásil. Až teprve, když jsme byli asi hodinu pryč ve vzduchu, tak jsem se jí zeptal,
jestli mají šampaňský. Řiká: "Máme!" Tak jsem ji poprosil: "Tak otevřete flašku! Otevřete flašku,
ale nechte to tam v té kuchyňce, já tam přijdu!" Tak jsem tam vzadu, kde jsou ty letušky, tak jsme
tam prostě se napili po skleničce šampaňského.
Tak takhle jsem odešel z Československa.
(Rudolf Valenta, 098-107)

Při bližším dotazování Rudolfa Valenty na povahu oněch zájezdů u ČEDOKU, vyplynuly

na povrch dvě zajímavé skutečnosti: (1) někteří zaměstnanci ČEDOKU vědomě (při
ztížené možnosti vycestovat) napomáhali
západní Evropy a (2) vysoké

emigrantům při

jejich snaze získat zájezd do

počty "turistů", kteří přicestovali

do Londýna tím samým

letadlem jako Rudolf Valenta ajiž zde zůstali.
No a jak už jsem Vám říkal, po tomto incidentu jsem se potom pokoušel několikrát odjet, ale
pokaždé jsem neměl štěstí. Vždycky jsem se snažil se dostat do nějakého takového zájezdu. Tehdy
tady snad byly jenom dvě cestovní kanceláře. To byla ČEDOK a ta druhá už ani nevím, jak se
jmenovala - nějak jako "turistická kancelář pro mládež", nebo tak nějak se to jmenovalo.
No já jsem byl vždycky jako náhradník. Takhle mi to právě doporučili ti lidé od ČEDOKU. Tam šlo
o to, aby to nevypadalo, že chci jako honem honem odjet, že se tam tlačím na první místo, nebo tak
nějak. Jak na to přišli, netuším, ale asi zřejmě už s tím měli své zkušenosti.
Protože z toho letadla, ve kterém jsem seděl a kterým jsme přiletěli do Londýna, zůstali dvě třetiny
lidí v té Anglii. No evidentně ale dvě třetiny lidí skutečně ten úmysl jako já mělo. A to tam byli ještě
ti doktoři, kteří se svým diplomem mysleli, že odletí na Západ, a ty nepustili. Takže těch lidí by bylo
ještě víc, kteří zamýšleli emigrovat.
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To nebylo moc rozumný si brát s sebou diplom nebo i jiné důležité dokumenty, to každopádně ne!
Já jsem naštěstí žádný diplom neměl. Ta akademie mi nevyšla díky špatnému kádrovému posudku,
tak jsem ani žádný diplom mit nemohl.
(Rudolf Valenta, 125-131)

5.9.1.2 Vlak plný mladých lidí
Jakým

způsobem

lmricha Tomáše.

mohl probíhat vlastní akt odchodu, nám dokreslí následující vzpomínky
Opouštěl

republiku v

září

1969. V této

době

dostat turistické vízum, odjet s úmyslem "již se nevrátit". Dobové
značného

nám dokresluje fenomén masové emigrace -

ještě relativně

bylo

líčení

snadné

cesty do Bavorska

odlivu mladých lidí do západní

Evropy v letech 1968-1970.
Jel jsem vlakem jsem na Cheb. Ve vlaku tam bylo samozřejmě hodně českých kluků. Pane bože! To
se všude mluvilo česky! Ale lidé se zas tak moc nebavili. To zas moc ne. No každý měl nějak
strach! Nikdo moc nemluvil. Prostě jede se na výlet - na Západ! To byla zvláštní nálada!
A přitom asi tak víc jak polovina z nich možná měla ty samé myšlenky co já ! Ale o tom se nikdo
nezmínil. O tom se nemluvilo: "Co a jak tam budeš? Nebo kam jedeš ?" To bylo - jak se říká takové "veřejné tajemství". Každý o tom radši držel hubu, jak se říká česky.
(Imrich Tomáš, 074-082).
nenápadně

5.9.1.3 Odjet
To, že se

může

dávat pozor.

na hranici

Jistě

si

čtenář

přihodit

(poněvadž

žádný z již uvedených

kontrolou na letišti. lmrichu Tomášovi se

to, i když daná situace musela být pro

jste

třeba

přihodilo něco

něj nepochybně

jste ukazoval Váš cestovní pas ve vlaku do
německý), měl

věci,

trošku obavy: Tak, a

teď

důvodů neměl),

prošel

podobné ho a prošlo mu

a

se to

přišel český pohraničník

nějak

pozná! Nebo:

Teď

(a asi i

to pozná

Odpověď zněla:

No jasně že jsem měl obavy! To měl člověk straš ný pocity. Jestli to
vízum, všechno jsem měl! Ale stejně se člověk bál.
udělal ještě

si

stresující. Zeptal jsem se jej: "Když

Německa

ten celník, že mám takové a takové úmysly!"?

Ale já jsem

třeba

na které bylo

vzpomíná na popis odchodu Rudolfa Valenty, který díky tomu,

že s sebou nevezl žádný diplom
přísnou

ledacos, je jasné, ale byly

vůbec

projdu!? No

dobře,

jednu chybu, víte? Já blbec jsem si vzal rodný list s sebou! A to bylo

podezřelý!

Najednou ten policajt říká: "Člověče, co to je!?" Říkám mu: "No, rodný list!" A on zase: "Co tohle
to je!?" No nějak jsem to zamluvil nebo se nějak vymluvil: "No, tak nějak se mi dostalo k občance,
nebo já nevím, proč ho tady mám."
Tak to oni už věděli, co se děje! Ale oni to ignorovali. Ti
zvyklí, protože takové příhody jako se mnou zažívali v
jednoduše nějak tolerovali.
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bych, že ti pohraničníci přivírali oči. Já myslím, že jim to bylo možná i jedno! Dělali jenom
svou povinnost, ale přitom asi velmi dobře věděli, že ti lidi, co jedou ve vlaku, tak nejedou na výlet.
To oni dobře věděli. Proto ta reakce, když mi z občanky vypadnul ten rodný list.

Dost možná prostě nám nechtěli dělat problémy, protože to byli samí mladí kluci v mých letech 19,20,22. To byli frajeři z Teplic.
(lmrich Tomáš, 088-093)

Požadavek "odjet

nenápadně"

se objevil i ve

vyprávění

Jaroslava Kouteckého. Na otázku

spíš technické ho charakteru: "Jak vypadala příprava Vašeho odchodu po praktické stránce,
co jste se rozhodl vzít s sebou?" odpověděl Jaroslav Koutecký takto:
pochopitelně

bylo nutné, aby člověk odjel takříkajíc "nahej". Prostě aby to nevypadalo, že tam
No ne "nahej" - to myslím samozřejmě obrazně. Tak prostě bez spousty věcí jaksi nenápadně! Necháte tady byt, že jo. Nechal jsem tady knihovnu, nechal jsem tu ... no prostě
všechno!
No

člověk

chce

zůstat.

No ne "nahej", ale jeden dva kufry,

poněvadž

jinak by byl

člověk podezřelý.

(Jaroslav Koutecký, 125-130)

5.9.2

Poslední ohlédnutí

Jakým

způsobem

se

loučil člověk,

který se

vzápětí

ocitne v emigraci, se svou vlastí? Jaké

myšlenky ho napadaly. Jaké pocity? lmrich Tomáš na tuto otázku odpovídá následovně:
Jaký má člověk pocity v takové chvíli? No jo, no tak se
tady vidí naposledy.

člověk

díval, rozhlížel. A

říkal

si, že to asi

No, divný máte pocity! Dobře, tenkrát jsem to jinak zpracovával. Člověk byl zvědavý. Ale taky tam
byl strach, že už Česko neuvidím! Že už neuvidím moje rodiče, bratry, prostě všechno, rozumíte?
To prostě člověk nechá všechno za sebou! Ale ten cíl je
"durch"!"

před očima,

a tak si

říkám:

"Tak to musím

(lmrich Tomáš, 068-089)

V tomto okamžiku opouštíme životní osudy našich

respondentů

emigrace. Provázeli jsme je až do okamžiku, kdy vstupují do cizího

aktérů

"posrpnové"

prostředí

a netuší, zda

-

se někdy budou moct vrátit zpět do své vlasti.
Položil jsem Jaroslavu Kouteckému otázku: Když jste byl v letadle a
hodin

letěl

do Kanady, o

čem jste přemýšlel?

teď

jste

těch několik

Co se Vám honilo hlavou?

No, abych byl už pryč! Opravdu to tak bylo, protože ta situace v Československu byla pro mě
nepřijatelná a já jsem viděl, že ten stalinský režim se tam neustále bude držet! To vlastně bylo po
vpádu Rusů všechno potopený. Nikdo v nic nevěřil. A komunistům v roce 1969 už jsem prostě
nedůvěřoval. To jsou období, kdy se člověk musí ozvat, ale ta společnost rezignovala.
(Jaroslav Koutecký, 093-094)
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5.10

NORMALIZACE

V předešlé kapitole 5.8 jsme uvedli, že po
zklidnění

společenské

vnitrostranické, politické a

konsolidačním

přání

situace podle

mělo

období, jež
a

představ

za cíl

Moskvy,

nastupuje po XIV. sjezdu KSČ od května 1971 dlouhé období 70. a 80. let označované
jako

"normalizace".

období

Poslední

viditelné

zaznamenáváme v srpnu 1969. V roce 1971 bylo již
komunistické

straně,

masové

zřejmé,

projevy

že kádrové

obyvatelstva

čistky

nejenom v

státní správě, ale i na celospolečenské úrovni přinesly své výsledky.

Na poradě tajemníků KSČ na podzim 1970 byla přednesena kritická analýza
nedávného období Pražského jara a druhé poloviny 60. let. Tento dokument známe pod
názvem Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti od XIII. sjezdu KSČ. 1 500 stran
textu

mělo

za úkol

zdůvodnit

nejenom

sovětskou

vojenskou intervenci, ale také ji

interpretovat jako "bratrskou internacionální pomoc". V dokumentu je období politického,
společenského

uvolnění

a

prodemokratické

a

protržní

tendence

označeny

za

,,kontrarevoluci". Podepsáním Smlouvy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi SSSR a ČSSR
v květnu 1970 v Praze uznala a potvrdila československá vláda své vazalské postavení vůči
Sovětskému

svazu.

Tajný dodatek smlouvy legitimizoval

přítomnost

vojenského

kontingentu na československém území, a to na neurčito.
V následujících kapitolách si

přiblížíme

fokusem

respondentů

každodenní život

vobdobí normalizace v socialistickém Československu. Zastavíme u prvních organizujících se projevů

občanské společnosti

A neposlední

řadě

ukážeme, jaké konsekvence

si

opět

měl

na

v druhé polovině 70. let - u vzniku Charty 77.
příkladech

osudů

životních

spor s tehdejším právním

řádem

našich

respondentů

v případě jeho porušení

nelegálním pokusem o opuštění republiky.

5.10.1

Umlčená společnost

Z pohledu sociální psychologie lze

hovořit

o (1)

událostí a vzpomínek z osobní i kolektivní paměti. Dále je
předávání

V

vytěsňování

zřejmé,

vzpomínek na tyto události mladší generaci, a to

učebnicích

zcela zásadních

že (2) nedocházelo k

téměř

žádným

způsobem.

o srpnových událostech roku 1968 nacházeli žáci kusé a zkreslené informace
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a

rodiče záměrně

národ

děti

své

neinformovali. Jestliže ještě

příchod sovětských okupačních

najevo, tak

začátkem

před několika

málo lety považoval

vojsk za tragédii a nebál se

svůj

nesouhlas dát

70. let se ten samý národ ze strachu o sebe a své nejbližší k těmto

tématům nevyjadřoval raději vůbec.
Přestože

celá

společnost

zažila události

zažila masovou emigraci svých

spoluobčanů

mocenského aparátu začali již po

několika

i v rodině o

oněch

jejich děti - velmi

5.10.1.1

příchodu

ze

země,

málo letech

vojsk zemí Varšavské smlouvy a
opatřením

tak díky represivním

občané

tragických srpnových dnech roku 1968

chápat, že hovořit

může

být pro

ně

- a

veřejně či

hlavně

pro

nebezpečné.

Dítětem

v 70. letech

Následující vzpomínka Zuzany Richterové velmi
atmosféru strachu, která v této

době

v československé

dobře

ilustruje všeobecnou

společnosti

zavládla. I když z

ukázky vidíme, že si závažnost či nebezpečnost určitých informací uvědomovali především
rodiče, kteří

se snažili své

děti

do

určitého věku

"odstínit" od

věcí,

které by jim mohly

ublížit.
Já jsem jako dítě asi neměla nějaké velké problémy. Zas tolik si nevzpomínám, že bych viděla, že je v
mém okolí něco špatně nebo v nepořádku. Ale jediné, co mně přišlo tehdy velmi divné, bylo, když jsem
objevila v gauči schované "Mladé světy" z osmašedesátého. A to jsem se začala okamžitě ptát: "Co to
je?! Proč to je?!". Maminka to chtěla hned vyhodit. Ale to jsem jí zakázala!
To mně mohlo být takových deset. Protože to jsme se tehdy stěhovali a asi nějak při tom stěhování jsem
v tom gauči ty časopisy objevila. No a tehdy mi to pak vysvětlil všechno táta, který s námi akorát v té
době, jak jsme se přestěhovali, ještě potom rok byl, ale pak se stěhoval také pryč. Ten mně to vlastně celé
tehdy vysvětlil. Ale moje máma s tím v podstatě nechtěla nikdy nic mít společného. To bylo jako tabu!
To se nesmělo o tom mluvit. My jsme tenkrát bydleli v Tiché ulici, takže se vždycky při takových
debatách zavírala okna. To se opravdu vždycky zavírala okna, aby náhodou někdo něco z ulice neslyšel,
protože moje maminka měla z tohohle strašlivý strach. Takže to mně v té době začalo být všechno nějak
hrozně divné.
(Zuzana Richter 002-003)

5.10.2

Počátky

organizované opozice - Charta 77

V polovině 70. let se zdálo, že normalizační režim v Československu je již zcela
suverénní a jeho

aktéři

se nikomu z ničeho nemusejí zodpovídat. Jakýkoliv odpor nebo

náznak nesouhlasu se stávajícím režimem mohl být kdykoliv
nepřiměřenými prostředky.

98

potlačen

více

či méně

Rámcové historické podmínky pro vznik politické emigrace a dobově
podmíněné motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta

5

Přesto

místě

je na

uvést

dvě

občanské

zásadní události, které odstartovaly

uvědomění části československé veřejnosti

v druhé

polovině

70. let.

5.10.2.1 Nepohodlní "Plastici"
Jistou nezávislost si zachovala rocková a folková scéna. Nezávislá hudební
scéna, která byla
Veřejná
přísně

vytlačena

"do podzemí", byla také

vystoupení hudebních souboru v této

dbaly nejen na obsah

textů,

době

označována

schvalovaly

jako "undergroundová".

umělecké

agentury, které

ale také na formu projevu. Jednou z hudebních skupin,

která od roku 1973 nemohla z výše uvedených

nedostatků

již vystupovat

před

publikem,

byla skupina "The Plastic Peoples of the Univers". Od roku 1974 hráli ,,Plastid' již bez
souhlasu

úřadů.

Jejich vystoupení byla nejprve monitorována a posléze

Veřejnou bezpečností.

V druhé
"protistátní

roku 1976 byli

členové

této hudební skupiny

a odsouzeni k nepodmíněným

trestům. Přestože

k žádnému proudu v disentu, vyvolala jejich kauza právě u
potřeby učinit přítrž

rozehnána

Proti ,,Plastikům" bylo zahájeno trestní stíhání.

polovině

činnost"

násilně

zatčeni

za údajnou

,,Plastici"

řady disidentů

nepatřili

vlnu solidarity a

evidentnímu bezpráví.

Helsinská konference a její závěrečný akt

5.10.2.2

A v této chvíli se dostává na scénu závěrečný akt ,,Konference o
spolupráci v Evropě", která
konference

přijaly

proběhla

Spojené státy,

v srpnu 1975 v Helsinkách.

Sovětský

Závěrečný

svaz, Kanada a 32 evropských

bezpečnosti

a

akt Helsinské

států

a zavázaly

se jeho stvrzením, že budou ve vzájemných vztazích dodržovat zásady mírového soužití a ve
svém

vnitřním

vývoji demokratické principy i

občanská

a lidská práva. Tento významný

dokument podepsali také zástupci socialistického Československa, kteří nepočítali s tím, že
by ve

skutečnosti někdo

Připojení

po nich požadoval

důsledné

jejich podpisu mělo být pouze formalitou.
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5.10.2.3

Vznik Charty 77
Vraťme

se

opět

k uvězněné undergroundové

skupině

"The Plastic People ofthe

Universe". Zástupci disentu hledali v druhé polovině roku 1976 způsob, jak účinně vstoupit
do nespravedlivého soudního procesu se

členy

Zjištění,

této hudební skupiny.

že se

Československo v Helsinkách zavázalo k dodržování celé řady občanských a lidských práv,

bylo

přesně

při obhajobě

oním správným právním nástrojem, který se dal použít

nespravedlivě

stíhaných

členů

hudební skupiny. Slovy Petra Pitharta: "Akce solidarity s

nimi přinesla výsledky. Vedla jednak ke snížení tvrdosti rozsudků a jednak dala vzniknout
širšímu

společenství,

které bylo od té doby připraveno k trvalejšímu angažmá." [Herrmann;

Lottenburger 2005: 32]. Petr Pithart - v té

době

právník pronásledovaný režimem -

vzpomíná dále jako jeden z aktérů na význam Helsinské dohody nejenom pro vznik Charty
77, ale také pro

určité

"aktivování" občanské

veřejnosti:

"Když se pak ukázalo, že výsledek

Helsinek - mezinárodní pakt o lidských právech - byl naším státem nejen ratifIkován, ale
že vyšel

kompletně

ve sbírce

samotný text paktu byl v té

zákonů,

bylo nám náhle jasné, že je o co se

době vlastně

podvratným materiálem, který byl režim

němu přišli,
čím

samozřejmě

zabaven a my bychom museli

kdo ho napsal. A tehdy nám

začínalo

svítat: Je to

přitom

při

domovních

vysvětlovat,

jak jsme k

povinen otisknout. Kdyby nám text s podobným slovníkem našli doma
prohlídkách, byl by

opřít. Vždyť

něco

jiného, nového,

něco,

s

ani oni nemohou manipulovat." [Herrmann; Lottenburger 2005: 32].

5.10.2.4

Charta 77
"Dne 13.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č.

"Mezinárodní pakt o
hospodářských,

občanských

120) zveřejněny

a politických právech" a "Mezinárodní pakt o

sociálních a kulturních právech", které byly jménem naší republiky

podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem
23. 3. 1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit.
Svobody a práva, jež tyto pakty
k nimž v

dějinách směřovalo

zaručují,

jsou

důležitými civilizačními

úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž

100

hodnotami,

uzákonění může
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5

podmíněné

významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR k těmto
paktům přistoupila.
zveřejnění

Jejich
občanských

práv platí v naší zemi zatím - bohužel - jen na

77, 1. ledna 1977
Přesně
samozřejmě

bystě měli

signatáři

možnost

číst před

více jak 30 lety, pokud by se k Vám

Jiří Němec,

Prohlášení Charty 77 byli:

Zdeněk Mlynář,

normalizační realitě

v Helsinské

společenských

názorů

Znemožnění

kvůli

práce v oboru

odlišným
úřadů

i

že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti. (4) Odpírání
projevení jiných

názorů.(S)

Odpírání práva vyhledávat,

informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice,

nebo tiskem i
centrálním

a

a absentujících v československé

oficiálních. (3) Diskriminace a šikanování ze strany

vzdělání, při

rozšiřovat

občanských

porušování

organizací. (3) Odpírání "svobody od strachu", kdy jsou občané nuceni žít v

nebezpečí,

práva na

dohodě

bodů

si toto prohlášení všímalo:

(1) Právo na svobodu projevu. (2)
od

Václav Havel, Ladislav

Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek.

uveřejněných

lidských práv

trvalém

( ... ) Prohlášení Charty

1990: 9]

V krátkosti bych doplnil, kterých konkrétních

názorům

papíře."

kolik základních

dostal.

Prvními

Hejdánek,

[Prečan,

tento text

připomíná,

nám ale s novou naléhavostí

prostřednictvím umění.

řízením

(6) Svoboda

sdělovacích prostředků

všech

i

veřejného

publikačních

přijímat,

ať ústně, písemně

projevu je

a kulturních

potlačena

zařízení.

(7)

Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo umělecky projev jen trochu se
vymykající úzkému rámci oficiální ideologie

či

estetiky

nemůže

být

zveřejněn.

(8)

Svoboda náboženského vyznání je systematicky omezována mocenskou svévolí. (9)
Nástrojem omezení a
podřízení

často

i úplného

potlačení řady občanských

všech institucí a organizací ve

strany a rozhodnutím mocensky vlivných

státě

práv je systém faktického

politickým direktivám aparátu vládnoucí

jednotlivců.

(10) Požadavek výslovného zákazu

svévolného zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence,
tato práva jsou
způsoby

povážlivě

kontroluje život

narušována také tím, že ministerstvo vnitra

občanů, například

odposlechem

telefonů

osobním sledováním, domovními prohlídkami, budováním
obyvatelstva (získávaných

často nepřípustnými

není regulována zákony, je tajná a

občan

bytů,

sítě

kontrolou pošty,

informátorů

hrozbami nebo naopak sliby). Tato

se proti ní
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nijak bránit. (11) V

z

řad

činnost

případech
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5

podmíněné

vyšetřovací

politicky motivovaného trestního stíhání porušují
obviněných
věznicích

zaručovaná článkem

a jejich obhajoby,

porušován i bod 2

vstupních víz cizím státním

který porušuje lidskou

morálně

zaručující občanům

12 prvního paktu,

svou zemi; pod záminkou "ochrany národní
udělování

způsobem,

ohrožuje jejich zdraví a snaží se je

článku

orgány práva

14 prvního paktu i čs. zákony. (12) Ve

se s takto odsouzenými lidmi zachází

důstojnost vězněných,

justiční

a

bezpečnosti".

příslušníkům,

(14)

zlomit. (13)

právo

Svévolně

Obecně

svobodně

je

opustit

se postupuje i při

z nichž mnozí nemohou navštívit

ČSSR například jen proto, že se pracovně i přátelsky stýkali s osobami u nás

diskriminovanými.

5.10.2.5

Ohlasy Prohlášení Charty 77 ve
Přečíst

snadné.

si výše uvedené Prohlášení Charty 77 nemuselo být ve své

Představitelé

tehdejší moci si

plně uvědomovali nebezpečí,

tohoto textu bylo pro udržení stability
řadě

v první

zastavit

všechny možné
výslechů
spuštění

státní

společnosti

šíření

prostředky:

bezpečností,

normalizačního

které s širší publikací

protagonistů

šíření

a

(2) šikana rodinných příslušníků

"Charty" byly využity

signatářů

formou dlouhých

protagonistů

a

signatářů,

namířenou proti chartistům,

umělců

v Národním divadle. Dokument ,,za nové
podpořit

,,Anticharta" a jeho hlavním smyslem bylo
přítomných

znemožněna

Chartě

jejich

kampaň

která měla proběhnout dne 28. ledna 1977 za přispění několika

míru", který měli umělci v Národním divadle

Většina

(3)

široké mediální kampaně.

Nyní se podívejme, jak vnímala Zuzana Richter ve svých sedmnácti letech

set

zas tak

režimu spojené. Jejich cílem bylo

tohoto ,.pamfletu". K zastavení
(1) perzekuce

době

umělců

označit

tvůrčí činy

ve jménu socialismu a

svým podpisem, se vžil pod názvem
chartisty za

nepřátele

socialismu.

tento dokument podepsala z obavy, aby jim nebyla

umělecká činnost.

Na otázku, zda se

dozvěděla nějakým způsobem

o

a chartistech, odpovídá Zuzana Richter následovně:

To jo. To jsme se dozvěděli. To si přesně pamatuji, když se měli všichni ti herci a všichni ti umělci sejít v
Národním divadle. To vlastně bylo v televizi. To vím, že se to sledovalo. To všichni jsme věděli, že se
něco děje.
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R.H.: Aha, to myslíte, jak měli podpořit a podepsat tu "Antichartu". Jaký jste měla Vy a ostatní kolem
Vás postoj k tomu? Jak Vám to přišlo? Co vlastně jste si mysleli, když jste tam ty umělce viděli, jak
odsuzují tu "Antichartu"?
Já si pamatuji, že jsme se na to koukali v televizi a že jsme si říkali: "Proboha! A ten tam je! A ten tam je
taky!" Byli jsme zklamaní, že tam všichni ti umělci jsou.
RH.: Takže jste vlastně souhlasili s těmi chartisty, i když i vy jste to nečetli.

Ano. No jistě.
RH.: No a

podařilo

se Vám někdy mít tu Chartu potom před sebou? Přečíst siji?

Ne.
(Zuzana Richter, 165-171)

5.10.2.6

Výbor na obranu
Dílčí úspěch

nespravedlivě

stíhaných

snížení nepodmíněných trestů při

"The Plastic Peoples of the Universe"

přivedl některé

obhajobě členů

hudební skupiny

chartisty na myšlenku založení

"Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných" (VONS). Účelem tohoto výboru bylo
upozorňovat

na

případy,

kdy

Veřejná bezpečnost,

Státní tajná

bezpečnost,

prokuratura,

soudy a státní správa nespravedlivě perzekuovaly občany.
Na kritiku svého jednání reagovali zástupci tehdejšího režimu tvrdými postihy členů
tohoto výboru. Již v roce 1979 byli
Havel,

Jiří

uvězněni

Dienstbier, Václav Benda a Otka

v rozmezí

tří

Bednářová.

až

pěti

O rok

let Petr Uhl, Václav

později

byl odsouzen

RudolfBattěk na šest let.
l

přes

5.10.2.7

takto vysoké tresty činnost VONS pokračovala až do konce 80. let.

Další občanská hnutí v 70. a 80. letech
Vedle Charty 77, která přirozeně zastávala určitou

na

scéně

zastřešující

v boji proti totalitnímu režimu objevily nejenom další (1)

roli a VONS, se

občanské

aktivity

(Československý helsinský výbor, Hnutí za občanskou svobodu (HOS), Jazzová sekce,

Mírový klub Johna Lennona,

Společnost přátel

USA), ale také (2) politická uskupení

(sociální demokraté, liberální demokraté, reformní komunisté)
prostředí;

a v neposlední řadě (4)

občanská

či

(3) skupiny hájící životní

hnutí vycházející z církevního prostředí.

103

5

5.11

EMIGRACE

V

Rámcové historické podmínky pro vznik politické emigrace a dobově
podmíněné motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta

OBDOBÍ NORMALIZACE V 70.

A

80. LETECH

5.11.1 Potíže s určením počtu osob, které opustily v letech 1948-1989
Československo
začátku

Na

této podkapitoly je nutné se zmínit o

absentujících údajích v české odborné

literatuře

o

počtu

nepřesných či
kteří

lidí,

dokonce

odešli do emigrace

nejenom vobdobí normalizace v 70. a 80. letech, ale také v období konsolidace (tzv.
"po srpnová emigrace") a v neposlední

řadě počty občanů,

kterým se

podařilo

opustit

Československo již po roce 1948 (tzv. "poúnorová emigrace") a v průběhu 50. a zejména

60. let, v době

5.11.1.1

společenského

a politického uvolnění.

Emigrace po roce 1948 ("poúnorová emigrace) a emigrace v 50. a 60.
letech

Luděk

Navara ve své knize

,,Příběhy

železné opony I" uvádí, že v letech 1948-1951 se

pokusilo uprchnout 20 450 Čechoslováků, podařilo se to 11 734 z nich. [Navara, 2004: 17].
Jedná se o

přesný

údaj z období

neinformuje o počtech

emigrantů

bezprostředně

po únoru 1948, ale Navara nás již

v pozdějších obdobích let 50. a 60.

Petr Prakš ve své publikaci ,,Konec jednoho experimentu. Krize a pád totalitního
režimu v Československu 1968-1989" naopak uvádí zcela vyšší počty aktérů poúnorové
emigrace - a to 200000 lidí. [Pro kš, 1993: 47]. S nejvyšší pravděpodobností má na mysli
emigraci, která se
emigranty dává

zdařila

vzápětí

v delším

časovém

do souvislosti s celou

horizontu (1948-1967),
řadou zahraničních

poněvadž

tyto

aktivit, jakými bylo

vysílání zahraničního rozhlasu, vydávání periodik a publikací v exilu a další.

Petr Mareš v publikaci
emigrace
ilegálně

přibližuje opět

do

,,Dějiny

zemí Koruny

české

k Navarovi. "Podle oficiálních

zahraničí něco přes

25 000 našich

občanů."
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údajů

počtem aktérů

poúnorové

odešlo v letech 1948-1951

[Mareš, 1993: 270].

Opět

nevíme,

r
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podmíněné

které období má Mareš

přesně

namysli. Zda prvních

několik

let po únorových událostech

roku 1948 nebo také období 50. a 60. let.
S poněkud odlišným údajem

emigrace v atomovém
60 000 lidí.

věku":

Většina

přichází

Pavel Tigrid ve své publikaci ,,Politická

,,Poúnorová československá emigrace se odhaduje na více než

opustila zemi

ilegálně

v prvních dvou letech po komunistickém

převzetí moci. V padesátých letech přechod západních hranic Československa, obehnaných

dráty a chráněných minovými poli,

téměř

nemožný. Teprve na počátku šedesátých let, když

opadla druhá vlna stalinismu a cestování na Západ se uvolnilo, byla tato emigrace posílena
novými uprchlíky ( ... )" [Tigrid, 1990: 43].
Stejný údaj jako u Tigrida nalézáme u Bořivoje Čelovského v jeho knize

,,Emigranti. Dopisy politických

uprchlíků

z prvních let po

Vítězném

únoru 1948": ,,Podle

brožury AFCR 1948-1949 do konce roku 1950 uprchlo v ČSR více než 60000 lidí."
[Čelovský, 1998: 142].

Klaus Bade ve své obsáhlé publikaci plné statistických dat ,,Evropa v pohybu"
neuvádí v souvislosti s poúnorovou emigrací z Československa žádné údaje.

5.11.1.2

Emigrace

Stejně nepřesné

bezprostředně

statistické údaje o

po srpnu 1968 ("posrpnová emigrace")

počtu emigrantů

nalézáme v

literatuře

pro období

po srpnové emigrace z Československa v období let 1968-1971.

Klaus Bade uvádí, že

během

let 1968-1969 emigrovalo do Západní Evropy

přibližně 170000 Čechů a Slováků. [Bade, 2005: 344].

Pavel Tigrid odhaduje, že po srpnová emigrace z Československa čítá sto tisíc lidí,
možná i víc. [Tigrid, 1990: 92].
Česká statistická ročenka z roku 1972 udává počet vystěhovavších se občanů na

127 000 osob. [in Tigrid, 1990: 92].

Navara naopak uvádí, že v období let 1968-1971 emigrovalo z Československa asi
74000 lidí. [Navara, 2004: 29].
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5.11.1.3

Emigrace v období normalizace v 70. a 80. letech

U poslední vlny emIgrace z Československa v období normalizace v 70. a 80. letech
nejsme na tom se statistickými údaji získanými z odborné literatury opět nejlépe.
Luďka

U

Navary v

,,Příbězích

železné opony" (I. A II. dílu) jsme nenalezli žádné

údaje o počtu občanů, kteří v tomto období opustili Československo.
Velmi

nepřesný

údaj je v publikaci Petra Prokše ,,Konec jednoho experimentu.

Krize a pád totalitního režimu v Československu 1968-1989". Prokš hovoří o 200000
československých občanů, kteří
Pravděpodobně

přejal

odešli po roce 1968 do emigrace. [Prokš, 1993: 47].

tento údaj vztahující se k bezprostřední po srpnové emigraci.

Statistické údaje pak k následujícímu normalizačnímu období 70. a 80. let chybL
Velmi znepokojující údaje
české

ke

přináší

Petr Mareš v publikaci

II": "Po srpnová emigrace, jejíž počty se

ztrátě

někdy

,,Dějiny

zemí Koruny

odhadují na 700-800 000 osob, vedla

nezanedbatelné části elity českého a slovenského národa ( ...)" [Mareš, 1993: 306].

Marešův

údaj je v dostupné

literatuře

jediným vodítkem k odhadu

počtu

vystěhovavších se osob v období 70. a 80. let ze socialistického Československa.
zřejmé,

Je

emigraci, která

že zhruba 170-200000 osob

proběhla

připadalo

na

bezprostřední

po srpnovou

v relativně krátkém období let 1968-1971. Na následující

šestnáctileté normalizační období by tak mělo

připadnout

500-600 tisíc

občanů, kteří

odešli

do emigrace.
A na

závěr

(včetně

publikací

této

poněkud

kritické podkapitoly uvedeme tu

Klause Bade) a

učebnic dějepisu,

skutečnost,

že celá

řada

které se obdobím normalizace

v socialistickém Československu zabývají, neposkytují o počtu lidí, kteří opustili tuto
republiku,

vůbec

5.11.2

Právní problematika emigrace na přelomu 70. a 80. let

žádné statistické údaje.

Odchod do emIgrace byl v období normalizace velmi nesnadný. Jestliže se
bezprostředně
občanům

po

sovětské

invazi a v počátečním

a také našim respondentům odejít

relativně

toto neplatilo.
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Novelizovaný "Zákon o cestovních dokladech" z let 1969/70
Tehdejší mocenský aparát hledal urychleně

odlivu

občanů

požadavkům

způsoby

jak zabránit

do emigrace a dosavadní ,,zákon o cestovních dokladech"

vzrůstajícímu

přestával těmto

vyhovovat.

V říjnu 1969 vláda pozměnila celou řadu příslušných

1969 a 1970

přináší

změn

a vyhlášek, které

Zákona o cestovní dokladech na přelomu let
předpisy opravňovaly

Ivan Dubovický: "Tyto

měly

zahraničí.

v budoucnu zcela omezit svobodu cestování do
Podrobnou a přehlednou analýzu

zákonů

pasové

úřady odepřít

vydání pasu kdykoliv, když se jim zdálo, že cesta určité osoby do ciziny je a) v rozporu s
bezpečností

státu,

vnitřním pořádkem, veřejným

zdravím nebo morálkou nebo byla cílem

cesty, b) návštěva občana ČSSR, který je v cizině bez povolení, c) občana, proti kterému je
občana,

veden výkon soudního rozhodnutí, nebo d) jde o
hodlá

zůstat

cizině

v

po uplynuti doby povoleného pobytu. Další

odvolávaly na nedostatek devizových
zdůvodnit, proč

tuto

skutečnost

jehož jednání nasvědčuje tomu, že

prostředků.V

praxi se pasové

případy

úřady

odmítnutí se

nijak nesnažily

je cesta určité osoby například "v rozporu s bezpečností státu". Jednoduše
ve svém zamítavém rozhodnutí konstatovaly. ( ... )" [Dubovický in Brouček

1993: 86].

5.11.2.2

opuštění

Právní postih za "nedovolené
Přestože

republiky"

by se mohlo zdát, že podepsáním Helsinských dohod zástupci

Československé socialistické republiky, konkrétně bodu 2 článku 12 prvního paktu,
zaručující občanům

právo

mocenského aparátu k

svobodně

opustit svou zemi;" se

občanům, kteří chtějí

naopak byli občané vystaveni ještě větší

vycestovat do

šikaně

a

něco

zahraničí,

změní

tak ve

v přístupu
skutečnosti

zvůli příslušných úřadů.

Zástupci Charty 77 poukazovali na porušováním

občanských

a lidských práv,

konkrétně na nedodržování Úmluvy o lidských právech, která byla - jak jsme již uvedli

v kapitole 5.10.2.4 - publikována jako zákon
Ovšem
mohl se jimi

československý

při

právní

č.

řád měl

rozhodování o osudech

120/176 Sb.
v této

emigrantů

107

době

zcela

také jiné paragrafy v záloze a

nerušeně řídit

bez ohledu na to,

Rámcové historické podmínky pro vznik politické emigrace a dobově
motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta

5

podmíněné

zda kolidovaly s mezinárodními zákony, ke kterým se
formálně

českoslovenští

zástupci - pouze

- zavázali.

Oním obávaným zákonem byl ,,Paragraf 109 trestního zákona", který postihoval
"nedovolené opuštění republiky".

Uveďme

si zde pro názornou představu jeho celé znění:

(1) Kdo bez povolení opustí území republiky, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až pět let nebo nápravným opatřením nebo propadnutím majetku.
Stejně

(2)

bude potrestán československý občan, který bez povolení zůstane v cizině.

(3) Kdo čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 zorganizuje nebo kdo přes hranice převede
skupinu osob nebo opětovně převádí osoby, které bez povolení opouštějí území
republiky, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let nebo
propadnutím majetku.

Dovolím si

opět

odcitovat z článku Ivana Dubovického:

československé úřady
emigrantů,
nejčastěji

i k jinému kroku, totiž k aplikaci pravidel o

odsouzených v

nepřítomnosti

za

opuštění

republiky. Trest

Zjistilo se však,že tímto

způsobem

které mohli získat po vynesení rozsudku za
majetku

jasně

(nejčastěji
opuštění

úpravě

odnětí

statutu

svobody se

pohyboval kolem dvou let, soud však zpravidla vyslovoval i trest propadnutí

majetku. To postihovalo i osoby, které majetek koupily od
útěkem.

"Nová situace vedla

nelze sebrat

opuštění

stanoven. Aby stát mohl emigranty

získaný

dědictvím), začal

republiky

vyčkávalo, často

se v praxi
i

několik

emigrantů

emigrantům

i rok

před

jejich

majetkové hodnoty,

republiky, kde byl rozsah zabaveného
připravit

uplatňovat

let, a mnoho

i o

později

nabytý majetek

postup, že se s odsouzením za
emigrantů

nebylo proto

vůbec

odsouzeno." [Dubovický in Brouček 1993: 86-87].

5.11.3

Odchod do emigrace v 70. a 80. letech
Předešlé

kapitoly

československý občan
zahraničí či

měly

za cíl ukázat

před

jakými

těžkostmi

stál

v období normalizace v okamžiku, kdy se rozhodl vycestovat do

opustit republiku.

V následujícím textu se budeme
Domníváme se, že
názorně přiblížit
(naštěstí)

čtenáři,

právě vylíčením osudů

opět věnovat

našich

konkrétním lidským

příběhům.

respondentů můžeme čtenáři dostatečně

absurdnost tehdejší doby. Absurdnost, kterou si dnešní mladá generace již

neumí představit.
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maturitě
Příklad

vdávala a se svým manželem Michalem Richterem

Michala Richtera je názornou ukázkou toho, jakým

se tehdejší mocenský aparát mstil rodinným

příslušníkům

za

činy

jejich

příbuzných. Otec Michala Richtera opustil po roce 1968 Československo a žil ve

Spojených státech.
První pokus mladému páru nevyšel. A vzhledem k tomu, že se o
nedozvěděl, neměl

pro

něj

něm

nikdo

ani žádnou nepříjemnou dohru.

A v tom září, když jsem měla konečně tu maturitu, tak jsem druhý den po maturitě se vdávala. A
v těch dnech jsme spolu už s mým mužem měli první "pokus o útěk". Ale to se nám vůbec
nepodařilo. Tohle bylo totiž ještě v roce 79.
Můj muž má tatínka, nebo měl tehdy tatínka, v Americe. Čili, ten nemohl níc! Vůbec! Ten nemohl
níkam odjet! Ten nikdy nikam nesměl. Pustili ho do NDR a kde ještě byl? V Bulharsku, jako dítě.
Ani do Jugoslávie nesměl! A to ani v rámci rodiny. Jeho matka se znova vdala, měla dítě a celá
rodina směla odjet do Jugoslávie, ale Michal musel zůstat doma. A proto vlastně on chtěl odsuď
pryč. Odjakživa chtěl pryč! A protože já jsem byla s ním, tak jsem chtěla s ním také pryč. Ale jako
že bychom měli ekonomické problémy? To ne, my jsme měli samozřejmě jako všichni ostatní.
Takže to nebyl ten důvod. Ten hlavní důvod byl, aby z něj konečně něco bylo. A když já jsem byla
s ním, tak to bylo automaticky tak, že budu na jeho straně.

Ale proč my jsme se brali?! Totiž to je ta největší historka, proč my jsme se brali. Protože my jsme
se dozvěděli, že - a teď Vám neřeknu, jestli Rumuni nebo Maďaři - neměli benzín. A všichni lidé,
kteří jeli do Bulharska automobilem, tak museli jet přes Rakousko nebo přes Jugoslávii, to už si teď
přesně nepamatuji. Museli jet prostě jinudy. Což by Michal vlastně nesměl. Ale když by měl auto a
jel by do Bulharska, tak by vlastně musel takhle jet, protože jinak to nešlo, protože by cestou
nedostal nikde benzín. Takže to znamenalo, že by se takhle dostal na Západ. Takže my jsme se
dozvěděli, že tahle možnost existuje. To ale znamenalo, že jsme museli okamžitě něco vymyslet.
My jsme měli tři, čtyři dny na to, abychom to uskutečnili. Teď já jsem měla mít teprve maturitu.
Takže já jsem ve čtvrtek odmaturovala a tam mně řekl předseda komise: "Tak teď už jste dospělá,
můžete se zítra vdát." Já jsem mu řekla: "Ano, prosím!" Druhý den jsem se opravdu vdávala. Moji
rodiče nevěděli, že jsem se vdala. Ale tchýně to věděla a hodně lidí okolo také. Můj muž zrušil
takové to spoření mládeže a koupil auto, starou škodovku a v pátek jsme se teda brali. No a
v pondělí jsme už chtěli odjíždět, protože jsme měli dostat razítka, ty papíry a tak dále. V pondělí už
ty papíry měly být totiž hotové.
Papíry jako o tom, že jsme se vzali. Ale proč jsme se vzali?! Brali jsme se z toho důvodu, že jsme si
mysleli, že když se dostaneme do Rakouska nebo do Jugoslávie nebo hlavně do Rakouska, takže
tam Michal zavolá svému tatínkovi, ten pošle peníze na tu letenku a my poletíme do Ameriky. A
v Americe bude Michal ještě před svým jednadvacátým rokem a stane se okamžitě občanem,
protože tam má otce. Ajeho žena samozřejmě tím pádem také! To byl důvod naší svatby.
No a když v sobotu ráno jsem chtěla jít už tedy za svým mužem, tak těsně předtím než jsem odešla z
domu, tak mi zavolal a řekl mi, ať si cestou koupím noviny. Všechno je jinak! A už měli zase
benzín! Takže my jsme ani nevyrazili. Ten pokus se ani neudál! Příprava se udála, ale k pokusu
vůbec nedošlo.
(Zuzana Richter, 187-197)
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5.11.3.2

Druhý "pokus o útěk", který vyšel "napůl"

Druhý pokus o opuštění Československa vyšel. Ale vyšel skutečně pouze napůl. Vyšel
pouze Michalu Richterovi. Ale i tak se
začátkem

podařilo

nemožné. Michal Richter emigroval

února roku 1982 do Rakouska. Podmínkou pro získání doložky pro

zájezd do Alp bylo

nepochybně

lyžařský

to, že nechá svou mladou ženu Zuzanu Richter doma.

Nikdo netušil, že jejich odloučení bude trvat dlouhých pět a půl let.
To bylo úplně neuvěřitelné, jak se to Michalovi povedlo! To tam teda v tom pořadu je také uvedené
a to je tam snad dokonce i správně, ale ne do detailů. Michal měl kamaráda, který dělal ekonomku
nebo snad stavebku a ten přišel s tím, že viděl v CKM, že tam nabízejí nějaká místa, že nějací lidé
na poslední chvíli odřekli. A že tam zatím mají ještě pár posledních míst.
Oni měli být jako náhradníci do Rakouska na lyže. Odjezd že by byl 1. února. A Michal tomu
kamarádovi říkal: "To jsi se zbláznil, ne?!" A on na to: "No, tak co jako?! Já už jsem si to podal."
No tak Michal to zkusil. Jenom to zkusil!
On si ani nemyslel, že všechny ty papíry vůbec sežene. Natož aby odjel! A k tomu byla potřebná
výjezdní doložka. A to věděl, že nedostane. To mu bylo naprosto jasné, že ji nedostane. To by byla
opravdu historka do filmu. To je škoda, že takovou věc tam třeba nedali do toho pořadu pana
Navary, protože to bylo opravdu neuvěřitelné! Jemu se podařilo to nakonec všechno sehnat! Zaprvé
musel člověk mít asi tři razítka ze školy. A to se mu podařilo je obstarat tím, že bylo před Vánocemi
a na těch školách nikde nikdo nebyl, že tam byli akorát nějací zástupci nebo jedna sekretářka a
všichni byli pryč.
Ano, to byl ještě na té žurnalistice (FFUK). Takže se mu podařilo dostat všechna ta razítka, která
To už byla první neuvěřitelná záležitost. A tohle to všechno musel podat na policii, aby
dostal výjezdní doložku. CKM nic nezajišťovala, tam se jenom zaplatili peníze. To jako byla vlastně
jenom cestovní kancelář. No a teď to odevzdal na policii, byl leden a on musel odjet se žurnalistikou
na povinný lyžařský výcvik někam - myslím - do Krkonoš. A domluvil si to s tou paní na té
cestovce, protože to všechno strašně spěchalo. Proto aby vůbec dostal tu doložku, musel odevzdat
trestní rejstřík a ten trestní rejstřík si musel člověk vždycky obstarávat tak, že tam podal žádost o
výpis z trestního rejstříku a ten přišel domů. Ale protože on věděl, že bude na horách, tak to rovnou
nechal poslat na tu pasovku a s tou paní si to takhle domluvil. Ona mu řekla: "Jo, rozumím. Vy
jedete na hory se školou. Rozumím. Dobře, tak to přijde rovnou k nám."
potřeboval.

No a já jsem se tam měla chodit ptát. Tak jsem tam byla v úterý, ve středu, ve čtvrtek a pak jsem
tam šla v pátek a oni pořád říkali: "To je blbost! To sem nemůže přijít! Ten výpis sem takhle
nepřijde! To se takhle nedělá!" Ale já jsem jim říkala: "Jo, ale můj muž si to tady domluvil s tou a
s tou paní!" No a v pátek jsem tam přišla a zase ten chlápek mi říká: "To je blbost! To nejde! To tu
nebude!" A já říkám: "Prosím Vás, já tu žádost vidím. Támhle leží! To se nemůžete aspoň podívat,
jestli už přišel ten výpis z trestního rejstříku? Třeba to k tomu někdo dal." A on říká: "Tam nemůže
nic být!" A takhle to vzal a takhle z toho vypadnul ten trestní rejstřík. A on říkal: "No to snad není
možný!? No, to se na to musím jít zeptat. To jsem tady ještě nezažil!" A pak přišla ta paní, která to
asi takhle s tím mým mužem měla domluvené a řekla: "A Vy jste kdo?!" A já jsemjí odpověděla:
"No, já jsem jeho žena a on je na horách a já jsem měla ... " "No já vím, že je na horách. Jo a Vy
jedete taky, že jo." Ajá jsem říkala: "Ne, já nejedu." "Vy nejedete?! Hmm. Tak si počkejte chvíli!"
A teď se postupně na mě chodili ti lidé z té pasovky dívat a každý se mě zeptal, jestli jsem paní
Richterová a jestli jedu také na ty hory do Rakouska. A chtěli i občanku, aby zjistili, kde přesně
bydlím a tak dále. Já jsem byla tehdy nahlášená ještě na jiné adrese než on, takže oni jak si vzali tu
občanku, tak zjišťovali všude možně, jestli já na ty hory náhodou nejedu také. A když zjistili, že na
ty hory nejedu ...
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... tak mi to přímo přinesli už hotové pro něj.
Když jsem odtamtud s těmi vyřízenými papíry odešla, tak jsem pak odjela s mojí kamarádkou do
Pardubic a v Pardubicích vůbec nevím, co se dělo, protože jsem byla celou dobu opilá. Mně bylo
naprosto jasné, že odjede. Že už ho nikdy neuvidím!
(Zuzana Richter, 254-267)

5.11.3.3

Neúspěšný

pokus o nedovolené

opuštění

republiky

Krátce poté, co Michal Richter opustil nelegálně Československou republiku, byl jeho ženě
Zuzaně

Richter zabaven pas. Bylo jasné, že nebude snadné se do

Německa

za manželem

dostat. Zuzana Richter to zkouší nejprve legální cestou. Podala v následujících necelých
dvou letech dvě žádosti o legální

vystěhování.

Helsinských dohod by jim měli umožnit tzv.

Ona i její tchýně jsou přesvědčeny, že podle

"sloučení

rodiny". V demokratických zemích

možná .. ,
Když to nejde legální cestou, bude to muset jít nelegální cestou. Michael Richter
vymyslel s přáteli v Bonnu plán, jak dostat svou mladou ženu
Západoněmecký

přes

hranice:

státní příslušník přijede pro Zuzanu Richter do Prahy a přiveze jí pas s její

fotografií, ale vystavený na jméno

západoněmecké

mladé ženy. Nelegální přechod hranice

Československé socialistické republiky a Německé spolkové republiky se má uskutečnit

16.

června

1983. Nikdo z

aktérů

ovšem netuší, že Zuzana Richter je již delší dobu

monitorována Statní tajnou bezpečností.
To bylo původně naplánováno tak, že přijede Němec s Němkou a Němka ztratí pas a já odjedu
místo ní. Já jsem pak ale zaslechla nějaké příběhy, jak ty Němky pak naivně na policii řeknou, že
ten pas ztratily úmyslně, aby nechali někoho projet na Západ, aby pomohli a tak dále. A že je pak
v Československu zavřeli. Tak jsem tuhletu cestu odmítla a udělali jsme to tak, že jeden Němec
přijel sám, ale přivezl papíry jedné Němky. A ten pas, který si ona nechala udělat, tak byl
vyhotovený už s mojí fotkou. Ona mi byla trošku podobná. Což všechno to, co je v té televizi jestli se opravdu na to budete dívat - je kec, protože tam nějaký technícký odborník říká: "To víte,
s tím pasem se mohlo stát cokoliv! Ty lidi, to jako nebyli blbci!" Tedy myslel tím, že to mohlo být
mechanicky poškozené, jak se tam vyměňovala moje fotka. Tak to je absurdní blábol, protože ten
pas byl vydaný už v Německu s mojí fotkou pro tu Němku. Ona jednoduše přišla s mojí fotkou si
udělat pas. Takže tam nebylo mechanicky poškozené vůbec nic!
To byl originál německý pas!
Jediné, kde mohla nastat chyba, mohlo být, že jsem napsala špatně číslo do té její doložky. Oni
museli mít také takovou jakoby doložku, kterou odevzdávali na hranicích. A pak zase když se
vyjíždělo, tak odevzdávali druhý díl té doložky. A ten první díl, tedy ten díl, co mu zůstal, tak tam
měl nějaké číslo. A já jsem ten první díl od té holky z toho pasu prostě vyhodila a nějaká čísla jsem
tam musela dopsat, protože ta doložka nemohla být prázdná. Tak to mohla být chyba. To nikdo
neví, jaká čísla tam měla být, jaké pořadí. Je možné, že jsem třeba napsala o jedno vÍC. To nevím!
Bylo to správně?! Nebylo to správně?!
(Zuzana Richter, 292-295)
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5.11.3.4
Do

Zatčení

Německa

a výslech

už v ten den Zuzana Richter a ani

jejich převoz do

vyšetřovací

Němec

Frank Madel nedorazí. Následoval

vazby nejprve k výslechu v Praze na stanici v Konviktské.

Takhle bych to řekla. Já jsem se předtím s disidenty nestýkala, ale vím, že jsme měli v partě kluka,
kterého jednou nějak přichytili, strčili ho do té Konviktské. Ten nám to pak vyprávěl, jak to tam
vypadá. To může vyprávět každý, co chce, teď si můžeš číst knížky o tom, kde to je všechno
popsané, jak je tam vyslýchali a tak dále, a tak dál. Ale stejně, když to nezažiješ, tak si vůbec
nedovedeš představit, že něco takového existuje. To si připadáš, jak Alenka v říši divů. To je prostě
neuvěřitelné, že něco takového opravdu existovalo. To je prostě neuvěřitelné! To já to do dneška
nechápu, že to vůbec mohlo být. Jako to vůbec nebylo lidské, to co tam bylo!
R.H.: Myslíš ty podmínky při těch výsleších?
No jistě!
R.H.: A ti vyšetřovatelé, když se vyptávali, tak jak se chovali? Byli drsní? Jací byli?
N epříj emní!
RH.: Nepříjemní. Chovali se k Tobě hrubě? Že by Tě fYzicky nějak nenapadli? Nějakým
pendrekem nebo tak?
Ne! To ne.

5.11.3.5

(Zuzana Richter, 413--419)

Vyšetřovací

vazba

Poté strávila Zuzana Richter

tři

Na náš dotaz, jak to vypadalo ve

a

půl

trávit

měsíce

ve

vyšetřovací vazbě

v Praze Ruzyni.

vyšetřovací vazbě, odpověděla:

V té době, když jsem tam byla já, tak jsem měla velkou výhodu v tom, že dávali prvotrestané
s prvotrestanýma na jednu celu. Což asi byla velká výhoda. O tom mi teda ty kolegyně vyprávěly,
že to je hrůza, kdyby člověk musel být s nějakými recidivisty na jedné cele.
Na cele nás bylo tak různě. Já jsem byla na cele se třemi, pak jsme byly jenom dvě a pak jsem se
dostala nakonec do cely, kde nás bylo jeden čas osm, pak zas jenom pět. Tak různě. A protože to
byla vyšetřovací vazba, tak v té vazbě byli lidé odevšad. Přicházeli tam lidi třeba až z Ostravy,
protože byli postavení až před Hlavní soud.
Ale ještě bych se chtěla vrátit k té knize, kde popisuji ten svůj pobyt ve vazbě. Já jsem se teď pustila
do korektur těch čárek a háčků, co v tom textu zmizely a tak jsem si zase plno věcí připomněla,
které jsem samozřejmě také už zapomněla. A tam popisuji, jak se mě ptala jedna z těch bachařek,
když jsem tam přišla jako nová, za co tam jako jsem. To bylo už pak na Ruzyni, to už nebylo
v Konviktské. A když jsem jí to řekla, za co jsem ve vazbě, tak ona nato: "No jo, tak to aspoň aby
jsi počítala tak osmičku!" Osm let! A já jsem pak žila v šoku několik dní, než jsme se dostali
k tomu, že jsme měli možnost si půjčit různé zákoníky. To ti půjčili, když jsi je o to požádal. A
opravdu jsme to tam našli, zjistili jsme, že podle toho, jak je to teda vážné, tak to první, to nejmíň
vážné bylo od půl roku do tří let. A pak se to teda zvyšovalo, když k tomu ještě přibyla nějaká zrada
a já nevím co všechno.
R.H.: Tys

měla

to falšování

dokumentů

k tomu. Ne?
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5

podmíněné

No, to ještě k tomu. Ale to ona nevěděla, ona slyšela ode
řekla rovnou: "Tak to je na osmičku!"

mě

jenom "pokus o

opuštění

republiky" a

(Zuzana Richter, 427--431)

5.11.3.6

Mírný rozsudek

Jak v následujícím

vyprávění

trest byl dokonce pouze
Richter, kdo nebo co
byl jakýsi

"šťastný

uvidíme,

podmíněný.

přispěVo

mix"

vlivů.

"osmičku"

nakonec Zuzana Richter nedostala. Její

skutečně

otázkou, kterou si dodnes klade Zuzana

Je

k tak výraznému
V první řadě

zmírnění

přikládá

jejího trestu.

Pravděpodobně

to

Zuzana Richter hlavní roli rozhodnutí

soudce na Praze 5 a také svému obhájci Otakaru Motejlovi.
Po tom soudu se paní tchýně bavila s nějakými úřednicemi z německého velvyslanectví, protože ty
tam byly kvůli tomu zavřenému Němci, který mě vezl přes hranice. A ty řekly, že to je první případ,
kdy Němec dostal jenom vyhoštění. On vlastně jiný trest nedostal. Byl tam chudák ve vazbě
dokonce o 14 dní déle než já, čekal na vyřízení různých papírů. Já jsem byla ve vazbě tři a půl
měsíce, takže on musel být čtyři. Ale pak ho jednoduše opravdu jenom vyhostili a žádný další trest
nenásledoval.
My jsme byli jako první průkopníci, kteří dostali tak nízké tresty. Ale já jsem opravdu přesvědčená,
protože jsem se pak po letech o tom bavila s lidmi - ta Praha je strašně malá, všichni se nějakým
způsobem znají - tak jsem se pak dozvěděla určité věci od kluka, který s námi chodil na optiku
jeden rok a pak se dostal na práva a pak dělal pod tím soudcem na Praze 5, který mě vlastně soudil.
Takže ten mi řekl, že to, že mě tehdy takhle odsoudil tak, že mi dal jenom podmínku, že prý nikdo
nevěděl, co to mělo znamenat, že nikdo tomu nerozuměl. Ale že to prostě bylo tak, že ten pan
soudce si soudil tak, jak on uznal za vhodné.
R.H.: Jako že ten trest byl tak nízký pro Tebe i pro toho Němce?
Ano. A ten můj bývalý spolužák z optiky - a potom právník - tvrdil že níkdo neví, kdo za ním stojí,
ale že on soudí spravedlivě. Ale že někdo za ním musí stát, protože by si to jinak vůbec nemohl
dovolit. Všichni z něj měli strach, protože byl mladý a mysleli si, že to je kariérista. Všichni se
nejdřív báli, jako co z toho bude, jaké tresty padnou. A pak to on rozhodl tak, že to nikdo nečekal.
R.H.: A tak kdoví, jestli třeba on neměl zase nějakého vlivného příbuzného, který byl na nějakém
vysokém postu ve straně a tak dále. A ten dotyčný nad ním, nad jeho prací držel ochrannou ruku.
Člověk tohle to nikdy přesně neví.
No jistě!

