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1. Úvod 
 
Psát v prostředí fakulty humanitních studíí životopisnou zpověď Zdeňka Pince je zvláštní 

formou sadomasochismu. Na rozdíl od narátorů, které zná jen tazatel a vedoucí práce, jsou 

zde s dikci doc. Pince obeznámeni všichni, a to velmi důvěrně. Samotný vztah narátora a 

tazatele je zároveň předznamenán nejen rolemi, které takové pozice nesou, ale i jistým 

druhem očekávání, jež se zakládá na osobní historii více než pětileté. Stejně jako v takovémto 

případě neexistuje únik do stylisticky nenáročné formy, neexistuje z počátku ani já a Ty bez 

„apriorních“ přívlastků. Přesto však nemohu být za tuto příležitost vděčnější. 

K Oral history jsem se dostala jako slepý k houslím. Po celou dobu studia jsem se zajímala a 

profilovala směrem k antropologii postižení a přednášky Mgr. Kašpara jsem navštěvovala 

čistě jen ze zájmu. Poté, co „řízením osudu a náhodou“ došlo k situaci, že původní záměr mé 

diplomové práce nebyl realizovatelný, přešla jsem do tutorialu Mgr. Kašpara, který – i proto, 

abychom se od původní inspirace tématem příliš nevzdálili – za narátora navrhl doc. Pince. 

Proti jsme byli oba – já i narátor: já pro nesmiřitelnou ambivalenci respektu a vzdoru, jejíž 

stopu naše setkání tehdy nesla, narátor proto, že způsob mé práce a zejména její časovou 

amplitudu velmi dobře znal (jako šestiletý uchazeč o bakalářský titul samozřejmě jeho výtku 

dokonale zhmotňuji). I přes všechna tato „ale“ jsme se však v prosinci 2007 sešli na 

informativní schůzce a v lednu 2008 začali nahrávat. 

Přednes doc. Pince, vypilovaný léty přednášek a tisíci přečtených stran, je pro tazatele, 

zejména pak tazatele postupujícího ve formátu Oral history, darem i řeholí. Málokterý narátor 

je schopen zpatra hovořit na nadhozené téma hodiny. Proud slov se valí jako řeka, 

jednotlivými asociacemi odhaluje další a další zákoutí minulosti a přesto se stále drží jedné 

linie jako Ariadniny niti. Ve své podstatě pak takový rozhovor – dá-li se vůbec rozhovorem 

nazvat – zcela naplňuje pojem životopisné zpovědi.  

 

1.1 Životopisná zpověď a interview 

Životopisná zpověď se snaží zachytit životní příběh narátora, jeho osudy a prožitky, a zároveň 

odhaluje historické procesy a období z narátorova zorného úhlu. Mapuje proces proměny jeho 

postojů, názorů a zkušeností na pozadí tzv. velkých dějin. Interview, druhá z možných metod 

Oral history, se naproti tomu váže ke konkrétní historické události, kterou dotazovaný prožil, 

a na níž má určitý náhled. Interview je zpravidla řízeným rozhovorem, neboť tazatel si klade 

za úkol získat informace především o určité události v minulosti, nezávisle na tom, zda byl 

dotazovaný jejím přímým účastníkem nebo pouhým pozorovatelem. Tazatel vstupuje do 



 5 

rozhovoru častěji, jeho otázky jsou konkrétnější a zpřesňující. Obě tyto metody jsou ve 

formátu Oral history zcela legitimní, respektují – li subjektivní přístup dotazovaného 

k rozkrytí jeho osobního prožitku, ve svém technickém provedení se od sebe však značně 

liší1.  

U řady narátorů, nepřivyklých strukturované formě dlouhého vyprávění, je mnohdy třeba, i v 

rámci metody životopisné zpovědi, do vyprávění otázkami vstupovat a narátora jimi 

podněcovat a vést2. V případě doc. Pince nic takového zapotřebí není. Naše rozhovory se, 

s výjimkou informativní schůzky, všechny odehrávaly u doc. Pince doma, v nesmírně 

přátelské atmosféře, mnohdy se sklenkou vína a jídlem. Po vytýčení tématu doc. Pinc začal 

s vyprávěním a patrně nikdy neskončil za dobu kratší než je hodina a půl. Frázování času, o 

němž v rámci svých vzpomínek mluví, je i z jeho přednesu více než patrné, byť zde jde o 

vnímaní času jako přednášky.  

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využít daru samospádem plynoucího vyprávění a do 

vyprávění nijak nevstupovat. V celém textu se tak nachází jen několik málo vstupů tazatele, 

přičemž polovinu z nich naopak představují odpovědi na otázky položené narátorem.  

 

Dělat dobře řemeslo Oral History - zaznamenávat vyprávění jiných – znamená mít jednu 

důležitou vlastnost: ctižádost být druhý, nenápadný, ten vzadu. První je vždy ten, kdo vypráví, 

ne já, O'. 

Jeho řeč musí plynout jako řeka a nezastavovat se o kameny zbytečností, jimiž jsou mé 

mnohomluvné a sebeprosazující otázky. Zaznamenávat vyprávění druhých není investigativní 

žurnalistika, ale spolupráce. 

Dělat dobře řemeslo Oral History znamená být trpělivý, mít nadprůměrnou porci empatie, mít 

„plechový“ zadek, protože většina práce se odehrává u nekonečného přepisování nahraného, 

a ono nahrané je třeba přepsat tak, aby při autorizaci dotazovaný uvěřil, že čte skutečně to, 

co řekl, či říci chtěl – a že to má smysl. 3 

 

 

 

                                                 
1 M. Vaněk, P. Mücke, H. Pelikánová: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, s. 75-77 
2 Srv. podpora narátora in: M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, Praha 2004, s. 56 
3 Tzv. Teoretické minimum Mgr. Jana Kašpara - Smysl rozhovoru a úskalí jeho přepisu (oral history?), pouze 
v elektronické podobě 
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1.2. Orální historie a prameny 

Ačkoliv je orální historie stará jako dějiny samy, mluví se o ní často jako o nejmladší 

historické výzkumné metodě. Tento rozpor spočívá v asi dvě stě let staré potřebě označit 

postupy, jak se touto cestou dobrat k informacím, za metodu a povýšit ji v očích veřejnosti a 

legalizovat ji pro odborné a badatelské využití.  

Pojem orální historie byl poprvé použit asi roku 1863 v USA. Ujal se tento název, ač je silně 

kontroverzní: konečný výsledek orální historie není orální a není historie. Je jím přepis, toho, 

co osoba sdělila. Ovšem pouze tzv. orální historie umí postihnout „malé dějiny“, dějiny 

jednotlivce, který žije a má paměť4. 

V českém prostředí se orální historie mohla začít rozvíjet až po pádu totalitního režimu v roce 

1989, ačkoliv sepisování pamětí (nikoli v intencích oral history) mělo i v Čechách dlouhou 

tradici. Nesnadná dostupnost odborné literatury přispěla k tomu, že trvalo určitý čas, než se 

historická obec s teorií i metodikou Oral history seznámila, a i v dnešní době je tak nabídka 

titulů pojednávajících o tomto tématu značně omezená.  

Při přípravě této práce jsem tedy vycházela z v současnosti jediného teoretického základu, 

který představují knihy Miroslava Vaňka a manuál Jana Kašpara.  

 

1.3. Fragmenty 

Přestože má tato práce podtitul „Životopisná zpověď Zdeňka Pince“, nepokrývá a ani 

pokrývat nemůže celý jeho život. Když jsme s tímto projektem začínali, vymezili jsme 

základní strukturu témat, kterých se naše rozhovory měly týkat. Konfrontace s realitou zcela 

odlišného (Pincova) myšlenkové systému byla velmi bolestnou lekcí, za níž jsem těmto 

rozhovorům obzvláště zavázána.   

Pro úplnost uvádím původní, doc. Pincem odsouhlasenou strukturu našich rozhovorů. 

 
I.  Handicap 
-   Rodina (+ Podkarpatská Rus) 
-   Obrna – od dětství dodnes 
 
II. Zvířata 
-  Psi  - chov ptáků – „pašeráctví“ – zbavování se ptáků – kabinet mezidruhové  
komunikace 
 
III. Politika 
-    privilegované město Příbram – město uranu 
-    útěk z Příbrami k filosofii 

                                                 
4 : M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004 
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-    studium na FF → absolutorium → funkce u Patočky 
-    1968/9 
-    odchod ze školy → romské kurátorství 
-    podpis Charty, role v ní → vydávání sebraných spisů Patočky 
-    reakce na převrat 89 
-    epizoda na PedF, návrat na akademickou půdu 
-    založení IZV-FHS 
 
IV. Filosofie 
-    co to je filosofie, interpretace sebe sama jako filosofa 

 

 

Přestože jsme většinu jednotlivých bodů postihli, zůstala řada věcí opakovaně nevyřčena, 

ačkoliv jsem se na ně, mnohdy i výslovně zeptala. Čtvrtou část jsme zároveň z důvodu mé 

nemoci už ani dotočit nestihli. Celá tato práce tak ve své podobě představuje fragmenty 

jednoho života, které i ve stávajícím rozsahu dalece překračují rozsah bakalářské práce. 

Existují pro to patrně dva důvody. Přestože jsme s doc. Pincem strávili hodiny, pořídili 

jedenáct hodin čistého času vyprávění a já jsem přinejmenším deset z nich v této práci 

použila, nebylo potřebného času dostatek. Komplexní životopisná zpověď – jak se zdá – 

nemůže být dobře předmětem bakalářské práce. Druhým pak, patrně mnohem důležitějším 

důvodem, je existence klíčových dilemat, témat, ke kterým se často a stále jinak vracíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2. Pracovní životopis Zdeňka Pince 
 
 
Datum a místo narození:  10. 2. 1945, Příbram 
Akademické tituly:  Doc. PhDr. 
Adresa pracovištěˇ:   FHS UK, U kříže 8, 158 00 Praha 5 
 
Postavení na pracovišti: FHS UK: proděkan pro studijní záležitosti, ředitel IZV 
Vzdělání a klasifikace: vysokoškolské, filosofie a sociologie (FF UK) 
 
Praxe: celkem 36 let 
1968 - 9: Literární listy, redaktor 
1969 - 73: FF UK, interní aspirant, odb. asistent (u prof. Jana Patočky) 
1973 - 90: různá povolání (noční hlídač, sociální kurátor, systémový analytik atd.) 
od 1990: vysokoškolský učitel UK 
 
Akademické funkce: 
člen VR FF UK    1995-98 
člen VR PedF    1990-99 
člen VR CTS     od 1990  
člen VR FHS     od 2000   
člen VR FHS ZČU    od 1999  
člen AS UK     1990-94 (1992-4 člen předsednictva) 
předseda AS PedF                               1990-92  
člen AS FF UK     1996-97 
 
Přehled nejvýznamnějších aktivit: 
A/ tvůrčí aktivity: 
● Vedoucí kolektivu řešitelů „Projektu bakalářských studií humanitní vzdělanosti UK“ (viz 
též grantový projekt „Humanitní studia nového typu“). 
● Vedoucí autorského kolektivu projektu magisterských studií univerzitního typu pro UK 
„Integrální studium člověka“. 
● Projekt „Výchova k ústavnosti“ rep. garant spolu s prof. Jařabem; oponent projektu a 
koncepce předmětu Občanská výchova pro 2. Stupeň (řešitel prof. P. Piťha); 
● Koncepce oborového studia filosofie na FF UK a koncepce studia religionistiky na FF UK 
(vedoucí aut. kolektivu) 
● „Edice základní vědecké literatury pro humanitní studia“ (GAČR 1993-96) 
● Spolupráce na koncepci výzkumného centra VCVOE  
● Řešitel grantového projektu FRVŠ „Příprava na práci v etnicky pluralitním prostředí se 
specifickým zaměřením na Romy“ 
● Člen řešitelského týmu komplexního grantu GA ČR „Dialog ve světě lidí a strojů“. Osobní 
úkol: řešení problému formalizovaných a ritualizovaných projevů komunikace. Vytvoření 
fondu záznamů komunikačních situací.  
● Člen řešitelského týmu grantového projektu GA ČR „Mezietnické vztahy a problematika 
multikulturní společnosti.“ 
● Garant projektu MŠMT ČR “Výzkum intolerance a xenofobie školní mládeže“ 
● Poradce nám. ministra školství (2/98 – 2/00) 
● Spolupracovník výzkumného centra VCVOE (společné pracoviště  MU Brno, UK Praha, 
AV ČR) 
 



 9 

B/ Publikační aktivity: 
Monografie: 
Antropologie a etika, Triton, Praha 2003, 167 str. ISBN 80-7254-372-5 
Fragmenty k filosofii výchovy, Oikoymenh, Praha 2000, 149 s.  
Počítat do pěti - eseje, promluvy a marginálie, Sofis, Praha 1998, 232 s. 
 
Studie, eseje, sborníky: 
Člověk v antické polis, in: Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996, s.17-26 
L´educazione comme movimento esistenziale e prospettiva dell ´anima apperta, in 
Identita culturale e valori universali: Comenio e Vico, ed. Luciana Lepri, Roma: Armando, 
1998, s. 73-85 
Tolerance a pluralismus, in: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1-2/1996, s.21-31 
Poznámky k tělesnosti a identitě ve světle descartovských motivů, in: Filosofické dílo 
René Descartesa, Filosofia, FÚ AV ČR, Praha 1998, s.189-198 (kniha byla vydána na počest 
650. výročí založení UK) 
Agón a filia, in: Pohyb a tělo, Praha 1998, s. 193-6 
Instinkty, pouta, informace - sborník k šedesátým narozeninám I.M. Havla, říjen 1998, 7 s. 
Tragikomické kořeny sokratického dialogu - sborník k sedmdesátým narozeninám prof. J. 
Peškové,  FF UK 1999, 11 s. 
Školy pro další tisíciletí, Nová přítomnost, Praha 5-6/97 (německá verze jako referát na 
česko-durynské konferenci v Karolinu)  
První republika v pojetí Emanuela Rádla. Svědectví, 18, 1983, č. 70-71, s. 315-338. 
(pseud. Karel Žádný) - reprint „Emanuel Rádl náš současník“, in: Historické studie, 6, 1983, 
sv. 12, 52 s. 
The Idea of Czechoslovakia: Theory, History and Politics. CCES ISSN 0731-5430, 
Princeton, USA, vol. 10 , s. 36-45 
Češkijat filosof Jan Patočka, in: Almanach Bochemija, Sofia1998, č. 4, s. 5-7 
 
 
Členství ve vědeckých a odborných společnostech: 
člen Nova Spes, Italia  
člen Filosofické jednoty  
čestný člen Bohemia Club Sofie 
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1. nahrávací den (předpokládané téma: Dětství) 

datum: 24.1.2008 kde: v bytě narátora  od kolika do kolika: 16,30 – 18,30 

 

Narodil jsem se v pětačtyřicátém roce, na konci války. Podle vyprávění mých rodičů jsem byl 

velmi živé dítě s tendencí silně se prosazovat ve společnosti a do necelých čtyř let jsem byl 

takovou centrální osou rodiny. A v těch čtyřech letech – to jsou všechno časy,  které si člověk 

vlastně nepamatuje a z jejichž vzpomínek zůstane jen pár obrazů, vlastně všechny tyhle 

vzpomínky jsou vzpomínky, které člověk přijme do svého života z vyprávění druhých lidí – v 

těch čtyřech letech jsem najednou onemocněl a nikdo nebyl schopný určit, co se mi stalo. 

Léčili mě nějakou dobu na revmatickou horečku, až se ukázalo, že jsem dostal dětskou obrnu. 

To byla tehdy hlásná americká nemoc, kterou sem přivezli spojenci a podle jedné interpretace 

jsem byl její vůbec první poválečný případ. To znamená, že když už se zjistilo co mi je, bylo 

na aktuální léčbu pozdě a následky zůstaly poměrně velké. Z doby nemoci mám vlastně 

jenom jednu aktivní vzpomínku, která se dá spojovat s tím, co se často vyskytuje v různých 

vyprávěních o druhém životě a životě po smrti. Z vrcholné fáze  nemoci mám v mysli obraz, 

kdy vidím své tělo na stole v nemocnici. Nemocnice vypadá spíš jako márnice a o mém těle, 

tam na stole ležícím, se baví dva muži v bílých pláštích - že nevydrží, že už to nebude dlouho 

trvat a šmidra. Je pravda, že v mé nemoci objektivně vzato nějaká taková fáze musela být a 

vím, že ta vzpomínka je spojena s výraznou potřebou říct „ale ne, není to tak“.  Neřekl jsem 

asi nic a posléze se z nemocnic vyhrabal. Zůstala mi ochrnutá pravá část těla, což se pak 

rehabilitačně v horní části těla prakticky spravilo. Pravá noha zůstala silně atrofovaná a 

vlastně nerostla. První období po onemocnění jsem nemohl chodit, což takhle malému dítěti 

ale brzo přestane vadit. Je pro ně pohodlné, že ho všude donesou. Vadit to člověku začne 

posléze. Já jsem znova začal chodit někdy na konci první třídy, tedy asi po třech letech od 

onemocnění. První léta nemoci věnovali rodiče obrovské úsilí tomu, aby dosáhli zlepšení 

nebo zachránění. Zkusili vlastně všechno, od standardních lékařských postupů až po ty 

šarlatánské, nestandardní, babské. Pamatuju si, že mi přikládali jakési povzbuzení života 

z býčích žláz. Později jsem dostal terapii, která spočívala v tom, že jsem si měl nohu 

napařovat nad lázní z nějakých bylin. Protože jsme bydleli v bytě, kde nebyla koupelna a 

netekla teplá voda, musela se vždycky voda svařit v hrnci na kamnech. Zavařilo se to a já 

jsem si pak nohu sám nad kýblem napařoval. Matka měla tehdy ještě sestru, která byla 

maličká, takže se musela starat o všechno. Rodiče byli do značné míry hrdinové, protože se 

pustili do pokusu o další potomstvo právě ve fázi, kdy jsem onemocněl. Vlastně v reakci na 
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to. Za války, předtím než jsem se narodil, dvě děti umřely, takže traumatický zážitek rodiny 

musel být  velmi silný. Protože byliny byly zřejmě trochu aromatické a protože jsem byl ani 

ne sedmileté dítě, stalo se, že jsem zaklimbal. Nohu, kterou jsem si měl nad kýblem držet,  

jsem upustil a vydatně si ji opařil až do půlky stehna. Vypadalo to údajně hrozně, pamatuju si 

jak to bolelo a hlavně jsem byl naprosto zděšen z toho, jak mi na noze naskákaly obrovské 

puchýře. A od této doby se datuje moje známost s příbramským primářem z chirurgie Trnkou. 

Obrovský sedlák s velikýma tlapama, matka měla hrůzu z toho, co mi udělá. On mi ty 

puchýře neobyčejně obratně – vlastně to vůbec nebolelo – rozstříhal, ošetřil, zabalil do 

nějakého olejového obkladu a vyslovil tehdy prognózu, že šílený šok, který jsem prožil, by na 

ochrnutou tkáň mohl vlastně reagovat velmi pozitivně. Ukázal se být v této věci velmi 

dobrým prorokem. Když se to zahojilo, což netrvalo nijak zvlášť dlouho, začal jsem kupodivu 

chodit. Primář Trnka z toho měl obrovskou radost . Celé dětství byl pak mým patronem a já 

jsem představoval na bohatém moři  korálků jím zachráněných lidí takovou malou položku.  

Tehdy, v prvních letech ještě ne reálného, ale utopického socialismu, přišla do Čech sestra 

Kenny. Rozjela se obrovská kampaň terapie v Jánských Lázních. Po mně se případy začaly 

vyskytovat velmi často. V roce 1951 a 1953 byly dvě velké epidemie – poslední dozvukovala 

ještě v roce 1956 – které postihly populaci masově. Velmi podstatnou část dětství jsem tudíž 

strávil v Jánských lázních. Šestnáctkrát jsem byl v Jánských Lázních a dvakrát v Teplicích.  

V paměti jsem si zachoval, že Teplice jsou dobré lázně a Jánské Lázně špatné. Nebyl mezi 

nimi objektivně vzato asi žádný rozdíl, ale ta skutečnost, že si člověk nemůže vybrat, byla 

obrovská a vzpomínka na lázně, kde jsem byl jen dvakrát, je mnohem pozitivnější než na 

lázně, kde jsem musel být šestnáctkrát. Při prvním pobytu v lázních, to bylo někdy v roce 

devětačtyřicet, padesát, se mnou byla máma. To bylo ale naposledy, od té doby už se to 

nesmělo. Nejtraumatičtější zážitek tedy spočíval v tom, že dítě je vytrženo ze svého rodinného 

prostředí a odjede na dlouhou dobu. Nejkratší doba léčení byla dva měsíce. Tuto dobu musel 

člověk vydržet v prostředí Jánských lázní, pak se vrátil, byl šest týdnů, dva měsíce doma a 

nanovo. To vede k takové proměně životního cyklu, kterou pociťuji dodneška. Aniž jsem měl 

nějaké filosofické vzdělání, vymyslel jsem teorii souvislého snu. To znamená, že jsem byl 

přesvědčen – a taky jsem se podle toho choval – že období, kdy jsem v Jánských Lázních, je 

dlouhý traumatizující sen, ze kterého se prostě posléze probudím a tudíž je potřeba se ke všem 

událostem vztahovat stejně, jako se člověk vztahuje ke snům, tj. nebrat si je zas tak úplně 

k tělu. A musím říct, že si z téhle doby skutečně nic nepamatuju. Většina těch věcí je 

zprostředkovaná zase vyprávěním. Rodiče se zajímali, sestry podávaly reference a z toho se 

posléze vytvořil určitý obraz. S minulostí to takhle asi vypadá obecně, člověk si ji ne 
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rekonstruuje, ale ideologizuje. Dává jí znaménka a jsou v ní silné motivy, které propůjčují 

zabarvení. Z prvního pobytu v Jánských lázních si pamatuju, že jsme bydleli ve sklepě blízko 

hlavní lázeňské budovy. A do toho sklepa, do takového pokojíčku, za mnou chodil nějaký 

velký pes, asi bernardýn, s nímž jsem byl spřátelen a který mi činil pobyt tam velmi 

snesitelným. Z pozdějších pobytů nemám vzpomínky skoro žádné – kromě jedné, velmi silné  

a traumatizující, která se do mého života promítla. Až do svého dnešního věku nejím 

koprovou omáčku. Nejedl jsem ji nikdy a když jsem před půl rokem udělal pokus s tím něco 

udělat, neskončilo to dobře. Tehdy mi bylo méně než šest let, něco mezi čtyřmi a šesti lety. 

Jedna sestra, která se o nás starala, měla představu, že výchovou se dá dosáhnout všeho, takže 

byla velmi přísná. A já jsem nechtěl koprovou omáčku jíst, protože jsme to doma nevařili. 

Rozhodla se, že mi ukáže, že tu koprovou omáčku ještě rád sním. Protože jsem byl dost 

paličatý, setrvali jsme každý na svém… A teď je to zase tak, jak já si to „pamatuju“. 

V každém případě jsem vyhrál a v každém případě to trvalo poměrně dlouho. Možná už je 

ideologií, že to trvalo tři dny. My ten příběh známe totiž z vyprávění sestry, která když přijeli 

rodiče na návštěvu, tak jim celou tu historii vyprávěla. A oni ji pak vlastně vyprávěli mně. Já 

si z celé téhle záležitosti pamatuju jenom vůni koprové omáčky, a to zejména když je studená. 

Taková vůně na mě působí neobyčejně deprimujícím způsobem. Protože jsem nemohl chodit, 

sestra mě přivázala k židli a nechala mě u té koprové omáčky sedět, dokud ji nesním. Tu vůni 

jsem si užil do všech potřebných detailů. Možná to trvalo jenom jeden den, od rána do večera. 

V tom vyprávění je to tak, že ona to vydržela tři dny a myslím, že moje matka už to potom 

reinterpretovala tak, že tři dny a tři noci. Jsem přesvědčen, že na noc mě odvázali a nechali 

mě vyspat. A ráno místo snídaně jsem zase dostal koprovou omáčku. Po třech dnech sestra 

kapitulovala. Musím říct, že nebýt teorie souvislého snu, tak by si s tím člověk neporadil. 

Když jsem pak jezdil do Jánských Lázní mnohem později, snažil jsem se tyhle souvislosti 

vystopovat. Bylo to ale nemožné a vyvolalo to velké  konflikty, protože staré sestry a 

zdravotničtí pracovníci, kteří tam pracovali, si na tuhle dobu pamatovali jako na heroickou 

dobu, kdy zachraňovali děti a pomáhali jim, takže byli přesvědčeni, že se něco takového dát 

určitě nemohlo, že to je vymyšlená vzpomínka. Třeba to, že se mají děti tendenci počurávat, 

když se dostanou do stresu, se tehdy řešilo tím, že se chlapcům podvázal čuráček a nemuseli 

se dávat na nočník. A kdo se počural, měl ho příště zavázaného. Já jsem se tedy nepočural. 

Minimálně to muselo být tak, že nám tím hrozili, protože jsem z toho, že bych tohle musel 

absolvovat, měl skutečně trauma. Jak to dělali s holčičkami, nevím. Ale vím, že se celá tato 

záležitost posléze řešila, když jednomu malému klukovi prasknul močový měchýř. Tu sestru 

potom dokonce odsoudili. A to nevím z vyprávění rodičů. Měl jsem totiž zvláštní štěstí, že 
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jsem se v dospělém věku, v podstatě náhodou, seznámil s pozdějším profesorem Janem 

Pfeifferem, neurologem, a stali se z nás na dlouhou dobu života blízcí přátelé. Ten tehdy 

v Jánských Lázních působil jako mladý začínající lékař a tuto dobu tam zažil ve zcela jiné 

pozici. Coby lékař to viděl z úplně odlišné perspektivy. Některé události jsme si později 

připomněli – a tuto událost si pamatoval, protože to byla aféra. A afér tam bylo samozřejmě 

víc. Pamatuju si třeba, jak jsem se naučil pít syrová vejce, protože nás drželi tak zkrátka 

v jídle, že když se člověk dostal později k vajíčku, tak nejlepší bylo naklepnout a vypít ho. 

Jedna parta personálu na tento způsob schovávání dávek malým pacientům později docela 

ošklivě dojela. Takže zážitky té doby, které si člověk pamatuje, jsou spíše ty stresující. 

Samozřejmě daleko nejvíc stresující byla  nutnost odloučit se od rodičů, výchylka doby, kdy 

jsem tam musel být. Naučil jsem se díky tomu velmi rychle počítat. Abych si spočítal a 

rozdělil do přehledných úseků dobu, kterou tam musím strávit, naučil jsem se počítat se 

zlomky. Šest neděl tam, dva měsíce doma, dva měsíce tam, šest neděl doma – to jsou léta 

předškolního věku a ranného školního věku, řekněme do třetí třídy obecné. Někdy v průběhu 

první třídy jsem začal chodit a chůze se pak stabilizovala. Dostal jsem takzvané kanadské 

berle – dřevěné a docela pohodlné – na těch se děti s obrnou naučily lítat. Muskulatura horní 

poloviny těla rostla rychle a člověk získal velmi záhy obratnost a schopnost padat. Nicméně 

museli ho velmi tvrdě naučit, že se za žádných okolností nesmí taková berla použít k obraně, 

natož pak k útoku, protože to by opravdu ublížilo. Prostředí tam bylo hodně divoké. V takhle 

ponechaném dětském kolektivu se odlišovaly děti, které byli takzvaní staří obrnáři – to 

znamená jejich zdravotní stav se už výrazným způsobem nemohl zhoršit. Ti se prakticky buď 

udržovali, nebo se mohl jejich zdravotní stav zlepšit jen velmi malým způsobem. Na ty platilo 

zcela jiné zacházení, protože jim mohl personál poručit a pohrozit. Když měl člověk více 

kázeňských deliktů, mohli ho dokonce z trestu poslat domů a vyřadit z léčení. Zatímco čerství 

obrnáři, kterých bylo devět desetin, ti byli v situaci, že je poslat domů nikdo nemohl. Reakce 

rodičů na jakýkoliv prohřešek takového dítěte byla ve většině případů taková: „Když už je na 

tom takhle špatně, tak že chlastá, nebo kouří nebo rozbil někomu hlavu, je vlastně úplně 

pochopitelné a nedá se s tím nic dělat“. Dávat desetiletému dítěti flaštičku becherovky 

při návštěvních hodinách, aby se napil na žal, protože ze života nic nemá, to nebyl vůbec 

výjimečný případ.  Já jsem naštěstí byl v situaci „stará obrna“, takže jakýkoliv velký průser by 

znamenal velké potíže. Rodiče vždycky očekávali, že budu hodnocen personálem příznivě, 

takže jsem se držel hodně zpátky. Ale držet se zpátky úplně v tomto prostředí možné nebylo. 

Vždycky když přišel nový pacient, tak si ho – dle toho jak byl odhadnut jako silný – vybral 

ten, kdo byl přiměřeně stejně silný v žebříčku od nejsilnějšího po nejslabšího, přičemž 
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nejslabší byl otrok všech nad sebou podřazených. Čistá etologie. Postup a vzestup v hierarchii 

se dělal tak, že se vedl zápas ve volném stylu, při němž se nesměly používat ortopedické 

pomůcky – ale například nože se používat směly. Pamatuju si na jednoho romského, tehdy 

ještě cikánského kluka, který měl úplně plonk jednu ruku, myslím že pravou. Když dostal 

chuť se rvát – a on byl velmi špatný rváč, protože bez jedné ruky se člověk moc rvát nemůže 

– chytil kudlu do ochrnuté ruky, do té druhou rukou bouchnul a ona se točila jako větrný 

mlýn. Vlastně donekonečna, protože rameno měl úplně volné. V ruce držel tu kudlu a kdo s 

ním chtěl něco pořídit, musel do toho mlýnu uhodit. To jsem jednou dost neobratně udělal a 

on mě kudlou trefil. Mám tady ještě jizvičku. Být to o dva centimetry na špatnou stranu, přišel 

jsem o oko. Odmítnout jakýkoliv konflikt znamenalo ztratit postavení. A ocitnout se na 

dolních příčkách žebříčku, bylo velmi těžké. Z doby dolních příček žebříčku si toho člověk 

moc nepamatuje. Vybaví si až ty horní příčky, kdy ti nejsilnější mezi sebou uzavírali klanové 

dohody. Tři nejsilnější kluci z patra bydleli v pokoji číslo 321. To byl privilegovaný pokoj, 

protože měl okna na střechu kůlny, která vedla do prudké stráně. Po této střeše se na stráň 

dalo vylézt a zdrhnout. Obyvatelé tohoto pokoje tudíž neměli žádná omezení. V zimních 

měsících se vůbec žádné vycházky nekonaly, protože na náledí by děti mohly utrpět úraz. 

Jeden pavilon se jmenoval Grand, druhý se jmenoval Lázeňák – lázeňský dům. Tehdy to bylo 

zařízeno tak, že procedury se odehrávaly v lázeňském domě, kde zároveň bydleli dospělí 

pacienti. V Grandu pak byly děti – patro kluků, patro holek, patro kluků, patro holek. Ty dva 

baráky byly spojeny ve výši druhého patra takovou chodbou, pod kterou jezdila auta. Touto 

chodbou se přecházelo, aby nemuseli pacienti chodit přes náledí, takže v zimě, kdy byly děti 

v Grandu, vůbec nechodily ven.  My jsme si z té 321 mohli zdrhnout kdykoliv jsme chtěli, 

zejména v noci, kdy bylo malé riziko, že někdo přijde. Otroci museli hlídat na jednotlivých 

místech a když hrozilo, že se někdo objeví, museli nás varovat. Podle toho pak měli 

eventuálně možnost dostat se taky ven.  Párkrát jsme byli i v kině. Slavný film Pád Berlína 

jsem viděl takhle, když jsme zdrhli po střeše dolů. Peníze jsme si vydělávali tím, že jsme 

prodávali korek, který byl v idách. Byla tam izolační vložka, která, když se šikovně vyloupla, 

se dala skládat na váhu a prodat ve sběrných surovinách za – pro nás - dost velké peníze. 

Když měl člověk dost otroků a smělo se chodit ven, tak oni nasbírali dost, aby člověk na kino 

měl. Ale v zimě to bylo blbý. ven se chodit nedalo a člověk měl tudíž jen to, co si nasbíral 

sám. Dostat se do tohoto privilegovaného prostředí znamenalo odpovědnost za celé patro, to 

byli takzvaní „velký kluci“. Malí kluci byli na jiném patře. Velký kluci byli tak od sedmi do 

dvanácti let a ti malí byli samozřejmě téměř od miminek. Když jsem chodil do čtvrté třídy 

obecné, strana a vláda rozhodly, že se pobyty mají prodloužit, aby to bylo léčebné a pokud 
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možno je převést na pobyty v Jedličkově ústavu, aby se člověk připravoval na svůj budoucí 

život. Ze svého posledního dětského pobytu, toho šestnáctého v Jánských lázních, jsem se 

vrátil po třech měsících, až někdy v říjnu. Pobyt před tím skončil velmi špatně. V Jánských 

Lázních vypukla velká epidemie záškrtu a kromě několika desítek lidí, kteří byli bacilonosiči, 

prakticky všichni onemocněli. To už jsem nebydlel v Grandu. Otevřeli tehdy nový pavilon, 

který se jmenoval Réva a byl kousek dál. Byla to buržoazní vila, pro tento účel přestavěná a 

vybavená, takže její součástí byla i veliká zahrada. Starala se tu o nás maminka Honzy Bébra, 

velmi těžce postiženého kluka, které bylo dovoleno s ním zůstat. Všechny děti, které 

nedostaly záškrt, byly soustředěny do Révy. Pěla se taková píseň: „Bylo nás tam roku onoho, 

deset chlapů bez jednoho, nad námi byl statný kapitán…“ – to byl ten Honza Bébr. Když už 

nás bylo jen šest, „jeden dostal ránu do pupku, druhej už má kudlu v žaludku, třetího shodili 

z paluby, čtvrtej dostal ránu do huby, a na zádi nejvyšší je trám a na něm se houpal Bebr Jan,“ 

zpívalo se v té písni. Takhle ubývalo lidí až nás pak všechny převezli do bývalého německého 

koncentráku ve Vrchlabí. Před pár lety jsem se tam byl podívat. Ted už to nestojí, ale ještě 

jsem ten dům viděl. Měl jsem úplně jinou představu o jeho proporcích.  Byla to budova 

někdejšího německého lágru, kterou po válce dostala nemocnice a udělala z ní infekční 

oddělení. Tam nás, kteří neonemocněli proto, že byli bacilonosiči, zavřeli. Nevěděli jsme, že 

jsme tam možná na doživotí. Nevěděli jsme ani, na jak dlouho tam jsme. V jednom smyslu to 

byl zcela báječný čas, protože jsme sem přišli na konci léta. Došlo babí léto – ten rok bylo 

nádherné dlouhé léto ještě někdy v říjnu – a pak vypukla tahle hrůza. Ta báječná věc 

z hlediska nás byla ta, že jsme tu samozřejmě neměli školu. To byla velká výhoda. Člověk 

tady ale mohl mít jenom věci, které tu ve chvíli, kdy půjde domů, bude muset nechat. Byli 

jsme infekční. Každý měl jenom tolik místa, kolik činila jeho postel. Na cimře nás bylo 

patnáct. Dneska člověk vidí, že tam pravděpodobně byly jenom dva pokoje, jeden pro holky a 

jeden pro kluky, ke každému asi záchod.  Z téhle plochy se nikam nesmělo. Návštěvy jen přes 

zavřené okno, předávání věcí jen přes sestru – opět s tím, že tu vše muselo zůstat. Tudíž knihy 

například, to byla velká nedostatečná. Já jsem tehdy už četl, takže jsem to pociťoval dost 

špatně. Bebr Jan si od svého otce filatelisty nechal poslat známky, těmi jsme se bavili. 

Vymyslel jsem složitou hru, kde známky soutěžily. Dalo se s nimi cvrnkat po posteli. Když 

známka padla nalepovacím dolů, to jest správně, postoupila, zatímco padla-li obráceně, 

musela se vrátit. Každý měl své družstvo a dělal své mistrovství, pak byla mistrovství 

mezinárodní. Museli jsme tím strávit nepředstavitelné hodiny, ale vlastně jsme se velmi dobře 

bavili. Jinak by to bylo k zoufalému uzoufání. Televize ještě nebyla v Čechách vynalezena, 

první přístroje se objevily až za pět nebo šest let… Jak jsme se z toho koncentráku dostali, mi 
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pak vyprávěl Pffeifer, který tam pracoval. Viděl, že rehabilitační cvičení je úplně v hajzlu, 

když se děti jenom válí a necvičí. Toho člověka by  tam totiž museli zavřít s námi, takže tam 

žádné léčení neprobíhalo. Jednou za týden přijela hygienická stanice, udělali výtěr z krku a 

když byly tři výtěry negativní, byl člověk zdravý a mohl jít domů. Ale nikdo neměl výtěry 

negativní, takže nikdo domů nešel. Nevím co by s námi udělalo, kdybychom věděli, že to 

takhle může trvat celý život, ale dítě v takových dimenzích neuvažuje - a toho Pffeifera tehdy 

tohle napadlo. To už byl vynalezený penicilin a vyléčit záškrt už nebyl skoro žádný problém. 

Jenom administrativní procedura nezrušila karanténu pro bacilonosiče záškrtu. Odhadl, že 

nejde vlastně o žádné riziko, pokud těch pár dětí s bacilonosičem do populace přijde. Pokud to 

někdo chytí, dostane pár tabletek antibiotik a je po ptákách. Antibiotika záškrt vlastně 

zlikvidovala, jinak to byla smrtelná nemoc, na kterou se umíralo. Takže si vzal na svědomí, že 

nám všem vymazal hubu a krk hypermanganem a krátce před tím, než přišla komise, nás 

nechal vypít mlíko – to si dokonce pamatuju. Provedl to navíc tak rafinovaně, že to neudělal 

všem najednou. Jeden výtěr čistý, druhý výtěr čistý, třetí výtěr čistý – domů. A takhle jsme se 

rozjeli do světa. Musím říct, že si dost cením takového kroku. Tento můj předposlední pobyt 

byl atypický tím, že jsem se domů dostal až někdy v  zimě. Do čtrté třídy jsem tudíž skoro 

vůbec nechodil. Lázeňskou školu jsme měli v září a hned skončila, protože tam už pak nebylo 

dost dětí a i mezi stávajícími byl velký rozestup. V Révě se tedy neučilo. Pak jsme byli přes 

zimu v tom bývalém lágru ve Vrchlabí v karanténě, kde žádná škola nebyla. Nevím přesně 

kdy nás pustili, ale když už jsem pak přišel do čtvrté třídy, výuka musela být velmi krátká - 

rozhodně kratší než rok - protože si ji vlastně vůbec nevybavuju. Ukázalo se, že s tou mojí 

chytrostí to bude problematické, najednou jsem měl dvě dvojky. A pak mi přišla předvolánka 

na další lázeňský pobyt. Když jsem ještě neuměl číst, naučil jsem se poznávat obálky. Nejvíc 

jsem se bál toho, kdy přijde obálka, která znamená, že do týdne nebo do kdy – to se dokonce 

přesně vědělo – budu muset do lázní. Tuhle věc jsem prožíval podobně, když mi později 

chodily předvolánky na Státní bezpečnost, ty se také daly poznat. A musím říct, že ta 

předvolánka v kaslíku představovala stejný zážitek, byla to taková rána do srdce. U těch 

estébáckých to bylo poměrně jednoduché v tom, že člověk racionálně věděl, že je to kravina, 

že se vlastně nic nestane. Ale vždycky jsem byl nejradši, když bylo předvolání na druhý den. 

Noc člověk nějak překulí a na místě se pak dozví, že vlastně o nic nejde, že se to dá docela 

dobře přestát. Nemusí si pořád klást otázky „co bude, když bude, co támhle, vědí něco?“. 

Zatímco s těmihle lázeňskými předvolánkami to bylo jasné. Musím říct, že doporučené dopisy 

jsou dodnes věc, kterou nemusím. Všechny tyhle typy oznámení. Čekání mě také děsí. Celý 

život mě to pronásledovalo, třeba jestli si pro mě rodiče přijedou. Můj otec měl celý život 
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utkvělou představu, že jsem ho začal nenávidět za to, že mě do lázní vždycky musel odvézt. A 

že tím byly způsobeny naše konflikty. Možná na tom něco je. Ne že já bych měl pocit, že 

jsem ho nenáviděl, myslím si, že ten vztah byl v podstatě standardní. Jak už to u dospívajících 

dětí a rodičů bývá, musí projít touto periodou. Ale možná na tom něco je. Člověk se začal 

těšit na to, že už půjde domů, ale to „kdy“ vám nikdy neřekli. Pobyt v lázních nebyl na dobu 

určitou. Vždy to bylo tak, že je nejméně na šest týdnů nebo dva – později to zvedli na tři – 

měsíce, a že se to ukáže podle situace. Když už pak řekli „tak jo, příští týden domů“, napsal se 

dopis rodičům a rodiče si měli dítě vyzvednout. A to bylo napříč celou republikou. Když otec 

ráno – v pět nebo v šest hodin, řekněme – vyjel z Příbrami, byl za dvě a půl hodiny Praze. 

V Praze přesedl na vlak do Hradce Králové, v Hradci přesedl na vlak do Trutnova. Měl 

naštěstí bratrance, který v Trutnově bydlel, takže tu mohl přespat. Už byl večer a z Trutnova 

by se do Svobody nad Úpou nedostal. Ve Svobodě se pak sedlo na autobus a jelo do Jánských 

Lázní. Taková největší pohřební říkanka pro mě je „Mladé Buky, Kalná Voda, Svoboda nad 

Úpou, Jánské Lázně“. Ve Svobodě na Úpou se vylezlo z vlaku a nastupovalo do autobusu – to 

už na rakev padaly kytky. Pak už jen vystoupit, dojít tam a uhrát to, že člověk nebude brečet. 

A naopak, ta bezvadnost cesty zpátky! Mladé Buky, Trutnov… Jednou se stalo, že jsme jeli 

s nějakými staršími manželi a někde na té trase, už dávno za Trutnovem, posunovali vlaky. 

Vlak jel chvíli zpátky, což jsem s jistým zneklidněním zaznamenal. Paní zažertovala a řekla 

„Oni se tam bez tebe nechtějí obejít, oni tě vezou zpátky“. Pak si akorát pamatuju, že zastavili 

vlak. Já jsem upadl do bezvědomí a přivolali rychlou pomoc. Vyděšená paní a vyděšený pán, 

které prostě vůbec nenapadlo, že takový nevinný malý žert může způsobit tak velkou kolizi. 

Omdlel jsem jen jedinkrát v životě  a zřejmě pořádně, protože jsem jí to uvěřil. Věřím, že o 

českém lázeňství začala mít jinou představu než do té doby měla. Všichni lidé si přece myslí, 

že jet do lázní je úplně bezva. To čekání… Já jsem věděl, že otec musí stihnout všechny 

přestupy, aby sem dojel a že by se docela dobře mohlo stát, že prostě přijede až od den 

později, protože ráno nemůže jet dřív než dělnickým vlakem z Trutnova. Musel docela švihat, 

abychom se stačili vytočit a zvládli se večer dostat zpět do Příbrami. Když něco ujelo, přijeli 

jsme domů třeba až o půlnoci. Takže to ranní čekání, poslední noc, to já už jsem většinou 

nespal. Počítal a dělil jsem čas na úseky. Dělám to dodnes. Třeba když někam jdu, mám od 

metra rozdělenou trasu na devítiny – tři třetiny. Vím kdy mám za sebou třetinu, kdy pět 

devítin, šest devítin. Zejména zpátky je důležitý ten kaslík u Jedličkárny. To je poslední 

devítina a tu už člověk domů nějak dofuní. Když začíná semestr, rozdělím si vždycky čas a 

počítám si týdny, které jsem už přežil, abych to dotáhnul do konce. A to mi zůstalo z této 

doby, z počítání času, kdy už pro mě přijedou. Celý systém byl navíc ještě vymyšlený tak, že 
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většinou děti pouštěli z lázní o Vánocích až na Štědrý den. To znamená, že otec musel 

třiadvacátého absolvovat cestu a přespat u příbuzných, u nichž jsme spali vždycky, když jsme 

jeli do lázní. Na zpáteční cestě  jsme u nich samozřejmě nespali, museli jsme stihnout všechny 

vlaky. Vlak přijížděl na wilsoňák. Z wilsoňáku jsme se pak museli dostat na Smíchov a tam 

chytit vlak do Příbrami. Jednou jsme se takhle vraceli na Štědrý večer a nejelo to. Normálně 

jsme přijížděli kolem sedmé hodiny večer do Příbrami, ale tentokrát měl vlak zpoždění. Už 

byla všude tma, asi půl desáté v noci. Zkrátka vraceli jsme se domů hodně pozdě a po celou tu 

dobu se mi otec vlastně chystal říct, že můj oblíbený kocour Michal se asi před dvěmi měsíci 

ztratil. Dojeli jsme na nádraží, z nádraží se dokodrcali domů – žádná auta nebyla – a teď 

teprve se ukázalo, že tam kocour není. Vánoce zkažený. Všichni čekali s večeří na mě a já 

jsem vůbec neměl chuť k jídlu. Bydleli jsme ve druhém patře. Michal byl obrovský huňatý 

kocour a na našem dvoře lovil krysy. Ráno mě vždycky donutil, abych se šel podívat kolik 

jich má. Když jich bylo takových sedm, osm, tak chodil a mrskal ocasem, když měl jen tři, 

spíš se jen ploužil. Tenhle kocour na mě každé ráno, když jsem vstával z postele, čekal na 

takové židličce u dveří v kuchyni a celého mě oblízal. Byli jsme velcí kamarádi. A právě 

tenhle kocour se ztratil. Najednou jsem měl pocit, že ho slyším. Rodiče byli zničení, ale.nedal 

jsem jinak, tak se šlo dolů. On tam skutečně stál, potrhaný, špinavý, vyčerpaný. Buď to byla 

náhoda nebo to zvíře to prostě vycítilo. Nemám pro to žádné vysvětlení, ale je to pravda -  

kocour se po dvou měsících vrátil. Byly speciální Vánoce. Žádná večeře se nekonala, nýbrž se 

vytáhla vana, do vany se nalila horká voda a kocour se vypral, vylepšil. Byl to nejlepší 

vánoční dar, jaký mohl být. Tenhle kocour byl hrdina více příběhů. Už je to poměrně dlouho. 

Pod námi bydleli bratři Fialkovi, byli to kluci mého věku. Michal byl o rok mladší než já, 

Tomáš o rok starší. S Tomášem jsme se tudíž pořád rvali, s Michalem jsem se spíš kamarádil, 

byl to takový můj pobočník. Jednou mě vzal kladivem do hlavy, protože jsem přepral 

Tomáše. Byl ještě malinký, ale do hlavy mě bacil dvakrát. „Uš máš dost nebo ceš eště 

jednu?“. V jedné takové situaci jsme se před barákem zase prali – tenkrát nejezdila skoro 

žádná auta, takže děti si hrály na ulici a bylo to relativně bezpečné – já jsem byl zrovna dole a 

mordovali mě. A ten kocour skočil z okna druhého patra dolů a bratry Fialkovi posekal. Pak 

se ukázalo, že si přitom zlomil nohu, protože dopadl na chodník. Utratit ho nepřipadalo v 

úvahu. Vynutil jsem si, že se nepůjde k žádnému veterináři, ale že půjdeme za primářem 

Trnkou. Také primář uznal, že takový kocour si utratit nezaslouží. Zavolal do špitálu, 

vydezinfikoval se sál a kocourovi se dostalo primářské operace. Primář mu nohu srovnal, 

Michal dostal dlahy a ještě pak dlouhou dobu žil. To byl náš kocour Michal. Když jsem se 

vrátil z posledního pobytu v lázních, přišel jsem do nové třídy mezi děti, které jsem neznal. 
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Dostal jsem se tak do pozice, kterou člověk vlastně v životě velmi těžko snáší. Byl jsem velký 

– největší ve třídě – a ramenatý, protože chodit o berlích je poměrně těžká fyzická práce. 

Terapie byla tehdy založena na přikládání vařících zábalů – co kdo snese, tak, že občas došlo i 

k opaření. Ve vařícím zábalu zabalili člověka ještě do dek a nechali ho chvíli pařit. Několikrát 

se to vyměňovalo. Poté, co se ztuhlé končetiny touto procedurou rozpařily, přišlo takzvané 

vytahování – velmi bolestivá záležitost. Dál pak cvičení, plavání a koupání… Byla to 

zabíračka. Sílu jsem proto měl jak bejk. Teď jsem přišel do třídy, kde jsem nikoho neznal. 

Paní učitelka mě posadila – byla to první učitelka mého života, tehdy ještě nebylo školství  

feminizované a já měl předtím vždycky jenom muže – paní učitelka mě posadila do poslední 

lavice, protože jsem veliký. Všichni kluci ve třídě se sjednotili proti mně. První krok o 

přestávce byl, že jsem skočil ze své lavice do rohu místnosti, abych měl krytá záda. A 

všechny přestávky spočívaly v tom, že kluci na mě útočili pravítky, trojúhelníky. Snažili se mi 

něco udělat a já jsem se snažil některého z nich chytit. Kdyby se jim povedlo mě vytáhnout 

z toho rohu, skočili by na mě ze všech stran a zbouchali mě. To musím říct, že se nestalo 

nikdy, protože jsem měl cvik. Tu a tam se naopak stalo, že jsem některého chytil já a to pak 

nebylo dobře. Tenkrát se dával po hlavě takzvaný ořech. Ve třetí třídě jsem měl dokonce 

první a jedinou poznámku v žákovské knížce: „Tahá žáky za vlasy“. Já jsem samozřejmě 

žádné žáky za vlasy netahal, to jsem dal Bédovi Švecovi pořádného ořecha.  Když jsem 

nějakého z kluků chytil, dostal buď ořecha nebo pár facek a pohodil jsem ho zpátky. Šlo to 

takhle týdny, možná měsíce, až jednou… Jak jsem byl veliký, nemohl jsem nosit punčochové 

kalhoty. To byla tenkrát unisex módní výbava mládeže – děvčata i chlapci nosili v zimě 

punčochové kalhoty. Byly z takové pletené látky, bylo to hnusný, vytahaný. Na mě už 

punčochové kalhoty nebyly, takže jsem nosil pánské podvlíkačky. A to bylo veliký haló, když 

se to při těch přetahovačkách ukázalo. Oni se mi posmívali, že mám podvlíkačky. A protože 

to bylo před holkami a holky se pochichtávaly, já jsem se v tom rohu zapřel, nohama se 

odrazil a po hlavním posměváčkovi skočil. Tehdy jsem měl skoro 80 kilo a velký jsem byl 

téměř jako teď, zatímco ten kluk byl chlapeček. Jak jsem skočil, tak jsem ho i trefil a on 

spadnul na zem. Dal jsem mu akorát jednu ránu a přerazil mu lícní kost. Následovalo veliké 

vyšetřování, vypadalo to nejméně na polepšovnu. Tenkrát mě zachránily holky. Mám a měl 

jsem i předtím s holkami velmi dobrý vztah. Holky šly za paní učitelkou Peciválovou a řekly 

jí, jak to bylo. Ukázalo se, že nejrozumnější bude, když Burda Rudolf, zloduch se zlomenou 

kostí, řekne doma, že nedával pozor a narazil na lavici. Nebude se z toho dělat aféra, nepořídí 

se žádný zápis. Paní učitelka Peciválová prostě řekla, jak se to nemá dělat a naopak, co se 

udělat má a tím mě vlastně přijala do třídy. Mě si pak vzala stranou a řekla: „Vidíš jaké děláš 
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blbosti, kdyby sis hleděl něčeho rozumného a ne se rval, mohl bys být premiant. Jsem 

přesvědčená, že bys do dvou měsíců překonal Haničku Čiperovou.“ – to byla taková 

jedničkářka s copany. Paní učitelka Peciválová odhadla, že se mi ve třídě zrovna ta Hanička 

Čiperová ze všech nejvíc líbí. Za trest mě pak posadila právě vedle ní. Lepší trest si nemohla 

vybrat. Já jsem Haničku Čiperovou skutečně prospěchově předstihl, neboť jsem měl pocit, že 

když jí ukážu, jak jsem dobrej, tak to bude mít i nějaké erotické následky, což teda vůbec 

nemělo. Pak jsem s Haničkou Čiperovou chodil do jedné třídy ještě osm let. Vlastně od této 

doby se datuje moje dospělost. V Jánských Lázních jsem už nikdy nebyl. Vždycky když mě 

tam chtěli dát – a oni mě chtěli vlastně dát do Jedličkárny – měl jsem velmi silnou podporu. 

Rodiče by mě do Jedličkárny nedali a tomu postupně začali rozumět dokonce i lékaři. Snažili 

se tedy vyjednávat, že budeme pokračovat aspoň v Janských Lázních. Tenkrát jsem přesvědčil 

své rodiče proti těm doktorům – že to, že budu jezdit do Janských Lázní způsobí, že nebudu 

mít úspěchy ve škole a nic ze mě nebude. V Příbrami byla odpověď na otázku „Čím bude?“ 

úplně jasná. Hodinářem. Já jsem velmi manuálně nešikovný, Sokol by ze mě nebyl v žádném 

případě. Ta hrůza, že bych hodinářem musel být, byla tak silná, že jsem si na své nešikovnosti 

i zakládal. Bylo tedy jasné, že mě musí dát na studia. Rodiče si to nechali vysvětlit a 

podepsali tenkrát revers proti neuvěřitelnému vyhrožování lékařů, jaké strašné následky to pro 

mě bude mít. A já jsem pak už od té doby v Jánských Lázních nebyl. Vrátil jsem se tam až po 

roce 1968, kdy jsem simuloval, aby mě nemohli vyhodit z práce – tedy z filosofické fakulty. 

Do třech dnů jsem onemocněl těžkým zánětem dutin, takže mě museli během prvních čtrnácti 

dnů zase pustit. Jsem přesvědčen, že to bylo psychosomatického původu. Párkrát jsem tam 

pak ještě byl, protože jsem musel tyto pokusy dělat periodicky, a dokonce jsem to jednou 

absolvoval i bez onemocnění. Třída učitelky Peciválové se rozešla, když nás asi deset ze třídy 

dali do šestky B. První a druhý stupeň byly výrazně oddělené a tehdy se vytvořila zvláštní 

experimentální třída B, která byla ze dvou třetin sestavena z dětí vesnických. Mezi ty pak dali 

městské děti, aby povznesli jejich úroveň. Nejchytřejší děti z naší třídy šly do této 

experimentální třídy, ty ostatní vytvořily áčko, protože těch venkovských bylo málo. Byla to 

veliká zkušenost mého života, hrozně rád na to vzpomínám. Kontakt s venkovskými dětmi byl 

zcela jiný než s těmi městskými. Vytvořila se tam neuvěřitelně dobrá parta. Sice se už s těmi 

lidmi nestýkám, ale bylo to moc zajímavé. Především s Rudolfem Burdou – to je ta zlomená 

lícní kost – jsem se velmi spřátelil. On byl nejlepší útočník fotbalového mužstva této třídy. 

Pak jsme vyfasovali ještě nějakého Vencu Čermáka, to byl nejlepší bek. Venca byl o dva roky 

starší a měl sen, že by chtěl být traktoristou. Na to ale potřeboval mít ukončenou osmou třídu, 

protože pak musel jít na odborné učiliště - to kdyby neměl, musel by jít na nádeníka. Já jsem 
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na sebe tehdy vzal úkol, že způsobím, že Venca Čermák nebude propadat. Dvakrát propadl 

právě v šesté třídě a nikam už by byl nepostoupil. A já jsem Vencu opravdu protáhnul. Pak 

mu povolili prodloužit školní docházku a Venca skutečně ukončil osmou třídu a stal se 

traktoristou v Podlesí. A když se hrál fotbal, tak vždycky když se dělili kluci do dvou barev, 

buď vybíral první Venca nebo si bral Burda. A tehdy se to dělalo tak, že oni se vlastně tahali o 

to, kdo bude mít Cempu – tak se mi říkalo. Pravidla byly upravená, ostatně i proto, že jsem 

byl robustní. Když jsem hrál s Vencou Čermákem, tak jsem chytal. Venca za mě vykopával, 

protože to já jsem nemohl. Byli jsme sladění, navíc on hrál zadáka opravdu tak, že jsme 

většinou vyhrávali. Burda měl svého brankáře, takže když jsem hrál v jeho mužstvu, hrál jsem 

v útoku. Tenkrát platila zásada, že pravá Cempova berle není ruka. Dokonce v nějakém 

zásadním zápasu turnaje, který se na škole pořádal, jsem dal rozhodující gól právě tou berlí. 

Bylo to těsně před koncem - bohužel mi přihráli na špatnou nohu, se kterou jsem nemohl 

kopnout, takže nic jiného než do toho plácnout tou berlí se ani nedalo. Obrana byla 

rozhozená. A já jsem ten gól dal. Všichni si klepali na hlavu: „Ruka, vole!“. Venca Čermák 

k nim přišel, správný vesnický řízek, a řekl: „Vole… Cempa… Ruka? Ty ses zbláznil“. A 

vyhráli jsme. Tohle byla doba, kdy si člověk ještě mohl myslet, že handicap překoná, že to 

nemá žádné hranice. Naučil jsem se jezdit na kole, naučil jsem se hrát fotbal – tedy jen 

v tomhle společenství, samozřejmě. Hrálo se na házenkářském hřišti s házenkářskými 

brankami, tam jsem to zvládal. Nejdůležitější bylo, že jsem si vymohl fotbalový míč jako 

dárek k nějakým narozeninám. Tím jsem se stal strašně mocným člověkem, fotbalový míč 

neměl nikdo – hrálo se buď nějakým sešitým z hadrů nebo gumovým a to byl houby fotbal. 

S nafukovacím to pak byla jiná paráda. 
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2. nahrávací den (předpokládané téma: Příbram) 

datum: 30.1.2008 kde: v bytě narátora        od kolika do kolika: 17,00 – 20,30 
 

Minule jsme probrali lázně a základní školu a skončili jsme příchodem na gymnázium, 

to byl  předěl. 

Možná, že jsme ještě pominuli jednu důležitou epochu mého života. V osmé třídě jsem si 

nechal udělat dvě operace, abych se dostal do lepší kondice. V té době se začalo rozvíjet 

chirurgické umění a profesor Frejka v Brně tehdy vymyslel speciální operaci, nářezy tibie se 

to jmenovalo. Dítěti nařízli vícekrát holenní kost elektrickou pilou, čímž stimulovali dřeň, aby 

rostla. Zkrácení se tím mělo napravit a člověk měl údajně šanci, že bude po ochrnutí lépe 

chodit. Bohužel tento vynález udělal v době, kdy mně už bylo moc let na to, aby to mělo 

reálnou naději na úspěch. Ta operace se má provést někdy mezi deseti a dvanácti lety a já 

jsem na ni šel až ve čtrnácti. Taky se žádný efekt nedostavil, ale znamenalo to, že jsem opět 

vypadnul na dlouhou dobu ze života, protože jsem byl asi šest týdnů v sádře a nemohl jsem 

chodit. Profesor Frejka byl známý tím, že operační umění miloval – už to byl starý člověk – a 

že každého pacienta chirurgicky dotvořil. Hned při vyšetření mi naplánoval několik 

operačních zákroků, kterými by mě býval – do řekněme dvacátého roku mého života –

postupně vyspravil téměř k dokonalosti. Tohle byla vlastně jen taková rozcvička. Já jsem si 

pak nechal udělat už jen jednu operaci, která byla mnohem úspěšnější – začal jsem chodit jen 

o jedné berli. Byla ovšem provázena tím, že jsem byl další čtyři měsíce v sádře, vlastně celý 

podzim a zimu. Sice jsem nemusel být se sádrou v nemocnici, ale byl jsem doma. Byla to 

velmi zvláštní zkušenost, protože rodiče tehdy udělali heroický krok a koupili televizi, což byl 

vynález, který ještě v té době skoro nikdo neměl. Televize vysílala celoplošně – tedy vlastně 

na té ploše, kam dosáhla – asi tři roky a děti široko daleko televizi neměly. Záměr byl 

přitáhnout moje kamarády, aby k nám chodili na televizi. Takhle jsem se tohoto vynálezu 

domohl jako jeden z prvních v Příbrami. Tehdy byla velká obtíž televizi sehnat. Nám se to 

podařilo, protože rodiče byli v této věci velmi novátorští. Zaváděla se tehdy nová služba –  

multiservis. Znamenalo to, že člověk bude platit pět let osmdesát dva korun měsíčně a má 

zadarmo servis, když se televize rozbije. Když by ji museli odvézt, tak dostane jinou. A to se 

všem lidem zdálo tak strašně moc, že si nechávali televize dokud jim nedosloužily, zatímco 

my jsme dostali relativně špičkovou tuzemskou černobílou – žádná barevná televize 

samozřejmě ještě nebyla. Byl jsem konfrontován s tím neuvěřitelně velkým světem. Pamatuji 

si, že v těch prvních dnech jsem se díval na všechno. Tehdy byl tedy jen jeden program, 
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začínal odpoledne úsekem pro děti a končil před půlnocí, aby mohli pracující ráno řádně vstát. 

A mezitím co nebyl program, se vysílal takzvaný monoskop, kvůli ladění obrazu. Obrazovka 

svítila, na ní byly odstíny šedé, aby člověk věděl, jestli je to správně barevné, a také kruh, 

který si člověk mohl vycentrovat. Upravovat se dala i zrnitost. A ta obrazovka se neznatelným 

způsobem chvěla, působilo to dojmem, jakoby žila. Pamatuji si, že jsem se první dny hodiny 

díval na televizi v naději, že je tam život, že se něco stane, respektive sledoval jsem ten život 

a pokoušel jsem se poznat jeho logiku. Od té doby jsem televizní divák. Musím říct, že 

nemám na televizi žádný návyk, ale vždycky jsem si jí velmi vážil, protože člověku umí dobře 

vyplnit prázdný čas.  

Já jsem byl vášnivý čtenář a dal jsem si za úkol přečíst celou příbramskou knihovnu. Byla to 

okresní knihovna a každou její knihu jsem měl v ruce. Tedy nemůžu říct, že jsem všechny 

knihy přečetl, ale o všech jsem se rozhodl, jestli za čtení stojí anebo nestojí. Bral jsem to 

víceméně systematicky. Nejdřív podle obsahového katalogu a později podle regálů. Odnesl 

jsem si odtud také do života velmi nepřesnou představu o tom, jak vypadají jiné knihovny. 

Měl jsem pocit, že na světě nepochybně budou knihovny, které jsou větší než ta příbramská, 

ale myslel jsem si, že budou o něco větší. Takže jsem byl v podstatě klidný. Za pár let přečtu 

tu pražskou – srovnal jsem si Příbram a Prahu, která je větší řekněme patnáctkrát – a i kdyby i 

její knihovna byla patnáctkrát větší, poradil bych si s ní. Samozřejmě, když pak člověk přijde 

do kontaktu s opravdovou knihovnou – a ona ani univerzitní knihovna přeci jen opravdová 

knihovna nebyla, i když knih tam bylo jistě mnohem víc než patnáctinásobek příbramské 

okresní – tak teprve pak na člověka padne náležitá deprese. Okresní knihovna byla tehdy ještě 

takové zařízení, kde lidé mohli vybírat knihy v regálech a nosit si je pak k pultu. Což je teda 

neuvěřitelně dobrý. Když jsem ale pak viděl po mnoha a mnoha letech – až v šestašedesátém 

roce – první západní knihovnu, uvědomil jsem si naplno ten pozoruhodný fakt, že i když 

člověk čte pravidelně, vytrvale a vydatně, knih, které budou napsané a vydané, je v okamžiku 

kdy s tímhle začne, mnohem, mnohem míň než jich bude na konci celého tohoto 

badatelského, četbou naplněného života. Spočítal jsem už tehdy, že člověk přečte za život asi 

milion stran. A velmi důležitým poznatkem je, že čím později v dějinách člověk čte z těch 

milionu stránek, tím větší je procento textu, které za čtení vlastně vůbec nestojí. Například 

obrovská část toho, co přečteme, jsou hloupé reklamní texty, noviny, čirý brak. To, co se dnes 

nazývá literatura, je prosté čtivo, které by bylo lépe, kdyby člověk vůbec nečetl a nenaplňoval 

jím svůj volný čas.  

Jsem čtenářem od útlého dětství. Do doby, než jsem se stal čtenářem aktivním – tedy řekněme 

do konce druhé třídy základní školy – jsem byl čtenářem v tom smyslu, že mi na mé naléhání 
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rodiče a příbuzní vytrvale hodiny denně četli. Takže v době, kdy jsem začal číst sám, jsem 

měl načteno už poměrně hodně. Ještě i teď, kdy ve mně čtenářská vášeň již velmi uhasla, 

pořád pravidelně čtu. To nejdůležitější, co mi čtenářství dalo, byla ta zvláštní věc, že když 

člověk čte nějaký příběh, může si odpočinout od svého života. To pro mě bylo velmi důležité 

– zejména když mi bylo zle, tak mě z toho nejlépe vyléčila velmi tlustá, nejlépe 

několikasvazková kniha. Knihy umožňují člověku nechat svůj život v závorce a věnovat se 

životu cizímu. Být na návštěvě v životě, kde se všechny věci dějí těm druhým, ale člověk je  

jejich životem stržen a zúčastňuje se ho. A teprve po dlouhé době – čím je kniha delší, tím 

déle to trvá – se z ní člověk musí vrátit do svého života. Skoro nejdrastičtější čtenářský 

zážitek pro mě v ranném dětství byla četba Lovců mamutů od Eduarda Štorcha. Tehdy jsem 

ještě nevěděl, že Mamutík, Kopčem ani Rváč nikdy neexistovali a že si je Štorch vymyslel, 

ale došlo mi, že se celá ta věc odehrála před třiceti tisíci lety a že ať se to počítá, jak se to 

počítá – Kopčem, Veverčák, Mamutík, Rváč – všichni jsou dávno beznadějně mrtví a já už je 

nikdy nepotkám. Musím říct, že jsem to krutě oplakal. Vlastně víc, než když jsem později četl 

Posledního mohykána. Smrt těch kladných hrdinů mě zničila. Byl to neuvěřitelný smutek, 

který mě ponoukal k pláči. Neudržel jsem se a dokonce jsem tvrdil, že nic takového už nikdy 

číst nechci. Tento smutek – ten mohykánovský – dneska už vůbec nepociťuji. Ale ten nad 

Kopčemem a lovci mamutů, smutek nad tím, že to, co člověk čte, už se nikdy nevrátí, že je to 

dokonce vymyšlené, to na mě strašným způsobem dolehlo.  