Někoho

musel mit, kdo mu tohle to všechno nechával projít, kdo mu to takhle toleroval.
(Zuzana Richter, 369-375)

V úvahách o dalších
v interview odkryli

"šťastných

některé

vlivech" na její podmínečný trest jsme se Zuzanou Richter

zajímavé

skutečnosti.

Vše

nasvědčuje

tomu, že

někteří čeští

sociální demokraté v exilu se snažili Zuzaně Richter pomoct.
Tak j sem pak o tom také uvažovala, co v tom všechno mohlo být, jak to jenom bylo možné, že
takhle pustili na podmínku domů?

mě

Když jsem se byla podívat na mé spisy, protože mi opravdu vrtalo hlavou, jak k tomu došlo, že mě
chytili, tak to jediné, co jsem si okopírovala z těch mých spisů byla žádost z německé SPD na moje
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propuštění.
mě někdo

Je fakt, že jinak jsem se z těch
nasazený.

spisů samozřejmě

nic

nedozvěděla

o tom, že by byl na

Michal mi pak vyprávěl, že se znal s panem Lévym, to byl také Čech, ale židovského původu,
kterého potrápili jak nacisti tak i komunisti. A ten pan Lévy také emigroval. Byl to žurnalista a dělal
redaktora v Právu lidu. Možná že jsi o těch novinách slyšel. To byly noviny, které vycházely pro
krajany nejenom v Evropě, ale také všude po světě; ty noviny posílali až do Kanady, do Ameriky,
všude. Ten pan Lévy žil ve Wuppertaalu, před dvěma nebo třemi roky zemřel chudák na rakovinu,
což je teda obdivuhodné, že se dožil takového věku, protože za komunistů byl nasazený v
uranových dolech. A on zastupoval v emigraci českou SPD, kterou po roce 1948 v Československu
úplně zrušili.
A ti se měli údajně snažit přes tu německou SPD, protože ta česká strana byla v emigraci nějak
napojena na tu německou, tak měli, jak jsem údajně slyšela, o mě nějak bojovat. A opravdu jsem
v těch spisech našla, že tam od SPD byla poslaná žádost. Ale stálo tam, že na ní československé
úřady nereagovaly. Takže tohle tam stálo v těch mých spisech od STB. Ale to je možné, že to v tom
mém rozsudku také hrálo velkou roli. Že jsem díky tomu dostala tak nízký trest.
(Zuzana Richter, 391-394)

Další

"polehčující

okolností" pro snížení trestu Zuzany Richter byla

nepochybně

argumentace jejího obhájce Otakara Motejla:
To je jedna věc. A druhá věc je ta, že já jsem nebyla klasický emigrant. U mě vlastně nešlo o pokus
o emigraci bez ničeho. Já jsem podala předtím dvě žádosti, které mně opakovaně zamitli.
R.H.: To je přesně to, co v tom pořadu nebo i v té knize řekl Otakar Motejl.
A to bylo pro mě veliké plus! Protože já jsem to opravdu zkoušela nejprve legální cestou! Ale oni
mi to prostě nepovolili! Myslím, že na emigranta, který by tehdy nic jiného nepodniknul, než že by
si řekl, dobře, takjá to teda zkusím a pak by rovnou nelegálně zkusil opustit Československo, tak by
se ty soudy dívaly úplně jinak, než na někoho, kdo si už předtím podal dvě žádosti o vystěhování.
Takže si také myslím, že možná ten soudce, který to takhle rozhodl, bral ty moje předchozí žádosti
jako velké plus, které mu umožnilo ten rozsudek udělat takhle mirný.

5.11.3.7

Legální vystěhování

Zuzana Richter je

opět

na

manželem do Západního
Gorbačova. Podaří

svobodě

a

Německa.

se jí to teprve za

neúnavně

píše další žádosti na

vystěhování

za svým

Neváhá napsat svou žádost manželce Michaila
tři

a

půl roků

ovšem podmíněno tím, že se vzdá československého

v roce 1987.

Vystěhování

občanstvÍ. Udělá

na Západ je

to.

U mě to bylo tak, že mi řekli, že musím odevzdat československé občanství a přitom jsem musela
mít ještě od německé strany, od německých úřadů papíry, že mě vůbec vezmou. Na té německé
straně museli vědět, že to všechno je v Čechách vyřešené. Nešlo odjet, aniž by to německé úřady
věděly. To ministerstvo to muselo povolit na základě toho, že tam je nějaký pan Richter, který se o
mně postará. Jednoduše, že jim nezůstanu na krku a že nebudu dostávat nějakou podporu nebo tak.
(Zuzana Richter, 351)
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příprava

Zuzany Richter do

odevzdáním

k legálnímu odchodu z vlasti

Německé

spolkové republiky podmiňovaly

československého občanství,

jak vidíme v předešlém

všechno byla ochotna Zuzana Richter podstoupit,
konečně

po

pěti

poněvadž

československé
příspěvku.

Toto

jejím hlavním cílem bylo být

a půl letech se svým manželem Michalem Richterem.

Jak probíhala příprava -

nyní již k legálnímu -

opuštění Československa?

V následujícím líčení nalezneme i humorné, ale vcelku závažné momenty.
To bylo v roce 1987 a tehdy už jsem odjížděla s takovým tím vystěhovaleckým pasem. Když jsem
ho pak najednou dostala, tak už mě tady nic nedrželo. A to už bylo legálně. Když jsem se
připravovala k odjezdu, tak mi můj muž oznámil, že si přeje kánoi, že ji musím přivézt s sebou.
RH.: Kánoi?! To je tedy docela kuriózní.
Vzpomínám si, jak jsme na Hlavním nádraží v Praze tu kánoi vážili. To bylo opravdu jak z nějaké
komedie. Oni museli všechno vážit, co člověk vyvážel do zahraničí. A teď jak tu kánoi zvážit?! Na
tom nádraží bylo takové velké okno a na tom byla váha. A teď jsme tu kánoi tam takhle šoupli a
s tchánem jsme ji drželi na jedné straně, ta paní od dráhy na druhé straně a třetí člověk to tam
odčítal, jako kolik to teda váží. Naměřili jsme asi tak poloviční váhu. No, bylo to opravdu směšné.
Ten tchán, co tam se mnou byl, to byl ten nový tchán, ne ten, co byl v Americe.
A ta celnice z toho nádraží chtěla vidět ty vystěhovalecké papíry. Takjsem vyndala ten jeden papír,
co jsem dostala s tou jednou fotkou. A ona řekla: "Jo, tak to je takovýhle vystěhovaní!" Jájsem se jí
zeptala: "Jaký takovýhle?! To je nějaký jiný? Nebo?!" A ona říkala: "No to není to normální
vystěhování! To je takový to, co už se nikdy nikdo nevrátí."
To dostávali ti lidé, co byli nechtění, kterým vzali občanství a které v podstatě vyhodili. S takovým
papírem odjížděl Hutka, s takovým papírem odcházeli ti, kteří v tehdejším Československu nebyli
chtění.

Já mám pocit, že ta loď a ta moje bedna, se kterou jsem se vystěhovávala, že tam byly dřív než já.
To jsem odevzdávala na tom nádraží nějak dřív. Ano, byly tam určitě dřív, protože Michal říkal, že
beze mě a bez mých papírů mu tu bednu a tu loď nevydají. Že teda musíme druhý den, co jsem
dojela, ty věci jít vyzvednout.
Dokonce na tu bednu přišla celnice ke mně

domů,

všechno prohlídla a zaplombovala.
(Zuzana Richter, 309-317/326-328)

5.11.3.9
Přechod

Richter

Duševní příprava na odchod do emigrace

do nového

prostředí

bezprostředně před

nebyl

pravděpodobně

ochodem do emigrace

tou

největší

zaměstnávala.

starosti setkání se svým manželem Michalem Richterem po
probíhat? Co

může

vyhledala ve své

od

něho

náročné

a nové etapy svého života

situaci odbornou pomoc:
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Ve
a

skutečnosti

půl

jí

dělalo

letech. Jak to bude

Zuzana Richter dokonce
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podmíněné

Já jsem dokonce byla v takovém stavu, že jsem ještě asi měsíc předtím, než jsem jela ~ to už jsem
že opravdu pojedu ~ tak jsem navštívila psychologa z manželské nebo předmanželské
poradny. Dostala jsem se k tomu tak, že ~ a to určitě znáte ~ dávali tehdy v televizi ~ a teď to znova
dávají po dvaceti letech ~ v televizi od Třeštíkové "Manželské etudy". A tenkrát když to vysílali
v 80. letech, tak vždycky po těch "manželstvích" proběhla diskuse o vztazích s psychology z
manželských poraden. A já na to koukala s mojí kamarádkou, která byla u mě na návštěvě a říkala
jsem: "Hele, já asi půjdu do nějaké předmanželské nebo manželské poradny se zeptat, co mám
vlastně s tím manželem dělat?!"
věděla,

Spojila jsem se s ordinací pana doktora z toho televizního pořadu. Ale jeho asistentka mi řekla: "To
je velmi málo času, abychom za měsíc něco stihli!" Když ale slyšela, o co mi jde, tak to nějak s tím
panem doktorem domluvila. Pak jsem se tedy dozvěděla, že to je jeho žena, byla to ta asistentka,
která seděla tam vždycky vepředu. Takže mě opravdu vzali a přišla jsem tam asi tak pětkrát nebo
šestkrát. A odjížděla jsem v podstatě s tím, že až si sednu do toho vlaku ~ to on mi totiž poradil, co
mám v tom vlaku dělat ~ takže až si sednu do toho vlaku, že si mám říct, nebo spíš pořád opakovat,
že to je krásné, že ty "zasraný" komunisty tady nechávám, že to mám všechno za sebou, to jak mi
ublížili, že to jsou svině, a že teda teď jedu už za lepším.
Takhle se mnou opravdu mluvil. My jsme se s tím doktorem viděli párkrát. Ale tohle byl závěr těch
našich sezení. Tohle byl závěr jako toho celého: Jednoduše ať si uvědomím, že jedu za lepším, jedu
pryč od toho, co mi udělali. Teď mi dal ještě kontakt na nějakou českou kolegyni v Norimberku,
kdyby náhodou bylo nejhůř, tak že jí mám okamžitě zatelefonovat, že on jí to také řekne, že když
tak bych ji zavolala.
Co se týče Michala, tak ten doktor vyvodil z toho, co jsem dostávala od něj za dárky a tak, tak
z mého muže udělal egoistu, a že se na něj nemám absolutně spoléhat. Vůbec! Řekl, že neexistuje
žádný důvod, proč bych se na něj měla spoléhat. Jako že ano, je tam nějaký člověk, který v tom
Německu bude na mě čekat a když se o mě postará a všechno jako bude v pořádku, tak to bude plus,
a když ne, no tak se nic neděje. Jako hůř už než co bylo tady, hůř už být nemůže. Tak takhle jsem
jela připravená do Německa!
R.H.: To je opravdu zajímavé. Tak ale pořád bylo lepší, než kdybyste tam jela opravdu
nepřipravená. Vlastně jste měla snahu sama sebe ochránit, proto jste zašla za tím doktorem. A to
Vás napadlo z té televize? Teď dávají "manželské etudy po dvaceti letech".
Tenkrát, když to zrovna dávali, tak to bylo asi teprve po pěti letech. Ta Třeštíková ta manželství
sledovala teprve pár let. Ale tehdy nešlo v první řadě o ty dokumentární filmy o těch manželstvích,
tam šlo hlavně o to, co bylo po tom filmu. Bylo to snad v rámci nějakého pořadu pro mladé. Potom
proběhla vždycky diskuse s psychology. A to když jsem viděla, tak to mě k tomu dokopalo, že jsem
se spojila s tím doktorem z té předmanželské poradny.
(Zuzana Richter, 340~348)

5.11.3.10

Rozloučení

Zuzana Richter se
nevěděla,

že její

před

přátele

odjezdem
se

rozloučila

nějakým způsobem dozvěděli,

odjíždí za manželem do emigrace a velmi
rozloučili

se svými nejbližšími. V tu chvíli

příjemně

jí

ještě

ve který den a v kolik hodin

překvapili.

A jak se tedy s ní

její přátelé a kolegové z práce?

Ještě ale než si sednu do toho vlaku, tak bych ráda popsala, co tomu předcházelo. Ano? Než jsem
odjela, tak jsem se opila s maminkou, s mojí nejlepší kamarádkou a ráno jsem vyběhla z bytu mé
maminky k mé babičce, která bydlela na rohu. A ta mi dala ještě Becherovku, abych to nějak
přežila. Já už jsem opravdu skoro nemohla.
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A přišla jsem na nádraží a tam stálo asi dvacet lidí. Ti se
byla úplně šokovaná. To jsem vůbec nečekala!

přišli

se nmou

rozloučit.

Já jsem z toho

Kolegové z práce! Prostě neuvěřitelný! Kamarádi! A prostě všichni, kteří věděli, že odjíždím. Nějak
si to zjistili. I v kolik hodin. Já nevím, jestli jsem to někomu říkala v kolik přesně ten vlak jede? To
si vůbec nepamatuji. No prostě jsem z toho byla úplně šokovaná.
No byla, hrozně moc dojatá. Ale jediný, koho jsem tam postrádala, jako všude - i u soudu a všude u
všech mých problémů - byl můj otec. No, ale to už nespravím.
(Zuzana Richter, 330-335)

5.11.3.11

Odchod a poslední ohlédnutí

Jak probíhal okamžik
druhé

straně čeká

opuštění

republiky? Nyní již s jistotou, že se

nemůže

nic stát, že na

na Zuzanu Richter její manžel Michal Richter? Jak se cítila naše

respondentka, když překračovala hranici Československa se Západním Německem? Jakého
se jí dostalo uvítání ve vlaku na hranici?
Chtěla

jsem ještě říct, jak vypadal můj první dojem ve vlaku do Německa, vlastně moje první
setkání s Německem. Tehdy přišel průvodčí a když viděl ty moje papíry, tak říká: "Ježíš, tak zase
tady máme jednu takovou!" Hned nato mi přinesl nějaké papíry, které jsem měla vyplnit. A naštěstí
tam byl pán - starší, Čech -, který uměl perfektně německy a vyplňovali jsme to spolu. Protože já
bych teda asi to tam tenkrát nezvládla. Dodneška mám s německými papíry - ale i s českými problém. Tohle bylo skutečně zvláštní, čím mě ten průvodčí přivítal: "Tak teda tady máme zase
jednu takovou!"
R.H.: Víte co, to už bylo přeci jenom pár let po roce 68 a taková ta nálada, to nadšení pro emigranty
ze země, kterou okupovali Rusové, tak to už v téhle době vymizelo. Když mluvíte s lidmi, kteří
odešli v 69., v 70. roce, tak naopak jim bylo dáváno najevo, že jsou tady vítáni! "Je to super, že vám
můžeme pomoct!" Ale jakmile pak odcházeli lidé v polovině 80. let, tak už takové nadšení naši
západní sousedi neprojevovali.
No a musím říct, že do takového Norinberka nebo ještě dál- to asi jelo i přes Frankfurt - to všechno
bylo v naprosté pohodě. A pak jsem se najednou začala klepat a klepala jsem se jak ratlík až do
Bonnu. A nevěděla jsem vůbec co děje!
(Zuzana Richter, 349-350/339)

Těmito vzpomínkami na moment opuštění Československa a přechod hranice do

Západního

Německa

se se Zuzanou Richter

rozloučíme

a

stejně

jako u

aktérů

emigrace

"po srpnové" již její další životní osudy v nové vlasti v této práci sledovat nebudeme.
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Cílem této kvalitativní studie bylo
výzkumných otázek k
žijících v

zahraničí.

z pohledu jejích

doplnění

zodpovězením

výše uvedených

našich znalostí o životních osudech našich

Snažili jsme se

aktérů, přičemž

přispět

porozumět komplexitě

jsme se

zaměřili

spoluobčanů

procesu politické emigrace

na emigranty,

kteří

v

současné době

žijí

v bývalém Západním Berlíně.
zároveň

V rigorózní práci nás zajímaly (a) subjektivní a

dobově podmíněné

(b)

motivy a strategie odchodu Čechů do emigrace (1) v po srpnovém období v letech 19681970, (2) "poúnorové emigrace" po roce 1948 a v neposlední

řadě

také (3) emigrace v

období normalizace v 70. a 80. letech.
Teoretickými východisky práce nám byly teorie kolektivní historické
problematika sekundární a terciální socializace, maVadaptace na
biografický
emigrantů

přístup

ke studiu emigrace. Analýza

motivů

zátěžové

paměti,

podmínky a

a strategií odchodu politických

byla zasazena do kontextu dobových (politických a

společenských)

událostí

mezi lety 1946-1989.
Rádi bychom poukázali na pátou kapitolu, jež náleží k praktickému oddílu B. Tato
kapitola "Rámcové historické podmínky pro vznik politické emigrace a

motivy a strategie odchodu v biografii politické ho emigranta "má
přesto

doufáme, že bude

čtenáři

dobově podmíněné

poněkud

složitý název,

srozumitelná.

Z tohoto hlediska se nám
biografiích jednotlivých politických

podařilo postupně
emigrantů

odhalovat motivy a strategie v

v následujících historických úsecích - (1)

nástup a převzetí moci v Československu komunisty v letech 1946-1948, (2) období
politických perzekucí v 50. letech, (3) období

uvolnění

režimu v 60. letech, (4) období

Pražského jara, (5) vpád vojsk zemí Varšavské smlouvy, (7) období konsolidace v letech
1968-1971 (6) období normalizace v 70. a 80. letech.
Paralelně

odhalovány

s popisem historických událostí byly v biografiích

klíčové

respondentů

momenty, které s dobovými událostmi korespondují a

dokládají. Ke každému historickému období nebo události jsme
vyprávění jednotlivých respondentů.

přiřadili

Jinými slovy: mezi historické údaje -

- jsme vložili skutečné životní osudy.
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říci,

Lze
respondentů

že se nám

podařilo

zmapovat a zjistit

klíčové

okamžiky v biografiích

a jejich vliv na rozhodovací proces - motivaci a strategii odchodu do

emigrace.
PřínoseIll

práce jsou nejen nové empirické poznatky o

těchto

emigrantech, ale i

nahlížení na proces politické emigrace z perspektivy, která dosud není v souvislosti s
posrpnovým masovým odlivem obyvatelstva Československa mezi lety 1968-1970 příliš
rozšířená.

Pevně věříme,

emigraci 1968

či

ať

že podobných prací, jež by si daly za úkol mapovat českou politickou

už po únorových událostech roku 1948 nebo po srpnové

sovětské

z období normalizace v 70. a 80. letech - bude i nadále přibývat.
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1. Interview - Jaroslav Koutecký

1.

INTERVIEW S JAROSLAVEM KOUTECKÝM

1.1

Místo a datum konání: Berlín, 1. 8. 2005

Richard Herrmann
(001) Pane profesore, budu se ptát na následující

skutečnosti:

Jak to vypadalo před Vaším odchodem z Československa? Jaké jste měl k tomu důvody?
Dále mě bude zajímat vlastní odchod a jeho příprava.
A následovně Vaše začátky v zahraničí.
Dále se budu ptát na období 70. a 80. let, které jste strávil ve Spojených státech a posléze
v Západním Berlíně.
A v neposlední řadě mě budou zajímat Vaše zážitky po
v Československu - tzn. celá 90. léta až po současnost.

změně

politického systému

Jaroslav Koutecký
(002) Jaké jsem měl důvody k odchodu v roce 1970?
(003) Podívejte se, já jsem byl koncem 40. let v táboru nucených prací. Jak jsem se tam
dostal? Chtěl jsem odejít z Československa již dříve, ale to se nezdařilo.

Jako student jsem byl v jedné studentské protikomunistické sociálnědemokratické
organizaci. Že takovéto aktivity už tehdy neměli komunisté rádi, to je jasné. Ale potom
ve 48. roce byla tato studentská skupina zapletena do písemného odboje a také jsme dělali
"něco víc".
Měl

jsem tehdy nějakou funkci ve spolku studentů na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy. V tomto studentském spolku jsme také často diskutovali, sdělovali si názory na
vývoj politických a společenských událostí a hovořili jsme i o možnosti odchodu. Bavili
jsme se tam jaksi i o tom, jak by to mohlo vypadat a tak dále.
(004) Náhle pak přišel únor 1948 a další události, které mi v Československu znepříjemnily
život.

Byl jsem víc jak měsíc ve

vyšetřovací vazbě kvůli článku

ve studentském časopise.

(005) A po této události mi bylo jasné, že to bude ještě horší. A taky že to bude horší, co se
soudnictví. No tak jsem se rozhodl odejít - emigrovat, a to na Klatovsku.

týče
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(006) Tedy už v roce 1948 jsem se pokusil emigrovat, ale náhodou mě chytli na hranicích.
Ovšem ne úplně v tom tak říkajíc zakázaném pásmu, ale bylo zřejmé, že už jsem směřoval
do toho zakázaného pásma.
Tam jsem to ovšem ale velmi dobře znal, poněvadž jsem tam měl kamarády a známé, kteří
tam žili, a kteří - stejně jako já - plánovali odchod přes hranice. Tito mí přátelé byli za
války v anglické armádě. V těchto místech dostali takový opuštěný statek přímo na
hranicích, takže jsem to tam skutečně velice dobře znal.
A stalo se to, že když jsme se plížili k hranicím, ale ještě tam nebyli, tak si všimli místní
sedláci dvou lidí, kteří se chovali tak, jakoby patřili k nim, ale nepatřili. No, tak na ně
rychle poslali policii - jak jinak. A to byli nějací důstojníci z té polské Armie Krajowe. Ti
se dostali až na hranice a tam je chytli.
A my jsme šli asi 500 metrů za nimi, tak nás chytli také. Ale právě jsme byli ještě stále
hranicemi, takže mi nemohli dokázat "pokus o přechod hranice". Jenom bylo jasné, že
zde byl pravděpodobně "úmysl přejít hranici".

před

Ale stalo se to, že někteří z mých kamarádů, kteří byli zatčeni, si mysleli, že už jsem přešel,
takže to na mě všechno při zatčení hodili. No ale já jsem se přitom zatím nacházel stále na
české straně.

(007) Byl jsem zatčený a vyšetřovaný.
(008) Co se týče toho procesu: vedle pokusu o ilegální překročení hranic se tam také
jednalo o studentský časopis, který jsme vydávali. V případě tohoto studentského časopisu
jsem byl osvobozený, a to z toho jednoho důvodu, poněvadž tehdy ještě platil starý zákon
na ochranu republiky a takováto publikační činnost nebyla tudíž natolik trestuhodná.
(009) No tak jsem se prostě tímto komplikovaným a nepříjemným
v Československu místo toho, abych byl za hranicemi.

způsobem

ocitl zpátky

(010) A vzápětí jsem byl zavřený do tábora nucených prací.
(011) V tom táboru nucených prací na
poměrně rychle propustili.

Kladně

jsem pracoval v ocelárně. A tam

mě

(012) Když jsem odcházel z tohoto tábora, šel jsem na autobus. Tak jsem tam postával,
čekal a najednou se objevil nějaký tatraplán, zastavil a zeptal se mě, kam jedu. Já jsem řekl,
že do Prahy a nastoupil jsem si. On se mě začal vyptávat, co jako dělám. A já jsem mu řekl,
že jsem právě byl v táboru nucených prací a teď odtamtud odjíždím, abych si hledal
nějakou práci. Že to bude těžký, bylo mi jasný.
(013) Načež ten muž řekl: "Kdyby to s tou prací nešlo, tak mě prostě zavolejte! A nebo
zavolejte docenta Jeníčka a řekněte mu, aby se pokusil něco pro Vás sehnat."
(014) Samozřejmě jsem s tím politickým poskvrněním nic nenašel. No tak jsem se skutečně
na toho docenta Jeníčka obrátil. Poté jsem skutečně začal pracovat v hutnickém
výzkumném ústavu.
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(015) Ale v té době začala také má spolupráce s prof. Brdičkou. Prof Brdička mě jaksi
vyzval, abych začal působit v jeho nově založeném ústavu nebo Laboratoři fyzikální
chemie. Tak jsem tam přešel.
(016)

Později jsem dostal

spolu s Brdičkou za tuto práci Státní cenu.

(017) Toto je jaksi moje odysea. Čili, skutečně od táboru nucených prací ke Státní ceně to
bylo velmi rychlé.
(018) V tom je ta romantika, když se člověk dá na scestí. No to je pak jako ze špionáže se "jeden neuvěřitelný příběh odvíjejí za druhým".

prostě: takříkajíc

Jak vidíte, tak v mém životě byla jedna změna za druhou.
Richard Herrmann
(019) Já jsem nevěděl, že jste chtěl emigrovat už v roce 1948. To jsem nevyčetl, když jsem
publikované věci k Vaší osobě a rešeršoval na Internetu.

pročítal

Jaroslav Koutecký
(020) Také že se to nedá všude nalézt, poněvadž to nikde nebylo oficiálně. No
teze byla, že jsem nechtěl emigrovat, ale každý věděl, že jsem chtěl.

samozřejmě,

jsem potom ohromný potíže v 57. roce, jak byly ty maďarské události. Po těch
událostech nastala velká prověrka v ústavech Akademie. Tehdy jsem byl
navržen stranickým výborem na vyhození. Nakonec jsem byl před tou hlavní komisí a tam
jim to - komunistům - nějak s tím vyhozením nevyšlo.
(021)

Měl

maďarských

Já bych zde musel vykládat tolik mnoho pikantních historek, abych vylíčil tehdejší situaci.
Předseda komunistické strany v Ústavu fyzikální chemie dělal, jaký je se mnou kamarád, a
přitom psal anonymní dopisy nejenom na mě, ale taky na šéfa. Ale to ho asi pohr'bilo.
Nakonec to byl on, kdo musel odejít z ústavu. Ale samozřejmě dostal nějaké výborné místo
jako funkcionář.
(022) Já jsem mohl jezdit jedině na Východ. Na Západ jsem vůbec jezdit nemohl. Ale
nejenom to, také jsem neměl žádnou korespondenci. To bylo také zakázané.
Richard Herrmann
(023) A jak jste tenkrát v padesátých letech - od toho roku 1948 - jak jste se cítil jako
v zemi, která se vyvíjela pod vedením
komunistické strany?
občan, jako člověk v Československu -

Jaroslav Koutecký

jsem se cítil strašně jaksi omezený ve své činnosti. Neměl jsem
žádné možnosti kontaktu. A to je v moderní vědě strašně důležité. Byl
jsem zván na různé konference v Americe, ve Francii, ve Švédsku, Švýcarsku. A to prosím
mi nebylo povolené, pochopitelně. No, tak to bylo velmi nepříjemné.
(024) V každém

případě

vlastně formálně
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(025) Kromě toho já jsem zásadně nesouhlasil s režimem. Tedy nejenom se stalinským, ale
i s Leninovým, tedy konkrétně s leninsko-marxistickou filozofií. Protože hlavně také
postoje k vědě, které zde byly deklarované - to byla katastrofa. Když se nějaký filozof
rozhodl, že je něco nevědecké, no tak se to prostě nesmělo provozovat!
(026) Mimo jiné to byla právě kvantová chemie, rezonance - což je jedno z odvětví
teoretické chemie -, kde jednoduše bylo rozhodnuto, že je to protikomunistické. A tak to
bylo prostě zakázané. Ale potom - to bylo hned na začátku vzniku Akademie - jsme spolu
s profesorem Wichterlem měli na Akademii takový velký sezení, nebo seminář. A tam jsme
to tedy, tak říkajíc, spolu obhájili. Takže jsem se mohl věnovat dál výše uvedeným
některým odvětvím kvantové chemie. Dá se to nalézt v jeho pamětech - to jak jsme
bojovali, jak se nám podařilo prosadit náš názor.
Richard Herrmann
(027) A to bylo zhruba ve kterém roce, tahle událost s profesorem Wichterlem?
Jaroslav Koutecký
(028) No to bylo zhruba tak 1955, nebo tak
knížce vzpomíná na náš "boj proti režimu".

nějak.

V každém

případě

Wichterle v té jeho

(029) Já jsem byl samozřejmě protikomunistický, poněvadž jsem s tou ideologií nikdy
nesouhlasil. Z mnoha důvodů jsem ji považoval za krutou. V těch padesátých letech bylo
moře lidí popravených. No, potom se to trošku ulehčilo. Nicméně mi to bylo zásadně
nesympatické.
Richard Herrmann
(030) Jak jste to vnímal u svých kolegů, spolupracovníků - u
Vnímal jste, že by oni třeba byli nějak proti režimu?

těch vědeckých pracovníků?

Nebo naopak, že by je tehdy míň zajímalo, jak ten režim funguje, co
nelidský, že nějakým způsobem je tam něco v nepořádku?
Anebo se o tom v té

době

v okruhu Vašich kolegů,

spolupracovníků

způsobuje,

že je prostě

nebavilo?

Jaroslav Koutecký
(031) No tak v úzkým kruhu se o tom bavilo, samozřejmě, že jo. Taky z těch lidí, se
kterými jsem o tom hovořil- to byli hlavně moji žáci - ti pak skoro všichni emigrovali.
(032) Tak tady bych mohl jmenovat např. Josefa Michla, který se ve Spojených státech
ohromně dobře uvedl. Profesor Michl je tam členem Americké akademie věd a tak dále a
tak dále. Ten byl právě před několika dny tady u mě.
(033) Ale z těch dalších lidí, o kterých jsem věděl, že nesouhlasí s režimem a se kterými
jsme se na toto téma bavili, tak zhruba polovina z nich utekla. Jednak to byli lidé z Ústavu
fyzikální chemie a potom hrozně moc z Ústavu organické chemie, kde byl profesor Šormvelmi důležitý muž -, který byl ovšem také členem Centrálního výboru Komunistické
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strany. Ale byl rozumný a po té sovětské invazi se jednoznačně postavil proti. Kolem něj ti
lidé - jeho výborní žáci - velmi mnoho jich odešlo.
(034) Takže ta atmosféra byla velice nepříjemná, ale samozřejmě se to po 60. roce začalo
uvolňovat. Ale v některých oborech ne tak velice silně. Ale skutečně bylo možno v těch 60.
letech tak říkajíc existovati.
(035) Taky já jsem byl zvolený do Československý akademie. Takže jsem mohl později
jezdit i na Západ.
Richard Herrmann
(036) A to bylo zhruba od kterého roku?
Jaroslav Koutecký
(037) To bylo tak od roku 1962.
Richard Herrmann
(038) Které byly země, které jste v 60. letech navštívil nejdříve ze západní Evropy?
Jaroslav Koutecký
(039) V 60. letech - tedy od toho roku 1962 - jsem

měl

na mysli, že mi byly povoleny

návštěvy tamních vědců zde v Československu. Předtím mi nebylo povoleno ani to.

Na Západ jsem začal jezdit ještě o něco
svazu a do zemí Východního bloku.

později.

A předtím jsem mohl jezdit do

Sovětského

Richard Herrmann
(040) Měl jste tedy v průběhu 60. let nadále pocit "Možná bych
anebo jste měl pocit "Ono se to možná zlepší, uvidíme"?

Protože pak jste

stejně

měl

republiku opustit",

republiku jednoho dne v roce 1969 opustil!

(041) Jak jste tedy vnímal tu atmosféru 60. let do sovětské invaze? Jak Vám to přišlo?
Vám, že politické a společenské uvolnění bylo natolik veliké, že by Vás to
přesvědčilo zde zůstat?
Přišlo

Jaroslav Koutecký
(042)

Uvolnění

bylo veliké,

nicméně

ne

dostatečné.

Richard Herrmann

V době politického uvolnění, kdy jste v letech 1965-67 mohl vycestovat
pracovně do Spojených států, neuvažoval jste tehdy v Americe, že už zůstanete? Že se už
do Československa nevrátíte?
(043)

Dobře.
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Jaroslav Koutecký
(044) Já jsem ovšem nemohl odejít kvůli mým žákům. Samozřejmě že když jsem
byl v 2. polovině 60. let ve Státech, tak mi tam nabízeli, abych zůstal. Ale vrátil jsem se.
(045) A tehdy to v Československu vypadalo tak trošku jinak než po té invazi. To nebyla
taková cenzura, to byl takový rozvoj ve všech oblastech: kultury, literatury, hospodářství i
vědy. Takže to nevypadalo tak beznadějně!
(046) I když já jsem byl vždycky skeptický. Komunismus se
bylo zásadní. No ale stálo to tak říkajíc za pokus.

nemůže

vyvinout pozitivně, to

Richard Herrmann
(047) Kdy jste tedy věděl, že už by se dalo emigrovat, aniž byste tím své žáky poškodil?
Jaroslav Koutecký
(048) Právě po roce 1968, kdy velice mnoho mých žáků - vy smyslu vědeckých žáků taky emigrovalo. Což mi tedy umožnilo se rozhodnout pro odchod, aniž bych někoho příliš
poškodil. Kromě toho moji rodiče byly už také mrtví. Takže jsem nikoho nemohl poškodit.
Měl jsem jedině syna z prvního manželství, ale v té době jsem byl rozvedený a to jsem
tušil, že se mu nemůže moc stát.
Richard Herrmann
Proč

jste neodešel už v tom roce 1968? Nebyla invaze
dostatečným signálem k odchodu?
(049)

sovětských

vojsk pro Vás

Jaroslav Koutecký
(050) Podívejte se, v tom 68. roce jsem nebyl absolutně schopný odejít - byl jsem stále po
úrazu, ke kterému došlo v roce 67. Tehdy jsem měl nejenom zničenou nohu, ale měl jsem
také otřes mozku, kdy jsem byl deset dní v bezvědomí. To víte, že když to trvá déle, tak
ztratíte úplně paměť. To se u mě nestalo, ale něco se přeci jenom změnilo - byl jsem
pomalejší a prostě jsem se aktivně nenaučil některé věci. Já jsem například tady dělal
programování na tehdejších sovětských "superpočítačích Ural", a když jsem potom v 65. až
67. působil jako hostující profesor na John Hopkins univerzitě, no tak tam jsem jaksi
programovalo sto šest. A v tom 68. roce jsem byl jaksi vypnutý - prakticky na dva roky.
Richard Herrmann
(051) No a kdy tedy přišlo to defmitivní rozhodnutí k odchodu?
Jaroslav Koutecký
(052) Já jsem se definitivně rozhodl emigrovat v roce 1969. Ovšem musel jsem ještě chvíli
čekat, protože při poslední operaci nohy se samozřejmě vojenským lékařům podařilo mě
nakaziti - dostal jsem zánět kostní dřeně.
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(053) Když to bylo vyléčený, tak mi nic nestálo v cestě. No a kromě toho to bylo právě
období, kdy odvolali Dubčeka. Bylo mi o to více jasné, že zde není vůbec žádná
perspektiva.
Richard Herrmann
(054) Rád bych se zeptal, jestli si vzpomenete přesně na ten den, kdy Vám bylo jasné:
"Dobře, odejdu a už se nevrátím!" Nebo: "Dobře, teď to vím, že emigruji!"

vybavíte ten den, tu atmosféru, tu náladu a jestli mi můžete popsat, jak se
člověk vlastně cítí v takové situaci, kdy najednou definitivně udělá takovéto rozhodnutí?

Jestli si

nějak

Jaroslav Koutecký
(055) Kdy jsem definitivně to rozhodnutí učinil? No, podívejte se, po tom, co zde natropili
Sověti a jejich armáda. Po tom, jak se opět začal vyvíjet tlak na společnost. No, tak jsem
říkal: "Tohleto nemá vůbec žádný smysl!" Většina politické reprezentace byla pro okupaci
sovětskými vojsky a prakticky celý národ kapituloval. Dalo se počítat s postihy
v zaměstnání. Pro mě z toho vyplynulo, že to je absolutně nemožný, abych nadále zůstal
v Československu.
(056) Tehdy jsem byl v roce 1969 pozvaný do Kanady na jednu vědeckou konferenci. No a
bylo jasné, že se už nevrátím.

mně

Ale to bylo na poslední chvíli,

poněvadž

v září 69 sklapla klec a pak už to nebylo možné.

Richard Herrmann
(057) Takže jste vlastně odjel do Kanady na konferenci a už jste z Československa odjížděl
s tím vědomím, že už se nevrátíte.
Jaroslav Koutecký
(058) Ano,

přesně

tak!

Richard Herrmann
(059) Takže to rozhodnutí nepřišlo v Kanadě, ale přišlo už v Československu?
Jaroslav Koutecký
(060)

Pochopitelně!

Richard Herrmann
(061)

Proč

se ptám? Dočetl jsem se, že jste se rozhodl zůstat v zahraničí až v Kanadě.

Jaroslav Koutecký
(062) Ne, ne! V Kanadě jsem se jaksi

oficielně

v 69. roce rozhodl. Ale

zůstat celou tu dobu už od svého odchodu z Československa.
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Richard Herrmann
(063) Tedy v Kanadě jste nějakou dobu působil. Když jste odjel v roce 69 na tu konferenci,
jaké jste měl vyhlídky na uplatnění?
Jaroslav Koutecký
(064) No tak já jsem tam čekal na nějakou nabídku z nějaký univerzity. A dostal jsem čtyři
nabídky. Dvě z kanadských univerzit a dvě nabídky z Ameriky.
(065) A zatím jsem prostě hostoval na Johns-Hopkins University v Baltimore, kde jsem byl
jako hostující profesor v letech 1965 až 67, tedy před tím, než jsem se vrátil do
Česka - do Československa tedy.

předtím

(066) Z těch čtyř nabídek jsem si vybral profesuru na Graduate School of Science
v Yeshiva University v N ew Yorku.
(067) No a začátky byly ohromné, ale potom z nejrůznějších důvodů
nebylo dost peněz na výzkum) jsem začal uvažovat o jiné univerzitě.

(především později

(068) A tak jsem přijal nabídku z Berlína na Freie Universita.1.
Richard Herrmann
(069) Ale to už bylo v roce 1973. To znamená, že Vy jste opravdu v té
Spojených státech byl více jak 3 roky.

Kanadě

a ve

Jaroslav Koutecký
(070) Ano, přes tři roky. Tam se taky ale v té době ohromně změnily poměry, víte.
když jsem tam byl v 66. a 67. roce, tak se prostě na vědě nešetřilo. A potom,
když jsem tam dorazil začátkem 70. let, tak se začalo právě na vědě šetřit.
Poněvadž

(071) Vzniklo to tím, že tato univerzita, kde jsem byl, byla vlastně židovská škola a do jisté
doby dostávala také příjmy od státu, ale ty se jí náhle omezily. Omezily se jí z toho
důvodu, že tehdy vešlo v platnost nařízení, že škola, pokud chce být podporována státem,
tak nesmí být takříkajíc buď nábožensky nebo rasově omezující.
Samozřejmě že se tato škola nemohla od základu
ohromné ochuzení pro rozpočet školy.

změnit

- což tedy znamenalo, že to bylo

Richard Herrmann
(072) A teď bych se ještě zeptal k tomu rozhodnutí, které jste učinil ve Státech - při tom
prvním pobytu - vrátit se zpátky do Československa, přestože Vám nabízeli, jak jste říkal,
místo na univerzitě. To musela být přeci lákavá nabídka. Jak jste to prožíval?
Jaroslav Koutecký
(073) Je to pravda, já už jsem měl veliký pochyby v 66. roce, jestli se mám vrátit. Měl jsem
pochyby, ovšem tehdy to bylo období takříkajíc té euforie, tak jsem si myslel: radši se
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vrátím. Byla to ode mě vysloveně volovina,
nejlepších univerzitách.

poněvadž

v té

době

jsem mohl dostat místo na

(074) A potom, jak už jsem uvedl, byly také ty rozpočty univerzit
to už byla jaksi zameškaná příležitost.

hrozně

omezené. Takže

(075) Podívejte se, hlavně ale bylo pro můj návrat tehdy rozhodující, že jsem tady měl řadu
- 10 nebo 8, kteří byli skutečně výborní. A prostě kdybych odešel, tak by byli zničeni.

žáků

Richard Herrmann
(076) Rozumím. To je zajímavé, že jste opravdu myslel na ty druhý - na 10 lidí, kteří tady
byly, kterým jste vlastně jejich kariéru pomohl dokončit, nebo řekněme ten nástup do té
kariéry.
Jaroslav Koutecký
(077) No jo, podívejte se, to byli lidé, kteří byli prakticky už zralí, tak
zralí", aby se mohli vyvinout jako mladí vědečtí pracovníci.

říkajíc "vědecky

(078) No a je jasné, že potom, když tito lidé odešli do Ameriky nebo do Kanady, takže
tady taky už nic nedrželo.

mě

toho to ovzduší po 68. To si musíte představit tak, že tam prostě nikdo
nevěřil na nic. Zároveň zde stále zůstávalo vojsko Sovětském svazu, to mě taky
přesvědčovalo o tom, že už se nic nezmění.
(079) A

kromě

Richard Herrmann
(080) Takže celkově ta atmosféra po srpnu 68 a
o tom, že ...

vlastně

vývoj událostí do roku 69 Vás

přesvědčili

Jaroslav Koutecký
(081) ... že to nejde!
Richard Herrmann
(082) Zeptám se na takovou, jakoby praktickou nebo spíš technickou otázku. Jak vypadala
taková příprava k odchodu ve Vašem případě? Co jste si tehdy řekl?

Zvažoval jste:

"Dobře,

to si potřebuji vzít s sebou, tohle je nutné, tohle tady nechám?"

Je to taková vyloženě spíš jakoby technická otázka.
Jaroslav Koutecký
(083) No

pochopitelně

bylo nutné, aby člověk odjel takříkajíc "nahej".

Richard Herrmann
(084) Z jakého

důvodu?
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Jaroslav Koutecký

aby to nevypadalo, že tam člověk chce zůstat. No ne "nahej" - to myslím
Tak prostě bez spousty věcí - jaksi nenápadně! Necháte tady byt, že
jo. Nechal jsem tady knihovnu, nechal jsem tu ... no prostě všechno! No ne "nahej", ale
jeden dva kufry, poněvadž jinak by byl člověk podezřelý.
(085)

Prostě

samozřejmě obrazně.

Richard Herrmann
(086) Jak jste informovalo svém připravovaném odchodu své nejbližší přátele, známé,
spolupracovníky? Nebo jste je neinformoval? Nebo jste informoval jenom diskrétně pár
vybraných lidí?
Jaroslav Koutecký
(087) Řekl jsem to jenom asi dvěma nebo třem lidem, například mé sekretářce. A dále
mým spolupracovníkům, kteří jaksi taky uvažovali o odchodu. To prostě nebylo možné
sdělit to lidem, které jste neznal. Všecko hned od začátku muselo pro okolí vypadat tak, že
se k žádnému odchodu do emigrace nechystáte, že jedete jenom na krátkou dobu do
zahraničí a zase se vrátíte.
Richard Herrmann
(088) Dobře, takže u Vás vlastně ten odchod v podstatě neproběhl nějak dramaticky.
Protože někteří lidé mi vyprávěli takové docela dramatické odchody, že přejeli v Jugoslávii
hranici a neuposlechli výzvy pohraničníků a prostě projeli do Itálie. Nebo jsou známy
různé nejkurióznější způsoby, jak se lidem podařilo dostat na Západ, jako např. pomocí
rogala, balonu, přeplavat řeku atd.
Jaroslav Koutecký
(089) U mě to nebylo tak dramatické, ale [Rajsr]

například vyskočil

z lodi.

Richard Herrmann
(090) [Rajsr]? Nevím přesně kdo to je.
Jaroslav Koutecký
(091) To je profesor z Technické univerzity - můj dobrý kamarád, který se rozhodl, že
emigruje, ale v době, když už bylo trošku pozdě. Tak to musel udělat nějak chytře. Tak
zjistil, že nějaké československé lodě jezdí velice blízko švédského pobřeží. Takže s celou
svou rodinou naskákali do moře a oni je potom ve Švédsku vytáhli.
(092) Tak u mě to nebylo tak dramatické, poněvadž já jsem pouze sednul na letadlo a o nic
jsem se nestaral. Poněvadž já jsem nepředpokládal, že se vrátím.
Richard Herrmann
(093) A když jste byl v tom letadle a teď jste těch několik hodin
přemýšlel? Co se Vám honilo hlavou?
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Jaroslav Koutecký
(094) No, abych byl už pryč! Opravdu to tak bylo, protože ta situace v Československu
byla pro mě nepřijatelná a já jsem viděl, že ten stalinský režim se tam neustále bude držet!
To vlastně bylo po vpádu Rusů všechno potopený. Nikdo v nic nevěřil. A komunistům
v roce 1969 už jsem prostě nedůvěřoval. To jsou období, kdy se člověk musí ozvat, ale ta
společnost rezignovala.
(095) To naopak, když jsem se vracel v prosinci 89, to mě pak pozvali, abych se zúčastnil
zasedání Akademie věd, kde mi dali nazpět moji hodnost. No tak když jsem se vracel tehdy
do Prahy, tak jsem byl skutečně pohnut! Poněvadž já jsem měl a mám Prahu strašně rád.
Richard Herrmann
(096) Ale když jste
ne moc citové?

odjížděl,

tak jste se pohnut necítil? Spíš to bylo takový

racionálnější

a

Jaroslav Koutecký
(097) No to muselo být racionální!
(098) I když jsem se narodil tedy někde na Moravě, tak ty léta, co jsem strávil v Praze, jsou
moje léta! Praha je krásná. To prostředí univerzitní, i když částečně pokažené
komunisty, bylo velmi zajímavé. Ale i studenti byli zajímaví. A byly by další a další věci,
na které se dá vzpomínat.
nejkrásnější

(099) No jednoduše, když jsem se rozhodl, tak jsem se teda rozhodl!
Richard Herrmann
(100) A teď jste přijel do té Kanady a byl jste tam několik

měsíců?

Jaroslav Koutecký
(101) Ne, ne. Tam jsem byl velice krátce. Tam jsem byl asi dva
čekal na pozvání na nějakou univerzitu.

měsíce, poněvadž

já jsem

(102) Ale stalo se to, že do té Kanady - do města, které se jmenuje Waterloo - odešli dva
moji výborní žáci. No a ti tam chtěli udělat nějaké velké výzkumné středisko - středisko na
výzkum povrchů pevných látek, kde by se uplatnily moderní metody pro fyziku pevných
látek. To se ovšem ale přepočítali, samozřejmě se to nepodařilo.
(103) Tudíž jsem čekal měsíc nebo dva měsíce a potom jsem dostal ty nabídky
univerzit a pak jsem se rozhod pro jednu, která byla právě asi ta nejšpatnější.
Richard Herrmann
(104) Pro ten New York?
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Jaroslav Koutecký
(105) Ano, to byla právě ta židovská univerzita - Graduate School of Science, Yeshiva
University v New Yorku.
(106) Ale

přitom

to byli výborní lidé. No ale když nejsou

fmanční prostředky,

tak to je

nepříjenrné.

Ale to spíš byla souhra velmi
špatné fmanční situace.

nepříjenrných

(107) No a pak, jak už jsem uvedl,

přišla

okolností, které tuto školu dostaly do takové

nabídka z Německa z Freie UniversiUit.

Richard Herrmann
(108) A nyní k těm prvním
dojmy.

měsícům: chtěl

bych se Vás zeptal na

některé

subjektivní

Když jste byl najednou v Kanadě a potom ve Spojených státech, což bylo v podstatě víc jak
tři roky, jak jste ty první měsíce vnímal svoje okolí? Jaké Vám přišlo? Čeho jste si všímal?
Co na Vás zapůsobilo?
(109) Další otázka: Jak to bylo s jazykem? Uměl už jste dobře anglicky z Československa?
Jaroslav Koutecký
(110) To je především otázka: kdy to bylo? Já jsem tam byl dvakrát. Nejprve při tom
hostování a pak když jsem emigroval a musel jsem hledat zaměstnání a posléze jsem tam
žil a pracoval.
Richard Herrmann
(111) Tak tedy při tom prvním pobytu, jak to tedy bylo s jazykem.
anglicky již z Československa?

Uměl

jste

dobře

Jaroslav Koutecký
(112) To absolutně ne. Já jsem se předtím neučil anglicky vůbec. Poněvadž jsem neměl
možnost jezdit nikam do zahraničí. To se ale týkalo mého prvého příjezdu do Spojených
států. Ale rozumí se, že jsem se musel nějak anglicky naučit.
(113) To znamená, že
anglicky uměl.

při

(114) No a ty dojmy ze
pobytu.

tom druhém

společnosti,

příjezdu

- v roce 1969 - už jsem

samozřejmě

které nyní popíši, to spíš také platí o mém prvém

Tedy když jsem byl na tom prvním pobytu v Baltimore, tak to jsem se cítil báječně. Tam ti
lidi, to prostředí, to bylo prostě ohronrný! Kulturní prostředí na úrovni atd. Takže tam jsem
se cítil dobře.
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(115) Když jsem tam byl, tak jsem byl překvapen ohromnou tolerancí, kterou jste mohl
sledovat v tom, že tam jsou sekty, nebo skupiny lidí, kteří odmítají moderní civilizaci a
mohou tam bez problému existovat. A na druhý straně jsou tam střediska nebo školy, kde
jsou školení nejlepší pianisti, nejlepší vědci atd.

A samozřejmě ty možnosti pro mě jako vědce tam byly tehdy lepší, i když do určité míry
taky omezený, ale v každém případě lepší než v Evropě. I když já mám tedy Evropu rád.
Vždycky jsem byl evropský patriot.
(116) Ale musím také říct, že mi to dnešní antiamerické vykládání přijde jako nesmyslné,
jsou tam samozřejmě ohromné rozdíly mezi lidmi, mezi institucemi, v jejich
kvalitě, zaměření atd. Tyhlety antiamerické výklady mi vždycky přišly jako velmi
neobjektivní.

poněvadž

Ti, co šíří tyto názory, jsou lidé, kteří se pohybovali nejspíš jenom na americkém venkově,
kde je to tak říkajíc všecko velice provinciální. No a nemáme takové rozdíly mezi městem
a venkovem také u nás v Evropě?
(117) Samozřejmě, když se projíždí venkovem, tak vidíte
jaksi všechno ze dřeva, jednoduché, ne právě výstavní.

Na druhé

straně

nekonečné

lány a osady, kde je

takový New York nebo San Francisko, Chicago jsou

mimořádně

krásná

prostředí.

Ovšem člověk taky musí vědět, jak se tam prosadit. A kromě toho musí mít

člověk

peníze.

Richard Herrmann
(118) Bylo
nepříjemně

něco, co by Vás tam třeba nějakým
nebo příjemně ve Spojených státech?

způsobem

rušilo nebo

překvapovalo

Jaroslav Koutecký
(119) Podívejte se, to záleží na
společnost ohromně skvělých lidí
ohromné rozdíly - plus a mínus negativními lidmi a negativními
člověk potkává zde i tam.

lidech. Když jsem byl v tom Baltimore, tak tam byla
tak jaksi intelektuálně. Ale všude, i tam, ovšem existují
mezi pozitivními lidmi a pozitivními institucemi a mezi
institucemi, které jsou velmi primitivní, a bohužel i ty

(120) Ale ta Amerika nakonec má význam v tom, že je to jakási brána do moderního světa.
Takže jaksi ten antiamerikanismus, byť je v tuto chvíli ohromně módní, a to hlavně tady
v Německu, je podle mého názoru hloupý - tedy ve smyslu jako "omezený", poněvadž
vychází z věcí, které pramení z neinformovanosti.
Richard Herrmann
(121) No a když jste potom dostal nabídku přednášet na Freie Universitat tady v Berlíně,
tak jste se rozhodl okamžitě, nebo jste se rozmýšlel?
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Jaroslav Koutecký
(122) No jistě, hned! Poněvadž to bylo výborné místo. A kromě toho byly zde lidé, kteří
pracovali v Max Planck Institutu. Znal jsem jejich činnost a oni znali mou činnost
v elektrochemii a v chemii povrchů. Bez takovýchto vědeckých kontaktů není možné dobře
pracovat. Věděl jsem, že budu moct být v Berlíně se svou činností více méně spokojený.
Richard Herrmann
(123)

Před

rokem 1973 jste se nikdy do Berlína nepodíval? Jel jste zase do

úplně

nového

prostředí?

Jaroslav Koutecký
(124) Podíval jsem se v 60. létech do Východního Berlína. Navštívil jsem tam různé
ústavy, německou akademii věd atd. Díky uvolňování u nás jsem se také v 60.
letech dostal do Gottingenu a tam bylo vidět ty ohromný rozdíly v úrovních mezi těmito
dvěma státy - mezi východním a západním Německem.

vědecké

Richard Herrmann
(125) A teď se znova zeptám: jak to bylo s jazykem? Vy jste přijel do
jste uměl?

Německa

a německy

Jaroslav Koutecký
nějak

(126) Já jsem špatný na jazyky, velice špatný, bohužel. A taky po tom úrazu mi
nefunguje tak, jak by měla.

paměť

(127) Ale já jsem prakticky uměl dobře francouzsky. Německy ne tak
samozřejmě ano. Jediná moje špatná známka na gymnáziu byla z němčiny.

dobře,

(128) Potom jsem, když jsem mohl jezdit do Sovětského svazu, tak jsem se
Samozřejmě, sice jsem měl přednášky, ale ta moje ruština byla jednoduchá.
(129) No, a angličtinu jsem se
k těm jazykům, co můžu říct.

učil

ale

učil

něco

rusky.

prakticky až v tom 65. - 66. roce. Tak to je tak

nějak

Richard Herrmann
(130) No a tady v Berlíně, když jste teda pak
v němčině, předpokládám?

působil

jako profesor, tak jste

Jaroslav Koutecký
(131)

Samozřejmě,

musel jsem v němčině.

Richard Herrmann
(132) To znamená, že jste se musel velmi rychle
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Jaroslav Koutecký
(133) To jsem se musel přizpůsobit! I když bohužel jsem nedělal kurzy, které jaksi pro
zlepšení toho jazyka by byly dobré. Dneska jsou takové kurzy, že je možné prakticky
v minimální době se optimálně naučit psát, vyjadřovat atd.
(134) Taky díky tomu úrazu, víte, já jsem byl vždycky takový jako zpomalený. Díky tomu,
že jsem se musel kompletně věnovat vědecké práci, tak mi nevyzbývalo tolik času na
jazyky. Což ale tedy nakonec ta vědecká práce není zas tak špatná.
Richard Herrmann
(135) Dejme tomu, že utekly čtyři roky po Vašem odchodu z Československa, Vy máte za
sebou pobyt ve Spojených státech a jste najednou tady v Berlíně na Freie UniversiUit.
Jak jste vnímal v této době svoji situaci ve vztahu k vlasti - jak jste vzpomínal na vlast, na
Československo po těch již několika letech.
Jaroslav Koutecký
(136) No tak trochu s nostalgií. Ale zase jsem to tolik raději neprožíval, protože bohužel
bylo mi jasné, že tady není žádná možnost se vrátit. A tato možnost se začala ukazovat
teprve až v posledních dvou letech před rokem 89, tehdy od nástupu Gorbačova začalo být
jasné, že ten režim nestojí na pevných nohách.
(137) A tedy více

méně

jsem prostě

nepočítal

s tím, že se mohu vrátit i na nejkratší dobu.

Richard Herrmann
(138) Jaké jste tady v Berlíně, nebo i třeba předtím ve Spojených státech, měl kontakty
k dalším lidem z Československa - at' už k vědeckým kolegům anebo dejme tomu i
k lidem, kteří nebyli z Vašeho oboru, ale přesto pocházeli také původně z Československa.
Jaroslav Koutecký
(139) S vědeckými pracovníky byly velmi čilé kontakty, ale nikoliv v těch organizacích
emigrantských. A to z jednoho důvodu, já jsem měl tehdy syna z prvního
manželství, a takže jsem nechtěl mu dělat problémy, tzn. býti nápadným tím, že bych se
angažoval v aktivitách nějakého emigrantského spolku.
takříkajíc

(140) A

kromě

toho ty emigrantské spolky ne vždycky

vytvářely zvlášť

motivující

prostředí.

(141) Řekněte mně, jaký to má smysl?! Udržování tady v zahraničí nějakých vzpomínek na
vlast. Možná, že se zachovají jisté tradice. Ale to si člověk musí udržovat sám. Kromě toho
má žena je Chorvatka, takže my jaksi jsme každý trochu odjinud. Myslím, že nebylo tolik
důvodů, aby člověk měl nějaké čilé kontakty s krajany.
(142) Moje žena pracuje také v teorii
které jsou

něčím

klastrů

mezi atomy a velkými

a nanostruktur. To jsou velice malé struktury,

částicemi,
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směsici

vlastností atomových a pevnolátkových. Z toho Je možné dostat

materiály, které jsou ohromně

důležité.

Jen tak mimochodem, moje žena je teď profesorkou na Humboldtově univerzitě.
Richard Herrmann
(143) Takže spíš jste měl tedy méně

kontaktů?

Jaroslav Koutecký
(144)

Méně kontaktů.

Richard Herrmann
(145) Zkuste prosím popsat i
státech anebo zde v Německu.

těch

pár

kontaktů, ať

už s těmi emigranty ve Spojených

Jaroslav Koutecký
(146) V Americe jsem se zmiňovalo kontaktu s mými žáky.
(147) A tady to bylo několik lidí - asi 5 nebo 6 Čechů - profesorů na Freie UniversiHit, kde
jsemjá také působiL A někteří byli jaksi velice zajímaví, někteří byli zase méně zajímaví.
(148) Tady byly styky poměrně ve smyslu trochu politickém, řekněme ve

směru Chartistů.

(149) Například tady ten obraz, vlastně oba dva, jsou od Kotíka. To je syn Pravoslava
Kotíka. S tím jsme byli tady velmi zadobře, měli jsme podobné problémy atd. Tak říkajíc
uměli jsme komunikovat na podobné bázi.
Richard Herrmann
(150) Jak tady vypadal, jestli jste to vůbec zaregistroval, nebo jestli jste mělo to zájem,
tedy jak tady vypadal "český společenský život"? Zaregistroval jste, jestli tady v Berlíně
byla nebo se utvářela nějaká taková "česká obec"?
Jaroslav Koutecký
(151) Ne, já jsem se na životě místní

české

obce nepodíleL Ty kontakty byly velmi mizivé.

Richard Herrmann
(152) No a z Vašich žáků, studentů pak tady v Berlíně, to byli
předpokládám. A objevil se občas také nějaký Čech od nás?

převážně Němci,

Jaroslav Koutecký
(153) Měl jsem taky některé žáky - Čechy. Chytili se tady dobře. Byli asi tak dva nebo tři
Češi, kteří byli také někteří velice dobří. Ti dělají momentálně kariéru také v České
republice.

139

PŘÍLOHA

1

1. Interview - Jaroslav Koutecký

Richard Herrmann
(154) No a teď dejme tomu, že se nacházíme v polovině 70. let, jsme v Západním Berlíně.
A teď uteklo - do roku 1989, tedy do prosince 89, kdy jste se přijel po letech podívat do
Československa - dalších 15 let. Když jste se v té době podíval zpátky, jak jste vnímal ten
ubíhající čas od té první poloviny 70. let?
Jaroslav Koutecký
(155) Jednoduše a komplikovaně
prací a přednášením.

zároveň!

Ten

čas

ubíhal a já jsem se zabýval v Berlíně

vědeckou

(156) A najednou se to u Vás změnilo a já jsem začal od toho roku 89 jezdit každý měsíc
do České republiky. Poněvadž jsme tam založili Grantovou agenturu a krom toho jsem byl
členem Akreditační komise. Takže já jsem byl vždycky aspoň jeden týden nebo 14 dní
měsíčně v Praze.
(157) Formálně mám tam syna, ale mám stále
zas české, ale to z různých důvodů nemá smysl.

A tak tam jsem byl velice

německé občanství,

mohl bych mít možná

činný.

Richard Herrmann
(158) To znamená, že jste od toho roku 1989/90 byl v Česku stále více aktivní.
Jaroslav Koutecký
(159) Jak jsem už řekl, těch aktivit nějako postupně přibývalo. Později jsem byl také činný
v Akademickém hodnotitelském grémiu. To byla příšerná práce! Já jsem tam byl velice
činný, ale teď už ne, poněvadž ze zdravotních důvodů to není možné.
(160) No ale

teď mě

každý uznává,

poněvadž

už nikomu nemůžu uškodit.

Richard Herrmann
(161) To pak najednou muselo být spousta práce? Od roku 1990, kdy jste strávil z měsíce
týden až 14 dní v Česku?
Jaroslav Koutecký
(162)

Příšerná,

to byla příšerná práce.

Richard Herrmann
(163) Bylo to daný tím, že se to jakoby vyvinulo nebo
jste tak jako chtěl zas najednou u nás být nějak činný?
Jaroslav Koutecký
(164) No

chtěl! Pochopitelně

jsem to

chtěl!
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(165) Ta česká věda, ti vědci můžou být velice dobří. A to je taky vidět, nako1ik ohromně
byli jako emigranti. Ale právě v těch posledních desetiletích bylo tolik různých
překážek, aby mohl nastat pořádný rozvoj české vědy. Ta situace vědy v Československu
v 90. letech mi přišla jako velmi obtížná.

úspěšní

(166) V tomto článku na stránce 128 je to, co si myslím. To je myslím klíčový. Tedy co se
té český vědy a toho, proč jsem se tam snažil trochu nějak působit. Opírám se o moje
zkušenosti z těch různých hodnotitelských grémií. Takže se na to podívejte.

týče

Richard Herrmann
(167) A do kdy jste teda potom v těch 90. letech takhle v Česku ještě působil? Do teď
donedávna?
Jaroslav Koutecký
(168) Ještě před dvěma roky jsem to
tak jsem musel s tím skončit.

dělal.

Ale potom jaksi jsem měl potíže se zdravím, a

(169) Ale taky to najednou všichni uznávají, že to bylo zajímavé a
v Čechách!

důležité,

co jsem

dělal

Richard Herrmann
(170) Jak Vás u nás přijímali? Vždyť se ví, že třeba emigranti, kteří najednou přijdou po
dvaceti letech, byli i svými bývalými kolegy občas neradi viděni. A nebo dokonce nařčeni
z toho, že ať neradí, že tu nemuseli trpět atd.
Jaroslav Koutecký
(171) No to je jasný, to je jasný!
Richard Herrmann
(172) Zažil jste to taky občas? Takový náznaky nebo narážky?
Jaroslav Koutecký
(173) No

samozřejmě!

No

Ono se mi to nesdělovalo

samozřejmě!

veřejně,

To je věc, která se mi nevyhla.

ale jaksi jsem věděl, že mají ke

(174) Já jsem tehdy říkal, že je absolutně nutné tedy
bylo nerado slyšeno. To udělalo asi své.

"méně vědy,

mně

výhrady.

ale více kvality"! A to asi

(175) Později jaksi najednou všichni říkali, že to bylo dobrý, důležitý, tento můj kritický
postoj. Dostal jsem zlatou medaili Karlovy univerzity, zlatou medaili Bratislavské
univerzity, Ostravské univerzity, nejvyšší vyznamenání Akademie věd. A takže prakticky
najednou to jde.
(176) Ovšem já jsem byl spíše otrávený, protože jsem toho názoru, že kdyby se využily ty
možnosti hned na počátku, tak by se i mnoho lidí z emigrace vracelo. Já bych se také vrátil!
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Jenomže tam jsem jaksi měl dojem, že bych více
podporoval úroveň vědy.

překážel

ambicím jiných lidí, než abych

(177) Takže ta hodnotitelská grémia, Grantová agentura atd., tam všude jsem byl činný. No
ale to tak člověk cítil, absolutně hodně jsem vnímal potřebu být ve své bývalé vlasti nějak
užitečný.

(178) Chtěl jsem také, aby hned po revoluci v 90. roce byla zreformována Akademie
Ale k tomu nedošlo, pochopitelně.

věd.

Richard Herrmann
(179) Pane jo, Akademie věd, to je dost velký kolos, ne? Komplikovaný, strukturovaný.
Takže tam by asi toho bylo hodně.
Jaroslav Koutecký
(180)
dělalo

Jistě

že jo! Bylo by tam toho mnoho na práci. Představoval jsem si, aby se to tam
trošku jako v Max Planck Gesellschaft v Německu.

(181) Je tam příliš stabilních struktur a prakticky tam vidíte nepohyblivost. A ještě k tomu
tam vládne takové určité hodnostářství. A to je špatné pro českou vědu. A s tím jsem
nemohl souhlasit!
Richard Herrmann
(182) Já se teď zeptám tak ještě trošičku z pohledu etnologa, který se zajímá o integraci, o
adaptaci emigranta na cizí prostředí.
(183) Za jak dlouho, když jste byl, dejme tomu v těch Spojených státech v 70. letech, za jak
dlouho jste měl takový pocit: "Už se tady cítím dobře, už jsem se nějak s tím novým
prostředím sžil." Nebo: "Už se umím tady v tom pohybovat, jak si představuji."

Za jak dlouho
Samozřejmě

přijde

takový pocit, když je člověk takhle v zahraničí?

tato otázka platí i pro Váš berlínský pobyt.

Jaroslav Koutecký
(184) To záleží na tom, o co máte takříkajíc zájem. Poněvadž pochopitelně moje integrace,
a i tady v Německu, byla nakonec mizivá. Poněvadž prakticky tady ty moje snahy se spíš
týkaly vědecké práce, a tím pádem o integraci do německé spo lečnosti se nedá příliš
mluvit.
(185) Ale musím říci, že bohužel jsem se tady v Německu necítil, nechci říct špatně, ale
necítil jsem se vůbec integrovaný. Aniž bych předpokládal, že se někdy vrátím! Skutečně
jsem na to nečekal a ani nepočítal s tím, že se někdy budu moct vrátit do Československa.
(186) Měl jsem zde v Německu jisté potíže tedy s vzájemným pochopením - tak jakoby
hlubším.
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(187) No, spíš mnohem lépe jsem se adaptoval hlavně za toho prvního pobytu v Americe.
Richard Herrmann
(188) To znamená v letech 1965 - 67 v tom Baltimore.
Jaroslav Koutecký
(189) Ale taky to je více méně náhoda. Takže potom, když narazíte na zajímavé lidi, tak je
to pak řetězová reakce, že Vás potom seznamují s dalšími zajímavými lidmi.
(190) No a tady to bohužel nebylo tak jednoduché. Nějak se mi nepodařilo narazit na
místní, se kterými bych - řekněme - si niterně rozuměl. A od toho se nejspíš odvíjela má
mizivá integrace v Německu. Ty důvody nechci příliš rozebírat.
(191) Podívejte se, to jsou více méně náznaky, víte? To je otázka společenských styků,
kterým jsem se díky svému postavení samozřejmě nemohl vyhnout. To znamená, že jsem
měl mnoho známých. Lze říci, že máme i tzv. "velmi dobré známé". Ale ,,známí" a
"přátelé" jsou dvě velmi rozdílné věci.
Richard Herrmann
(192) A v té Americe jste

měl

pocit spíše takové

větší otevřenosti?

Nebo?

Jaroslav Koutecký
(193) Já nevím, no, takové

větší

tolerance!

Richard Herrmann
(194) Dobře. Nyní se ještě zeptám na takovou věc, jakou je "stesk po domově, po vlasti"
nebo třeba po Praze, po Česku. To přeci muselo občas někde vyplavat na povrch?
Bylo to tak? Nebo? Muselo to tak být.
Jaroslav Koutecký
(195) Já jsem člověk vysloveně introvertní, takže jsem to celé někde uvnitř trpce pociťoval.
Ale pak v průběhu času si tyto emoce člověk nějak zas tak neuvědomoval. Teprve, když
jsem se vracel do Prahy, tak jsem div nebreče1.
Richard Herrmann
(196) A když jste potom v Praze v 90. letech a vlastně ještě před dvěma lety tam působil a
jezdil, měl jste pocit, že Vás to, abych tak řekl, naplňuje? Že třeba i doháníte něco, co Vám
maličko v těch 70.,80. letech bylo tou emigrací odepřeno?
Jaroslav Koutecký
(197) No to je jasné.
(198) Ta

akreditační

Samozřejmě

že jsem tam hrozně rád jezdil.

komise byla "an sich"

strašně

bohatá instituce. Takže jsme jezdili po

nejrůznějších, nejkrásnějších částech Čech i Moravy. No ale defacto to bylo hrozně
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kteří

to organizovali,

poněvadž

ti členové

těchto

komisí

(199) No ale strašně miluji jižní Čechy s tou renesancí. Já jsem taky maturoval v Telči, což
je taky nádherné město.

Richard Herrmann
(200) Dobře, já myslím, že jsme se dostali v podstatě až do
všechny důležité body. Takže já už bych byl s otázkami u konce.
Děkuji

Vám pane profesore za Vaši trpělivost.
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Místo a datum konání: Berlín, 2. 8. 2005

Richard Herrmann
(001) Takže začínám s otázkami. Vezmu to

postupně

od toho nejstaršího období až po teď.

Zajímalo by mě, jaké jste měl před Vaším odchodem z tehdejšího Československa motivy,
důvody, které přímo nebo nepřímo vedly k tomu, že jste nakonec opustil republiku.
Nebo také bych se zeptal možná takto: jak jste se tehdy cítil u nás a jestli tam byly ty a ty
závažné důvody, které rozhodly, že jste si jednoho dne řekl: "Tak, a já prostě emigruji!"?
Jak jste tenkrát vnímal situaci u nás? Byly tam věci, které Vám nevyhovovaly, štvaly Vás
nebo se Vám prostě nelíbily, neseděly Vám. Byla to tehdejší společnost, nebo celý ten
politický systém?
Samozřejmě

že mi odpovídejte postupně a já ty otázky zase zopakuji.

Imrich Tomáš
(002) No to je dost obtížné to teď takhle komplexně říci nebo
osmašedesátým mi moc nebylo. Když jsem odešel, bylo mi 19, 20 let.

No řekl bych, že jsem jednoduše chtěl

vidět

vysvětlit.

Před

"ten svět".

Richard Herrmann
(003) To byl jakoby jeden z těch hlavních

impulsů?

Imrich Tomáš
(004) Tenkrát přišel přeci do politiky Dubček - tak 1967. Tak v tom období jsem neměl
zájem odejít. To bylo období, kdy jsme se nepochybně cítili svobodněji, byla zde naděje, že
se vše nějak vyvine k nějaké svobodě.

až po roce 1968, tedy poté, co přišli ruští vojáci, no a taky se vyměnili politici.
Řekl bych, že tam se u mě začaly teprve objevovat nějaké politické myšlenky, tehdy jsem
si najednou i uvědomoval utlačování normálních lidí ze strany státu.

To

přišlo

Richard Herrmann
(005) To jste tak cítil? Nebo co jste vlastně cítil? Co jste vnímal ze strany státu,
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Imrich Tomáš
(006) To lhaní! Všechno bylo najednou nějak uzavřený. O světu jsme najednou nic
neslyšeli. Žádná informace. Kulturně žádná informace. Bylo prostě jenom to, co nabídli.
Člověk byl najednou odříznutý od světa, vůbec se nic pořádně nedozvěděl!

Tedy, co se týče kultury, bylo vidět, jak vše hrozně rychle zas upadá. A vůbec co se
politiky, tak najednou jsme se měli zase spokojit jenom s tím, co bylo diktovaný?!

týče

(007) A nakonec já osobně jsem neměl v této společnosti žádnou šanci. Já jsem vyšel ze
školy, šeljsem se učit na zedníka. A tak jsem si říkal: "No a to je všechno, co mám dělat?!"
(008) Jakou měl mít člověk motivaci, když se mi stalo třeba to, že když mi bylo 16 nebo
17, tak jsem přišel s deskami s výkresy k jednomu k profesorovi tam v Teplicích, ukázal
mu je a on na to: "No jo, no. Prostě nezajímavý!"

Tak jste neměl zrovna dvakrát hezký vzpomínky. A to Vás v žádném případě

nepodpořilo!

Richard Herrmann
(009) A už jste tehdy maloval?
Imrich Tomáš
(010) Já už maluji odjakživa. Už jak malý dítě jsem maloval doma. Když byla zima, tak
jsem dělal sochy ze sněhu. Tedy nějaký drát nebo nějaký vztah už jsem k tomu měl od
dětství.

Richard Herrmann
(011) A

třeba

ten rok 1967, když tehdy začalo to "Pražský jaro" a byla tam naděje na
že by se pře ci jenom dalo určitě cestovat i podnikat atd. - to jste musel

nějaké uvolnění,
nějak pociťovat.

Imrich Tomáš
(012) No ano! V každém případě!
Richard Herrmann
(013) Měl jste takový dojem, když Vám tedy v té době - v roce 1967 - bylo
jste tedy pocit: "Jo, ono to půjde! Uvidíme!"? Nebo jste to viděl jinak?

těch

17 let,

měl

Proč se tak ptám? Protože já, když si vzpomenu, když přišla revoluce v roce 1989, tak mně
bylo čerstvě 16 a člověk jako z toho trošku rozum měl, ale zas z některých věcí třeba taky
tolik ne.

Imrich Tomáš
(014) V tom období, jak přišel Dubček, tak jsem zrovna byl v Praze. Měl jsem jednoduše
možnost navštívit Prahu. A tehdy jsem si tak říkal: "To je přeci krásný, všechno tady je
opravdu svobodný!" Prostě i ty vztahy mezi lidmi. Jednoduše i ty lidi se nějak změnili!
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Richard Herrmann
(015) Jako

vůči sobě?

Imrich Tomáš
(016) Ano! Přesně tak! Prostě se akceptovali. Bylo všechno nějak tolerovaný. No tak jsem
si říkal: Vždyť to je tady v té Praze jak někde na Západě! Nebo alespoň jsem si to tak
představoval. Bylo to neskutečný!

No tak jsem si říkal: to je senzační,

zůstanu

tady! Ty myšlenky na odchod nebyly nějak v té

době opodstatněné.

No a potom jak přišli Rusové, tak se vše velmi rychle změnilo.
Richard Herrmann
(017) A to jste zažil kde?
Imrich Tomáš
(018) V Teplicích.
Richard Herrmann
(019) Tam taky byly sovětské jednotky?
Imrich Tomáš
(020) Z východního

Německa přijely.

Já bydlel v Dubí. To je tam u hranic.
Ráno jdeme do práce - na stavbu, a najednou si říkám: "Co se tady děje?!" A lidi: "Rusové
jsou tady!" A nějaký střílečky do toho! No, já koukal jak blázen, co se děje. Hned před
barákem - tanky!
Prostě jsem ještě nevěděl,

co to je!

(021) Utíkaly měsíce a pořád tady byli všude Rusové. No a potom už jsem si říkal: "Tak to
teda ne! Něco musím udělat!" A tak jsem hned ještě ten rok začal sháněl vízum. Jezdil jsem
kvůli tomu do Prahy a tak. Pak jsem to vízum tedy dostal.
Richard Herrmann
(022) To jste si sháněl vízum poprvé? Nebo už jste
Západ nějaké zkušenosti?

předtím měl

s obstaráváním víza na

Imrich Tomáš
(023) To vízum jsem si tenkrát sháněl poprvé, předtím ne, poněvadž ani k tomu nebyl
žádný důvod se tím nějak zabývat. Jak jsem už říkal, člověk se tu cítil spokojeně a prostě
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měl nějak

utíkat nebo tak nějak. A krom toho mi bylo

třeba

16, 17

Richard Herrmann
(024) Ale Vy jste řekl, že jste to v Československu vnímal tak, že vlastně ty šance tam
nebyly. Například když jste třeba přinesl nějaké svoje práce, kresby nějakému profesorovi
a ono ho to nezajímalo. Měl jste teda pocit: "Venku bych se mohl uplatnit lépe", nebo že
tam jsou ty šance vyšší?
Imrich Tomáš
(025) No to je pravda. To skutečně nebylo moc příjemné a v tomto bodu jsem měl tady asi
stále pochybnosti, jak se tady chytnu, jestli bych mohl někdy dělat něco jiného než zedníka
nebo ve fabrice nebo později ve sklárně.

Ale tím se člověk tolik netrápil, protože jste byl jaksi opojený tím vším svobodným děním,
které ta doba přinášela.
(026) No jestli jsem si to nějak maloval, že na Západě se mi vyplní všechny sny, se kterými
to tady nevypadalo nejlépe? No to jsem vůbec nevěděl, co mě bude čekat! No to jsem
prostě netušil.

Ale odcházel jsem s tou myšlenkou, že bych se tam mohl dostat na nějakou uměleckou
školu. Nebo vůbec něco s tím malováním začít. To jsem ještě nevěděl, že to bude zrovna
výtvarná akademie, na kterou jsem se dostal v roce 1974 v Západním Berlíně.
Richard Herrmann
(027) Vzpomínáte si na rozhovory třeba s Vašimi vrstevníky, s kamarády, kteří by řekli:
"Mně ten režim taky leze krkem!"? Bývaly takové debaty? Nebo jak to vnímalo okolí?
Třeba nejbližší rodina. Mluvilo se o tom třeba doma? A pak v práci a ve škole se
samozřejmě mluvilo už zas jinak?
Imrich Tomáš
(028) Ne, vůbec ne. V rodině se o politice příliš nemluvilo. A co se týče nějakých kolektivů
- já jsem byl více méně takový samotář. Já jsem se moc takhle s nikým nescházel.

Politicky to v Teplicích vůbec nežilo. To je malý město. Tedy nemám na mysli komunisty,
ti asi ano. V Praze to bylo asi jiný.
(029) No dobře, když je člověk student, když člověk někde studuje - má jiné kontakty, jiné
rozhovory. No a u dělníků to je trošku jiné. U dělníků se vedou zase jiné debaty, probírají
se jiné věci. Studenti, ti fungují mezi sebou jinak.

To studentství - ten studentský život jsem zažil teprve až tady. To už mi bylo ale 24 let.
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Richard Herrmann
(030) Teď bych se zeptal, když jste dělal tu učňovskou školu na toho zedníka, jestli třeba
tam bylo takové to "po šilhávání" u vašich spolužáků, ale samozřejmě i u Vás, po tom
životním stylu nebo po takovém tom jakoby lepším konzumním zboží z toho Západu. Jak
to lidi vnímali? Jak jste to vnímal Vy?
Imrich Tomáš
(031) Tak o tom se

V té

vůbec

takhle nemluvilo mezi školáky nebo učni.

době

městě

už jsem byl na internátu - to byl takový velký klášter poblíž
byla taky ta učňovská škola!

Hřenska.

A v tom

(032) No jo, no. Jak to za komunistů bývalo, tak to se říkalo "soudruhu učiteli". A všechno,
muselo běhat jak na drátkách. Když člověk neměl pořádek v místnosti, to nás bydlelo v
místnosti asi osm až deset kluků, no a všechno muselo být vždycky v pořádku. A když byl
bordel, no tak se všechno zakázalo - sport, vycházky - všechno se zakázalo. No a já jsem
vždycky patřil k těm bordelářům. Takže jsem nemohl nic dělat - žádný sport, nic! Ani
vycházky nebyly. No a takto jsem tam byl rok, pak jsem z toho internátu zdrhl.

No a od té doby jsem už nějaký kontakt k těm spolužákům neměl. A pak jsem šel do
Teplic, a to do sklárny. Pracoval jsem ve sklárně, a to na různé směny! No a tak jsem
prožíval mládí v Teplicích. No jo.
(033) Ještě k tomu, co člověk tady mohl vidět ze Západu. Když jsem tedy byl v Teplicích,
tak jsem tam vždycky viděl, jak z Dubí jezdili západní Němci. To mi bylo tak 16 let.
Richard Herrmann
(034) To bylo nějak inspirativní?
vypadaly jako by lépe než ty naše?

Vidět třeba

ty lidi v těch autech? Nebo, že ty auta

Imrich Tomáš
(035) No

samozřejmě!

V každém případě!

No, tak jsem si říkal: "Ty vole, tak to se musíš

nějak

dostat do západního Německa!"

(036) Potom byla na návštěvě u nás moje švagrová. Ta má celou svou rodinu v Bavorsku to jsou Němci.

A oni k nám přijeli - ten její strejda s manželkou - a
jako jsi ty - ti tam plavou v penězích!"

začali vyprávět:

"Takový mladý lidi

No tak teď mě ještě k tomu víc dostali!
A později, když jsem zdrhnu I, tak jsem přijel samozřejmě k nim.
Richard Herrmann
(037) A to bylo tedy už poté, co jste měl povolení k tomu
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lmrich Tomáš
(038) Ne, ještě ne, ještě

předtím.

To

mně

bylo tak 16.

Richard Herrmann
(039) Takže to bylo tak v roce 1966 - 67?
lmrich Tomáš
(040) Tak nějak.
Richard Herrmann
(041) To znamená tedy v

době,

kdy se ještě dalo bez problémů vycestovat.

Pozn.: V té době bylo všeobecně možné vycestovat a jednoduše se v tom žilo, viz
ze Západu, viz svobodné rozhodnutí dalších lidí odejít např. za prací

příbuzní

Takže to byla taková Vaše první zkušenost s tou západní Evropou. Že Vám příbuzní
o možnostech, které byste tam měl.

vyprávěli

A to Vás oslovilo

nějak hodně?

Imrich Tomáš
(042) No to víte, že jo! Když Vám
to si řeknete: "Tak tam musím jít!"

někdo řekne:

"Tam budeš plavat v penězích!?" No tak

A pak jsem tam tedy přišel, dělal jsem v pivovaře - u nich - a dostal jsem 3 marky na
hodinu. No tak jsem v penězích zrovna neplaval.
(043) Tak jsem tedy zjistil, jaký to je být jako dělník v Bavorsku. No a všude jsem tak
pracoval: dělal jsem tam v pivovaře, pak jsem dělal ve fabrice u Kunerta - ty dělali
ponožky. Kunert - to byl Sudet'ák. Samozřejmě byl v Čechách už za války nebo už před
válkou.
Richard Herrmann
(044) A to bylo všechno
Bavorska?

ještě

v tom roce 1967? Tedy že jste si jel

lmrich Tomáš
(045) Ne, to bylo až v 69.!
Richard Herrmann
(046) Protože teď teda jste říkal, že jste navštívil ty příbuzný.
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Imrich Tomáš
(047) Ne v tom roce 1967! To až potom! Až v roce 1969! Teprve tehdy jsem si udělal
vízum do Německa. To ještě byla možnost, že jsem si to vízum udělal. Až v 69. jsem dostal
od nich pozvánku a na základě toho mi dali pak vízum.
(048) V tom roce 1967 jsem pracoval ještě ve sklárnách. Pak jsem měl jít na vojnu. Ale
místo vojny jsem podepsal na rok stavbu. A ten rest jsem musel pak sloužit. No ale přijeli
Rusové, tak jsem zdrhnul.
Richard Herrmann
(049) Nyní se chci dostat k tomu období, kdy jste
papírově, administrativně obnášelo?

připravoval

Váš odchod. Co to všechno

Imrich Tomáš
(050) No jé, no to se ani neptejte! To byla lítačka! Z práce jsem musel pořád tam, kde to
vízum dávali nebo vystavovali. No, to bylo neustále sem a tam, no prostě hrůza.
Richard Herrmann
(051) A bylo to na základě

čeho?

Na základě vystěhování se?

Imrich Tomáš
(052) Ne! Jako turista!
Richard Herrmann
(053) Jako turista jste odešel! Takže Vy jste
zdrhnul.

skutečně vlastně

prakticky, jak se

říká,

Imrich Tomáš
(054) Prakticky jako turista! No, zdrhnul jsem za hranice prakticky jako turista!
Richard Herrmann
(055) To znamená, Vy jste se nemohl potom vrátit, protože by Vás na dva roky asi u nás
zavřeli.

Imrich Tomáš
(056) No to je pravda, já jsem byl odsouzený! Švagr tam potom řešil nějak tu moji situaci
na úřadech. Myslím, že mě odsoudili asi na dva roky nebo tak nějak.
Richard Herrmann

totiž zajímá, jaké byly způsoby odchodu. Protože například když jsem
interview s profesorem Kouteckým, tak ten odjel na nějaký kongres do
Kanady a už se nevrátil.
(057)

Mě

předevčírem dělal
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Imrich Tomáš
(058) No, jako turista.
Richard Herrmann
(059) No,
nevím.

měl samozřejmě

vízum za

účelem účasti

na konferenci. Jestli turistické, to

Imrich Tomáš
(060) Ne, já myslím jako já, že jsem odjel jako turista.
Richard Herrmann
(060) A u Vás to byl - řekněme - celkem standardní odchod. No určitě víte, že pak byli
lidé, kteří odjeli do Terstu přes Jugoslávii, projeli hranice bez víza a nevěděli, jestli po nich
nezačnou Jugoslávci střílet. No tak tam to bylo třeba ještě napínavější.

Ale tehdy to u Vás ještě šlo získat vízum do západního Německa. A už jste měl tehdy pocit,
že ty úřady už jsou, v tom roce 68 - 69, jako mnohem měně ochotné vůbec nějaké
turistické vízum vydat nebo povolit výjezd na Západ?
To už bylo

přeci přísnější

v té

době,

ne?

Imrich Tomáš
(061) Tak já myslím, že ne. Ještě v té době, jak tam ještě byli Dubček a ta parta, tak to ještě
šlo. Potom tyhle možnosti samozřejmě zrušili.
Richard Herrmann
(062) Teď se ještě zeptám, což mě tedy velmi zajímá, jestli si vzpomenete na ten den, na
ten okamžik, kdy Vás to najednou napadlo, kdy jste měl takový ten pocit už toho
přesvědčení, že víte, že jste rozhodnutý: "Já prostě odejdu!"

Myslíte, že si vybavíte ten den, tu situaci?
Imrich Tomáš
(063) No to je ten 69. rok. Jako
vyvíj e10, krystalizovalo.

konkrétně

den nebo situaci

nemůžu říct.

To se

nějak

tak

Tehdy byly všude demonstrace. Mladí lidé demonstrovali a někteří dokonce drželi
hladovku, rozumíte. A takže prostě člověk byl nějak s nimi. Cítil s nimi!
Richard Herrmann
(064) Takže to byl spíš neustále přítomný pocit?
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Imrich Tomáš
(065) Spíše bych řekl, že tam byly takové výkyvy v těch pocitech. Ještě zde byla ta
možnost, že se to zvrátí zase zpátky do té demokracie. Tak to ještě nebylo tak jisté, co se
s tou vládou stane!
(066) Tenkrát byl pozvaný Dubček do
národ čekal, co bude!

Sovětského

svazu. No tak jsme čekali všichni - celý

No a jak přišel, tak už jsme viděli. Dalo se na něm vidět, že je zničený, zkrachovaný! No
dostal tam asi pěkně na hlavu. No a tak bylo jasné, že se tam prostě nic nevyřešilo!
Richard Herrmann
(067) A potom teprve přišly ty první myšlenky na odchod?
Imrich Tomáš
(068) No už jenom když jste se trochu koukal kolem sebe, kolik lidí už zdrhlo!
lidí najednou odcházelo!

Prostě

hodně

Richard Herrmann
(069) Takže jste viděl i příklady.
Imrich Tomáš
(070) No tak příkladů bylo

hodně!

I můj mistr na stavbě! Pamatuji si to jako teď, jak mi říká: "Já vím, ty lmrichu, ty jedeš na
dovolenou, ale už tě asi nikdy neuvidíme."
A potom jsem přijel do Německa - do Bavorska. Teď si nevzpomenu, jak se to město
jmenuje, kde byl ten uprchlický lágr. No nebylo to daleko od Kemptnu - asi tak sto
kilometrů. No a já jsem tento lágr z nějakého důvodu navštívil a najednou tam vidím svého
mistra. Smáli jsme se. Prostě on to taky měl už tenkrát v hlavě.
(071)

A to

Prostě hodně

mě

lidí to mělo v hlavě - zdrhnout!

taky povzbudilo - tyhle příklady ostatních.

No to byla ta doba! Ale to byla taky taková móda. Člověku je 19 let a má ještě sílu k tomu,
aby udělal takový krok do neznáma. Žádný velký strach člověk přitom nepociťoval, nebo
obavy jako co tam budu dělat nebo tak nějak, ty tam nebyly.
(072) Německy jsem neuměl,
jsem do toho šel!

vlastně

žádnou

řeč

jsem pořádně tehdy

neuměl.

Richard Herrmann
(073) A teď jakým způsobem jste

odjížděl? Nějakým
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Imrich Tomáš
(074) Vlakemjsemjel!
Richard Herrmann
(075)

Přes Plzeň?

Imrich Tomáš
(076) Ne! Na Cheb.
Richard Herrmann
(077) Na Cheb,
tam další Češi?

dobře.

A

teď

když už jste v tom vlaku

seděl,

kdo tam všechno byl? Byli

Imrich Tomáš
(078) Hodně kluků tam bylo! Českých samozřejmě. Pane bože! To se všude mluvilo česky!
Richard Herrmann
(079) Takže se tam lidé bavili?
Imrich Tomáš
(080) Ne! To zas moc ne. No každý měl nějak strach! Nikdo moc nemluvil.
na výlet - na Západ! To byla zvláštní nálada!

Prostě

jede se

Richard Herrmann
(081) A přitom asi tak víc jak polovina z nich možná měla ty samé myšlenky co Vy!
Imrich Tomáš
(082) No jasně! Ale o tom se nikdo nezmínil. O tom se nemluvilo: "Co a jak tam budeš?
Nebo kam jedeš?" To bylo - jak se říká - takové "veřejné tajemství". Každý o tom radši
držel hubu, jak se říká česky.
(083) Ale potom, jak jsem byl v Kemptnu, tam jsem byl ubytovaný v takové ubytovně pro
mladé. Tam byli taky Češi, Slováci a další národnosti. Tam jsem poznal dvě holky, to byly
Slovenky. A ty se zase po roce vrátily. Těm se stýskalo po domově.

No ne každý to tam vydržel.
Richard Herrmann
(084) A když jste teda byl v tom vlaku a moc jste se tam nevybavoval s tím plným
osazenstvem toho vlaku - tedy s těmi dalšími lidmi, převážně Čechy -, tak měl jste nějaký
pocity, myšlenky? Honilo se Vám něco hlavou ve smyslu: "Tak a teď odjíždím a teď mě
čeká něco nového ... " Jak jste to jakoby zpracovával a nebo jak jste to v tu chvíli prožíval?
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Imrich Tomáš
(085) Tedy myslíte, než jsme dojeli do západního Německa? V Česku ještě?
Richard Herrmann
(086) Ano, ještě v Česku. Než jste přejeli pak ty hranice.
Imrich Tomáš
(087) No jo, no tak se

člověk

díval, rozhlížel. A říkal si, že to asi tady vidí naposledy.

Richard Herrmann
(088) Jaký má člověk pocity v takové chvíli?
Imrich Tomáš
(089) No, divný máte pocity! Dobře, tenkrát jsem to jinak zpracovával. Člověk byl
zvědavý. Ale taky tam byl strach, že už Česko neuvidím! Že už neuvidím moje rodiče,

bratry,

prostě

To prostě

všechno, rozumíte?

člověk

nechá všechno za sebou!

Ale ten cíl je před očima, a tak si říkám: "Tak to musím "durch"!"
Richard Herrmann
(090) A teď tedy trošku

skočím

do budoucnosti.

Kdy jste se vlastně podíval zpátky?
Imrich Tomáš
(091) To jsem byl ještě za komunistů.

No tak nejdřív jsem dostal azylový pas. S azylovým pasem jsem tam nebyl, to jsem měl
strach, to bylo nebezpečné. Ale když už jsem měl německé občanství, tak jsem
v Československu byl ještě před revolucí v 80. letech.
Richard Herrmann
(092) A za jak dlouho jste dostal potom německý občanství?
Imrich Tomáš
(093) No asi tak za 8 let.
(094) Ale s tím modrým azylovým pasem to bylo taky dost takový zvláštní, to jsem měl
strach jezdit ze Západního Berlína do západního Německa přes východní Německo - přes
tzv. tranzit.
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třeba

sešel s bratrem ve Východním

Berlíně.

Ale to už jsem musel mít

německé občanstvÍ.

(095) Tedy politický to u mě tak tenkrát nebylo. Dneska už je jiná situace, dneska se o
politiku zajímám, tehdy jsem do toho samozřejmě tak neviděl.
(096) Tenkrát mi bylo osrrmáct, když přišli Rusové! Člověk jenom věděl, že to je
v nepořádku, ale nějak to analyzovat jsem asi tak dobře neuměl. Jak říkám, studenti to měli
jinak, než dělníci. A já jsem byl hold tehdy v dělnický třídě.
Richard Herrmann
(097) Myslíte, že byli jinak informováni?
lmrich Tomáš
(098) No jasně! Ty zájmy měli jiný! Tuhletu možnost já jsem neměl! Musím říct, že jako
mladý kluk - dělník od 16 let, který najednou dostane lopatu do ruky, tak žije prakticky
v úplně jiném světě, než třeba ti studenti!
(099) Ale teď si vemte, co jsem tam mohl zažít, čím se inspirovat? No tak co tam bylo?
Tam se chodilo na zábavy, na čaje a takhle, ne? No a celý život - teď si říkám - teď budu
dřít jak blázen? Směny ve sklárnách? Ranní, odpolední a noční! No a takhle tam mám
skončit?!

(100) Můj cíl, moje vysněná představa byla stát se malířem. Jako kluk jsem viděl jednoho
známého českého malíře, určitě ho znáte - Zrzavý se jmenuje. A tenkrát jsem ho viděl s tou
baretkou v Praze při práci. A já jsem toho člověka zbožňoval. Viděl jsem jeho obrazy a
říkám: "Člověče, to je nádhera, takové věci tvořit! Ten má krásný život! Takový malíř ... "
(101) No a mým cílem bylo "pryč" a nezůstat tady - nezahrabat se tu! A
usilovalo to dostat se na výtvarnou akademii.

později

jsem

Richard Herrmann
(101) Teď bych se ještě na chvíli vrátil k tomu odchodu. Když jste se připravoval, co jste si
narychlo sbalil s sebou? Jestli tam byla snaha neupoutat tím moc pozornost, takže jste si
vzal jenom jeden kufr? Anebo jste si opravdu vzal nějaké věci, které jste potřeboval a které
byly i větší?
lmrich Tomáš
(102) No balil jsem se tak, asi jako když se jede na zájezd.
Richard Herrmann
(103) Takže nenápadně?!
lmrich Tomáš
(104) Nenápadně. Člověk odjel prostě nenápadně.
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moc

věcí

jsem

neměl.

Tak jsem vzal

nějakou

tašku a

nejnutnější věci,

co

člověk potřebuje.

Richard Herrmann
(105) Řekl jste nejbližší rodině a přátelům to, že už se vlastně nevrátíte?
lmrich Tomáš
(106) To akorát moje rodina věděla.
Richard Herrmann
(107) A jinak třeba v práci jste to zmínil?
lmrich Tomáš
(108) Ne! O tom jste nemohl mluvit! Tam byli všichni špióni! To je právě ten komunismus
nebo ti komunisté, co jsem já do mých 19 let zažil. A o tom člověk tady na Západě nemá
vůbec zdání, jak ty lidi u nás byli schopni jednat.
(109) Komunisti na mě působili jako hadi - prostě slizký. Ale i lidi se často chovali velmi
neseriózně, když to porovnám s tím, co jsem pak zažil v Německu. Vždycky každý
všechno vokecal, nebo každého vokecal. Lidi byli jako ovce. Jenom se prostě poslouchalo
to, co se seshora nařídilo. Člověk nebyl nikde svobodný. Prostě nemohl ani nic říct! Každý
měl strach něco říct, protože hned už se to dozvěděl mistr, pak se to dozvěděl ředitel, no a
měl jste průser. No a tak to chodilo všude za komunistů.
(110) Ten rozdíl vidím i tady u východních Němců. To je strašný charakter tyhle lidi, když
se to porovná s těmi západními Němci. To je úplně něco jiného! Ti starší, co ještě žili za
komunismu, ti jsou tím poznamenaní.
Richard Herrmann
(111) Hmm, tak vidíte. Tak já jsem se v tom narodil. Ale já už se snažím do sebe natáhnout
lepšího.

něco

lmrich Tomáš
(112) No dobře, tak ta vaše mladší generace je určitě jiná, ale v mé generaci lidi, kterým je
dneska 50, 60, tak ti jsou skutečně tím minulým režimem poznamenaní, ti mají ještě ten
komunismus někde vzadu v hlavě!
Richard Herrmann
(113) Dobře, takže Vy jste jednoduše cítil, že
lepšího, než co bylo u nás?
lmrich Tomáš
(114) No

samozřejmě!
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Richard Herrmann
(115) Tak,

teď

se dostáváme k takovým detailnějším otázkám.

Teď se Vás ještě zeptám na takové jakoby "momentky". Když jste třeba dával Váš cestovní
pas v tom vlaku do Německa a přišel ten český pohraničník (a asi i německý), měl jste
třeba trošku obavy: "Tak, a teď se to nějak pozná!" Nebo: "Teď to pozná ten celník, že
mám takové a takové úmysly. "?

Imrich Tomáš
(116) No jasně že jsem měl obavy! To měl člověk strašný pocity. Jestli to
No dobře, vízum, všechno jsem měl! Ale stejně se člověk bál.

vůbec

projdu!?

(117) Ale já jsem udělal ještě jednu chybu, víte? Já blbec jsem si vzal rodný list s sebou!
Richard Herrmann
(118) Aha! To by mohlo být podezřelý?!
Imrich Tomáš
(119) No, to jo! Najednou ten policajt říká: "Člověče, co to je!?" Říkám mu: "No, rodný
list!" A on zase: "Co tohle to je!?" No nějak jsem to zamluvil nebo se nějak vymluvil: "No,
tak nějak se mi dostalo k občance, nebo já nevím, proč ho tady mám."

Tak to oni už věděli, co se

děje!

(120) Ale oni to ignorovali. Ti pohraničníci museli být v té době na to zvyklý, protože
takové příhody jako se mnou zažívali v těch vlacích určitě každý den. Oni to jednoduše
nějak tolerovali.
Richard Herrmann
(121) To znamená, že ti pohraničníci svým způsobem přivírali oči?
Imrich Tomáš
(122) Já myslím, že jim to bylo možná i jedno! Dělali jenom svou povinnost, ale přitom asi
velmi dobře věděli, že ti lidi, co jedou ve vlaku, tak nejedou na výlet. To oni dobře věděli.
Proto ta reakce, když mi z občanky vypadnul ten rodný list.

Dost možná prostě nám nechtěli dělat problémy, protože to byli samí mladí kluci v mých
letech - 19, 20, 22. To byli frajeři z Teplic. A Teplice tenkrát byly, jak se říkalo, "malou
Paříží". Tam se tenkrát žilo neuvěřitelným nočním životem! Dneska už to tak není, ale
dříve to tak bylo. K nám jezdili z Prahy na zábavy. Opravdu to v těch Teplicích tehdy
ohromně žilo. No a to všechno začalo právě tak v polovině 60. let s tím, jak přicházela
demokracie, jak se to uvolňovalo. Takže to bylo senzační! A tak to bylo v celým
Československu !
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(123) No jak už jsem říkal, právě v této
jít podívat, něco tam vydělat.

době

jsem neměl zájem odejít na Západ. Možná se

Jenže jak přišli Rusové, no tak to jsem věděl, že si z nás udělají dojnou krávu, že to tady
půjde od desíti k pěti. Říkal jsem si, že teď budeme pěkně utlačovaný od Rusů, poněvadž to
se vědělo z DDR, kde byli Rusové už od války. Když sem přijeli východní Němci, no tak
se vidělo, jak tam žijí! Do té doby u nás v Československu Rusové přeci nebyli. Tak to
bylo ještě dobrý! Trošku nějak se mohlo pohybovat po světě, mohlo se začít trochu
podnikat a prostě to všechno dávalo naději, že se nám přeci jenom nepovede jako v DDR
nebo v Rusku.
Jenže jakmile došli, jakmile dorazili, no tak to už byl konec!
Richard Herrmann
(124) Já myslím, že možná po těch událostech v Maďarsku si
až takový komunistický teror může jít.

člověk

mohl domyslet, kam

Imrich Tomáš
(125) No samozřejmě. Ale pře ci jenom víme, že v této době bylo Československo přeci
jenom o něco svobodnější než ty ostatní země východní Evropy.
Richard Herrmann
(126) No a teď jste tedy dorazil do Bavorska vlakem. A do kterého

města?

Imrich Tomáš
(127) Kempten.
Richard Herrmann
(128) A tam jste měl tedy příbuzný?
Imrich Tomáš
(129) No to byli známí od moji švagrový.
Richard Herrmann
(130) U těch se dalo

řekněme začít

- tzn. pracovat?

Imrich Tomáš
(131) Ano, tam jsem tedy začal. Hned mi sehnali práci v pivovaře. Oni
tak jsem mohl dělat v pivovaře. Dělal jsem tam závozníka.
Richard Herrmann
(132) A jak dlouho jste v tom Bavorsku takto žil?
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Imrich Tomáš
(133) Já jsem byl v Kemptnu rok. Bydlel jsem tam v takové mládežnické ubytovně.
(134) A potom přijeli jednoho dne do Kemptnu z Berlína mladí kluci a verbovali mladé lidi
na práci. Tenkrát byl v Berlíně nedostatek mladých lidí. Mladí lidé tam prostě chyběli.
Spousta lidí se vystěhovala z Berlína, poněvadž každý měl strach z východního Německa
nebo spíš z Rusů, že tam namašírujou!

No a tak prostě tihle náboráři slibovali: "V Západním Berlíně máte senzační možnosti,
vyhlídky, možnost dobře placený práce, máte příplatky, atd. atd." A byla to pravda,
dostávali jsme víc peněz než v západním Německu, víc se tam skutečně vydělalo. Chlapi
nemuseli jít v Západním Berlíně na vojnu. Hodně jich ze západního Německa zdrhlo před
vojnou do Západního Berlína. Tam prostě na vojnu nemuseli. Takže tady byl ohromně
výborný život.
To bylo daný tím, že Berlín se stal takovým ostrovem, který byl obehnaný zdí. Tak se to
snažila vláda lidem nějak vynahradit.
Takže když verbovali mladé lidi, no tak jsme se nechali
nelituji, že to tady bylo senzační!

přesvědčit.

A musím

říct,

že

Richard Herrmann
(135) To bylo ve kterém roce?
Imrich Tomáš
(136) 1970.
Richard Herrmann
(137) Takže Vy už jste v 70. roce přišel do Berlína?! Aha, to šlo teda rychle.
Imrich Tomáš
(138) Přesně tak. V 69. a 70. jsem byl v Kemptnu! Rok jsem žil v Kemptnu, no a pak jsem
se nechal zlákat do Západního Berlína.
(139) Pro mě to tam byl katastrofální život - v tom Bavorsku. Poněvadž to není ještě tak
dlouho, kdy v 70. letech se v Bavorsku (ale i celkově v západním Německu) koukali na
cizince jinak, než jak se na ně koukají dneska. Pro ně to byli "gastarbeitři"!
Richard Herrmann
(140) A nepřihlíželi k tomu, že zrovna právě třeba Češi přišli po té sovětské invazi?
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Imrich Tomáš
(141) Tak to bylo vždycky různé, jak se na Vás kdo koukal. Myslím, že v tom Bavorsku
lidi se koukali různě na různé cizince! S Čechy jasně sympatizovali, nebo s lidmi
z Československa. Je tedy pravda, že nás Němci hezky přijali.

Ale když sem přijeli Italové,
dívali trochu jinak.

kteří

byli první

gastarbeitři,

nebo také Turci, tak už se na

ně

Je pravda že Čechům a Slovákům, kteří sem přišli po 68., se tehdy Německo snažilo hodně
pomáhat.
Richard Herrmann
(142) A teda ten život v pivovaru, jak jste tam rok pracoval, jak moc to bylo pro Vás
zajímavý, jak moc Vás to naplňovalo? Bylo to zábavný, nebo spíš nudný?
Imrich Tomáš
(143) Asi takto: za ten rok, co jsem tam byl, tak jako člověk mnoho
s cizinci nějakou velkou družbu zrovna neprovozovali.

přátel neměl.

No místní

Němci

Richard Herrmann
(144) A na té ubytovně jste měl kontakt s místními?
Imrich Tomáš
(145) Ne, vůbec. Ve městě - v té ubytovně, tam byl každý extra! Cizinci extra,
extra. Tedy moc nějaký velký kontakty tam s místními taky nebyly.

Němci

Richard Herrmann
(146) A po práci jste se věnoval čemu?

Třeba

malování?

Imrich Tomáš
(147) No tak já jsem tam poznal hlavně cizince. Ale tam jich byla velká spousta. Tak
například jsem se tam občas scházel se dvěma Japonci - senzační kluci. Potom jsem se
kamarádil s jedním Arabem. No a s tím Arabem jsem přišel taky sem do Berlína.
Richard Herrmann
(148) Po té nabídce té pracovní příležitosti tady v

Berlíně?

Imrich Tomáš
(149) Ano, jak ty mladí kluci přišli a verbovali nás, aby jsme šli do Berlína.
Richard Herrmann
(150) A ti byli z

nějaké

fabriky nebo z nějakého podniku? Nebo odkud byli?
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Imrich Tomáš
(151) No zatím muselo stát

nejspíš v senátu řekli:

město

"Jeďte

nebo senát, to nevím

přesně!

Ale

představuji

tam a tam a zkuste nějaké mladé lidi přivést nebo

si, že jim

přitáhnout!"

To takhle verbovali po celým Německu.
Richard Herrmann
(152) Když jste tedy dorazil v roce 1970 do Berlína, jak na Vás to

Tak byla tady už nějaká zeď v té

město působilo?

době.

Imrich Tomáš
(153) No ano, ale to jsem ještě tu zeď neviděl, když jsem přijel. Ale to veliký město - to na
mě zapůsobilo! Člověk se cítil úplně ohromen! Kempten, kde jsem do té doby byl, to bylo

malé

město.

A najednou Berlín!

Prostě mě

ohromil.

Richard Herrmann
(154) A v Bavorsku jste nenavštívil třeba Mnichov?
Imrich Tomáš
(155) Bohužel ne. Já jsem byl celý čas v Bavorsku na venkově. Dál už jsem nikam nejezdil.
Richard Herrmann
(156) A někde na

maloměstě?

Imrich Tomáš
(157) Když jsem pracoval jako závozník od pivovaru, no tak to se jezdilo na různé vesnice
a do hor; a pivo se samozřejmě rozváželo tam, kde lidi žili, to ano, ale v žádných velkých
městech jsem nebyl.
Richard Herrmann
(158) Jasně, takže potom v tom
Berlín - Západní Berlín.

Německu,

velké

Imrich Tomáš
(159) Ano.
Richard Herrmann
(160) A kudy jste tehdy jeli do toho Berlína?
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Imrich Tomáš
(161) Přiletěli jsme letadlem z Mnichova. To nám zaplatili tenkrát letenky. Přes ten tranzit
to asi nebylo možný, poněvadž jsem samozřejmě neměl vůbec německý pas. Prakticky
jsem měl jenom český pas. Ten azyl jsem dostal teprve až tady v Berlíně. Myslím, že to
s námi ti náboráři nechtěli riskovat přes ten transit - to znamená přes DDR.
Richard Herrmann
(162) Nyní bych se Tě zeptal na

nějaké

takové subjektivní pocity, dojmy nebo i zkušenosti.

Když jsi byl v tom Bavorsku a potom teda v Berlíně, jak jsi vnímal tu "svobodu"?
Uvědomoval

sis ji, třeba když jsi rok pracoval v tom pivovaru, když jsi dělal závozníka.
Měl jsi pocit, že to je sice třeba práce na nic, ale přesto jsi měl pocit té "svobody"?
Imrich Tomáš
(163) No jasně! Ano měl. Protože ten svět byl otevřený! Člověk si řekl, že může jet, kam
chce!
Richard Herrmann
(164) I když to bylo na venkově v Bavorsku?
Imrich Tomáš
(165) No to nehrálo roli. Člověk se cítil opravdu svobodně. Člověk si prostě řekl: "No teď
jet do Ameriky nebo kam se mi zachce!" Když samozřejmě na to byly peníze, tak se
mohlo jet, kam se člověku zachtělo. A v tom spočívala ta svoboda - v té možnosti!
můžu

Bylo mi 19-20 let. Víš, jaká to je energie v člověku?! To je to, co bych v Československu
nesnesl: nechat se doslova ubít! Tu svobodu v sobě nechat utlouct!
(166) Mým snem bylo vždycky jít třeba na koncerty - na koncerty vážné hudby. Tenkrát
byly v Čechách populární italský zpěváci, no, takže masy tím byly nadšený. Nebo
samozřejmě u nás byl ohromně oblíbený Karel Gott. A to, co bylo aktuální, co se hrálo v
rádiu, to všichni - včetně mě - přijímali. A než tohle jsem pochopil- ty rozdíly u umění -,
to nějakou dobu trvalo. Člověk neměl žádnou představu, jak rozmanité umění - v tomhle
případě hudba - může vůbec být!

A potom za léta zjistíš, jaký rozmanitý styly existují. Já dneska poslouchám jazz a nebo
klasiku.
No tak samozřejmě tyhle "Schlagersanger", tedy tyhle populární zpěváky, jako byl Karel
Gott nebo u nás Matuška, nebo country muziku - to člověk snadno pochopil. Ale tu
klasickou nebo jazzovou muziku, než to jsem pochopil, tak to trvalo spoustu let!
Já jsem se tady v Německu

ohromně vzdělal,

co se týče umění!

A sám jsem si vždycky přál stát se jednou umělcem!
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(167) V Teplicích bych tu šanci v životě neměl! Já bych fakt zůstal u té práce, co jsem měl
- u té lopaty, a možná bych měl 5 dětí a byl bych hodně frustrovaný. Jakou bych tam měl
existenci?
(168) Já byl z toho v 60. letech skutečně zoufalý. Řekněme, když mi bylo těch 17, tak jsem
si to čím dál víc uvědomoval - ty svoje vyhlídky: neměl jsem možnost nějak studovat!
Neměl jsem žádnou maturitu. Rodina - komunisti nebyli! Tak jaká šance tady pro mě
byla?!
(169) Aještě to musím dodat. Určitě jsi zjistil, že nejsem Čech! Nebo ne?
Richard Herrmann
(170) Já jsem se to

dočetl.

Imrich Tomáš
(171) Já jsem romského

původu.

A už to byl taky problém!

Rom, který nic nemá, ani školu ne, o toho nikdo nezavadí. Takový
odepsaný!

člověk

je

prostě

(172) Já nevypadám jako Čech! Absolutně ne. A tu češtinu jsem tehdy určitě nezvládal, no
a dneska po těch letech "so wie so". Ještě když jsem byl v Čechách, tak se mě občas někdo
zeptal, odkud jsem. Když jsem šel na zábavu a seznámil se s nějakou holkou a ona se mě
zeptala, odkud jsem, no tak jsem lhal! Vždycky jsem řekl: "Já jsem Arab a studuji tady."
Všem holkám jsem to říkal, když vyzvídaly, odkudjsem.
(173) No a to už i na tomhle příkladě vidíš určitý problém, který měli mezi sebou Češi a
Cigáni - jak se jim u vás říká. Prostě tím problémem byla izolace těch Romů od těch
Čechů!
(174) S českými grupami smět chodit? No to už bylo něco! Ježišmarjá! Kdo se tam z
Cikánů mezi český kluky dostal? Málokdy se to někomu podařilo!
(175) A tam jsem měl zůstat!? V tomhletom?! To bych si dal!

Do Pionýru jsem se nedostal, nikdy jsem tam žádnou funkci neměl. I když jako dítě bych to
možná rád vyzkoušel. Dobře, ale komunista, to jsem skutečně nikdy nechtěl být! Absolutně
ne!
Richard Herrmann
(176) A máš pocit, že tohle všechno v Německu odpadlo? Bylo to tak, že už se
najednou neptal na tvůj původ, jestli jsi Cikán, Rom nebo Arab?
Imrich Tomáš
(177) No jsem cizinec!
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Richard Herrmann

Jsi prostě cizinec.
Imrich Tomáš
(178) Jsem cizinec!
Nějak mě

to pronásleduje. Stane se mi pokaždé, když jedu třeba do Turecka nebo do
Francie, no tak mě v Turecku osloví turecky a nebo ve Francii zas francouzsky. To je
úžasný! Prostě já jsem celý život cizinec. Asi tak.
I v Teplicích jsem byl cizinec.
Takže ten důvod - zdrhnout odsud - už tady byl!
(179) Já bych byl rád, kdybych
anebo být v lepší společnosti!

měl

od

začátku

ty možnosti, jako máš ty, že jdeš studovat;

Richard Herrmann
(180) Já bych jenom rád doplnil pár údajů, které se týkají mé osoby. Já jsem za komunistů
v letech 1988 až 1991 tříletý učňák - vyučil jsem se kuchařem. A teprve potom jsem
si při zaměstnání udělal maturitu. A teprve potom jsem se dostal, když už mi bylo 24, na
vysokou školu - začal jsem studovat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. První dva
roky jako denní studium, no a nyní to dokončuji dálkově.

udělal

Mezitím jsem ovšem odešel v roce 2001 do
pak jsem byl 4 roky tady v Berlíně.

Německa. Nejdřív

jsem byl rok v Mnichově a

(181) Takže to taky tak trošku znám, jaký to je se dostat, nebo snažit se dostat do prostředí,
kam to člověka táhne, které si člověk vysní. Je to přesně tak, jak říkáš; nebo to, co ty říkáš,
že člověk má ...
Imrich Tomáš
(182) ... touhu! Člověk má touhu!
Richard Herrmann
(183)

Přesně

tak,

člověk

má touhu vyšvihnout se někam dál!

Nezůstat někde ...

Imrich Tomáš
(184) ... pořád dole!
Richard Herrmann
(185) Ne, skutečně znám ten pocit, když člověk je na
tu touhu vyšvihnout se výš. To znám velmi dobře!
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Imrich Tomáš
(186) Takže prostě to byl taky důvod k odchodu. Tam, kde já jsem v Teplicích byl, tam
když jsem měl nějakého kamaráda, tak to byl taky zase jenom Rom.
(187) A to byly vždycky takový kliky, kde byli ti těžký frajeři mezi sebou - Češi
samozřejmě. No a když tam byl mezi nimi nějaký - jeden - Cigán, no tak to byl "ten těžkej
teplickej frajer"! To už byla událost! No to se ale stalo málokdy. Tihle kluci pak pro nás
byli těžkými frajery. No ale tam jsi se mezi ně rozhodně nedostal!
Richard Herrmann
(188) To je zajímavé, co říkáš.
Imrich Tomáš
(189) No a z dělnický třídy ještě k tomu! "Gottes Will!" Říkám: "Ne! Katastrofální!"
(190) No už z důvodu romského

původu jsem

žádnou velkou šanci tam neměl!