Je to vlastně taková varianta souvislého snu, kterou jsem vytvořil pro pobyty v Jánských 

Lázních. V Jánských Lázních by bylo bývalo nejlepší a snesitelné, kdyby si tam člověk mohl 

vozit v dostatečném množství knihy – nebo si je tam mohl v dostatečném množství půjčovat. 

Ale to tenkrát skoro nešlo. Člověk se tam dostal tak ke dvěma knihám za pobyt. Rodiče mi 

dokonce nechtěli knihy dávat s sebou, protože už bych se s nimi nikdy nevrátil. Někdo by mi 

je tam sebral, někomu bych je půjčil a už bych je pak nikdy neviděl, což asi byla pravda. 

Tehdy se považovala kniha za neuvěřitelný kulturní statek. Moje babička byla členkou 

českobratrské církve a této své konexe využívala k tomu, že měla podpultovky u Blahouška 

Svobody. To byl příbramský knihkupec v Pražské ulici, který – protože byl starším toho sboru 

– babičce nechával k prvovýběru všechny dětské knihy, které přišly. Já jsem pak ke všem 

svátkům, narozeninám, vánocům, k vysvědčení a podobným záležitostem zpravidla dostával 

hromadu knih, v nichž ve většině bylo napsáno „Zdenečkovi k šestým, osmým, devátým a 

jiným narozeninám, babička Noháčová“, ona se takhle zvěčňovala. Rozhodující bilance 

období vždycky byla chvíle, kdy byl sloupek takhle vysoký od stolu. To jsem si říkal, že je 

těch knih nějak málo. Vlastně jsem k nim přistupoval jako k té první knihovně svého života. 
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Tak, že má člověk co číst spoustu týdnů. V příbramské knihovně jsem si vždycky vypůjčoval 

maximální počet svazků, to bylo tehdy pro zvlášť vydatného čtenáře patnáct knih. Během 

čtrnácti dnů, které na to člověk měl, jsem se snažil knížky „přečíst“ v tom smyslu, že jsem 

rozhodl, že je buď číst chci anebo za to nestojí. Takhle jsem je rozdělil a po čtrnácti dnech 

jsem vrátil ty, které za to nestály, společně s těmi, které jsem už přečetl. A ostatní jsem si 

nechal prodloužit. Člověk si knihy mohl prodlužovat bez omezení, ale mohl si zase půjčit jen 

do toho počtu patnácti. To znamená, že jsem byl přivyklý mít u postele dvacet až pětadvacet 

knih, které jsem četl víceméně najednou. Velmi produktivní záležitost. Bohužel jsem se 

nenaučil ani na základní, ani na střední škole učit se. Moji rodiče byli dokonce pyšní na to, že 

k tomu abych měl samé jedničky, v nejhorším případě vyznamenání, stačí, abych dával ve 

škole pozor a že zbylý čas můžu věnovat něčemu jinému. Popravdě řečeno, zejména když 

jsem byl v posteli uvězněn na čtyři měsíce, pročetl jsem obrovskou část života. Máma 

vstávala tak kolem čtvrté hodiny ráno, aby připravila jídlo a do šesti hodin se dostala na 

pracoviště. Já jsem vstával už v ty čtyři hodiny s ní. Vydatně jsem posnídal a pustil se do 

čtení. Ona pak přišla někdy ve tři, v půl čtvrté odpoledne z práce s nákupem, takže krátce poté 

bylo možné pustit televizi. Po skončení televize už jsem většinou neměl číst, ale četl jsem 

často i tak. Dokonce jsem nemusel ani číst s baterkou pod peřinou. Měl jsem privilegium číst 

s lampičkou jak dlouho jsem chtěl, pokud jsem ráno neotravoval s tím, že nepůjdu do školy. 

Během těchto čtyř měsíců jsem zároveň vymyslel herní systém, který v mnoha ohledech 

připomíná některé dnešní počítačové hry. Byla to vlastně „hra na lidi“ – a tak se i jmenovala. 

Začalo to, když jsem dostal jako dar od babičky Noháčové velkou krabici figurek na Člověče 

nezlob se. Byla koupená v bazaru, velká plechová krabice, kde bylo jistě víc než tisíc figurek 

ze sad, které už se vůbec nepoužívaly. Byly různých barev, různých velikostí, různých druhů 

a bylo strašně zajímavé se jimi probírat. Mě tehdy napadlo, že ty figurky jsou jako lidi – to 

znamená, že by mohly mít jména a že by mohly mít osudy. Tehdy jsem četl knihu ‚Válka o 

Port Artur‘ sovětského autora, který se jmenoval Stepanov. Byla to dvoudílná, dlouhá a 

vlastně velmi pěkná kniha o válce carského Ruska s Japonci v roce 1905. Jasně definovaný 

nepřítel. Síly spravedlivé, to jest ruské, jsou odsouzeny k zániku a zkáze kvůli zradě. Zrada je 

odhalena, ale dopadne to špatně. V této knize vystupovala obrovská plejáda postav a já jsem 

ty své oblíbené přenesl do figurek. Zejména figurky, které se nějakým způsobem odlišovaly 

od druhých – měly nějakou vadu – dostaly jméno a já jsem si je začal pamatovat. Vymyslel 

jsem hru na válku, tedy na bitvu u Port Arturu, a sezval své kamarády, co chodili na televizi, 

aby si také přinesli své lidi, kteří by se mohli s těmi mými zapojit do boje. Každý z těch asi 

sedmi kluků poskládal několik desítek figurek, které byl někde schopný sehnat, a každému 
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vzniklo jeho vlastní lidstvo. Lidé kluků dostali jméno všichni, z mých lidí se rekrutovala 

základní lidská zásoba, masa, která žádné jméno neměla. Byly jich tisíce – tedy, nejméně a 

jistě tisíc, ale spíše několik tisíc. Vytvářeli vojsko, plebs, který nedělá dějiny, a veleli jim 

identifikovaní vůdcové. Časem se ukázalo, že má-li někdo taková lidstva spravovat, nemůže 

žádné vlastní lidstvo mít. To znamenalo, že všichni ti lidé, kteří měli jméno, se odlišovali 

hodnostmi – od svobodníka až po armádního generála – a já jsem si jako své lidstvo vyhradil 

plebs a dva nejvyšší důstojníky, kteří mu vládli. Byli to ti, kteří v bitvě u Port Arturu zemřeli, 

zasloužilí generálové. Generálmajor Kondratěnko, ten byl největší a velel pěchotě, a admirál 

Makarov, který velel loďstvu. Já jsem si tedy zachoval nadvládu nad celým lidstvem, byl jsem 

organizátor. Hlavně jsem se ale o jednotlivá lidstva staral v době, kdy s nimi kluci nemohli 

být. Život jejich lidstev probíhal, i když oni u toho nebyli. A vždycky odpoledne, když už 

všichni mohli – někteří chodili do družiny, kam museli, takže mohli přijít až třeba na dvě 

hodiny po družině – podstatná část naší schůzky spočívala v tom, že jsem jim vyprávěl, co 

všechna ta lidstva udělala, kdo jak povýšil, jakého úspěchu dosáhl, kdo hrdinně padl. 

Samozřejmě bylo třeba zabezpečit, aby takové padnutí neplatilo navždycky. Nebylo přece 

možné figurku zničit, kde bysme přišli k jiné? A to se vymyslelo tak, že se vždycky 

po určitém cyklu ta padlost odrušila. Jakoby měl člověk víc životů. Pak se k bitvám 

vymyslely další záležitosti. Vymysleli jsme celou sérii sportů, které se daly s těmi lidmi dělat. 

Lidé měli určité výkony a vznikaly rekordy. Dalo se hrát na body, pořádaly se olympijské 

hry… a vytvořil se takový zvláštní liturgický kalendář, který se v cyklu odehrával v průběhu 

jednoho dlouhého časového úseku jako je měsíc. I když jsem se pak uzdravil, byla tahle hra 

na lidi zvláštním pojítkem velmi dlouhého přátelství, které se táhlo až do gymnaziálních let. 

To už jsme o této své hře na veřejnosti příliš nemluvili, protože by bylo vlastně už na 

zváženou takhle si hrát. Ale hru pak tvořily desítky sešitů popsaných neobyčejně čitelným 

písmem – naučil jsem se vlastně psát čitelně, aby si to všichni mohli přečíst. Takže bylo 

možné se vrátit, kdy, kdo, kam, jak byli povyšováni, čeho všeho dostáli. Těch lidí, kteří měli  

na konci hry jméno, bylo tisíc. Už dávno nestačila jména z toho příběhu, tudíž se do ní 

včleňovali jiné důležité osoby, především slavní sportovci. Těch byl neomezený přísun. 

Vždycky, když bylo nějaké mistrovství světa, vypůjčili jsme si některá jména sportovců a tito 

sportovci pak začali žít v našem společenství: každý se prosazoval v jiné disciplíně, někteří 

byli úspěšnější, jiní úspěšní nebyli. Jeden náš oblíbený sport spočíval v tom, že se figurkami 

zatřepe a vyhodí se. Když se postaví na nohy, je to bod. Zatímco ty, které se nepostaví...  

Jeden z hráčů, Eda Tejnil, můj tehdejší nejlepší kamarád, vymyslel neobyčejně nefér metodu 

– byl technicky nadaný, taky se v této oblasti později  prosadil, dneska žije někde ve 



 27 

Spojených státech a pracuje jako programátor – došlo mu, že když se figurkám zkrátí krk, 

vlastně uřízne hlava a sešroubují se velmi malinkým šroubkem, tak stabilita figurky prudce 

stoupne a její šance na uplatnění je velká. Také si pořídil dva velmi talentované lidi, kteří byli 

sklenění. Na cvrnkání byla taková skleněná figura z neobyčejně pevného, těžkého skla, 

ideální, dala se nádherně nasměrovat. Generál Connolly byl generálem brzy, protože měl 

mimořádnou stabilitu. Organizovali jsme pochody smrti. Figura měla jisté tempo, zhruba 

decimetr a dělostřelba z druhé strany lidi kosila. „Nezainteresovaná boží síla“, v tomto 

případě já, z postele neobyčejně přesně – v tom jsem vynikal – střílela různými projektily a 

trefovala zástup lidů, kteří se měli dostat z jednoho konce na druhý. Samozřejmě tu bylo to 

velké pokušení střílet po těch, kteří jsou mi nesympatičtí, a zároveň velké pokušení proti 

pokušení tohle si nedopřát, protože to není zajímavé. Když někoho oddělám tak, že střílím 

jenom po něm, tak ho dříve nebo později sejmu. Co ale ti ostatní? Regulérnost hry se tím 

zkazí. Fandit někomu je vlastně úplně špatně. Zvláštní pozice hybatele v mé vlastní 

nehybnosti byla tehdy velmi silná, mnoho jsem se při té příležitosti naučil. Ty hry měly 

neuvěřitelně komplikovanou strukturu, nikdy se mi to nepodařilo žádné další generaci dětí 

předat. V jedné fázi jsme začali z krabiček od sirek vytvářet plavidla. Slepili jsme krabičky a 

vzniklo plavidlo. Na něm se mohli lidé plavit a zároveň zde mohly probíhat dělostřelecké 

souboje. Tu a tam byl někdo smeten. Když zůstal na palubě, byl jenom raněný, když spadl 

z paluby, byl mrtvý. Loď se dala za určitých okolností potopit trefením prachárny. Vlastně 

jsme si při té příležitosti neuvěřitelně vyhráli. Ty hry nestály skoro nic. Akorát kdykoliv se 

vyskytla v hračkářstvích nějaká hra vybavená figurkami, jaké jsme ještě neměli, podnikali 

jsme na ně veliký útok. Bylo rovněž potřeba vynalézt různé způsoby tetování, protože lidi 

bylo potřeba označit, pamatovat si je. To, že si teď pamatuji studenty FHS, je dlouholetý 

trénink z této hry. Já jsem těch tisíc lidí uměl neomylně zpaměti, všechny jsem si pamatoval, 

pokud možno i se všemi jejich úspěchy a neúspěchy. Jednotliví správcové lidstev si měli 

pamatovat jenom ta svá. Malá lidstva byla řekněme dvacetihlavá, to bylo to nejmenší, ta 

největší byla dejme tomu osmdesáti, devadesátihlavá. Přičemž oni si to mnozí, pitomci, úplně 

nepamatovali, takže si to stejně musel někdo pamatovat za ně. Mezi všemi se daly dělat 

jednotlivé kolektivní soutěže a nad tím vládl dobrotivý generál Kondratěnko, který se žádných 

soutěží nezúčastňoval, protože on by musel ve všech soutěžích vyhrát. Navíc musel být pořád 

živý, takže nemohl svůj život riskovat. Své proslulosti dosáhl mimo jiné tím, že jsme se jej 

pokoušeli zabít. Ze začátku jsme zkoušeli, jestli je to ten správný. Každý z hráčů jej vzal, 

mrštil jím o podlahu a on vyskočil a dopadl na nohy. Představte si to. To se skoro nemůže 

stát, ale v prvních třech nebo čtyřech hodech se to stalo vždycky. Dokonce myslím, že pak už 
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jsme s ním schválně práskali tak, aby odletěl někam dál a my jsme ho museli hledat. A 

myslím si, že pak mu ten, kdo ho našel, pomohl. Že pokud nestál, tak ho zvedl. „Už jsem ho 

našel. Stojí“. Všichni ostatní dělali, že to tak samozřejmě je, i když všichni museli vědět, že to 

tak být nutně nemuselo. Takhle nějak se to odehrávalo. Z postele jsem posléze vstal a začal 

jsem chodit mnohem lépe než předtím. Mohl jsem začít dělat věci, které jsem předtím dělat 

nemohl. Například jsem se mohl naučit na kole. To, že jsem si při té příležitosti způsobil otřes 

mozku, byla jenom taková drobná záležitost. Ve čtrnácti letech jsem se tedy naučil jezdit na 

kole a měl jsem pocit, že navzdory všem problémům teď život leží přede mnou a je na mně, 

jak se s ním vyrovnám. V roce 1960 – to mi bylo patnáct let – byla přijata socialistická ústava. 

V socialistickém zřízení to byla zvláštně produktivní věc, protože to v podstatě znamenalo 

zakončení třídního boje. Když už jsme všechno vyhráli, budeme teď spolupracovat. Hrdinství 

je teď hrdinství práce a hrdinové budou spíš žít než aby umírali. Vlastně jsme se všichni 

prosadili. V padesátých letech, ještě ve třetí třídě mě nepřijali do pionýra, protože soudružka 

vedoucí byla přesvědčená, že pionýři jsou elitou společnosti – jak by to mohli být mrzáci, to 

vůbec nejde. Pionýrem jsem se nikdy nestal. Paní učitelka Peciválová ve čtvrté třídě kupodivu 

obratně rozhodla, že pionýrem jsem, ačkoliv mě do něj nikdy nevzali. Organizovat pozdní 

přijetí kohokoliv do pionýra by bylo tak podezřelé, že by mi tím přidělala jenom problémy. 

Takže udělala jen to, že pionýrem „jsem“ a protože u mě měla s Haničkou Čiperovou 

našplháno, tak jsem proti tomu nikdy neprotestoval. Nikdy se na to nepřišlo. V této situaci 

jsem se rozloučil se základní školou. Přišel jsem na příbramské gymnázium, což znamenalo, 

že budu muset chodit do školy na druhý konec města. To byla jistá potíž a musím říct, že 

moje matka se obětovala, chodili jsme každý den ráno spolu. Tehdy se to vypadalo, že bych 

snad mohl začít chodit úplně dobře. To, že jsem mohl začít chodit bez jedné berle pro mě bylo 

strašně důležité. Tipněte si proč. Proč jsem nechtěl chodit o dvou berlích, ale jen o jedné?  

 

Kvůli fotbalu? 

Kdepak. Fotbal jsem kvůli tomu musel přestat hrát – ale fotbal už nebyl důležitý. Protože 

když má člověk dvě berle, nemůže vodit žádnou holku za ruku. A tehdy byla úplně jiná doba 

než je ta dnešní. Skutečnost, že člověk vedl nějakou holku za ruku, to něco znamenalo. To 

bylo jasný! Byl to doklad. Dokonce i samotná skutečnost, že s ním holka šla po ulici byla 

strašně důležitá. Příbramská základní zvyklost mladé generace, zejména zlaté mládeže 

příbramské, byla přijít ze školy, prásknout taškou a vyrazit do Kanálu. Kanál se říkalo Pražské 

ulici – byla to hlavní třída, dnes bychom řekli pěší zóna. Žádná auta kromě zásobování tudy 

nesměla jezdit. Byla to opravdu stará, úzká a dost ošklivá ulice plná obchodů, dlouhá asi dvě 
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stě padesát nebo tři sta metrů. Na jednom konci ústila v náměstí a na druhou stranu, nahoru 

končila Na Sabáku, což bylo napojení na silnici, která vedla do Prahy. Ulice, ve které jsem se 

v Příbrami narodil, se jmenovala Dlouhá. Vedla rovnoběžně s Pražskou, ale byla o dost delší. 

V obou směrech pokračovala ještě dlouhý kus, takže oproti Pražské ulici řečené Kanál dlouhá 

skutečně byla. V Kanále gymnazisti a gymnazistky, zejména gymnazistky a zejména ty, které 

byly ze staré Příbrami, tedy ty co patřily do elitních rodin, náležitě vyfiknuté korzovaly. 

Z náměstí šly až nahoru ke kinu, které se jmenovalo Svět. Vedle toho bylo v Příbrami na 

sídlišti ještě kino Mír, to ovšem k našemu světu staré Příbrami vůbec nepatřilo, tam se muselo 

autobusem. Pak bylo ještě kino Oko na Březových horách, což bylo úplně za kopcem. Říkalo 

se mu Blešárna, to už bylo exotikum. Program se měnil jednou týdně. To znamená, že 

v Příbrami byly v té době k dispozici tři filmy týdně a muselo jít o veliké štěstí, aby se ve 

dvou kinech nehrál stejný program. Dokonce pamatuji, že jeden týden se ve všech třech 

kinech hrál Pád Berlína. Pravda je, že to mělo tři díly, takže je možné, že se v jednom hrál 

první, v druhém druhý a ve třetím třetí díl. Ten film bych hrozně rád ještě jednou viděl, 

protože to byl možná jeden z prvních filmů, které jsem viděl a opravdu prožil a přitom to 

muselo být taky pěkný stalinistický žrádlo. Úplně vymizel, nikdy se mi ho nepodařilo vidět 

ani v žádném filmovém klubu. V  Kanálu se spolužáci potkávali, někdy se zdravili a dokonce 

se stávalo, že se srotili a šli na koktejl. Tehdy se nemyslel alkoholický. Do mléčného bufetu. 

Skutečnost, že by některá holka šla na koktejl, to už byl pořádný doklad „něčeho“. A kvůli 

tomu jsem potřeboval vycvičit nohu do té míry, abych mohl chodit tak, že se můžu o toto 

setkání ucházet. Říkalo se tomu „protáhnout Kanál“. Na gymnáziu se vlastně nemluvilo o 

ničem jiném než o tom, co se při protahování Kanálu kdy a jak stalo. Já jsem Kanál vždycky 

protahoval cíleně, protože jsem věděl, že nemám žádnou rozumnou šanci se do téhle hry 

zapojit. Šel jsem si tedy koupit nějakou knihu do knihkupectví k Blahouškovi Svobodovi,  a 

protože na této třídě byla knihkupectví dvě, protáhl jsem při té příležitosti vlastně Kanál celý. 

Se všemi, s nimiž jsem se potkal, jsme se pozdravili, někdy jsme se zastavili. Stávalo se 

dokonce i to, že mi bylo dovoleno vypočítat obtížný úkol z matematiky nějaké skupině 

studentek. Tehdy nikdo neměl telefon, takže to, že bychom se mohli domluvit po telefonu 

vůbec nehrozilo. Naše rodina byla jedna z prvních – kromě rodin lékařských – která měla v 

Příbrami telefon. Otec pracoval u záchranářů jáchymovských dolů a tudíž dostal telefon 

služební. Když byl někdo ve studijní nouzi, mohl si zatelefonovat a dostalo se mu v zásadě 

bezplatného servisu spočívajícího v tom, že jsem to za něj vypočítal. Když jsem si tehdy 

udělal ten otřes mozku, bylo zrovna potřeba vypočítat nějaký úkol z geometrie. Největší 

katastrofa – bylo jasné, že to nepůjde. Že se mnou není něco v pořádku se projevovalo tím, že 
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jsem nebyl schopen počítat a pořád jsem se ptal, jestli je čtvrtek. Oni odpovídali „Ne, pátek“. 

A já jsem – místo toho, abych počítal – dokola říkal „Ne, dnes je čtvrtek“. Usoudili, že se 

mnou v pořádku vážně něco není a já jsem skutečně skončil v nemocnici. Jak to dopadlo s tím 

úkolem vlastně ani nevím. Tyhle holky v Příbrami – Hanička Čiperová i její sestra Ivanka 

byly samozřejmě perly Kanálu – ty mě nezajímaly, protože mi bylo jasné, že v tomhle 

prostředí nemám žádnou šanci. Nejdrastičtější zážitek mého ranného gymnaziálního studia 

navíc bylo, že vypukly taneční. To byla skutečná událost, podtržená i tím, že po tanečních – to 

bylo ve středu – se nezkoušelo. Tedy nezkoušeli se ti, kdo do tanečních chodili. Ti, kdo do 

tanečních nechodili, zkoušeni být mohli, protože neměli žádný důvod pro to jít pozdě spát a 

nemoci se připravit na hodinu. Považoval jsem to za strašnou nespravedlnost. Já jsem do 

tanečních hodin chodit nemohl, přestože jsme se znali s příbramským tanečním mistrem i 

s jeho paní, kteří v tanečních vyučovali. Přestože jsem velmi usiloval o to, abych mohl, 

ukázalo se, že to opravdu není možné. Poprvé v životě jsem zjistil, že jsou věci, které vůbec 

nebudu moct. Při té příležitosti se ukázalo, že v kolektivu třídy je několik lidí, kteří do 

tanečních taky nechodí. Většinou proto, že byli zdaleka, dojížděli autobusem a pozdě večer už 

do té jejich vesnice žádný autobus nejel. A protože auta tenkrát neměl vůbec nikdo kromě 

lékařů, neměl by je tam kdo odvézt a bývali by museli u někoho nocovat. To v tomhle roce – 

v tom prvním – ale neměli zařízené, protože ještě nikoho neznali a do tanečních tak začali 

chodit až o rok později. Tihle lidé také chodili do školy brzo ráno. Prostě proto, že autobus je 

tak přivezl. Pokud jde o holky, byly to Milena Pečená, Eliška Janotová, Maruška Mecnarová a 

Jarka Měchurová. Pak Honza Kubka, ale o toho jsem se tolik nezajímal. Jarka Měchurová 

byla z Bohostic, Eliška s Milenou Pečenou byly z Milína. Maruška byla v našem 

gymnaziálním ročníku dvojnásobná matka, takže s námi až do maturity nezůstala. Z těchto 

holek se mi opravdu líbila Jarka Měchurová. Začal jsem si zvykat, že musím být ve škole 

kvůli přípravě na vyučování dřív. A taky jsem tam vždycky ve čtvrt na osm – tedy ve stejnou 

dobu jako oni – byl. Nedalo se sice korzovat, ale mohli jsme klábosit zhruba půl hodiny, než 

se začali scházet spolužáci. Odehrával se tam tehdy důležitý sociální kontakt, který se prudce 

vyhrotil po prvním pololetí. Maruška Mecnarová seděla vedle Jarky Měchurové a byly to 

kamarádky ze základní školy. Eliška Janotová seděla s Milenou Pečenou. Eliška Janatová 

byla premiantka třídy a vlastně jsme se vždycky měli rádi. Asi proto, že byla premiantka 

třídy, mě nepřitahovala. Nikdy jsem nepochopil, že jsem moh bejt tak blbej a o Elišku se 

nezajímat. Opravdu mě to ale nikdy ani nenapadlo. Zřejmě to bylo tak, že jsem neměl oči pro 

nikoho jiného než pro Jarku Měchurovou. Jarka po prvním pololetí vypadala, že bude muset 

školy nechat. Byla na tom špatně ve všem. Paní profesorka Nyklová, naše třídní – říkali jsme 
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jí Boženka, byla to taková adoptivní matka mého kamaráda Edy, který seděl vedle mě – byla 

skvělá ženská. Historička s velkým škraloupem po osmačtyřicátém roce – milovala totiž 

tatínka Edy, který byl v Příbrami předákem Národně socialistické strany. On byl orientalista a 

působil na báňské akademii, tehdy vysoké škole. Příbram byla univerzitní město za první 

republiky i po válce až do začátku padesátých let. Když po revoluci musel z Příbrami pryč, 

utekl do Prahy, čímž se do jisté míry zachránil. Oženil se s nějakou Bulharkou a povil s ní tři 

nebo čtyři děti, o které se pak Boženka v Příbrami na gymnáziu starala. Jejich matka 

prodávala porcelán v Kanále, byla taková „schmutzig“ a o děti se moc nestarala. Eda byl 

poslední vejškrabek, toho milovala. Od útlého dětství jsme s Edou hodně kamarádili. Protože 

neměl kde být, byl často u nás. Na  gymnáziu jsme pak seděli celou dobu vedle sebe. Boženka 

věděla, jak se věci mají a udělala operativní opatření. Posadila Marušku Mecnarovou a Jarku 

Měchurovou za nás a řekla, že v rámci vylepšení prospěchu jim budeme pomáhat. Eda 

Marušce Mecnarové a já Jarce. Eda byl již zadaný svou pozdější manželkou Evou 

Pařízkovou, takže tam o žádnou erotickou vazbu nešlo, navíc Maruška Mecnarová pomoc 

nepotřebovala, protože hned v dalším pololetí měla své první dítě. Ovšem Jarka ji potřebovala 

velmi a tam jsem pedagogického úspěchu dosáhl. Je pravda, že je velmi složité popisovat, jak 

má člověk poznat, že nemá žádnou šanci. Některé ukazatele jsou zřejmé, ale člověk je asi 

nechce vidět. Nevím. Zároveň jsou ženské plemeno neobyčejně vyvinuté k tomu, aby ze 

svých předností a z mužské potřeby tyto přednosti obdivovat, náležitě těžily. Jarka ve mně 

vlastně vzbuzovala naděje vydatným způsobem. Bylo obtížné přejít do nějakých vyšších fází 

vztahu, když ona byla ta, která musela jít hned ze školy na autobus a zase přijela až ráno. 

V Příbrami se vůbec nevyskytovala. Jedinou kontaktní možnost představovaly příbramské 

výlety do Prahy. Ty byly dost pravidelné a velmi atraktivní, jezdilo se do divadel. Musel se 

vždycky zaplatit lístek do divadla a podíl na autobus a pak se vyrazilo na operu nebo nějaké 

jiné představení. Bylo to ale takové jakoby pro smetánku, takže tam ona taky skoro nikdy 

nejela. Takhle se to táhlo minimálně celé druhé pololetí, možná ještě déle. Trvalo to do 

hluboké desáté třídy. Vlastně jsme vypadali už jako institucializovaná známost. Kdo ke komu 

na gymplu patří se samozřejmě vědělo a mluvilo se o tom nahlas nebo žertem. Ve většině 

případů se buď taková záležitost dementovala, bagatelizovala nebo posléze potvrzovala. Naše 

třída byla zajímavá tím, že v ní vzniklo čtyři nebo pět dvojic, které spolu pak strávily zbytek 

života. Vzhledem k tomu, že nás bylo asi dvacet osm, byla to větší třetina třídy. Byly tam také 

známé nešťastné a rozpadlé vztahy a známí solitérní zbylí jedinci. Mělo se za to, že tohle 

vztah spíš je, než není, aspoň já jsem to tak viděl. A to přestože jsem vždycky jakékoliv 

poznámky tohoto druhu dementoval, protože jsem chtěl být pravdomluvný – zcela 
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nepochybně totiž k ničemu nedošlo. Někdy koncem ledna jsme opět měli jet na operu a 

ukázalo se, že Jarka pojede taky. To už chodila i do tanečních, protože si zařídila, že může 

v Příbrami u někoho přespávat. A protože to bylo pár dnů před mými narozeninami, tak jsem 

tu naši čtyřku pozval – jeli Eda, Maruška i Jarka – v Praze na oslavu narozenin. Původně jsem 

si to představoval tak, že je pozvu na večeři do restaurace, měl jsem k takovému účelu 

našetřeno, ale ukázalo se, že  příjezd autobusu a začátek divadelního představení to 

znemožňuje. Dohodli jsme se tedy, že půjdem jen na jahody se šlehačkou a koktejl do 

automatu Koruna. To byl vrchol ideálu, veliký luxus. Proti příbramskému bufetu to byla 

Paříž. Vyrazili jsme do Prahy. Eda navrhl, že když mám ty narozeniny, tak bych mohl sedět 

vedle Jarky. Příhra ze spojky. Ona se proti tomu velmi vehementně postavila. To mě zarazilo 

a netrval jsem na tom. Pak vyšlo najevo, že vlastně ani do toho automatu nechce jít.  Tam 

jsme nakonec ještě šli a dali si koktejl, zmrzlinu a jahody. A při té příležitosti se Jarka 

s Maruškou bavila o nějakém Jirkovi Stádníkovi – což byl vyvolený Jarky. Musím říct, že to 

byla opravdu rána. Možná jsem v životě takovou ránu neutrpěl, byl to zmar všech zmarů. 

Bylo to zřejmě tak, že se holky domluvily, že se s tou věcí musí něco udělat a tohle bylo 

radikální řešení. Do školy jsem teď už nebyl schopen chodit. Opravdu. V dětských 

kolektivech jsem byl dost vůdčí postava, takže jsem byl nejen předseda třídy, ale i předseda 

celé školy. Tehdejší instruktor Okresního výboru svazu mládeže – tehdy nebylo SSM, ale 

jmenovalo se to ČSM – asi čtyřiatřicetiletý chlápek s nímž jsem se přátelil, odcházel na 

půlroční školení na Vokovickou Sorbonu5 a vyvstala otázka, kdo jej bude v úřadu zastupovat. 

Tento Standa Bedřich měl představu, že by se mi udělalo nejlíp, kdybych si mohl koupit auto 

a holky lovit na ně. Podařilo se mu mě pro tuto představu získat, ačkoliv mám jinak k autům 

velmi negativní vztah. Jediné auto, které reálně připadalo v úvahu, byl hadraplán. To byla 

invalidní trojkolka, kterou bych býval mohl jako invalida dostat se slevou a ta se všemi 

vylepšeními stála asi dvanáct nebo patnáct tisíc. To bylo nehorázně hodně peněz, to nikdo 

nemohl dát. A Standu napadlo, že kdybych půl roku pracoval na ČSM místo něj – strana by 

mě mohla vyreklamovat, že mě potřebují a půl roku bych studoval dálkově – takže za těch asi 

1600 měsíčně, což byl tehdy velmi dobrý plat, skoro takový, jako měl živitel rodiny, bych na 

tohle auto měl. Zašlo se za ředitelem. Ředitel byl samozřejmě komunista – jinak by ředitelem 

ani nemohl být – a pochopil to třídně. Měl trochu obavu, jestli neutrpí můj prospěch, ten byl 

ale velkolepý, takže jsem dostal na půl roku propustku ze školy a nemusel jsem tam s Jarkou 

být. Strávil jsem velmi zvláštní půlrok ve vysoké politice okresního města. V práci jsem se  

                                                 
5 Vysoká škola stranická při ÚV KSČ se sídlem ve Vokovicích, lidově zvaná "Vokovická Sorbonna" (pozn. aut.) 
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osvědčil a dokonce jsem dostal – ve svých šestnácti letech – po skončení této brigády 

nabídku, abych se stal ředitelem Okresní knihovny v Příbrami. Byl jsem tenkrát ve velkém 

pokušení to vzít, ale na sekretariátu se mnou seděl Pepa Souček – tomu bylo přes třicet, velmi 

zajímavý a sympatický mužský ze Sedlčan – a ten mi říkal „Nedělej to. Mně se taková věc 

před deseti lety stala. Dostal jsem po gymnáziu nabídku, abych se stal kulturním inspektorem 

Okresního národního výboru v Sedlčanech, já jsem to vzal a bylo to hrozně špatně. Člověk má 

studovat.“ Vlastně mě přesvědčil, že to nemám dělat, dodneška jsem mu zavázaný. Plat byl 

asi 2800,-, to bylo víc než měl táta. Školu bych si dodělal dálkově a všechno by bývalo bylo 

jako noha. Ředitelka knihovny, která odcházela do důchodu, byla manželka zástupce ředitele 

gymnázia, té by se to bývalo taky líbilo. Ale k tomu nedošlo. Hodně jsem se dozvěděl o 

životě a přestal jsem si dělat mnohé iluze. Do školy jsem se po půl roce vrátil už vyléčený. 

Krátce předtím než jsem tu brigádu vzal, jsem totiž potkal Jitkou Pechlovou. To byla 

předsedkyně Svazu mládeže v Dobříši. Byli jsme spolu na jednom školení v Sedlčanech u 

přehrady, slovo dalo slovo a najednou z toho byla láska jako trám, tedy silně poznamenaná 

tím, že její rodiče se o tom za žádných okolností nesměli dozvědět. Tatínek byl dobříšský 

lékař a měl představu, že jejich Jituška bude letuška. Ona se toho děsila, ale nechtěla tuhle 

skvělou příležitost zahodit. Pak šla studovat vysokou ekonomickou a letuška z ní nikdy 

nebyla. Díky mým tolerantním rodičům, kteří se o tom naopak dozvědět mohli a také se to 

dozvěděli a byli z toho celí šťastní, k nám ona směla. Já jsem k Jitce nemohl. Když jsme se 

chtěli na Dobříšsku setkat, musel jsem přijet na kole daleko do lesů, kam se ona vypravila na 

jahody. Měla hodně sourozenců. Byla to velká láska a dodneška nedovedu úplně pochopit, jak 

se mohlo stát, že z toho nebyl celoživotní vztah. Tedy, velmi racionálně to chápu, ale nemůžu 

si to úplně odpustit. Byli jsme tehdy oba v maturitním ročníku a bylo jasné, že půjdeme do 

Prahy. Jedna z mých úspěšných aktivit v rámci Svazu mládeže byly Kluby Máj. Pár věcí jsem 

vymyslel, některé byly naprostý podvod a sranda. Největší akce byla Žížaliště, ta měla 

obrovský úspěch. Našel jsem někde, že se žížaly dají pěstovat jako byznys – šlo o umělý chov 

žížal – a to tak, že se nalije roztok krve a něčeho dalšího do hlíny. Žížaly se tam natáhnou a 

pak se to dá zase vyčistit. Já jsem byl od mladých let ptáčník a tyhle věci mě zajímaly. Napsal 

jsem o tom tedy článek do časopisu Práce mladých. Toho se chopil nějaký funkcionář a udělal 

akci pro svazáky: „Budujte žížaliště a budeme žížalami kvalitně krmit slepice. 

V drůbežárnách nebudou muset žádat o nekvalitní krmení“. Stal jsem se na žížaliště největším 

expertem a jezdil jsem po školách vysvětlovat, jak se zakládá. Tu a tam jsem za to dostal i 

nějaké peníze. Ještě na fakultě jsem žížaliště měl. Také jsem vymyslel Kluby Máj. To byla 

jiná velmi slavná akce. Tehdy tři nakladatelství – Mladá fronta, Naše vojsko a Svoboda – 
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vydávaly společnou edici pro mladé. Byla to  kvalitní četba a jmenovala se edice Máj. 

Světová literatura, většinou dobré tituly. Společně s dalšími lidmi, nejdůležitější byla 

redaktorka Mladé fronty Jiřina Finková, jsme dali dohromady projekt, podle kterého by lidi, 

kteří mají tuhle edici rádi, mohli zakládat kluby. Kluby by se pak jednou nebo víckrát za rok 

sešly, pozvaly nějakého významného autora a uspořádala by se s ním beseda. Za mého 

šéfování organizace Klubu Máj se pořádala jedna akce v Rejštejně. Bylo to tam nádherné, 

velkolepé. Rejštejn je pro mě dodnes kultovní místo. Je to pod Sušicí, asi čtyřicet kilometrů 

směrem k Šumavě. Zhruba v místech, kde Smetana napsal Mou vlast. Celý život se tam 

vracím. Do Rejštejna se tehdy sjely tři Kluby Máj z různých míst republiky. Můj příbramský, 

tedy moji příbramští kamarádi. Odkud byl ten druhý už si nevybavuju, ale třetí byl z Boskovic 

na Moravě. Tam byla neuvěřitelná femme fatale Libuška Blotzmannová a my jsme se do ní 

s Edou oba neuvěřitelným způsobem zakoukali. Ona přitom ani nebyla moc hezká. Oba jsme 

měli zcela vážnou celoživotní známost, byli jsme nejlepší kamarádi a zároveň jsme s tím 

nemohli nic dělat. Byli jsme jak opilí. Asi u obou z nás hrálo roli to, že jsme byli na konci 

gymnázia, měli jsme pár dnů po maturitě a na podzim jsme se všichni chystali na vysokou 

školu, do nového života. Libuška šla stejně jako já na filosofickou fakultu, Eda s Evou 

Pořízkovou na techniku a Jitka šla na vysokou ekonomickou. Myslím, že jsme oba měli ten 

šílený pocit, že se teď před námi otevírá život se všemi jeho neznámými kouzly a krásami a 

pro nás už z toho nic nebude, protože tu svou, kterou máme za jedinou, máme na věky věků 

pověšenou na krku. Nějak takhle to asi muselo být. Navíc Libuška říkala, že píše. Mě 

nenapadlo nic jiného než říct, že taky píšu – přitom jsem do té doby nenapsal nic. Přečetla mi 

povídku Byl to Billy Goodman, kterou napsala a já jsem užasl nad tím, jak je geniální. 

Vlastně celé to jakési nemístné sblížení probíhalo v rámci této akce. Na Šumavě bylo 

nádherné rané léto, neskutečná krása. Nakonec to vypadalo, že je ruka v rukávě – tedy ta 

Edova – a že já jsem zase prohrál. V podstatě jsem byl rád. Říkal jsem si, že se nic nestalo, 

nemusím ani nic říkat a všechno bude jako dřív. Bezprostředně po návratu ze soustředění se 

Eda vypravil do Bílých Karpat. Hledal ji v Boskovicích. Nevyzkoumal už, že Libuška je 

z Knínic na Moravě. To jsem zjistil já, abych jí mohl poslat své literární spisy, které jsem 

ještě nevytvořil. Vyrazil jsem na stop s teletem na zádech. Tehdy to byla úplná vášeň, hodně 

se trampovalo a jezdilo se stopem. Jedna z věcí, které jsme ve Svazu mládeže také prosadili 

byla institucionalizace autostopu. Existovaly takové knížky, které si stopař koupil za málo 

peněz, v nich byly kupony. Stopař měl jasnou legitimaci se značkou ZASTAV – když 

stopoval s ní, byl pojištěný – a pokud zastavil touto kartičkou auto, tak mohl z knížky 

utrhnout kupony a dát je řidiči za projeté kilometry. Na konci roku pak bylo slosování, jehož 
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vítěz dostal auto. Prosadilo se to, řidiči víc zastavovali a ježdění stopem se velmi 

propagovalo. Byla to neobyčejně liberalizovaná doba, po sevřených padesátých letech se 

otevírala kultura. V šedesátém třetím roce proběhlo milostivé léto, vycházely nové knihy, 

například Solženicyn – to jsou události té doby. My jsme v této době opouštěli gymnaziální 

výuku. S maturitní písemkou z ruštiny jsem mohl mít docela průšvih Psát jsem měl na téma 

„Za všecko, co je ve mně dobrého, jsem zavázán knihám, řekl Gorkij“. Já jsem místo toho 

napsal „Za vše, co je ve mně plytkého, jsem zavázán škole“. Byl to strašný paskvil. 

Nedopadlo to se mnou ale jako s Ladislavem Klímou, který měl podobný průser, když napsal, 

že Habsburkové jsou prasácká dynastie. Jeho vyhodili ze střední školy. Já jsem naopak dostal 

jedničku. Sice to pan profesor Kamenský, volyňský Čech, těžko nesl, ale neměl to srdce mě 

prásknout a tak mi dal jedničku. Bylo to asi špatné a hodně provokativní. Mladej člověk je 

blbec. V této situaci jsem vyrazil na stop a po asi dvou dnech jsem zazvonil u Libuščina 

baráku. Řekl jsem samozřejmě, že jsem na cestě kamsi, jenom jsem jel kolem a napadlo mě, 

že se zastavím. Maminka ve mně nalezla zalíbení, takový chytrý mladý hoch. Byla to učitelka 

ve škole. S maminkou jsem vycházel. To jsem ještě nevěděl, že maminka není úplně nadšená, 

že Libuška chodí s tanečním mistrem z Boskovic, který je o 15 let starší, a že by neměla nic 

proti tomu, kdyby se to změnilo. Prožili jsme spolu několik báječných dní. Pak jsme spolu jeli 

stopem do Blanska, kde ona měla nějaký podnik a já jsem se vracel do Prahy, kde jsme se za 

týden nebo čtrnáct dní měli zase setkat. Na tom stopu mi tak hezky pateticky říkala, že by mi 

hrozně ráda něco dala, že cítí, že patříme k sobě. Ale že dneska nemůže a jestli bych mohl 

počkat. A pak dodala, že teď má tuhle lásku, on je ženatý, ale ona ho miluje. A že dokud to 

v ní nedozraje, tak to nepůjde. Tak jsem si řekl, co bych nepočkal. Po tomto dobrodužném 

stopu jsem dojel do Příbrami, napsal jsem dlouhou báseň – první a nejlepší ve svém životě – 

tu báseň jsme jí hned poslal a za půl roku ji vysílali v rozhlase. Tím, že jsem ‚chodil‘ 

s Libuškou, jsem vlastně patřil do společenství romanistek na filosofické fakultě. Všechny 

holky, co patřily do toho kroužku, byly nádherné, samé pražské holky z nejlepších rodin. 

Zuzana Hoblíková, dcera významného rozhlasového režiséra, Ivanka Svobodová dcera 

generála, tedy nikoli pozdějšího prezidenta, maminka Marjánky Brabencové byla 

překladatelka. Já jsem byl vlastně jediný mužský v této skupině. Když si Zuzana Hoblíková 

přečetla báseň, co jsem napsal pro Libušku, tak ji dala přečíst Tondovi Brouskovi, básníkovi. 

Tonda je o tři roky starší než já a tehdy byl zaměstnaný v rozhlase. A Brousek to vydal a říkal 

mi „do půl roku bys mohl napsat knihu, pak vydat sbírku“. Byl jsem mladý básník dřív, než 

jsem vůbec něco napsal. Pak jsem samozřejmě musel začít básně trochu sypat. Založili jsme 

divadlo poezie, prostě veliké konání. Byla to vlastně moc hezká doba mého života. To divadlo 
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poezie jsme založili v Příbrami, jmenovalo se Diwy, s dvojitým W jako Divadlo ve 

Vyhnanství. V rozpadlém loutkovém divadle jsme udělali několik představení a hráli jsme 

snad dva roky. Ještě než jsem odjel do Prahy, tak jsem ten vztah s Jitkou ukončil. Partnerský 

vztah s učitelem tance se opravdu asi po tři čtvrtě roce rozpadl. Já jsem se celou tu dobu o 

Libušku rytířsky staral, vodil jsem ji po divadlech, koncertech – v životě jsem tak kulturně 

nežil. Utratili jsme nepředstavitelné množství peněz, které já jsem samozřejmě musel vydělat. 

Nejheroičtější fyzický výkon mého života se odehrál, když jsme se jednou v nějaké klášterní 

vinárně šíleným způsobem namazali portským řezaným s vodkou. Ono je to zrádné pití, my 

jsme to nikdy předtím nepili. Libuška to měla z nějaké francouzské literatury. Zkusili jsme to 

a opravdu se šíleně ztřískali. A teď šlo o to ji dostat domů. Bydlela v Dejvicích. Od kulatého 

náměstí jezdí dolů k hotelu Internacional tramvaje. Dvě stanice směrem dolů je konečná 

osmnáctky a skoro až na tu konečnou se muselo jít. Bydlela u nějakých vzdálených 

příbuzných v privátu, zatímco já jsem bydlel na kolejích 5. května na rozmezí Žižkova a 

Vinohrad. Metro nejezdilo, takže já jsem ji vezl domů, aby se v ožralosti někde neztratila. Na 

Kulatém náměstí se jí udělalo blbě. Z tramvaje nás vyhodili, protože blinkala. Nebyla vůbec 

schopná jít a do další tramvaje jsme nemohli.. Teď si to představte. Měla nějakých 

pětačtyřicet kilo, takže jak já jsem byl o jedné berli, tak jsem jí ty dvě stanice tramvaje nesl na 

jedné ruce. Ona se mě držela kolem krku – úplně mrtvá – a jenom mlela „já se ti zhnusim“. 

Nikdo mi nebyl na světě milejší, než ta poblitá, úplně ožralá holka. Očistil jsem jí, odemkl, 

dopravil do toho bytečku a uložil jí. Pak jsem se odpotácel na tramvaj a šíleně ožralý jsem se 

snažil trefit se na kolej. V jedenáctce, která jezdila přes celou Prahu, jsem vždycky usnul a 

přejel jsem. Na konečné mě vzbudili, takže  jsem jel zase zpátky a přejel podruhé. Asi ve čtyři 

hodiny ráno jsem se stále velmi ožralý a zamilovaný jel optat, co je s Libuškou. Uvítala mě 

její bytná a říkala, že Libuška snědla nějaký vadný párek. Bylo jí špatně, asi poblila celý ten 

byt. Muselo to být úplně jasné, protože všechno bylo nasáklé alkoholem. Ale přesto… 

Posléze vymizel taneční mistr a nahradil ho brankář bratislavského Interu Peter Fühle. To už 

bylo tvrdé, to jsem skousnul jen obtížně. Bylo ještě pár takových eskapád. Nakonec jsem 

hodil zpátečku a namluvil si jednu z těch holek – od té doby mám fantastickou slabost pro 

romanistky všeho druhu. Akorát jsme spolu začali chodit a najednou přišla Libuška, že teď by 

to šlo. Podnikli jsme zase jeden takový velký tah, až domů jsem ji doprovodil, ale dál jsem 

nešel – protože jak bych to té Ivance mohl udělat? Jedna z největších volovin mého života. 

Byl jsem blbej jak štoudev. Zavřel jsem dveře a do rána čekal U staré smaltovny 22A než 

Ivanka vyjde z baráku, abych jí řekl, co se stalo a že se to stalo. Já jsem byl velmi ctižádostivý 

člověk, dosáhl jsem v té době řady úspěchů. Ale vlastně jediné, na čem mi záleželo, bylo najít 
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člověka, který by mě chtěl takového, jaký jsem. A teda ta zvláštní věc, že když ho pak člověk 

najde, tak má pocit, že to musí být nějaké divné, že to nemůže být v pořádku, když by to 

takhle šlo. Nikdy nepochopím, jak jsem to s tou Jitkou mohl takhle podělat, ale je to tak. 

Dokonce jsme se mnoho desetiletí neviděli a při oslavě mých padesátých narozenin, zazvonil 

v Legerce telefon a u telefonu byla Jitka Pechová, nyní Körnerová. Hlásila se s gratulací. Pak 

jsme se ještě i potkali a povyprávěli si o životě. Ona se v tom mém pak objevila ještě jednou 

před dvěmi nebo třemi lety, tehdy už jako matka, když chtěla poradit svému synovi, kam se 

hlásit na vysokou školu. Tak jsem jí poradil… 

S Jitkou jsem to zpackal, v době, kdy už se rozjela obrodná vlna, která byla velmi tvrdě 

blokovaná sociálistickou státní partajní strukturou. V té době – to už dneska skoro nikdo neví, 

ale je velmi důležité si to uvědomit – byla oficiální politika státu taková, že třídní boj skončil. 

Udělaly se v něm chyby, dokonce došlo k zločinům. Chyby je potřeba napravit, zločiny je 

potřeba potrestat a odčinit, ale tato cesta je ta správná cesta, a kdo to udělá, když ne my? 

Společnost je napravitelná pouze zevnitř a tak je to na nás. Filosofická fakulta, na kterou já 

jsem přišel v roce šedesát tři, byla plná lidí, které člověk musel obdivovat a kteří si tohle 

všichni mysleli. Mnozí tomu dokonce zasvětili svůj život a v některých případech ho i 

obětovali. Musím říct, že mi to tehdy velmi imponovalo a měl jsem pocit, že se to musí zkusit. 

Rozhodně se nedá říct, že bych v té době byl marxisticky smýšlející, dokonce to bylo tak, že 

ani moji učitelé v té době nesmýšleli marxisticky. Zdůrazňovali to více či méně hlasitě nebo o 

tom nemluvili, v té době ale tahle věc nevypadala příliš důležitě. Já jsem se v této situaci 

rozhodl udělat takový experiment, kterého jsem litoval jenom pár desítek měsíců poté, co 

jsem ho udělal. Od té doby už nikdy. Rozhodl jsem se, že přijmu nabídku na vstup do 

komunistické strany – tehdy bylo tříleté kandidátské období, takže měl člověk možnost si to 

tři roky rozmyslet. Ručili za mě moji učitelé z fakulty, Jiřina Šiklová, Dušan Machovec a 

Mirek Mleziva. Na partajní schůzi jsem řekl, že nejsem marxista, že nemůžu ani slíbit, že jím 

budu, ale že jsou věci, které se musí udělat a nikdo jiný než strana, která tady má monopolní 

postavení, to udělat nemůže. A že bych to chtěl zkusit. Všichni mi poklepali po ramenou –  

„takové lidi potřebujeme“ – a během krátké doby jsem by předseda stranické organizace 

studentů. Tuto organizaci jsme pak dokonce s Karlem Žaloudkem nějakou dobu ovládali. 

Naše vedení strany bylo zajímavé tím, že do ní za naší vlády nevstoupil ani jeden student. 

Měli jsme totiž heslo, že do strany za této situace – a ona se velmi rychle změnila – mohou 

vstupovat jenom blbci a kariéristi a ani jedny, ani druhé strana nepotřebuje. Takže za dobu, co 

jsme stranu vedli my – to bylo řekněme mezi lety šedesát tři a šest – tam opravdu ze studentů 

nevstoupil nikdo. Z učitelů vstoupit nikdo nemohl a ani nemusel, protože už tam všichni byli. 
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Lidí, kteří na fakultě nebyli ve straně, tehdy muselo být naprosto nepatrně a skoro bych řekl, 

že na filosofii žádný takový nebyl. Numerus clausus, předpis, že kdo chce učit na filosofii, 

musí být komunista, byl zrušen až v osmašedesátém roce a pak byl v sedmdesátých letech 

znovu obnoven. Proto museli všichni, kteří byli vyškrtnuti ze strany, z katedry odejít a 

dosloužit jinde. Například Dušan Machovec nebo Jarka Pešková. Jiřinu Šiklovou vyhodili 

mnohem brutálněji... 

V pětašedesátém a šestašedesátém roce se totiž začala společenská atmosféra velmi prudce 

obracet. To už jsme měli za sebou Klikoživ. Klikoživ je zkratka pro Kliku opozičních živlů, 

kterou jsme vymysleli s Vláďou Macurou – tuším, že to byl, už zemřel, vlastně 

nejvýznamnější český sémiotik, mimo jiné spolužák z prvního ročníku – a to jako recesi 

studentů prvního ročníku proti fakultnímu establishmentu, proti starším studentům, kteří 

věděli jak to chodí a byli to v podstatě rozumní a slušní lidé. Vytvořili jsme demagogicky a 

populisticky zaměřený srandistický program, který měl být jakousi karikaturou jejich 

programu. To ale nikdo nepochopil a všichni nás zvolili. Jedna kandidátka byla oficiální a 

druhá byla klikoživí. Každá měla dvanáct členů a zvoleno mělo být třináct lidí. Takže zvoleno 

bylo dvanáct kandidátů Klikoživu a jeden kandidát z té vážné kandidátky. Tím byl Karel 

Durman, tehdy ještě mladý asistent na oboru Obecných dějin a později jeden z mých 

nejoblíbenějších učitelů na fakultě. Já jsem ho tehdy viděl vlastně poprvé a v mžiku jsme se 

dohodli. Předsedou fakultního ČSM se stal Mikuláš Tomin z našeho prvního ročníku, 

místopředsedou jsem se stal já a druhým místopředsedou jsme udělali Karla Durmana, který 

byl z historie – aby nebyla monovláda. Okamžitě jsme se zorientovali v tom, co se děje na 

ostatních školách a hned v počátcích vlády Klikoživu jsme navázali spolupráci pěti fakult. 

Strojní fakulta - ČVUT, Fujtajfl - Fakulta technické jaderné fyziky plus filosofie, to byly tři 

odbojné fakulty. K nim se pak přidaly ještě přírodovědecká fakulta a pedagogická fakulta. 

Začali jsme dělat věci dohromady, hlavně vydávat časopis. Nejslavnější studentský časopis 

vycházel na strojárně, jmenoval Buchar a jeho ústřední osobou byl Jirka Müller. Jirka byl o 

rok starší než já, to znamená byl ve druhém ročníku a jeho hlavním spolupracovníkem byl 

Luboš Holeček. Tomáš Holeček, co u nás na FHS učí logiku, je Lubošův syn. Luboš umřel 

jako třicetiletý ještě za normalizace, zabilo ho auto. Milan Kupec a Pepa Jánský představovali 

vedení strojní fakulty a na jaderné fyzice to byli Ivan Obložinský a Igor Rybánský. Byla to 

malá fakulta, stohlavá. Studovali tu nejelitnější lidi, nejchytřejší mozky tehdejšího 

Československa, protože se mělo za to, že fyzikové, zejména ti jaderní, rozhodnou o dalším 

vývoji lidstva. Strojaři nás vzali – Žaloudka a mě – do redakční rady Bucharu. První velký 

článek se jmenoval Strana a my. Napsal ho Jirka Müller a článek byl v podstatě o tom, že 
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strana má samozřejmě ústavou zajištěnou vedoucí roli, je jasné, že musí vést, ale nesmí do 

všeho kafrat. Z toho byl samozřejmě veliký průser a Buchar dostal cenzora. Cenzor byl 

docent Jindřich Janiš, výborný chlap z katedry marxismu. Všechny následující čísla jsme za 

největší problém měli to, jak Janiše udržet, aby se netiskly věci, ze kterých bude průser ještě 

větší. Nikdy jsem nepracoval pod cenzorem, který by byl mnohem radikálnější než my a který 

by nás – a zejména sebe – dostal do velikých problémů. Bylo to velmi zajímavé. Já jsem měl 

v prostředí ČSM ze střední školy velikou praxi a věděl jsem, že se dá v této struktuře mnoho 

dosáhnout. Ta struktura se dala velmi snadno ovládnout  a nám se to také povedlo. To ale až 

ve fázi, kdy jsme v podstatě obsadili vysokoškolský obvodní výbor ČSM. Formuloval jsem 

tehdy takzvanou „filosofii židlí“. Byl to článek, ve kterém jsem vysvětloval, že člověk 

vždycky myslí pod vlivem židle, na které sedí. A že neštěstí všech moderních společností 

spočívá v tom, že schopní lidé obsazují vysoké židle a pak podle nich myslí. Vysoké židle 

mají obsazovat lidi, na které je spolehnutí, ale nepatří k těm elitním. Elitní lidé musejí zůstat 

dole. Proto jsme tehdy neposílali do vysokoškolského výboru svoje hlavní síly. Posílali jsme 

lidi, kteří byli skvělí kamarádi a dalo se na ně spolehnout, ale řešili jsme všechny věci 

zezdola. Trvalo to až do šestašedesátého roku, kdy došlo k takzvané aféře Müller. Jirka 

Müller byl špatný student. Strojárna měla hrozně buzerační strukturu studia, muselo se tam 

opravdu hodně rýsovat, a on byl chytrý kluk, kterého zajímala spousta jiného a na tuhle 

buzeraci moc nebyl. Bylo úplně jasné, že ho ze studia vyhodí. Vyhodit ho měli někdy v říjnu 

druhého roku studia – podle papíru. Jenomže protože vedení fakulty nebralo vlastní zákony 

úplně vážně, tak když přišel pokyn z vyšších míst, aby byl Jirka vyloučen, vyhodili ho asi o tři 

týdny dřív než měli. Což se dalo dokázat. My jsme kvůli téhle, ve své podstatě volovině – že 

nepočkali ty tři týdny – udělali v té době humbuk. Poslali ho exemplárně na vojnu do 

Kroměříže na dva roky. A tehdy byla v rámci sdružení pěti fakult  porušena filosofie židlí a já 

jsem přijal kandidaturu do Vysokoškolského obvodního výboru. Nastoupil jsem za „uhynulé“ 

soudruhy. Vytvořili jsme na pražských vysokých školách skupinu asi čtyřiceti, padesáti lidí 

z těchto fakult, kteří chodili po všech školách aféru Müller vysvětlovat. Na každé škole se 

svolalo shromáždění fakultní veřejnosti a nejvyšší vedení ČSM muselo vysvětlovat proč 

Müllera vyhodili. Byly to naučené pitomosti, které kdekoliv a vždycky odříkali a těch 

čtyřicet, padesát lidí, co chodilo s nimi vždycky vstávalo a říkalo „To je lež proto a proto, já 

jsem u toho byl, bylo to takhle a takhle“. To byl důvod proč jsme chodili v celé sestavě, bylo 

to vlastně neuvěřitelné divadlo. Dneska vím, že vedení komunistické strany potřebovalo 

takové divadlo předvést, ukázat, jak už se masy hýbou. Jirku Müllera nechal vyhodit Martin 

Vaculík, který byl vedoucím tajemníkem pražského Městského výboru KSČ, který patřil 
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k takzvanému progresivnímu křídlu, a to patrně omylem, protože na něj někdo prásknul, že 

chodí na čínské vyslanectví - čínské vyslanectví infiltruje maoismem pražské studenty. Pro 

revizionistu Vaculíka tak představoval Müller nebezpečí levičácké úchylky v principu horší 

než stalinismus. On tedy opravdu na čínské vyslanectví chodil, zejména v té době hodně, ale 

že by hrozilo zrovna nebezpečí maoismu, byla naprostá blbost. Tím pádem jsme tenkrát 

mysleli, že partaj na Městském výboru je centrum nejhoršího zla a chtěli jsme se s nimi 

vypořádat. Oni ale zřejmě chtěli ukázat těm, co tehdy měli ve straně skutečnou moc, jak je to 

mezi lidmi a dosáhnout nějaké reformy. Byli to v podstatě reformátoři. Tato akce boje proti 

represi posléze přešla v další kolo represí. Ze studia byl vyhozen a poslán na vojnu Luboš 

Holeček, tentokrát už ne do Kroměříže, ale až do Kežmaroku. Tehdy jsem postoupil do 

předsednictva vysokoškolského výboru ČSM. A do téhleté zvichřelé atmosféry přišel sjezd 

Svazu spisovatelů, díky kterému jsme se zkontaktovali se spisovateli. Na tomto sjezdu 

předneslo několik lidí paličské projevy, které způsobily, že Vaculík, Klíma, Liehm, Kohout – 

ten dostal jen důtku s výstrahou – byli vyloučeni z KSČ a i jiní byli potrestáni. Jejich projevy 

nebyly nikde otištěny. My jsme je nacyklostylovali, udělali jsme s těmito lidmi interview a 

vlastně se s nimi spřátelili. Ne náhodou jsem půl roku po sjezdu spisovatelů, když propuknul 

šedesátý osmý rok, dostal od Ivana Klímy nabídku, jestli bych nenastoupil na uvolněné místo 

v Literárkách. Třiadvacetiletý kluk s ještě neukončenou vysokou školou – v únoru 68. 

Podařilo se nám navázat tuto neobyčejně cennou známost a zároveň to byl velmi pozoruhodný 

zážitek. Tito lidé nebyli ještě ve věku našich rodičů, byli o dost starší než my, ale byli to 

vlastně mladí lidé mezi třiceti a čtyřiceti lety života. Měli obdobnou zkušenost se stranickou 

strukturou jako my a viděli, že myšlenka vedoucí role strany ve společnosti je vlastně 

myšlenka velmi  rafinované převodní páky. Tehdy se s námi zacházelo tak, že se před všemi 

jednáními nejdřív svolala stranická skupina, kde nám řekli, co smíme a co nesmíme říkat. 

Když se pak ukázalo, že nám nemohou říct, co máme říkat, protože to říkat nebudeme, tak se 

dokonce z rozhodnutí stranických orgánů vyžadovalo, aby se člověk zavázal, že bude držet 

hubu, protože jinak s ním bude zavedeno disciplinární řízení.  To byla zkušenost, kterou jsme 

potřebovali udělat a já jsem na jejím základě v souvislosti s nejdůležitější událostí podzimu 

roku šedesát sedm, udělal velmi radikální rozhodnutí. Předbíhám. Na strahovských kolejích 

bydleli zejména studenti strojní fakulty, kterým vládl velmi neúprosný, náročný a blbý děkan 

Bolek. Ten na námitky studentů, že na kolejích permanentně nesvítí světlo, protože dochází k 

radikálnímu vypínání elektrického proudu, reagoval tak, že ho to nezajímá, že rysy musí mít 

udělané včas a že to, že nemají elektriku, je jejich problém. Když zase jednou vypadlo 

osvětlení v celém tom velkém areálu kolejí, tak se studenti vypravili do Prahy a skandovali 
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„chceme světlo, chceme studovat“. A nějaký informátor Státní bezpečnosti to přeložil 

stranickým orgánům do jejich řeči tak, že studenti chtějí liberalizaci a změny. Oni ale chtěli 

opravdu jenom světlo a skutečně mysleli to elektrické. Zastavila je policie, brutálně ten dav 

seřezala a tvrdě je pronásledovala. Okamžitě bylo rozhodnuto, že všechny vyhází ze školy – 

studují za dělnické peníze a takhle se za dělnické peníze nestuduje. Tohle nebyla naše akce, 

tohle byli ti „státotvorní“ studenti, kteří „nechtěli mít problémy“. My už jsme v této době vliv 

na strojní fakultě skoro neměli, protože hlavní dva předáci z našich  kruhů, Holeček a Müller, 

byli na vojně. Tehdy to vzal Vysokoškolský obvodní výbor ČSM jako svojí akci. Jedna holka 

z naší party měla přítele, jehož maminka byla Gertruda Čakrtová-Sekaninová, později, po 

osmašedesátém roce, jedna ze čtyř poslanců v parlamentu, kteří hlasovali proti smlouvě o 

dočasném vstupu vojsk Varšavské smlouvy. Michal Čakrt, její syn, student právnické fakulty, 

naše memoranda přes Gertrudu donesl na zasedání ústředního výboru strany, kde je Čakrtová 

a další lidi přednesli. Navíc s velmi emotivním komentářem: „Já mám syna na vysoké škole, 

mohli jste mi zmlátit a zmrzačit dítě“. Další se přidávali a došlo k řetězové reakci. Nastalo 

takzvané prosincové zasedání ústředního výboru, které mělo za následek fakticky pád 

Antonína Novotného a zahájení obrodného procesu. V této situaci byla schválena vyšetřovací 

komise, která měla celou záležitost prošetřit, a to nejen prohřešky studentů, ale především 

prohřešky Státní bezpečnosti. Tehdy si mě pražští studenti vybrali do komise jako deputáta. 

Slíbil jsem, že budu zastávat patřičná stanoviska, že jim v každém případě řeknu, co se tam 

stalo a jak to proběhlo a vyvodím z toho osobní důsledky. Na zasedání komise jsem se vlastně 

nikdy ani nedostal. Vždycky jsem se dostal jen ke dveřím, kde komise zasedala a tam mi 

řekli, že mě nepustí. To jsem si nechal dát písemně a potvrdit razítkem. Když všechno 

skončilo víceméně plichtou – žádného studenta nepotrestali a žádného policajta v té době taky 

ne – považovali jsme to za porážku. A já jsem dostal oznámení, že je se mnou zahájeno 

v rámci komunistické strany disciplinární řízení. To bylo už druhé – jedno jsme měli 

se Žaloudkem za sebou –, což znamená, že už jsme měli napomenutí a teď jsme mohli dostat 

důtku, důtku s výstrahou nebo vyhazov. Já jsem zareagoval protiúderem a požádal jsem o 

vyškrtnutí ze strany ze zdravotních důvodů. Trochu jsem na schůzi žertoval, že nejde ani tak o 

zdraví fyzické, jako o zdraví psychické, protože si zakládat na schizofrenii nehodlám a 

politickou praxi, kdy musím držet hubu, odmítám: vstupoval jsem do strany proto, abych 

udělal nějaké změny a abychom si říkali pravdu a ne že si budeme říkat, co kdo nesmí říkat. 

Tehdy celá organizace na filosofické fakultě hlasovala se mnou. Dobře jsem si nastudoval 

stanovy a věděl jsem, že z komunistické strany není možné vystoupit. To málo lidí ví – nikdo 

z komunistické strany nevystoupil, protože taková instituce vůbec neexistuje. Komunistická 
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strana byla organizace, která měla ve stanovách, že má objektivní pravdu. A člověk nemůže 

nechtít mít objektivní pravdu, člověk ji pouze může nemít. A to buď záměrně, protože je hajzl 

– pak musí být vyloučen – anebo protože je nezpůsobilý zdravotně, a pak má být vyškrtnut. 

Takže jsem nežádal o vystoupení ze strany – to vůbec nejde – ale žádal jsem o vyškrtnutí ze 

strany a to jsem také dostal. V životě se mi to potom mnohonásobně vrátilo. Už o rok později 

bylo tohle odlišení na vyloučeného a vyškrtnutého rozlišením na zločince a jenom 

poznamenaného člověka. Já jsem si vlastně výrazným způsobem polepšil oproti lidem, kteří 

ve straně zůstali a pak z ní byli pro nesouhlas s okupací vyhozeni. Kárné řízení mi sice 

komunistická strana nezastavila, ale než stačili změnit vyškrtnutí na vyloučení – protože 

jakmile jsem byl mimo stranu, už jsem na žádné další předvolánky nereagoval – tak přišel 

obrodný proces. Někdy v březnu nebo v dubnu mi pak napsali, že to všechno bylo 

nedorozumění a že by uvítali, kdybych se vrátil. S veškerou slávou. Tak jsem odpověděl, že 

jsem vstupoval do strany, abych jí pomohl se vnitřně změnit, ale že teď už je strana tak 

pokroková, že moji pomoc nepotřebuje. Zůstal jsem prozíravě – a to byl velmi rozumný čin – 

mimo. Třeba nebožtík Karel Michňák, jeden z mých oblíbených učitelů, docent na katedře 

filosofie, za mnou po té stranické schůzi přišel a říkal, že si myslí naprosto to samé co já, ale 

že za této situace nemá odvahu to udělat. A já jsem ho v podstatě utěšoval, že lidi jako on tam 

musí zůstat, aby vzdělání mělo šanci pokračovat. Vystoupil ze strany někdy v březnu šedesát 

osm, ale při normalizaci ho vyhodili a skončil jako zedník. Ingrid Štrobachová, jeho 

manželka, byla moje spolužačka ze sociologie. Karel umřel krátce po převratu, někdy v roce 

čtyři nebo pětadevadesát...  