(191) Jako třeba můj strejda, ten se nějak chytil u armády - on totiž zůstal na vojně. On šel
na vojnu, no a podepsal vojnu a už u armády zůstal. A myslím, že se měl dobře! Byl
důstojník, nevím jakou šarži měl.
(192) Tohle bych ti mohl ještě říct, myslím, že to je pro tebe zajímavé. Tenkrát nás
navštívil v Teplicích - v Dubí jsme bydleli. No a tak se to nějak tam rozhovořilo a já jsem
řekl, že jdu do Německa a zůstanu tam.

,,Nejezdi! Co tam budeš dělat? Jak můžeš jít do západního
Německa a chceš tam ještě zůstat, člověče!?" On byl komunista. Každý voják musel být ve
straně. Takže mi to takhle začal vymlouvat.
No a ten

mě začal přemlouvat:

Richard Herrmann
(193) A nabízel ti třeba, že by se dalo

nějak začít

u armády nebo tak nějak?

Imrich Tomáš
(194) Ani to mi nenabídl! Rozumíš, kdyby byl
vojnu a pak to nějak uděláme!"

nějaký

koumák, tak by

řekl: "Půjdeš

na

No to už jsem dělal na stavbě, podepsal jsem na rok stavbu místo vojny. Ale na vojnu bych
tenkrát tak jako tak musel jít. No ten strejda to byl takový lempl, který myslel jenom na
sebe.
Ale ten se to tedy dozvěděl, to jsem mu tak nějak tenkrát řekl, že chci odejít do
(195) Jako ten strýc, ten se měl dobře. I dneska se má velmi

dobře

-

Německa.

těžký milionář.

(196) A jako u Romů, rozumíš, to je taky něco jiného - dosáhnout takového postavení! On
už znal samozřejmě na vojně všechny ty vysoký šarže. Takže dneska dostane všude kšefty.
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Jezdí do Prahy. Původně je ale ze Slovenska. No ale v Praze zná lidi,
byli ve funkcích a jsou i dneska. Ty tam sedí zase!

kteří

za

komunistů

Richard Herrmann
(197) Jako ve stranických funkcích? Nebo v jakých funkcích myslíš?
Imrich Tomáš
(198) No myslím tím, že znal stranický funkcionáře a na
lidé! No a nebo dělají dneska nejrůznější obchody.

těch úřadech dělají

zase ti samí

Richard Herrmann
(199) No jo, to je takový u nás trošku nešvar.
Imrich Tomáš
(200) Já se vždycky divím, že skončili komunisti, nastoupila demokracie a najednou jsou
všichni milionáři a mají fabriky nebo nejrůznější výnosný fIrmy! Jak se dostali
k penězům?! Ty banky jim vždycky daly nějaký ohromný úvěry! Ale přijde třeba můj
brácha jako dělník a nedostane nic.
Richard Herrmann
(201) To je známá věc, že v podstatě u těchto lidí z bývalého režimu, kteří byli na špici
toho systému - jako byl Vasil Mohorita, Miroslav Štěpán, Adamec - tito šéfové SSM a
prostě vedoucí činitelé strany, oni měli jednak startovní kapitál, měli opravdu nahrabány
statisíce, na tehdejší poměry to nebyly malé peníze, s tím se už dalo kupovat v Praze v 90.
letech baráky. A měli kontakty! Kontakty například na správu města - teď je to najednou
magistrát místo městského výboru, ale tam se plno věcí vůbec bohužel nezměnilo.

A oni věděli přesně, oni znali ty věci, které šly do privatizace. Znali jejich hodnotu. A oni
byli u toho. Věděli přesně, jak na to! Měli náskok - velikánský!
(202) A to je prostě blbý. No a samozřejmě, že plno lidí, kteří byli ve straně, tak se
dostávají dneska do vrcholné politiky. Ale budiž, to že byli ve straně. Tam jsou lidé, kteří
byli aktivní ve Státní tajné bezpečnosti. Vždyť to se furt děje! Gross měl kolem sebe
některé lidi jako poradce, kteří byli v STB! Např. Petr lbI byl bývalý estébak. A on ho měl
jako svého poradce!
Imrich Tomáš
(203) Kdo je Petr?
Richard Herrmann
(204) Stanislav Gross měl svého poradce, jmenoval se Petr lbI. A u toho se prokázalo, že
pracoval pro STB. Stanislav Gross je premiér, který před nedávnem odstoupil.

Ty asi nesleduješ příliš politiku u nás?
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Imrich Tomáš
(205) Ani moc ne.
Richard Herrmann
(206)

Teď

máme novou vládu. My máme každé dva roky novou vládu.

Imrich Tomáš
(207) No

teď

nedávno tam přeci zvolili nového premiéra. Ne?

Richard Herrmann
(208) Ano, je tam nový premiér a tím je Paroubek.
Imrich Tomáš
(209) Ten, co

dělal

finance, to je teď prezident, ne?

Richard Herrmann
(210)

Přesně

tak, to je Klaus.

Imrich Tomáš
(211) Klaus. Toho znám.
Richard Herrmann
(212) No a Klaus celé roky nebyl žádný disident, nic. Klaus byl bankovní úředník. Klaus
tvrdí, že tady žádný odboj proti režimu nebyl nebo že ten odboj byl zcela bezvýznamný.
A krom toho jsem přesvědčený, že Klaus nemá taky čisté
dalších věcí.

svědomí,

co se

týče

privatizace a

No, ale to je jedno.
(213) Takže je fakt, že ten dnešní režim je propletený s tím minulým režimem; a to možná
více, než tušíme. Akorát se o tom neví.
Ale že někteří lidé - bývalí estébáci, komunisti anebo vojáci - opravdu mohli začít v 90.
letech mnohem efektivněji a úspěšněji podnikat, protože měli startovní kapitál a měli
informace a kontakty, to je prostě smutný fakt.
Imrich Tomáš
(214) No to je jak můj strejda, tohleto. Ale je to opravdu špína!
Richard Herrmann
(215) No jo, no. To musí bohužel vymřít. Já nevím, co s tím.
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(216) A teď by mě zajímala takováto věc: Tys byl tedy rok už v Bavorsku, pak jsi přišel do
Berlína. Jak probíhala komunikace s rodinou? Psali jste si? Jednou za měsíc, za dva?
lmrich Tomáš
(217) No psali! Máma mi vždycky psala, já jsem
tenkrát těžký život. Ty začátky byly těžké!

mámě

psal taky

samozřejmě.

To byl

Richard Herrmann
(218) Jak to brala máma? Jak to zvládala?
lmrich Tomáš
(219) No jo, nebyla z toho zrovna nadšená. Přišlo jí to líto! Psala mi: přijeď radši domů, a
takhle. Na to nerad vzpomínám! Prostě jako mladý kluk prakticky já jsem neměl tady taky
známý, nějaké kamarády, nějaké kontakty. Když jsem sem přijel, tak jsem tady, stejně jako
v Bavorsku, žil taky na ubytovně.
(220) No a tam jsem samozřejmě nějaké lidi poznal. Na té ubytovně jsme v místnosti spali
3- 4 chlapi. Já jsem tam byl nejmladší. No a tam byli Jugoslávci, tam byli Turci, Italové.
No tak první řeč, kterou jsem se tady naučil, bylo jugoslávsky. Takže prakticky jsem mluvil
česky a jugoslávsky. Takže jsem se tady na začátku kamarádil zase jen s cizinci. Prostě
zase to bylo tak jak v Teplicích! Tam jsem znal Cikány, no a tady jsem znal jenom cizince!
No tak mě to tenkrát zas taky tak nějak moc nenaplňovalo.
(221) A to se změnilo teprve v roce 1974, když jsem se dostal na Akademii. Tam už jsem
potom potkával úplně jinačí lidi.
Richard Herrmann
(222) Mluvíš teď o prostředí těch

studentů

a tak?

lmrich Tomáš
(223) Jo, jo! Takže to už jsem měl jiný známosti! To už byl ten studentský život! To se
sedávalo naproti akademii, tam byla naproti tenkrát taková krčma. Tam se scházeli
profesoři a studenti, pilo se, diskutovalo. No a já seděl s nimi! Jednoduše, poprvé jsem
v životě docílil to, co byla moje touha! Tak se můj život začal nějak měnit.
(224) To bylo nejkrásnější období mého života - to studentské období, ten studentský
život. Šest let jsem byl studentem.
Richard Herrmann
(225) Aha. A tu školu jsi dokončil jako ... ?
lmrich Tomáš
(226) .. .jako "Meister".
(227) To byl opravdu můj

nejkrásnější

život!
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Richard Herrmann
(228) A měl jsi tím pádem kontakt i k místním - tzn. k západním Berlíňanům. Je to tak?
Imrich Tomáš
(229) No jasně! Tak dneska znám

hodně

lidí!

Richard Herrmann
(230) A poznal jsi zde pak nějaké Čechy?
Imrich Tomáš
(231) No poznal jsem potom Čechy taky - ti byli v mých letech. Tady byl takový
studentský lokál a tam hrál například Petr Neubauer - jazzkytarista. A ten hrál také tehdy
v různých hospodách s Kubánci a Jihoameričany latinsko-americkou muziku.
(232) No a pak jsem poznal Čechy v jedné hospodě v Kreuzbergu - ta se jmenovala
,,Nulpe", a tam se scházeli umělci, no prostě tam byla umělecká scéna. A tam Petr taky
chodíval.
Richard Herrmann
(233) Imrichu, a jak vlastně došlo k tomu rozhodnutí se dostat na výtvarnou akademii tady
v Západním Berlíně?
Imrich Tomáš
(234) To bylo opravdu taky zajímavé, jak jsem se dostal na univerzitu!

To bylo takhle: já sem tady potom pracoval v jedné fIrmě, která stavěla různá strojní
zařízení do velkých fabrik. Dělal jsem tam, když mi bylo těch 20-2l. Dostal jsem se tam
do dílny, kde jsme měli na starost opracovávat kovové odlitky. Takže jedni je vybrušovali,
druzí zas je kytovali, pak je další lakovali a pak se ty kovové díly dávali dohromady.
No a můj mistr z této dílny jednoho dne
po práci?"
No, já říkám: "Tak jdu
kecá ... "

domů!

říká:

"No lmrichu, co tak

děláš

po

večerech

nebo

No jsem tam tak s těmi kolegy z ubytovny. Chlastá se tam,

A on říká: "Nemáš nějaký zájmy,

člověče?!"

"Zájmy... ?! Hmm ... "
No takjsem mu řekl:

,,Můj

zájem bylo vždycky malovat."

(235) A on mi říká: "Člověče, moje manželka chodí do večerní školy na kurzy - do
"Volkshochschule". Vždyt' tam můžeš jít a tam to vůbec není špatný. A tam můžeš malovat
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a taky přijdeš do kontaktu s jinými lidmi.
chodit do hospod a s cizinci chlastat!"

Prostě

budeš mít taky jiný zájmy, než

prostě

jen

(236) No tak tam jsem začal! Tak jsem šel do té "Volkshochschule", zase jsem maloval, no
a tam jsem poznal zase jednoho kluka - Němce. To byl taky malíř, měl opravdu přehled v
literatuře, opravdu inteligentní kluk. A tak s ním jsem se pak kamarádil.
(237) Tam, kde jsem tehdy bydlel, to byla taková dělnická čtvrť, kde přes den jenom
pracuješ a pak se po práci chodilo do takových dělnických hospod. Tam asi cizince moc
nevídali, protože, když jsme tam vstoupili, tak si nás Němci vždycky dost prohlíželi. No a
víkendech tam samozřejmě frčely diskotéky, tam už jsi samozřejmě viděl nějaké cizince.
Takže do té doby jsme chodili s těmi kluky z ubytovny do takových podniků.
Richard Herrmann
(238) To bylo ve které

čtvrti

teda?

Imrich Tomáš
(239) To bylo v Tempelhofu. No to
samé dělnické hospody.

skutečně

byla taková

proletářská čtvrt'

- fabriky a

(240) No a přes toho kluka, kterého jsem poznal v té "Volkshochschule, jsem se dostal do
úplně jiného prostředí. On mě tehdy zatáhl do Kreuzbergu - do úplně jiné čtvrti, do úplně
jiného světa. A že to není daleko od toho Tempelhofu! Ale člověk vůbec nevěděl, co tady
v tom městě všechno existovalo!
(241) A teprve tam jsem poznal jiné lidi, jiné hospody, jiný svět! Ale hlavně úplně jiné lidi
- tolerantní, demokratické a všichni se tam uznávali. Jestli jsi byl cizinec nebo Němec - to
nehrálo žádnou velkou roli. Všichni uměli spolu nějak vycházet, nějak společně fungovat.
(242) Ale u těch dělníků, tam jsem pořád cítil jakousi skrytou zášť. Ale v tom Kreuzbergu,
tam jsem prostě viděl, že se všichni tolerovali navzájem - Němci pili s cizinci v hospodách,
diskutovali a nějak jim nedávali najevo, že nejsou vítaní nebo tak. Vedle teda těch různých
umělců tam byli hlavně taky studenti.

No tak takhle nějak vypadal můj studentský život! Tak samozřejmě myslím po škole.
den jsme museli na přednášky a neustále jsem musel malovat.
(243) To, co dneska
v Kreuzbergu!

můžeš vidět

Přes

ve Východním Berlíně v Prenzlauer Berg, to tehdy bylo

Ale tam já dneska už nechodím, to už mám všechno za sebou - tyhle studentský hospody.
Dneska chodím do podstatně lepších podniků, jako je "Paris-Bar" nebo "Florian".
Richard Herrmann
(244) Ještě mě teď lmrichu napadlo: vystavoval jsi někdy taky v Českém kulturním centru?
Třeba v 90. letech?
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lmrich Tomáš
(245) Do Českého centra nechodím, poněvadž já jsem se narodil na Slovensku! Ale já ti to
hned vysvětlím, co tím myslím. Já jsem tady měl jednu galeristku a ta jednou říká: ,,No tak
jako Čech bys mohl dělat výstavu v Českém centru, ne?" No tak mě tam přihlásila a oni
zjistili, že jsem se narodil na Slovensku.
Richard Herrmann
(246) No, to snad není možné!
lmrich Tomáš
(247) Oni prostě řekli: "On není Čech, on je Slovák! On u nás vystavovat nemůže!" No tak
jsem se do Českého centra nedostal. Ale pak jsem zašel tedy do Slovenského kulturního
centra a tam jsem tu výstavu udělal.
Richard Herrmann
(248) Slovenské centrum taky znám, ale
v tom Českém centru.

přijde

mi to trošku hloupý s tím, co vymysleli

lmrich Tomáš
(249) No to je trošku blbý, ne?
Richard Herrmann
(250) Dobře! Já bych se vrátil k tomu období tvého studia mezi lety 1974 až 1980, kdy jsi
studoval tehdy "Akademie der KUnste" v Západním Berlíně.

Máš tedy pocit, že to opravdu bylo nádherné období?
lmrich Tomáš
(251) To nejlepší v mém životě!
Richard Herrmann
(252) Takže vlastně si v tomhle období měl kontakt jak k Němcům, tak k dalším třeba
zajímavým cizincům. Ale hlavně to byla taková ta vrstva lidí, kteří tě zajímali, kteří ti
prostě "měli co říct".
lmrich Tomáš
(253) Nepochybně to bylo pro mě strašně důležité období. Určitě mě to prostě ukázalo to,
že se zde dá žít i jinak než jenom jako dělník. A taky jsem si splnil můj sen s tím studiem.
To mě nesmírně zase posunulo odborně.
Richard Herrmann
(254) A ten tehdejší studentsko-bohémský styl života -
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Imrich Tomáš
(255) Až do dneška? No to asi zas úplně tak ne. Samozřejmě, že rád někam s někým zajdu,
ale dneska nechodím taky s každým. To jsem přeci jenom všechno nechal už za sebou.
Když už se tedy dneska scházet nebo někam prostě zajít, tak už to musí být někdo, kdo se
třeba zabývá uměním nebo prostě řeknu, že mi ten člověk nějak sedí.

Richard Herrmann
(256) A máš ten dojem, že se máš stále ještě co učit? Že je ještě něco, co tě může nějak
obohatit?

kulturně, duchovně

Imrich Tomáš
(257) No řeknu to asi takhle: pokud bych měl mít pocit, že se někdo hodlá stát jakýmsi
mým učitelem, nebo že chce nějak poučovat, ale ve skutečnosti ten člověk ty znalosti, tu
kompetenci nemá, tak jako nehodlám s ním příliš ztrácet čas. Protože je fakt, že co se týče
umění, tak já se prostě v tom vyznám. Tedy mohu říci, že co se týče moderního umění, ale i
do určité míry, co se týče muziky, tak se vyznám, poněvadž jsem se to za ta léta naučil!
(258) Naučil jsem hlavně rozpoznat, co je to kvalita! Takže si myslím, že umím rozeznat
kvalitní od nekvalitního! Tenkrát jsem to samozřejmě vůbec neznal, ale jakýsi cit jsem pro
umění nepochybně měl už zamlada.
(259) Takže když se tedy mám s nějakým člověkem sejít, nebo třeba jít s někým do
hospody, tak jdu s tím, kdo mi opravdu sedí! Pak se s takovým člověkem sejdu rád!

A dneska, když vidím, že je někdo pod mou úrovní, co se týče světonázoru, uvažování,
politických názorů, tím ale myslím, že když vidím, že ten dotyčný má nedemokratický,
primitivní názory, tak se prostě takovými lidmi nezabývám. Když to zjistím, že to tak u
toho dotyčného je, tak mě ty lidi už nezajímají.
To není tak, že se nějak teď tady povyšuji,
zajímavého dozvědět. Poněvadž se člověk furt

absolutně
učí.

(260) Takže já se chci od druhých taky něco
opravdu nevidím důvod, proč s nimi trávit čas!

ne! Chci se taky něco nového a
Já se učím prakticky pořád.

přiučit!

Ale pokud

mně

nemají co dát, tak

A jenom pořád napravovat člověka, to mi leze na nervy! Nehledě na to, že by asi o to ani
nestál. Člověk musí už vědět sám, co je potřeba a co ne. Alespoň v našem věku!
Takže už se absolutně nescházím nějak s lidmi, kteří jsou mi trošku
zůstali stát na místě. Ti mě nezajímají, to nemám zapotřebí.

nesympatičtí, kteří

(261) Třeba ti Češi, které jsem zde znal. Byli jsme tady čtyři, alespoň se kterými jsem se
vídal. No chodívali jsme svého času často do hospod. To byli kluci v mých letech. Tenkrát
jsme se všichni poznali v tom uměleckým lokále "Nulpe" v Kreuzbergu. No tak dobře, ten
Petr je muzikant, ten udělal tu školu jako já a je jazzkytarista.
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(262) No ale ty dva ostatní - s těmi to dopadlo trošku hůř! Jeden je vožrala, ten byl
z Moravy - Zdeněk se jmenuje. Měl frrmu jako instalatér, na to měl i nějakou
instalatérskou školu. No předtím dělal číšníka na lodi a jezdil po světě. No a pak udělal tu
školu, no já nevím, proč dělal instalatérství. A pak si udělal svoji frrmu. Ale problém byl,
že začal strašně pít. A díky jeho chlastaní to všechno zničil. Dneska je bankrot a prostě už
s ním nic není. No a chodí na sociálku pro podporu. No a je to starej vožrala. Takže takhle
nějak pro chlastal svoji frrmu.

No a jiný kamarád už umřel, ten udělal tady školu - inženýra na "Heizungen"
maturitu, pak tedy pracoval a pak chudák dostal "Krebs". A umřel.

udělal

N o a ten jeden - ten čtvrtý - ten se úplně zbláznil!
(263) To tady totiž Češi hodně dostali na hlavu. Co se týče toho tady "žít", tak to někteří
tady prostě nezvládli.
Richard Herrmann
(264) Já jsem se právě zaměřil na ty, co se zde prosadili a přeci jenom tady něčeho dosáhli.
I když určitě by bylo zajímavé zpracovat osudy i těch, kterým se zde příliš nedařilo.

Ty jako umělec jsi určitě už něčeho dosáhl a máš přeci jenom nějaké jméno ve tvém oboru.
Imrich Tomáš
(265) Já jsem dělal už lrromadu dobrých výstav: Kolner Messe, Frankfurter Messe ... A tam
se dostat je taky dost těžký, tam se člověk jen tak nedostane!
(266) Mně ale přijde, že kromě umělců se zde Češi málo prosadili.
(267) No dobře, no tak co se týče umění, tak tihle lidi tady existují, ale co se týče obchodu
- hodně lidí zkrachovalo. Hospod a takhle, co tady toho zkrachovalo. Ale tihle ti, co dělali
do umění a podobně, tak ti existují.
Richard Herrmann
(268) Ale přesto si myslím, že je i plno

umělců, kteří

se prostě neprosadili.

Imrich Tomáš
(269) No tady musím říct, že tak trochu se v poslední době mohu tady do té skupiny
taky. Já už jsem nevystavoval asi dva roky! S tou jednou galeristkou jsem měl
krach. Prostě obrazy na ,,Messe" prodala, ale nedostal jsem prachy s tím, že měla vysoké
náklady na dopravu a za ten pronajatý prostor na tom výstavišti atd. atd. No dobře, tak
prodá obrazy a nedostanu nic? No tak jsme se samozřejmě soudili.
počítat

(270) Ten další galerista právě taky moc moje věci zrovna neprodává. On se rozhodl
se do Východního Berlína. A to je katastrofální, protože tam těm východ'ákům
s ruksakem prostě nic neprodá. To rozhodnutí se přesunout do Východního Berlína bylo u
něj naprosto nesmyslné. Tam na to nejsou kupci.

přesunout
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Já jsem na "Messe" prodal vždycky tolik obrazů - na "Frankfurter Messe" jsem prodal
třeba i 12 obrazů! To je i tím, že můj výtvarný styl - informel - je známý v západním
Německu a ne ve východním.
(271) To by tě mohlo taky zajímat: tady je hned nedaleko řecká hospoda a tam se schází
Češi. Oni se tam prakticky každý měsíc scházejí. Jsou nejenom z Čech, ale i z Moravy a ze
Slovenska.
Richard Herrmann
(272) To je důležitá informace. Tam se budu muset vypravit.
(273) Takže v 90. letech jsi žil v Teplicích. A vydržel jsi tam jak dlouho?
Imrich Tomáš
(274) Rok jsem tam byl. Každý den jsem byl naloženej v lihu. To byly scény.
jasný, že s těmi lidmi tam nemůžu vůbec nic začít.

Rozumíš, po těch letech zase přijedu do Teplic s tou myšlenkou, že si zde
No dobře, měl jsem tady taky příbuzné: švagra, bráchy.

Mně

zřídím

bylo

ateliér.

(275) Tak jsem dorazil s penězi, a že zkusím s nimi udělat nějaký obchod. Tak můj švagr,
že udělají taxikářskou službu - blázni. Opravdu ten švagr byl blázen. Hodně peněz se do
toho vrazilo, dalo se dohromady asi 7 taxíků. Já jsem byl ten, který do toho dal peníze.

Ale já jsem vůbec žádný prachy nedostával! Žádnou výplatu. Prostě jsem nevydělával. No
jo, tak bylo jasné, že švagr špatně obchodoval. On to měl na starosti, rozumíš. Já jsem na to
kašlal, já jsem si pronajal ateliér a tam pracoval. A on dělal obchod. Ale já jsem za celou
dobu žádný peníze od něj vůbec nedostal! Poněvadž on je nevydělával.
Richard Herrmann
(276) Takže jsi vydržel rok tam být v Teplicích,
něco s uměním?

měl

jsi tam ateliér,

chtěl

jsi tam zkusit

Imrich Tomáš
(277) No já jsem tam jenom pracovalmé peníze měli zas na starosti jiní.

měl

jsem ateliér a maloval jsem. To podnikání za

(278) Pak jsem udělal jednou výstavu v Ústí nad Labem, a to v kostele.
(279) To bylo taky zajímavý. Jedny známé noviny, co tam existovaly a šly pro celý
Československo, napsaly o mě tenkrát článek. Ale nejdřív jsem pochopitelně potřeboval
člověka, který mi ten článek napíše.

Takže jsme zjišťovali po galeriích určité lidi, kteří píšou, jako kunsthistorici nebo kritici.
Prakticky to všechno zařizoval švagr, protože byl tam doma a vyznal se.
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Tak jsme jednoho toho kunsthistorika našli. Tak jsem s ním telefonoval a on to odmítl.
Pravděpodobně, když zjistil, že to je tedy nějaký malíř ze západního Německa, tak prostě
asi dostal strach. No tak bylo to na začátku 90. let. Zápaďáci, kteří by tahle něco podnikali
v Teplicích, to asi lidi tam šokovalo.
Tedy ten kritik řekl, že do toho nepůjde, ale nám navrhl někoho jiného. No a toho jsme pak
navštívili v Ústí nad Labem, kde žil, mluvili jsme spolu a slíbil, že napíše o mně a o mé
výstavě článek.

(280) Pak jsem tedy pořádal tu výstavu vÚstí nad Labem. Dostal jsem k dispozici prostory
v kostele - velikánská hala. Některé mé obrazy, které jsem tam měl, měly i přes 3 metry.
Richard Herrmann
(281) Ajak vypadaly? Byly trošku jiné než ty, co máš tady?
Imrich Tomáš
(282) To už byly jiné! No to byla celá taková kolekce. Jsou v tomhletom katalogu.
(283) Takže na tu vernisáž jsem pozval hodně umělců, co žili v Teplicích, v Severočeským
kraji. Hodně jsem do toho investoval - pozvánky, občerstvení. Pronajmul jsem si jednu
hospodu, ti to tam všechno přinesli a připravili.

A přestav si, že žádný umělec

nepřišel!

Richard Herrmann
(284) Tam z regionu?
Imrich Tomáš
(285) Ne! Absolutně žádný. Pak přišel akorát jeden - jeden slovenský malíř, který žije
v Ústí. A to byl známý od toho, co psal ten článek o mně. No s tím Slovákem to byly akorát
tihle dva. Jinak žádný jiný malíř nebo sochař - prostě výtvarník - nepřišel. Nejspíš na
pozvánkách viděli - západní Němec, no tak asi dostali strach nebo co. Co já vím? Já si to
takhle alespoň domýšlím.
(286) Najednou jsem se s tím Slovákem - s tím malířem - dal do hovoru. Tak se se mnou
bavil a najednou mi řekl: "Já vím Imrichu, ty máš nějaký problém." Já říkám: "Jak to? Jaký
problém?" A on na to: "Ty jsi taková bílá holubice." Ale já jsem tomu nerozumě~ co tím
myslel. No tak jsem to řekl švagrovi a on mi řekl: "No to prostě znamená, že u těch Cikánů
jsi bílá holubice." No nějak se to tak snažil vysvětlit.
(287) A potom najednou za pár dní ten první kritik, co mě odmítl, napsal do novin velký
článek o mně, kde stálo, že to, co dělám, je typický cikánský styl malování.
Prostě už to, že Cikán maluje, tak to je klasický cikánský
reagoval.
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A já si říkal: Co je to za blbost?! Jaký cigánský malířství? Já vůbec nic takového neznám!
Ale už to bylo napsaný v tom článku! S tím jsem už nemohl nic dělat!
Ten kritik před ním, ten napsalo mně senzační suverénní článek. To byl dobrý chlap. Ale
ten druhý, ten hned už za zády začal psát, že to je typický cikánský styl malování.
A já jako Cikán mám podle něj prostě nějak typicky cikánsky malovat nebo co?! Já jsem si
říkal, jak ho to může napadnout? Existuje snad nějaký cikánský malířství?
Vidíš, tak to byl takový špinavý charakter - ten člověk. To jsem jenom chtěl k tornu říct.

Richard Herrmann
(288) No to je spíš takový to stereotypní vidění, že jo.

Imrich Tomáš
(289) Poněvadž ten malíř mu řekl: "Ty vole, von je Cigán!" A tak to hned druhý den o
napsal. A ani vůbec se mnou nehovořil! Za zády napsal: "Typicky cikánský styl
malování. "
mně

(290) No já si říkal: "Vy idioti! Já
vůbec ani neexistuje!"

vůbec

ani nikdy

neviděl nějaký

cikánský

malířství.

To

(291) No ale vidíš, jak už potom zjistil, že jsem Cikán, tak hned mu to bylo jasný.

Richard Herrmann
(292) No to je to škatulkování nebo šuplíkování.

Imrich Tomáš
(293) Katastrofa!
No jo no.

Dobře

no. Tohle jsem chtěl jenom ještě

říct.

Richard Herrmann
(294) lmrichu, jaký to byl popud k tornu, žes
možná dýl?

přijel

do

těch

Teplic.

Měl

jsi v úmyslu

zůstat

Imrich Tomáš
(295) No, upřímně řečeno, když to u vás padlo, tak jsem si naivně myslel, že bych se mohl
zkusit vrátit, a když jsem tam jel, tak jsem snad i věřil, že možná zůstanu i déle. Říkal jsem
si, že to zkusím. Ale vzhledem k tornu, že jsem si s těmi lidmi opravdu neměl co říct, tak
jsem se po roce vrátil zpátky do Berlína.
(296) Respektive přijela moje partnerka a odvedla mě. Protože myslím, že bych se tam asi
zničil. Každý den jsem tam pil a myslím, že přítelkyně přijela právě včas.
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(297) Ještě k těm lidem. Když jsem tam přijel, tak jsem měl skutečně docela dost peněz na
místní poměry. V hospodě jsem za řadu lidí pořád platil a ti se tvářili jako ti nejlepší
kamarádi. Ovšem vždycky jsem ale zjistil, že neměli problém s tím mě za zády pomlouvat.

A to jsou prostě způsoby, na který jsem za ty roky tady v Německu už nebyl zvyklý. No to
jenom k těm důvodům, proč se mi tam nakonec zas tak moc nelíbilo.
Richard Herrmann
(298) Pak tedy se chci ještě vrátit k těm 80.
to vypadalo tedy?

létům.

To jsi hodně vystavoval v Berlíně. A jak

Imrich Tomáš
(299)

Hodně

jsem dělal výstavy. Vystavoval jsem i v televizi - tady v Berlíně v SFB.

Tedy já jsem v těch 80. letech po škole dělal hodně výstav. Jak jsem už před chvílí říkal,
prodával jsem hodně na ,,Messe", tedy na veletrzích. Prodal jsem vždycky spoustu obrazů na "Frankfurter Messe" jsem prodal třeba i 12 obrazů! Na kolínském veletrhu, ale i
v Curychu jsem měl obrazy.
(300) Já jsem tenkrát i žil lépe! Co se týče peněz, tak jsem
jsem vystavoval a hodně jsem obrazů i prodal.

hodně vydělával.

Tedy

hodně

(301) Dokonce, a to se musím trošku pochlubit, na jedné velké diskotéce, kde byly moje
obrazy vystavené, tak tam přišel ten zpěvák Prince a byl nadšený, prohlásil: "Pekelně dobrý
obrazy!" No tak to jenom tak na okraj.
(302) O.K., ty 80. léta, to bylo příjemný období. Takže, když jsem dělal
tak jsem i dost vydělával. No a tak jsem trošku taky žil i na velký noze.

hodně

výstav, no

(303) Rozumíš. Ta škola - těch 6 let jako student, když jsem byl, tak to byl trošku
skromnější život, ale už to bylo to, po čem jsem toužil. A tehdy jsem poprvé docílil toho, o
čem jsem dlouho snil. To byl můj velký sen - být mezi studenty a sám se stát studentem.

No a tohle bylo takové pokračování, kdy jsem si žil
takové úrovni, kterou jsem si vždycky přál.
(304)

Konečně

můj

život podle mých

přestav

na

jsem byl "weg" od tý "Arbeiterklasse"!

Richard Herrmann
(305) A ty kontakty s těmi lidmi ze školy přetrvaly do ted'ka?
sis rozuměl?

Například

s těmi, se kterými

Imrich Tomáš
(306) Tak dneska, když se náhodou potkáme, no tak to jsme starší pánové, všichni jsme
zestárli. Ne každý z nich dělá pořád umění. Ale nějaký kontakty tady zůstaly.
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Richard Herrmann
(307) Teď mi ale řekni: cítil ses tady v Německu integrovaný? Nebo tak nějak
jak se tu vlastně cítíš?

napůl?

Nebo

Imrich Tomáš
(308) Já jsem se s tím asi vypořádal jinak, než třeba jiný emigranti. Já nakonec - jak říkám
- já jsem celý život cizinec. Já nejsem, já ani se necítím být Němcem. Já ani se necítím, ani
nemám žádný vztah k mému národu. Prostě nehledám žádné romské kořeny nebo tak
nějak. Tady žijí Sinthy a Roma. Já s nimi nemám žádný kontakty.
Richard Herrmann
(309) Tak to byla moje poslední otázka.

Děkuji,
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INTERVIEW S RUDOLFEM VALENTOU

3.1

Místo a datum konání: Berlín, 2. 8. 2005

Richard Herrmann
(001) Takže na začátku začínám s otázkami, pomocí kterých se snažím zjistit, jak to u Vás
vypadalo před odchodem do emigrace.
A teď by mě tedy zajímaly Vaše
dne opravdu republiku opustit.

důvody,

Vaše motivy k tomu, že jste se rozhodl jednoho

(002) Já poznamenávám, že vím, že jste měl už v padesátých letech problémy u nás s
režimem, takže nemusíte o tom mluvit, ale i to by mě samozřejmě zajímalo, kdybyste měl
chuť se k tomu vyjádřit. Pokud ne, tak nemusíte.
Mně stačí pak ten moment před tím vlastním odchodem, když nějak popíšete. Ale pokud
byste to chtěl třeba zhodnotit - celé to období a ty motivy i z těch 50. let, které se jakoby
kumulovaly u Vás v rozhodnutí k tomu, že jste se jednoho dne rozhodl odejít, tak budu
samozřejmě za to rád.

Ale je jasné, abyste

vyprávěl

tak, nakolik se cítíte.

Rudolf Valenta
(003) K tomu rozhodnutí odejít: toto rozhodnutí bylo až po tom
- definitivní! To mohu říct rovnou.

příchodu Rusů

- "našich

osvoboditelů"

(004) Ale celý můj život v Československu byl vlastně poznamenaný vždycky nějakými
problémy s režimem, které mě skutečně po celou tu dobu nějak provázely.
(005) No a začaly nástupem na vojenskou službu.
Já jsem Pražák a dostal jsem nástup vojenské služby v 50. roce, kdy akorát také nastoupil
Čepička - ten komunista - a dostal jsem se do Tachova, nebo za Tachov. Kasárny tam byly
poblíž hranic.
(006) No a tam jsem si v prvních dnech výcviku zlámal nohu a pak jsem byl
v nemocnici - jednoduše jsem pořád takhle pendloval s berlemi do Plzně.

několikrát

(007) A tak jednou jsem se vrátil a mezitím mi prohlíželi můj kufr. Já jsem měl v kufru
učebnici angličtiny, protože jsem se učil anglicky. Předtím už jako středoškolák jsem
intenzivně studoval angličtinu také. No a chvíli se nic nedělo. Tak jsem to pustil z hlavy.
(008) A najednou to začalo tím, že bylo Mikuláše a my jsme museli loupat brambory - jak
to bylo na vojně - prostě pro celý útvar. Vždycky seděla u toho nějaká grupa a teď tam
byla před námi ta hromada brambor. A já spíš dělal takový srandy. No tak bylo Mikuláše,
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tak jsem si vzal takový bílý maskovací plášť a udělal jsem si čepici - mitru a vyrazil jsem.
Do košíku jsem dal popsané lístky - no a to byly tedy jako "ty dárky". Třeba tam stálo: 14
dní loupat brambory atd. A s tím jsem šel k oficírům a rozdával jsem to oficírům - jako na
Mikuláše. To je zřejmě asi strašně nasralo!
(009) A za krátkou dobu
na útvaru.

mě

tam najednou zabásli. Takže

mě

odvedli do naší takové malé

věznice

(010) No a pak to začalo - vyšetřování. Že jsem prostě jako tam nasazený špión a samý
takový. Já jsem tenkrát vypadal trošku nestandardně, to je pravda. Já jsem měl fousy, ale
hlavu mně oholili, jako nám všem. Když jsme nastoupili, hned u brány prostě nás ostříhali.
(011) No a teď bylo vyšetřování. Potom
v Plzni u soudu. A pak zase zpátky.

převoz

na Bory do

Plzně.

No a pak jsem byl

(012) Potom přišel proces před nastoupeným útvarem. Prokurátor na mě: "Co to je tady?!"
Já jsem si tehdy ve volným čase kreslil do čtverečkovaného sešitu. No tak se mu snažím
vysvětlit: ,,No, tohle jsou okna." A on zase: ,,A co je tadydle to?" Tak zas mu říkám: ,,No
to je prostě kůlna." A on řekl: "Taky to může bejt garáž, že jo! A co tamhle to?!" Já: "To je
potok, to vidíte a tady to je mostek." Ale on vedl svou: "A co je tadydleto?!" Tak jsem mu
řekl: "To je kopec ... porostlý stromy." ,,Mapa to je, mapa! To je mapa!" vykřikoval.
(013) Tak mi dali §232 - Zákon na ochranu republiky od dvou do desíti let.
(014) No a ještě k tomu si pak vymyslel ten vyšetřovatel při vyšetřování, že byl nějaký
Valenta - oficír u Hradní stráže, a jestli ho prý neznám a že ho musím znát, když je to taky
Valenta. Já jsem ho bohužel neznal, jinak bych býval od něho zjistil, jak se co nejdřív
odtamtud dostat.

No tak jsem dostal 10 měsíců, víc mně nedali, protože já už jsem
odsezenýho tam ve vyšetřovací vazbě.

měl

skoro

půl

roku

Richard Herrmann
(015)

Půl

roku trvalo to

vyšetřování?!

Rudolf Valenta
(016) No ano. Tam byli se mnou docela zajímaví lidé. V té
manšaft. Tenkrát je všechny sebrali.

době

tam byl celý hokejový

Richard Herrmann
(017) To byli ti, co byli obvinění, že

chtěli

utéct?

Rudolf Valenta
(018) Prostě hokejový manšaft jel na mistrovství myslím do Švýcarska. A oni je všechny
sbalili. Už byli v letadle, vyvedli je ven a pak byli všichni na Borech. Jako já.
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(019) No jo, tak jsem byl na Borech, tam jsem prostě strávil řadu měsíců a pak mě
jednoduše poslali do takového tábora vojenských prací za Mnichovým Hradištěm. Tam
bylo vojenské území, myslím že i později to taky bylo vojenské území, ale to pak měli
Rusové jako své vojenské území. No a na tom vojenském území byl takový zámeček a
v tom zámku byli takoví lidi jako já: odsouzenci za "něco" a faráři. No tak to byla prostě
zajímavá společnost a tam se kopaly zákopy a dělaly se různé zátarasy pro tu vojenskou
techniku. Jednoduše to byla tanková střelnice.
(020) No a odtamtud jsem se po deseti měsících dostal zase zpátky k útvaru do Tachova.
Ale tam už bylo rozhodnuto - už tam byl pro mě příkaz hned se hlásit v Ostravě. Nebo
kousek za Ostravou.
(021) No tak jsem jel za Ostravu a dorazil jsem do kasáren, který se jmenovaly ,,Nová
Kamčatka". Tam už byli ruský zajatci z první světové války. Bylo to kousek za
Radvanicema, prostě pár kilometrů za Ostravou. A důl, na kterém jsem pracoval- hned ten
večer už jsem šel na noční šichtu -, se jmenoval ,,POKROK".
(022) A tam jsem strávil potom 32 měsíců, než přišli z toho vedení jakoby s nabídkou
"zůstat dál na šachtě, ale už jako v civilu" a jednoduše "prodloužit ten pracovní úvazek".
Richard Herrmann
(023) 32 měsíců říkáte?
Rudolf Valenta
(024) Jo, jo.
Richard Herrmann
(025) A předtím Vám dali 10

měsíců,

jste říkal. A

půl

roku ve

vyšetřovací vazbě?

Rudolf Valenta
(026) Přesně tak. Tamto bylo 10 měsíců vězení. Tady to byl pracovní tábor - PÉTÉPÁCI.
A to byl prostě §39 - "Vojenská služba na neurčito" se to jmenovalo.
(027) Protože to bylo potom v 53. roce už ze Západu kritizovaný, že to nějak nesouhlasí
s dodržováním lidských práv, že tam jako Češi nějak odírají spousty lidí, že je nutí dělat
v dolech, uranových dolech, no tak se to snažili přeměňovat na jakoby "normální
pracoviště".

(028) Já jsem vlastně
nebyl.

měl štěstí,

že

mě nestrčili

do uranových

dolů,

že jo. To bych tu asi už

(029) No a tak to prostě pokračovalo dál. Já jsem to samozřejmě podepsal, že budu dál na
šachtě, ale v civilu - ne jako voják, ne v tom vojenským lágru.
(030) Tak jsem potom tady odsud' odešel a byl jsem v
bylo báječné, že jo!

prostě
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(034) A to už jsem ve volném čase chodil malovat, kreslit. Už jsem tam měl i pár známých.
(035) Tak to se po tom 53. roce

začalo

jako tak trošku lepšit.

(036) Pak jsem se chtěl ale vrátit do Prahy, když jsem tam
bohužel mě už nepustili - do Prahy jsem nesměl zpátky.

ukončil

ty práce na dole. Ale

Richard Herrmann
(037) To jste

měl

zákaz Prahy?

Rudolf Valenta
(038) No

prostě

jsem se nemohl vrátit zpátky do Prahy, no!

Richard Herrmann
(039) A jakým způsobem to

udělali?

Jak to zajistili? Nebo jak Vám to znemožnili?!

Rudolf Valenta
(040) No jo, to se dělalo jednoduše! V Praze jste se nemohl
zas nemohl odhlásit.

přihlásit.

Av

Ostravě

jste se

Richard Herrmann

bych se vrátil zpátky k té situaci, kdy jste teda jako byl nařčený z toho, že
provádíte špionáž na základě těch kreseb. A ještě tedy asi na základě
toho, že se učíte anglicky, když u Vás našli tu učebnici angličtiny.
(040)

Ještě

nějakým způsobem

Jaký jste měl pocit, když Vám sdělili toto

obvinění.

To muselo být přeci naprosto absurdní?

Rudolf Valenta
(041) No

samozřejmě!

To víte, že to bylo absurdní!

Richard Herrmann
(042) No a řekl jste to, že to je nesmysl?
Rudolf Valenta
(043) No já jsem říkal, že to je ... , nebo že to tak není. Samozřejmě jsem se nějak bránil. Ale
nemohl hned říkat, že "to je pitomost"! Rozumíte, ono to tam bylo všechno jako
strašně vážný! Já jsem říkal.... No vlastně mě ani ke slovu nepustili! Protože prokurátor, ten
tvrdě jel- prostě nelítostně, ten nic nepřipustil.
člověk

(044) Potom ke mně přišel ten vyšetřovatel na tom útvaru, když už vlastně mě odváděli
jako odsouzeného, a říkal: "No, Valenta, teď byste mně mohl říct, kdo to byl ten Valenta ten od té Hradní stráže. Vy blbnete, Valenta!" No co jsem mu mohl na to říct? Samozřejmě
že jsem žádného důstojníka Valentu neznal! Ale oni byli přesvědčeni o opaku.

183

PŘÍLOHA

3

3. Interview - Rudolf Valenta

(045) No jo, ale v té době všichni oficíři od malých po ty velký oficíry - všichni si udělali
do gatí. Prostě byli všichni strachy zubožený. No jo, to byla zlá doba. Ale člověk přežije
všechno.
Richard Herrmann
(046) Jak to tedy bylo dál?

Zůstal

jste v

Ostravě,

podepsal jste smlouvu na další roky na

šachtě?

Rudolf Valenta
(047) No jak to bylo dál: furt jsem byl v Ostravě a tam jsem začal, vedle té práce v dolech,
malovat. Přes den jsem prostě dělal na šachtě, po práci jsem se věnoval tomu, co mě nějak
tak vnitřně naplňovalo. V té době už jsem měl řadu přátel, kteří taky malovali. Takže tenhle
sociální kontakt tam byl pro mě taky velmi důležitý.
Richard Herrmann
(048) To bylo od roku 1950 do kterého roku?
Rudolf Valenta
(049) S malou pauzou pak několik let. S pauzou proto, že jsem mezi tou dobou měl úraz na
dole a tam jsem měl zlámanou kyčli a pak ještě nějaký další poranění na páteři. A pak jsem
se tedy zase tam vrátil.
(050) To už jsem potom ale dělal na povrchu. Takže jsem pracoval už jenom na povrchu a tam jsem dělal všechno možný. Jo a také jsem psal bleskovky. Ale hlavně jsem po práci
kreslil!
Richard Herrmann
(051) Co to znamená "bleskovka"?
Rudolf Valenta
(052) No jo, co to bylo. Psaly se takové zprávy, taková hlášení: "Ten a ten vykopal dneska
tolik a tolik uhlí. Tahle parta se dostala tam a tam!" A to jsem musel napsat do takového
formuláře. No a to byly bleskovky. To se muselo prostě dělat. To bylo vždycky na každém
dole. V každém podniku měli vždycky takové nějaké oddělení, kde se prostě chválili anebo
hanili taky, že prostě splnili - nesplnili plán, nebo tak. A tady to bylo na šachtě a to jsem
taky dělal.
(053) Takže takhle jsem pracoval na těch dolech a maloval jsem čím dál víc. A pak jsem se
ke zkouškám na akádu do Bratislavy. Tam byl jeden můj přítel, takže jsem si říkal,
že by bylo skvělý začít studovat na výtvarný akademii. No a zkoušky jsem udělal! Ale
nepřijali mě, protože jsem měl špatný kádrový posudek.

přihlásil

(054) Takže jsem si to najednou prostě uvědomil, že to nemá cenu, že se špatným
kádrovým posudkem to prostě nejde. Věděl jsem, že i kdyby ti profesoři chtěli, tak prostě
tady nebyla žádná možnost. Ještě si vzpomínám, jak pan profesor říká: "Veď pracujte!"
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se tím nechtěl trápit. Tak jsem se

(056) Pak jsem se oženil, pak
podnicích propagaci.
(057) No a najednou

mě

přišla

vzdělával

sám.

dcera. No a já jsem potom

začal dělat

v různých

kluci jednou v noci z Prahy volají: "Rusové přišli!"

Richard Herrmann
(058) Takže ale to jsme v roce 1968?
Rudolf Valenta
(059) No ale to prostě takhle šlo jako! Ten život takhle šel - to jsem byl fint v Ostravě,
pracoval a do toho se věnoval těm výtvarným věcem. Takto zhruba asi u mě tehdy běžel
život, tahle prostě utíkaly roky!
(060) Ani jsem se zas tolik v té době netrápil svou situací - člověk se nějak prostě
odsune ty negativní věci tak, aby mu zas tolik neznepříjemňovaly život. To
prostě nějak nešlo se tím věčně trápit, to bych asi skončil někde na psychiatrii. Takže
pomalu ty roky šly dál a dál. A já jsem tak nějak existoval. Díky tomu umění jsem to přeci
jenom zvládal.
přizpůsobí,

Richard Herrmann
(061) Já bych se chtěl ještě vrátit k Vaší motivaci k tomu odchodu. Když jste byl třeba na
konci 50. let, přicházely v té době občas myšlenky, takové úvahy nebo i v rozhovorech
s přáteli nebo v rodině: ,,Možná by stálo za to nějakým způsobem tu republiku opustit,
protože možná na tom Západě, v té západní Evropě, v tom západním Německu je víc
demokracie ... "? Měl jste v té době možnost tohle nějakým způsobem zaregistrovat? Tedy
informace o tom, že na Západě je možná trochu víc té demokracie, třeba poslechem
nějakých zahraničních rádií, diskusemi s přáteli, známými atd.
Rudolf Valenta
(061) No, já myslím, že to nebyl žádný problém! Přece jenom člověk v rozmluvách
s přáteli, se známými na tohle svedl řeč, a tak přišel najednou na to, že ten se třeba chystá
ven nebo tamten známý plánuje, že uteče.
(062) Mně jednou jeden známý nabídl, jestli bych s nim nešel do Spojených států. To už
ale bylo po osmašedesátým. No, tak ten prostě mi nabídl, že by měl i pro mě zaručenou
docela slušnou práci, že když bych s ním jel, tak bych dostal docela výhodně i lístky lodní lístky. Že prostě se musí dostat do Amsterdamu a že by byl samozřejmě velmi rád,
když pojedu s ním. On jako mě nelákal. Prostě mi nabízel, že s nim můžu jet. On se
potřeboval dostat ven a chtěl mít vedle sebe ještě někoho, kdo by s ním nějak přešel přes
hranice. No, to jsem tenkrát jako o tom uvažoval. Ale protože jsem tu měl ještě rodinu a
mámu, která byla vážně nemocná, tak jsem ji nechtěl nechat samotnou. Takže jsem prostě
nechtěl jít. No tak jsem to tenkrát neudělal. Já jsem toho později nějak nelitoval.
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(063) Vlastně jsem si někdy říkal- později -, že jsem to tenkrát měl udělat. Ale kdo ví, co
by bylo. Člověk si potom říkal: "Co bych asi dělal? Nebo kde bych jako skončil? V jakým
oboru?"
Richard Herrmann
(064) Myslíte teď, kdybyste

třeba

v tom roce 1968 odešel do

těch

Spojených států?

Rudolf Valenta
(065) No ano. Ta nabídka přišla v 68. nebo 69. roce, v každém
obsadili. Ale to byly jenom úvahy tenkrát.

případě,

když už nás

Richard Herrmann
(066) Teď tedy abych skočil trošku kousek
jste přesně odešel potom z republiky?

dopředu,

jaksi do budoucnosti. Ve kterém roce

Rudolf Valenta
(067) Já jsem pak opravdu odešel až v 70. roce.
(068) A to jsem v 69. byl v Jugoslávii a tam jsme se domluvili s mým bratrancem, že se
sejdeme, že oni přijedou do Vídně. Oni měli povolení do Vídně a my zase jenom do
Jugoslávie!
(069) Teď ale jak z Jugoslávie do té Vídně? No tak jsem si nechal napsat falešné vízumpotvrzení do pasu pro Rakousko - jako jenom pro "průjezd", což se nakonec podařilo. No
dívali se na to, kroutili hlavami, Jugoslávci, ale pak nás nechali. Tak jsem se ve Vídni sešel
se svým bratrancem, který chtěl venku už zůstat - to bylo v září roku 69. No ale já jsem se
ještě chtěl vrátit zpátky. Tak jsem tam ještě domluvil nějaké kontakty pro všechny případy,
kdybych se tam měl za čas objevit.
(070) A byl jsem s ním na ambasádě a taky na cizineckém úřadě, a to jsem si tenkrát ověřil,
jak to taky vlastně je: Oni měli všechny informace o lidech, o těch, kteří byli v partajích.
Tam se ptali mého bratrance zcela otevřeně: "Byl jste v partaji?!" Ale myslím, že se jich
ani vyptávat nemuseli, protože prostě o všech to nejspíš i věděli, zda byli nebo ne. Oni
zřejmě dostali během toho roku spoustu informací o členech strany a já nevím, co všechno
ještě. To bylo docela zajímavé.
(071) No jo a já jsem se potom s mou ženou a holkou vrátil. Moje žena
odejít, takže tam bylo zbytečný déle zůstávat, ona by prostě chtěla zpátky.

stejně nechtěla

(072) V 68., nebo řekněme v 66. až 68., jsem neodešel, protože já jsem vlastně si říkal, že
se to nějak přeci jenom v té společnosti zlepšuje. A ještě v tom 68., když přišli Rusové, no
tak jsem nevěřil, že je všechno skončený!
(073) No já jsem taky říkal: "No to snad ani není možný, tolik let jsem čekal a teď
najednou, když už ta šance byla - s tím "Pražským jarem" -, tak najednou to má skončit
takovým způsobem? Od "našich bratrů" tady prostě tak, že nás obsadí?
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(074) Ale oni samozřejmě za to ti obyčejní lidi v Rusku stejně nemohli, ty bych za to
nevinil. Nehledě na to, že v samotným Rusku milióny lidí pod tím režimem trpěly taky. Ale
to zřejmě byla velice komplikovaná věc - politicky.

Richard Herrmann
(075) Jak jste vlastně vnímal a jak jste sám pro sebe zpracoval tu skutečnost, že Vás ten
tehdejší režim na základě vymyšlených obvinění připravilo čtyři roky Vašeho života.

Rudolf Valenta
(076) Já si vzpomínám, když jsme po válce mluvili o tom, co se všecko za války stalo, jaký
byly ty koncentráky, jak to vypadalo, jak se zacházelo s lidmi, co všechno strašného se
tenkrát stalo, tak jsem si tehdy říkal: "Ježišmarja, jací to byli lidé? Jaká to je povaha těch
Němců? Ti Germáni mají nějaký úplně zvrácený sklony!" No jo ...
(077) Až když jsem potom sám spadnul mezi ty kolečka, nebo do toho soukolí těch
událostí v těch 50. letech, tak jsem si potom až uvědomil, že se to vlastně může stát
kdekoliv a kdykoliv.
(078) Uvědomil jsem si potom, že u nás s námi zacházeli naši lidi taky hanebně! A že se
mnou zacházeli prostě taky ne zrovna nejlíp. Ne možná tak, jako v těch nejhorších lágrech,
to člověk jako nezažil přímo, ale viděl jsem, že neměli nějaký vlastní úsudek! Něco jim
bylo přikázaný od nějakého oficíra, poněvadž my jsme byli v tom lágru pod oficíry.
(079) No a jakým způsobem nás nutili tam pracovat na nebezpečných pracovištích, kde
civilové odmítali pracovat, tak tam nasadili vojáky. A když jste tam přišli nově a teď
jsme pořadně tu práci neuměli, tak to nikoho nezajímalo.
třeba

(080) Hlavně otázka bezpečnosti tam byla naprosto opomíjená. Já jsem náhodou vždycky
měl kliku. Například jsem zrovna nebyl na směně a třeba najednou zahynulo 50 lidí - spadl
strop. Takže to bylo zaviněný prostě tím vedením a tím vojenským vedením. Tam byli
samozřejmě civilové, kteří byli jako inženýři. Víte, ta otázka té úrovně kvalifikace těch
vedoucích činitelů byla dost sporná.
(081) Protože tam každý vedoucí činitel, každý ředitel nebo vedoucí nějakého oddělení byl
po 48. vybíraný na základě toho, že byl ve straně a ještě lépe, když měl dělnický původ.
Tak je jasné, že to byli lidé, co se vyučili na těch šachtách.
(082) No ale oni chtěli mít samozřejmě tituly. Dost se to vyžadovalo - a myslím, že i
oprávněně -, aby na tom místě byl např. důlní inženýr. Tak v té době se prostě dalo přijít
k odbornému vysokoškolskému vzdělání velmi rychle. Oni měli takové kurzy na dosažení
inženýrského titulu. Jednoroční inženýrský kurz se jmenoval TIK. A pak byl DIK - to byl
dvouroční inženýrský kurz. Tak tihle ředitelé - inženýři dělnického původu - pak po nás na
šachtě vyžadovali, aby jsme je taky tak oslovovali. Když jsme jim řekli 'soudruhu', tak
hned se ozvali. 'Soudruhu' jsme nemohli říkat, muselo se jim říkat 'soudruhu inženýre'.
Tak to jenom takový zpestření na okraj.
(083) Ale člověk si to později dokázal skloubit vlastně tak, že ty veliké poruchy, ta spousta
mrtvých a špatné řízení bylo způsobeno taky takovými lidmi, kteří byli jako vedoucí
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pracovníci, a přitom to byli stále jenom vyučení horníci. Ale na to, aby byli ředitelem nebo
veleli nějakým úsekům, tak to na to oni prostě ještě neměli.
Richard Herrmann
(084) Cítil jste něco jako rozhořčení, vztek na ten systém v těch 50. letech? Jak jste se
srovnával s komunistickou propagandou, když jste znal její obrácenou stranu?
Rudolf Valenta
(085) Víte, oni to jsou hezké ideje a po té válce lidé skutečně chtěli jakousi i sociální
spravedlnost. No nakonec i v tom lágru jsme měli marxismus-leninismus. To nešlo bez
toho, abychom bez důkladný ideový přípravy nebo průpravy šli zpátky do civilu.

že jsme si museli vyslechnout výklady prostě o tom, co to bude, až bude
skutečně nastolen komunismus, čeho se lidstvo dožije, jaké báječné doby, jak ta
budoucnost bude báječná a skvěla a spravedlivá.
(086)

Samozřejmě

(087) To všechno - ta ideologie a tak, to by se ještě dalo, ale to, jak se s lidmi zacházelo, ta
škoda napáchaná na lidech, když se s nimi zachází hůř než se zvířaty, to je myslím to
nejhorší, co ten komunismus zplodil. Nějak Vám to potom nepasovalo dohromady, když
jste si uvědomil, že vězení a lágry byly plné nevinných lidí, a přitom Vám vykládali o
spravedlnosti a lepších zítřcích.
Richard Herrmann
(088) A kdy jste

začal

tak

nějak

uvažovat už

reálně

o možnosti odchodu - emigrace do

zahraničí?

Rudolf Valenta
(089) No já jsem tedy v tom 69. měl docela velký problém. My jsme s několika kolegy
zorganizovali takovou věc - polepili jsme Ostravu plakáty. To znamená, že my jsme
vyrobili a vylepovali plakáty proti naší "osvobozenecký armádě". Polepili jsme tím celé
město.