Na konci roku šedesát sedm, byla represe, která se proti liberalizující společnosti  postupně 

zformovala, v podstatě nejsilnější a zároveň nejslabší. Je zcela nepochybné, že kdyby nedošlo 

k  událostem prosincového a lednového pléna ÚV KSČ, tak jsme někdy v lednu nebo v únoru 

byli všichni pozatýkaní. V roce šedesát osm jsem měl prostřednictvím generála Josefa Pavla, 

což byl tehdejší ministr vnitra a velmi slušný člověk, možnost nahlédnout do spisu o spiknutí 

mezi pražskými vysokoškoláky. Každý zde měl roli rezidenta nějaké výzvědné služby. Já 

jsem v něm figuroval jako rezident mexické výzvědné služby. Věcná záminka Státní 

bezpečnosti je roztomilá, člověk by až nevěřil, že je to možné. Ten spis s největší 

pravděpodobností už neexistuje, takže mi to nikdo neuvěří, ale v tom šedesátém osmém roce 

ještě existoval. Na kolejích 5. května bydlel nějaký Jajme Godet, který byl z Mexika. V těch 

letech to byl vlastně jediný živý Mexičan, jakého jsem kdy viděl. On byl také po obrně, víc 

postižený než já, a jeho strýček měl v Mexiku ortopedickou firmu. Mně se tehdy porouchal 

ten přístroj, na kterém jsem chodil a byl jsem v dost obtížné situaci, protože mi ho tu nikdo 
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nechtěl nebo nemohl spravit. A on – protože po studiu odjížděl domů – mi slíbil, že mi 

takovou vložku jeho strýček udělá. Odlili jsme ji ze sádry na hajzlu na kolejích 5. května, on 

to provezl a po půl roce opravdu přišel balík – pravda, rozbalený – s neidentifikovatelným 

předmětem, nepochybně špionážního účelu. Byla to divná věc, taková vystouplá vložka 

s podložkou, udělaná v kombinaci umělé hmoty a kůže. K čemu to mohlo sloužit v hlavě 

státního bezpečnostního úředníka si nedovedu představit, ale je to jediný důvod, proč bych 

mohl být s Mexikem takto spojován. Ovšem k zatčení a k celému tomu procesu, který byl už 

v té době velmi dobře připraven a zdokumentován, nedošlo. Někdy o Vánocích jsme byli na 

návštěvě u Klímů v Hodkovičkách a telefonoval zajímavý člověk, poslanec a člen Ústředního 

výboru KSČ, jediný zemědělec v dějinách strany, který to dotáhl až do předsednictva – jistý 

Josef Borůvka. To byl penzionovaný předseda JZD, který se na prosincovém zasedání 

postavil na stranu proskribovaných a vyvolal skandál. Předsednictvo tehdy vyvinulo velikou 

snahu způsobit, aby bylo zasedání urychleně ukončeno. Kdyby se jim podařilo ukončit bez 

usnesení, opozičníky by bývali všechny pozavírali. A protože předsednictvo je nižší orgán než 

plénum, bylo potřeba dosáhnout toho, aby plénum přehlasovalo předsednictvo. Předsednictvo 

se rozhodlo, že zasedání bude ukončeno kvůli blížícím se vánočním svátkům – na návrh 

soudružky Löflerové, předsedkyně Svazu žen. Z publika se pak ozývalo „Löflerová musí péct 

vánočky“. Josef Borůvka navrhl, aby o té věci plénum hlasovalo. To je podle stanov základní 

právo. Soudruh Hendrich, ideologický tajemník strany, se ho zeptal: „Soudruhu, trváš na 

svém návrhu?“. Borůvka, když nám to posléze vykládal, tak říkal: „No, věděl jsem, že když 

řeknu trvám a prohraju to hlasování, tak Vánoce budu trávit na Ruzyni. Tak jsem řekl ‚Nech o 

tom hlasovat‘“. Hendrich musel nechat hlasovat a prohrál. Tím pádem došlo k porážce 

předsednictva, řada lidí byla nahrazena a Borůvka se dostal do předsednictva ústředního 

výboru.  A o Vánocích, někdy 27. nebo 28. prosince telefonoval Klímovi, tehdy již 

vyloučenému komunistovi, který promluvil na sjezdu spisovatelů několik měsíců před touto 

událostí, že to bude všechno dobrý, abychom byli klidní. Vrátil jsem se domů, pustil jsem si 

rádio – já nevím jestli to byl ten samý den, ale mám to s ním spojené – a tam dávali Písničky 

s telefonem, nový pořad, který vysílala zahraniční redakce, Bedřich Weiner a další slušní lidé. 

A hned první interview po telefonu ukázalo, že se něco děje. Pustili první písničku, byla to 

česká verze písně Blow In the Wind. Slova napsal Ivo Fischer a její refrén zněl: „...ten vítr co 

začal právě vát…“ Celý osmašedesátý rok všichni cítili, že se něco děje. Všichni rozumní lidé 

si říkali, že je to jen na chvilku, mnozí si říkali „Hlavně se do toho nezaplést, protože to 

nedopadne dobře“. Přesto ale nebylo možné do toho nejít. Já jsem se angažoval velmi silně. 

Asi bych měl ještě říct to, že jsem za sebou už měl dvě důležité zkušenosti. Ta první byla 
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zkušenost delšího pobytu na univerzitě v Heidelbergu. Poprvé na Západě, konfrontace 

s evropskou kulturou, obrovský šok. Často o tom vyprávím. Dneska si už člověk nedovede 

představit, co znamenalo to, že jsme se po dvanácti hodinách jízdy vlakem ocitli o půlnoci na 

stuttgartském nádraží a bylo možné si tam koupit Coca Colu. Nápoj, který nikdo z nás nepil, 

všichni jsme o tom jen mnohonásobně četli. Coca Cola stála marku, což byla jedna dvanáctina 

toho, co jsme měli na celý stipendijní pobyt přiděleno v devizách. Na pobyt jsme dostali 

dvanáct a půl marky. A teď ta hrůza, že jedna malá plechovka Coca Coly stojí marku – co my 

si tam počneme? Ale musím říct, že jsem neodolal a ty prachy do toho vrazil. Skoro všichni 

moji kamarádi, co tam byli se mnou, odolali, protože to byli škrti. Já jsem se s nimi pak o tu 

Coca Colu podělil, přesněji: když jsem se napil – a napil jsem se jako první – byl jsem 

zklamaný tak, že jsem je to nechal dopít. Nejtěžší bylo se do toho dostat, přijít na to, jak se 

plechovka otevírá. Myslím, že se nám to dokonce podařilo utrhnout, takže jsme ji otevírali 

nějakým nožem a všechny jsem postříkal. No hnus. Celý můj dojem ze západní kultury byl 

vlastně taky takový – očekávání bylo mnohem větší. Začínalo to seminářem, který se 

jmenoval Marxismus a existencialismus. Přijela deputace z Prahy, mnoho profesorů a velká 

skupina studentů. Organizátoři semináře samozřejmě předpokládali, že budeme zastávat 

marxistické stanovisko, což se samozřejmě vůbec nekonalo. Všichni heidelberští účastníci 

byli marxisti, pořád mávali rudými sešity,  my jsme naopak byli za existencialisty. Venca 

Bělohradský měl první přednášku, Taras Bulba a revoluční etika. Na tu se ještě všichni hrnuli, 

neboť čekali co to z toho bude, ale o marxismu tam nepadlo ani slovo. Když došlo na mojí 

přednášku Cervantův Don Quijote a odchýlená transcendence, už tušili, že to je v háji. Byl to 

veliký zážitek úplné mimoběžnosti. Zároveň tu bylo setkání s knihkupectvími a s knihovnami, 

s tím neuvěřitelným bohatstvím všeho co je a zároveň s tím, jak na tom nikomu nezáleží. 

Knihovny byly vlastně prázdné, měli jsme pocit, že tam nikdo nestuduje. Jak to, že tam nesedí 

furt? V knihkupectví si vlastně také nikdo nic nekupoval. Nikdo nedokázal pochopit proč 

týdny a měsíce hladovíme, abychom si mohli koupit knížku – ačkoli oni taky neměli moc 

peněz, byli vlastně chudí – ale že by se nějak hrnuli do knížek... Oni  mezi nimi totiž vyrostli, 

je to velmi podobná situace jako dneska tady. Venca Bělohradský ve svých vzpomínkách 

napsal velmi chytrou větu: „V naší generaci nejdůležitější otázka byla ‚Už jsi četl tuto knihu?‘ 

– a uvedl se autor. Byla to otázka, ale byl to vlastně i rozkaz, protože se předpokládalo, že 

každý musí takovou knihu číst. Dnešní odpověď na tuto otázku je,“ píše Bělohradský „Už to 

mám oxeroxované“. Rád vyprávím, jak jsme v Heidelbergu potkali profesora Czyževského a 

jak nám ukazoval, co v  knihkupectví všechno mají. S klukama jsme si říkali: „Dědek, taky by 

mohl koupit nějakou knížku“, a tak jsme ho poslouchali. A on, když to všechno zpřeházel a 
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ukázal nám co nám chtěl ukázat, prohlásil, že jdeme na večeři a pozval nás do nejlepšího 

heidelberského restaurantu, kde každý předkrm stál tolik, co jeden Heidegger nebo 

Kierkegaard! Nikdy mi nebylo tak špatně, na žádné večeři. Na jedné fakultní sedánce mě 

Irenka Puškárová, hrozně milá holka z pedagogické fakulty, poslouchala a trpěla, když jsem 

to vyprávěl. Říkala: „A to jste si to nemohli oxeroxovat?“ Irenko, my jsme tenkrát ještě žili 

v jeskyních, xeroxy nebyly. Oxerovat se nedalo, to se když tak muselo opsat rukou. Já jsem 

své tehdejší ženě přivezl z Heidelbergu šaty, koupené ve výprodeji na nějakém skorobleším 

trhu za neuvěřitelných dvacet marek. Když jsme se pak rozvedli, byla to ta nejlepší věc, 

kterou si vzala. Říkala, že když už je nechtěla nosit, tak je pak ještě velmi výhodně prodala. 

Ty šaty stály o dost míň než jeden svazek Husserla – ten stál asi osmadvacet marek. Člověk 

z toho měl zvláštní zmatek v hlavě. Po návratu jsem napsal článek – cenzura ho zabavila – do 

tehdejšího univerzitního časopisu o tomhle zvláštním rozčarování a o tom, jak jsem se do toho 

našeho bordelu těšil. My jsme vůbec neměli pocit, že západní kultura je nějak vyspělejší. Byli 

jsme i na večeři – podnikatelském pozdním obědě – s generálními řediteli Opel-Werke. Opel-

Werke do nás něco vrazil, tak nás pozval na opulentní žranici spojenou s prohlídkou továrny. 

Rozesadili nás ke stolům tak, abychom seděli dva manažeři a dva cizinci, takže se vedla 

taková zdvořilá řeč. Manažer se zeptal, jestli známe automobilku v Mladé Boleslavi. Pokývali 

jsme, „Škoda“. „A kolik oni udělají automobilů?“ ptal se. To jsem vůbec nevěděl. Ještě štěstí, 

že se mnou seděl docent Adam z právnické fakulty, který odpověděl, že Škoda vyrobí 60.000 

automobilů. Manažer se zarazil, sousto mu zůstalo v půl cesty a řekl: „Täglich?“, denně?, 

protože Němci tehdy vyráběli asi 3 miliony ročně. A Adam jen zavrtěl hlavou, „Nein, 

jährlich“, ročně. Jak říkám, já jsem se v tom šedesátém šestém roce vracel s nadšením. Měli 

jsme pocit, že to s naším establismentem máme lepší, než  to mají jeho západní odpůrci. Ti za 

pár let na to konvertovali k terorismu, ke krajní levici. Některé z těchto lidí jsem dokonce i 

znal. Tou druhou zkušeností bylo, že jsem v situaci střetu mezi mocí a vůlí k reformě, čím dál 

více pociťoval, že tím, jak se mi osobní život nevede, bych se mohl takovému střetnutí 

věnovat. Nepřišlo by mi divné, kdybych ho pro ten účel obětoval. V zásadě jsem 

předpokládal, že by to bylo podobné jako když poslali Jirku Müllera do Kroměříže a Luboše 

Holečka do Kežmarku. Na jedné vyhraněné schůzi nám tehdejší předseda ústředního výboru 

ČSM výslovně vyhrožoval, že jestli si nedáme říct, že to s námi skončí jinde. „Můžeme vás 

poslat jinam“. Odpověděl jsem „Třeba do Kroměříže nebo do Kežmarku“. A on jak byl 

nasranej, tak to potvrdil. „Jo“. Bylo jasné, že bychom takhle bývali dopadli, ale mě to 

v šestašedesátém roce připadalo velmi snesitelné a pochopitelné. 
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Než jsme odjeli do Heidelbergu, nechal jsem se v nějaké společnosti slyšet, že bych si vzal 

kohokoli, kdo se mnou  bude chtít být. Jedna studentka za tři nebo čtyři dny přišla a říkala: 

„Hele, já mám jednu přítelkyni, která by to brala“. Přemýšlel jsem, co to bude za zrůdu a 

připravil se na nejhorší. Ukázalo se, že je to velmi půvabná mladá holka, o rok a půl mladší 

než já. Slovo dalo slovo, uplynulo pár týdnů…  Původní podnět byl velmi banální. Aby 

uhájila byt po babičce a přesvědčila svoji rodinu, že se nemá pustit, neměla lepší nápad než se 

provdat. S touto kalkulací jsme do svazku manželského vstoupili. Z původní kalkulace se 

vyvinul velmi bouřlivý vztah, který mě přiměl k tomu, abych se svým životem něco udělal a 

někam ho obrátil. Měl jsem takovou zvláštní potřebu se očistit, protože i když byl ten vztah 

zřejmě z obou stran posléze navázán s velikým zanícením, měl velmi obtížný průběh. Byla 

jiná doba než dneska a ani jeden, ani druhý jsme vlastně nerozuměli, v čem jeho obtíž 

spočívá. Trvalo nějakou dobu než jsme na to přišli. Věc byla vlastně úplně banální – dotyčná 

byla jinak orientovaná a nevěděla o tom. Dokonce myslím, že to mohlo být i tak, že o tom 

možná věděla, ale upřímně s tím nesouhlasila. Ještě potom, co jsme se rozešli – prožili jsme 

spolu osmašedesátý rok, srpen, prožili jsme spolu leccos hezkého a leccos hrozného právě 

v souvislosti s obtížemi toho typu, o kterých jsem se zmínil – se ona pak ještě jednou provdala 

a teprve pak přišla na to, v čem ta obtíž opravdu spočívá. Obě tyto věci pro mě měly veliký 

význam. Na počátku roku šedesát sedm, šedesát osm, jsem cítil, že teď mnohé záleží na tom, 

co udělám. Byl jsem na konci svého studia, krátce předtím jsem byl rozhodnutý, že se nechám 

ještě jednou zavřít na půl roku do sádry. Nejen proto, aby mě sdrátovali a spravili – já jsem po 

té druhé operaci k Frejkovi už nikdy nejel a do dalšího drátování jsem se nepouštěl, protože 

jsem měl pocit, že by mi mohl důležitý čas mládí uplynout na sádrovém lůžku. Teď jsem 

naopak viděl, že mi utíká čas univerzitního studia a řešil jsem, kdy všechno, co jsem ještě 

nepřečetl, dočtu. Kdybych mohl být půl roku v sádře, bylo by to ideální řešení. Takhle nějak 

jsem to měl v tom šedesátém sedmém roce vymyšlené, jenomže se ta věc zvrtla – nejdřív to 

provést nešlo a pak umřel profesor Zahradníček, který byl ten správný člověk, který by to asi 

měl udělat a pak už to nešlo vůbec. Všechno dál bylo už vlastně vynucené. V únoru šedesát 

osm jsem nastoupil jako nejmladší redaktor do redakce Literárek, neměl jsem ani dokončenou 

školu. Celý šedesátý osmý rok jsem prožil v této pozici. Ale to je už na další povídání, tady 

jsme na dalším předělu.  

 

Je ještě co říct k tématu handicapu po dobu gymnaziálních let a vysoké školy? /ebo byl 

váš život v podstatě orientovaný tématy jako jsou vztahy apod? 
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Handicap se promítá do problému vztahu. Je to velká překážka a kdyby ženské nebyly té 

povahy, že hrozně rády zachraňují ztracené případy a odhodlávají se k extrémistickým 

skutkům, tak by to nemělo vůbec žádný smysl. Pro mě nebylo těžké přijmout to, že nemůžu 

hrát fotbal. Přijmout to, že nemůžu chodit do tanečních, bylo těžké jen proto, že by to mohlo 

znamenat, že nebudu moct chodit s holkama. Časem člověk přijde na to, že se s holkami dá 

chodit i jinam než do tanečních a že kdybych té věci věnoval méně úsilí a méně tlačil na pilu, 

tak se celá záležitost vyřešila sama sebou. Je pozoruhodné, jak si člověk nevšimne, kdy 

zašlapává hřivnu pokladu do země vlastní pitomostí a dobíjí se do otevřených dveří. Poté, co 

jsem z gymnázia odešel v necelých sedmnácti, po těch nezdařených narozeninách, jsem už 

nikdy do této party nepatřil. Na gymnázium jsem se vrátil už jenom na chvilku, utíkal jsem 

odtamtud, jak jsem mohl. Už jsem měl jiné možnosti, patřil jsem do nějaké kultury, byl jsem 

schopný si tu a tam vydělat peníze a měl jsem jiné zájmy. Navíc jsme byli prvním rokem 

čtyřleté gymnázium, předtím to bylo gymnázium tříleté, takže jsme jeden rok vlastně jen 

opakovali, protože nebyly žádné osnovy. To, že se mi podařilo jeden rok gymnázia v podstatě 

ušetřit a že jsem ho prožil v životě někde jinde, bylo veliké štěstí a myslím, že jsem z tohoto 

hlediska ani nic nezameškal. Také jsem se přesvědčil, že člověk může i s handicapem žít 

ve společnosti velmi úspěšně. Na filosofické fakultě se to jen potvrdilo. To, že jsem ve všech 

kolektivech hrál v jakémsi smyslu jednu z  vůdčích rolí mě do jisté míry uspokojovalo. 

Naprosto určující pro mě ale byla posedlost hlubokým a úplným a absolutním vztahem. 

Tehdy jsem vlastně ještě nevěděl, že to život člověku výrazným způsobem ničí, protože je to 

postaveno na parametrech, které jsou částečně vyčtené z knih. Takový velký handicapový 

otřes přišel, když skončilo období osmašedesátého roku a já jsem ve svých čtyřiadvaceti 

letech zjistil, že jsem invalida a to, že jsem vystudoval vysokou školu, je spíš nehoda a že pro 

mě ve společnosti není vůbec žádné místo. To bylo hodně tvrdý. Ve čtyřiadvaceti letech jsem 

požádal o důchod. Nikdy jsem si nepřipouštěl, že jsem invalida a taky jsme na to z velké, 

mnou způsobené blbosti mých rodičů nikdy žádné peníze nebrali. Rodiče mohli pobírat 

nějakou poměrně významnou částku celé moje dětství až do mých šestadvaceti let, to jsme ale 

promeškali. Na filosofické fakultě jsem svoje místo interního aspiranta za dvanáct stovek hájil 

až do hrdel a statků a nemohl jsem při té příležitosti jinak, než se začít léčit. To znamená 

musel jsem po doktorech a lázních znovu začít jezdit. Posléze, když se ukázalo, že jsem na 

tom strašně špatně, předstoupil jsem před komisi, která mi sdělila, že mi bude přiznán plný 

invalidní důchod ve výši 840,- korun za předpokladu, že si navíc nesmím vydělat víc než pět 

set korun měsíčně. To byl rozsudek smrti. Způsobil jsem menší skandál, když jsem důchod, o 

který jsem několik let bojoval, odmítl. Dostal jsem pak částečný invalidní důchod 420,- korun 
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měsíčně, naštěstí s možností si vydělat asi dva a půl tisíce korun. I tuhle podmínku mi pak 

odpustili.  
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3. nahrávací den (předpokládané téma: Rodina a její 

kořeny) 

datum: 18.2.2008 kde: v bytě narátora  od kolika do kolika: 17,00-18,40 
 

Rodina, ve které jsem vyrůstal byla spořádaná. Bylo to válečné manželství, ze kterého první 

dvě děti umřely za války. Já jsem se narodil třetí a hned jsem vážně onemocněl. Právě ve fázi 

nemoci se rodiče odvážili mít ještě jedno dítě, takže sestra se narodila, když už jsem byl 

ochrnutý. Takto jsme v příbramském prostředí prožili celá padesátá a šedesátá léta. Otec patřil 

k relativním výjimkám příbramského obyvatelstva – usedlého, ne nově příchozích – kteří se 

dali k jáchymovským dolům až po skončení uranové horečky. Padesátá léta v Příbrami byla 

opravdu epocha Klondiku v podmínkách utopického socialismu. Obrovský zdroj uranu, který 

se tu našel a který zpočátku přecházel přímo do ruských, respektive sovětských rukou a 

stěhoval se dál směrem na východ, byl z větší části těžen trestanci koncentračních táborů –  

uran kopali političtí vězni. Místní obyvatelstvo o tom mělo jen tiché povědomí, velmi 

podobné tomu, které se udržovalo v německém společenství za nacismu. Já si vybavuji jen 

specifický obraz autobusů, které ráno vozily mukly na šachty. Pokud jezdily přes Příbram-

město, byly speciálně stavěné tak, aby muklové neviděli ven a zároveň lidé neviděli na ně. V 

okénkách byla vidět záda lidských postav, tím se odlišovaly od ostatních autobusů. Pamatuji 

si, že jsem se ptal proč tomu tak je a dostalo se mi vysvětlení, že jsou to trestanci, kteří  si 

odpykávají svůj trest v dolech. Příbram byla staré hornické město, ale rudné doly Příbram, 

kde se těžilo stříbro a jiné kovy byly už vyčerpány, zpočátku to nemělo s velkou těžbou uranu 

mnoho společného. Příbram byla také univerzitní město, kde sídlila báňská akademie. Ta byla 

ovšem v padesátých letech přemístěna do Ostravy, což způsobilo, že se místní obyvatelstvo, 

které předtím žilo poklidným venkovským způsobem života a ze značné části ze studentů, 

vesměs nahrnulo do jáchymovských dolů, kde byly platy mnohonásobně vyšší než v civilním 

sektoru. Došlo k obrovskému rozkladu, respektive restrukturaci sociální struktury města. 

Většina učitelů, kteří nás učili na základní škole, nevydržela a k jáchymovským dolům utekla. 

Mnohdy to mělo tragické následky, protože lidé, kteří tomu nebyli uzpůsobeni, takovou práci 

špatně snášeli. Někteří na to doplatili zdravotně, jiní i životem . My jsme nebyli rodina, která 

by šla touto cestou. Nikdy jsem nepochopil proč to tak bylo, byl jsem malý. Do kolotoče 

jáchymovských dolů se moji rodiče zapojili na konci padesátých let, kdy už byla vlna těžby za 

svým vrcholem. Otec byl po celý svůj život dobrovolným hasičem, patřil k pilířům 

příbramského hasičského sboru už od války. Využil toho později, když se konstituoval sbor 
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důlních záchranářů – bylo zvláštní, že se formoval až v této době – a stal se tak důlním 

záchranářem, už proto, že centrála sboru byla umístěna na Svaté hoře, kam to od nás 

měl hezkou procházkou. Otec měl zvláštní  pracovní strukturu, kterou jsem po něm později 

nevědomky celý život opakoval. Ta spočívala v tom, že se pracovalo čtyřiadvacet hodin – 

hasiči byli připraveni k zásahu. Pak měl člověk nárok na osmačtyřicet hodin volna, z čehož 

prvních dvacet čtyři byla pohotovost. To znamenalo, že když došlo k nějakému neštěstí, 

zavolali jim a oni museli narukovat. To mělo za následek tehdy neuvěřitelnou sociální výhodu 

– všichni záchranáři museli mít telefon. Tenkrát telefon nikdo neměl a my jsme byli kromě 

příbramských lékařů široko daleko jediní, kteří telefon měli. Když se něco stalo, musel být 

otec okamžitě k dispozici. To se ovšem nestávalo příliš často a otci to umožňovalo brát různé 

kšefty. Otec byl velmi šikovný účetní, takže několika příbramským podnikům dělal uzávěrky 

účetnictví. Z několika jeho úvazků jsme poměrně dobře žili – to, že dělal účetnictví 

příbramským řezníkům, mělo za následek, že jsme netrpěli nedostatkem jinak nedostatkového 

masa, protože dělal účty zelinářům, dostali jsme se tu a tam k banánům – a ačkoliv jsme měli 

vždycky dost vysoko do žlabu, tak naše rodina docela dobře fungovala. Bydleli jsme ve 

starém činžovním domě, jehož majitel byl velitel příbramských hasičů, který se dal ke 

komunistům, bývalý velký sokol. Ten nám poskytl ubytování ve velkém, ale zcela 

nevybaveném bytě. Za celé moje dětství jsme se nezmohli na koupelnu, teplou vodu a 

podobné záležitosti, což byla vzhledem k  mému postižení velká komplikace, protože 

rehabilitační cvičení předpokládá koupání v horké vodě. Zorganizovat to bylo velmi těžké, ale 

brali jsme to jak to bylo a docela dobře jsme prosperovali. Myslím si, že v dětství se nic 

zvlášť zajímavého neodehrálo. Pro mě je dětství strukturované podle častých pobytů 

v lázních. Jsem sice schopen zařadit události, jak šly za sebou, ale zařadit je v čase mi dělá 

potíže, protože ten čas mi značně splynul. A protože jsem si vytvořil teorii souvislého snu, 

chtěl jsem po většinu času nebýt. Od devíti nebo desíti let jsem začal hodně číst a vytvořil 

jsem si svět, do kterého jsem potom ještě vymyslel hru na lidi. Ta velkou část mého dětství 

vyplnila a vytvořila i základní strukturu kamarádů a přátel, se kterými jsem se v letech mezi 

deseti a dvaceti lety života hodně sblížil. Na gymnáziu jsem v souvislosti s láskou k Jarce 

Měchurové z tohoto prostředí vypadnul a prošel krátkou periodou aktivního politického života 

v příbramském svazu mládeže. Už jsem mluvil o tom, že jsem po maturitě dostal nabídku stát 

se ředitelem příbramské knihovny, kterou jsem tehdy naštěstí nepřijal a odešel do Prahy. Na 

přelomu gymnaziálního a pražského akademického života byla důležitá perioda divadla, které 

jsme založili. Byla to slavná doba divadel poezie, hlavně brněnského souboru, který vedl 

Radim Vašinka, tenkrát mladý člověk. My jsme pod tímto vlivem založili divadlo Diwy. To 
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jméno znamenalo divadélko ve vyhnanství, protože bylo vyhnáno do prostor bývalého 

loutkového divadla. Byli jsme ale šťastní, že jsme v tom rozpadlém činžáku měli divadelní 

scénu, kde jsme mohli zkoušet a nic to nestálo. Udělali jsme tam několik inscenací s nepříliš 

významným úspěchem a zúčastnili se pár tehdejších soutěží tvořivosti mládeže. Divadlo 

vytvořilo určitou strukturu, která můj život ještě v době prvního roku studia na fakultě hodně 

naplňovala. První rok v Praze jsem měl velmi silnou tendenci se do Příbrami vracet co 

nejčastěji – každý týden jsem jezdil tak, abychom v pátek v podvečer mohli zkoušet a do 

Prahy jsem se obvykle vracel až v pondělí ráno, abych stihl začátek přednášek. Tehdy se ještě 

chodilo v sobotu do školy, ale filosofická fakulta byla natolik progresivní, že byl rozvrh 

sestavený tak, že v sobotu shodou okolností nikdo nic neměl. Oficiálně byla sobotní 

víkendová struktura zavedena až později.  Navíc byla na fakultě od druhého ročníku povinná 

vojenská příprava pro muže – a ta byla vždycky ve čtvrtek. Jednou za čtrnáct dní byl cvičák, 

jednou za čtrnáct dní teorie. Od začátku jsem měl jisté výhody, protože na cvičáky jsem 

chodit nemusel. Na teorii bohužel ano, protože jsem ještě tehdy neměl modrou knížku – 

vždycky se čeká dva roky, jestli se handicap nespraví.  Musel jsem si tedy počkat, ale protože 

jsem věděl, že modrou knížku dostanu, působil jsem v našem ročníku velmi rozvratně. 

Někteří moji kamarádi na to tvrdě doplatili, protože se to šaškování snažili táhnout se mnou, 

jenomže oni modrou knížku nedostali. Mnozí studenti pak nemohli využít práv jednoročních 

dobrovolníků a museli jít sloužit na dva roky i po absolvování této buzerace. Katedra 

vojenské přípravy byla na filosofické fakultě známá, byl to oblíbený terč studentských žertů a 

anekdot.  Jednak holky měly báječný čas, měly vždycky ve čtvrtek volno – to byla veliká 

diskriminace mužského pohlaví – a jednak já jsem měl volno ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní, 

když jsem nemusel na cvičák. Studentský život byl vymyšlen tak, že kurikula byla sice úplně 

plná, ale vedl se boj o to, aby přednášek neměl student více než třicet hodin týdně. Jeden ze 

základních požadavků studentského hnutí na pražských vysokých školách bylo, aby číslo 

týdenní výuky nezačínalo trojkou – aby jich bylo osmadvacet. Na většinu přednášek se chodit 

nemuselo, protože se nedělala prezence. Z učitelů oborů filosofie si prezenci nedělal nikdo, 

takže na filosofické fakultě mohl člověk chodit kam chtěl. Bylo to velmi svobodné prostředí, 

charakteristické zejména tím, že jsme tenkrát doháněli svět. Jedna z nejdůležitějších osob 

našeho studia byla paní doktorka Hloušková – maminka jednoho našeho spolužáka – která 

byla zaměstnaná v univerzitní knihovně a měla na starosti takzvaný generální katalog, ve 

kterém byly uvedeny i knihy, které se nesměly půjčovat. Veliké privilegium, které mohl 

člověk od vlídného šéfa katedry získat bylo, že směl do generálního katalogu. Já jsem ho měl 

už od druhého ročníku a tudíž jsme mohli pražskou univerzitní knihovnu velmi důkladně 
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prohledávat. Člověk vždy poměrně pracně vyplnil čtyřicet, padesát výpůjčních lístků v naději, 

že se několik z těch knih objeví a pak si je bude moci přečíst. Obvykle to vypadalo tak, že 

když se nám to jednou povedlo, tak jsme četli i z majetku, ke kterému přišli druzí. To, že jsme 

se vzájemně velmi stimulovali i jako lidé z různých oborů, snaha, aby si i druzí přečetli to, co 

my jsme našli a bylo významné, byly základní rysy tehdejšího studia. Velmi postrádám, že to 

takto dneska mezi mladými lidmi není, právě proto, že se dá sehnat všechno a kdykoliv. 

Nejdůležitější otázka naší generace v dobách našeho studia byla: „Už jsi četl tuto knihu?“ 

Byla hanba odpovědět, že ne. Zatímco dnes dostala tato důležitá otázka smutnou odpověď: 

„Už to mám oxeroxovaný“. V naší době žádné xeroxy neexistovaly, takže když chtěl člověk 

tu knihu mít, tak ji musel ukrást, což skoro nešlo, nebo si ji mohl fakticky opsat, popřípadě 

udělat známost v antikvariátech. Velmi mnoho času jsme proto trávili v antikvariátech 

prohledávajíce regály a za drobné peníze – protože tenkrát to byla záležitost téměř haléřová – 

jsme nakupovali knihy. Tehdy to bylo tak, že když vyšla nějaká pěkná kniha a člověku se ji 

podařilo koupit, tak koupil všechny exempláře, které mu prodali. A pak takovou knihu 

rozdával nebo vyměňoval – nepamatuji se, že bychom ji kdy přeprodávali někomu dalšímu, 

protože skutečná cena knihy byla velká a v penězích nevyčíslitelná. Knihy tenkrát stály 

strašně málo peněz. Svět byl organizován na zcela jiné bázi, i když platily stejné peníze jako 

dneska. Já jsem od rodičů dostával měsíční apanáž pět set korun. Z toho jsem si musel zaplatit 

kolej, jídlo, cesty a všechny tyto záležitosti. Mělo se za to, že pět set korun je vyšší sociální 

standard, bylo hodně lidí, kteří měli jenom čtyři sta. Byli samozřejmě i tací, co měli více než 

pět set korun, ale ti se za to spíše styděli a tuto okolnost nijak nezdůrazňovali. Tehdy stálo 

2.60,- jedno jídlo v menze, kolej stála 30 až 50 korun měsíčně a tramvaj šedesát haléřů. 

Tramvajenku jsem nikdy neměl, byl jsem invalidní,  takže ani nevím kolik stála. Do divadel 

bylo možné chodit na různá potvrzení fakticky zdarma nebo za tu nejnižší částku, pokud bylo 

volné místo. Pivo stálo 1.70,-. Tu a tam si člověk mohl vydělat psaním do časopisu pár 

desetikorun nebo mohl mít byznys v knihovně a za 120 až 250,- korun měsíčně se stát 

pomocnou vědeckou sílou – vlastně mu tak v jakémsi smyslu patřil svět. Navíc se v menze 

kontrolovaly lístky až po polévce, takže polévka a chleba byly vlastně zadarmo – tehdy se 

dalo chodit do menzy tak, že si člověk dal polévku a chleba si nabral tolik co unesl a kolik se 

nestyděl. A z toho se pak dalo žít. Pro mě bylo nejdůležitější nafasovat doma sklenici 

přeškvařeného sádla. Dokud bylo sádlo, chleba a sůl, z tohoto hlediska všechno zadarmo, 

nemohl člověk nikdy umřít hladem, nikdy se nedostal do tísně. Navíc jsme si v této věci 

vypomáhali. Sádlo vozili všichni. Toto byla doba, kdy v jáchymovských dolech – někdy ke 

Dni žen, krátce před tím než jsem šel na vysokou školu – dostaly všechny ženy krabičku 
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špaget jako pozornost, jako unikát. Protože byl otec vyučený lahůdkář, věděli jsme, co jsou 

špagety a mamka se tak neprovinila tím, že by tu krabičku otevírala na schůzi jako ostatní 

soudružky, co to lámaly, jedly a říkaly „No nic moc ty italské špagety. To jsem si myslela 

bůhví co to není“.  My jsme je dokonce uměli uvařit. S hovězí konzervou, která stála mezi  

pěti a deseti korunami bylo možné udělat špagetové jídlo velmi vydatné. Takto jsme je jedli 

pravidelně, bylo to tak pro pět lidí a špagety stály pár korun. Takže ten život byl docela 

veselý, nevím, jestli připomíná ten dnešní život. Tehdy se hlavně ještě velmi dbalo na 

mravnost, to znamená, že dívčí a chlapecké koleje byly důsledně odděleny. Jedna 

z nejvýznamnějších vymožeností, které dosáhlo pražské studentské hnutí, bylo zřízení 

manželské koleje. Byla vyčleněna kolej, kde mohli být manželé – žádné „na psí knížku“. Ti, 

co byli řádně oddáni mohli bydlet ve vlastním pokoji. Na této koleji pak ale nebydlel už nikdo 

jiný, aby nedocházelo k nepřístojnostem. Návštěvy byly dovolené jen ve vymezených 

hodinách. Po desáté hodině večer bylo dost obtížné, prakticky nemožné, se na kolej dostat, 

když byl člověk opačného pohlaví. Dostat se z ní ovšem představovalo stejný problém, takže 

jedna z mých největších aktivit bylo dosáhnout toho, abych mohl rok co rok bydlet v takzvané 

ubytovně. Nikdo tam nechtěl, protože to byla místnost pro šestnáct lidí. Po měsíci, dvou odtud 

lidé utekli a rozstěhovali se. My jsme se vždycky snažili neunikat a pak jsme tam v místnosti 

pro šestnáct lidí bydleli jen dva. Měli jsme tedy jednak poměrně hodně lůžek, kde jsme ty, 

kteří nebyli schopni přejít vrátnici – to znamená měli špatné pohlaví nebo byli ožralí – mohli 

ubytovat. Celá věc byla navíc velmi zvýhodněna tím, že ubytovna byla v přízemí – a dalo se 

tam docela dobře prolézt oknem, takže patřilo ke zvyklostem být v pozdní noční hodině doma 

a vzhůru a na zaťukání pomáhat s dopravou udělaných lidí do bezpečí. Tím se také člověk 

stával důležitou sociální silou v kolektivu a měl hodně kamarádů. V prostředí pražských 

kolejí se rodily všechny zárodečné buňky studentského hnutí šedesátých let. Zejména první 

významné hnutí vzniklo na tzv. fujtajflu, fakultě technické a jaderné fyziky. Na tu chodili ti 

nejinteligentnější lidé z republiky, z nichž téměř nikdo nebyl z Prahy a i ti, kteří z Prahy byli, 

žili na koleji fujtajflu. Dalo se tam o mnohém diskutovat, plánování i všechny ostatní důležité 

věci se domlouvaly a odehrávaly na kolejích.  Podobně to vypadalo na strojní fakultě, která 

měla Hlávkovu kolej a podobné to bylo i na koleji Univerzity Karlovy, která byla tehdy na 

náměstí Jiřího z Poděbrad ve Slavíkově ulici, kde sídlili hlavně filosofové, medici a někteří 

právníci. Tak se také v jedné pražské hospodě narodila myšlenka recesní akce,  kterou jsme 

vymysleli s Vláďou Macurou. Jmenovala se Klikoživ, KLika OPozičních ŽIVlů. Nemyslelo 

se tehdy na žádnou politiku, byla to legrace. Vlastně to byla úplně typická reakce. Rozhodli 

jsme se, že zkusíme, jestli, když lidi mohou volit a projdou volební kampaní, jestli budou 
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volit oficiální kandidátku, která byla schválena vrchností anebo jestli budou volit lidi, o 

kterých budou vědět pouze to, že je nikdo nedoporučil. Udělali jsme velmi populistickou 

kampaň a k vlastnímu zděšení jsme volby vyhráli s nulou. Ve studentském senátu bylo třináct 

míst, my jsme měli na kandidátce dvanáct lidí a vyhráli jsme. S námi přibyl ještě Karel 

Durman, což byl tehdy mladý asistent na historii, který kandidoval s oficiální kandidátkou. 

Velmi rychle se ukázalo, že mezi těmi, kteří byli ve volbách poraženi a námi nejsou žádné 

ideové rozbroje. Byli to akorát lidé, kteří věděli, co se může a nemůže, co je reálné a co není. 

My to nevěděli a chtěli jsme si to zkusit na vlastí kůži, ale když jsme pak vyhráli, nevěděli 

jsme do čeho žďuchnout, aby z toho nebyl průšvih příliš velký a jak si popularitu udržet. Éra 

Klikoživu byla kupodivu velmi bouřlivá a docela milá. Pražské studentské hnutí mělo jeden 

podstatný katalyzátor. Umožnilo dosáhnout – tedy ne nám, ještě těm před námi – toho, že 

měli pražští vysokoškoláci v rámci nastupující federalizace svazu mládeže vlastní okresní 

výbor v Praze. To byl profesionální aparát, samozřejmě s dosazenými silami shora, většinou 

z komunistické strany. My jsme k této instituci měli nejprve odpor, pak jsme ale přišli na to, 

že by se dala ovládat. Já jsem tenkrát napsal článek do jednoho studentského časopisu – 

myslím si, že už neexistuje – který se jmenoval Filosofie židlí. Základní myšlenka této prosté 

filosofie byla, že lidé mají tendence myslet podle toho na jaké židli sedí – čím sedí člověk na 

vyšší židli, tím více se jeho myšlení uplatňuje směrem k vrchnosti. Proto je důležité, aby ti, co 

jsou pro společnost významní, na vyšších židlích neseděli a aby na nich seděli ti, co to 

nevymýšlí, ale jsou loajální a budou držet basu s těmi, kteří dělají hnutí dole mezi lidem. To 

je i základní logika původního socialistického hnutí, je to diktatura proletariátu,  která byla 

později nahrazena diktaturou sekretariátu. Protože ti co tvoří sekretariát, s tím ztrácí spoustu 

času a energie, přivede je to buď do existenční katastrofy nebo si z toho udělají svoji živnost. 

To platí obecně. Nejdůležitější událost v pražském studentském hnutí souvisela s tím, že naši 

výborní kamarádi a tehdy nejaktivnější pražští studenti, Jirka Müller a Luboš Holeček ze 

strojní fakulty, se dostali do velkých studijních obtíží. Na strojní fakultě studium spočívalo 

v ustavičném rýsování a pokud se člověk permanentně studiu nevěnoval, neseděl na zadku, 

nebifloval se a nekreslil, nemohl se  na ní udržet. A protože oni politizovali, museli pořád 

někde být a dělali spoustu zajímavých věcí, tak se dostali do potíží a bylo jasné, že po druhém 

roce studia Jirku Millera a Luboše ze školy vyhodí, protože nebudou mít zkoušky, které mít 

musí. S tím jsme byli všichni smířeni, ale stala se zvláštní věc, jejíž příčinu si úplně neumím 

vysvětlit. Ta nabubřelá moc anebo intrika uvnitř nabubřelé moci, která chtěla vyvolat konflikt 

– a já se dnes přikláním spíš k tomu druhému vysvětlení – způsobila, že vedení nepočkalo až 

termín Jirkovi Müllerovi vyprší a o několik týdnů dřív, než doběhl konec zkouškového 
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období, ho ze školy vyloučili. Poslali ho rovnou na základní vojenskou službu na dva roky do 

Kroměříže. Proti tomu se pražské studentstvo vzbouřilo, došlo k sérii akcí. Bylo velmi 

důležité lidem vysvětlit o co jde, a tak se vytvořila šedesátihlavá skupina lidí z různých 

vysokých škol, která obešla všechna shromáždění na vysokých školách a oproti tomu 

oficiálnímu stanovisku vykládala naše stanovisko tak, jak celá ta záležitost byla. Někde jsme 

prohráli, někde jsme vyhráli. Celá müllerovská aféra trvala rok a neuvěřitelným způsobem 

akcelerovala pražské vysoké školy. Svaz mládeže byl totiž organizován podle principu 

demokratického centralismu, což znamená, že dojde-li se v základní organizaci k nějakému 

stanovisku, základní organizace nesmí horizontálně o svém stanovisku informovat ostatní 

základní organizace a získávat je pro toto stanovisko, ale musí postoupit  své stanovisko 

vyššímu orgánu. Tento orgán o něm následně dle vlastního uvážení informuje i ostatní 

organizace. Proto se to jmenuje centralismus – aby to bylo velmi nedemokratické –, protože 

vyšší orgán samozřejmě takovou informaci dál nepošle nebo ji pošle náležitě upravenou a 

zkreslenou. Proto jsme také přišli časem na to, že když se nám podaří ovládnout 

Vysokoškolský obvodní výbor, tak máme šanci dostat se o jeden stupeň hierarchie výš. Když 

jsme pak VOV ovládli, přemýšleli jsme i o tom, že by šlo to samé udělat i v další struktuře – 

byl tu Krajský výbor a potom samozřejmě Ústřední výbor. Tyto výbory volila obvodní 

konference, okresní konference a sjezd. V demokratickém centralismu sjezd formuluje 

usnesení, které se blíží objektivní pravdě. Toto usnesení je závazné – v komunistické straně 

možná dodneška, nevím jak to mají dnes a jestli se ten princip zachoval. V zásadě sjezd 

formuluje to, čemu se v politické hantýrce socialismu říká linie – stranická linie. 

Müllerovskou aféru jsme prohráli v tom smyslu, že nebylo uznáno, že byl Jirka vyloučen ze 

školy neprávem. Nebyl povolán zpátky a nebyla mu poskytnuta šance nechat se za tři týdny 

vyhodit znovu. I když se ukázalo, že došlo k novému administrativnímu přehmatu, toto jsme 

nevyhráli. Chtěli jsme tu věc tudíž dotáhnout až na sjezd. Řízením osudu, obratností i 

náhodou se nám povedlo vyhrát krajskou konferenci, kde jsme v bouřlivé diskuzi získali 

podstatnou část delegátů z dělnických oborů na svou stranu. Dokonce jsme v bouřlivém 

hlasování o delegáty na sjezd porazili některé významné předáky celého svazu mládeže. Já 

jsem kandidoval proti soudruhu tajemníkovi ústředního výboru Brůhovi a vyhrál jsem. Na 

sjezdu se soudruh Brůha nechal zvolit jinými kraji a já jsem se zúčastnil čtvrtého sjezdu 

Svazu mládeže jako oficiální delegát. V této funkci se sjezdu účastnilo asi šest pražských 

studentů. Popisovali jsme pak celou tuto záležitost v intencích filosofie židlí. Všichni delegáti, 

kteří nebyli z Prahy, byli uvolněni z práce nebo ze školy, pokud studovali. Bydleli v Praze 

v hotelích a do sjezdového paláce je svážely autobusy. Policajti zastavovali dopravu a 
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autobusy s delegáty v modrých košilích projížděli Prahou. Tito delegáti byli vybíráni ještě 

podle profesionálního kritéria – v jednom okrese byla vybrána soudružka, která byla nejlepší 

dojička krav, jinde byl zvolen tavič. Tito lidé měli a také i vzbuzovali pocit, že svět se točí 

víceméně kvůli nim. Zatímco my, pražští delegáti, jsme nebyli sváženi autobusy, přijížděli 

jsme tramvajemi a tento zážitek jsme viděli z pozice Pražáků. Domluvili jsme se tenkrát a na 

sjezd se dostavili nikoliv ve svazáckých košilích, ale v normálních občanských oblecích6. 

Tehdy byla atmosféra taková, že nám to někdo hned při úvodních partiích vmetl do tváře, 

takže se okamžitě rozpoutala frakční diskuze, kde jsme si některé věci vysvětlovali. Vypadalo 

to, že k žádnému jednání vůbec nedojde. Bylo to velmi bouřlivé a bojové a šlo dost o kejháky, 

nebylo to úplně bezpečné. V této době byl už navíc v Československu dobudován 

socialismus. Na to se dnes málo vzpomíná, ale v roce 1960 byla přijata socialistická ústava. Z 

Československo se stala Československá socialistická republika a socialistická ústava 

konstatovala, že třídní boj fakticky skončil. Třídní nepřítel byl zbaven své ekonomické moci a 

tudíž přestal být nebezpečný. A tam, kde nejsou vztahy antagonistické, je možné rozvíjet 

vztahy, které jsou neantagonistické. V ústavě byla zakotvena – oproti předchozí demokratické 

– vedoucí role komunistické strany. Ta také říkala, že lidé, kteří jsou v komunistické straně, 

jsou fakticky občany v pravém slova smyslu, zatímco ti, kdo v ní nejsou, jsou občany druhého 

řádu. Protože se zároveň konstatovalo, že během budování socialismu došlo k mnohým 

přehmatům, omylům a zločinům, je třeba tyto zločiny urychleně napravit a nastolit 

společnost, která bude moci přerůst z reálně socialistické v komunistickou. Tyto dvě 

společenské formace se lišily tím, že v socialismu byl každý odměňován podle své práce – 

zatímco v komunismu tomu bude tak, že každý bude odměňován podle svých potřeb. Reálný 

blahobyt. Díky rozvoji výrobních sil, jejich mobilizaci a rozvoji produktivity práce bude 

všeho tak velký dostatek, že nebudou muset být peníze a každý si vezme, co potřebuje. 

Klíčový článek nejvýznamnějšího studentského časopisu  tehdejší doby – strojařského 

časopisu Buchar – se jmenoval  Strana a my. Vyvolal velkou diskuzi a byl z toho velký 

průšvih. Jirka Miller v tom článku tehdy napsal, že nemáme nic proti vedoucí úloze strany, ale 

že si strana nesmí myslet, že může do všeho kafrat.  To si ovšem komunistická strana 

samozřejmě myslela a zabezpečila si tuto převahu tím, že před zasedáním jakékoliv 

organizace se nejprve sešla stranická skupina – například Svazu zahrádkářů, Svazu chovatelů 

drobného hospodářského zvířectva, Svazu mládeže nebo Svazu žen, zkrátka kohokoliv – a ta 

                                                 
6 Ve svých memoárech Rosemary Kavanová, matka současného politika Jana Kavana, vzpomíná, že se 
v šedesátých letech Zdeňku Pincovi, ač komunistovi, nesmělo říkat soudruhu – oslovován byl jako ‚pan Pinc‘ in: 
Rosemary Kavanová: Cena Svobody, Život Angličanky v Praze, Doplněk Brno, Brno 1997 
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se seznámila se stranickou linií, kterou pak členové stranické skupiny byli povinni zastávat. 

V případě, že by to nedělali, mohli být stranicky potrestáni. Protože třídní boj skončil, musel 

se v této době každý mladý člověk rozhodnout, jaký postoj ke společnosti zaujme. Musím říct, 

že moje generace se z velmi značné části rozhodla tak, že být dobrovolně občanem druhého 

řádu je nedůstojné. Má-li se s tím, co tady kolem nás je, něco udělat, kdo to má udělat? Heslo 

„Kdo, když ne my, kdy, když ne teď“ nebylo jen heslo Občanského hnutí v roce 1989. My 

jsme té věci tenkrát rozuměli stejně. A bylo jasné, že se má komunistům pomoci, že se to má 

zkusit. Pro Vaši orientaci – můj otec nebyl ve straně, během padesátých let do komunistické 

strany nevstoupil a teprve když jsem do komunistické strany vstoupil v šedesátých letech já, 

následoval otec mého příkladu. Když jsem ze strany po několika letech odešel, můj otec 

odešel také až po mně – ne o moc později, se zpožděním asi tři čtvrtě roku. 

 

To bylo možné i v jeho případě? 

Z komunistické strany nebylo fakticky možné odejít, protože komunistická strana je 

organizace, která díky vědeckému komunismu – což je ta nejdůležitější věda – a 

díky mechanismu demokratického centralismu, usiluje o objektivní pravdu. To znamená, že 

člověk nemůže nechtít mít objektivní pravdu. Může objektivní pravdu nemít a pak je ze strany 

vyloučen nebo ji může například ze zdravotních důvodů nemoci mít a pak požádá o 

vyškrtnutí. Případně kvůli stáří. Institut vystoupení z Komunistické strany Československa 

tedy neexistoval. Tehdy bylo ještě kandidátské období ve straně tříleté, to znamená, že kdo se 

chtěl stát komunistou, byl tři roky komunistou bez hlasovacího práva a jakéhokoliv vlivu na 

formování linie a pak se o něm hlasovalo, zda je hoden získat členství ve straně. Já jsem 

vstupoval do komunistické strany na filosofické fakultě. Vstupní aféra byla velmi pikantní – 

řekl jsem tehdy, že nejsem marxista, že ani dokonce nemohu slíbit, že marxista budu a že 

uvidím až dostuduji filosofii. Čekal jsem, že mi řeknou, že marxismus je povinnou součástí, 

ale poklepali mi po ramenou a jako kandidáta mě vzali. Během tohoto tříletého kandidátského 

období zkrátila strana kandidátskou lhůtu na jeden rok a posléze ji úplně zrušila. Takže já 

jsem se stal členem strany už po roce – období se mezitím zkrátilo – a v době studentského 

hnutí jsem jako jeho předák byl i členem strany. Měli jsme to obzvlášť zostřené tím, že před 

každým zasedáním – například vysokoškolského výboru strany – jsme se museli sejít o 

hodinu nebo dvě před jednáním a tam se seznámit s linií. Poté jsme mohli do jisté doby 

diskutovat, ale pak nám řekli, že když se nechceme linií řídit, budeme držet hubu – že 

nesmíme říct nic. Ta zvláštní zkušenost, že komunistická strana si představovala svou vedoucí 

úlohu tak, že nezve lidi ke spolupráci, ale že zve lidi ke spolupráci pouze tehdy, když budou 
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dělat to, co chce, a pokud ne, nařídí jim, aby drželi hubu, bylo důležité poznání. V roce 

šedesát tři jsem přišel na fakultu a někdy na jaře šedesát čtyři – to mi bylo 19 – jsem udělal 

tuto zkušenost. Müllerovská aféra dospěla až k červnovému 4. sjezdu ČSM – my jsme se 

sjezdu zúčastnili a pod silným tlakem sem tuto aféru dotáhli. Krátce po sjezdu byl na vojnu 

poslán předák studentského hnutí po Millerovi, Luboš Holeček. Byl také vyloučen ze studia, 

jen poslán až do Kežmaroku, aby to bylo dál. Müllerova aféra začala v roce šedesát pět, 

v šedesátém šestém proběhly konference a v roce šedesát sedm se konal sjezd, kterým to 

končilo. V létě poslali Luboše na vojnu, na podzim přišly strahovské události a ty potom 

plynule přešly v šedesátý osmý rok. Jirka i Luboš se v roce šedesát osm předčasně z vojny 

vrátili, takže byli znovu na krátkou dobu studenty. V osmašedesátém roce jsme také měli 

možnost se seznámit se spisem Státní bezpečnosti o špionážním centru mezi pražskými 

vysokoškoláky. Kdyby se bývalo bylo nestalo to, co se stalo, tak by s velkou 

pravděpodobností celá tato studentská aférka skončila tím, že bychom si šli do pěkného 

chládku na poměrně dlouhou dobu sednout. Bylo to docela trpké poznání. Generál Pavel tento 

spis ještě v šedesátém osmém roce zničil, takže dokumenty se pravděpodobně už nenajdou. 

Tzv. strahovské události měly v podstatě  počátek ve studentském děsu, velmi podobnému 

tomu, který propuká na fakultě humanitních studií, když končí studijní období. Akorát nevím, 

co by dali dnešní studenti za to, kdyby se mohli vymlouvat na tak evidentní věc, jako že jim 

každý den nejde na koleji elektrické světlo nebo nedej bůh internet. Děkan Bolek tehdy 

zastával názor, že není jeho problém, že nejde elektřina, že studenti měli začít rýsovat včas, 

nebyli by v takovém stresu.  Když zase jednou elektřina vypadla, vyrojili se studenti ze 

Strahovských kolejí, kde jich bydlelo mnoho tisíc, a začali povykovat. Mírná recese. Táhli 

Strahovem a volali „Chceme světlo, chceme studovat“. A mysleli to doslova. To nebyla akce, 

kterou by zorganizovali vůdci pražských vysokoškoláků. Nebydleli jsme tam a ani jsme 

neměli na starosti takové blbosti jako rýsovat rysy na strojní fakultě. Naši kamarádi strojaři už 

byli v Kežmaroku a Kroměříži, takže jsme s touto věcí původně neměli vůbec nic společného. 

Jenomže Státní bezpečnost, provokatéři nebo bůhví kdo, nevěděl nic lepšího než poslat na 

studenty policajty, kteří je brutálně zmlátili. Hlášky o této události se dostaly až na nejvyšší 

místa, protože bylo shodou okolností zmláceno i několik potomků či příbuzných některých 

slušných komunistů – a těch bylo poměrně hodně. My jsme se do té věci akorát vmáčkli a 

udělali z toho politickou událost. Původně mělo jít o to, aby nebyli účastníci demonstrace 

potrestáni vyloučením ze školy. Velmi rychle bylo jasné, že to nehrozí. Chtěli jsme pak tedy 

dosáhnout toho, aby byli naopak potrestáni policajti – aby se z toho politická záležitost stala. 

To se do značné míry povedlo, i když odpor byl velmi silný. Já jsem byl  tenkrát pražskými 
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vysokoškoláky zvolen jako delegát do vyšetřovací komise, abychom viděli, jak se to 

vyšetřuje. Nikdy mě nepustili, vždycky jsem si odseděl zasedání komise jenom před vraty 

komise. Mnozí naši kamarádi, kteří nechtěli mít s reálně socialistickou společností nic 

společného, svůj postoj vyjadřovali tím, že nebyli členy Svazu mládeže – to se už tenkrát 

nemuselo, respektive někteří nevěděli, že se to už nemusí. Pozdější disident Vašek Benda, 

nebožtík, byl na fakultě o rok níž. Když ještě nevěděl, jak to na fakultě chodí, přišel první den 

ve svazácké košili. Pak už takhle nikdy nepřišel – někdy se prostě nevědělo, že některé věci se 

už nemusí. My jsme lidi, kteří vyjadřovali svoji nechuť tím, že nebyli ve Svazu mládeže, 

přesvědčili, že jsou sami proti sobě, protože Svaz mládeže je zbraň, kterou můžeme k něčemu 

použít. A protože jsme za to nesli zodpovědnost, tak já jsem na schůzi slíbil, že jestliže je tato 

strategie špatná, vyvodím z toho osobní důsledky.  Přestal jsem chodit na zasedání 

stranických skupin, abych neposlouchal vyhrožování a obrátil jsem se na základní organizaci 

KSČ Filosofie 1, což byli moji učitelé. Tehdy jsme už s Karlem Žaloudkem ovládali základní 

organizaci KSČ studentů Filosofické fakulty, která měla asi pět členů. Zastávali jsme názor, 

že v době nastupující reakce mohou do strany vstupovat jenom kariéristé nebo blbci, a že ani 

jedny strana nepotřebuje. Tudíž po dobu našeho působení jsme do této studentské organizace 

nepřijali nikoho. Náš první velký stranický průser se Žaloudkem skončil napomenutím. 

Filosofická fakulta – učitelé, komunisti a studenti – přijali stanovisko k situaci, 17 bodů 

filosofické fakulty se to jmenovalo. To byl dopis, ve kterém se mimo jiné požadovalo, aby se 

soudruh Husák vrátil do politického života – to bych teď neměl ani moc říkat – a jinak tam 

byly docela rozumné věci. Samozřejmě to nikde nevyšlo. Rozhodli jsme se. – tedy základní 

organizace studentů filosofické fakulty – a zašli jsme do redakce Rudého práva. Nechali jsme 

se přijmout šéfredaktorem a požádali jsme, aby to otiskli. Přijali nás soudruh Fojtík, zástupce, 

a soudruh Švestka, šéfredaktor. Bylo zrovna mistrovství světa v hokeji, tak jsme se s nimi 

dívali na zápas SSSR–Švédsko, protože si ho soudruzi nechtěli nechat ujít. Bylo komické, že 

šíleně fandili proti Rusům. „Zmaz ho, Sověta,“ popuzovali ty Švédy, hrozně se nám to líbilo. 

Ale pak nám vyložili, že „to opravdu ne, soudruzi, to nepůjde“. Práskli nás Státní bezpečnosti, 

bylo s námi zahájeno stranické řízení a dostali jsme napomenutí. Stranické tresty jsou 

napomenutí, důtka, důtka s výstrahou a vyloučení. Takže půl roku předtím, než došlo ke 

strahovským událostem, jsme už měli první stupeň za sebou. Já jsem v této době přestal 

chodit na stranické schůze a požádal jsem stranickou skupinu –  Svaz učitelů – o vyškrtnutí ze 

zdravotních důvodů. Ještě někde mám zápis od Jiřiny Šiklové, byla zapisovatelkou. Bylo to 

dlouhé a velmi zajímavé jednání, na kterém Svaz vlastně vůbec nevěděl, co má udělat. 

Vyložil jsem proč to chci a proč to chci takto. Část lidí měla tendenci se mnou solidarizovat a 
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nedopustit, aby mi ubližovali a část věděla, že to tak nedopadne, takže potom Pavel Tichý, 

jeden z učitelů logiky, řekl: „Vidíte, to je rozumný dospělý člověk, ví co dělá. A jako logik 

musím říct, že ta úvaha má racionální strukturu, tak proč bychom mu nepomohli udělat to, co 

udělat chce“. Tím mi bylo vyškrtnutí ze zdravotních důvodů schváleno. Já jsem tehdy 

argumentoval tím, že si člověk, musí-li držet hubu a ne hájit své přesvědčení, zakládá spíše na 

schizofrenii – to byly moje hlavní zdravotní důvody. Ale to se tam moc nezdůrazňovalo a 

pojalo se to tak, že když mám obrnu, tak se nemohu tak namáhavé činnosti jako je život 

komunisty plně věnovat. A byl jsem superarbitrován pro zdravotní postižení. Samozřejmě se 

mnou komunistická strana okamžitě zahájila disciplinární řízení, kam jsem tedy velmi 

rozumně nešel, takže jeho rozhodnutí nebylo dovedeno do konce.  Vyškrtnutí sice zrušili, ale 

nestihli mě už vyloučit. Dokonce jsem pak v březnu osmašedesátého roku dostal doporučený 

dopis, že celou věc opět projednali a že závěr byl nesprávný, ruší zrušení a platí, že jsem 

škrtnutý. Ale že bych vzhledem ke změně situace měl nyní vše uvážit, a že by čestného 

soudruha chtěli zpátky. Pokud bych chtěl, mám všechny cesty otevřené. Odepsal jsem, že 

jsem vstupoval do strany s úmyslem jí pomoci se obrodit, ale že teď už je obrozená tak, že 

moji pomoc vůbec nepotřebuje. Do strany jsem pak už prozíravě zpátky nevstoupil. Vyloučen 

jsem tedy nikdy nebyl. Požádal jsem o vyškrtnutí ze seznamu členů Komunistické strany, to 

základní organizace na filosofii schválila a rozhodnutí bylo následně zrušeno. Žádné další 

rozhodnutí nebylo přijato – ani nemohlo být, nejdříve se mnou museli zahájit disciplinární 

řízení a já jsem jim poslal omluvenku ze zdravotních důvodů. Pak vypukly tzv. Události a už  

se o tom nikdy nejednalo. Bylo to velké štěstí, protože po šedesátém osmém roce byl rozdíl 

mezi vyškrtnutím a vyloučením zásadní. V době kdy se tato věc odehrávala fakticky žádní 

soudruzi vyškrtnutí nebyli. Já jsem si dobře nastudoval stanovy, takový status ani nikdo 

neznal. Ale když byl někdo hodně starý a nechtěl platit ze svého důchodu stranické příspěvky 

– a stranické příspěvky byly poměrně vysoké – tak mohl požádat o zrušení členství. A stejně 

to šlo ze zdravotních důvodů a toho jsem využil. Po šedesátém osmém roce se vytvářela 

stratifikace občanů úplně jinak – podle postoje ke vstupu vojsk se lidé rozdělili na zdravé 

jádro strany, na bezpartijní, kteří byli za tímto zdravým jádrem, zejména pokud prověrka 

nevyjádřila negativní stanovisko. Lidi, kteří vyjádřili negativní stanovisko umírněným 

způsobem a byli předtím v komunistické straně, byli vyškrtnuti a stali se občany druhého 

řádu. Občané prvního řádu byli tedy komunisti, pak byli bezpartijní a vyškrtnutí. Vyškrtnutí 

byli lidé, kteří měli velký škraloup, byli na tom hůř než bezpartijní, ale byli to ještě pořád lidé. 

No a pak byli ti, kteří byli vyloučeni – to byli ti, kteří se aktivně zúčastnili kontrarevoluce a ti 

se podle terminologie stali neosobou. Byli zpravidla propuštěni z práce a bylo pro ně těžké 
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jakékoliv kvalifikované zaměstnání najít. Lidí, kterých se týkalo vyškrtnutí nebo vyloučení, 

byly statisíce. Komunistická strana byla v době vedoucí úlohy více než milionová organizace. 

Těch několik set tisíc lidí, co se se stranou rozžehnali, vytvořilo potom členskou základnu 

disentu, ze které se tu a tam vynořil nějaký náznak odporu. Když se v sedmdesátém sedmém 

roce podepisovala Charta, byli nejmasovější skupinou potenciálních signatářů vyloučení 

komunisti. Zdeněk Mlynář a jiní byli neobyčejně zklamáni. Mezi prvními signatáři bylo 

těchto komunistů nejvíce, ale Mlynář čekal, že jich bude alespoň o jeden možná o dva řády 

víc – to jest ne stovky, a když ne desetitisíce, tak určitě tisíce. To už za sebou měli vyloučení 

skoro deset let perzekuce a mnozí z nich to velmi těžce nesli. Zejména ti, kteří vyletěli z těch 

nejvyšších příček aparátu a nebyli staří, se ocitli ve velmi tísnivé situaci. Tehdejších vysokých 

tajemníků bylo vyloučeno ze strany dvacet. Nebyla to sranda, mezi vyloučenými byli i vysocí 

důstojníci, vynikající vědci. Vyplatilo by se udělat si představu, co ta záležitost později 

znamenala. Historiky je zmapovaná, ale veřejné mínění si to už neuvědomuje. 

Na přelomu šedesátého sedmého a osmého roku dospěla moje generace studentského hnutí 

nakonec k vítězství. Vstupovali jsme do politiky s představou, že zkušebně vezmeme to, co 

říkají komunisti vážně a v tom jak to tady chtějí změnit, jim pomůžeme. Po čtyřech nebo pěti 

letech se ukázalo, že ta cesta vede k ‚Maul halten und weiter dienen‘, držet hubu a krok. Já 

jsem tuto frontu opustil. Na lednovém shromáždění pražských vysokoškoláků jsme rozpustili 

svaz mládeže – ten který jsme předtím aktivizovali a budovali. Byla to politicky vzato 

neuvěřitelná volovina, protože struktura, kterou jsme měli vybudovanou, mohla v začínajícím 

se obrodném procesu sehrát velmi významnou roli. Ale většina z lidí, kteří do toho tenkrát šli, 

věděla, že důležité je to mravní gesto. Členská základna šla s námi, prakticky všichni 

s legitimací praštili. Kdyby se dnes ty party znovu probraly, byla nejvážnější argumentace 

proti nám od člověka, který má záznam v Seznamu agentů. Kamarád… Tenkrát jsme to 

samozřejmě nevěděli, ale pro mě je to vážná vada na kráse. Karel Kovanda, významný 

porevoluční diplomat, který byl jednu dobu dokonce komisařem pro vstup do EU, Mirek Tyl 

a já jsme na pražském zasedání přednesli tři nejvýznamnější projevy, které tuto akci spustily. 