(090) Později jsem zjistil, že to nějací lidi nafilmovali. A pak se za krátký čas u mě doma
ohlásili lidi z Krajského výboru. A u mě doma mi vyhrožovali, že v krátké době pro mě už
nebude ani takové místo, jaký jsem měl v těch 50. letech na šachtě.
(091) No tak jsem jako pomalu začal uvažovat, jestli opravdu neodejdu!
(092) Už jsem to zažil - ty roky nejenom těch nucených prací v dolech, ale prostě toho
utlačení, toho pokoření a s tím spojeného psychologického tlaku. Tak jsem si říkal: "To
ne!"
(093) Tak se mi podařilo potom pomocí přátel z Čedoku se zapsat na zájezd. A to nejdřív
do Rakouska. A týden před tím odjezdem ten zájezd padnul. Tak jsem si říkal: "Ježíš! Zase
nic!" Pak jsem to zkoušel ještě někam - to taky nevyšlo.
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(094) A pak nakonec - do Anglie! A to stálo tenkrát prosím 6.000 korun! Taková suma! No
jo, nakonec se mi podařilo sehnat ty prachy.
Richard Herrmann
(095) To bylo pro Vás i pro rodinu? Nebo jenom pro Vás?
Rudolf Valenta
(096) Pro mě jenom! Žena nechtěla odjet.
Richard Herrmann
(097) Vy jste měl dceru v té

době

a rodinu. Jak jste to tedy řešil?

Rudolf Valenta
(098) Dcera měla málo - byla ještě malá. Já jsem ženě říkal: "Nemůžu tě nutit, aby jsi
odešla se mnou. Ale jestli tady zůstanu, tak skončím v kriminále! A to pak bude pro tebe a
pro tu holku ještě horší, než když budu pryč!" No jo. Takže jsem prostě sbalil svoje kufry a
odjel jsem do Prahy.
(099) No a v Praze na letišti jsem nejprve čekal, jestli se opravdu dostanu, protože já jsem
byl jenom jako náhradník. No tak jsem jako náhradník čekal.
(100) Zavřeli nás do takový veliký místnosti v Ruzyni a tam jsme čekali a čekali ... A teď
najednou se ozvalo nějaký jméno a ten dotyčný musel otevřít kufr a teď měl mezi věcmi
třeba diplom! Prostě vezl si s sebou diplom. No tak ho hned jednoduše vyvedli zpátky ven.
No a lidi vezli s sebou opravdu všechno možný. Prostě lidi, kteří s sebou vezli nějaký
dokumenty, tak je vyhazovali.
(101) Tak se to tam vyprazdňovalo a nakonec jsem tam zůstal jenom já s mým kufříčkem.
Byl jsem poslední jako náhradník. Celá ta místnost, to byl takový čtvercový I Oxl O metrů
velký prostor a já jsem tam seděl sám! A říkal jsem si: "Už se nedostanu!"
(102) No ale najednou se objeví nějaká paní - celnice - v uniformě a na mě dost ostře: "Co
tady děláte!?" Ajá říkám: "Čekám, až mě zavoláte." "A kdo jste jako?!" No, tak jsem říkal,
že jsem náhradník. A ona zas dost neurvale: "No tak pojďte, pojďte!"
(103) Teď stojím u jednoho stolu, otevřu tam ten malý kufřík a ona zase odešla. A teď jsem
ty věci začal jako takhle roztahovat, ať se do toho podívá. A ona přišla a říká: "Tak to
sbalte zase dohromady! A pojďte, pojďte! Voni už tam čekaj!"
(104) Tak jsem to sbalil zase dohromady. Takový malý kufřík jsem měl! To bylo všechno.
A 20 liber! To bylo povolený, to jsem si musel vyměnit už v Ostravě. 20 liber - to bylo
jako na tři týdny! Což teda v tom Londýně, nebo v té Anglii nebylo zrovna moc velký
bohatství. Ale v Česku to bylo hodně peněz! Tenkrát nevím, kolik stála libra. Dolar stál
myslím 60 korun.
(105) No jo, ale každopádně už jsem byl na letišti, pochodovali jsme k letadlu, já jsem
vylezl nahoru, a teď už mi i určili místo. No a teď jsme seděli, seděli a seděli ... A pak tam

189

PŘÍLOHA

3

3. Interview - Rudolf Valenta

nějaká

letuška ohlásila, že je nějaká technická porucha. No a tak jsme
Pak nakonec se to s námi zvedlo a už jsme prostě letěli.

seděli

dál asi hodinu.

(106) V tom letadle jsem zjistil, že ta letuška, která nás předtím obsluhovala, že ji znám!
Ale tak jsem se k ní raději nehlásil. Až teprve, když jsme byli asi hodinu pryč ve vzduchu,
tak jsem se jí zeptal, jestli mají šampaňský. Říká: "Máme!" Tak jsem ji poprosil: "Tak
otevřete flašku! Otevřete flašku, ale nechte to tam v té kuchyňce, já tam přijdu!" Tak jsem
tam vzadu, kde jsou ty letušky, tak jsme tam prostě se napili po skleničce šampaňského.
(107) Tak takhle jsem odešel z Československa.
Richard Herrmann
(108) Tak takhle vypadal ten moment toho odchodu.
(109) Ajá se zeptám na takovou konkrétnější

věc.

Vrátím se o něco zpátky.

(110) Vzpomenete si v tom roce 1969, kdy jste po vstupu sovětských vojsk na naše území a
poté, co jste měl problémy kvůli tomu plakátování, vzpomenete si na ten okamžik, který
Vás přesvědčilo tom, že musíte odejít?
(111) Vzpomenete si na tu situaci, na ten den, kdy jste si řekl: ,,Dobře, je lepší odejít!
Začnu vyřizovat papíry, nebo začnu - ve Vašem případě - shánět nějaký zájezd atd."?
Jestli to byl nějaký konkrétní den, nějaký konkrétní večer, nebo jestli to vzniklo v rámci
nějakého rozhovoru a pak už od té chvíle jste na tom jakoby začal pracovat.
Rudolf Valenta
(112) Já už teď přesně nevím, který to byl ten den, kdy jsem se takto rozhodl.
Richard Herrmann
(113) To je jasné, jde jenom o to, tu situaci, ten den popsat.
Rudolf Valenta
(114) Ta situace se odvinula od toho, jak mě
(115) No, oni mi

vlastně

přišli domů

vyhrožovat.

pomohli tím, že mě donutili odejít.

Richard Herrmann
(116) To byla Státní bezpečnost, nebo kdo to

vlastně

byl?

Rudolf Valenta
(117) Krajský výbor. Partajní funkcionáři z Krajského výboru Ostrava.
Richard Herrmann
(118) A to byli tehdy chlapi ve vašem věku? Nebo starší, mladší?
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Rudolf Valenta
(119) Starší chlapi, že jo.
Richard Herrmann
(120) A jak vypadali, jak byli oblečeni? Byli

sympatičtí, nesympatičtí?

Rudolf Valenta
(121) V té době byla spousta lidí na takovýchto politických funkcích. To byli všechno tak
kolem 60 nebo 55 let. Řada z nich byla taky z bývalých dělnických profesí.
(122) Já vím, když jsem vyjednával sochařské sympózium, které bylo nakonec
zrealizované v 66. roce, tak jsem byl u předsedy Národního výboru a ten měl poradce, což
byl starý havíř.
(123) Já jsem tam dlouho vysvětloval, jak by bylo zajímavé pro Ostravu udělat
mezinárodní umělecké sympozium. Taky jsem navrhnu 1, že ty sochy by mohly zůstat v tom
městským parku a že by se tam mohla vybudovat galerie, a tak podobně.
A vzhledem k tomu, že v regionu jsou Vítkovické železárny, tak to mělo být všechno jaksi
ze železa. No tak se přihlásil ten poradce soudruha předsedy Národního výboru a říká: "Že
by sa to móhlo robiť z veňglá, ně?" Tedy chtěl tím říct, že by se mohlo udělat sochařský
sympozium z uhlí - vyrobit ty sochy z uhlí. No tak vlastně proč ne nakonec? To myslím
samozřejmě ironicky.

Totiž tam v kraji byl takový havířský folklór, ale už starej - tak z 20. let, kdy dělali horníci
takový malý sošky. Existuje taková vrstva - velice kompaktní - uhlí, v těch nízkých
slojích, a to přímo na Ostravsku, která se jmenuje ,,kenel". Nevím, odkud to slovo pochází,
jestli z němčiny nebo polštiny. No a tento kenel se dal opracovávat, asi tak jako taková
tvrdá pryskyřice, a z toho se dalo řezat, takže z tohoto materiálu dělali havíři takové malé
figurky. A on prostě nám doporučoval, aby jsme ty sochy dělali z uhlí. Řada takových lidí
byla potom v různých po litických funkcích.

(124) No ještě zpátky k tomu rozhodnutí. Každopádně tohle rozhodnutí odejít na Západ
padlo po tadytom vyhrocování situace - po tom vyloženém vyhrožování u mě doma. A to
bylo tedy v roce 1969.
(125) No a jak už jsem Vám říkal, po tomto incidentu jsem se potom pokoušel několikrát
odjet, ale pokaždé jsem neměl štěstí. Vždycky jsem se snažil se dostat do nějakého
takového zájezdu. Tehdy tady snad byly jenom dvě cestovní kanceláře. To byla ČEDOK a
ta druhá už ani nevím, jak se jmenovala - nějak jako "turistická kancelář pro mládež", nebo
co.
(126) No a u toho ČEDOKU jsem měl pár známých lidí a ti mně potom doporučili, abych
si prostě vzal takový a takový zájezd.
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Richard Herrmann
(127) Myslíte ten, jak jste tam byl jako náhradník? Jak jste nikdy nevědě~ jestli opravdu
odjedete? Proč právě tyhle náhradnické zájezdy? Byly levnější, nebo se snáz sehnaly?
Rudo1f Valenta
(128) No já jsem byl vždycky jako náhradník. Takhle mi to právě doporučili ti lidé od
ČEDOKU. Tam šlo o to, aby to nevypadalo, že chci jako honem honem odjet, že se tam
tlačím na první místo, nebo tak nějak. Jak na to přišli, netuším, ale asi zřejmě už s tím měli
své zkušenosti.
(129) Protože z toho letadla, ve kterém jsem seděl a kterým jsme přiletěli do Londýna,
zůstali dvě třetiny lidí v té Anglii. No evidentně ale dvě třetiny lidí skutečně ten úmysl jako
já mělo. A to tam byli ještě ti doktoři, kteří se svým diplomem mysleli, že odletí na Západ,
a ty nepustili. Takže těch lidí by bylo ještě víc, kteří zamýšleli emigrovat.
Richard Herrmann
(130) To nebylo asi moc rozumný si brát s sebou diplom nebo i jiné

důležité

dokumenty.

Rudo1f Valenta
(131) No to každopádně ne! Já jsem naštěstí žádný diplom neměl. Ta akademie mi nevyšla
díky špatnému kádrovému posudku, tak jsem ani žádný diplom mít nemohl.
Richard Herrmann
(132)

Dobře,

tak Vy jste se dostal do Anglie a začínal jste tedy v Anglii.

A to znamená, jak dlouhou dobu jste strávil v Anglii předtím, než jste přišel do Berlína?
Rudo1fValenta
(133) No já jsem byl v Anglii čtyři roky.
(134) Začátky byly tvrdý. To si musíte představit, že jsem tam skutečně přijel jenom s těma
20 librama. Nebyl jsem nejmladš~ tehdy už mi bylo 41. V Londýně v Tescu jsem objevil
konzervy od Heinze s fazolkami. Koupil jsem jich za libru plnou tašku. Každý den jsem je
jedl- ráno a večer. Žil jsem tehdy skutečně z minima, ale podařilo se mi přežít.
(135) Důležité bylo, že jsem zde měl pár známých, později i přátel. Totiž v Československu
jsem v 67. a v 68. vystavoval na mezinárodních výstavách - třeba v Jihlavě. A tam byli i
účastníci ze Západu. A s těmi lidmi jsem měl nějaký kontakt, ale ne zas tak velký.

No a když sem přijel do Anglie, no tak jsem prostě některé z nich navštívil.
(136) A také jsem tam sehnal malý ateliér a mohl jsem začít

něco dělat.

(137) Člověk - prostě jako všude - začne s nulou, ale každopádně jsem to tam přežil a pak
jsem o čtyři roky později dostal pozvánku sem do Berlína od DAAD "Deutscher
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Akademischer Austauschdienst/Německá
Berlína na pracovní stipendium.

výměnná

kulturní služba", abych

přijel

do

(138) No tak jsem sem přijel a už jsem tu zůstal.
(139) Berlín byl tehdy ostrov v rudém moři. Takže jsem tady první roky vůbec nemohl
jezdit autem. No po městě ano, ale ven jsem se z města autem nedostal. Mohl jsem jenom
létat odsaď do Hannoveru. Měl jsem takového starého Volkswagena - malý bus - a toho
mi ho vždycky kluci odsaď přivezli do Hannoveru a i obráceně. A já jsem hold ze
západního Německa do Západního Berlína sem vždycky musel přiletět a stejně tak i odsaď
jsem musel letadlem.
(140) Takže to bylo trochu komplikované. Ale dokud jsem neměl vyřízené občanství, tak
se nedoporučovalo s tím azylovým pasem jezdit přes tzv. tranzit - tedy přes východní
Německo.

(141) No a začal jsem nedaleko
v Betánii.

odsuď

v Kreuzbergu, kde jsem měl ateliér tady za rohem-

Richard Herrmann
(142) Já bych se ale přeci jenom ještě vrátil zpátky do té Anglie. To jsou čtyři roky, to je
skutečně dlouhá doba, kterou jste tam trávil. A ve kterém městě jste po celou dobu byl?
Rudolf Valenta
(143) No tak zas tak jako dlouhá doba mi to

nepřišlo.

(144) A byl jsem v Londýně.
Richard Herrmann
(145) Tedy
anglicky?

přímo

v Londýně. A jak jste se

vypořádával

s jazykem?

Uměl

jste už tehdy

Rudolf Valenta
(146) Já jsem už říkal, že jsem studoval angličtinu

intenzívně tři

roky - od roku 46.

Richard Herrmann
(147) To znamená do té doby, než to tenkrát použili jako i část té záminky při tom obvinění
ze špionáže? Tam Vám našli na vojně právě tu učebnici angličtiny.
Rudolf Valenta
(148) Ano, to je pravda. Ale to by nebylo bývalo tenkrát to nejhorší - ta učebnice. Mně se
takový průkaz členství v česko-americké společnosti, nebo ve
Společnosti česko-amerického přátelství - tak nějak se to tehdy jmenovalo.
To si
nedovedete představit, co prostě oni byli schopni vymyslet!

naštěstí podařilo zničit ještě
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Richard Herrmann
(149) Kdy jste byl v tomto

česko-americkém

spolku?

Rudolf Valenta
(150) To bylo hned po válce. Já jsem vehementně studoval angličtinu, ale potřeboval jsem
konverzaci. No a příležitost ke konverzaci se nakonec naskytla. Kluci ze školy z akademie, tedy z obchodní akademie - angličtinu dělali. A zjistili, že sháním nějakou
možnost konverzace. Tak mi říkali: ,,Pojď s náma, tady do toho spolku a tam se dělají
takový jakoby mítinky, je tam taková zajímavá sešlost, jsou tam lidi z ambasád, mluví se
tam, konverzuje se tam anglicky, takže to ti pomůže určitě, jako nám to pomohlo." No tak
jsem tam začal chodit.
(151) Tam se děly skutečně různé výborné akce. V létě tam bylo
nevím "gardenparty" a jak se to všechno jmenovalo.

několik

"riverparty" a já

(152) No a to bylo velice zajímavé. A bylo to, řekl bych, užitečné pro mě později k tomu,
abych věděl, jak se chovat k lidem, abych i věděl, jak i oni se v lepší společnosti chovají.
To byla otázka určité zdvořilosti a samozřejmě i otázka toho, jak používat cizí řeč.
(153) Takže díky této společnosti už měl člověk nějaké minimální základy společenského
chování, aby někde neudělal nějaké faux-pas a zároveň v té anglické konverzaci už jsem
nebyl úplný začátečník.
Richard Herrmann
(154) A

teď

občas nějak

skok do roku 1970. To je více než 20 let!
používat nebo oprašovat?

Měl

jste

příležitost

tu

angličtinu

Rudolf Valenta
(155) Oprašovat jenom tak, že jsem prostě studoval dál sám!
z učebnice, občas si vzal nějakou knížku.

Občas

jsem si něco zopakoval

Richard Herrmann
(156) Ale ke konverzaci jste moc

příležitostí neměl.

Rudolf Valenta
(157) Ani ne. Ale dopisoval jsem si. Od toho 48. jsem si dopisoval celá léta s lidmi
z celého světa. To tenkrát byl- myslím, že to existuje ještě dodnes - ,,Pen Pelfrends". A to
jsem měl partnery od Švédska až po Jižní Ameriku, Afriku a dokonce i na Novém Zélandu.
V Jižní Americe to byla z Chille [Carmen de Charano]. To byli všechno lidi, kteří taky jako
já se učili anglicky. Nebo z centrální Afriky - [Njasalnt]. Další se jmenoval [Eňo Komendy
Ekvendemy]. Z Libanonu - sympatickej kluk, mladej žurnalista - [Edgar Medavar]. Na to
švédské jméno si teď prostě nevzpomenu - to nebylo prostě tak atraktivní, jako ty z Afriky
nebo Jižní Ameriky.
Tak takhle nějak se ta angličtina dala udržovat. Tím, že jsem si s nimi korespondoval, tak
jsem musel tu angličtinu vždycky nějak osvěžovat, abych jim mohl psát.
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době

jsem dělal nějaké

linořezy

a posílal jsem jim malé obtahy.

Richard Herrmann
(159)

Ještě

bych se přeci jenom zdržel v tom Londýně.

(160) Měl jste potom
nebo pak v Berlíně?

příležitost

to

umění nějakým způsobem

studovat bud' v Londýně

Rudolf Valenta (199)
(160) Tak studovat jsem chtěl ještě v Československu, později by to bylo jaksi dosti
Já už skutečně nebyl nejmladší, když jsem emigroval. To, co považuji za mé
studium, tím je především mé samostudium a potom samozřejmě kontakt, diskuse
s anglickými a pak i německými umělci.

náročné.

(161) Měl jsem tehdy ateliér v takovém londýnským doku, kde bylo asi na 60 umělců.
S nimi jsem navázal kontakt a s mnoha z nich jsem se spřátelil. Velice často jsme se
navštěvovali. Takže to jako vznikaly diskuse o umění a to mně hodně pomohlo.
(162) Jinak člověk musel samozřejmě tam dělat nějakou práci, abych něco
se nějak uživil, protože s tím prodáváním uměleckých předmětů, na to se
spolehnout.

vydělal,
člověk

abych
nemohl

Richard Herrmann
(163) Co jste například

dělal

v tom prvním období?

Rudolf Valenta
(164) V prvním období jsem
mě

měl

takový docela nevýrazný job. Když jsem tam

přišel,

tak

nabídli, abych se staralo jeden barák, kde byly takové ateliéry pro studenty uměleckých

škol. Mojí povinností bylo, že jsem tam krom jiného musel taky spát, protože v noci byla ta
budova jinak prázdná. A za to byla nějaká minimální suma. A to byl začátek.
(165) A potom jsem získal pracovní úvazek jako asistent na "OUNG??? coHege of art".
Tam jsem jezdíval dvakrát v týdnu. No a kolik jsem tenkrát vydělával? Anglická libra byla
dost peněz, že jo, to jsem vydělával týdně 12 liber! Což byl v té době třeba dělnický plat za
měsíc.

(166) A to byla velice zajímavá práce. Tam jsem vedl rozhovory s mladými umělci, s těmi,
už předtím studovali na různých školách - jako na umprumce - a potom přišli na tuto
akademii.

kteří

(167) No a to bylo pro mě zajímavé nejen po té odborné stránce, ale byla to pro mě tak jako
fmanční základna. Tím pádem já jsem nemusel potom už nic jiného dělat.
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(168) A ten čas, co jsem měl trávit v tomto zaměstnání - to byly 2-4 ... 6 hodin týdně, tak to
jsem tam ale každopádně strávil vždycky mnohem víc času, protože jsme potom šli s těmi
mladými adepty ještě v té samé budově dolů, kde byla hospoda a tam jsme šli taky na pivo.
No a mohli jsme diskutovat dále.
(169) Tak tato práce byla skutečně pro mě zajímavá. Takže to bylo jako velice dobré a
kreativní. Řadu hodin, které jsem s některými lidmi trávil, mě myslím opravdu obohatily.
(170) Někteří z nich byli také z východní Evropy - jako
jiných východních národů.

třeba

z Polska nebo z různých

tam bylo samozřejmě hodně. A někteří Poláci, kteří tam byli, tak
anglicky! Pro mnohé to byla taková neblahá nebo nevýhodná situace.
V těch ubytovnách, kde žili, tak to byly takové obrovské "esteaty", kde uvnitř byly takové
velké bloky a v nich bydlelo třeba pár tisíc - jenom - Poláků.

(171)

Poláků, těch

neuměli vůbec

(172) Tam se člověk naučil více polsky než anglicky. Já jsem se tam taky dobře doučil
polsky! Já jsem se už v Ostravě trošku zajímalo polštinu, protože polské časopisy byly pro
nás v 50. letech jako jediná možnost se trošku seznámit se současným uměním ve světě,
protože měly vždycky nějaké záběry z výstava komentáře k tomu.
(173) Ale v Londýně bylo těch Poláků taková spousta, že měli i svoje obchody - což byla
také veliká výhoda. Měli tam taky různá uzenářství, kde dělali pořádné klobásky, což proti
těm německým snídaňovým buřt íčkům bylo něco úplně jiného. Ale to jenom tak na okraj.
(174) Musím říct, že to bylo s Poláky moc zajímavé. Jedna věc byla u nich nesmírně
byli velice srdeční. Dalo se s nimi jednoduše navázat dobře kontakt a velmi
rychle Vás přijali mezi sebe.

příjemná:

(175) Já myslím, že ta emigrace naše - česká - byla poněkud odlišná od té polské. Bylo
tam také České středisko. Bylo umístěné v takové velké vile se zahradou. Tato vila byla
původně dána během války českým letcům jako takové kulturní středisko, nebo spíše
kulturně-politická báze. A myslím, že to bylo v době druhé války velice důležité místo.
(176) Ale když já tam byl, tak se tam většinou poprali, začali si kluci nadávat do Čehůnů a
do blbejch Slováků. Takže to byly spíš takové nepříjemný zkušenosti s tímhle místem. I
když nechci říkat, že to bylo vždycky, to taky ne. Ale nějak prostě ti Češi v té emigraci se
spíš snažili se dát dohromady s nějakými jinými než přímo s Čechy. Nevím, jestli to je
nějaká typická česká vlastnost, ale to bylo asi prostě tím, že všichni měli hluboko do kapsy
a taky byli politicky rozdílný. A pak tam do toho vstoupila řevnivost národnostní, kdy si
tedy začali nadávat do blbejch Slováků a do Čehůnů. Takže takové situace, které jsem tam
zažil, nebyly příliš hezké.
(177) Poláci měli přímo v centru na Exhibition Route velikánský barák. A lze říci, že se
tam pěstovala polská kultura: měli tam divadlo, dělali tam nejrůznější kulturní akce. Ty tam
byli taky už od konce války, nebo vlastně už před válkou a pak i za války. A tam jsem se
seznámil s řadou dobrých lidí, jako s umělci, ale taky s polskou vládou! Oni měli vládu,
podobně jako my, během války - emigrační vládu. Ale po válce - po osvobození Polskase nesměli vrátit! Takže v Londýně ta vláda zůstala. Ajsem se s řadou z nich seznámil.
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že to bylo dobré období - prostě se seznámit s tou řečí, a já jsem se
polsky. V té době jsem měl němčinu slabší, ale angličtinu už jsem
měl dobrou. A ještě bych mohl uvést že jsem trochu uměl rusky, co mi ještě ze školy
zůstalo v hlavě pár lekcí. Takže člověk se tam mohl domlouvat s různými národy.

(178) Musím

říct,

naučil poměrně slušně

(179) Já jenom chci říct, že tady byla ta určitá srdečnost a přátelský vztah hlavně s Poláky.
A to mě vždycky příjemně překvapovalo. Nechci říkat, že s Čechy to bylo špatné. To určitě
ne! Ale každopádně tam taková ta srdečnost přeci jenom chyběla. A spíš tam člověk cítil
takovou odtažitost. Poláci se tam prostě nehádali, jestli tam byl jeden ze Slezska a ten
druhý - co já vím - z Pomoří nebo z Haliče, tak to tam prostě nehrálo žádnou velkou roli!
Richard Herrmann
(180) Měl jste pocit, že třeba Češi měli, tedy aspoň po dobu Vašeho londýnského pobytu,
anebo možná i později třeba v Berlíně, měl jste tedy pocit, že řada Čechů chtěla být jakoby
spíš nenápadná pro ostatní Čechy a že tím se chtěli rychleji integrovat? A že toto byl
důvod, proč se s ostatními Čechy tolik nestýkali?
(181) Protože já to znám, když jsem byl v Berlíně a přátelil jsem se tu s Poláky, tak jsem si
plně uvědomoval, že oni jakoby drží opravdu pospolu. A u nás jsem měl spíš ten pocit, že
jsme se více chovali individualisticky a ty kontakty s ostatními Čechy byli občasné, a vždy
se jednalo jenom o par málo lidí, které zde člověk znal.
Rudolf Valenta
(182) Ano, to máte pravdu. To jsem právě chtěl říct, že to jsem mohl sledovat i v Berlíně,
ale v Londýně specielně. Určitě to tak bylo, že Češi se snažili co nejrychleji zařadit.

RozcH! k Cechúm a jejich způsobu a rychlosti integrace.... " Poláci možná mohli i léta '"
potFebu se urychleně integmvat,protožcji1n komunita defacto ,ytvái'ela "malé
Polsko ". (7di, jak uvádi Valenta, nemNi i penh:e ... a to je možné, že ve velkvch komunitách
i takov):,to problérn je i\cJiteln:'V.. Nakonec, za co
na Z{l('útku vydá
Za
ul~vtováf!i. ,lestliže C;e§i museli nUTné l~ydril'ar velké
za ubytováni a
jistou sociální siť l'ytl'Of"'enOU na národnostni platjórmé,
se neni ľ:emu diviL
nepociťovat

Nakonec i Rudolf Valenta je exemplárním pNkladem typické české integrace. Jestliže on
krith:uje.
se ("'d'j vXdv rozhW'e!i jinde ne:~ u vlastních, tak sl:JÍm jednánim toto tvrzení
naplňuje.

(183) Poláci naproti tomu asi mohli léta žít v těch velkých komunitách. To už jste viděl
v tom Londýně, kde měli ty obrovské domy, kde jich žily i tisíce na jednom místě. A
takovýchto míst, kde žila spousta Poláků pohromadě, bylo v Londýně víc.
(184) Jestli tam někdy přijedete, tak se tam na to podívejte - to polské kulturní
tam existuje furt! Je tam ten patrový dům, velikánské hřiště a je tam i restaurace.
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(185) No a v té restauraci pracovaly emigrantky. Nebo ne emigrantky, ale Polky, které
na prázdniny do Londýna a hned pracovaly v tom "Emigračním klubu", kde
obsluhovaly bývalou polskou vládu. Ale to jsou jen takové perličky.

přijely

Richard Herrmann
(186) A kolik jste v tom období čtyř let měl z českého prostředí dobrých známých nebo
se kterými jste se občas vídával? Nebo to spíš převažovali ti Poláci a Angličané?

přátel,

Rudolf Valenta
(187) No jo, pár Čechů tam bylo. Byl tam jeden mladý kluk, který také emigroval a zůstal
v Londýně. On také přiletěl tím samým letadlem jako já. Pak ještě pár lidí. Ale hlavně ten
jeden kluk, kterému jsem prostě trošku přibližoval umění v rozhovorech. On dneska také
dělá v umění. On to pak vystudoval a je, myslím, taky dobrý umělec v Londýně. Ale jinak
jsem neměl moc českých přátel.
Richard Herrmann
(188) Takže v tomhle období to byli hlavně ti Poláci? Nebo i další národnosti?
Rudolf Valenta
(187) Tak Poláci určitě. Ale také to byli Angličané. Samozřejmě vždycky nejvíce lidí, které
potkáte, jsou nakonec ti místní. Takže se nejvíc člověk stýkal s Angličany. Ale to souviselo
i s mou profesí. Takže mezi Angličany jsem se seznámil s řadou špičkových lidí
z uměleckého světa.
(188) Takže to bylo pro mě mnohem zajímavější se domlouvat o
než prostě nostalgicky vzpomínat, já nevím, na Plzeňský!

Poznámka: Čdi bud' upadali do depresi,
i\:§en/ se nescházet vľibec,,, výsledek byla
l:l}s!edeli) ph:ru/)eni kontaktu, pretrhánf l'a::~eb" ..

uměleckých

problémech,

a nebo vzáfemnJ/ch l:v('itek Proto bylo
, zárovo!

Poláci se svou družnostÍ a svornosri dokázali pl'cnés! si 5ist své identirv do emigrace, a tim
II
pozifivn~fHm duchu bylo mo!:nť: ph?(:kaL, ale húře se fu/pi::, jazykove integro\'cdL"

(189) Ale to neznamená také nic jiného než to, že člověk si podle toho, co ho přitahovalo,
co ho zajímalo, podle jeho zájmů, podle profese, že si našel ty lidi, kteří mu nejvíce
vyhovovali. A každý z těch Čechu si tam vždycky našel své místo, vytvořil si nějaký okruh
známých, přátel.
(190) Tam byly samozřejmě i hospody, kde se Češi scházeli. Byla tam jedna hospoda,
kterou založil jeden ... , to byl vlastně Slovák. A jedna z těch mladých holek, která taky
v Londýně zůstala a byla z toho samého letadla jako já, tak ta se s ním seznámila, no a čas
od času se tam sešli a já občas také. On dal vždycky rundu piva. Ale nějak jsem tam často
nechodil.
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(191) Ono je to složitý, člověk se nemůže prostě se všemi spřátelit. Jako tak se scházet
budiž, to lze. Ale jako tak se seznámit natolik, abych pak mohl toho člověka nazvat,
že to je nebo byl můj přítel, to už je složitější, rozumíte.
občas,

Richard Herrmann
(192)

Jasně,

hmm, rozumím.

Rudolf Valenta
(193) Bylo málo lidí, se kterými bych si zas tak úplně rozuměl. Říkám, i když tam byla
zajímavých kluků, tak prostě bohužel v umění se žádný z nich nepohyboval nebo
k umění byl u nich ten vztah velice slabý.
řada

Richard Herrmann
(194) Takže Vy jste vlastně hledal
jsou Poláci nebo Angličané.

někoho,

kdo má vztah k umění, a bylo jedno, jestli to

Rudolf Valenta
(195) Já jsem nikoho nehledal, ono se to pokaždé nějak vyvinulo.
Richard Herrmann
(196) Nebo ne, hledal, ale že Vám vyhovovali lidé,
což bylo umění. Což je jako jasný.

kteří měli

ten samý zájem jako Vy -

Rudolf Valenta
(197) Jo, jo!
Richard Herrmann
(198) Popsal byste mi nyní trochu

detailněji,

jak jste se dostal do Berlína?

Rudolf Valenta
(199) Jeden můj přítel z Londýna - Peter Sedžli a jeho přítelkyně Brigitte Rajryjová - oba
dva jsou umělci - dostali stipendium do Berlína od DAAD a byli tady. A ona se potom
vrátila a ten Peter Sedž1i přítel dodnes tak nějak pendluje mezi Berlínem a Londýnem. Teď
je momentálně zrovna v Londýně. A on si zas tady našel jinou přítelkyni. A potom, když
jsem dostal to pozvání a věděl jsem, že on už tady je, tak jsem věděl, že to stipendium
musím vzít, protože s tím Petrem si velmi dobře rozumím. Tak jsem to vzal okamžitě.
Nehledě na to, že to bylo blíž k Česku.
(200) Když jsem byl v Londýně, tak jsem dostal pozvání do Sask vačevanu do Kanady.
Chtěli mi tam dát profesuru. Já jsem si tehdy říkal: "No to je nádherné! Ale nevezmu to." A
tak jsem odmítl. Kanada je určitě krásná země, i když ten Saskačcvan je samá prérie. A to
už najednou jsem měl takový zvláštní pocit takové jakoby vnitřní zábrany. To bych
najednou byl moc daleko.
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(201) Když jsem přijel sem, tak to jsem byl taky hodně omezený v tom, že když jsem chtěl
někam cestovat, tak to bylo komplikovaný. Takže tady z Berlína se nedalo pro mě - jako
pro emigranta s tím mým utečeneckým pasem - volně pohybovat, jedině prostě létat. A to
zas stálo trošku moc peněz! Tak to musím - řekl jsem si tehdy - když jsem to stipendium
přijal, tak to musím nějak zvládnout. Když jsem se sem tedy rozhodl jít, tak to musím
skousnout.
(202) Já musím říct, že ten berlínský pobyt mně hodně dal. Anglie byla jako velice
zajímavá, ale Berlín, to bylo zas o třídu výš. To DAAD zvalo každý rok dvanáct kumštýřů
z celého světa a ti také přijeli. A samozřejmě ti přítomní, ale i ti předchozí, kteří tu zůstali
jako já, a pak i celá řada jiných - místních umělců, ti všichni byli vždycky zváni
k diskusím o umění. A tak jsem se seznámil se spoustou lidí - s umělci. Z kolika zemí byli
všichni, si už ani nepamatuji. A samozřejmě jsem se s několika taky spřátelil. To byl velice,
velice dobrý čas pro mě.
Richard Herrmann
(203) Takže Vy jste měl vlastně v roce 1974/75 roční stipendium od DAAD a pak jste se
rozhodl, když se to stipendium chýlilo ke konci, že v tomhle městě zůstanete?
Rudolf Valenta
(204) Ano, rozhodl jsem se, když jsem věděl, že žádná jiná nabídka někam jinam na obzoru
nebyla.
(205) No a měl jsem tu už pár přátel. To je celé vysvětlení. Člověk vždycky zůstává tam,
kde má pár přátel. S tím se asi taky po chvíli setkáte, když někam pojedete a zůstanete tam
trochu déle.
(206) Tam nejde už nějak o to, jestli tam mluví česky, anglicky nebo německy - tzn. Vašim
rodným jazykem, nebo cizím. I když je pravda, že ten rodný jazyk je vždy jakoby o něco
příjemnější. Nebo nejde o to, jestli Vám to v nějaké zemi více nebo méně vyhovuje. Pokud
Vám zrovna někdo neusiluje o život nebo neomezuje do nekonečna Vaší svobodu, tak pak
jsou ty elementy najednou jakoby skumulované na to prostě a jednoduše "mít pár přátel".
Těch pár přátel, to je vlastně pro Vás ten "stát", to je vlastně to, v čem žijete. Proto mě
Frankfurt na Rýnem nebo nějaké jiné město vlastně tak zas moc nezajímalo, tam jsem si
mohl zajet, ať už na výstavu nebo z nějakého jiného důvodu. Ale tady jsem žil, tady jsem
měl pár přátel! No a ta situace byla v tomto případě pro mě velice pozitivní právě tady!
(207) Já se potom tady zúčastnil pár soutěží, vyhrál jsem i nějakou soutěž, vystavoval jsem,
jsme tu skupinu uměleckou. Takže prostě jako takhle byl ten život naplánovaný

udělali

dopředu!

(lekl bych že zde Rudolf Valenta potvrzuje ochotu 5ie adaptovat na podmínky
v Ó!skoslovensku, neb.(t onoho 'v'yhro:::ováni. které ho před jenom \:vhnalo)
Richard Herrmann
(208) A teď se vrátím do tehdejšího Československa.
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Vy jste se vrátit nemohl, Vy jste republiku opustil a nad Vámi viselo

minimálně

dva roky

nějakého vězení.

Rudolf Valenta
(209) Jo, to ani nevím, kolik by to bylo, ale bylo by to asi víc než dva roky.
Richard Herrmann
(210) Ale ani jste to nezkoušel se k nám
do kdy na to německé občanství?

nějak

podívat?

Třeba

za

nějakou

dobu? Vy jste

čekal

Rudolf Valenta
(220) Když jsem se chtěl zbavit českého občanství, tak prostě chtěli za to zaplatit. Tak jsem
"Se mnou nebudou mít žádné potíže, ode mě nic nedostanou! Protože dluží oni mně
peníze za ty roky, co jsem prostě byl v kriminále a v těch dolech!
říkal:

(221) Ne, ne! A já jsem taky nechtěl se dostat do situace, kdy bych musel znovu si projít
všemi těmi nepříjemnými věcmi. Ne kvůli tomu, že by mě zavřeli, ale kvůli těm
vyšetřováním.

(222) Já jsem nenáviděl to všechno podezřívání a další a další věci z těch
Řekl jsem si, že už to nechci zažít! A už jim k tomu nedám šanci!

předchozích

let.

(223) Já jsem byl potom zvaný tady docela často na různá sympózia. A taky na jedno
sympozium do Jugoslávie. A to jsem tehdy měl jet už odsud' z Berlína. A když jsem byl
potom na italské ambasádě, odkud jsem potřeboval vízum, tak mi tam tenkrát řekli: "My
Vám do té Jugoslávie vízum nedáme! Pokud za každou cenu tam chcete, tak můžete jet
prostě jinak, ale od nás vízum nedostanete, protože vy jste emigrant z Československa a Vy
máte tady statut jako ten politického azylanta. A my máme nedobré zkušenosti s tím, že
Jugoslávci vydali také české emigranty zpátky do Československa!" No to jsem si říkal:
,,No to by mi ještě chybělo! Tady prostě tolik let žiji takhle ze dne na den a najednou bych
se tam měl dostat zpátky, aby mně oni poslali znovu do kriminálu!?" Tak jsem tam
samozřejmě nejel. A to mělo být na Ohrydu. Asi víte, kde to je? To je tam, kde je Skopje,
tam je takové velké jezero. Bylo tam tenkrát velké sympozium. No jo. Takže jsem tam
nejel, ani jsem se o to nepokoušel.
(224) Když jsem někam v té době jel nebo letěl, tak jenom do západního Německa nebo
západní Evropy. Říkám, já jsem vlastně v té době moc toho nenacestoval. A s tím ježděním
přes východní Německo to nešlo, letadlem to zas nebylo nejlevnější. Jak už jsem říkal, měl
jsem ten mikrobus a s tím jsem jezdil po městě a občas - komplikovaně - pomocí přátel na
Západ a to bylo všechno. Ono to bylo příliš komplikované, takže jsem se stal tak trošku
pohodlným.
(225) Víte, ono to tak i je, že si člověk zvykne na to město a nějak pak ani netouží neustále
zjišťovat, co mají vedle. A vlastně jsem si to uvědomil později, když jsem si vzpomněl, jak
jsem v Londýně občas diskutoval s Londýňany na předměstí. Přišla nějak řeč na to, že tam
paní Královna má na té záhradě nějakou otevřenou výstavu, že něco dělají nahoře na tom
Trafalgaru. A oni se na mě podívali a úplně bez nadšení mi řekli: "Prosím Vás, tam jsme

201

PŘÍLOHA

3

3. Interview - Rudolf Valenta

v životě nebyli. To nás vůbec nezajímá! My máme tady svou čtvrť a my se někam jinam
nehrneme!" A tak to je vlastně i tady v Berlíně. No jo, to vlastně i Praha už je taky dnes
taková veliká, takže támhle někde seshora z Pankráce už nemusejí zrovna chodit na
Václavák něco nakupovat, že jo. Ale v tom Londýně mě to tehdy překvapilo. To byli už
starší lidi a oni v životě prostě nebyli na tom Trafalgaru. Říkali: "To nás nezajímá, my
máme tady svoje přátele. Nemáme důvod se někam vláčet na druhou stranu města!"
Richard Herrmann
(226) Takže jste vlastně tu druhou polovinu 70. let trávil tady?
Rudolf Valenta
(227) Ano.
Richard Herrmann
(228) Takže to bylo zapříčiněné tím, že jste
když už jste je měl?

neměl ještě

v té

době německé občanstvÍ.

Ale

později,

Rudolf Valenta
(229) No tak v 80. letech, když už jsemje měl, už jsem byl více na cestách. To je jasné. To
už jsem potom cestoval.
Richard Herrmann
(230) A podíval jste pak v 80. letech už i k nám do Československa?
Rudolf Valenta
(231) No dobře, to německé občanství jsem už sice měl, a tak jsem jednak mohl už bez
obav projíždět i přes ten východoněmecký transit, ale v Československu jsem byl až někde
ke konci. Aspoň myslím.
(232) Tak nějak v druhé
tenkrát vízum.

polovině

80. jsem

určitě

byl, protože jsem si musel

vyřizovat

(233) A to se tehdy vyřizovalo v Dahlemu nebo V Zehlendorfu, kde měli Češi takovou
velkou vilu. To byla vila, ve které bydlel náš ambasador a byl tam taky konzulát.
Nemyslím ten velikánský barák tady na Leipziger StraBe.
(234) Tenhle dům v Západním Berlíně bohužel Češi hned po převratu prodali! Že jako se
jim to zdálo, že to je příliš honosné pro Česko. Prostě takovýhle pitomosti! Poláci svoji
výstavní síň na Alexu ještě zvětšili a roztáhli ještě do chodníku a tak dále, a Češi se zbavili
tohoto Českého domu v Západním Berlíně. No a teď jsou v takový kůlně na
Friedrichstrasse. Tam jste už byl, že jo?
Richard Herrmann
(235) Jo, jo - v Českém centru.
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Rudolf Valenta
(236) Tu výstavní

síňku,

co tam mají teď, to je takový kumbálek!

Richard Herrmann
(237) Mají tam přece ještě další prostory. Ale to musíte nejdřív o
baráku.

tři

patra výš, ale do jiného

Rudolf Valenta
(238) Jo jo, to vím! Ale tam je ta knihovna. Ale tam se

nedělají

výstavy.

Richard Herrmann
(239)

Dělají!

Rudolf Valenta
(240)

Dělají?

Richard Herrmann
(241) To oni to spojí, že se
baráku.

začne

dole a pak musíte o

tři

patra výš

přeběhnout

do jiného

Rudolf Valenta
(242) No jo, ale proč jsem měl tehdy vlastně jezdit domů? Tak žena
moje matka umřela také, aniž jsemji mohl tehdy navštívit.

umřela

v 80. letech a

Richard Herrmann
(243) Vy jste měl tehdy ještě dceru v Československu?
Rudolf Valenta
(244) Jo, jo. Ta tam žije v Česku, je v Ostravě. No, ona se narodila v 60. roce. Takže ta už
je dospělá a má dva velké syny.

prostě

(245) Takže tam občas jezdívám.
(246) A Ostrava mi vůbec jako přirostla k srdci. Řekl bych, že člověk si tam zvyknuL Ono
je to takové menší město.
Co jste měl dál? Co jste se chtěl ještě zeptat?
Richard Herrmann
(247) Já bych rád pokračoval v takové nějaké časové lince. Takže v těch 80. letech jste
v druhé polovině navštívil Československo. Nevíte přesně kdy, ale určitě jste tedy byl u
nás.
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Rudolf Valenta
(248)

Určitě

určitě

bylo.

ještě před

jsem byl

obratem, protože jsem musel požádat o vízum. Tak to

Richard Herrmann
(249) To nevadí. To jenom, abych to

nějak

mohl zařadit.

Rudolf Valenta
(250) Já si teď přesně teda nevzpomínám, musel bych se podívat do mých

záznamů.

(253) Se mnou to je teď momentálně také trošku pitomé: Asi před pěti lety se u mě objevily
potíže a potom diagnóza byla, že mám prostě CLL - "Chronische Lymphatishe Leukemie".
Tenkrát to bylo pořád trošku horší, tak jsem byl na mnoha chemických léčebných
zákrocích - tedy mi prostě dávali chemoterapii. To jsem dostal za těch pět let už minimálně
25 těch chemoterapií. A trošku mě to působí potíže. Cytostatika nejsou zas tak úplně bez
vedlejších účinků. Ale už se to trošku vylepšilo, ale byly momenty, kdy jsem prostě s tou
hlavou měl problémy. Zjistilo se, že to má vliv na povrch mozkové kůry tam, kde jsou
krátkodobé paměťové záznamy.
(254) No jo, ale co si všechno člověk z těch dolů nepřines, že jo. Co mě teď momentálně
zlobí, to jsou plíce. Tehdy tam byl dosti zaprášený vzduch, když jsem dělal taky kilometr
pod zemí, tak tam byly prostě příšerné hygienické podmínky.
(255) Takže někdy si prostě nemůžu hned tak vzpomenout. Vzpomínám si na spoustu věcí
docela přesně, ale teď třeba nemůžu říct, jak jsem přesně byl v Československu v těch 80.
letech.
(256) Ale před tou revolucí jsem byl už určitě v Praze, protože jsem musel mít víza, a pro
ty jsem chodil na ten konzulát v Západním Berlíně. Mám to celé ještě někde doma, to byl
takový papírek, kde se to prostě všechno vypisovalo. Každopádně ještě musely být víza,
jedno z těch víz mám ještě schovaný, na to bych se musel podívat do mých dokumentů. To
Vám ukážu jindy.
(257) Ale já teď opravdu nevím, jestli jsem byl už krátce
tedy někdy koncem 80. let nebo až v 90. roce.
(258) Vy jste tehdy cestoval ven? Taky? V té

době,

předtím

nebo až potom v Praze -

ne?

Richard Herrmann
(259) To nevadí, to není zas tak důležité.
(260) Já jsem vycestoval poprvé z Československa v 90. roce, a to do Frankfurtu nad
Mohanem. Do té doby jsem nikdy na Západě nebyl.
(261) A teď tedy k

těm

Od 90. let jste v Praze

90.

letům.

občas

vystavoval?
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Rudolf Valenta
(262) Každopádně má první výstava v Československu byla v 91. roce. Každopádně
jsem od těch 90. potom už u vás vystavoval.

oficielně

Richard Herrmann
(263) Ve chvíli, kdy se u nás měnily politické poměry v listopadu 89, jak vy jste to tady
v Západním Berlíně vnímali? Jak Vám to přišlo?
Rudolf Valenta
(264) O tom se tehdy moc diskutovalo.
(265) Já se musím přiznat, že jsem to do té doby zas tak úplně detailně nevnímal, co se u
vás děje, protože Poláci už to převrátili mnohem dříve a tak nějak člověk ani nedoufal, že
by mělo dojít k náhlým změnám v Československu.
Richard Herrmann
(266) Ano, Poláci už to od první poloviny 80. let měnili.
Rudolf Valenta
(267) Samozřejmě se o Československu moc diskutovalo. Hodně jsme vedli diskuse
s panem Kouteckým a taky s jeho ženou, ta je velice zaangažovaná ve všem, co souvisí
s Jaroslavem.
(268) Já jsem neměl příliš valného mínění o tehdejším režimu, že by byl schopný nějakých
reforem. Já jsem spíš byl skeptický. Říkal jsem si: "To oni to prostě přeci jenom ty čeští
komunisti nějak ještě udrží, když se to tak rychle ještě nepřevrátilo, jako třeba v Polsku."
(269) A možná že to bylo dobré, že jsem se nikdy nějak moc nevzrušoval a že jsem si stále
"Uvidíme! Nechci dělat nějakého proroka, ale spíš si myslím, že to brzo nebude!"

říkal:

(270) Když potom študenti se tam shromáždili a začalo se na
"Tak teď už to teda ale praskne! Teď už to musí jet!"

ně útočit,

tak jsem si tehdy

říkal:

(271) Tehdy jsme se vždycky tady v Berlíně u někoho sešli dohromady a docela
se o tom bavili. Tedy nejenom pan Koutecký se ženou, ale byl tady taky ten
pan Reiman, to je historik.
vehementně

Richard Herrmann
(272) Znám - Michal Reiman.
Rudolf Valenta
(273) On Vám taky přednášel?
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Richard Herrmann
(274) Mně ne, ale on je teď v Praze. Sice už je v důchodu, ale stále přednáší na Fakultě
sociálních věd.
Rudolf Valenta
(275) On ještě
furt čilý.

přednáší?

On je tady v důchodu, ale tam prostě furt přednáší. On je prostě

Richard Herrmann
(276) Přesně tak, v Praze přednáší a tady je v důchodu! Tady je jako emeritovaný profesor
na Freie UniversiUit. A v Praze je činný stále jako přednášející profesor.
Rudolf Valenta
(277) No jo, já jsem se s ním viděl ve
prostě persona grata - velký diskutér.

čtvrtek

minulý týden. My se známe dlouho. Tak to je

Richard Herrmann
(278) Ještě bych se ale vrátil do
nás podniknul?

těch

90. let a k tomu, co všechno jste po

otevření

hranic u

Rudolf Valenta
(279) No tak jsem vystavoval v Praze a v Brně a v Bratislavě a v Ostravě a v Jihlavě. Ale já
bych tam mohl vystavovat hodně, ale to všechno souvisí taky s financemi. To je taky
otázka dopravy věcí - to všechno stojí moc peněz. A ty galerie, většinou komunální, nemají
peníze.
(280) Já jsem vystavoval také v Kutné Hoře, tam je výborný ředitel, ten ještě tenkrát sehnal
peníze, že přijeli vlastním autem. Takže přijeli, odvezli si ty věci a zas mi to v pořádku
přivezli zpátky. Ale některé mé výstavy jsem prostě musel sám zaplatit, a to nejenom
přepravu, ale i pojištění - pojištění tam. No prostě dneska už odmítám u vás vystavovat, až
se zase nějak vylepší ta situace u vás, tak bych zase určitě rád vystavoval. No jo, ale to
nevadí.
Richard Herrmann
(281) Ještě by mě teď zajímalo v těch 90. letech, když už jste začal pravidelněji,
bezproblematicky jezdit do Československa, pak tedy do Česka, jak na Vás působilo po
těch letech to prostředí? Po těch letech, kdy jste tam téměř vůbec nebyl, jak jste to vnímal?
(282) Jak jste vnímal třeba lidi? Lidi, které jste v minulosti znal?
Rudolf Valenta
(283) Ty, které jsem znal předtím dobře - ty bez problémů. Lidi, se kterými jsem nebyl
moc spřátelen, tak se přeci jenom chovali trošku nějak jinak, ale ne vyloženě zle vůči mně.
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(284) No ale byly tam i takoví, kteří mi začali vykládat nějaké takové řeči: "Tys udělal
žes utek!" A takový špruchy! Co jsem na to měl říct? No tak jsem jim řekl: "Vždyť
jste mohli taky odejít! To prostě nebyl žádný problém." A oni zas na mě: "Tobě se dařilo
dobře a my jsme tady trpěli!" Tak to byl špruch, který jsem neměl rád. Já jsem jim řekl:
"Po slyšte, to je taková pitomost! Vůbec nevíte, co to je emigrace! Vůbec nemáte žádnou
představu o tom, co je to být najednou sám! A ten jazyk, kterým vy se můžete domluvit s
nějakým jiným člověkem, i když se o těch nejdůležitějších věcech samozřejmě domluvíte,
tak ale stejně vám to nedává tu možnost takové té senzitivity prostě toho vztahu s tím
člověkem! Takže on Vás taky nemůže tak nějak jakoby "jazykově obejmout". A to před
jenom chybí! To je taková ta jemnost těch vztahů verbálních, který se nedají tak hned
získat. To trvá 10 let, nebo kolik, než se člověk dostane na určitou úroveň, nejenom v tom
jazyce, ale i ve vztaZÍch! A tak dále a tak dále."
dobře,

(285) No ale samozřejmě, když jsem byl v Ostravě, tak se mi stalo to, že se tam najednou
objevili lidé, o kterých jsem věděl, že to byli syčáci! Že to byli prostě pacholci partajní. A ti
přišli a spustili: "Á... ! Rudolfe!" A začali mě objímat. No jo, co jsem měl dělat?! Nejradši
bych je kopnul, ale to jsem říkal, vždyť to nemá cenu se rozčilovat. Ještě to byli prostě lidi
od partaje a lidi od Výboru krajského. A najednou jsem zjistil, že oni zase furt ještě nějaké
ty funkce tam měli. Ale myslím že oni uvažovali asi takto: ,,No když přijel tady ten
emigrant a ten teda neumřel a přijel, a ještě k tomu tady vystavuje, tak si to s ním
nemůžeme zas tak úplně rozházet, ne?!"
Takže to byly i takovýhle zkušenosti s lidmi od nás, když jsem se vrátil.

(286) Jinak to byl před jenom zvláštní pocit, když jsem se najednou mohl takto vracet.
Samozřejmě že člověk nějak postrádá tu původní vlast. Před jenom to jsou věci, které jsou
hluboce tady prostě ponořené v té mozkový kůře.
(287) Každý kout se Vám najednou vynoří: tady a tady jsem tenkrát byl, a tady jsem
tenkrát měl nějakého kamaráda. A prostě to člověk měl taková zažitá místa. A teď mluvím
tedy o Praze.
(288) To si najednou rozvzpomínáte: tak tady jsem chodil do školy, tady jsme lezli s
klukama do kanálů, tady jsem měl dobrého přítele Bohumila Pauznera v Nuslích. To jsou
najednou prostě takové záblesky a ta jména a tváře se náhle objeví - vyplují napovrch. Jo,
tam byl Bohumil Vrlák! Jo, a tam byl doktor na Husově náměstí! A to jsou takové
vzpomínky.
(289) Tak najednou je člověk prostě doma. I když před jenom zase vidíte to okolí, ale teď
myslím jenom to okolí, tak zas člověk pak postrádá, že by třeba teď vylez z toho baráku ten
Bohouš Pauznerů. No tak to by pak už bylo něco jiného. To se nedá všechno už zažít, to
jsou pak ty souvislosti, kterých se člověk už nemůže dožadovat.
(290) Takže to člověk má takové vzpomínky prostě i po takových letech - po 30. letech, a
v Praze vlastně ještě déle, protože já jsem vlastně byl od 51. roku v Ostravě a v Praze jsem
byl velice málo.
(291) Takže je to pak moc hezké, když se Vám vybaví i takové ty staré vzpomínky
z dětství na některé části města, jako třeba na Staré Město z té doby, kdy já jsem tam
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chodíval do školy. Za války jsem chodíval do školy do Husovky - to je
Straně. A to byly pro mě zážitky na tom Starém Městě v té době.

prostě

na Malé

(292) My jsme museli chodit sbírat papír a staré železo pro Říši. No a takže prostě jsme
prolejzali ty baráky. Dřív byly u domů nahoře ty půdy prolomené otvory, takže se v případě
nějakého požáru mohlo prolézt celými bloky. Tamjsme sbírali nějak ten starý papír, ten, co
tam jako nájemníci vyhazovali, to, co tam leželo, jsme jednoduše sebrali. No a ve sklepech
to bylo to samé, takže tam jsme to mohli prostě také prolejzat. Takhle jsme měli prolezlou
tu hradčanskou stráň.
(293) No jo, takže takovýhle souvislosti, které se evokují prostě tím, že někoho vidím - to
je ta jedna část. A to znamená, že to nemusí být přímo v souvislosti s tím okolím, které
znám, ale hlavní je, že mám před sebou toho člověka, se kterým se dá vybudovat ta
souvislost.
(294) Ten druhý způsob je, že vidím jenom to okolí i bez toho
zase také silné vzpomínky.
(295) No a potom

třetí způsob

je

vlastně

celý ten

průjezd

člověka,

a to ve

mně

vyvolá

Prahou, a to tramvají. A to je

báječná věc!

(296) Takže to jsou takové
vzpomínek na původní vlast.

tři věci,

ze kterých vzniká jakoby taková celá ta masa

(297) Ale pro mě samozřejmě je ten vztah k té vlasti pře ci jenom asi jiný než u druhých. A
řekl bych, že už od dětství je trochu poznamenaný tím, že jsme byli stále na jíném místě.
My jsme v té Praze bydleli za války v tolika bydlištích. Takže to nelze, že bych řekl:
"Prostě tady to jedno místo bylo tím mým domovem". Uvědomuji si, že to jsem někdy
záviděl klukům, kteří prostě tam a tam vyrostli. Pak zase tam chodili do školy a pak tam
ještě chodili dál do školy. A teď po těch rodičích tam ještě bydlí. To já vůbec neznám!
(298) Takže možná i tohleto mně taky spíš pomohlo k tomu, abych odešel. To byl asi taky
jeden z těch psychologických momentů, které mě v dětství nějak ovlivnily, že jsem se
musel vždycky stěhovat.
Richard Herrmann
(299) Že jste byl zvyklý na určitou mobilitu? Že jste byl flexibilní?
Rudolf Valenta
(300)

Prostě

jsem už od

dětství

byl zvyklý na to, že jsme se

prostě

najednou museli

přestěhovat.

(301) Co jste se

chtěl ještě

zeptat? Co to ještě bylo?

Richard Herrmann
(302) No my jsme se dostali do těch 90. let a do období Vašeho návratu do
Československa, jak to vnímáte. To mě zajímalo.
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A to jste mi vlastně teď i zodpověděl.
Rudolf Valenta
(303) Opravdu, byla to pro
Československa.

mě

krásná

věc,

když Jsem mohl bez obav zase do

(304) I když ten první přejezd hranic po revoluci nevypadal zrovna ideálně. Jel jsem tehdy
s tím sběratelem panem Hornem a jeho ženou a vzali jsme to na Ústí nad Labem. A na tom
přechodu jsme museli něco vyplnit. A to tam byli prostě takoví mladíci důležitý. No tak
přišel, sepsal to a působil jako strašně důležitý! No a teď prostě jsme čekali a čekali. No a
pak nějak takhle mává a ten pan Horn myslel, že máme jet. A on teda prostě dal plyn a
rozjeli jsme se.
(305) Ale najednou ten jeden z těch celníků - takový vysoký kluk - začal řvát: "Co to je?!
Co to děláte za sviňárnu tady?! Tady máte čekat! A .. !" Takhle řval po nás. Já jsem tomu
panu Hornovi německy řekl: ,,Prosím Vás, zastavte!" Ten přišel a řval: "Kurva! Co tady
je?" Tak jsem mu řekl: "Po slyšte, zaprvé tady nebudete křičet na lidi. A za druhé, jestli se
tady budete vyjadřovat sprostě, tak to je teda Váš konec! Dejte mi Vaše jméno a Vaše
číslo!" Sklapnul trošku a říkal: "No ne! Nemůžete před vodjet, ještě nejste hotový, ještě
nejste vodbavený!" Tak jsem mu řekl: "Tak to dělejte! Ale po lidech tady neřvěte! To ty
doby jsou pryč." Och. Byl zlý, červený, prostě vzteklý! A to byla moje zkušenost, když
jsem jel poprvé po revoluci do Prahy. A to jsem jel tedy tenkrát autem s tím panem
Hornem a jeho ženou.
Richard Herrmann
(306) A kdo byl přesně ten pan Horn?
Rudolf Valenta
(307) No, pan Horn už je teď dlouho mrtvý. Ale to byl
s dámskou módou.

sběratel umění

a

měl

mimo to

síť

obchodů

(308) Byl tedy jako velký příznivec umění. Ode mě si taky koupil řadu

věcí.