Karlovi se tehdy říkalo Che Kovanda – stejně jako Che Guevara byl levicově orientován. 

Dnes je to pravicový politik a zastává názor, že kdo nebyl do třiceti let levičák, není slušný 

člověk – stejně jako ten, kdo jím po svých třiceti letech zůstal. Mirek Tyl byl jednu dobu 

poslancem Národního shromáždění a pravičákem byl vždy. Svaz mládeže se rozpadl a podle 

převážně mého projektu vznikla akademická rada studentů. V osmašedesátém roce jsme 

zkusili vybudovat novou strukturu. Povedlo se to kupodivu dobře, už víceméně bez mé účasti, 

protože já jsem v této době nebyl student. Skončil jsme studia a v únoru šedesát osm nastoupil 
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do redakce Literárek. Tady je důležité si uvědomit, co se v této době odehrálo – v létě 

šedesátého sedmého roku, tedy krátce po sjezdu Svazu mládeže, se sešel Svaz 

československých spisovatelů, který se vůči režimu zachoval ještě více nonkonformně než my 

a naše štěky na sjezdu Svazu mládeže. Všechno zůstalo ututlaný, protože při hlasování měl 

mezi delegáty na sjezdu největší počet záporných hlasů předseda Svazu mládeže, soudruh 

Miroslav Zavadil. Mladá fronta tehdy otiskla titulek „Zavadil, ale prošel“. Cenzura ho 

samozřejmě zabavila, takže to nikdy nevyšlo. O sjezdu Svazu spisovatelů se na veřejnost také 

dostalo velmi málo, ale přeci jenom něco. Vaculíkovo slovo na sjezdu se stalo heslem hnutí 

odporu. My jsme tenkrát do studentských časopisů dělali interview s Ivanem Klímou, 

s Ludvíkem Vaculíkem, se Sašou Klimentem a dalšími. 

A protože jsem měl ve sklepě psychiatrické kliniky v Kateřinské ulici, ve skautské klubovně, 

takzvanou Pincárnu, tito lidé tam chodili a se studenty, mými kamarády, iniciativní skupinou 

mezi pražskými vysokoškoláky, diskutovali. Tato akce se udržela po celý osmašedesátý rok. 

Pincárna byla velmi spojená i s jinou iniciativou, kterou jsme v rámci VOVu, 

vysokoškolského obvodního výboru ČSR, založili. VOV dostal kavárnu. Byla to první 

svobodná klubovna pražských vysokoškoláků – obrovský prostor, kde se daly pořádat akce. 

Byla velká věc, že se to VOVu povedlo, ale zároveň to bylo v rukách lidí, kteří to s režimem 

táhli. Nijak sprostě, ale táhli. Nevím, jestli Vám něco říká něco jméno Rangers – slavná 

skupina pop music, tehdy ještě neznámá. Protože Rangers hráli mládeži přístupnou hudbu, 

dostali SAKS – Studentský akademický klub strojařů na Karláku. Tehdy se strana snažila 

lidem zavděčit, ale my jsme stáli dost mimo, protože jsme chtěli být nezávislí. Založili jsme 

Pražský filmový klub, který byl postaven na absurdní myšlence, že si můžeš koupit celé 

filmové představení v kterémkoliv kině za předpokladu, že koupíš všechny lístky. Lístky pak 

můžeš prodat, samozřejmě bez zisku – jinak by to bylo nelegální podnikání a za to by tě 

zavřeli. To znamená, že když se jeden lístek neprodá, prodělal jsi 2 koruny, když se jich 

neprodá sto, prodělal jsi 200 korun, když dvě stě, tak 400 korun atd. A tehdy bylo na začátku 

Klimentské ulice kino - už si nepamatuji jak se jmenovalo, kde Pražský filmový klub sídlil. 

Pražský klub se později institucionalizoval a stal se z něj studentský klub, ale v době, kdy 

jsme s ním začínali, ho tvořili Petr Saks, Honza Kavan, Jana Kohnová a další lidé zejména 

z filosofické fakulty a institutu osvěty a novinářství. Naše první parádní představení, které 

jsme promítali snad čtrnáct dní po sobě, bylo představení O slavnosti a hostech. To je slavný 

film Jana Němce, který byl zakázaný a do distribuce vůbec nepřišel.  Když jsme pak 

v Pincárně dělali debatu s tvůrci tohoto filmu, tak Jan Klusák, který v něm hraje jednu 

z hlavních rolí, vyprávěl, že když se film promítal na přehlídkách ve Francii, tak Francouzi 
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říkali, že je to nejlepší satira na de Gaullea, jakou kdy viděli. V Americe to bylo „Johnson 

jako vyšitý“ a tady se mělo za to, že je to o Novotném. Nicméně Klusák říkal, „to je film o 

tom, jak Jan Němec vidí své přátele“. Vidí je tak hnusně, že si Klusák, který ve filmu hrál bez 

vousů, musel nechat narůst bradku, kterou si už nechal, protože se sám sobě tak zhnusil, že 

měl pocit, že jeho přítelkyně by s ním nemohla klidně žít a musel ze sebe udělat jiného 

člověka. Ester Krumbachová, Ivan Vyskočil – to byli lidé, se kterými jsme se v té době znali a 

přátelili a všichni těmito debatami prošli. Tohle představení se hrálo desetkrát, čtrnáctkrát 

určitě, a vždycky bylo vyprodáno, nikdy jsme neprodělali ani korunu a samozřejmě ani 

nevydělali. Teprve později, když se ukázalo, že na jiné filmy stejný princip nebude tak 

fungovat, udělala se z Klubu instituce. To už se psal šedesátý osmý rok. Ta euforie, že se 

můžeme bez zbytku obejít a že to můžeme udělat pro sebe, to byla velmi vaculíkovská idea. 

Vymysleli jsme, že založíme politickou organizaci, která nebude členem Národní fronty. Tato 

organizace se jmenovala PAK – Pražský akademický klub. Petr Pithart mě tehdy seznámil se 

svým kolegou z právnické fakulty Václavem Pavlíčkem. Václav na právnické fakultě působí 

jako profesor ještě dnes, tehdy byl ale jako další slušný člověk za normalizace z fakulty 

vyhozen a po celá léta dělal právníka Pražským kanalizacím. Václav Pavlíček se mnou tenkrát 

napsal stanovy PAKu. Právně byly naprosto neprůstřelné, až neuvěřitelně. Základní fígl byl 

v tom, že právní řád definoval, že celostátní organizace povoluje Ministerstvo vnitra – tam 

jsme věděli, že nemáme vůbec žádnou šanci – zatímco rajónní organizace, které mají účinnost 

jen ve městě, schvaluje městský národní výbor. Tyto organizace se navíc pouze registrují, 

nepovolují se. Na této bázi jsme se s Václavem Pavlíčkem dostavili a podali si žádost o 

registraci. Bylo to neskutečné haló, vůbec nevěděli, co mají dělat. V právním řádu 

neexistovala žádná klička, která by umožňovala nám registraci odmítnout. Pár měsíců to 

s námi táhli tak, že se nemohou sejít a pak porušili lhůtu. V zákoně byla klauzule, že pokud 

výbor neodpoví do určité doby, považuje se organizace za registrovanou a může zahájit svou 

činnost. Zahájili jsme tedy slavnostně svou činnost, i když v šedesátém osmém ztratila smysl 

a nikdy se to nedovedlo do konce. Jaký měla tato událost obrovský význam jsem se dozvěděl 

až v sedmdesátých letech u Státní bezpečnosti, kde jsem byl dlouhou dobu vyslýchán na téma: 

„Co to bylo, kdo to vymyslel, jak to vymyslel, proč to vymyslel, kdo všechno se na tom 

podílel?“. Představa, že je potřeba se odpoutat od státní struktury a udělat se pro sebe, pak žila 

v samizdatech. Nepotřebujeme nakladatelství. Když ta věc za něco stojí, člověk pro ni udělá 

to, že ji desetkrát opíše. Dnes by bylo všechno jinak, všechno by báječně šlo, protože internet 

v této záležitosti skýtá neskutečné možnosti. Nic nejde ututlat, když si to lidé nenechají líbit a 

jsou ochotni riskovat. Tato věc se vynořila z daného prostředí, my jsme ze struktur a židlí 
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odešli a začali jsme tyhle věci dělat. Jedna z prvních institucí, které vznikly, byly bytové 

semináře – nedá se to dělat na fakultě, budeme to dělat doma. Musím říct, že to byla krásná 

myšlenka a že takto vzniklo spousta pevných přátelství na celý život. Dneska už hodně lidí 

z těchto společenství nežije, ale hrozně rád na to vzpomínám a je mi dost líto, že tento motiv 

zůstal skoro zapomenut. Celá věc se velmi rychle zkomplikovala tím, že jsem v únoru šedesát 

osm dostal nabídku od Ivana Klímy, jestli bych nešel do redakce obnovených Literárek. 

Literární noviny byly nejdůležitější kulturní časopis padesátých a šedesátých let a po Sjezdu 

spisovatelů byly vyňaty z pravomoci ústředního výboru spisovatelů. Zůstaly zachovány a byly 

předány do pravomoci Ministerstva kultury, které celou redakci vyhodilo a pod vedením 

jistého Jana Zelenky – to byla později velká normalizační figura, dlouholetý ředitel 

normalizované televize – vznikly takzvané Erárky. Jmenovaly se stále Literární noviny, ale 

byly od eráru. Jedním z prvních počinů polednového zřízení v šedesátém osmém roce bylo 

obnovení Literárek. Protože bylo už jméno obsazené, nemohly a ani nechtěly se jmenovat 

Literární noviny – jmenovaly se Literární listy. Literární listy nemohly vzniknout dřív než 

v lednu šedesát osm. Já jsem pak byl od února v těchto novinách zaměstnán, nejprve asi měsíc 

jako elév a potom až do konce jako redaktor.  Prožil jsem s nimi okupaci, dokonce jsem byl 

od 21.do asi 24. srpna jejich neoficiálním šéfem. Vedení bylo jaksi rozprášeno a schováno na 

různých místech a vše dělali mladší lidé. O tom bychom si taky mohli někdy popovídat...  
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4. nahrávací den (předpokládané téma: Zvířata) 

datum: 5.3.2008 kde: v bytě narátora  od kolika do kolika: 17,00 – 19,55 
 

Vztah ke zvířatům jsem měl od útlého dětství a měl jsem i to štěstí, že byl tento vztah rodiči 

podporován, takže jsem si nemusel vytrpět to, co mnohé děti, které celé dětství touží po 

zvířatech a žádné nemohou mít. V tomto ohledu jsem měl dětství poměrně liberální. Celý můj 

dlouhý život – téměř bez výjimky – jsme v rodině měli psa nebo psy, kočku nebo kočky a  

vlastně vždycky nějaké ptáky. Tedy, když jsme měli ptáků hodně, neměli jsme nějakou dobu 

kočky a zase naopak, když jsme neměli ptáky, tak jsme měli kočky. Vždy a ve všech 

případech jsem tuto záležitost chápal v souvislosti s handicapem svého pohybu v přírodě. 

Život v přírodě, abych pravdu řekl, mě příliš netěší a vždycky jsem se musel vyhecovat 

k tomu, abych trempoval, jezdil na výlety nebo měl o pobyt v přírodě zájem, a naopak mi 

vyhovovalo, když měla příroda tendenci přijít ke mně. Zároveň pro mě takový vztah byl vždy 

spojen s důležitou likviditou vlastní lenosti, protože já jsem velmi pohodlný člověk a když 

nemusím, tak se do ničeho nehrnu. Ovšem pokud má člověk na starosti nějaké zvíře nebo 

zvířata, musí se o prospěch těch tvorů starat, stojí vlastně před úkolem – i když se mu nechce, 

musí se přemoct. Je to docela dobrý pocit ve vztahu k sobě samému, tudíž jsem ho v sobě 

v průběhu života vždycky podporoval. Člověk si navíc musí v souvislosti s takovou situací 

uvědomit, do jaké míry je oprávněn zvíře k sobě připoutat a jakou k němu má odpovědnost. 

Varianta ze strany zvířat je – když se ten vztah opravdu povede – tak bezpodmínečná a 

vydaná, že to člověka úplně ohrožuje a láme. Už jsem vyprávěl o svém kocourovi Michalovi, 

který mě bránil před přesilou kamarádů až do takové krajnosti, že vyskočil z druhého patra. 

Také jsem říkal jak se vrátil, možná náhodou, možná cíleně, po řadě měsíců na Štědrý den, 

když jsem se vracel z Jánských Lázní. To k tomu kocourovi vytvoří velkou vazbu. Kocouři, 

když nejsou kastrovaní – a k mým morálním zásadám patří to, že jsem nikdy nesáhnul 

k takovémuto opatření zjednodušit si držbu, takže naši kocouři byli vždycky nekastrovaní –

posléze v dospělém věku často zdivočí a když mají příležitost, utečou. Michal se taky ztratil a 

jestli šel pryč, zahynul nebo nezahynul, to se dá jen těžko poznat. V zahradách Svaté hory 

jsou obrovské sady, kde vždycky žilo množství polodivokých koček, mezi kterými se ty naše 

pohybovaly a které i volně chodily do našeho domu. Mezi nimi je ještě dnes poznat výrazná 

šedohnědá angorská srst našeho kocoura Michala. Svoji genetickou stopu tedy rozhodně 

zanechal. Vždycky jsem si uvědomoval, že člověk, když drží zvíře v zajetí, má základní 

povinnost postarat se mu o životní podmínky, které umožňují jeho reprodukci. Pěstoval jsem 
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si takovou bilanční tabulku po jednotlivých druzích – kdy jsem ze zvířecího a ptačího světa 

bral a nevrátil a jsem tudíž v dluhu, a kdy jsem zase naopak v plusu, protože jsme vypěstovali 

více mladých než jsme jich, s prominutím, spotřebovali. Psů jsme dohromady „vrátili“ víc než 

dvacet – a tolik psů jsme za život neměli. U koček je to podobné a u ptáků je to druh od 

druhu. U některých stovky, tam se člověk vyrovná velmi lehce, u jiných, vzácnějších druhů je 

to naopak tak, že dluh už zůstane navěky věků nesplacen. Vždycky jsem se ale snažil vytvořit 

takové podmínky, aby ptáci, zvířata, měli potřebu hnízdit a množit se. To potom samozřejmě 

vytváří strašný tlak na zázemí – když se mláďata povedou, musí člověk mít buď takové 

zařízení, aby mohl chov rozšiřovat – což je velmi obtížné a vlastně vždycky to narazí velmi 

brzy na nějaké limity – nebo musí mláďata vyměnit či prodat, nechat si je nemůže. To je 

samozřejmě morálně i citově velmi obtížná záležitost, ve vztahu k mláďatům zvlášť. U zvířat 

si to člověk uvědomí nejmarkantněji, ale ono to vlastně platí i pro vztah k dětem. Zejména 

když jsme měli štěňata už odrostlejší, tak přestože jsme je milovali a přestože byli naprosto 

báječní a skvělí, počítali jsme hodiny, kdy už si pro ně budoucí pánové přijdou. Ne kvůli 

penězům, ale kvůli tomu, že když máte šest, osm štěňat, která musí být v bytě, dělají  tam i 

svoji tělesnou potřebu a to je velmi rychle k nesnesení. Obdobné je to, když máte hodně 

ptáků. Krmit sto, sto padesát mladých kanárů není práce tak strašná, ale leze to velmi výrazně 

do peněz a kdyby to měl člověk dělat pořád, úplně by se zruinoval. A zvláštní poučení, že to 

je v životě takhle vůbec, jsem načerpal z tohoto soužití se zvířecí říší. Celý život se zabývám 

jednou laicky vybudovanou teorií domestikace, která je založena na myšlence, že člověk je 

zřejmě také domestikovaný tvor, u něhož neznáme jeho divokou formu. Je velmi zvláštní, že 

ani u většiny domestikovaných druhů nevíme úplně jistě, jak vypadala forma před 

domestikací. U některých se spory vedou neustále, jako třeba u psů. Myslím, že je dost 

příznačné, že byli Adam a Eva domestikováni Hospodinem v zahradě Eden. Není náhodou, že 

se ta věc odehrála v zahradě. To, čemu my říkáme příroda, je něco velmi umělého, velmi 

člověku připodobněného. Člověk  přírodu vlastně také domestikoval. A já mám takovou 

teorii, že člověk je bytost, která má potřebu tento proces domestikace opětovat, obnovovat – a 

dělá to proto, že ji považuje za dobrou. S takovým názorem by člověk ve světě spíše narazil, 

dneska se má za to, že to dobré není a že úkolem člověka je spíše osvobozovat. A když už 

nejde osvobodit, tak lepší než okovy domestikace je možná i smrt. Tohle já jsem si nikdy 

nemyslel a už si to také asi nikdy myslet nebudu. Velký experiment, který se ve světě podnikl 

se šimpanzi, a příběh rodiny Washoe, je pro mě úplně neuvěřitelným způsobem nelogicky 
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uzavřen. Vědci vybudují rodinu ochočených domestikovaných šimpanzů, kteří mluví 

znakovou řečí a považují se za lidi, rodinu Washoe. Na strankách www.washoefamily.com7 

se na ten projekt člověk může podívat. Publikují zde i svoje náklady a velmi důležitou část 

rozpočtu nadace, která to řídí, tvoří prostředky na šimpanzí antikoncepci. Vyvinutí šimpanzí 

antikoncepce byl veliký medicínský a lékařský problém a mě na této věci nejvíc děsí to,  proč 

se k takové záležitosti vůbec sáhlo. Členové této rodiny jsou povětšinou veteráni 

farmaceutického výzkumu, který se dělal na lidoopech – to jistě není zrovna nejkvalitnější 

stránka lidských dějin a rozhodně se jí lidstvo jako takové asi úplně pyšnit nemůže. To co se 

tady ale stalo, byla ta zvláštní věc, že se vytvořil jakýsi mezidruh. To považuji za velmi 

zajímavé a naopak bych docela rád věděl, jak by se potomstvo mluvících šimpanzů – kteří 

mluví sice jen znakovou řečí, ale mluví už relativně velmi rozvinutě – jak by se takové 

potomstvo vyvíjelo dál a co by se s ním stalo. Ale naše tradice je taková, že máme buď 

tendence provést věc až do nejzazší krajnosti anebo – podle systému ode zdi ke zdi – zase 

všechno zrušit. Buď je potřeba divochy vymýtit a vyhubit anebo jde o urozené divochy, které 

je třeba zachránit. Ten starý antikomunistický vtip „ať žijí naši rudí bratři ve svých 

rezervacích“ této věci nasvědčuje. Zatímco to, co já jsem vždycky zkoušel – často 

z extrémistických pozic – je soužití. Soužití s jinými druhy. Nešlo jen o to, že jsem v životě 

vždy byl limitován tím, že jsem bydlel v bytech a zařízeních, kde se žádný kvalitní chov 

vybudovat nedal. Mně vlastně nezajímá mít někde za městem odchovnu, kam si člověk zajede 

na hodinu nebo dvě denně tyhle záležitosti vystarat. Pro mě nejpěknější soužití s ptáky bylo, 

když jsme měli ochočené dokrmené ptáky, kteří poletovali po bytě a žili s námi. Samozřejmě 

je takové soužití strašně těžké a neobejde se bez tragických událostí – tak jako se bez 

tragických událostí neobejde ani život. V tomto domě kdysi žila krotká korela a krotká majna. 

Majna žila v jedné místnosti, korela v druhé. A protože jsme věděli, že jsou majny velmi 

agresivní, snažili jsme se, aby tito ptáci nepřišli nikdy dohromady. Ale stalo se. Čekali jsme, 

že dojde ke zvláštní tragické události, že majna napadne korelu, ale naopak se ukázalo – 

odborníci tomu nevěří, ale vlastníma očima jsem to dlouhodobě pozoroval – že mezi těmi 

dvěmi velmi vzdáleně příbuznými druhy,  v analogii řekněme jako hyena a žirafa, vznikla 

téměř na první pohled náklonnost, která byla až dojemná, protože její projevování a 

prosazování bylo neobyčejně ztíženo. Namlouvací rituály obou druhů jsou úplně odlišné. 

V každém případě jsme se rozhodli nechat přírodě volný průběh. Náklonnost k původnímu 

lidskému partnerovi poklesla a vytvořila se náklonnost k nelidskému partnerovi ptačímu, 

                                                 
7 Tato stránka existovala v devadesátých letech. V roce 2009 jsou informace k projektu na stránkách 
www.friendsofwashoe.org a www.washoetribe.us 
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který byl ptáku příbuznější než člověk, ale ne zas tak o moc. Rozhodli jsme se tedy, že 

seženeme partnera stejného druhu. U korely je to maličkost, ale u majny to znamenalo velice 

složité vyjednávání. Získání dovozního povolení a samotný dovoz ze střední Asie trval 

nějakou dobu, zatímco korela mezitím dostala svou samičku. Opět, téměř okamžitě zvadl 

vztah k majně, kterou jsme museli přestěhovat do jiné části baráku. Ptáci spolu začali hnízdit. 

Jedna část obrazu u skříňky byla vystlána polystyrenem a stalo se, že korely ho objevily. 

Velmi se jim zalíbil, takže než kdokoliv cokoliv stačil udělat, vycpali si polystyrenem svá 

volátka a odsoudily se k velmi bolestivé pomalé smrti hladem, protože ho nebyly schopné 

strávit. Pomoci se jim fakticky vůbec nedalo a bylo to velmi smutné. Měli jsme kdysi 

ochočené mládě  pěnice černohlávka, vychované z mláděte vypadlého z hnízda. Tenkrát ho 

přinesly nějaké děti a my jsme vůbec nevěděli čeho je to mládě, bylo úplně holé. Společně 

s doktorem Pecinou jsme se ho snažili určit, hlavně podle toho, že kdyby to mělo být něco 

extrovnějšího, tak by to naši péči nepřežilo a uhynulo. Mysleli jsme si proto, že je to rehek, 

ale když pak dospělo, byla to samice pěnice černohlavé. Neuvěřitelný pták. Pravda, téměř 

nám zničil kotel ústředního topení, protože si zvykl na něm nocovat. Večer ptáci vyprazdňují 

své útroby, takže jak tak nocoval, do elektroniky tohoto zařízení poněkud nanesl. Posléze se 

mu tento zvyk stal také osudným. Pták tady žil, poletoval všude, lidem si sedal na hlavu, jedl 

s námi – neuvěřitelně krotký a báječný. Samozřejmě to znamenalo, že se člověk musel starat o 

to, aby, když bylo otevřené okno, byly zavřené dveře a pták byl ve správné místnosti, ale byli 

jsme disciplinovaní. Až jednou večer se vracela moje žena Eliška domů, nikdo nebyl doma a 

ona zjistila, že nemá klíče. Jediná cesta byla rozbít okno v koupelně a vlézt jím dovnitř. 

Reheček – říkali jsme mu říkali Reheček – spal na svém místě přímo proti oknu. Nedošlo jí 

tenkrát – a mě by to taky nedošlo – že když se otevře do tmavé místnosti okno z parku 

uprostřed noci, v deset, jedenáct hodin večer, je venkovní osvětlení mnohem jasnější. A 

protože když se pták probudí, letí za světlem, tak tím otevřeným oknem Reheček proletěl. 

Stalo se to v listopadu, prosinci, kdy už tu pěnice dávno nejsou. Měli jsme pak několik dnů 

otevřená všechna okna, aby se mohl vrátit, protože jsme věděli, že přijde o život. Když Vám 

uletí pták, tak to není tak, že by hledal svobodu. On reaguje na podnět, lekne se a snaží se 

zachránit – většinou letem. A pak už nenajde cestu zpátky, protože jeho navigace pro takovéto 

případy nefunguje. Nejmarkantnější je to právě u korel. Skoro každá korela, která je na volno 

v nějaké domácnosti, uletí. A protože korely nesedají na stromy, jsou to savanovití pouštní 

ptáci, letí tak dlouho až najde skalní římsu. To je obvykle hradba dalších paneláků, takže 

pokud je krotká, přiletí k někomu domů. Takto jsme přišli ke korele i my, fakticky k nám 

přiletěla. Teprve asi po tři čtvrtě roce se zmínila sousedka z vedlejších oken, paní Zemanová. 
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Jak už spolu ženské tak klábosí, tak říkala: „Víte, jednou takhle na začátku prosince k nám 

vlítnul do bytu takovej malej šedivej papoušek a nechtěl vůbec ven. Nakonec jsem ho 

vyhnala, aby se mu u nás něco nestalo“. Kdyby bývala řekla, tak jsme si ho odnesli. Oni ptáci 

žijí velmi krátce. Reheček kupodivu cestu zpátky našel, ale netrefil se o jedno okno. Ona měla 

také otevřeno, možná měla otevřeno jen dřív než my, ale nechtěli ho tam. Takže... Měli jsme 

taky jednoho špačka, který jednou nějakým řízením osudu, už v pokročilém věku osmi, deseti 

let vyletěl a ztratil se. Za nějaký čas, přišla paní ze sousedství a říká: „Poslechněte, mě lítá do 

bytu takovej zvláštní černej puntíkatej papoušek a žere knedlíky. To jsem nikdy nevěděla, že 

papoušci žerou knedlíky, nemůže se mu nic stát?“ Já jsem jí říkal „Má na noze nějaký 

kroužek?“ – „No, má takovej kroužeček“ – „Tak až příště přiletí, tak zavřete okno a přijďte 

pro nás. To je náš Jakub.“ A taky byl. Jakub pak žil ještě dlouho, zemřel u mých rodičů a 

dožil se víc jak dvaceti let. To se u ptáků  v zajetí stává, dožijí se velmi vysokého věku. Jakub 

se pak už vůbec nemohl hýbat, akorát žral. A žral s velkým gustem. Rodiče – už tehdy také ve 

velmi pokročilém věku, kolem osmdesátky, možná přes osmdesát – stáli před otázkou, jestli 

když se ten pták už vůbec nemůže pohybovat, by se mu nemělo to utrpení ukrátit. Nakonec 

ale zvítězilo povědomí, že dokud mu takhle chutná, bylo by to proti přírodě. A tak to asi 

opravdu je, špačkovi chutnalo do poslední chvíle do té míry, že když dostal bezinky – to mají 

špačci nejradši – tak jich celý trs sežral a zároveň z něj – protože mají krátký trávicí trakt –  

začala zadem vypadávat zpracovaná fialová hmota, která odporně smrdí. Pro mě možnost žít 

v takto úzkém kontaktu s ptáky, věc, která vlastně nejde provést, byla celoživotní vážné 

pokušení. Několikrát v průběhu mého dlouhého života, zejména tehdy, když se nějaký rozvrh 

mého života zbortil, u mě tato potlačená ptačí vášeň explodovala takovým způsobem, že jsem 

k ní upnul veškerou svoji energii a přestavěl jsem byt na jednu velkou klec. Já to mám vlastně 

spojené s jedním z nejdůležitějších příběhů svého dětství. Ondřej Sekora napsal také jednu 

méně slavnou knihu, podle mě lepší než je Ferda Mravenec nebo Brouk Pytlík, a ta se 

jmenuje Uprchlík na ptačím stromě. Je o modrouškovi, malém astrildovitém africkém ptáku, 

který omylem uletí z ptačího pokoje doktora Karáska – to je skutečná postava, lékař za první 

republiky, slavný a velmi úspěšný pražský ptáčník a autor skvělé knihy Cizokrajní ptáci 

chovaní v klecích – a prožije rok na stromě, kde se přátelí s našimi ptáky. Byla to taková 

praktická ornitologie pro děti s obrázky. Dojemný příběh.  Na konci se podaří dát panu 

doktoru Karáskovi zprávu, on si přijde modrouška vyzvednout někdy na začátku listopadu, 

takže všechno dopadne dobře. Byla to knížka, na které jsem vyrostl a takový ptačí pokoj, 

který byl v knize vybudován, jsem si vždycky přál mít. Jenomže ptačí pokoj nemůže být 

pokoj obytný. Ptáci úplně všechno poserou, i když jich je málo, jsou v té věci velmi vytrvalí. 
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Já jsem tedy vždycky svou rodinu terorizoval v tom smyslu, že alespoň jeden pták létal volně. 

To, že on si najde místo a pod ním se pak vytváří hromádka, že si vždy vybere nějakou 

silnější knihu nebo hezký kus nábytku, který tak postupně úplně zničí, to jsem několikrát 

prožil a pokaždé tato zvláštní hypertrofie vytvoření světa špatně dopadla. Poprvé to na mě 

prudce dopadlo poté, co jsem v sedmdesátém druhém, třetím roce odešel z fakulty – ocitl jsem 

se najednou úplně mimo tehdejší společnost. Bylo mi dvacet osm – podle toho který rok se 

vezme jako ten správný – a bylo zcela zřejmé, že až do konce života nebudu moct dělat to, co 

jsem si myslel, že dělat budu, minimálně se tím nebudu moct živit. A posléze se čím dál víc 

ukazovalo, že se nebudu moct živit vůbec ničím. Byla to velmi zvláštní situace, kdy na 

začátku normalizace, řekněme na podzim šedesát devět, si všichni moji kamarádi mysleli, že 

se to přežene a že je důležité jen vydržet ten nápor. Všichni jsme měli velkou srandu z toho, 

že mně se nemůže nic stát, protože já můžu být furt nemocný. Musel jsem se akorát naučit 

předstírat příznaky a potíže, které mi má moje nemoc působit. Já jsem s nimi byl už natolik 

sžitý, že už mi vlastně ani nevadily a to, že mi vadí, jsem se musel naučit a v náležitou chvíli 

předvést. Všechny lékařské komise mě ochotně nechávaly na pokoji a já jsem dobré tři roky 

svoji diagnózu simuloval a tím pádem odkládal okamžik, kdy mě z  fakulty vyhodí. Čím déle 

to trvalo, tím nesnesitelnější to bylo, protože bylo stále patrnější, že se tento proces nejen 

nezastaví, ale že se pořád zhoršuje. Kdyby člověk odešel brzo, měl ještě šanci se uchytit, ale 

když  odešel pozdě, už vlastně žádnou perspektivu neměl. 

Tenkrát jsme soutěžili s Janou Kohnovou, koho vyhodí dřív. Jana byla moje spolužačka 

z fakulty, později manželka jiného našeho spolužáka a prima člověka Jirky Holuba. Jirka měl 

takový morální odpor k instituci manželství, že když spolu s Janou začali žít – a žijí spolu 

dodneška – přesvědčil ji, že bude správné, když si ji nevezme. Později se k tomu přidružilo i 

to, že jako svobodná matka mohla požívat velké výhody sociálního systému. Kvůli ní byla 

dokonce změněna i vyhláška. Tehdy matka, pokud byla samoživitelka, měla nárok na 

mateřskou tři roky od narození dítěte. No a když se Janě narodilo už třetí dítě, následně i 

čtvrté, tak měla místo zajištěné na mnoho let. Tehdy proto vyšla nová vyhláška, která říkala, 

že pokud má svobodná matka s jedním partnerem tři děti, už to není svobodná matka. Bylo to 

vymyšlené přímo na ni. Jana mě o půl roku v simulování porazila, protože jí z fakulty 

vyhodili teprve až někdy na konci třiasedmdesátého roku. Když na to dneska vzpomínám, 

byla ta doba vlastně strašná. I chodit po ulicích bylo velmi obtížné. Nejdřív se k vám všichni 

hrnuli a hlásili a pak pořád víc a víc lidí začalo dělat, že vás zrovna nevidí. Potom už byl 

člověk i radši, že neviděl je, protože když se někým potkal, tak si vyprávěli jenom o 
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průserech. A průsery, ať už skutečné nebo trochu zveličené, byly hrozný, absurdní a zcela 

neperspektivní.  