Richard Herrmann
(309) To je dobré, to bylo hezké uvítání.

Já mám ještě jednu poslední otázku.
(310) A to, jestli můžete tak nějak říct, za jak dlouho třeba v tom Berlíně, anebo možná i
v té Anglii, tam jste byl čtyři roky a tady vlastně jste už nějakých 30 let v Berlíně, tedy za
jak dlouho jste měl ten pocit, že už jste se v tady té společnosti jednak adaptoval a že jste se
ale i integroval?

Vzniknul ten pocit? Máte ho dneska třeba? Nebo jste ho
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Rudolf Valenta
(311) No, to je složitá otázka.
(312) Já jsem se nikdy nesnažilo to, abych se tu integroval. A nikdy jsem se nesnažil,
abych prostě tu ...
Richard Herrmann
(313) ... zapadnul za každou cenu?
Rudolf Valenta

(314) .... abych tady zasadil kořeny. Já jsem ty kořeny zasadil tím, že jsem jednoduše
vyrobil artefakty, které jsem tady vystavoval, anebo postavil věci, a ty tu stojí.
(315) Tak to byla moje integrace, protože, když jsem tady
zůstalo a prostě to tu je, nejspíš i nějakou dobu ještě bude.
(316) A mně, ať už
jsou tady a ono je to

chtějí

nebo

nechtějí,

něco

postavil, tak to tady taky

musí obyvatelé Berlína akceptovat. Ty artefakty

nějakým způsobem ovlivňuje.

(317) Což je na druhé

straně

také moje

potěcha!

Já si

říkám:

"To jsem jim tu

něco

vytvořil!"

(318) Ne ne, já jsem se tu nikdy nesnažilo to, abych tu nějak splynul. Mám tady řadu
kterým můžu říct, dobře, já jsem tady se zaintegroval. Ale ono vlastně o
to vůbec nejde. Jde spíš jenom o ten pocit takové jako vnitřní pohody. To nemá s tím
místem, kde jste, nic společného. To můžu být prostě kdekoliv. Máte v Praze přítelkyni,
když k ní přijedete, tak jste jako doma a už pak nepostrádáte nějaké místo za hranicemi,
nebo tak nějak.
německých přátel,

(319) Odkud jste normálně?
Richard Herrmann
(320) Z Jizerských hor, u Jablonce nad Nisou.
Rudolf Valenta
(320) Jo jo, tam to trochu znám. To máte potom blízko do Polska, ne?
Richard Herrmann
(321) To máme,
(322)

Proč mě

např.

do Jelení GÓry.

toto zajímá? Já kladu tyto otázky, protože každý řekne pokaždé trošku

jiného. A to je na tom to zajímavé: zjistit

různé

svým způsobem i podobných věcí.
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Rudolf Valenta
(323) Jo, jo, to

určitě.

Já myslím, že to souvisí s tím, co člověk dělá. Že to záleží na tom, čím se člověk zabývá.
(324) Když například vezmu v úvahu svoje problémy, tak
všechny nikoho nezajímají.

prostě některé,

nebo skoro

(325) No jo, to jsou prostě problémy, které řeším jako výtvarník, a ty musím sám vyřešit a
nakonec to řešení prostě nějak jaksi realizuji.
(326) Ale to zajímá třeba nějakého kunsthistorika nebo výtvarníka. Ale normálně s přáteli,
se uměním ne právě intenzivně zabývají, nebo nechtějí se ani zabývat, nebo ani
nechtějí o tom mluvit, protože oni to chtěj nanejvýš jenom vnímat, takže s těmito přáteli
nelze tyto mé výtvarné problémy nějak dobře rozebírat
kteří nějak

(327) A takových kontaktů i přátelství máte hodně. No ale těmto lidem já bych si asi těžko
mohl vykládat celou tu nějakou epizodu od každé té věci, kterou navrhnu a realizuji. Každá
ta věc má něco v sobě, kde něco někde začalo. Nebo i něco, co se dost niterně týká mě, kde
a kdy a proč jsem se začínal tím nápadem zabývat, a to mnohem dřív, než došlo k jeho
vlastní realizaci.
(328) Takže když se zadíváte tamhle na to dřevo - to je polepený od pana Koláře, jestli ho
znáte. Jeden z našich velkých umělců - Jirka Kolář. Tak to je Edda. To je z knížky ságy
Edda. Protože to jsou ty prvotní obyvatelé Islandu, a tak ta věc mě prostě inspirovala
k tomu, že vlastně jako by ta Edda bylo to centrum, ze kterého vycházejí potom ty pruty
dál.
(329) No já jsem na Islandu byl. Já jsem tam jeden semestr učil, což byla hezká, zajímavá
věc. Pro mě tam byli také velmi zajímaví lidé. Úplně něco jiného než v Evropě, než
v Berlíně nebo v Česku.
Richard Herrmann
(330)

Dobře.

No tak já myslím, že jste mi toho

zodpověděl skutečně hodně.

Rudolf Valenta
(331) No jo no, tak něco málo jsem Vám snad pověděl. Tak v budoucnu
budeme mluvit dál.

zvedněte

telefon a

ještě

Richard Herrmann
(332) Což je možné, že se přihlásím. To vůbec nevylučuji, protože já samozřejmě ještě na
tomto tématu budu pracovat časem dál. Ještě po té diplomce se tím chci zabývat.
Rudolf Valenta
(333) Já tady mám takovou malou kolekci, tak dostanete ode
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Richard Herrmann
(334) To je nádhera. Vámi podepsaný. To je nádherný.
Rudolf Valenta
(335) To je i číslovaný.
Richard Herrmann
(336) To je něco, co pasuje přímo mému vkusu. Opravdu.
Rudolf Valenta
(337) Já jsem vydal takovou kolekci k výstavě.
Richard Herrmann
(338) Bylo by možné, s Vašim dovolením samozřejmě, že bych to nějakým způsobem
umístil na mou diplomovou práci? No ještě nevím, jestli mi to na katedře vůbec projde. Ale
měl bych od Vás svolení?
Rudolf Valenta
(339)

Proč

ne, ale to je Váš originál. Musel byste nechat udělat fotokopii.

Richard Herrmann
(340)

Samozřejmě,

předsádce

barevnou fotokopii. A
je od Vás.

samozřejmě

Rudolf Valenta
(341) Já s tím souhlasím.
Richard Herrmann
(342) Já Vám velmi

děkuji

za rozhovor.
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4.

INTERVIEW S PAVLEM ŠTICHOU

4.1

Místo a datum konání: Berlín, 3. 8. 2005

Richard Herrmann
(001) Pane Šticho, jak jsem se dočetl, že jste emigroval v napjatých dnech kolem
srpnových událostí v roce 1968. To je zhruba to, co je o Vás, samozřejmě vedle toho, že
jste úspěšný fotograf, známo.
Pavel Šticha
(002) Já už jsem rezignoval, protože naposled to samé řekl pan vyslanec, když zahajoval
mou výstavu. Tak s tím prostě asi musím žít. Stejně tak i Dr. Kostelecký se uřekl v Lipsku,
když jsme teď měli výstavu před 14 dny.
(003) Já jsem se oficielně do Západního Berlína oženil. Sice za dramatických okolností,
protože to bylo skutečně v době, kdy se do Československa hrnula spojenecká vojska
Varšavské smlouvy, tedy to bylo bezprostředně po tom 21. srpnu 1968.
Richard Herrmann
(004) To znamená, že to byl trochu jiný způsob odchodu než u některých mých
respondentů, kteří skutečně "utekli", ale v každém případě je pro mě Váš příběh také
zajímavý. Já se na ten odchod ptám všech respondentů.
(005) Já bych měl nyní pár otázek z "dávného období" před rokem 1968.
Mě

by zajímaly nějaké Vaše vzpomínky na období před rokem 68. Tedy v době, než jste
emigroval, kdy jste byl tady v Čechách, tedy ještě než jste si našel přítelkyni ze Západního
Berlína a než jste se pak oženil v Západním Berlíně, kde jste tedy pak i zůstal.

(006) Zajímá mě také, jak jste vnímal tu dobu 50. a 60. let. Protože Vám je 63, tudíž Vy
jste zažil přelom 50. a 60. let. Sice jste byl v té době dítě, ale tehdy - v 50. letech probíhaly politické procesy a možná, že si i na něco vzpomenete z té doby.

Jak se na tuto dobu přelomu těch 50. a 60. let s odstupem času díváte?
Pavel Šticha
(007) Myslíte před mým odchodem?
Richard Herrmann
(008) Ne, ne. Mnohem dříve ještě, řekněme krátce po
když jste byl jako kluk 10,12,15, 16 let.
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(009) Jak jste to vnímal? Byla to opravdu - z Vašeho
jste si, že to je tíživé období?

dětského

pohledu - taková zlá doba?

Uvědomoval

Nebo naopak jste to

třeba nějak

tehdy ani nijak nevnímal, nebo jste nic nezaregistroval?

Pavel Šticha
(010) To Vám můžu říct. Jednou jsem chytil tátu, jak poslouchal Hlas Ameriky.
Richard Herrmann
(011) Bylo to kdy zhruba?
Pavel Šticha
(012) Tak kdy to mohlo být? Tak 50. léta, ano.
(013) A moje máma mě prosila: Pane Bože,

ať

to nikde

neříkám!

Prostě

moji rodiče měli takový hrozný strach, abych to nikde ve škole nevykládal, nebo
se tím třeba nevytahoval.
(014) No prostě tím je všechno dané, čili, že jsem to chápal! Pochopitelně jsem nikde nic
už tehdy jako člověk tušil, že se jednalo o něco vážného.

neřekl,

(015) Znám také ty akce, když
nepamatujete?

přiletěly

balóny ze Západu s letáky. No to Vy

Sl

Richard Herrmann
(016) Ne, to

určitě

ne.

Pavel Šticha
(017) Takže člověk si jako
(018)

Vědělo

(019)

Prostě

dítě

pamatuje takové věci, když to vypadávalo z těch balónů.

se, když honili v lesích nějaký agenty a takovýhle

věci.

ta doba na Vás učinila nějaký dojem a nějak jsem tušil, že není vše v pořádku.

(020) Určitě nás to jako děti nebo potom jako mladé lidi nepoznamenávalo nějak osobně. A
to bylo dané tím, že jsme třebas dělali sport a nebo hráli divadlo a takovéto věci. Ta
politika se nás jako určitě zas tak moc nedotýkala.
(021) To jsme tak vnímali, tedy alespoň já.
(022) Ale v každém případě jsem nechtěl vstoupit do Českého svazu mládeže. To jsme sice
byli v Pionýru, protože to nebylo možný nebýt v Pionýru, no ale když jsme vyšli před
školu, tak jsme šátek sundali, zastrčili do kapsy a nezajímalo nás to.
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(023) Museli jsme chodit
z ní, když to šlo.

někdy

na brigády. No tak taky jsme tam chodili, ale utekli jsme

(024) No že jsme museli učitelce říkat "soudružko učitelko", tak to jsme si z toho dělali
legraci - vždycky jsme jí řekli "paní učitelko". Tak nás vždycky pokárala, ale ne všechny
učitelky byly tak tolerantní, některé to braly vážně a daly nám za to poznámku. Tak jsme
jako tomu příliš nerozuměli.
(025) A moji rodiče, ty se politicky v nějakém odboji nebo v něčem takovém neangažovali,
ale s komunisti nesympatizovali a mě k těmhle věcem nevedli.
(026) Jinak abych já nemusel jít se školou na 1. máje, tak jsem hrál šachy a chodil jsem se
šachovým kroužkem, kde jsem byl jako nejmladší. Tam mně dali do ruky transparent, který
ostatní nechtěli, a já jsem to musel jako nejmladší nosit. Na tom transparentu stálo: "ŠACH
MAT KAPITALISMU". A tak jsme s tímhle chodili na 1. máj a pochopitelně jsme
vždycky utekli ještě před koncem.
No tak takto jsme to brali.
(027) Byly prostě případy, kdy jsme věděli od našich známých, že byli lidi zavíraní,
protože schovali maso nebo pšenici. Ale to už byl ten hon na ty kulaky a podobně.
(028) Teď Vám řeknu
(029)

Přeskočme

svůj příběh.

a jsme - dejme tomu - v těch 60. letech.

(030) A v těch 60. letech jsem začal fotografovat.
(031) Měl jsem kamaráda, který mě k tomu přivedl. Jeho tatínek byl kastelánem na zámku
v Rychnově - vzdělaný člověk. Ale Jirka nemohl na školu, a tak dělal zahradníka! Vyučil
se zahradníkem v Poděbradech.
(032) A tak prostě v jeho baráku - anebo v bytě - tam v tom penziónu jsme se scházeli,
s nějakým Pepíkem Bártlem. Pepík Bártl byl syn skláře, tedy ne skláře, ale fIrmy,
která brousila sklo a vyvážela. Ti jako první utekli do Rakouska.

ještě

(033) Pak v naší
Voloďa měl ještě

partě

byl Voloďa Rudajev, jehož tatínek byl Rus - Podkarpatský Rus.
staršího bratra. To byl výborný klavírista. A ten zůstal v Kanadě.

(034) Voloďa Rudajev - dnes doktor Rudajev - zaujímá
v Akademii věd.
(035) Takže tahle naše parta prostě chodila tancovat na
spíš swing.

"čaje",

nějaké

významné místo

kde se hrál rock 'n 'roll, nebo

No a samozřejmě že tam byli pořadatelé, kteří nám to spíš zakazovali a doslova vyšilovali
vzteky, když jsme si někde uspořádali akci podle svého vkusu. No tak pokud to nešlo tady,
tak se tancovalo tamhle. Ti tam přišli, začali to krotit, jenže nemohli být všude.
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No a takhle jsme jako žili.
(036) Ale přišly ty 60. léta. To už byl člověk o
tak ...

něco

starší.

Začal

jsem jako tedy fotit. No a

Richard Herrmann
(037) Ještě se zeptám, Vy jste dělal základku, to byla nějaká osmiletá, devítiletá škola a pak
jste šel na střední školu?
Pavel Šticha
(038) Já jsem měl jedenáctiletku. Nebo mám.
Richard Herrmann
(039) Tak to bylo

něco

jakoby gymnázium.

Pavel Šticha
(040) No tak tehdy gymnázium nebylo, ale v podstatě to bylo

něco

podobného. Tehdy byla

poněkud jiná koncepce. Byla to Střední všeobecně vzdělávací škola - SVVŠ.

Richard Herrmann
(041) Ale

končilo

to maturitou.

Pavel Šticha
(042) Jo, tu jako mám. Sice nemůžu se tím chlubit, je to ironie, já byl nejlepší na literaturu,
ale tehdy jsem něco u maturity popletl z gramatiky, dodnes se to tam traduje. No, dneska už
asi ne, ale dělám si z toho legraci, prostě jsem tam u maturity řekl tenkrát nějakou blbost.
No ale maturitu jsem udělal.
(043) A literatura, to mi zůstalo, to mám jako nadále rád. Čtu velmi rád a knihami se dnes
v podstatě živím.
(044) Ale

teď jenom

chci říct toto:

Začal jsem spolupracovat s deníkem Svoboda, protože v té době tam v Poděbradech byl
taky nějaký regionální dopisovatel, který do Svobody psal a nebyl tam fotograf A tak mi
jednou řekl, jestli bych mu nedělal fotku.

(045) Tak jsem začal fotit nějaký nesmyslný místní fotbal- divizi a tam zas někde nějakou
košíkovou. A pak tam byl nějaký americký varhaník - Lou Benett, kterého jsem pak po
letech potkal na jazzovém festivalu v Berlíně, atd. atd.
(046) A to všechno, co jsem vždycky nafotil, se posílalo do redakce a oni sice ne všechno,
ale občas něco z toho otiskli.
(047) Pak jsem fotil ochotnické divadlo v Poděbradech a pak to byl Nymburk. A tak
jsem se k tomu focení pro noviny dostával stále víc a víc.

216

nějak

PŘÍLOHA 4

4. Interview - Pavel Šticha

(048) A já jsem si tím samozřejmě i trošku
materiál, na víc to nebylo.

přivydělal,

ale to

vydělalo

tak akorát na ten

(049) No ale byl jsem na to strašně hrdý, už jsem se nemohl pokaždé dočkat, když ty
noviny vyšly, abych tam viděl svoje jméno. Takhle jsem to tenkrát prožíval.
(050) V té době jsem pracoval ve Výzkumném ústavu vakuové elektrotechniky na
Jenerálce. Totiž já jsem ještě po maturitě udělal takovou nástavbu na strojní průmyslovce
v Kolíně. No a tam jsem dělal na kontrole vakuový elektrotechniky.
(051) A tam mě vždycky buzeroval nějaký blbec - šéf milice vzpomínám dodnes. Prostě, to byl šílený chlap.

nějaký Tůma,

na to si

(052) A teď se stalo to, mně ta redakce Svobody nabídla, zdali bych nechtěl jako u nich
pracovat. Tak se se mnou zatočil svět! Prostě lepší nabídku jsem nemohl dostat. Protože mě
to bavilo, byl jsem posedlý fotografováním. Prostě být fotoreportérem bylo to nejhezčí, co
jsem si tehdy uměl představit. No tak jsem se dlouho nerozmýšlel.
(053) Jenže to bylo dané - "podmínka členství ve straně". Protože to byl Krajský výbor
strany, ty noviny byly u Rudého práva, to se všechno tisklo u Rudého práva. No tak mi dali
týden na rozmyšlenou - nějaký Matoušek, to byl sekretář, ale to byl celkem dobrý člověk.
(054) Tak jsem po týdnu svolil.
(055) Jenže mně ten Ústav vakuový elektrotechniky nechtěl dát doporučení. To byla ironie!
(056) No tak já jsem byl prostě živel, já jsem měl psa - kokršpaněla, kterého jsem bral
s sebou i do práce. Samozřejmě holky kolem mě a tak dále. No tak byl jsem mladý!
(057) No tak prostě Tůma prohlásil, že to vůbec nepřichází v úvahu, abych já mohl být
kandidátem strany. No ale Tůma byl kostelník, proti Krajskému výboru strany, a tak ho
zametli, vysvětlili mu to, usměrnili ho, a tak zasalutoval, podškrt to a já byl prostě za týden
v redakci Svobody.
Richard Herrmann
(058) Takže jste teda vstoupil jako do strany?
Pavel Šticha
(059) To víte, že jo.

Prostě

jsem to udělal.

Richard Herrmann
(060) A byl to tak rok 65?
Pavel Šticha
(060) To bylo asi tak 65 nebo 66, jo.
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(061) A teď se stalo to, že já jsem se bál jet domů! Protože můj táta by měl zabil! Já jsem
nebyl půl roku doma. Moje máma plakala. Vždycky mi volala. No tak tátu uprosila. No tak
jsem po půl roce šel domů. Tak jsme se s tátou o tom bavili. A tak táta to pochopil. Že jsem
prostě mladý, že jinou šanci jsem neměl než to takhle udělat.
(062) A prostě já jsem se svým způsobem za to styděl. Ale to protože já jsem nebyl pro to.
Nebyl! Ale, jako asi drtivá většina lidí, aby jejich děti mohli studovat a nebo aby oni měli
dobrý job, tak jsem hold přistoupil na jejich podmínky, aniž bych se s nimi nějak
ztotožňoval. Já jsem byl takový klasický případ.
(063) Ale já jsem neměl nikdy v úmyslu na tom nějak profitovat, důvodem tehdy byla ta
možnost začít fotit pro ty noviny. Já jsem Vám to samozřejmě nemusel říkat. Já jsem
nikomu neuškodil, nikoho jsem neudal. Já jsem prostě fotil!
(064) V té redakci jsem přesto asi neodpovídal jejich představě o mladém poslušném
kandidátovi. Tam někdy se daly zažít celkem nevděčné situace.
(065) Já jsem například tehdy vyhrál první cenu fotografU v Praze při Svazu novinářů. A
ten den o tom psaly i jiné noviny a na redakční radě mě přitom začali buzerovat, že mám z
TUZEXU štráfovaný ponožky. Takže já jsem to v té redakci opravdu neměl lehké.
(066) I když jak jsem řekl, já byl prostě exot. Fotil jsem holky na metr objektivem
v rozkroku a takovýhle věci a pak jsem samozřejmě měl problém s těma babama v redakci,
protože mi to našli vždycky v laboratoři. No a můj čokl tam byl v laboratoři a vyl. Takže já
jsem prostě byl živel.
(067) A takto pak šly ty roky a já jsem tedy fotil pro Svobodu. Ale nefotil jsem v Praze to
tak, jak bych chtěl, protože jsem v té Praze jako toho moc v pracovní době nenafotil,
protože jsem tehdy byl stále někde vysílaný ve Středočeském kraji - to byl přeci deník
Středočeského kraje. Ale jindy jsem zas v Praze taky fotil haldu věcí. To byl často nějaký
sport. A ve volném čase jsem si fotil i Pražské jaro samozřejmě.
dění

(068) Ty kolegy fotografY jsem samozřejmě znal. Prostě ať to byl T ...... , který pak udával,
ať to byl V ...... , který udával, ať to byl H ...... , který udával, ať to byl U ..... , nebo já
nevím, kdo ještě. Prostě to byla sebranka.
(069) Bohudík, já jsem se nikdy do ničeho takového zaplést nemusel. Já jsem byl prostě
s Huckern, kterého pak z Mladého Světa vyhodili. Dodnes se s ním stýkám. Uvidím ho 10.
října, to je na moji výstavu v Národním muzeu v Jindřichově Hradci, kam přijde, poněvadž
mi to zprostředkoval a doporučil.
(070) Takže já jako jsem zůstal opravdu neutrál! Protože kdyby každý zůstal neutrál, tak by
to bylo v pořádku. Jo, tak to jako je moje heslo.
Takže jako jsem to

neměl

v té redakci lehký, furt jako

něco

na mě

viděli.

(071) A taky jsem měl ještě jednou průser z toho, že jsem v Juldy-Fuldě v Kulturním paláci
nepohodlnou fotku - nic netušíc, samozřejmě.

udělal

218

PŘÍLOHA

4

4. Interview - Pavel Šticha

(072) Byl sjezd Svazáků a tam jsem znal kamaráda, který s námi chodil do hospody a holky
furt jsme měli a tak, a ten prostě byl fousatý a byl to bezvadný kluk. Už teď nevím, jak se
jmenoval. A já tam tehdy měl fotit a já ho tam potkal. No to byla moje spása. Povídám:
,,Pojď sem! Vem támhle nějakou holku!" Tenkrát měli nový modrý uniformy zrovna. On
byl jeden z těch prvních, který tu uniformu měl - tady s nějakým emblémem. No tak jsem
udělal fotku, jak mladý lidi jsou na tomhle sjezdu, no a trošku se tak na tom záběru k sobě
měli, dívali se do objektivu, smáli se, no a v pozadí byl Fučík. No tak jsem si myslel, že je
vše v nejlepším pořádku.
(073) Fotka vyšla na

čtvrtinu

strany - fantastická! Jo, fantastický fópa!

(074) No to bylo v neděli, myslím. V pondělí v devět hodin ráno byla redakční rada. A
slyším najednou telefon a přišel šéfredaktor [Kamaj]: "Soudruhu, ty máš jít na Krajský
výbor k předsedovi Němcovi."

Já jsem myslel: "No tak budou prémie." A vono h ....... !
(075) Tak jsem dorazil na Krajský výbor k předsedovi Němcovi. Pozdravil jsem: "Čest
práci, soudruhu tajemníku!" A on: "Čest práci, soudruhu Šticho." No a spustil, jako kdyby
se stala nějaká tragédie: "Co jste nám to udělal!?" Já jsem v první chvíli vůbec nevěděl, o
co jde. A on zase: "Co jste nám to jenom provedl ?!"

Tak jsem se ho zeptal: "Soudruhu tajemníku, já ale vůbec netuším, co jsem měl udělat?!"
No měl tam už ty noviny a ukázal na tu fotku. Tak jsem řekl: "No to jsou mladí lidé na
sjezdu Svazu mládeže ... Co je na tom v nepořádku? Měl jsem je přeci jet vyfotit, ne?"
A on: "Na tom je všechno v pořádku. Ale
jediného fousatého?! Taková ostuda!"

proč

jste si vybral z tisíce

svazáků právě

toho

Tak jsem se ho snažil uklidnit: "Soudruhu tajemníku, ale vemte třeba jenom v úvahu, že
takový Fidel Castro má plnovous, nebo taky přeci i soudruh Lenin!"
No tak mě

okřikl:

"Ani to na mě nezkoušejte! Dekadentní je to! Dekadentní!"

Richard Herrmann
(076) Jak to hodnotíte dneska s odstupem času, ten Váš vstup do strany?
Pavel Šticha
(077) Nemám špatné svědomí, protože - a to neříkám, abych se teď nějak vymlouval, ale
to proto, že to tak bylo - prostě protože já jsem v té době ani nemohl někomu ublížit.
To je blbost. Protože prostě za a) jsem byl mladý a za b) jsem se s nikým nestýkal. Já jsem
ráno vyjel někam na pole fotit a večer jsem přijel a byl jsem U Fleků a tím to končí,
rozumíte?
říkám

(078) A vyměnil jsem si občas bony, abych měl texasky, a prostě jsem si musel občas zajet
do Německa koupit filmy, na který mi ta redakce dala, protože nebyly v Československu
filmy. Tak jsem musel na Friedrichstrasse v Berlíně každý tři měsíce jet koupit ORVOfilmy.
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Richard Herrmann
(079) Ta možnost jet nakoupit filmy do Německa - nakolik to bylo tehdy pro Vás
problematické sehnat vízum atd.? Bylo to v době Pražského jara najednou tak snadné?
Pavel Šticha
(080) To bylo ale do východního

Německa

nebo tehdy do Východního Berlína.

(081) Do Západního jsem se dostal díky tomu, že tam byla na Svazu novinářů jakási paní nechci jmenovat -, ale ona dneska už asi ani nežije - paní Lišková. Tehdy jsme jí dali
flašku koňaku a ona nám dala prostě štempl do výjezdní doložky, a takže jsem tedy potom
mohl vyjet na Západ.
(082) No a tehdy to bylo dělené na Západní Berlín - to byla samostatná politická jednotka
na území Německé demokratické republiky - no a prostě do východního Německa nebo i
do Východního Berlína jsem mohl jet bez problémů. A do Západního Berlína nebo
Německa jsem potřeboval štempl. No tak mi to za flašku dala, no a tak jsem se sem už
tehdy dostal. Takhle se to tehdy dělalo.
(083) Jo, to ale pozor, normální cestou by to asi tak snadno nebo tak rychle nešlo.
Richard Herrmann
(084) A tehdy

při

jedné z těch

návštěv

Západního Berlína jste se i oženil se západní

Němkou?

Pavel Šticha
(085) Ano. V této době jsem se tady v Západním Berlíně oficielně oženil, jak už jsem
předtím uvedl, a na základě toho jsem se později, když už to u nás nešlo, vystěhoval.
Richard Herrmann
(086) A v srpnových dnech v roce 1968 jste se nacházel právě v Západním Berlíně ...
Pavel Šticha
(087) Ano, za těchto dramatických okolností, kdy se do Československa hrnula vojska
Varšavské smlouvy, jsem byl v Západním Berlíně. Ale vystěhoval jsem se a zůstal už
v Západním Berlíně až o několik měsíců později.
(088) Tady v Berlíně v těch dnech byla halda Čechů, kteří nevěděli, jestli se mají vrátit,
nebo jestli tu mají zůstat. Jednoduše nějak cítili strach. Ale to asi všechno víte, když jste to
studoval. Víte tedy přesně, o co jde, takže to neřeknu asi nic nového.
(089) A já jsem se po určité době od těchto událostí, nevím už teď přesně kdy, asi tak po
jsem se vrátil zpátky do Prahy a pracoval jsem nadále v redakci Svobody.

třech nedělích,

(090) To jsem ale záhy zjistil, že se
k horšímu.

poměry
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(090) Tak jsem pracoval ještě v redakci, jenže odtamtud
protože jsem měl za ženu Němku ze západního Německa.

mě

ze dne na den vyšoupli,

(091) A tak jsem ještě nějakou dobu byl v Československu. Dělal jsem trošku do Lidové
demokracie a občas trošku pro Květy. Ještě jsem pak učil v Domě pionýrů na Havlíčkově
náměstí v Karlíně fotografii.
(092) A tak asi za 3-4

měsíce

jsem se rozhodl, že se sem - do Berlína - zase vrátím.

Richard Herrmann
(093) Ale Vy opravdu nejste

úplně

zas ten klasický případ politického emigranta.

Pavel Šticha
(094) Nejsem. To jsem Vám ale už

říkal.

Richard Herrmann
(095) Ale přesto mě to samozřejmě zajímá, protože mě zajímá jakýkoliv příběh našich lidí,
se rozhodli zde v 70. letech žít. Zajímá mě, jak se sem dostali. Protože samozřejmě
měli nějaké důvody, byla zde nějaká nespokojenost s režimem u nás a zde nacházeli lepší a
svobodnější podmínky k životu.
kteří

I když jste nebyl vyloženě politicky pronásledovaný, ale důvody zde
spokojený s tím, jak to u nás fungovalo, to jste přeci taky nebyl.

zůstat

jste

měl

a

Pavel Šticha
(096) No tak samozřejmě, kdyby u nás vše fungovalo jako v západním Německu, tak
možná bych přinejmenším byl činný i tam i tady. Nebo by se vidělo. Ale ty 70. léta u Vás
byly úplně zabitý, takže to rozhodlo.
Richard Herrmann
(099) Samozřejmě že je potom napínavější, když někdo nemohl třeba osm let do
Československa, protože čekal na občanství, a teď těch celých osm let a pak ještě další
roky se bál podívat k nám, protože mu hrozil kriminál za nelegální opuštění republiky. A
teprve ke konci 80. let nebo až po revoluci se k nám po 20 letech znova podíval.
(100) Nebo je opravdu pohnuté si vyslechnout příběhy lidí,
komunistický kriminál a pracovní lágry pro politicky nepohodlné
(101) Ale
zajímavý.

přesto

je jakýkoliv osud našich

spoluobčanů, kteří

Já ještě se tady kouknu, na co bych se tak jako ještě zeptal.
Pavel Šticha
(102) Další otázka?
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Richard Herrmann
(103) Dobře. Když jste se objevil potom tady v Berlíně - sice takovým jakoby ne
komplikovaným způsobem, jakoby až nedobrodružným, jak mi někteří respondenti
vykládají -, tak jaké byly Vaše začátky tady?

Tak jste se nakonec rozhodl: "Dobře, v Česku už to nepůjde." A tak jaké začátky jste měl
tady?
Pavel Šticha
(104) Lehký začátek jsem měl.
Richard Herrmann
(105)

Můžete

to tak nazvat? Máte ten pocit?

Pavel Šticha
(106) Můžu. Řeknu Vám, proč.
Proč to můžu takto říct? Protože já vlastně už druhý den jsem byl v těch novinách a mohl
jsem začít bez problémů pracovat, a to jako fotoreportér.

Richard Herrmann
(107) To byl ten Morgenpost?
Pavel Šticha
(108) To byl ten Morgenpost.
(109)

Vysvětlím

Vám také, jak jsem se k Berliner Morgenpost dostal.

V těch srpnových dnech roku 1968 jsme seděli ještě s jedním Čechem v jednom
žurnalistickým klubu v Západním Berlíne, kde byl také sál, kde promítali filmy, kde byla
televize a kde bylo hlavně rádio. No a tam chytali vysílač "Rádio Praha" - "volání o
pomoc".
A my jsme to

překládali.

nejinformovanější

A tam byli i lidé z Morgenpostu a ten Morgenpost byly díky tomu
noviny.

(110) Protože to radiový vysílání, to bylo všechno, co z Prahy přišlo. Tehdy všechny jiné
kanály a jiné cesty jako telefaxy atd., prostě to neklapalo, například z ČTK atd. nic
nepřišlo. Takže jako ani žádné fotky nepřišly.
(111) Takže vše, co Rádio Praha hlásilo, jsme napsali. I když jsme místo 3. pádu napsali 4.
a opačně, anebo prostě jsme nevystupňovali nějaké adjektivy správně, tak prostě oni to
pochopili. Jako ti redaktoři byli chytří, ti prostě pro tu svoji potřebu ten článek upravili.
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(112) A svým způsobem to bylo od nich solidní nejenom proto, že jsme byli dobře
honorovaní za to tlumočení a překlady, ale oni mi to mé angažmá v těch srpnových dnech
nezapomněli.

(113) Takže vlastně když jsem se pak po
to místo u nich jako jisté.

několika měsících

(114) Jenom tehdy po mně chtěli, abych se seznámil s tím
jako vůbec obeznámil s tím jejich stylem práce.

vrátil do Berlína, tak jsem měl

městem,

abych se tady trošku

(115) Já jsem německy jakž takž tehdy mluvil, pochopitelně na úrovni toho, co nás naučili
na Střední všeobecně vzdělávací škole, kde to ani nebylo povinné a nikdo z toho nikdy
nepropadl. A do dneška potkávám moji učitelku paní Váchovou, která ještě žije, a to je
vždycky legrace, ta se chytá za hlavu, jak já můžu žít v Německu. Prostě když si vzpomene
na to, jací jsme byli tehdy na střední němčináři, tak nad tím vždycky kroutí hlavou.
(116) Ale s tou svou němčinou jsem vystačil tady tenkrát na to, že jsem svým způsobem
mohl komunikovat. Že když mi řekli ,,Potsdammer Strasse" 23, no tak že jsem to našel a že
jsem tam mohl zazvonit a řekl jsem: "Guten Tag, entschuldigen Sie bitte, ich bin von dem
Morgenpost!" Tak oni řekli: "My už máme! My už Morgenpost nechceme!" "Ne, ne! Já
mám někoho fotit!" Musel jsem vysvětlovat. Ale tak často se toto nestávalo.
Richard Herrmann
(116) Toto ale takto funguje do dneška. To znám.
Pavel Šticha
(117) Prostě mi pomohla ta obrovská sympatie k Čechům.
(118) To jako musím říct, že po té invazi já jsem tady zažil, že Němci plakali. Byli prostě
tak nešťastný z toho a tak svým způsobem zklamaný a zničení, zdrcení, že prostě ten
"socialismus s lidskou tváří" - jak se tomu tehdy říkalo -, že prostě je to už pasé a že si
může někdo dovolit tyhle naděje na něco lepšího v mé vlasti rozdrtit tanky.
(119) A to dávali najevo tím, že třeba v mém případě i ty noviny, kde jsem byl zaměstnaný,
mi platili dvojitý honorář. Němci dostávali 30 nebo 35 marek, mně dávali 70 marek. Aby
mně prostě pomohli se postavit na nohy. A zachovali se ke mně ty noviny velmi jako tak
fantasticky.
(120) A začal jsem tedy fotografovat pro Berliner Morgenpost, kde jsem docela dlouho
zůstal, i když jsem mezitím pracoval i pro jiné časopisy. Já jsem tam byl na volné noze,
takže jsem skutečně měl "svobodné povolání". To znamená, a to i stálo v mé smlouvě, že
jsem mohl pracovat i pro jiné časopisy, samozřejmě mimo konkurenčních novin, což jako
nešlo.
(121) Vypadalo to pak tak, že když jsem byl např. tři měsíce v Mexiku nebo v Jižní
Americe, tak mně nikdo nic neřekl, a pak když jsem se vrátil, tak byli rádi. Takhle jsem byl
vlastně 24 let nakladatelství "Axel Springer Verlag" s většími či menšími pausami věrný.
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(122) Ale pak už jsem nechtěl, i když mě přemlouvali, no tak jsem na určitou dobu se ještě
nechal uvrtat, ale už mě to nebavilo, protože už jsem měl svoje nakladatelství a dělal jsem
si svoje věci.
Richard Herrmann
(123) To už jsme tedy v 90. letech a v

současnosti.

Pavel Šticha
(124) No a takto zde proběhly ty léta od toho mého vystěhování. No a pak jsem si začátkem 90. let - založil vlastní nakladatelství "Edition Pavel Šticha", a to dělám i nadále.
(125) A jelikož mám syna, který vystudoval marketing a publicistiku, tak je v tuto chvíli
zapojený také v nakladatelství a stará se o určité práce.
(126) My jsme prostě malé nakladatelství, děláme, co nás baví.
krásnou knihu o kaktusech v Americe.

Společně

se synem jsme

udělali

Richard Herrmann
(127)

Ročně

máte kolik titulů?

Pavel Šticha
(128) V průměru dva,

někdy

i tři.

Richard Herrmann
(129) Jak byste teď zhodnotil Váš pobyt tady v Berlíně za ta léta?
Pavel Šticha
(130) Měl jsem štěstí u
z Československa.

těch

novin. Já jsem fotil trochu jinak. Protože jsem měl ,jiné oko"

Richard Herrmann
(131) Myslíte, že i toto mělo tehdy vliv na to, že jste se tak dobře prosadil? To je zajímavé,
co všechno pomáhalo našim spoluobčanům se prosadit.

Ale asi bych řekl, že jste měl už "dobrý oko" v Československu, protože když Vás tehdy
oslovili ve Svobodě, tak to bylo také kvůli Vašemu talentu.
Pavel Šticha
(132) Tak

určitě

fotoreportéři

to mělo vliv, člověk asi ty věci vnímal z jiného úhle pohledu než místní
a toho si samozřejmě v té redakci všimli.

(133) Tu práci jsem měl a mám rád. Už o mně bylo
dobrých sbírkách, známých muzeích, galeriích a tak.
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už to tak nehoním všechno.

(135) No, a politicky se neangažuji. Jako jsem si
v životě do žádné strany nepůjdu.

řekl,

že bych se už nikde neupsal, že už

Richard Herrmann
(136) Ani tady v Německu?
Pavel Šticha
(136) Ani tady ne ...
Richard Herrmann
(137) Vy jste nikdy o tom neuvažoval, že byste třeba - co já vím - k Zeleným nebo do SPD
vstoupil?
Pavel Šticha
(138) Neuvažoval jsem o tom.
(139) Já jsem si prostě řekl, že už v životě do žádné strany nevstoupím.
(140) Koho já volím, to je moje

věc,

ale nechci prostě spolupracovat s žádnou stranou.

to tenkrát - jak se to řekne česky - "gepragt" - ovlivnilo, nebo
moje kroky. Prostě já jsem si svým způsobem uvědomil, že jsem svou duši
tenkrát prodal. No a to je něco, co mě vedlo k tomuto rozhodnutí: už se nikdy žádné straně
neupsat!
(141) Svým

způsobem mě

předznamenalo

Richard Herrmann
(142) Já vám děkuji mnohokrát za rozhovor.
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5.

INTERVIEW SE ZUZANOU RICHTER

5.1

Místo a datum konání: Berlín, 11. 4. a 2.5. 2007

Richard Herrmann
(001) Paní Richter, začnu se ptát takto: Mě by nejprve zajímaly některé situace, okamžiky a
vzpomínky z Vašeho dětství a mládí v Československu. A to v tom smyslu, jak jste tenkrát
vnímala společnost, jestli Vám přišla v pořádku, jestli jste měla pocit, že tehdejší
společnost je O.K, anebo jste naopak např. už v osmi, deseti, dvanácti letech začala
registrovat, že Vám něco na tehdejší společnosti nesedí, že se dějí určité věci, které
nepovažujete za správné. Jaké tedy máte vzpomínky na toto období z konce 60. let a
začátku let 70.?
Zuzana Richter
(002) Já jsem jako dítě asi neměla nějaké velké problémy. Zas tolik si nevzpomínám, že
bych viděla, že je v mém okolí něco špatně nebo v nepořádku. Ale jediné, co mně přišlo
tehdy velmi divné, bylo, když jsem objevila v gauči schované "Mladé světy"
z osmašedesátého. A to jsem se začala okamžitě ptát: "Co to je?! Proč to je?!". Maminka to
chtěla hned vyhodit. Ale to jsemjí zakázala!
Richard Herrmann
(003) To bylo kdy přibližně?
Zuzana Richter
(004) To mně mohlo být takových deset. Protože to jsme se tehdy stěhovali a asi nějak při
tom stěhování jsem v tom gauči ty časopisy objevila. No a tehdy mi to pak vysvětlil
všechno táta, který s námi akorát v té době, jak jsme se přestěhovali, ještě potom rok byl,
ale pak se stěhoval také pryč. Ten mně to vlastně celé tehdy vysvětlil. Ale moje máma s tím
v podstatě nechtěla nikdy nic mít společného. To bylo jako tabu! To se nesmělo o tom
mluvit. My jsme tenkrát bydleli v Tiché ulici, takže se vždycky při takových debatách
zavírala okna. To se opravdu vždycky zavírala okna, aby náhodou někdo něco z ulice
neslyšel, protože moje maminka měla z tohohle strašlivý strach. Takže to mně v té době
začalo být všechno nějak hrozně divné.
Richard Herrmann
(005) Jaké máte z tohoto

dětského

období vzpomínky na školu?

Zuzana Richter
(006) Ve škole jsme měli - jako všichni - pionýrskou organizaci, do které jsem se
přihlásila asi ve svých čtrnácti letech. Z ničeho nic! Vlastně z ničeho nic to nebylo. Sice
jsem byla proti tomu, ale přihlásila jsem se tam, protože jsem zjistila, že naše třída má
oddíl, ve kterém už bylo asi pět lidí a ve kterém byl úžasný vedoucí, který dělal s dětmi
stále výlety, chodil s nimi stále do přírody. A já jsem jim záviděla, že jezdí na ty výlety.
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Tak jsem se tam nakonec také přihlásila. Ale za takových deset let jsem zjistila, že
tenhleten pán je estébák. Ale on byl opravdu výborný, on nebyl vůbec špatný. On nás nikdy
nenutil učit se nějaké příšerné věci a teorie kolem komunismu. My jsme jednoduše byli
pořád venku. My jsme vlastně stále žili z toho, co se děje v přírodě, chodili jsme neustále
na výlety a plnili jsme různé úkoly. Jak se tomu říká? Chodí se po lese a sbírají se tam
zprávy a tak?
Richard Herrmann
(007) Skauti?
Zuzana Richter
(008) Ne, to ne. No, víte co myslím. Jako že to nebyl jenom výlet, šlo o to, že jsme museli
najít určité zprávy v určitém čase.
Richard Herrmann
(009) Lesní moudrost? Já nevím.
Zuzana Richter
(010) Ne! Po lese jsou schované zprávy. Ten vedoucí šel po lese, schoval nám tam nejprve
zprávy a my jsme ty zprávy museli najít a pak dělat nějaké úkoly. No nějak se tomu určitě
říkalo!

Richard Herrmann
(011) Něco jako bojovka?
Zuzana Richter
(012) Ano, bojovka! No ale to bylo dobré, to nás všechny
byli pořád venku. Takže to byl můj zážitek s Pionýrem.

strašně

bavilo. Díky tomu jsme

(013) A pak jsem nastoupila na gymnázium jako pokusný králík z osmiček. Byli jsme
tehdy prvními pokusnými ročníky. A z té pionýrské organizace nám řekli, že jsme jako já a
moje kamarádka - ta byla taky na tom gymplu -, že teda máme zkusit udělat něco
s Jiskřičkami, s těmi prvňáčky. Tak jsme tam jednou zašly, jako že bychom se měly stát
oddílovými vedoucími, že se teda na to podíváme a že to teda zkusíme. Měly jsme těm
malým dětem vysvětlovat ten pionýrský znak a tu hvězdu tam a tu otevřenou knihu, co to
jako všechno znamená. Jednou jsme si to takhle prožily a hned druhý den jsme se odhlásily
z Pionýra. A tím to skončilo!
Richard Herrmann
(014) Odhlásily jste se na
socialistické hodnoty?

základě

toho, že byste nezvládly těm

dětem zprostředkovávat

Zuzana Richter
(015) Ano, socialistické hodnoty jsme jim teda nechtěly zprostředkovávat.
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Richard Herrmann
(016) A to byl tedy ten impuls k odhlášení se z Pionýra? Že jste byly najednou s tímto
konfrontovány?
Zuzana Richter
(017) Ano, přesně tak. Do té doby jsme s tím neměli vůbec žádný problém a vlastně ani
žádný bližší kontakt. Prostě nic! Protože my jsme byli odchovaní od toho vedoucího, který
sice byl estébák, ale když si to uvědomím, tak s námi zacházel v podstatě jako se skauty.
Richard Herrmann
(018) Sice ten vedoucí byl estébák, ale svým způsobem vás vedl k dobrým hodnotám.
Zuzana Richter
(019) No jistě! Já proti němu nic nemám. Protože to byl opravdu člověk, který chodil i
k nám do rodiny. Protože jsem vedla kroniku našeho oddílu, tak on přišel k nám návštěvu,
vysvětlil mi, jak bych měla dělat tohle a tohle, a že to je úžasný, jak to dělám, chválil mě a
tak. To byl opravdu takový už náš strejda.
(020) To už jsem byla po vězení a po tom všem a máma ho nějak potkala na ulici a
mu tu hrůzu, že mě teda zavřeli a proč. A pak jsme se potkali na Národní a on
říkal, že teda jako je to hrůza, že to všechno slyšel, ale že se nebude se mnou o tom vůbec
bavit. No třeba nesmě1. Nebo já nevím.
vyprávěla

Richard Herrmann
(021) Třeba asi také měl nějaké instrukce od svých lidí. Ale to, že asi podávalo Vás hlášení
a o všech ostatních, když v těch rodinách byl, to si myslím, že by dost možná jako mohlo
být. Já nevím.
Zuzana Richter
(022) O nás by neměl ani co podávat. Ale jako to se

člověk

nedozví.

Richard Herrmann
(023) No ne, to mohla být naprosto banální hlášenÍ. To, že neměl jaksi co
nadřízené mohlo zajímat.

sdělit,

i to ty jeho

Zuzana Richter
(024) To jsem se - musím říct -, že jsem se takhle nad tím ani nezamýšlela. Pro
ten člověk hlavně jako skvělý vedoucí toho našeho oddílu.

mě zůstal

Richard Herrmann
(025)

Teď

českou

je to čím dál
politiku?

větší

téma.

Stejně

jako v Polsku, na Slovensku. Vy asi nesledujete
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Zuzana Richter
(026) Ne ...
Richard Herrmann
(027) Teď čím dál víc lidí se buď přiznává nebo vyplouvá u nich napovrch jejich
spolupráce s STB. Já jenom chci říct, nakolik: je to téma, že každý druhý den je to
v českých v médiích. Např. tady v RESPEKTU je článek. Podívejte se: ,,150 estébáků na
vnitru".
Zuzana Richter
(028) RESPEKT jsem četla ještě asi tak tři roky po revoluci a pak už jsem ho odmítla
z toho bylo hrozně špatně. Já jsem pak nemohla vůbec spát.

číst.

Mně

Richard Herrmann
(029)

Například

nedávno přiznal Nohavica spolupráci s STB.

Zuzana Richter
(030) To

vůbec

nevím!

Richard Herrmann
(031) Nohavica se ca. před rokem k tomu přiznal a byl s ním velký rozhovor
v RESPEKTU. A další a další lidi. Např. Menzel- režisér. Ten vyprávěl jakým způsobem
je nutili ke spolupráci. Čím dál víc lidí dneska je ochotných to přiznat. To bylo opravdu tak
prožraný, tak prolezlý tou společností. Ten rozsah nám není ani pořádně jasný, protože
samozřejmě, že plno těch lustrací v 90. letech - a ani nyní - neproběhlo a zároveň ti lidé
sami od sebe to o sobě vykládat nebudou. Na ně se najednou přijde spíš náhodou a pak jsou
někteří tak slušní, jako třeba Nohavica, že i o tom mluví a projeví i nějakou lítost. To je teď
v Česku téma, které je možné s odstupem času vytahovat ven, protože ty emoce už tam tak
silné nejsou. A proto si myslím, že tenhle člověk muselo Vás nutně referovat. Možná ne
špatně, ale prostě to byla jeho povinnost. To jako se dá předpokládat. A o každé té rodině,
kterou navštívil, si jednoduše myslím, že se vedl nějaký záznam. Je zajímalo cokoliv. Je
zajímalo i to, co vypadalo jako nepodezřelé. Protože v ten moment to mohlo být právě
proto podezřelé, že to vypadá moc klidně.
Zuzana Richter
(032) Já jsem spíš měla pocit, že nebyl možná jako tajný zaměstnanec, že by sledoval lidi,
ale že spíš sedí na tom úřadě. Jako že neměl za úkol ty rodiny sledovat, ale že na tom STB
pracoval třeba jako úředník. On nosil u sebe i zbraň. My jsme totiž byli jednou s ním na
letním pionýrském táboře a někdo nás přepadnul a on vyběhnul s pistolí. Takže tím jsme se
vlastně dozvěděli, že je policajt. Tím se to také celé provalilo. Taky to mohlo být tak, že
byl u Státní policie a že pracoval u nějaké kriminálky nebo tak nějak. Ale na tom nakonec
nezáleží.
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Richard Herrmann
(033) Dobře. Tak to byla zkušenost s Pionýrem a s vedoucím, který možná byl estébák a
nebo to byl nějaký důstojník ze Státní bezpečnosti. Ale vlastně vám to nikdy nevysvětlil, co
je zač. Bylo by možná zajímavé to zjistit. Ale asi to byla také jeho záliba věnovat se
mládeži.
(034) Ale

teď ještě nějaké

kamarádů,

kamarádek, u

další situace, které jste zaregistrovala vokolí, v rodině, u
že se třeba někdo vystěhoval nebo že někdo utekl na

spolužáků,

Západ?
Zuzana Richter
(035) Tak to Vám můžu říct rovnou. To byl první šok hned v září ve třetí třídě, když jsme
nastupovali do školy: Přišel rok 1968 a nás tam ve třídě zbyla polovina. Já jsem bydlela
na Praze I a v tom centru bydlelo hodně lidí, kteří v tom osmašedesátém odešli. Už v tom
létě, když odjeli na dovolenou, tak už se nevrátili. A zbyla nás skutečně v naší třídě jenom
polovina, takže během jednoho měsíce museli spojit dvě třídy v jednu. Pak nás bylo tak
kolem třiceti v jedné třídě a stejně ještě potom v tom 69. jich pár zmizelo.
(036) No a jako dítě si pamatuji, že nejhorší pro mě bylo, že takhle zmizel
toho roku 69 jediný kluk, kterého jsem v té třídě měla ráda. To bylo hrozné!

právě

na konci

Richard Herrmann
(037)

Měla jste

s ním potom někdy kontakt? Objevil se někdy?

Zuzana Richter
(038) Ne. Vím že odešli do Švédska a nikdy jsem ho už nikde nenašla. Ale to bylo tehdy,
jako kdyby někdo umřel. To tenkrát se to už tak nějak ustálilo, že už nikdo neodcházel a on
byl opravdu poslední. A já mám dokonce pocit, že to bylo až v 70. roce, že to nebylo v roce
69. Tak jakým stylem odešli, jestli tatínek tam musel mít nějakou práci nebo jak to bylo, to
nevím. Ale já mám pocit, že on měl velmi starého tatínka a vím, že ten tatínek kulhal.
Richard Herrmann

napadla jedna věc, to co mi vyprávěl Prof Koutecký. Ten teda zemřel před
lety. To byl významný vědec, působil tady v Berlíně na FU. A on říkal, že jeden
jeho známý, jmenoval se snad nějak jako "Reiser", že jel lodí z DDR kolem dánských
břehů a tam vyskákala celá rodína z lodě. Dánové je pak zachraňovali a pak dostali azyl
myslím pak ne v Dánsku, ale právě ve Švédsku. Prof Koutecký říkal, že jeho odchod
v roce 70 nebyl zas tak dramatický, jako odchod pana Reisera a jeho rodíny. Tak mě teď
napadlo, jestli to náhodou nejsou oni - ten Váš spolužák a jeho rodina. Ale to asi určitě ne.
(039)

Mě

dvěma

(040) Osobně si myslím, že přátelé z dětství se dají dneska určitě najít. Kdyby si člověk dal
trošku práci, tak je někde vyštrachá. Při dnešních technických možnostech ...
Zuzana Richter
(041) Já bych to mohla zkusit
jestli se něco najde.

přes

Internet.

Např. přes
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Richard Herrmann
(042) Zkuste to,

určitě

se dá najít cokoliv!

Zuzana Richter
(043) Dobře. Ale co jsem chtěla říct, že mně to tehdy přišlo, jako by opravdu někdo umřel.
Ten kluk se týden neobjevil ve škole a pak přišla jednou paní učitelka třídní do třídy a
řekla, abychom zůstali stát a sdělila nám, že ten náš spolužák už k nám chodit nebude,
protože se celá rodina vystěhovala, že jsou pryč a že teda slyšela, že jsou ve Švédsku.
Richard Herrmann
(044) A jakým způsobem o tom mluvili ti učitelé? Jak vám to podávali? Myslím to
že váš spolužák s rodinou emigroval?

vysvětlení,

Zuzana Richter
(045) No, vysvětlení nebylo žádné. Jenom tohle to, co řekla. Ale hlavně, že to neprobíhalo,
tak jak to člověk vídá v nějakých NDRáckých filmech, kde je odsoudili rovnou před třídou,
za to co udělali. Tenkrát nám vlastně taky nemuseli vůbec nic říkat. A je fakt, že naše třídní
učitelka je ani neodsoudila, ani to nějak nerozváděla, prostě nám to sdělila jako zprávu, že
celá rodina emigrovala, že už mezi nás nebude chodit. Jednoduše abychom věděli, proč už
k nám ten žák nechodí.
Richard Herrmann
(046) Jak jste reagovali vy, jako

děti?

Jak jste se o tom bavili mezi sebou?

Zuzana Richter
(047) Na mě se najednou podívala celá třída! Protože všichni

věděli,

že to je velká láska!

Richard Herrmann
(048) A to bylo ve

čtvrté třídě?

Zuzana Richter
(049) Nevím přesně, jestli ve

třetí

nebo ve

čtvrté.

Tak nějak.

Richard Herrmann
(050)

Dobře.

Tedy to se událo v letech 1969, 70. No a potom s těmi

dětmi např.

o

přestávkách, bylo to téma mezi vámi? Že byste analyzovali, že odešli protože se jim tady

nelíbí?
Zuzana Richter
(051) Nevím. No, já myslím, že moc ne. Na to si - musím říct - moc nevzpomínám.
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Richard Herrmann
(052) Takhle se asi o tom mezi dětmi moc nemluví.
zajímavé věci, takové informace potřebuji.

Dobře,

tak to jsou všecko moc

(053) Měla byste ještě nějakou další takovou vzpomínku z Vašeho dětství. Něco, co Vám
tenkrát nesedělo, co Vás rozladilo? Třeba to, jak tehdejší společnost fungovala. Jednoduše
cokoliv.
Zuzana Richter
(054) To já mohla bych spíš vyprávět, co mi nesedělo v tehdejší
v patnácti. Ale Vy asi chcete něco spíš z toho dětství. Ne?

společnosti

až tak

Richard Herrmann
(055) Přesně tak. Ještě nějaké vzpomínky z Vašeho
bylo 15, 17, 18 se dostaneme později.

dětství

by se hodily. K tomu, kdy Vám

Zuzana Richter
(056) Takže z toho dětství, když jsem byla malá, tak to si vzpomínám opravdu jenom na ty
tanky. To si pamatuji naprosto přesně.
Richard Herrmann
(057) A to jste zažila tady v Praze?
Zuzana Richter
(058) Ano, to jsem zažila tady. I když ten začátek jsem zažila mimo Prahu. Já jsem tehdy
byla s babičkou na dovolené, na týden nebo na 14 dnů, už nevím přesně, a to na Sychrově.
Teď nevím, kde to je, asi někde v západních Čechách.
Richard Herrmann
(059) To je u nás u Liberce, mezi Libercem a Turnovem. Je tam přeci zámek.
Zuzana Richter
(060) Aha, tak v severních Čechách. Já už jsem to zapomněla
(061) V tom Sychrově jsme bydleli na takové ubytovně. A vím, že babička tam měla také
kamarádku a ta nás ráno vzbudila a křičela: ,,Máňo vstávej! Jsou tady Rusové!" No, tak to
jsme všichni byli jako opaření, seděli jsem na té ubytovně u rádia jako blbci a poslouchali,
co se děje. No a babičku a všechny ostatní nenapadlo nic lepšího, než okamžitě jet domů.
Říkali: ,,Přece tady nezůstaneme, když se v Praze dějou takový věci!" "Válka! Máňo
vstávej! Je válka! Přijeli Rusové!" Takhle to bylo. "Je válka!" Křičela ráno ta její
kamarádka. Tenkrát byl můj táta hodně naštvaný na mojí babičku, že nás vzala do Prahy.
(062) Přijeli jsme do Prahy a když jsme šli z toho nádraží, které už dneska dávno
neexistuje, v Praze na Tišnově, tak když jsme šli od toho nádraží, tak člověk viděl těmi
průhledy mezi baráky na to KSČ a tam stál takhle jeden tank vedle druhého. To byly první
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tanky, které jsem viděla. Přišli jsme domů a můj tatínek strašně nadával, proč jsme přijely
do Prahy. To je přece to nejhorší, co jsme mohli udělat! Moje máma, ta mě chytla a byla
šťastná, že jsme přijely, že mě má u sebe. Ale tatínek teda, ten byl dost naštvaný.
(063) Tím jak jsme všichni bydleli na Praze I - jak moje rodina, tak i moje babička -, tak
se k babičce chodilo Dlouhou třídou, kde stál jeden tank za druhým. Ty tanky tam byly
prostě zaparkovaný. Pamatuji si, jak můj táta vždycky říkával: "Tady je bordel jak
v tanku!" Tak jsem si to tak nějak představovala, jaký tam mají vevnitř asi bordel. A je také
fakt, že ty tanky strašně smrděly.
(064) Moje babička bydlela tehdy na Haštalském náměstí a tam si pověsili ti ruští vojáci
promítací plátno směrem od hotelu ke kostelu nebo snad přímo na ten hotel. Seděli před
kostelem a pouštěli si tam ruské filmy. No tak to bylo takové zvláštnÍ.
Richard Herrmann
(065) Když se tam ti Rusové v těch ulicích na nějakou dobu zabydleli a Vy jste musela
s ostatními dětmi chodit do školy, tak jak jste to dělali? To jste se proplétali mezi tanky?
Jak to vlastně bylo?
Zuzana Richter
(066) Já mám pocit, že ta škola začala tenkrát
začala rovnou už 1. září nebo později.

nějak později.

Já

teď vůbec

nevím, jestli

Richard Herrmann
(067) To bych měl spíš vědět já, jestli ta vojska tam začátkem září ještě byla nebo ne.
Protože je jasné, že se pak musela stáhnout za Prahu, do Milovic, Mladé Boleslavi a já
nevím kam všude ještě.
Zuzana Richter
(068) Ale já myslím, že ne. Že už tam v září ti vojáci nebyli. Já si nevzpomínám, že bych
cestou do školy potkávala tanky.
Richard Herrmann
(069) Jak se ve škole potom v září mluvilo o tom, že máme tady sbratřená vojska?
Zuzana Richter
(070) Víte, že to

vůbec

nevím?

Richard Herrmann
(071) Nevzpomenete si na to, že by se to
tohle nebylo nějak moc téma?

nějak

ve škole rozebíralo? Nebo se

prostě učilo

a

Zuzana Richter
(070) Tehdy přeci nepřišli ty děti do školy, takže se určitě muselo o tom nějak mluvit.
Protože nás v té škole zbyla polovina.
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Richard Herrmann
(072) Tak pro vás asi bylo

hlavně důležité,

že tam chyběli ty děti.

Zuzana Richter
(073) Přesně tak. A také bylo pro mě jako dítě důležité to, že jsem se dostala do styku
s úplně jinými dětmi, které chodili vedle do třídy. Protože najednou jsme byli všichni
sloučení v jedné třídě. To bylo asi to nejdůležitější pro mě v tu chvíli.
Richard Herrmann

ale zpátky před ten rok 68. Od poloviny 60. let - tak to jste byla opravdu
ještě malé dítě - do toho roku 68 vnímala jste něco? Nějakou náladu ve společnosti?
Takzvané politické, společenské či kulturní uvolnění?
(074)

Dobře. Ještě

Zuzana Richter
(075) Já jsem pochytila hodně věcí hlavně od mé tety, protože tu já jsem strašně milovala.
Ta je o 12 let mladší než moje máma. To znamená, že moje máma už byla matkou a snažila
se být vzorná, kdežto moje teta byla mladičká a pořád muziku a pořád někde byla. A
stávaly se někdy takové věci, že někde byla nějaká demonstrace a že teta zaběhla k nám,
místo aby šla domů. My jsme pro ni byli blíž, protože jsme bydleli přímo za Labutí, tak ona
z té demonstrace přišla i se svým přítelem rovnou k nám a řekla: "Oni nás právě honili!"
Tak jim utekli do prvního baráku, který viděli, tam se mohli na chvilku schovat a pak šli
k nám a prostě seděli u nás doma.
Richard Herrmann
(076) V 67. roce byly ještě před Pražským jarem dvě demonstrace. Tak to mohla být jedna
z nich. Já si nevzpomenu přesně kdy, ale mám to popsaný v diplomce.
Zuzana Richter
(077) Ale i potom, v tom 68. nebo kdy se demonstrovalo, když se hrál hokej s Rusy. To se
na té demonstraci děly také hrozné věci. To si pamatuji, že její přítel, který byl hokejista, že
skončil po té demonstraci u nás dokonce i bez ní.
Richard Herrmann
(078) Jaký jste měla dojem z toho, když
o té demonstraci, že je naháněli atd.?

přiběhla

Vaše mladší teta a teď Vám něco

sdělila

Zuzana Richter
(079) No to bylo úžasný! Já jsem jí hrozně fandila!
Konečně někdo v rodině byl takhle akční.
Richard Herrmann
(080) A vyptávala jste se jí trošku?
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Zuzana Richter
(081) Později jsem se začala vyptávat a dozvídala jsem se od ní nejrůznější věci. Já jsem jí
považovala za nejskvělejší a považuji ji stejně tak i do dneška. My si telefonujeme každý
den. Já jsem si kvůli ní objednala tarif, abych s ní mohla na pevnou linku telefonovat
v takovém výhodném paušálu. Ale to je prostě nejinteligentnější člověk v naší rodině, ale
bohužel měla smůlu, protože dědeček byl živnostník. Proto jí oni nedovolili vůbec nic.
Takže to jsem se pak postupně dozvídala, proč ona vlastně musí být prodavačkou.
Richard Herrmann
(082) A tato Vaše teta neemigrovala?

Zůstala

tady v Praze?

Zuzana Richter
(083) Neemigrovala. Ona zůstala v Československu. I když vlastně jeden čas chtěla také
odejít. Myslím si, že tehdy její přítel, kterého si pak i vzala, tedy můj strejda, tak ten tomu
zabránil, že nikam neodešla. Teta měla velkou kamarádku, která bruslila. Dělala lední
revue a mám takový pocit, že sídlo měli ve Vídni. Pracovalo tam víc holek a ta její
kamarádka ji tam lákala s tím, že to vlastně žádná emigrace ani není, že tam bude jenom
pracovat a přitom se dostane do světa. Já jsem u toho byla, když ta její kamarádka jí
navlíkla brusle a řekla: "Tak, a teď ukaž, co umíš!" A tak teta předvedla, co umí. A ta její
kamarádka řekla: ,,No to je skvělý! To můžeš okamžitě začít!" Moje teta uměla bruslit tak
normálně. Tyhle holky nepotřebovaly tam dělat kdoví co. Na to tam měly opravdové
hvězdy, které tam dělaly ty úžasy veprostřed. Tyhle ty měly dělat takový to "šva, šva, šva"
okolo a hlavně bylo důležité se udržet na ledu a být opravdu pevná na těch bruslích,
protože ony měly šílené postroje na sobě. No, ale ona kvůli lásce, protože byla zamilovaná
do mého pozdějšího strejdy, to neudělala.
Richard Herrmann
(084) To bylo tak v roce 67, 68?
Zuzana Richter
(085) Ne, to už muselo být později! V 73. se jí narodilo první
72. roce. To už bylo později.

dítě,

tak to muselo být tak v

Richard Herrmann
(086) Tak tahle teta je opravdu zajímavá. Ale ještě zpátky k tomu, že Vaše teta mohla
stihnout také nějakou demonstraci v roce 1969. Tehdy proběhly také dost velké
demonstrace - jedny z posledních na dlouhých dvacet let, kdy se na Václavském náměstí
sešlo asi 200.000 lidí. To bylo rok po srpnu 68. A tak jestli to byla tato demonstrace v tom
69. nebo ještě nějaká předtím? Myslím ještě před sovětskou invazí.
Zuzana Richter
(087) No, to už si asi nevzpomenu, jestli to bylo potom nebo
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Richard Herrmann
(088) Když Vaše teta přiběhla z nějaké demonstrace, uměla jste si to nějak jako
proti čemu protestují? Uvědomovala jste si, co se ve skutečnosti dělo?

dítě

představit,

Zuzana Richter
(089) Pamatuji si na ten hokej, to bylo konkrétní. A to muselo být tak 1969 nebo 1970.
Vlastně v podstatě od toho osmašedesátého ten hokej byl pokaždé absolutní drama.
Jakýkoliv zápas s Rusy, když se hrál hokej, tak to bylo pro Čechy vždycky dramatické.
Richard Herrmann
(090) Tam šlo přeci o to, aby se vyhrálo nad Sověty. A ten zápas s tou demonstrací byl
po srpnu 68, protože to byla aspoň taková satisfakce, že sice jste nás tedy obsadili,
ale my jsme vám to nandali aspoň v tom hokeji. Takže to mohlo být někdy 68/69 na
přelomu, tak nějak.
určitě

Zuzana Richter
(091) Ale hokej se
dubnu.

přeci

hraje spíš na

jaře.

Ta mistrovství

světa

jsou vždycky v květnu,

Richard Herrmann
(092) A ještě je další možnost, že by to mistrovství mohlo být v době Pražského jara.
Zuzana Richter
(093) No, ale to si nemyslím, že by v té

době

ti lidé zase až tak byli proti těm Rusům.

Richard Herrmann
(094) Hm, tak agresivní, naštvaný ... To máte pravdu. Tak to pak muselo být na jaře v roce
69. Jasně.
(095) Samozřejmě toto se dneska dá už nalézt v učebnicích dějepisu, které ale vznikaly až
v 90. letech. Tyhle informace začali historici psát do učebnic až později. Je to vlastně
pochopitelné, že se tehdy vyjádřily nálady občanů při tom hokeji.
Zuzana Richter
(096) No ale já nevím, já mám pocit z těch Čechů, že jsou takoví nacionalisti, jenom když
jde o sport.
Richard Herrmann
(097) No tak ale tady nešlo

přeci jenom

o sport!

Zuzana Richter
(098) Já vím. Ale třeba i teď, když to člověk sleduje u vás v Česku, např. když se hraje
fotbal nebo když se hraje hokej, tak i moje maminka dodneška sedí u televize a kouká se na
sport a fandí. Prostě to na mě působí, že ti Češi nikdy nedokázali jinak vyhrát.
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Richard Herrmann
(099) Myslíte to tak, že by to
teda chtějí v něčem vyhrát?

měli rozšířit

i na jiné oblasti a ne jenom na sport, když už

Zuzana Richter
(100) Ano.
Richard Herrmann
(101) Ale já bych jim zas tolik nekřivdil. Co se takhle scházím s některými lidmi, ať už s
emigranty nebo lidmi od nás, tak si myslím, že je zde celá řada lidí, kteří nás velmi dobře
reprezentují nejenom ve sportu, ale i ve vědě, v umění. Takže si myslím, že máme být také
na co hrdí, protože opravdu nás řada Čechů reprezentuje ve světě velmi dobře. Samozřejmě
pak jsou zde různí podvodníci, veksláci, ale ti jsou přeci všude.
Zuzana Richter
(102) Dobře, to máte pravdu. Ale uvědomují si to také takoví ti normální Češi?! Myslím ti
Češi v Česku.
Richard Herrmann
(103) No to je otázka, co si lidé u nás uvědomují. Z mého pohledu bych řekl, že obecně
emigranti jsou konfrontováni s věcmi, se kterými se normálně u nás člověk nikdy
konfrontovat nemusí a ani nebude. Nakonec tohle je téma mojí disertace, kde imigrant je
nucený skutečně se s celou řadou věcí konfrontovat. Věcí, které lidi, kteří nevytáhnou paty
ze své vlasti, vůbec řešit nemusí.
(104) Nakonec já to vím sám, žil jsem tady v Německu pět let a vím co to je, někde se
prosadit, naučit se jazyk a přitom se snažit, aby někdo se mnou začal počítat, aby nedával
přednost jenom "svým" lidem. Ale řekl bych, že v našem případě jde většinou o jazyk.
Jakmile se naučí člověk jazyk, tak je vše snazší.
že ještě dneska může být i tady v Německu problém, kdyby
člověk měl černou pleť, tak už je taky na tom trošku hůř. Samozřejmě to je věc, o které se
moc nemluví. Nakonec člověk nemusí mít nutně tmavou pleť. Uvědomil jsem si to, když
jsem před několika lety pracoval v DAAD - tady poblíž vedle Stadmitte na
Gendarmermarkt.

(105) Umím si

představit,

Zuzana Richter
(106) DAAD jsem poznala až teď, mám je tamhle na plakátě.
Richard Herrmann
(107) Měl jsem v tom DAAD takový studentský job, byl jsem tam prostě ,,holka pro
všechno". Měl jsem tenkrát vynikajícího kamaráda, on byl Bulhar a mluvil hůř německy
než já. Ale to byl neuvěřitelný pracant a nesmírně slušný a spolehlivý člověk. Ale hlavně
jsem věděl, že by mu stejný job, jako jsem měl já, pomohl, protože on měl rodinu a malé
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dítě, na rozdíl ode mě. Tak jsem se ho tam snažil protlačit a měl jsem přitom dva lidi
v záloze: jeho a pak ještě jednoho kamaráda Němce. Ten Bulhar měl samozřejmě typické
bulharské jméno, kdežto ten druhý zas typicky německé jméno. No ten druhý německý
kamarád byl opravdu fajn, ale poněkud zhýčkaný. Byl to takový ,,Partytyp". No a
samozřejmě koho si v DAAD vybrali, aniž by jednoho či druhého viděli, byl ten německý
kamarád. A přitom ten Bulhar měl pracovní povolení, povolení k pobytu, protože v Berlíně
studoval jako já. Bylo úplně evidentní, že se chtěli se mnou bavit jenom o tom německém
zájemci o práci u nich. Nějakého Bulhara už podle jména prostě nechtěli. Mě brali, protože
mě znali, protože věděli, že se mnou udělali dobrou zkušenost. Ale je to síla, jak už si
člověk apriori ty lidi zařadí: "Ten je někde z Balkánu, nemáme u něj jistotu, co je zač.
Tohle je Němec, tak vezmeme radši toho." Ale asi takhle jednají lidi všude. I u nás Se
zaměstnavatelé rozmýšlejí, jestli vezmou Ukrajince nebo raději Slováka.

(108) A s tímhle tím - a to teď zpátky k těm Čechům u nás - se nikdy nemuseli lidé, co
nevytáhly paty, vůbec konfrontovat. Jednoduše třeba i takovýhle pocity odmítnutí si zažít.
A to je právě něco, čím si nepochybně každý emigrant někdy musel projít. Nebo i novodobí
emigranti, nebo spíš migranti, řekněme. Není jednoduché někde se pomaličku od začátku
"prohrabávat". Člověk se musí v té nové společnosti začít orientovat nejen po kulturní
stránce, ale hlavně po stránce jazykové. A toto já považuji za nesmírně zajímavé téma. Je
to obdivuhodný výkon, kteří lidé, mimo svůj domov, podávají. Tito lidé uvažují úplně
jinak, než lidi u nás, kteří za celý život byli párkrát někde na dovolený. Myslím si, že
emigranti, to je taková zvláštní skupina lidí, kterých opravdu stojí za to si všimnout, než
nám zestárnou a postupně vymřou. Protože nám můžou sdělit informace, které můžou být
cenné.
Zuzana Richter
(109) To byste se měl poohlídnout ještě po
že už brzy vymřou.

nějakých

dalších emigrantech teda, když

říkáte

Richard Herrmann
(110) Já jsem

měl

zemřel. Vlastně

na mysli když jim je 80 a víc, jako třeba pan Prof Koutecký, ten
jsem myslel asi lidi, kteří emigrovali po roce 1948.

např.

Zuzana Richter
(111) Ještě co jsem zapomněla: V tom
se hrály všude. Vždycky!

dětství

hrály také velkou roli Krylovy

písničky.

Ty

Richard Herrmann
(112)

Ještě před

tím osmašedesátým? Nebo až potom?

Zuzana Richter
(113) Ne, až potom. A vlastně si nepamatuji nikoho - z těch co hráli na kytary -, že by
nezahrál Krylovy písničky. Já jsem teda u ohně nikdy s kytarou nehrála a nezpívala,
protože jsem se vždycky styděla. To ale bylo úplně normální, že jste všude a vždycky v té
době slyšel Kryla. Každý rok jsem byla na pionýrském táboře, nebo spíš na letním dětském
táboře, který byl organizovaný z práce buď od táty nebo od mámy. Do určité míry to byla
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nutnost, protože tak dlouhou dovolenou nikdo z rodičů neměl a co ty dva měsíce s tím
dítětem?! Tak mě vždycky šoupli na tři neděle na letní tábor. No a to bylo vždycky
absolutně běžné, že jsme tam slyšeli ty Krylovy písničky. A ten text byl takový, že se nad
tím člověk musel zamyslet. A to jsme všichni uměli zpaměti. Takže to je takové "Pragung",
rozumíte. Když vám v dětství neustále omlývají nějaké texty, tak pak člověk musel
přemýšlet, co tím ten Kryl vlastně chtěl říct, co to znamená.
(114) Texty od Kryla v Česku, to je něco jako tady v Německu texty od Gronemayera.
Když jsem přišla do Německa, tak nám na privátní jazykové škole pan učitel řekl, že
budeme překládat texty od Gronemayera, abychom se dozvěděli, jak to v Německu chodí.
Z Gronemayerových písniček se prý všecko dozvíme, jak to tady funguje. No a to byla taky
velká škola. Jako to musím říct, že to mně strašně toho Kryla z dětství připomnělo. Ne, že
by teda Gronemayer nějak protestoval, ale je fakt, že to německé smyšlení se tam dá hodně
vycítit.
Richard Herrmann
(115) Je jasné, že právě ty Krylovy písničky hrály velmi důležitou roli v šíření určitých
informací. V podstatě to byl jakýsi "podzemní folklór", který lidi informovalo řadě věcí.
To je zajímavé s tím Krylem i Gronemayerem.
Zuzana Richter
(116) A myslím si, že i ti lidé, kteří třeba vůbec neměli nikdy s tím nic společného, tak se
potom aspoň touhle cestou o tom dozvěděli. Protože třeba i ti menší, co ten osmašedesátý
rok nezažili, tak se takhle o tom něco dozvěděli. Když jsem byla naposledy na táboře, tak
to mi bylo tak 14 nebo možná i 15, a tam byli malé děti a těm se to hrálo. Takže ty k tomu
přišli jak neviňátka. Protože ty vůbec nevěděli o co jde.
Richard Herrmann
(117) Já už jsem to nezažil. Já jsem byl na táboře v 80. nebo v 81. roce a pak v roce 1984
znova a takové věci se tam vůbec nehrály. To už v té době ta normalizace postoupila
takovým způsobem, že vlastně tohle dost vymizelo. Nebo alespoň na táborech se to
nehrálo. Ale věřím, že byly skupiny lidí, kteří ty Krylovy songy nějak udržovali, ale na
táborech tohle asi už nefrčelo. Já si myslím, že takové nežádoucí songy byly i cíleně
vymýcený. Alespoň si to tak nějak představuji.
(118) Když jsem po revoluci v šestnácti, sedmnácti začal jezdit na vandry do trampských
osad, tak tam jsem najednou všecky tyhle písničky mohl slyšet. A tam si myslím, že se
hrály i celá ta 70. a 80. léta. To je hodně zajímavé s tou muzikou
(119) Tak a teď, když Vám bylo těch 14,15, tak jste říkala, že v tomto věku už jste mohla
srovnávat více podnětů, že jste si více věcí ze společnosti uvědomovala. Jak to tehdy bylo?
Zuzana Richter
(120) No jistě. Protože to jsem se dostala na gymnázium a teď s těmi studenty se člověk
setkával na různých mejdanech a sešlostech. A taky samozřejmě jsem potkávala starší
studentky na záchodech, kde jsme tajně kouřily. Já jsem tam byla jedna z nejmladších;
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bohužel jsem s kouřením začala už v patnácti. No ale při všech takových
člověk mohl od těch starších dozvědět všechno možné.

příležitostech

se

Richard Herrmann
(121) To byli mladí lidé z Prahy I? Byli spíše z centra města?
Zuzana Richter
(122) Ano, byli asi většinou z centra, protože to gymnázium bylo ve Štěpánské. I když
moje třída zrovna ne. My jsme byli v tomhle výjimkou a to díky tomu, jak jsem říkala, že
jsme byli těmi pokusnými králíky. Tehdy to udělali tak, že posbírali z různých tříd po Praze
ty nejlepší studenty. Takže v naší třídě jsme nebyli jenom z Prahy 1. V mé třídě byly
zhruba tři čtvrtiny dětí z jazykových škol. Já jsem tam byla spíš takovou výjimkou. Dost
jsem vyčítala mojí mamince, proč mě tenkrát neposlala na jazykovou školu, protože ty děti
se uměli učit. Ale je fakt, že na tom gymnáziu se člověk dozvěděl určitě daleko víc, než na
nějaké jiné škole. A to začalo muzikou, překládáním textů. Když si vzpomenu jenom na
Queeny, jak se mi dostaly jejich texty do ruky. A to někdo opravdu byl tak pilný, že napsal
ty anglické texty na stroji a k tomu byly ještě překlady, abychom věděli, o čem oni zpívají.
Oni měli úžasnou písničku "Bohemian Rapsody". A to bylo prostě něco! To jsme všichni
měli takovýhle oči!
Richard Herrmann
(123) A bylo to něco, co vás mohlo inspirovat? Já ten text teda neznám, ale
v souvislosti s tou dobou, ve které jste žili?

nějak

Zuzana Richter
(124) Ano, určitě. V té době už jsme začali být naprostý protestanti. Tím byla naše
známá, že prostě jsme spoustu věcí odmítali dělat.

třída

(125) Tehdy se to normálně dělalo tak, že pak na té střední škole měl člověk automaticky
vstoupit do SSM a že dostal přihlášku. My jsme žádnou přihlášku nedostali.
Richard Herrmann
(126) V kolika se vstupovalo do SSM? V sedmnácti?
Zuzana Richter
(127) V patnácti. Od patnácti mohl být člověk v SSM. A protože já jsem byla jedna
z nejstarších ze třídy, jsem narozena totiž v listopadu, tak se mě to hned týkalo. Do třídy
přišel kluk z nějakého vyššího ročníku a řekl: "Já si musím teď napsat, kteří z vás jsou
narozeni v roce 60, kterým už bude letos patnáct!" Napsal si nás a pak nám přinesl rovnou
legitimace SSM. Tedy já jsem snad v životě tu legitimaci ani neviděla. A myslím, že jsme
ji ani nedostali! On nám snad řekl, že je sice máme, ale on - jako předseda - je bude mít u
sebe a chtěl po nás snad akorát fotku. Ale já jsem tu legitimaci myslím vůbec ani neměla.
(128) Ale my jsme byla jediná třída, která neustále protestovala. Stále nás nutili do
akcí. A že SSM musí přeci vykonávat nějakou činnost a organizovat se a tamhle
toho se zúčastnit atd. atd. A my jsme byli opravdu úplně mimo. Jediné, co jsme dělali,

nějakých
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bylo, že jsem já byla pokladní a že se občas musely vybrat nějaké peníze. Vybrali se
tři stovky na něco, na nějakou podporu něčeho a pak jsme to jako třída odevzdali.

třeba

Richard Herrmann
(129) V tom SSM jste byla, aniž byste k tomu dala souhlas? To bylo tak jako automaticky?
Zuzana Richter
(130)

Jistě!

To bylo prostě úplně automatický.

Vůbec

se nás nikdo neptal!

Richard Herrmann
(131)

Nevyplňovali jste nějaký formulář,

žádost?

Zuzana Richter
(132) Ne, nevyplňovali. Jediné, čeho jsem v mém životě docílila, že když jsem
pracovat, tak mi přinesli přihlášku do RVHP. Ne! Ne, to je nesmysl!

začala

Richard Herrmann
(133) Do KSČ?
Zuzana Richter
(134) Ne, ne! Do

odborů!

No, jak se to jmenovalo?!

Richard Herrmann
(135) ROH?
Zuzana Richter
(136) Do ROH! Ajájsemjim říkala: "A musím tam jít?!" A oni řekli: "Ne, to nemusíte."
Tak jsem říkala: "Tak já tam teda nechci!" Byla jsem ráda, že konečně můžu jednou říct, že
nemusím! Takže to bylo poprvé, co jsem si mohla rozhodnout, co chci a co nechci. To jsem
tehdy pracovala v optice. A vždycky na MDŽ přijeli a přivezli ženským bonboniéry. A pak
to přinesli k nám do dílny a měli krabici a v té měli ty bonboniéry. A ten člověk říkal:
"Proč mám tady jenom dvě, když jste tři?" A já jsem říkala: "Protože já nejsem v ROH!"
On říká: "Aha ... " To samé bylo pak o Vánocích s kolekcemi a i při jiných příležitostech.
Takže já jsem takové věci nedostávala. Byla jsem na to ohromně hrdá, že se mi konečně
podařilo v tom nebýt, protože někomu se to nepodařilo třeba vůbec.
Richard Herrmann
(137) No ale po SSM navazoval samozřejmě vstup do strany,
To už se Vás nikdo neptal? To už Vám nenabídli?
Zuzana Richter
(138) Ne! To jsem měla

štěstí,

co?
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Richard Herrmann
(139) Já nevím. Asi na Vás
to ani nezkoušeli.

zapomněli.

Nebo možná, že jak jste nebyla v tom ROH, tak už

Zuzana Richter
(140) Sama nevím, proč. Ale je opravdu zvláštní, že mi třeba nenabídli ani jiné věci. To se
už taky ptalo spousta lidí, jestli mi nenabídli spolupráci, když můj muž v roce 1982
emigroval. Jednoduše jestli se třeba aspoň nepokoušeli nějak mě kontaktovat a něco mi
nabídnout. Ale vůbec ne! Vůbec ne a já mám pocit, že oni si asi byli jistí, že bych jim to
odmítla nebo že bych o tom někde mluvila. Nebo já nevím, co. Já opravdu nevím. Do
dneška nevím, proč se vůbec nepokusili mi něco navrhnout.

mě

(141) Jediný pokus mi něco navrhnout, který jsem zažila, ale to se nejednalo o vstup do
strany, bylo při takovém podivném rozhovoru na jedné svatbě. V té době jsem už měla za
sebou vězení a všecko to okolo. A tehdy jsem se tam bavila s jedním právníkem, co tam
byl. A ten se mě zeptal, jestli pořád ještě uvažuji o tom, že bych chtěla emigrovat za
manželem. A já jsem říkala: "To je můj jediný cíl! Já tady přeci nemůžu takhle dál
existovat!" A on říkal, že by teda jako věděl způsob, ale to že by nebylo tak jednoduché, to
že bych pak musela opravdu spolupracovat, když bych se dostala ven, když by mě dokázali
nějak dostat ven za hranice. Ale když bych se rozhodla potom, když už bych byla venku, že
spolupracovat nebudu, tak že by se také mohlo stát, že by mohl přijet náklaďák a ten by mě
mohl srazit. Prostě by mě mohlo něco přejet, zlikvidovat nebo, co já vím, někdo zastřelit.
Měla jsem fungovat jako takový agent.
Richard Herrmann
(142) No a co to bylo za

člověka,

co Vám to nabídl?

Zuzana Richter
(143) To byl právník, o kterém se

vědělo,

že dokáže

zařídit úplně

všechno.

Richard Herrmann
(144) To znamená, že

měl

vazbu na státní tajnou bezpečnost a tady ty lidi?

Zuzana Richter
(145) To asi jo! Asi určitě. Tak to vím, že mi tenkrát přeběhl mráz po zádech a řekla jsem
mu, že se o tom nebudeme bavit. Ale to byla tak šílená svatba, tam byly na stolech
džbánky, ve kterých si člověk myslel, že je třeba víno nebo voda, ale v těch byla vodka.
Celá ta svatba byla dost divná.
Richard Herrmann
(146) Ještě bych se vrátil do doby, kdy Vám bylo těch patnáct. Řekla jste, že na gymnáziu
jste byli všichni takoví protestující gymnazisti.
Zuzana Richter
(147) Ano, to je pravda.
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Richard Herrmann
(148) A vzpomenete si na nějaké konkrétní situace, kde byste protestovali nebo co jste
Nebo na nějaké informace, které by se k vám dostali a které vás třeba naštvaly nebo
o kterých jste se pak mezi s sebou bavili?

dělali?

Zuzana Richter
(149) Ano, vzpomínám si! My jsme dělali takové divné protesty proti ruským novinám,
abychom je už nemuseli odebírat. Prostě nás ty noviny nebavily, museli jsme je číst a taky
jsme je museli platit. Já jsem vyfotila celou naši třídu před vchodem do školy s takhle
otevřenou ,,lzvěstií". Pak jsme ještě někoho poprosili, aby nás vyfotil, abych tam na té
fotce byla také. Takže jsme se takhle nechávali fotit a pak jsme tu fotku měli po celé škole
na nástěnce, jak jsme jako vzorní. Ale ve skutečnosti to měl být protest. Ale naštěstí to ti
učitelé brali tak, že to je správné, jak se ti studenti fotí s ruskými novinami.
Richard Herrmann
(150)

Věděli

ti učitelé, že v podstatě si ty noviny nepřejete?

Zuzana Richter
(151) No, to

věděli.

Richard Herrmann
(152) To znamená, že tam byli asi učitelé,

kteří

vás podrželi? Vypadá to tak.

Zuzana Richter
(153) Já mám pocit, že na té škole bylo dost dobrých učitelů. My jsme měli akorát smůlu,
že ve třetím ročníku nám dali nového ředitele, protože ten náš už byl hodně starý a dost
nemocný. A ten co se stal ředitelem, to byl pan Ocilka, který dělal v televizi ,,Matematika
převážně vážně". No a jedinou třídu, kterou si vzal na matematiku, byla ta naše. A to byla
katastrofa. To byla katastrofa! Ve čtvrťáku jsme chodili dokonce od sedmi do školy,
protože jsme s ním doháněli za tři roky zanedbanou matematiku. Ale to byl opravdu dril.
To bylo strašný! No já jsem dělala maturitu z matematiky dvakrát. Díky panu řediteli!
Jednou jsem měla za pět a jednou jsem měla za jedna. Takže výsledně mám na maturitním
vysvědčení trojku.
Richard Herrmann
(154) A teď abych si to

časově

srovnal, v

době

kdy jste maturovala, to byl rok?

Zuzana Richter
(155) To byl rok 1979.
Richard Herrmann
(156) Dobře, rok 79. To znamená, že když Vám bylo - řekněme - těch 16, 17, 18, tak se
v té době začaly dít věci kolem Charty 77, kolem "Plastiků". Ten proces s nimi proběhl
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v roce 76. Zaregistrovala jste něco tady z toho dění? Tady z těch aktivit kolem Plastiků? A
pak, že ve společnosti se objevil- jak komunisti říkali - jakýsi pamflet a ve skutečnosti to
byla Charta 77, kterou nikdo nikdy neviděl, ale všichni ji zakazovali. Jak jste to tehdy
vnímala?
Zuzana Richter
(157) Jako že bych přímo třeba Chartu 77 četla nebo
nevzpomínám, že by to někde bylo nebo kolovalo.

nějak

se k ní dostala? To si

vůbec

(158) Dostávali se k nám ale jiné věci. Já jsem měla docela štěstí, když jsem byla asi ve
druhém ročníku, tak ti čtvrťáci byli ohromně aktivní. Ti byli hodně proti. A k nám se
dostalo spousty takových těch knih, těch samizdatů a všech takovýhle věcí, to se opravdu
na té škole rozšiřovalo hodně moc.
(159) A co jsem se dozvěděla až teď po letech, že ti lidé, co chodili na Štěpánskou - a
mnozí jsou i starší než já -, tak že stále při sobě velmi drží. Jenom takový příklad: Byla
jsem teď nedávno s paní Kurganskou v Praze a sešli jsme se tam s nějakými jejími
vzdálenými příbuznými. Povídáme s nimi a já jsem něco řekla, jako že ještě tenkrát ve
škole a ten pán se zeptal: "A do jakého gymnázia Vy jste vlastně chodila?" A já říkám: "Do
Štěpánský." A on nadšeně: "Tak to jste můj člověk!" A už jsem byla jakoby přijata do
rodiny.
Richard Herrmann
(160) To je hodně zajímavé. Ale říkáte, že se na vašem gymnáziu šířily samizdaty. O čem
pojednávaly ty samizdaty? Vzpomenete si na téma? Jestli to byla lidská práva nebo - co já
vím - politická a kulturní svoboda? Co se tam tak v nich objevovalo?
Zuzana Richter
(161) Já si pamatuji, že jsme měli nějaké Hrabalovy věci, že jsme měli taky Havla. Ale že
by to vysloveně byly nějaké politické záležitosti? To jako asi spíš mm.
Richard Herrmann
(162) Tak já si myslím, že ta nebezpečnost u těchto publikací, když si člověk četl
Hrabalovy nebo Havlovy práce, tak byla mnohem menší, než kdyby jste opravdu měli
nějaké věci, které by byly politické. V ten moment by to asi ani na tom gymnáziu nemohlo
tak dobře kolovat. Já jsem myslel také, jestli jste tam neměli třeba texty, které vydávala
potom i Charta 77. Nebo ta různá provolání. To se tam neobjevovalo?
Zuzana Richter
(163) Tak to si nic takového nepamatuji.
Richard Herrmann
(164) A kdy jste se o Chartě 77 potom dozvěděla? Bylo to až někdy později?
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Zuzana Richter
(165) To jo. To jsme se dozvěděli. To si přesně pamatuji, když se měli všichni ti herci a
všichni ti umělci sejít v Národním divadle. To vlastně bylo v televizi. To vím, že se to
sledovalo. To všichni jsme věděli, že se něco děje.
Richard Herrmann
(166) Aha, to myslíte, jak měli podpořit a podepsat tu ,,Antichartu". Jaký jste měla Vy a
ostatní kolem Vás postoj k tomu? Jak Vám to přišlo? Co vlastně jste si mysleli, když jste
tam ty umělce viděli, jak odsuzují tu "Antichartu"?
Zuzana Richter
(167) Já si pamatuji, že jsme se na to koukali v televizi a že jsme si říkali: "Proboha! A ten
tamje! A ten tam je taky!" Byli jsme zklamaní, že tam všichni ti umělci jsou.
Richard Herrmann
(168) Takže jste vlastně souhlasili s těmi chartisty, i když i vy jste to

nečetli.

Zuzana Richter
(169) Ano. No jistě.
Richard Herrmann
(170) No a podařilo se Vám někdy mít tu Chartu potom před sebou? Přečíst si ji?
Zuzana Richter
(171) Ne.
(172) Ale ještě k tomu, jak na tom našem gymnáziu byli k nám tolerantní. Vy určitě znáte
Romana Lipčíka.

Lipčíka.

Richard Herrmann
(173) Ano, znám. Publicita. On je takový trošičku nezávislý.
Zuzana Richter
(174) No to on byl vždycky, to byl vždycky. No a Lipčík byl vždycky ukecaný a byl na
naší škole hodně známý. A to je právě jeden z těch čtvrt'áků, které já si tenkrát ještě
pamatuji. A všechny plesy, které byly od Štěpánské, vždycky je moderoval on. Vždycky. I
potom, když už vlastně na té škole nebyl, tak ho ukecali, on říkal, že už nechtěl, ale že teda
ho ukecali, takže zase přišel. No a když si představíte tohoto člověka, že moderuje ples této
školy! Protože ten si nebral servítky, ten byl vždycky absolutně otevřený. A to jsem na něm
vždycky obdivovala, že prostě řekl, co si myslel. Takže když si představíte Lipčíka jako
moderátora plesů Gymnázia ve Štěpánský, tak pochopíte, nakolik byli v této škole
tolerantní.
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Richard Herrmann
(175) Lipčík dělá pro Českou televizi. Dělal např. 13. komnatu a nevím co ještě.
Zuzana Richter
(176) Já jsem teď tu poslední viděla na Internetu. S kým to

dělal?

Richard Herrmann
(177) To já už nevím, ale vím, že mě to zaujalo, že jsem vydržel na to koukat. Ale úplně
jsem zapomněl s kým ono to bylo. Ale já si spíš pamatuji toho Lipčíka, jak tam vystupoval.
(178) Ještě zpátky k těm chartistům. Potkala jste lidi,
když vám bylo těch 18, 19, 20?

kteří

se hlásili k

chartistům? Třeba

Zuzana Richter
(179) V té

době

ne. Já jsem se s takovými lidmi potkala až vlastně později.

Richard Herrmann
(180)

Později? Někdy

v 80. letech?

Zuzana Richter

muž byl pryč, tak mě vzala moje tchýně mezi lidi, kteří se chtěli
podobné problémy a mezi nimi byli i chartisti. Pamatuji si, že to byl byt
plný takových lidí. Šla jsem tam s tím, že se tam bude diskutovat a že se můj případ taky
probere, že by mi měli poradit, co jako mám udělat.
(181) Až když

můj

vystěhovat, měli

Richard Herrmann
(182) A to bylo

někdy začátkem

80. let?

Zuzana Richter
(183) V roce 1982 můj muž odjel, tak to mohlo být ještě v tom roce 82 přibližně.
Richard Herrmann
(184) A když jste odmaturovala, co jste potom dělala za práci?
Zuzana Richter
(185) Já jsem chtěla studovat fotografii. Tam jsem - na FAMU - ani neměla odvahu se
protože jsem se dozvěděla, jak to tam probíhá, kolik lidí berou a tak dále. A
protekci jsem žádnou neměla.

přihlásit,

(186) Myslím si, že kvůli tomu jsem maturitu z matematiky dělala dvakrát. Tenkrát jsem
byla na pohovoru u pana ředitele a pan ředitel mi nabízel nějakou práci u computerů a tak,
a něco mi vykládal, že jeho žena a že by bylo dobré, kdybych s ním zašla na večeři. Tak
jsem to okamžitě odmítla. No a pak mi to teda u té maturity - asi za to, že jsem byla na něj
taková ošklivá - dal vyžrat. Ale jako já jsem zas tak špatná z té matematiky nebyla! Teda
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když jsem srovnávala výsledky, nebo co mi vyprávěly mí spolužáci, tak si opravdu myslím,
že jsem něco uměla. Tehdy se maturovalo od pondělka do čtvrtka a já jsem maturovala ten
poslední den. A ti co byli přede mnou, tak mi vyprávěli, jak na tom byli ti, co tu
matematiku neuměli zrovna tak jako já a přesto to udělali. Takže jsem na tom nejhůř
nebyla, ale stejně mě to nechal zopakovat. Šla jsem pak tedy k opravnému termínu v září.
(187) A v tom září, když jsem měla konečně tu maturitu, tak jsem druhý den po maturitě se
vdávala. A v těch dnech jsme spolu už s mým mužem měli první "pokus o útěk". Ale to se
nám vůbec nepodařilo. Tohle bylo totiž ještě v roce 79.
Richard Herrmann
(188) Aha! Pokus o útěk?! Povídejte!
Zuzana Richter
(189) No ano, pokus o útěk. Ale pozor!
v Americe. Čili, ten nemohl nic!

Můj

muž má tatínka, nebo

měl

tehdy tatínka,

Richard Herrmann
(190) To znamená, že nemohl odjet jako turista někam na Západ na dovolenou?
Zuzana Richter
(191) No ano, přesně tak. Vůbec! Ten nemohl nikam odjet! Ten nikdy nikam nesměl.
Pustili ho do NDR a kde ještě byl? V Bulharsku, jako dítě. Ani do Jugoslávie nesměl! A to
ani v rámci rodiny. Jeho matka se znova vdala, měla dítě a celá rodina směla odjet do
Jugoslávie, ale Michal musel zůstat doma. A proto vlastně on chtěl odsuď pryč. Odjakživa
chtěl pryč! A protože já jsem byla s ním, tak jsem chtěla s ním také pryč. Ale jako že
bychom měli ekonomické problémy? To ne, my jsme měli samozřejmě jako všichni
ostatní. Takže to nebyl ten důvod. Ten hlavní důvod byl, aby z něj konečně něco bylo. A
když já jsem byla s ním, tak to bylo automaticky tak, že budu na jeho straně.
(192) Ale proč my jsme se brali?! Totiž to je ta největší historka, proč my jsme se brali.
Protože my jsme se dozvěděli, že - a teď Vám neřeknu, jestli Rumuni nebo Maďaři neměli benzín. A všichni lidé, kteří jeli do Bulharska automobilem, tak museli jet přes
Rakousko nebo přes Jugoslávii, to už si teď přesně nepamatuji. Museli jet prostě jinudy.
Což by Michal vlastně nesměl. Ale když by měl auto a jel by do Bulharska, tak by vlastně
musel takhle jet, protože jinak to nešlo, protože by cestou nedostal nikde benzín. Takže to
znamenalo, že by se takhle dostal na Západ. Takže my jsme se dozvěděli, že tahle možnost
existuje. To ale znamenalo, že jsme museli okamžitě něco vymyslet. My jsme měli tři, čtyři
dny na to, abychom to uskutečnili. Teď já jsem měla mít teprve maturitu. Takže já jsem ve
čtvrtek odmaturovala a tam mně řekl předseda komise: "Tak teď už jste dospělá, můžete se
zítra vdát." Já jsem mu řekla: "Ano, prosím!" Druhý den jsem se opravdu vdávala. Moji
rodiče nevěděli, že jsem se vdala. Ale tchýně to věděla a hodně lidí okolo také. Můj muž
zrušil takové to spoření mládeže a koupil auto, starou škodovku a v pátek jsme se teda
brali. No a v pondělí jsme už chtěli odjíždět, protože jsme měli dostat razítka, ty papíry a
tak dále. V pondělí už ty papíry měly být totiž hotové.
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Richard Herrmann
(193) Papíry do Bulharska?
Zuzana Richter
(194) Ne do Bulharska! Papíry do Bulharska člověk nepotřeboval. Papíry jako o tom, že
jsme se vzali. Ale proč jsme se vzali?! Brali jsme se z toho důvodu, že jsme si mysleli, že
když se dostaneme do Rakouska nebo do Jugoslávie nebo hlavně do Rakouska, takže tam
Michal zavolá svému tatínkovi, ten pošle peníze na tu letenku a my poletíme do Ameriky.
A v Americe bude Michal ještě před svým jednadvacátým rokem a stane se okamžitě
občanem, protože tam má otce. A jeho žena samozřejmě tím pádem také! To byl důvod
naší svatby.
Richard Herrmann
(195) To byl teda kalkul!
Zuzana Richter
(196) No a když v sobotu ráno jsem chtěla jít už tedy za svým mužem, tak těsně předtím
než jsem odešla z domu, tak mi zavolal a řekl mi, ať si cestou koupím noviny. Všechno je
jinak! A už měli zase benzín! Takže my jsme ani nevyrazili. Ten pokus se ani neudál!
Příprava se udála, ale k pokusu vůbec nedošlo.
Richard Herrmann
(197) A Sakra! To je teda zajímavá historka. Takže k tomu útěku v tom roce 1979, k tomu
nedošlo. Ještě mi řekněte, co vlastně Váš přítel, a v zápětí Váš manžel, co on chtěl dělat?
Jestli chtěl studovat něco? Čemu se chtěl věnovat?
Zuzana Richter
(198) Jeho tatínek je fotograf A on se vyučil také fotografem a pak ho maminka protekcí
protlačila do Čimelic na takovou tu střední filmovou školu. Jeho sen bylo dělat cokoliv
s filmem. Já nevím, jestli chtěl být kameramanem. To si nemyslím. To byla spíš taková
z nouze ctnost. Chtěl spíš dělat režii, dramaturga. Michal se dokonce po těch Čimelicích
přihlásil na FAMU na dramaturgii a dělal přijímací zkoušky. Neměl vůbec šanci.
Richard Herrmann
(199) To bylo asi kvůli jeho otci? Že nějak nevyhovoval jeho profil.
Zuzana Richter
(200) No tak mezi námi, na FAMU to bylo asi tak v té době, když my se hlásili na vysoké
školy, tak to probíhalo na FAMU tak, že tam bylo takových šest míst. Z toho dvě místa
byla protekční, dvě místa pro cizince (z Bulharska nebo nějakého socialistického státu) a ti
první dva nebo možná už třeba jenom jeden, ti co opravdu byli u těch zkoušek úplně
nejlepš~ tak toho vzali.
(201) V té době, kdy on dělal přijímací zkoušky na FAMU, tak je dělala také Moskaliková.
Možná znáte jejího otce - režiséra. To byla jeho první velká láska. Takže ta mu všechno
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zjistila, jak to vlastně u těch zkoušek proběhlo. A zjistila, že byl druhý! A říkala: ,,Možná,
že kdybys byl první, tak by to vyšlo." Tedy i přes ty problémy s jeho otcem to mohlo
možná s tou FAMU vyjít.
Richard Herrmann
(202) Vidíte, co člověka dělí od toho, aby se mu změnil osud nebo splnil sen! Kdyby se
dostal na FAMU, tak by asi nikdy z Československa neodcházel, protože pak by asi neměl
důvod.

Zuzana Richter
(203) To asi ne. On se nakonec teda ještě dostal přes protekci na žurnalistiku na Filozofické
fakultě. Tam to ale pro něj bylo nestravitelný. Když vyprávěl, na co se ho ptali u těch
přijímaček, tak to asi opravdu bylo pro něj nepříjemný. Samozřejmě okamžitě zase šli na
tatínka. Oni se ho vyptávali, jestli s tím tátou někdy byl v nějakém kontaktu nebo jestli je
možné, že by od něho pochytil jeho kapitalistické smýšlení a takový. A tam ho zachránil,
tak že na to nemusel odpovídat, nějaký přísedící, který řekl: "No, počkejte kolegové, ale
jemu byli čtyři roky, když jeho otec odešel! To jako těžko něco mohl od něho pochytit!"
Takže to ho zachránilo.
(204) Ale já znám případy, kdy podobná situace dopadla mnohem hůř. Jeden kluk, který
byl také ze Štěpánské se takhle nedostal, myslím, že na ekonomku. Jemu nějakým
neštěstím zastřelili v 68. v Praze jeho sestru. On nám to vyprávěl až poté, když už ty
zkoušky proběhly. Říkal, že tam byly takové ty politické otázky, jako co se týče jeho
smýšlení. A v ten moment se děsil jediné věci. A to, aby se ho nezeptali na ten 68. rok. Že
všechno možné by jim vomatlal jako med kolem huby, ale že o osmašedesátém odmítá
s kýmkoliv diskutovat. Nakonec to dopadlo tak, že se tam nedostal, protože se ho
samozřejmě zeptali na rok 68 a on to nakonec všechno zabalil a odešel z té zkoušky a
neřekl nic.
Richard Herrmann
(205) No, to je smutné. A Váš manžel dodělal tu Filozofickou fakultu?
Zuzana Richter
(206) Ne, nedodělal. Půl roku tam byl a pak vlastně zdrhnul. Vždycky jsem říkala, jestli to
je to, co chce opravdu dělat. Nějak jsem tomu nechtěla věřit, že chce opravdu dělat tu
žurnalistiku. Sice tam říkali, že je možné potom z téhle školy se nějak postupně dostat
k filmu, že je důležité, že se tam naučí psát a tak. Ale já jsem říkala: "Tam se nic nenaučíš!
Tam budeš mít vedle sebe komunistu a tajného jednoho vedle druhého. To je přece úplná
blbost pokračovat!"
Richard Herrmann
(207) Myslíte, že byste ho tak trošku od té školy odradila?
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Zuzana Richter
(208) Ne, to vůbec ne! On byl přesvědčený, že to takhle dělá dobře. Ale poznal, že všichni
ti okolo něj, co tam byli, že to bylo přesně tak, jak jsem mu říkala, tak se rozhodl sám. Ale
já si myslím, že tohleto ho dokopalo k té emigraci daleko víc, než cokoliv jiného.
Richard Herrmann
(209) Aha. Myslíte zkušenost s tou školou a s tím prostředím?
Zuzana Richter
(210) Ano.
Richard Herrmann

(211) No jo, tak to byli lidé,

kteří měli

psát do Rudého práva.

Zuzana Richter
(212) A dovedete si představit, co tam do nich museli tlouct? A to jenom už za půl roku to
nevydržel!
Richard Herrmann
(213) To byli lidé, kteří měli co do činění s médii. A to byl jeden z velmi důležitých
tehdejšího systému. Stejně tak i dneska média hrají ohromnou roli. A Rudé právo
mělo náklad - já nevím kolik - dva milióny? Nebo ještě možná víc! To byl nejmasovější
deník tehdy.
nástrojů

(214)

Dobře. Teď

bych se ještě vrátil k Vám. Co jste

dělala přesně

po maturitě za práci?

Zuzana Richter
(215) Já jsem - místo té vysoké - nejdříve dělala u computeru v České pojišťovně. Já jsem
byla operátorka, seděla jsem za tou tastaturou u té velké mašiny a měla jsem to tam
organizovat. Na to jsme měli ruzná školení a pak, když už jsem to všechno uměla, tak mi to
přišlo všechno strašně nudné.
(216) Ale objevila jsem tam knihovnu! Objevila jsem ji prosím pěkně ve Spálené ulici v
České státní pojišťovně. To je překrásná budova a vevnitř vepředu seděly ženské, co měly
na starosti výstupní kontrolu. A ty ženské pořád něco četly. A já jsem říkala: "Kde to berete
furt ty knížky?!" Všechny ty knížky byly nějak staré. A ony říkaly: ,,My tady máme
knihovnu, vždycky ve středu otevřenou."
Richard Herrmann
(217) Prvorepublikové knihy? Nebo jaké?
Zuzana Richter
(218) Ne, to ne. Tak staré ne. Jako že bylo vidět, že to nejsou nově koupené knížky. Tak
jsem se do té knihovny šla jednou podívat a teď jsem zjistila, že ta ženská tam má naprosto
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neuvěřitelné věci!

Knihy, které vůbec už neexistují nebo jsou zakázané. Normálně jste něco
takového neviděl. Prostě neexistovalo něco takového! Tak jsem se jí zeptala: "Co to má
znamenat?!" A ona říkala: "No, na nás trochu zapomněli. Ale já nevím, jak dlouho to tady
takhle ještě vydrží. Měla byste s tím něco udělat!"
Richard Herrmann
(219) To znamená, že to byla literatura, která vycházela v druhé polovině 60. let?
Zuzana Richter
(220) Ano. Tak jsem tam chodila s taškou.
jsem si brala. Fakt že jo!

Normálně

jsem tam chodila s taškou a ty knížky

Richard Herrmann
(221) To, jako že jste ty knihy defacto kradla? S jejím němým souhlasem?
Zuzana Richter
(222) Ano! Protože za normálních okolností by je

člověk

musel přeci vrátit.

Richard Herrmann
(223) Rozumím. Máte ještě

něco

z těch knížek?

Zuzana Richter
(224) Nejdřív jsem si půjčila takovýhle stoh a pak mně došlo, že to je blbost. A tak jsem
tam pak chodila už s taškou. Mám doma odtamtud ještě asi tři knížky - Solženicina a
takový. Prostě neuvěřitelné! No, to tam bylo všechno. Všechno! A potom - já nevím - asi
měsíc nato tu knihovnu zavřeli. A já jsem v té pojišťovně pak byla asi ještě tři čtvrtě roku a
celou tu dobu byla tak knihovna zavřená. Takže když jí pak otevřeli, tak co tam asi tak
z těch úžasných knížek mohlo zbýt?!
(225) A teď jsem o něčem podobném
se na něj koukám online.

někde četla.

Jo, to bylo tady v té knížce, od Krause.

Někdy

Richard Herrmann
(226) Kraus je výborný. Na toho se taky rád kouknu.
Zuzana Richter
(227) Teď v tom svém pořadu měl všechny své bratry. Já vlastně mám od toho jeho bráchy
doma pár knížek a u těch se pokaždé mlátím smíchy. Ale tahle knížka není teda zrovna
moc veselá.
(228) No a v té knize ta jeho maminka popisuje přesně tuhletu situaci z knihovny. Ale ona
byla v nějaké jiné knihovně. Tam nepíše, že by to bylo v pojišťovně. To byla myslím
nějaká škola. A že prostě taky nevěděla, co s těmi knihami má udělat. Ano, to bylo na
nějaké univerzitě. V univerzitní knihovně byla, a že tam ty studenti také objevili tyhle ty
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knihy. A že ona jim řekla, aby si je prostě vzali. Aby je už nevraceli. V
popisuje přesně to, co jsem s těmi knihami zažila já v té pojišťovně.

podstatě

tam

Richard Herrmann
(229) To je zajímavé, to je opravdu dobré tady to. A ještě když říkáte, že ta paní Krausová
měla podobnou zkušenost zase s nějakou jinou knihovnou jako Vy. Tak to jsem ještě
neslyšel takovou věc.
Zuzana Richter
(230) No, to je popsané právě tady v té knížce. To on tam o své
v té knihovně s těmi zakázanými knihami.

mámě

píše, jak to

vyřešila

Richard Herrmann
(231) Vzpomenete si třeba ještě na nějaké jiné publikace? Co já vím, např. od Čapka
,,Hovory s T.G.M"? Nebo něco jiného?
Zuzana Richter
(232) Toho Čapka si ted' nevybavuji. Ale vím, že tam byli ještě takoví zakázaní básníci,
které už jsme vůbec nesměli číst.
Richard Herrmann
(233) Koho tím myslíte? Jaké zakázané básníky?
Zuzana Richter
(234) Koho my jsme to nesměli? Koho jsme měli zakázaného? Seiferta jsme měli
zakázaného. A Kohout tam byl. Ale Kohout asi nebyl vždycky zakázaný. Mám ještě
takovou knížku od Kohouta, která je taková spíš socialistická. Ale Kohout v té době už
tady nebyl. Ten už byl také pryč.
(235) No ale počkejte, my jsme byli vlastně u toho, co jsem dělala. Tak tam v té pojišťovně
jsem dělala v letech 79, 80. A pak už mě to přestalo bavit, protože to byla hrozná nuda.
Richard Herrmann
(236) Dva roky jste byla v té pojišťovně?
Zuzana Richter
(237) Ne, jeden a půl roku, asi tak jsem tam byla dlouho. A pak jsem se přihlásila na
nástavbové studium na oční optiku, protože jsme začali s Michalem uvažovat o tom, že je
to opravdu nanic a že on teda se na žádnou školu asi nedostane. Ale to ještě na té
žurnalistice nebyl.
(238) Pak, aby si nahradil vojenskou službu, tak dělal pro Vojenské stavby. Měl pro ně
pracovat dva nebo tři roky a pak by šel jenom snad na pět měsíců na vojnu. Dělal tam
řidiče a vozil sem a tam pro jejich výpočetní středisko takové ty obrovské role papírů do
těch velkých počítačových tiskáren.
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(239) No a v té době jsme začali uvažovat, jak to tedy uděláme, co bude dál, jestli teda
nebo nepůjdeme nebo co vlastně. Pak jsem došla k tomu, že já se v té spořitelně u
toho počítače nic už nenaučím a že bych měla dělat něco, co bych mohla dělat dál třeba i
venku.

půjdeme

Richard Herrmann
(240) Rozumím. Jako

něco

praktického.

Zuzana Richter
(241) A proto jsem se také

přihlásila

na tu optiku.

Richard Herrmann
(242) A to trval jak dlouho, ten kurz?
Zuzana Richter
(243) To byla nástavba na dva roky. To bylo podobné jako
na zdravotní škole, jenomže tohle byla oční optika.

rehabilitační

sestra. Bylo to také

(244) No a mezitím on odjel. Když jsem já byla ve druhém ročníku, tak v lednu, v únoru, 1.
února Michal odjížděl.
Richard Herrmann
(245) A to jste dokončila to nástavbové studium optiky?
Zuzana Richter
(246) To jsem dokončila a pak jsem pracovala v oční optice v Praze.
Richard Herrmann
(247) Ajak dlouho jste v té optice potom dělala? Až do odchodu?
Zuzana Richter
(248) To bylo docela zajímavé, protože pak jsme
bychom teda dostali ven také mě.

začali

vymýšlet, když už byl

pryč,

jak

Richard Herrmann
(249) Jak jste se s ním domlouvala po tom jeho odjezdu?
Zuzana Richter
(250) To je také velice směšné, jak to uvedli v tom pořadu ,,Příběhy železné opony".
Párkrát jsme si opravdu napsali zprávy takovým fIxem, co se tady v Německu dal koupit
v každém papírnictví, jmenovalo se to ,,Detektiv" nebo tak nějak. Byla to taková tužka, fIx,
kterou se z jedné strany píše a tou druhou stranou se to vyvolává. Šlo o to, že to písmo není
vidět. V tom fIlmu z toho udělali něco, jako že to bylo to nejdůležitější. Ale tak to vůbec
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nebylo! Hlavně jsme komunikovali přes lidi, kteří jeli ven a vrátili se, tak přes ty jsme se
něco o sobě dozvěděli. Ale tohle to s tím neviditelným inkoustem, to bylo opravdu až ke
konci, když už šlo do tuhého, když už opravdu se to chystalo na můj výjezd. Tak v té době
jsem teda pár gramofonových desek takto popsaných - to tam je nakonec vidět v tom
pořadu - dostala. Ale na tom to neviselo, ani nestálo.
(251) V té době, když už jsem věděla, že se k tomu schyluje, tak jsem dala v optice
Protože jsem si zaprvé říkala, že si mě tak jako smetou ze stolu, až odjedu, že
nebudou mít se mnou takové problémy, protože vím, co to je, když někdo odjede nebo
emigruje, jaký to je strašný problém. Nebo spíš jsem si to dovedla představit. V té době
jsem si neustále podávala žádosti o vystěhování.
výpověď.

(252) A když člověk začal pracovat, tak to tak šlo automaticky, že se vám po roce nebo už
po půl roce trošku zvednul plat. Tak to bylo běžné. Ale u mě se to nikdy nestalo! Já jsem se
prostě zamrazila na jednom bodu a mě odmítali dát víc. Protože jsem pořád podávala ty
žádosti o vystěhování, tak jsem byla taková jako "černá ovce" a hlavně jsem také nebyla
pro ně perspektivní.

jsem jít ještě po té nástavbě dělat takové studium na kontaktní čočky. A to by
musel jezdit do Brna, protože jinde to nebylo. Dělalo se to při zaměstnání. Tak to mi
také nepovolili. To mi řekli, že já tady si žádám o vystěhování, tak oni do mě nebudou cpát
peníze za nějaké studium. To prostě nejde! Dala jsem nakonec výpověď. No ale ta
výpověď mě v podstatě doběhla, když jsem byla ve vazbě, protože jsem netušila, že to
nevyjde. Já jsem s tím nepočítala, že by to také nemuselo vyjít - ten útěk.
(253)

Chtěla

člověk

Richard Herrmann
(254) Hned se dostaneme k Vašemu zatčení a vazbě. Ale nejdřív mi řekněte, jakým
Váš manžel odešel? Jak se dostal za hranice? To by mě ještě zajímalo. Protože
on jako turista odjet nemohl, jste říkala. Vystěhovat se k příbuzným také nemohl. Tak jak
se mu to povedlo?!

způsobem

Zuzana Richter
(255) To bylo úplně neuvěřitelné! To tam teda v tom pořadu je také uvedené a to je tam
snad dokonce i správně, ale ne do detailů. Michal měl kamaráda, který dělal ekonomku
nebo snad stavebku a ten přišel s tím, že viděl v CKM, že tam nabízejí nějaká místa, že
nějací lidé na poslední chvíli odřekli. A že tam zatím mají ještě pár posledních míst.
Richard Herrmann
(256) Takže oni měli být jako náhradníci.
Zuzana Richter
(257) Ano, jako náhradníci do Rakouska na lyže. Odjezd že by byli. února. A Michal
tomu kamarádovi říkal: "To jsi se zbláznil, ne?!" A on na to: "No, tak co jako?! Já už jsem
si to podal." No tak Michal to zkusil. Jenom to zkusil!
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Richard Herrmann
(258) On přeci nemohl mít žádnou jistotu, že ho

přes

ty hranice pustí!

Zuzana Richter
(259) Ne, ne! On si ani nemyslel, že všechny ty papíry vůbec sežene. Natož aby odjel! A
k tomu byla potřebná výjezdní doložka. A to věděl, že nedostane. To mu bylo naprosto
jasné, že ji nedostane. To by byla opravdu historka do filmu. To je škoda, že takovou věc
tam třeba nedali do toho pořadu pana Navary, protože to bylo opravdu neuvěřitelné! Jemu
se podařilo to nakonec všechno sehnat! Zaprvé musel člověk mít asi tři razítka ze školy. A
to se mu podařilo je obstarat tím, že bylo před Vánocemi a na těch školách nikde nikdo
nebyl, že tam byli akorát nějací zástupci nebo jedna sekretářka a všichni byli pryč.
Richard Herrmann
(260) To bylo na Filozofické

fakultě?

Zuzana Richter
(261) Ano, to byl ještě na té žurnalistice. Takže se mu podařilo dostat všechna ta razítka,
která potřeboval. To už byla první neuvěřitelná záležitost. A tohle to všechno musel podat
na policii, aby dostal výjezdní doložku. CKM nic nezajišťovala, tam se jenom zaplatili
peníze. To jako byla vlastně jenom cestovní kancelář. No a teď to odevzdal na policii, byl
leden a on musel odjet se žurnalistikou na povinný lyžařský výcvik někam - myslím - do
Krkonoš. A domluvil si to s tou paní na té cestovce, protože to všechno strašně spěchalo.
Proto aby vůbec dostal tu doložku, musel odevzdat trestní rejstřík a ten trestní rejstřík si
musel člověk vždycky obstarávat tak, že tam podal žádost o výpis z trestního rejstříku a ten
přišel domů. Ale protože on věděl, že bude na horách, tak to rovnou nechal poslat na tu
pasovku a s tou paní si to takhle domluvil. Ona mu řekla: "Jo, rozumím. Vy jedete na hory
se školou. Rozumím. Dobře, tak to přijde rovnou k nám."
(262) No a já jsem se tam měla chodit ptát. Tak jsem tam byla v úterý, ve středu, ve čtvrtek
a pak jsem tam šla v pátek a oni pořád říkali: "To je blbost! To sem nemůže přijít! Ten
výpis sem takhle nepřijde! To se takhle nedělá!" Ale já jsem jim říkala: "Jo, ale můj muž si
to tady domluvil s tou a s tou paní!" No a v pátek jsem tam přišla a zase ten chlápek mi
říká: "To je blbost! To nejde! To tu nebude!" Ajá říkám: ,,Prosím Vás, já tu žádost vidím.
Támhle leží! To se nemůžete aspoň podívat, jestli už přišel ten výpis z trestního rejstříku?
Třeba to k tomu někdo dal." A on říká: "Tam nemůže nic být!" A takhle to vzal a takhle
z toho vypadnul ten trestní rejstřík. A on říkal: "No to snad není možný!? No, to se na to
musím jít zeptat. To jsem tady ještě nezažil!" A pak přišla ta paní, která to asi takhle s tím
mým mužem měla domluvené a řekla: ,,A Vy jste kdo?!" A já jsem jí odpověděla: "No, já
jsem jeho žena a on je na horách a já jsem měla ... " "No já vím, že je na horách. Jo a Vy
jedete taky, že jo." A já jsem říkala: "Ne, já nejedu." "Vy nejedete?! Hmm. Tak si počkejte
chvíli!" A teď se postupně na mě chodili ti lidé z té pasovky dívat a každý se mě zeptal,
jestli jsem paní Richterová a jestli jedu také na ty hory do Rakouska. A chtěli i občanku,
aby zjistili, kde přesně bydlím a tak dále. Já jsem byla tehdy nahlášená ještě na jiné adrese
než on, takže oni jak si vzali tu občanku, tak zjišťovali všude možně, jestli já na ty hory
náhodou nejedu také. A když zjistili, že na ty hory nejedu ...
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Richard Herrmann
(263) ... tak Vám to dali.
Zuzana Richter
(264) ... tak mi to

přímo přinesli

už hotové pro něj.

(265) Když jsem odtamtud s těmi vyřízenými papíry odešla, tak jsem pak odjela s mojí
kamarádkou do Pardubic a v Pardubicích vůbec nevím, co se dělo, protože jsem byla celou
dobu opilá. Mně bylo naprosto jasné, že odjede. Že už ho nikdy neuvidím!
Richard Herrmann
(266) Kdy to

přesně

bylo? Ve kterém roce?

Zuzana Richter
(267) Tohle bylo na konci ledna 1982. A odjížděl pak 1. února 82.
Richard Herrmann
(268) Kdybyste bývala řekla, že jedete do toho Rakouska s ním, kdybyste to plánovali pro
dva, tak si myslím, že by vás nepustili. V ten moment by to bylo asi všechno jinak.
Zuzana Richter
(269) No, to by nás určitě nepustili!
Richard Herrmann
(270) Protože takhle to vždycky byla záruka, že pokud jede jenom jeden z partnerů, tak se
vrátí zpátky. To se tak dělávalo.
Zuzana Richter
(271) No, to je ono! No jistě!

Přesně

tak! Díky tornu ho pustili!

(272) Když odjel, tak vlastně nikdo nevěděl, jestli tam vůbec zůstane. On předtím nikdy na
Západě nebyl. Jako on to taky nevěděl sám, jestli zůstane nebo nezůstane. Do poslední
chvíle určitě to bylo i pro něho velké rozhodování. Než odjížděl, tak jsem ještě musela jít
do nemocnice, protože jsem měla zánět vaječníků. A vím, že když jsem odcházela do té
nemocnice, tak jsem mu ještě řekla: "Jestli se vrátíš, tak Tě skopnu ze schodů!" Takhle
jsem mu chtěla dodat odvahu, aby to tam zkusil. Protože on sám věděl, že to tady je
naprosto ztracený a že tady ničeho nedocílí. No to on mi pak vyčítal ještě těch pět a půl
roků: "Vždyť Ty si mi sama vždycky říkala, že mě skopneš ze schodů, když se vrátím. To
si dobře pamatuji."
(273) A pak jsme to probírali s paní tchýní, která pracovala v České televizi a měla kontakt
i na Chartisty. Je fakt že v České televizi byli nejenom lidé s názory proti režimu, ale byli
tam i ty tajní. Tam byli všichni, tam byla taková kumulace všech. Tak jsme tedy uvažovali
s tou tchyní, co teda potom, kdyby tam zůstal?! Tchýně byla přesvědčená, že v okamžiku,
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kdy mi odjede manžel na Západ, tak budu mít nárok jet za ním. Tvrdila, že podle
Helsinských dohod nás spojí jako rodinu!
Richard Herrmann
(274) To ale

přeci vůbec

nefungovalo!

Zuzana Richter
(275) Fungovalo. Ale jenom v určitých případech. Já jsem pak o tom mluvila s pár lidmi,
kteří se opravdu vystěhovali díky tomu, že jim to ta Helsinská dohoda zaručovala. Ovšem ti
měli k tomu dítě. My jsme z jejich pohledu nebyli rodina, protože jsme neměli dítě.
Richard Herrmann
(276) Byly rodiny, kde děti zůstali tady a vůbec už se k rodičům do emigrace nemuseli
dostat a šli rovnou do dětského domova. Protože stačil jenom posudek sociálního
pracovníka, že ta matka nebo oba rodiče jsou neschopní se o dítě postarat. To se dělaly
takovýhle věci.
Zuzana Richter
(277) Já to znám - musím říct - i obráceně, že matka s dítětem byli už v Německu a
manžel se skutečně za rok a půl za nimi dostal na základě vystěhování.
Richard Herrmann
(278) No tak jenom to, co zpracoval Navara v té své knize, tam jsou případy, kdy se
manžel dostal za rodinou až za třináct let! Ti lidé se viděli až po revoluci v 90. roce. Oni
byli schopni skutečně lidem udělat ze života peklo. Samozřejmě to záleželo na tom, jaký
tam byl právník, jaké měli ti lidé přímluvce i ve straně a na spoustě dalších okolností. Ale
když chtěli, tak to mohli těm emigrantům skutečně velmi znepříjemnit.
(279) Takže on tam zůstal. Váš manžel už se nevrátil. A byl v Rakousku a pak se
do Německa?

přesunul

Zuzana Richter
(280) To tam je také krásně vidět v tom dokumentu pana Navary, jak je kamarád
přes "zelenou hranici" do Německa.

převáží

Richard Herrmann
(281) Jo, tak to já si to tam najdu. A on pak odešel kam přesně do

Německa?

Zuzana Richter
(282) On pak šel do Bonnu. A právě tam našel tu úžasnou práci, že teda mohl u SATl
pracovat. Ale ze začátku dělal všecko možné.
Richard Herrmann
(283) Co

dělal

u toho SAT1

přesně?
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Zuzana Richter
(284) Kameramana. To
existuje.

dělá

dodneška. Dneska už je ten nejvyšší kameraman, který tam

Richard Herrmann
(285) Tak to je dobré. Tak on je teda i teď v Bonnu?
Zuzana Richter
(286) Ne! Ten SATl se přestěhoval. On byl jediný z toho bonnského studia, který dostal
nabídku jít do Berlína. Oni mají sídlo zde v Berlíně. SATl je v Jagerstrasse tady v Mitte. A
SATl má ještě něco na východě Berlína v Adlershofu. Tam mají nějaká veliká studia.
Richard Herrmann
(287) Dobře, tak to byl Váš manžel a SATl. Tak teď zase zpátky k Vám. Předtím jsem Vás
zastavil, když jste vyprávěla o tom, kde jste pracovala, jak jste dala výpověď a pak nastaly
nějaké problémy. Říkala jste, že jste byla ve vazbě. Kvůli čemu to bylo?
Zuzana Richter
(288) No, to byl právě pokus o opuštění republiky, který se nepovedl. A hlavně o tom je ten
náš příběh v tom filmečku.
Richard Herrmann
(289) Ale to není ten pokus, jak jste plánovali s tím benzínem. To je něco jiného?
Zuzana Richter
(290) Vy to neznáte? To, že jsem
sebrali nás?

chtěla

utéct za manželem, jak pro

mě přijel Němec

a

Richard Herrmann
(291) Ne, nevím! My jsme zatím neměli možnost o tom moc mluvit.
Zuzana Richter
(292) To bylo původně naplánováno tak, že přijede Němec s Němkou a Němka ztratí pas a
já odjedu místo ní. Já jsem pak ale zaslechla nějaké příběhy, jak ty Němky pak naivně na
policii řeknou, že ten pas ztratily úmyslně, aby nechali někoho projet na Západ, aby
pomohli a tak dále. A že je pak v Československu zavřeli. Tak jsem tuhletu cestu odmítla a
udělali jsme to tak, že jeden Němec přijel sám, ale přivezl papíry jedné Němky. A ten pas,
který si ona nechala udělat, tak byl vyhotovený už s mojí fotkou. Ona mi byla trošku
podobná. Což všechno to, co je v té televizi - jestli se opravdu na to budete dívat - je kec,
protože tam nějaký technický odborník říká: "To víte, s tím pasem se mohlo stát cokoliv!
Ty lidi, to jako nebyli blbci!" Tedy myslel tím, že to mohlo být mechanicky poškozené, jak
se tam vyměňovala moje fotka. Tak to je absurdní blábol, protože ten pas byl vydaný už
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v Německu s mojí fotkou pro tu Němku. Ona jednoduše
Takže tam nebylo mechanicky poškozené vůbec nic!

přišla

s mojí fotkou si udělat pas.

Richard Herrmann
(293) Rozumím, takže to byl originál německý pas.
Zuzana Richter
(294) Ano, to byl originál německý pas!
(295) Jediné, kde mohla nastat chyba, mohlo být, že jsem napsala špatně číslo do té její
doložky. Oni museli mít také takovou jakoby doložku, kterou odevzdávali na hranicích. A
pak zase když se vyjíždělo, tak odevzdávali druhý díl té doložky. A ten první díl, tedy ten
díl, co mu zůstal, tak tam měl nějaké číslo. A já jsem ten první díl od té holky z toho pasu
prostě vyhodila a nějaká čísla jsem tam musela dopsat, protože ta doložka nemohla být
prázdná. Tak to mohla být chyba. To nikdo neví, jaká čísla tam měla být, jaké pořadí. Je
možné, že jsem třeba napsala o jedno víc. To nevím! Bylo to správně?! Nebylo to
správně?!

(296) A já jsem nebyla ve
To také k tomu!

vazbě

jenom za

opuštění

republiky, ale také za falšování

dokladů.

Richard Herrmann
(297) Kdy tohle

přesně proběhlo?

Zuzana Richter
(298) To bylo v roce 1983.
Richard Herrmann
(299) A Vy jste opravdu na té hranici s tím Němcem a falešným pasem byla?
Zuzana Richter
(300) No, já jsem opravdu na té hranici byla. Kolik máte
podívat na ten dokument, tam tuhle scénu uvidíte.

času?

Vy byste se totiž

měl

Richard Herrmann

na to podívám, ale teď mě to zajímá od Vás. I když možná bych se
podívat a pak se vyptávat. V každém případě dneska uděláme polovinu toho
interview a příště další půlku.
(301) Já se

samozřejmě

měl nejdřív

Zuzana Richter
(302)

Dobře

a kdy to vymyslíte na příště?
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Richard Herrmann
(303) Tak za měsíc, za měsíc a půl budu zase v Berlíně. Tam jsou některé pasáže, které se
vyplatí si prohlídnout a pak se zeptat. To znamená, to vlastní opuštění republiky, to je dost
důležitá součást, jak to probíhalo, to s tím falešným pasem a další věci, tak na to se
samozřejmě budu ptát také.
(304) Ale teď to teda přeběhneme. A já bych příště se Vás ještě do vyptal. Protože já stejně
budu muset za chvíli za Joe Kučerou.
(305) Zajímalo by
dobu?

mě ještě,

jestli jste byla někdy předtím v minulosti v zahraničí? Na delší

Zuzana Richter
(306) V Jugoslávii. Jinak ne.
Richard Herrmann
(307) V Jugoslávii. To znamená, že jste na Západě nikdy předtím nebyla.
(308)
bylo?

Teď

by

mě

zajímal ten vlastní odchod, který se

podařil.

Jak to probíhalo a kdy to

Zuzana Richter
(309) To bylo v roce 1987 a tehdy už jsem odjížděla s takovým tím
pasem. Když jsem ho pak najednou dostala, tak už mě tady nic nedrželo.

vystěhovaleckým

Richard Herrmann
(310) To znamená, že teď už to bylo

legálně.

Už to nebylo nezákonné opuštění republiky.

Zuzana Richter
(311) Ano, to už bylo legálně. Když jsem se připravovala k odjezdu, tak mi
oznámil, že si přeje kánoi, že ji musím přivézt s sebou.

můj

muž

Richard Herrmann
(312) Kánoi?l To je tedy docela kurióznÍ.
Zuzana Richter
(313) Vzpomínám si, jak jsme na Hlavním nádraží v Praze tu kánoi vážili. To bylo opravdu
jak z nějaké komedie. Oni museli všechno vážit, co člověk vyvážel do zahraničí. A teď jak
tu kánoi zvážit?! Na tom nádraží bylo takové velké okno a na tom byla váha. A teď jsme tu
kánoi tam takhle šoupli a s tchánem jsme ji drželi na jedné straně, ta paní od dráhy na druhé
straně a třetí člověk to tam odčíta~ jako kolik to teda váží. Naměřili jsme asi tak poloviční
váhu. No, bylo to opravdu směšné. Ten tchán, co tam se mnou byl, to byl ten nový tchán,
ne ten, co byl v Americe.
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(314) A ta celnice z toho nádraží chtěla vidět ty vystěhovalecké papíry. Tak jsem vyndala
ten jeden papír, co jsem dostala s tou jednou fotkou. A ona řekla: "Jo, tak to je takovýhle
vystěhovaní!" Já jsem se jí zeptala: "Jaký takovýhle?! To je nějaký jiný? Nebo?!" A ona
říkala: ,,No to není to normální vystěhování! To je takový to, co už se nikdy nikdo nevrátí."
Richard Herrmann
(315) A co tím myslela?
Zuzana Richter
(316) To dostávali ti lidé, co byli nechtění, kterým vzali občanství a které v podstatě
vyhodili. S takovým papírem odjížděl Hutka, s takovým papírem odcházeli t~ kteří
v tehdejším Československu nebyli chtění.
Richard Herrmann
(317) Hutka to v tom pořadu "Příběhy železné opony" popisoval, jak mu vyhrožovali a pak
mu i sami navrhli, že může opustit republiku. Tak dobře, to se určitě dozvím, to co říkáte,
také v tom Navarově pořadu.
Zuzana Richter
(318) Ne, tohle ne.
Richard Herrmann
(319) Tohle už tam zas není?! To oni asi chtěli jenom ty dramatické události.

by mě zajímaly takové ty psychologické momenty. Vaše první dojmy při
hranice do Německa. Kde to přesně bylo? U Chebu někde? Směrem na
Markredwitz a tak?
(320)

Teď

přejezdu

Zuzana Richter
(321) Ne, to jelo jinak! Jak jel tenkrát vůbec ten vlak?!
Norimberk bylo první velké město v Německu.

Přes

Richard Herrmann
(322) A teď mě zajímá ten moment, když jste překročila hranici.
(323) Jel s Vámi někdo v tom vlaku? Jela jste sama?
Zuzana Richter
(324) Ano, sama.
Richard Herrmann
(325) S tou lodí? Jste

říkala.
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Zuzana Richter
(326) Já mám pocit, že ta loď a ta moje bedna, se kterou jsem se vystěhovávala, že tam
byly dřív než já. To jsem odevzdávala na tom nádraží nějak dřív. Ano, byly tam určitě dřív,
protože Michal říkal, že beze mě a bez mých papírů mu tu bednu a tu lod' nevydají. Že teda
musíme druhý den, co jsem dojela, ty věci jít vyzvednout.
Richard Herrmann
(327) Tu bednu se svými
všechno na nádraží?

věcmi

a tu

loď

jste

vyřizovala

v Praze

někde?

Na celnici nebo

Zuzana Richter
(328) Dokonce na tu bednu přišla celnice ke

mně domů,

všechno prohlídla a zaplombovala.

Richard Herrmann
(329) Dobře, takže to odešlo dřív. Pak vy jste jela do
zajímá teď ten moment, kdy jste překročila hranici.

Německa, seděla

ve vlaku a

mě

Zuzana Richter
(330) Ještě ale než si sednu do toho vlaku, tak bych ráda popsala, co tomu předcházelo.
Ano? Než jsem odjela, tak jsem se opila s maminkou, s mojí nejlepší kamarádkou a ráno
jsem vyběhla z bytu mé maminky k mé babičce, která bydlela na rohu. A ta mi dala ještě
Becherovku, abych to nějak přežila. Já už jsem opravdu skoro nemohla.
(331) A přišla jsem na nádraží a tam stálo asi dvacet lidí. Ti se
jsem z toho byla úplně šokovaná. To jsem vůbec nečekala!

přišli

se mnou rozloučit. Já

Richard Herrmann
(332) Co to všechno bylo za lidi?
Zuzana Richter
(333) Kolegové z práce! Prostě neuvěřitelný! Kamarádi! A prostě všichni, kteří věděli, že
odjíždím. Nějak si to zjistili. I v kolik hodin. Já nevím, jestli jsem to někomu říkala v kolik
přesně ten vlak jede? To si vůbec nepamatuji. No prostě jsem z toho byla úplně šokovaná.
Richard Herrmann
(334) To jste byla asi dojatá,

předpokládám.

Zuzana Richter
(335) No byla, hrozně moc. Ale jediný, koho jsem tam postrádala, jako všude - i u soudu a
všude u všech mých problémů - byl můj otec. No, ale to už nespravím.
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Richard Herrmann
(336) Rozumím. A teď teda ten vlak jel dvě hodiny na hranice. Tak nějak. CO se Vám
honilo hlavou? O čem jste přemýšlela? Nebo jak jste to rekapitulovala, co bylo v Cechách?
Protože jste věděla, že se vlastně nevrátíte.
y

(337) A ještě bych se zeptal na tu větu "Takový pas dostávají ti, kteří už se nevrátí." To
ta celnice přesně kde? To bylo v den odjezdu?

řekla

Zuzana Richter
(338) Ne, to mi řekla, když jsem odvážela ty krabice a tu
nevím, tak týden předtím, než jsem odjížděla.

loď.

To bylo

ještě předtím.

Já

(339) No a musím říct, že do takového Norinberka nebo ještě dál - to asi jelo 1 pres
Frankfurt - to všechno bylo v naprosté pohodě. A pak jsem se najednou začala klepat a
klepala jsem se jak ratlík až do Bonnu. A nevěděla jsem vůbec co děje!
(340) Já jsem dokonce byla v takovém stavu, že jsem ještě asi měsíc předtím, než jsem jela
- to už jsem věděla, že opravdu pojedu - tak jsem navštívila psychologa z manželské nebo
předmanželské poradny. Dostala jsem se k tomu tak, že - a to určitě znáte - dávali tehdy v
televizi - a teď to znova dávají po dvaceti letech - v televizi od Třeštíkové ta manželství,
jak sledovala.
Richard Herrmann
(341) Manželské etudy. Vím, že to běží.
Zuzana Richter
(342) Ano. A tenkrát když to vysílali v 80. letech, tak vždycky po těch "manželstvích"
diskuse o vztazích s psychology z manželských poraden. A já na to koukala
s mojí kamarádkou, která byla u mě na návštěvě a říkala jsem: "Hele, já asi půjdu do nějaké
předmanželské nebo manželské poradny se zeptat, co mám vlastně s tím manželem dělat?!"

proběhla

(343) Spojila jsem se s ordinací pana doktora z toho televizního pořadu. Ale jeho asistentka
mi řekla: "To je velmi málo času, abychom za měsíc něco stihli!" Když ale slyšela, o co mi
jde, tak to nějak s tím panem doktorem domluvila. Pak jsem se tedy dozvěděla, že to je
jeho žena, byla to ta asistentka, která seděla tam vždycky vepředu. Takže mě opravdu vzali
a přišla jsem tam asi tak pětkrát nebo šestkrát. A odjížděla jsem v podstatě s tím, že až si
sednu do toho vlaku - to on mi totiž poradil, co mám v tom vlaku dělat - takže až si sednu
do toho vlaku, že si mám říct, nebo spíš pořád opakovat, že to je krásné, že ty ,,zasraný"
komunisty tady nechávám, že to mám všechno za sebou, to jak mi ublížili, že to jsou svině,
a že teda teď jedu už za lepším.
Richard Herrmann
(344) A ten doktor opravdu takhle mluvil?
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Zuzana Richter
(345) Ano, takhle se mnou mluvil. My jsme se s tím doktorem viděli párkrát. Ale tohle byl
závěr těch našich sezení. Tohle byl závěr jako toho celého: Jednoduše ať si uvědomím, že
jedu za lepším, jedu pryč od toho, co mi udělali. Teď mi dal ještě kontakt na nějakou
českou kolegyni v Norimberku, kdyby náhodou bylo nejhůř, tak že jí mám okamžitě
zatelefonovat, že onjí to také řekne, že když tak bych ji zavolala.
(346) Co se týče Michala, tak ten doktor vyvodil z toho, co jsem dostávala od něj za dárky
a tak, tak z mého muže udělal egoistu, a že se na něj nemám absolutně spoléhat. Vůbec!
Řekl, že neexistuje žádný důvod, proč bych se na něj měla spoléhat. Jako že ano, je tam
nějaký člověk, který v tom Německu bude na mě čekat a když se o mě postará a všechno
jako bude v pořádku, tak to bude plus, a když ne, no tak se nic neděje. Jako hůř už než co
bylo tady, hůř už být nemůže. Tak takhle jsem jela připravená do Německa!
Richard Herrmann
(347) To je opravdu zajímavé. Tak ale pořád bylo lepší, než kdybyste tam jela opravdu
nepřipravená. Vlastně jste měla snahu sama sebe ochránit, proto jste zašla za tím doktorem.
A to Vás napadlo z té televize? Teď dávají "manželské etudy po dvaceti letech".
Zuzana Richter
(348) Tenkrát, když to zrovna dávali, tak to bylo asi teprve po pěti letech. Ta Třeštíková ta
manželství sledovala teprve pár let. Ale tehdy nešlo v první řadě o ty dokumentární filmy o
těch manželstvích, tam šlo hlavně o to, co bylo po tom filmu. Bylo to snad v rámci
nějakého pořadu pro mladé. Potom proběhla vždycky diskuse s psychology. A to když
jsem viděla, tak to mě k tomu dokopalo, že jsem se spojila s tím doktorem z té
předmanželské poradny.
(349) Chtěla jsem ještě říct, jak vypadal můj první dojem ve vlaku do Německa, vlastně
moje první setkání s Německem. Tehdy přišel průvodčí a když viděl ty moje papíry, tak
říká: "Ježíš, tak zase tady máme jednu takovou!" Hned nato mi přinesl nějaké papíry, které
jsem měla vyplnit. A naštěstí tam byl pán - starší, Čech -, který uměl perfektně německy a
vyplňovali jsme to spolu. Protože já bych teda asi to tam tenkrát nezvládla. Dodneška mám
s německými papíry - ale i s českými - problém. Tohle bylo skutečně zvláštní, čím mě ten
průvodčí přivítal: "Tak teda tady máme zase jednu takovou!"
Richard Herrmann
(350) Víte co, to už bylo přeci jenom pár let po roce 68 a taková ta nálada, to nadšení pro
emigranty ze země, kterou okupovali Rusové, tak to už v téhle době vymizelo. Když
mluvíte s lidmi, kteří odešli v 69., v 70. roce, tak naopak jim bylo dáváno najevo, že jsou
tady vítáni! "Je to super, že vám můžeme pomoct!" Ale jakmile pak odcházeli lidé
v polovině 80. let, tak už takové nadšení naši západní sousedi neprojevovali.
Zuzana Richter
(351) U mě to bylo tak, že mi řekli, že musím odevzdat československé občanství a přitom
jsem musela mít ještě od německé strany, od německých úřadů papíry, že mě vůbec
vezmou. Na té německé straně museli vědět, že to všechno je v Čechách vyřešené. Nešlo
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odjet, aniž by to německé úřady věděly. To ministerstvo to muselo povolit na základě toho,
že tam je nějaký pan Richter, který se o mně postará. Jednoduše, že jim nezůstanu na krku
a že nebudu dostávat nějakou podporu nebo tak.

Richard Herrmann
(352) Tohle jsou věci, na které se příště ještě budu ptát.
(353) Mě by zajímalo, kdybyste také měla např. ten
podobného. Kdybyste to našla, tak to by bylo fajn.

vystěhovalecký

pas nebo

něco

Zuzana Richter
(354) To mám.
Richard Herrmann
(355) Nafotil bych si to, ale samozřejmě bych tam neuváděl jméno a další osobní údaje. To
sama Vy byste potom viděla, co všechno bych tam chtěl dát. Mě by zajímalo, jak tyhle
doklady, formuláře, žádosti vypadaly po formální stránce. Ale samozřejmě nechci, aby se
to někde zneužilo nebo tak. A i potom, když to zveřejním v té rigorózní práci, tak Vy to
odsouhlasíte, co tam může být a co ne, co tam chcete nebo nechcete.
Zuzana Richter
(356) Já Vám tedy musím říct k tomu jednu věc, že nevím, proč by se tam nemělo ukazovat
jméno nebo nějaké osobní údaje?! Já se za to nestydím. Chápete? Jako za co by se tam měl
člověk stydět?!

Richard Herrmann
(357) Rozumím. Dobře, tak v tom případě jsem rád. Ale člověk nikdy neví. To jenom
říkám, že jsem ochotný cokoliv odtamtud vytáhnout, vyndat, pokud si to nebudete přát.
Takhle. Ale chci tam mít i pár barevných fotografií, aby ten, kdo tu práci bude číst, což
většinou budou studenti, tak aby se seznámili s dobovými reáliemi, aby věděli, jak vypadal
např. vystěhovalecký pas, aby měli představu, co to tehdy obnášelo se vystěhovat nebo
emigrovat. Dneska už je pro takové účely výborná technika, takže já si vezmu příště
skener, noutbuk a barevně to neskenuji. A pak to můžu nechat svázat v té rigorózní práci a
myslím si, že to bude zajímavé, když tam tyto věci také budou.
(358) Ale, teď mě zajímá to, jaký jste měla dojem, když jste se najednou ocitla v cizím
kde se mluvilo německy, ve městě západního střihu. To bylo asi něco jiného, než
na co jste byla zvyklá z Prahy. Jak to na Vás všechno tehdy působilo?
prostředí,

Zuzana Richter
(359) No, ten Bonn na mě působil strašně blbě. Já jsem se těšila, jako že budu na tom
že tam budou ty veliký reklamy a všecko bude takové nějaké pestré a velké.

Západě,

Richard Herrmann
(360) Bonn je provinční, já jsem tam byl měsíc. Ale je myslím hezký.
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Zuzana Richter
(361) Já jsem přijela do Bonnu na nádraží a Michal už na mě čekal. Ten má šok z našeho
setkání! Protože já jsem mu hned něco řekla, co se nedá asi tak zapomenout. On tím, jak za
těch pět a půl let zestárnul, tak i tak nějak zmohutněl. On byl vždycky strašně hubený, ale
přitom on je opravdu vysoký, má skoro dva metry, ale byl vždycky hrozně hubený. No a
prostě mu narostl ksicht. A já jsem mu řekla, že mu vyrostla hlava. Ano, že má strašně
velkou hlavu. A to on dokonce říká i v tom filmu, protože to se asi opravdu nedá
zapomenout.
(362) Ale Bonn byl pro mě vlastně zklamáním. Jak on mě vedl z toho nádraží, tak když jste
byl v Bonnu tak to znáte, to nádraží je hned u centra. A jak mě tím centrem vedl na ten
"Mírák" - my jsme bydleli na Friedensplatzu, což je také stále ještě centrum - no tak to
bylo všecko! A teď já jsem si říkala: "Ježíš Maria, co to jako má být?! Tohle to, to je jako
divný." Z toho jsem byla docela taková přešlá.
(363) A pak až po letech se mi to, po čem jsem toužila, to jak jsem si ten Západ
to se mi splnilo až tady v Berlíně, když jsem tady byla se svým dítětem.
Kluk už zpíval od šesti a tehdy jsme našli úžasný "Knabenchor" ve Wilmersdorfu, tam co
je restaurace Slávie. A teď jsme vystoupili na Rathaus Steeglitz z S-Bahnu a měli jsme jít
na nějaký autobus a ten autobus byl dvoupatrový. A já jsem říkala: "Pojď, vylezeme si až
nahoru!". A sedli jsme si nahoře až úplně dopředu a teď to jelo tou Schlossstrasse a ta je
plná reklam a plná těch vysokých domů a tam jsem říkala: "Hele, tak to je ono! To jsem
vlastně celá ta léta chtěla vidět! Tak teď to konečně vidím."
představovala,

Richard Herrmann
(364) A v

Kolíně

se to nedalo zažít?

Zuzana Richter
(365) V Kolíně nejsou dvoupatrové autobusy. Prostě takhle z výšky něco takového
nezažijete. Tam ty nákupní třídy jsou jenom pro chodce. Tam se něco takového nezažije.
Jako ten "echt" takový ten Západ, jak jsem ho měla ve svých představách, tak ten jsem
zažila v roce 1998 na Schlossstrasse v Západním Berlíně.
Richard Herrmann
(366) Až v roce 1998?! No to je nedávno!
Zuzana Richter
(367) No jo!

Právě!

My jsme se

stěhovali

v

létě
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interview dne 2.5.2007.

Richard Herrmann
(368) Mohla bys prosím zopakovat, cos teď říkala? Děkuji.
Zuzana Richter
(369) Chtěla jsem jenom říct, že po tom soudu se paní tchýně bavila s nějakými úřednicemi
z německého velvyslanectví, protože ty tam byly kvůli tomu zavřenému Němci, který mě
vezl přes hranice. A ty řekly, že to je první případ, kdy Němec dostal jenom vyhoštění. On
vlastně jiný trest nedostal. Byl tam chudák ve vazbě dokonce o 14 dní déle než já, čekal na
vyřízení různých papírů. Já jsem byla ve vazbě tři a půl měsíce, takže on musel být čtyři.
Ale pak ho jednoduše opravdu jenom vyhostili a žádný další trest nenásledoval.
Richard Herrmann
(370) No, to je otázka. Kdoví, jestli jim tam něco nemusel slíbit. I když vlastně Tys jim
také nic neslíbila a skončilo to podmínečným trestem. Tak jste měli oba prostě kliku.
Zuzana Richter
(371) My jsme byli jako první průkopníci, kteří dostali tak nízké tresty. Ale já jsem
opravdu přesvědčená, protože jsem se pak po letech o tom bavila s lidmi - ta Praha je
strašně malá, všichni se nějakým způsobem znají - tak jsem se pak dozvěděla určité věci
od kluka, který s námi chodil na optiku jeden rok a pak se dostal na práva a pak dělal pod
tím soudcem na Praze 5, který mě vlastně soudil. Takže ten mi řekl, že to, že mě tehdy
takhle odsoudil tak, že mi dal jenom podmínku, že prý nikdo nevěděl, co to mělo znamenat,
že nikdo tomu nerozuměl. Ale že to prostě bylo tak, že ten pan soudce si soudil tak, jak on
uznal za vhodné.
Richard Herrmann
(372) Jako že ten trest byl tak nízký pro Tebe i pro toho

Němce?

Zuzana Richter
(373) Ano. A ten můj bývalý spolužák z optiky - a potom právník - tvrdil že nikdo neví,
kdo za ním stojí, ale že on soudí spravedlivě. Ale že někdo za ním musí stát, protože by si
to jinak vůbec nemohl dovolit. Všichni z něj měli strach, protože byl mladý a mysleli si, že
to je kariérista. Všichni se nejdřív báli, jako co z toho bude, jaké tresty padnou. A pak to on
rozhodl tak, že to nikdo nečekal.
Richard Herrmann
(374) A tak kdoví, jestli třeba on neměl zase nějakého vlivného příbuzného, který byl na
nějakém vysokém postu ve straně a tak dále. A ten dotyčný nad ním, nad jeho prací držel
ochrannou ruku. Člověk tohle to nikdy přesně neví.
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Zuzana Richter
(375) No jistě! Někoho musel mít, kdo mu tohle to všechno nechával projít, kdo mu to
takhle toleroval.
Richard Herrmann
(376) A ta doba byla určitě zajímavá.
Zuzana Richter
(377) No, zajímavá ... Jak se to vezme.
Richard Herrmann
(378) Zajímavá pro nás, jako pro etnology, sociology nebo historiky. Představ si, že by se
nic nedělo. No, to je trošku cynismus, uznávám. Ale tahle doba je samozřejmě lepší v tom,
že člověk takovéto nepěkné věci nemusí zažívat.
(379) Teď ještě zpátky. Nebo spíš do budoucna. Tys byla od roku 1987 v Německu. Teď
by mě zajímalo, jestli jsi měla tušení nebo neměla tušení, že to jednoho dne u nás
v Československu takzvaně praskne?
Zuzana Richter
(380) Neměla jsem tušenÍ.

Vůbec.

Richard Herrmann
(381) Po těch zkušenostech s tím
venku na Západě. Bych si tipnul.

československým

režimem jsi byla asi spíš ráda, že jsi

Zuzana Richter
(382) Samozřejmě, že za sebe jsem byla ráda. Ale také samozřejmě jsem jim to přála, když
k té revoluci došlo. To je jasné! Všichni jsme si to přáli, aby to tak jednou bylo. Ale vůbec
jsem netušila, že by to přišlo tak brzy. Vůbec mě nenapadlo, že by to opravdu takhle jednou
mohlo dopadnout.
Richard Herrmann
(383) Když se to začalo u nás "sypat", nejdřív v NDR v září, v říjnu, začátkem listopadu a
najednou pak i u nás po tom 17. listopadu a pak ještě v prosinci, tak jak jste to vnímali
s Michalem v Bonnu? Asi jste se to dozvěděli v televizi?
Zuzana Richter
(384) Já jsem seděla u televize a plakala jsem. No jo, no. To bylo
byl hodně silný zážitek.
Richard Herrmann
(385) Plakala jsi dojetím.
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Zuzana Richter
(386) Dojetím, ano. To bylo veliký.
(387) Třeba v tom Bonnu vůbec nevědí, co se vlastně v těch Čechách děje, nikoho to
nezajímá. Ale je také nezajímá, co se děje nebo dělo v bývalém Východním Německu.
Když jsme se přestěhovali sem do Berlína, tak jsem najednou mohla vidět dokumentární
filmy o tom, jak ještě v dobách DDR tady z Východního Berlína si lidé udělali tunel, aby se
dostali přes Berlínskou zeď. Já jsem do té doby v životě takovéto příběhy neslyšela.
Jednoduše v Bonnu to bylo absolutně neznámé.
(388) A spedelně tady v Berlíně! Asi tím, jak byli neustále v kontaktu s tím Východem, jak
byli obklopení tím DDR, tak se všechno tak nějak víc asi vědělo, co se děje, co se tam a
tam stalo. A neustále to tady do nás hustí. I vlastně od toho roku 1998, když jsme sem
přijeli, tak stále běží něco v televizi, ke každému výročí. Takže neustále nám to podsouvají,
neustále se na to můžeme koukat a připomínat si to. A já jsem tehdy z toho byla ohromně
překvapená, jak ty enderáci chudáci trpěli. Já jsem to vůbec nevěděla. Ty na tom byli
daleko hůř než my.
Richard Herrmann
(389) No já nevím, jestli na tom byli hůř. Před jenom v DDR docházelo k určitému
uvolnění. Už v 80. letech bylo možné drobné podnikání a vystěhovat se na západ za
určitých okolností také šlo. Zhruba od roku 1984, tedy v době, kdy Ty ses snažila se dostat
ven, řada východních Němců se mohla vystěhovat. Protože tehdy bavorský premiérministr
Joseph Strauss poskytnul nenávratnou půjčku DDR. Jednalo se snad o částku přes jednu
miliardu západoněmeckých marek. Oni to vypočetli, že na hlavu to bylo asi 40 tis. Marek.
A vlastně byli povinni postupně propouštět žadatele o vystěhování z východního Německa.
A to se také dělo! Řada lidí z Východního Německa se mohla vystěhovat, když doložili, že
tam mají opravdu příbuzné atd. I když si myslím, že tam pak také hrálo roli, že měli známé
na úřadech, které toto vystěhování měly na starosti a hlavně v partaji. Takže od poloviny
80. let řada Východních Němců - a bylo jich několik desítek tisíc - dá se říct bez problémů
během několika měsíců si vyřídili papíry a mohli se vystěhovat za příbuznými do
Západního Německa.
(390) A to se také úplně zas tak neví, proč najednou bylo možné se z DDR relativně snadno
Znám Němce, kteří se takhle vystěhovali a do teďka nevědí, že za tím byla
německá nebo potažmo bavorská vláda, že za tím byly peníze ze Západu, že v podstatě byli
vykoupeni. Protože úřady tady ve Východním Německu se tvářily, že prokazují velikou
milost svým občanům, když je pouštějí do Západního Německa. Ale ve skutečnosti musely,
protože ty západní Němci na tom samozřejmě trvali. Takže před jenom byli natolik slušní,
že to i dělaly, že ty podmínky toho "obchodu s lidmi" více méně dodrželi. A poznal jsem
víc takových lidí, např. v Mnichově, kteří odešli v roce 1986 a mysleli si: "No, ono to tehdy
bylo snadné. Jo. Prostě to šlo. Podal jsem si žádost o vystěhování a šlo to!" Ale šlo to,
protože někdo za ně zaplati1. A ten nápad přišel díky tomu, že už předtím DDR požadovalo
za propouštění východoněmeckých disidentů zhruba nějakých 80 tis. západoněmeckých
marek na hlavu. To se takhle vykupovali nepohodlní občané - disidenti. No a pak Joseph
Strauss nabídl tu půjčku, která se nikdy nevrátila a díky ní ca. dvacet tisíc - možná víc východních Němců se mohlo vystěhovat. A to legálně, bez problémů. A tohle se
samozřejmě nikdy u nás nestalo.
vystěhovat.
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Zuzana Richter
(391) Dobře, u nás se tohle nestalo, ale zase na druhou stranu, když vezmeš to, že mě
takhle pustili na podmínku domů. Tak jsem pak o tom také uvažovala, co v tom všechno
mohlo být, jak to jenom bylo možné?
(392) Když jsem se byla podívat na mé spisy, protože mi opravdu vrtalo hlavou, jak k tomu
došlo, že mě chytili, tak to jediné, co jsem si okopírovala z těch mých spisů byla žádost
z německé SPD na moje propuštění. Je fakt, že jinak jsem se z těch spisů samozřejmě nic
nedozvěděla o tom, že by byl na mě někdo nasazený.
(393) Michal mi pak vyprávěl, že se znal s panem Lévym, to byl také Čech, ale židovského
kterého potrápili jak nacisti tak i komunisti. A ten pan Lévy také emigroval. Byl to
žurnalista a dělal redaktora v Právu lidu. Možná že jsi o těch novinách slyšel. To byly
noviny, které vycházely pro krajany nejenom v Evropě, ale také všude po světě; ty noviny
posílali až do Kanady, do Ameriky, všude. Ten pan Lévy žil ve Wuppertaalu, před dvěma
nebo třemi roky zemřel chudák na rakovinu, což je teda obdivuhodné, že se dožil takového
věku, protože za komunistů byl nasazený v uranových dolech. A on zastupoval v emigraci
českou SPD, kterou po roce 1948 v Československu úplně zrušili.

původu,

(394) A ti se měli údajně snažit přes tu německou SPD, protože ta česká strana byla
v emigraci nějak napojena na tu německou, tak měli, jak jsem údajně slyšela, o mě nějak
bojovat. A opravdu jsem v těch spisech našla, že tam od SPD byla poslaná žádost. Ale stálo
tam, že na ní československé úřady nereagovaly. Takže tohle tam stálo v těch mých spisech
od STB. Ale to je možné, že to v tom mém rozsudku také hrálo velkou roli. Že jsem díky
tomu dostala tak nízký trest.
(395) To je jedna věc. A druhá věc je ta, že já jsem nebyla klasický emigrant. U mě vlastně
nešlo o pokus o emigraci bez ničeho. Já jsem podala předtím dvě žádosti, které mně
opakovaně zamítli.
Richard Herrmann
(396) To je přesně to, co v tom pořadu nebo i v té knize

řekl

Otakar Motejl.

Zuzana Richter
(397) A to bylo pro mě veliké plus! Protože já jsem to opravdu zkoušela nejprve legální
cestou! Ale oni mi to prostě nepovolili! Myslím, že na emigranta, který by tehdy nic jiného
nepodniknul, než že by si řekl, dobře, tak já to teda zkusím a pak by rovnou nelegálně
zkusil opustit Československo, tak by se ty soudy dívaly úplně jinak, než na někoho, kdo si
už předtím podal dvě žádosti o vystěhováni. Takže si také myslím, že možná ten soudce,
který to takhle rozhodl, bral ty moje předchozí žádosti jako velké plus, které mu umožnilo
ten rozsudek udělat takhle mírný.
Richard Herrmann
(398) V těch 80. letech - a už i ve druhé polovině 70. let - bylo už složitější někoho
odsoudit na delší dobu. Při Chartě 77 vznikl také Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných,
který se snažil monitorovat případy nespravedlivě odsouzených lidi. A ve chvíli, kdy tento

270

PŘÍLOHA 5

5. Interview - Zuzana Richter

výbor zaměřil fokus na nějaký případ, na nějakou osobu, tak bylo jasné, že ty tresty, které
původně byly odhadovány na několik let, tak se vzápětí sníží třeba na půl roku, několik
měsíců či podmíněné tresty. Nebo že toho člověka komunistický aparát nebude tak dlouho
ve vězení držet, že ho potom na nějakou amnestii propustí. Takže tam byla vždycky šance,
jakmile nějaký případ dostal určitou mediální nebo politickou podporu ze zahraničí, i
z venku samozřejmě, tak v ten moment bylo jisté, že ti lidé vyváznou s několikaměsíčním
trestem, že to nebude několik let. A to si myslím, že se u Tebe asi dělo.
(399) Ale byly případy, kdy to vůbec neplatilo. Nedávno jsem četl v RESPEKTU o jednom
člověku, který byl zavřený až snad do roku 1988. A to někdy od poloviny 70. let. Celkem
byl zavřený snad 14 let za naprosto vykonstruované obvinění. Něco podobného jako pan
Valenta, kterého podezírali ze špionáže. Tehdy tenhle mladý člověk měl sen, že se chtěl
stát pilotem a ve volném čase chodil pozorovat letadla na letiště a učil se samozřejmě
angličtinu, kterou jako budoucí pilot by potřeboval. A krom toho měl spoustu literatury o
letadlech, konstrukci letadel atd. A oni byli přesvědčeni, že to je špion a prostě ho zavřeli a
on se vyhrabal z vězení až těsně před revolucí. Šel tam jako mladý, devatenáctiletý kluk a
vyšel a bylo mu přes třicet. Jeho matka nejprve posílala nejrůznější žádosti soudu,
vyšetřovatelům, zástupcům komunistické strany. Ale nikdy ji tenkrát nenapadlo spojit se
s disidenty. Myslím také, že ji doporučili, ať žádné dopisy už nikomu nepíše, protože
svému synovi takto jenom přitíží. Ten kluk musel být uvězněný někdy v době, kdy
vznikala Charta.
(400) A v té době samotní chartisté nevěděli, jak jednat s takovýmto bezprávím. A právě
"Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných" měl toto řešit. Vzniknul ale až později a někdy
v letech 78, 79 začal opravdu fungovat. A tam byl opravdu problém v tom, že ti příbuzní
tady toho kluka, nepodnikli ty správné kroky. Je nikdy nenapadlo kontaktovat, napsat dopis
do zahraničí, na nějakou ambasádu, cokoliv. Ti příbuzní se vzdali veškerých nadějí a on
tam opravdu v tom vězení bručel skoro až do revoluce. A bohužel se mu tam staly i dost
ošklivé věci, protože byl mezi nějakými šílenými delikventy, mezi nějakými vrahy a
někteří ho zneužívali a tak dále. Ve chvíli, kdy dotyčný zatčený byl disident nebo na něj
byla na směrována pozornost ze Západu, tak v ten moment byli komunisti opatrnější a
dávali tresty nižší. Ale ve chvílí, kdy byl neznámý, jednoduše "no name", tak opravdu to
mohlo dopadat i takto tragicky!
Zuzana Richter
(401) Já jsem taky byla "no name". Ale nakonec, když to tak vezmu a přemýšlím o tom,
tak asi ne. Protože už to, jak Ty říkáš, že když ze Západu se někdo zajímal, tak to mohlo
něco přinést.

Richard Herrmann
(402) Nějakou pozornost ten Tvůj případ asi vyvolal.
Zuzana Richter
(403) Jistě. Já když si vezmu ty mé kolegyně tam v tom vězení, jak dlouho trvalo, než jim
vyšetřili vůbec jejich případ. Kolik měsíců ony proseděly jenom na té vazbě.
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Richard Herrmann
(404) Ty byly také politické? Ty kolegyně?
Zuzana Richter
(405) Ne, ani jedna. To bylo takové to rozkrádání socialistického majetku a různé šlapky a
tak. Ale stejně představ si, že za rozkrádání socialistického majetku, tam byla jedna, která
tam už byla asi šestnáctý měsíc! Prostě šestnáct měsíců být jenom na vazbě a čekat!
Richard Herrmann
(406) Ve

vyšetřovací vazbě?

Zuzana Richter
(407) Ano, ve vyšetřovací vazbě. To půl roku tam strávit, to bylo úplně normální! A já
jsem tam byla celkem tři a půl měsíce. Můj případ se vyšetřoval dva měsíce! To co jsem
tam proseděla dál, to se čekalo na soudy a tak dále.
Richard Herrmann
(408) Ale to je v Česku problém i dneska. To je to skutečně u nás dost velký problém, že se
v Česku nenaplňuje včas právo na rozsudek. Že lidi čekají i několik let! Prostě lidi čekají,
že budou včas odsouzeni. V RESPEKTU byl na toto téma zajímavý článek a u něj byl
obrázek člověka ve vazbě a u toho obrázku byl takový podtitulek: "Už ani nevím, jak to
tenkrát bylo." V tom RESPEKTU vždycky napíšou nějakou legrační glosu pod ty obrázky
nebo fotky. Ale já mám pocit, že ten člověk, o kterém byl ten článek, že jeho případ
vyšetřovali snad osm let. A je asi fakt, že pak ti lidé už nejsou schopni po těch letech
popsat přesně tu událost, za kterou mají být souzeni, protože jednoduše ta paměť zkresluje,
vytěsňuje. Takže to je problém, který je v Česku dodneška, že u nás vyšetřování trvá
hrozně dlouho. A tak to bylo asi už i tehdy. To je otázka, jaká je vůle nejen těch soudců,
těch lidí, kteří to mají na starosti, ale i těch vyšetřovatelů, kteří mají poskytovat podklady.
(409) Já ale myslím, že nad Tebou bylo pár nějakých andělů strážných, protože Tys v té
vazbě opravdu nebyla dlouho. Ale určitě ten Tvůj případ musel někde vyvolat nějakou
odezvu, reakci. Možná hrálo roli i to, že do toho byl zavlečený ten Němec, který vám chtěl
pomoct. Už tohleto je mohlo znejistit: Co když někdo ze Západu kvůli němu začne vyvíjet
nějakou aktivitu?! A toho se možná mohli obávat. Ale to jenom tak spekuluji.
(410) A teď ještě zpátky k tomu
Jak to tam probíhalo?

vězení.

Jaké to tam bylo? Co se tam stalo? Co se tam dělo?

Zuzana Richter
(411) Tak máš pár dní čas?! Jo?
Richard Herrmann
(412) Já bych potřebova~ abys to

řekla

pár slovy.
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Zuzana Richter
(413) Takhle bych to řekla. Já jsem se předtím s disidenty nestýkala, ale vím, že jsme měli
v partě kluka, kterého jednou nějak přichytili, strčili ho do té Konviktské. Ten nám to pak
vyprávěl, jak to tam vypadá. To může vyprávět každý, co chce, teď si můžeš číst knížky o
tom, kde to je všechno popsané, jak je tam vyslýchali a tak dále, a tak dá1. Ale stejně, když
to nezažiješ, tak si vůbec nedovedeš představit, že něco takového existuje. To si připadáš,
jak Alenka v říši divů. To je prostě neuvěřitelné, že něco takového opravdu existovalo. To
je prostě neuvěřitelné! To já to do dneška nechápu, že to vůbec mohlo být. Jako to vůbec
nebylo lidské, to co tam bylo!
Richard Herrmann
(414) Myslíš ty podmínky při těch výsleších?
Zuzana Richter
(415) No jistě!
Richard Herrmann
(416) A ti vyšetřovatelé, když se vyptávali, tak jak se chovali? Byli drsní? Jací byli?
Zuzana Richter
(417)

Nepříjemní!

Richard Herrmann
(418) Nepříjemní. Chovali se k Tobě hrubě? Že by Tě fyzicky nějak nenapadli? Nějakým
pendrekem nebo tak?
Zuzana Richter
(419) Ne! To ne. Kdyby sis přečetl tu knížku konečně, tak bys

věděl.

Richard Herrmann
(420) Já siji přečtu!
(421) Ajak to vypadalo pak v té vyšetřovací vazbě?
Zuzana Richter
(422) V té době, když jsem tam byla já, tak jsem měla velkou výhodu v tom, že dávali
prvotrestané s prvotrestanýma na jednu celu.
Richard Herrmann
(423) Kdo to je prvotrestaný?
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Zuzana Richter
(424) Prvotrestaný? Že to nejsou žádní vyvrhelové, kteří už jsou podesáté ve vězení. Což
asi byla velká výhoda. O tom mi teda ty kolegyně vyprávěly, že to je hrůza, kdyby člověk
musel být s nějakými recidivisty na jedné cele.
Richard Herrmann
(425) Kolik vás bylo na cele?
Zuzana Richter
(426) Tak různě. Já jsem byla na cele se třemi, pak jsme byly jenom dvě a pak jsem se
dostala nakonec do cely, kde nás bylo jeden čas osm, pak zas jenom pět. Tak různě. A
protože to byla vyšetřovací vazba, tak v té vazbě byli lidé odevšad. Přicházeli tam lidi třeba
až z Ostravy, protože byli postaveni až před Hlavní soud.
(427) Ale ještě bych se chtěla vrátit k té knize, kde popisuji ten svůj pobyt ve vazbě. Já
jsem se teď pustila do korektur těch čárek a háčků, co v tom textu zmizely a tak jsem si
zase plno věcí připomněla, které jsem samozřejmě také už zapomněla. A tam popisuji, jak
se mě ptala jedna z těch bachařek, když jsem tam přišla jako nová, za co tam jako jsem. To
bylo už pak na Ruzyni, to už nebylo v Konviktské. A když jsem jí to řekla, za co jsem ve
vazbě, tak ona nato: ,,No jo, tak to aspoň aby jsi počítala tak osmičku!"
Richard Herrmann
(428) Co tím myslela

"osmičku"?

Zuzana Richter
(429) Osm let! A já jsem pak žila v šoku několik dní, než jsme se dostali k tomu, že jsme
měli možnost si půjčit různé zákoníky. To ti půjčili, když jsi je o to požádal. A opravdu
jsme to tam našl~ zjistili jsme, že podle toho, jak je to teda vážné, tak to první, to nejmíň
vážné bylo od půl roku do tří let. A pak se to teda zvyšovalo, když k tomu ještě přibyla
nějaká zrada a já nevím co všechno.
Richard Herrmann
(430) Tys

měla

to falšování dokumentů k tomu. Ne?

Zuzana Richter
(431) No, to ještě k tomu. Ale to ona nevěděla, ona slyšela ode
republiky" a řekla rovnou: "Tak to je na osmičku!"

opuštění

Richard Herrmann
(432) To je hrozné! No a v té knížce to je tady to všechno popsané?
Zuzana Richter
(433) Ano, to tam je.
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Richard Herrmann
(434) Já si to pak musím přečíst. Samozřejmě, to je jasné. Nejde, abych si to nepřečetl.
Vidíš, už jsem si koupil tady tu druhou knihu od Navary ,,Příběhy železné opony II". Tu
bych si koupil tak jako tak, ale já jsem si ji koupil kvůli našemu interview, než jsem
odjížděl z Prahy
(435) Tak co bys mi ještě

řekla

zajímavého? Anebo já se zeptám.

Zuzana Richter
(436) No, to radši.
Richard Herrmann
(437) Jak se cítíš dneska po těch letech tady v Německu? Jako doma? A je Ti Česko tak
stále ještě trošku domovem? Nebo to máš tak napůl?

nějak

Zuzana Richter
(438) Já mám teď dva domovy.
Richard Herrmann
(439) Tak to cítíš?
Zuzana Richter
(440) Ano.
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