Na filosofickou  fakultu jsme nesměli docházet. Učit jsme měli zakázáno, kamkoli chodit 

jsme měli samozřejmě také zakázáno, ale dvakrát do měsíce jsme se všichni sešli ve frontě na 

výplatu – tenkrát ještě nebyla žádná elektronika. V této frontě se potkávali všichni lidé, kteří 

čekali na svůj ortel. Bylo to téměř jediné možné veřejné shromáždění s přáteli a učiteli, 

zároveň ale nebylo vůbec povznášející – každý vyprávěl o svých potížích a na konci toho 

procesu nám dokonce zakázali i do té fronty chodit, protože to budilo veřejné pohoršení těch, 

kteří věděli, že budou moci zůstat. Scházet se s lidmi, kteří byli ostrakováni, bylo 

nesnesitelné. A v této době už i lékařská obec, která mě po celou tu dobu chránila – bylo to 

opravdu velice obětavé a skvělé – viděla, že takhle to dál nepůjde. V té době jsem příznaky, 

které jsem doteď simuloval, začal ve velmi drsné formě i mít. Strašně mě bolelo v zádech, 

zvracel jsem. Původně jsem si myslel, že zvracím v souvislosti s požitím určitého jídla, 

mladému člověku ještě nedojde, že může jít o něco vážného. Pak vznikla hypotéza, že by to 

mohlo být od žlučníku a zejména já jsem měl zato, že je to psychosomatické a že jsem se 

příznaky naučil tak dobře, že je začínám mít. Dlouhou dobu mi to vážně rozmlouvali, až se 

pak ukázalo, že žlučník to skutečně je. Se zánětem žlučníku mě vezli do nemocnice víceméně 

na poslední chvíli. Tím, že mi ho v sedmdesátém prvním roce vyoperovali, se ovšem stalo, že 

mi přeřízli břišní svaly, ty zeslábly a já jsem se dostal do ještě horšího zdravotního stavu než 

předtím – což bylo z tehdejší perspektivy vlastně báječné, protože čím hůř mi bylo, tím déle 

jsem mohl popravu odkládat. Dokonce jsem se skvělou spoluprácí jednoho z našich 

nejvýznamnějších neurologů domohl takového nálezu, že bylo jasné, že na to dostanu 

invalidní důchod. Ten nález byl jako rozsudek smrti a profesorovi Širokému dalo tenkrát 

hodně práce mě přesvědčit, že je to tak jenom napsané, že to ve skutečnosti nemám – kdybych 

měl, zbýval by mi asi rok, rok a půl života. Nakonec mě přesvědčil, že to tak jenom napsal, a 

oni mi ten důchod dali. Dostal jsem osm set čtyřicet dva korun měsíčně – s doložkou, že si 

můžu polovinu, tedy čtyři stovky, vydělat, ale jinak že by se to muselo přezkoumat. Já jsem 

tenkrát měl aspirantské stipendium mizerných dvanáct set, které nám právě zvedli na 

devatenáct set, protože to nebylo k přežití. Takže představa, že bych teď měl zase těch 

dvanáct set, a to jen za předpokladu, že bych někde sehnal místo za čtyři stovky, byla hrozná. 

Důchod jsem tedy odmítl a s doktory se šíleně pohádal. Dali mi nakonec čtyři sta čtyřicet 

korun, částečný invalidní, s tím, že nestanovili podmínku ekonomickou, takže jsem si mohl 

aspirantské stipendium ponechat a dělat přitom nočního hlídače. O ty čtyři stovky jsem si tedy 

nakonec polepšil. Na základě tohoto výsledku jsem se nechal přesvědčit, že přejdu na místo 
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odborného asistenta, přestože jsem vlastně měl potvrzení, že nemohu vědeckou práci ze 

zdravotních důvodů vykonávat. Podepsal jsem smlouvu, která byla dočasná, a když pak došlo 

na její druhé prodloužení, už prodloužena nebyla. Samozřejmě se to dalo čekat – někdy v 

třiasedmdesátém roce na mě sekyra taky dolehla. Tehdy už jsem měl akutní ptačí vášeň  a 

upnul jsem se na to, že si povolím aspoň ve svém koníčku. Bydlel jsem na Žižkově 

v Cimburkově ulici, a hned v sousední ulici byl jeden z prvních zverimexů, který realizoval 

import exotických ptáků. Za neuvěřitelné ceny se tu prodávali kardinálové červení, nádherný 

americký pták, který by dnes stál desetitisíce a samozřejmě se nedá vůbec sehnat. Tenkrát pro 

mě bylo i těch čtyři sta korun moc a hlavně jsem neměl zařízení na to, abych mohl kardinály 

pěstovat, takže jsem si mohl dovolit jen něco, co bylo levnější a co jsem zároveň mohl 

pěstovat v pokoji. Za chvilku jsem v těch šestnácti metrech čtverečních měl sto padesát ptáků 

– skříně předělané na voliéry a podobné záležitosti. Na začátku to vypadalo legračně, ale 

v souvislosti s tím, že mi bylo čím dál hůř a hůř, protože se mi zhoršoval  žlučník, a protože i 

jinak to asi bylo hodně špatný, skončila ta věc nakonec tak, že moje tehdejší žena ptáky 

jednoho dne sebrala, odnesla do zverimexu a s velkou ztrátou všechny prodala zpátky. Staré 

skříně rozřezala a vše zničila. Když bylo všecko u konce, tak řekla, že odchází a šmidra. Bylo 

to tenkrát hrozné. Měli jsme velkého psa, chrta.Byl to produkt velké svobody v šedesátém 

osmém roce – jeho chovatel si v tom roce uskutečnil životní sen a koupil si lístek do Londýna, 

kde svoji fenu greyhoundku přihlásil na anglický  pohár fen – to je něco jako Wimbledon, ale 

pro psy. Jeli tam vlakem, třetí třídou, pes nežral, zkrátka bylo to čiré šílenství. Ale všechny 

tyto věci se na tu fenu zvláštním způsobem podepsaly a ona ten pohár vyhrála. On tím pádem 

vydělal asi sto tisíc liber, šílený prachy, postavil si zařízení, kde bude chrty chovat a rozjel to 

ve velkém. Samozřejmě to bylo založené na předpokladu, že bude chrty prodávat na Západ. 

Jedno z prvních opatření po 21. srpnu bylo, že chrti byli prohlášeni za strategicky významné a 

jejich vývoz byl zakázán. Jemu zůstala mláďata na krku a musel je za zcela dumpingovou 

cenu, která byla v korunách o dost nižší, než by byla v librách – a tehdy byla libra za sto –  

prodat. My jsme tak dostali jedno z mláďat, co vůbec nemohl prodat, Běloušek byl tehdy 

čtyřletý. Byl to možná nejlepší pes mého života, vlastně jediný pes, jinak jsme měli vždycky 

jenom feny. Když se moje žena tenkrát se mnou rozcházela, řekla, že si psa vezme, protože 

bylo jasné, že se o něj může lépe postarat a že ten pes ji má hrozně rád. Jediné, co s ním 

nebylo možné, aby přišel na návštěvu muž, v době, kdy jsem nebyl doma – to by dopadlo 

velmi špatně. Možná, že tohle byl také důvod, proč ho nechala utratit. Tenkrát to ještě šlo. 

Mně pak celou řadu let říkala, jak se má a proč ho nepřivede. To byla zvláštní krutost. Musím 
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říct, že všechno jsem dobře skousnul, ale tohle teda ne. Byl v plné síle, miláček žižkovských 

cikánů... 

Byla to shoda okolností, že se moji tehdejší kamarádi z fakulty, jen o málo let mladší než já, 

soustředili ve správě sociálních služeb Národního výboru hlavního města Prahy. Vybudovali 

si tam určitou pozici a posléze domluvili, že i takového zločince, jako jsem já, by tam mohli 

vzít, že bych se mohl starat o trestance, nebo o cikány. Mně se tam teda tenkrát šíleně 

nechtělo, ale dodnes jsem velmi rád, že jsem neměl na vybranou. Kdybych býval sebeméně na 

vybranou měl, tak mě k té věci nikdo nepřesvědčil a do takového experimentu bych se nikdy 

nepustil – tedy vlastně velmi podobný jev jako byl o dvacet let později zážitek s naší školou. 

Kdybych řekl, že se mi chtělo vracet se v roce devadesát na univerzitu, kecal bych, nechtělo 

se mi. Jen jsem jasně věděl, že je to moje povinnost, že je to věc, kterou udělat musím. Jedna 

z mála důležitých hygienických zásad, kterých se držím, je, že když už něco dělám, tak to 

dělám rád. Kupodivu když se člověk přesvědčí, že to dělá rád, tak to rád nakonec i začne mít a 

celá věc se dělá docela dobře. U těch cikánů to bylo úplně markantní. Musím říct, že jsem se 

do té práce docela zbláznil a zamiloval a bylo to pro mě několik krásných let života, na které 

nikdy nezapomenu. I když zlomit tu hrůzu z cizoty, která tam nepochybně byla, nebylo úplně 

nejsnazší, bylo to mnohem snazší, než jsem si myslel, že bude. V případě školy to nebylo nic 

tak složitého. Bylo to akorát tak, že jsem neměl chuť vracet se někam, odkud mě před dvaceti 

lety vyhnali. Za těch necelých dvacet let jsem do budovy filosofické fakulty nevstoupil ani 

jednou a v roce osmdesát devět by mě ani nenapadlo, že bych se tam někdy mohl vrátit. Když 

bylo jasné, že se do branže vrátit musím, napsal jsem ministrovi Adamovi dopis, kde jsem 

vyložil, kdo jsem a nabídl mu, jako tehdejšímu ministrovi školství, své služby. Odepsal, 

abych se přihlásil někam do konkurzu a já ho poslechl. Přihlásil jsem se tehdy do prvního 

vypsaného konkurzu – to byl konkurz na Pedagogickou fakultu – kam mě přijali a já jsem v 

roce devadesát nastoupil. Tenkrát jsem byl na vrcholu svého druhého ptačího období. Jednak 

jsem sklízel plody své dlouholeté, zprvu velmi neúspěšné kariéry u programátorů – konečně 

jsem se to naučil a dokonce jsem přišel i  k výnosnému způsobu programování a mohl se tak 

živit mnohem lépe než na univerzitě – jednak jsem měl ještě mnohem výrazněji rozjetý ptačí 

byznys, kterého se zbavit nebylo nijak těžké, protože bylo jasné, že pádem železné opony 

dálkový obchod, který jsem provozoval, ztratí na významu. Obchod měl cenu, dokud byly 

hranice zašpérovaný...  

To bylo tak, že cikánské období skončilo Chartou. Když se připravovalo první prohlášení 

charty, tak za některými lidmi, o kterých se dalo předpokládat, že podepíší, organizátoři 

záměrně nešli, neboť je vytipovali, že by si to z nejrůznějších důvodů neměli dovolovat. Já 
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jsem byl tehdy mezi nimi, takže o tom, co se chystá, jsem nevěděl. O celé záležitosti jsem se 

dozvěděl, až když vypukla represe – nebývalá a veřejná, vypadalo to jako velký průser. 

Tenkrát Chartu přinesl Tomáš Vrba, jeden z mých kolegů u cikánů, který mě k nim vlastně 

přitáhl a dostal. Bylo jasné, že to musíme podepsat a zároveň bylo úplně jasné i to, že nás 

vyhodí. Udržet si takové zaměstnání bylo vyloučené... 

My jsme navíc byli v sociální správě NVP tak trochu na konci cesty. Nás najali na pozici 

nově vzniklé instituce sociálních  kurátorů, jakýchsi obránců sociálně postižených a 

vyloučených lidí – jednak propuštěných trestanců, jednak cikánů. Těch několik let bylo 

zajímavým mapováním socialistického systému, hodně jsme se při té příležitosti naučili a 

dozvěděli, v hodně věcech jsme se také zklamali, ale té práce nám v zásadě líto nebylo nikdy, 

alespoň mně vůbec ne. Mně bylo hrozně líto jen toho, že jsem měl opravdu výborně fungující 

oddíl cikánských dětí, takový chov. Ruské slovo pitomec nemá stejný význam jako v češtině, 

rusky se dá docela době říct „Bы mои любимые питомцы”, vy maji ljubimie pitomcy, a není 

to ironie. Pitomec je chovanec a každý chovatel má v Rusku питомник, pitomnik, chovatelské 

zařízení, kde drží svoje pitomce. Tito maji ljubimie pitomcy, cikáňata, kterých bylo asi 

padesát – z Libně, Žižkova, ale i jiných částí Prahy – byli od poloviny sedmdesátých let až do 

osmdesátého roku moje hlavní životní náplň. Byl to takový finančně velmi náročný koníček, 

ale byl jsem sám, takže jsem mohl žít relativně skromně. Nebyl jsem ve finanční tísni a  vše 

co jsem ušetřil, jsem měl tendenci vrazit do tábora, který jsme každý rok dělali. Ten byl 

částečně dotován ze společenských prostředků a částečně z mojí kapsy. Protože ale peníze ze 

společenských prostředků postupně vysychaly, byli jsme před třetím táborem donuceni 

k těžkému rozhodnutí, že každé dítě musí přidat stovku. Cikánští rodiče byli sociální péčí za 

socialismu vedeni  k tomu, že když někdo bere na nějaký kurz nebo tábor jejich děti, tak 

prosím, ale měly by dostat tepláky, vybavení a kecky a rodiče by ještě měli dostat něco za to, 

že je tam pustí. A teď ta neslýchaná věc, že by měli oni ještě něco dát! Přišli jsme o více než 

polovinu dětí, ale ta parta se pak opravdu neobyčejně stmelila. Nejdojemnější bylo, jak ti 

dvanácti- třináctiletí človíčkové svedli boj s rodiči. Tenkrát měl průměrný Rom ‚tři tisíce čistá 

ruka‘, takže stovka nebyla velká suma, ale dát jí „zbytečně“?! Prochlastat ji v hospodě, to byla 

sranda, dokonce hostit mě tak, že by to stálo stovek pět, to nebyl vůbec žádný problém, ale dát 

to na nějaký tábor, to bylo velmi tvrdé. Takže jsme zavedli takzvané táborové peníze a dělali 

jsme veřejně prospěšné práce, za které jsme někdy i peníze dostali, většinou ale ne. A já jsem 

dětem vyplácel ze svého v táborových penězích. Tyto peníze sloužily k tomu, že kdo od 

rodičů stovku nemohl dostat a vydělal si ji v táborových penězích, ten měl vyděláno a stovku 

jsem za něj zaplatil já. Co měl člověk přes stovku, mohl si na táboře vybrat. Když se 
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nakupovaly nějaké dobrůtky, tak ty co byly navíc, se neprodávaly za české, ale prodávaly se 

za peníze oddílové. Na táboře v Krkonoších byl jeden romský kluk, který se příjmením 

jmenoval Havel. Tenkrát ještě byly pětadvacetikoruny se Žižkou, takže za mnou jednou  

tenhleten Havel přišel, v ruce Žižku a říkal mi „Zdeňku, prosil bych vyměnit za opravdické“ – 

myslel ty táborové, za které by si mohl koupit tatranky. Ti, kdo o to opravdu stáli, si tímto 

způsobem mohli vydělat. Čistili jsme parky a podobně, pro ty děti to bylo moc dobrý. Když se 

o tom tenkrát dozvěděl Miloš Zapletal, skvělý spisovatel a slavný skaut z Jizerských hor, dal 

nám týpko. Týpí tehdy stálo deset tisíc, nikdy bychom si ho nemohli koupit, a on nám ho ušil. 

Všechny následující tábory jsme jezdili s týpkem, stalo se z něj takové společenské centrum, 

no, bylo to pěkný. Takže já jsem celá ta léta žil hlavně pro oddíl a vlastně jsem se smířil s tím, 

že se v mém životě už nic důležitého nestane. Nejsem křesťansky vychované dítě, ale velmi 

dobře se orientuju v atmosféře Písem a křesťanskožidovské tradice, vždycky mě to hodně 

zajímalo. „Být vyvolán jménem“ pro mě něco znamenalo a v situaci začátku sedmdesátého 

sedmého roku jsem měl pocit, že vyvolán jménem jsem. To, že jsou ostatní opravdu 

v průseru, znamená, že to, co člověk musí udělat, je být v průseru taky. Kdybych býval věděl, 

že Patočka umře a nepřidal se, tak bych si to asi nikdy neodpustil. Ale to jsem samozřejmě 

nevěděl a rozhodl jsem se podepsat Chartu o dost dřív, než zemřel, on se to dokonce ještě 

dozvěděl a pořádně mi za to vynadal. Napsal jsem asi nejrozšířenější nekrolog Patočkovi, 

který přičiněním Jiřiny Šiklové vyšel ve Svědectví a v několika západních médiích. 

Tehdy ještě jezdily tramvaje přes Václavák i od Muzea na Můstek a já jsem jel devítkou ze 

Žižkova, kde jsem bydlel, bůhvíkam. Když devítka Václavák přejížděla, tak jsem zahlédl 

Patočku, jak se dostal do civilizační pasti, příznačné pro situaci filosofa. Krátce předtím 

kolem tramvajových ostrůvků vyrostly zábrany, aby lidé nemohli přecházet přes vozovku, po 

které jezdila auta, a museli využívat podchodů. Kolem ostrůvků byla železná zábradlí. 

Potočka to neodhadnul, vyšel z chodníku na Václaváku a chtěl se dostat na tramvajový 

ostrůvek. Jenže ono se ukázalo, že ostrůvek je celý obehnaný, takže musel pajdat kolem 

zábradlí, jednou nohou na chodníku a jednou na silnici. Obcházel ho nějakých sedmdesát 

metrů, přičemž kolem něj frčela auta, jen to žíhalo. Já jsem ještě stačil vystoupit ve 

Vodičkové ulici, přejít a trefit ho ještě na té zastávce, kde čekal tuším na čtrnáctku nebo 

trojku. Stáli jsme tam spolu asi třičtvrtěhodinu nebo hodinu – nechal pár tramvají ujet – a já 

jsem mu vyložil to celé kolem mého podpisu Charty. On mi udělal přednášku o tom, jaká je to 
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hloupost, že mladí dělníci by to měli podepsat, my jsme se měli zachovat pro lepší příští8. 

Když se člověk podívá zpátky, hodně Patočkových žáků ho poslechlo. Mezi těmi lidmi 

signatářů zase tak úplně husto nebylo. Ale já jsem měl tehdy v té věci úplně jasno, a to přesto, 

že to s tím mým cikánským oddílem oddílem skončilo strašně, nejhůř jak mohlo. Vysvětlit to 

Romům bylo horší než vysvětlit to kanárům. Ti takovouhle záležitost nepochopí – a cikánské 

děti to nepochopily vůbec. Celá ta věc se vlastně vůbec vysvětlit nedala a tenhle způsob 

umírání byl opravdu tvrdý. Oddíl se udržel ještě tři roky. Částečně proto, že moje tehdejší  

nejbližší spolupracovnice Jitka K. byla u „nich“, což jsem zjistil až po převratu, když vyšly 

seznamy spolupracovníků Stb. Mělo mě to samozřejmě napadnout, ale nenapadlo. V seznamu 

spolupracovníků bylo víc lidí z mého okolí, přičemž někteří, o kterých bych si to býval 

myslel, tam nebyli, a naopak jiní, u kterých bych to nepředpokládal, ano. Je to tak zvláštní. 

Samozřejmě všechno vyšlo najevo až mnohem později, kdy už to nehrálo žádnou roli. 

Z nějakého důvodu nás zkrátka tlačili, ale nepřetlačili. To se povedlo až později, jedním 

opravdu podlým podvodem. Potřebovali jsme státní podporu, kterou dostávaly všechny 

tábory. My jsme byli organizovaní pod TJ Motorlet. Předtím jsme byli turistický oddíl 

mládeže Kruh, společně s dnešním Kruhem Honzy Pffeifera, odkud jsme museli odejít. Jak 

nám to tenkrát Pfeiffer vyložil, řekli mu, že se nás buď zbaví nebo to zastavěj celý. A protože 

on má zápis  taky, tak věděl, co je nutné a co není, a asi to bylo správné rozhodnutí. Uchytili 

jsme se v Motorletu. Přivedl nás tam trenér juniorské softballové reprezentace, Mirek Vild. 

Dokonce nám softballisti dali nějaké rukavice, pálky a pár míčků, takže softball se stal jedním 

z oblíbených táborových sportů. Pak ale přišli s nápadem – a já jsem nevěděl, že je to nápad 

Státní bezpečnosti, a asi byl – a vyložili nám, že na národním výboru můžeme dostat 

potvrzení potřebné pro ten státní příspěvek jenom tehdy, když budeme u organizace příslušné 

podle místa bydliště těch dětí. My jsme žádné děti z Prahy 5 neměli a skoro všechny naše děti 

byly z Prahy 3, dokonce jsme dostali tip na TJ Tesla Žižkov, což bylo pár metrů od mého 

tehdejšího bydliště. Kdyby člověk nebyl blbej, tak by viděl, že je to zrada. Přišla s tím Jitka 

K., takže to asi bylo domluvené. Slíbili nám i klubovnu. Rozešli jsme se s Motorletem v 

dobrém a nechali se přeregistrovat do Tesly – a tam už nás nepřeregistrovali. Tedy hlavně mě. 

Ještě jsme pak uskutečnili jeden tábor, asi ten nejlepší. Tento oddíl se v Praze stal poměrně 

slavným, takže k nám z pedagogické fakulty chodili lidi na praxi. Praktikoval u nás i tatínek 

Jany Baudyšové, Vaší spolužačky, a další lidé. A s nimi přišla i moje nynější žena Eliška 

                                                 
8 Tato povaha Patočkova pocitu je poměrně srozumitelně vysvětlena v V. kapitole (‚Pokus o zhodnocení‘) 
filosofické eseje Vlastimila Hály s názvem „K pojetí češství u Jana Patočky a některým jeho souvislostem“ 
in: Soudobé dějiny 2-3, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, s. 221-226 
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Urbanová z Kyjí, která tehdy studovala speciální pedagogiku. Ani nevím, jak to bylo možné, 

ale začali jsme spolu chodit a na ten poslední tábor jsme jeli už jako manželé. Na jaře roku 

osmdesát jsme měli dvě svatby – jednu cikánskou, na národním výboru – bylo to v jiný den, 

s dětmi – a druhou církevní, s hostinou v čínské restauraci, pro jiný okruh přátel. Vůbec si 

díky tomu nepamatuju, kdy máme správné výročí svatby, protože výročí máme dvě. Pro mě 

byla důležitější cikánská svatba, zatímco pro Elišku ta církevní. Já jsem se stal členem 

evangelické církve a farář Schiller nás u Salvátora oddal. V létě jsme jeli na poslední tábor – 

to už jsme čekali Františka. Tábor byl v červenci a Franta se narodil v lednu. Myslím, že jsme 

na táboře ještě nevěděli, že ho čekáme – alespoň já jsem to nevěděl. Tehdy už bylo jasné, že v 

šestnácti metrech čtverečních na Žižkově zůstat nemůžeme, zejména když se má narodit 

Franta. Mně už bylo taky hodně let, takže odkládat se to nedalo. Měl jsem našetřené nějaké 

peníze, hlavně díky tomu, že když mě vyhodili z fakulty, dostával jsem francouzskou podporu 

v nezaměstnanosti. Francouzské školské odbory totiž tehdy vydaly prohlášení, že kdo byl 

z politických důvodů propuštěn a přihlásí se u nich, dostane podporu v nezaměstnanosti. 

Dříve byly peníze od imperialistů pro většinu postižených zcela nepřijatelné, všichni si 

mysleli, že je to strašně riskantní. Protože odbory byly levicové a největší vliv nich měla 

francouzská komunistická strana, která to celé spunktovala, tak já jsem to tenkrát vzal. 

Podporu jsem dostal a žádný problém ani výslech z toho nikdy nebyl. Vyměnit byt bylo 

tenkrát poměrně snadné, ale muselo se to udělat nelegálním způsobem. Bylo v podstatě jasné, 

kolik takový byt bude stát, přestože nesměl stát nic. Když jsme my měli šestnáct metrů 

čtverečních a potřebovali jsme sedmdesát – tedy 1+1 za 3+1 – tak to bylo sto tisíc. Na inzerát 

jsme sehnali pěkný byt v Mánesce. Bylo to kousek od nás, u Riegráku, ideální podmínky. Už 

to bylo skoro domluvené, když za mnou přišel pán – už si ani nepamatuju, jak se jmenoval, 

úplně cizí člověk – a zeptal se, jestli bych se s ním nešel projít. Chvíli jsme chodili po 

Žižkově a on říkal: „Víte, byli za mnou ti pánové. Řekli mi: ‚My víme, jak jste si to 

domluvili, koneckonců to odpovídá zvyklostem, ale je to nelegální. Vám nic nehrozí, Vy si 

necháte byt, necháte si i těch sto tisíc, co Vám pan doktor dá, akorát nám potvrdíte, že Vám je 

dal a pan doktor si půjde sednout‘“. A pak dodal: „Jednak vůbec není jasné, co by udělali, 

kdybych si těch sto tisíc nechal, radši by si je asi nechali oni, ale hlavně, tohle nemám 

zapotřebí“. Takže se ukázalo, že nemáme úplně reálnou možnost byt vyměnit tržním 

způsobem, protože se to neutají. Tehdy přišel jeden náš kamarád, že má kamarády, kteří bydlí 

na Vyšehradě a kteří si – protože se tu nedá žít – postavili svépomocí barák na Jižním Městě a 

potřebovali by se rozstěhovat s tatínkem. Byla to dvougenerační rodina a tatínek potřeboval 

malý byt. Tak jo. Protože ten barák neměli dostavěný, bylo to za padesát tisíc. Moc slušní lidé 
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z elitní pražské rodiny, ještě měli strašné výčitky svědomí z toho, že nás připraví o padesát 

tisíc – a my jsme přitom měli pocit, že jsou na nás neobyčejně hodní. Když jsme to tu pak 

předělávali, tak sem Jakub chodil na nucené práce – vedle práce na svém baráku a i potom, 

když ho dostavěli, pravidelně chodil dělat těžké práce. Drobný mužíček, teď už taky starej 

chlap, nadřel se tady. Ale od té doby jsme velmi blízcí kamarádi.  

Bylo jasné, že to tady musíme celé přestavět. Nebyla tu okna, nahoře nebyly samozřejmě 

žádné obytné prostory. Byly to dva byty, které byly propojeny chodbičkou, která byla 

oddělená dveřmi z obou stran a uprostřed této chodbičky byl záchod. Takže když se ti mladí 

šli se starými navštívit, museli jít na návštěvu přes záchod. Šílené. Všechno jsme tu tedy 

museli udělat svépomocí. Zadlužili jsme se. Musím říct, že mi běhá mráz po zádech, když si 

vzpomenu na to, co to bylo za dobrodružství. Rodina mojí ženy jsou navíc stavebníci. Její 

starší sestra si vzala jednoho mého kamaráda, který už také nežije – architekta. A ti měli 

zásadu – když dostavěli svůj první dům, hned ho prodali, a pořídili si jiný, který pak zase 

stavěli. Když ho dostavěli, tak on umřel, ale už byli rozhodnutí, že ho prodají. Za peníze, za 

které prodala švagrová ten barák, si koupila jiný, někde u Českého Brodu, že bude stavět. 

Všechny dcery vyrostly jako dcery stavebníkovy, zařízené na to, že všechno se musí dělat 

vlastníma rukama. Já jsem na cokoliv nešikovný, taky to dělat ani nemůžu a navíc se mi to 

hnusí. Když jsem si Elišku vzal, bylo zjevné, že to tu budu muset postavit. Míchal jsem i 

maltu. Velmi brzo se ukázalo, že se budu muset vzbouřit, protože jednak sám sebe oddělám a 

jednak že nic nepostavíme a utopíme v tom jen všechny peníze – bylo jasné, že já musím 

vydělávat a barák stavět rukama kamarádů a najatých řemeslníků. Bylo to neskutečné. Já jsem 

tehdy byl v zaměstnání v červených číslech. Všichni moji šéfové byli spolupracovníci Státní 

bezpečnosti, to se dalo posléze lehce zjistit. Estébáci byli velmi šikovní a přiměli mého šéfa, 

aby mi znemožnil přístup k práci, kterou jsem se živil. To bylo poměrně snadné, protože 

zadavatel se tenkrát zabil na dovolené, když skočil do moře a byla tam skála – 

stopadesátikilový chlap. Ten kšeft tedy skončil u ledu. Já jsem tehdy dostal nabídku, že se 

můžu vyučit na programátora. Dohoda, kterou jsme uzavřeli, zněla, že budu dostávat 

průměrný plat  po dobu šesti měsíců a budu chodit do kurzů. Tak jsem to podepsal. Šíleně 

jsem se honil, aby byl můj plat skutečně jen 2998,- korun, protože mi bylo rovnou řečeno že 

Státní bezpečnost rozhodla, že nesmím mít plat, který by začínal trojkou – v hrubé mzdě. 

Tehdy jsem měl navíc 1560,- korun půjčku z takzvaného fondu kulturních potřeb. To z čeho 

jsme žili, jsem musel tedy vydělat jinde. Bral jsem jakékoli práce – Ferda mravenec, práce 

všeho druhu – samozřejmě takového rázu jako cokoliv napsat. Jednomu svému výbornému 

kamarádovi, který nám dělal dlaždičky, jsem napsal – za dlaždičky i z kamarádství – k jeho 
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fyzikálnímu výzkumu ideový text, který potřeboval, aby se mohl stát kandidátem věd. Měl 

s tím takový úspěch, že mu dali rovnou titul DrCs. Všichni fyzikové ten text pak pajcovali a já 

jsem ho vždycky musel upravovat. Tímto způsobem jsem získával pracovní sílu – oni přišli 

něco udělat a já jsem obšlehnul to, co jsem předtím už napsal tomu, co dělal dlaždičky. Děly 

se nejneuvěřitelnější věci. Jednu dobu jsem se živil hlavně tím, že jsem psal do rozhlasového 

Kolotoče – samozřejmě pod cizím jménem, musel jsem mít celou řadu pokrývačů, na které 

jsem mohl psát, dobrých kamarádů jsem měl ale hodně. Byly to stránkové štěky, které byly 

prokládané písničkami. Za první večer jsem napsal asi čtyřicet pět takových štěků a oni jich 

čtyřicet vzali. To byly čtyři tisíce za jeden večer. Hotovo, je to vyřešený, už nemáme žádný 

problém...  Jenomže hrůza toho, že prvních pět set člověk napíše poměrně snadno a pak už ho 

nic nenapadá… Procento úspěšnosti prudce klesne. Je to hrozný, opravdu hrozný, ne úplně 

rád na to vzpomínám. Navíc já jsem tehdy vydělával, abych splatil vždy ten nejaktuálnější 

dluh a nejčastěji jsem ho splácel tak, že jsem si někde půjčil. Furt jsem to takhle lepil. Na 

nervy to bylo opravdu náročné, Eliška je ovšem báječný člověk, takže si nikdy ani 

nepostěžovala a vždy se postarala o to, aby bylo co jíst. Jak to dělala ani nevím. Tehdy jsme 

už měli malého Františka a na Vyšehradě se ještě nedalo bydlet. Pořád jsme bydleli na 

Žižkově, ale museli jsme se odtud už odstěhovat, protože ten tatínek musel někam jít. Tenkrát 

jsme se střetli s naprosto neřešitelným problémem. Ta hlavní půjčka, kterou jsme měli, byla 

totiž na vybudování topení, to jsme museli zaplatit fakturou. Obešel jsem všechny topenářské 

firmy a nejbližší termín, který byl reálný, byl rok 2016. Ještě ani dneska by to nebylo a to byl 

rok osmdesát jedna. Půjčka přitom platila do konce roku osmdesát dva. Představa, že nám 

půjčka propadne, byla na to hodit si mašli. Byl říjen, listopad, už bylo po létě a já jsem zcela 

zoufalý stál dole na zastávce tramvaji u Černého kostela na Albertově. Vrazila do mě moje 

stará kamarádka Scarlett Vasiluková, která se právě vrátila z ciziny. Dlouho jsme se neviděli, 

takže jsem jí vyprávěl, co se mi stalo, že jsem teď byl u topenářů, jaký mám problém a jak 

vůbec nevím, co si počít. „No vidíš, to je náhoda, to asi pánbůh chtěl, abychom se tady 

potkali. Představ si, že já s manželkou toho topenáře, u kterého jsi teď byl, hraju whist. To já 

zařídím. Kup flašku skotský a zajdi za tím chlápkem příští středu. Já s ní v neděli hraju, 

domluvím to“. Říkal jsem si, mám mít flašku skotský whisky nebo nemám? Tak jsem koupil 

flašky dvě. Ještě jsem Scarlett  kvůli tomu volal a ona říkala: „Dvě flašky jsou lepší, ale tu 

druhou dávej, až už bude všechno vyřízený. Tu první se sluší postavit na stůl“. Tak jsem se 

následující středu dostavil, řekl jsem, kdo mě posílá a on se rozzářil. Postavil jsem flašku na 

stůl. „To nemuselo být. Ale dřív než 30. ledna to nejde“. A já jsem jen řekl: „Mně ani tak 

nezajímá datum, důležitý je rok“ – „No tohoto ledna.“ Tohle bylo v říjnu, takže jsem na stůl 
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postavil i druhou flašku a dodal: „Tak vám moc děkuju“. – „No tak patnáctýho, ale dřív už to 

opravdu nejde!“ Myslel si, že to říkám ironicky. Oni opravdu patnáctého přišli a třicátého 

jsme už topili. Ten rok byla mimořádné vlídná zima až do 2. února. Ten den uhodily 

dvacetistupňové mrazy, ale to jsme už tři dny topili. Půjčku jsme nakonec stihli s velkou 

rezervou. Kvůli tomu, aby se to stihlo, jsem si ji tenkrát nechal napsat na nejdelší termín, 

který zákon umožňoval. Na našem domě pracovalo několik opravdových mozků. Václav 

Mravec, jeden z nejvýznamnějších pracovníků prezidentské kanceláře, tehdy čerstvý inženýr, 

dělal stavební dozor. Také mi půjčil nejdůležitější část peněz, protože mi je půjčil v hotovosti, 

a to vlastně v situaci, kdy musel být přesvědčen, že mu je nikdy nevrátím – vrátil jsem je. 

Začali jsme bydlet a já jsem musel vymyslet, jak to, co jsme dlužní, zaplatíme, protože tím, co 

jsem vydělal, jsme se evidentně ani neuživili a perspektiva, že by Eliška měla jít do práce, 

byla absurdní. To jsem ještě ani nevěděl, že má na Národním výboru hlavního města Prahy na 

odboru školství napsáno, že jí nesmějí vzít jako učitelku. O to se postarala její spolužačka – 

v zásadě věděla, že to Eliška nikdy nebude chtít dělat, takže když se jí fízlové ptali, čím by 

nás nejvíc poškodili, poradila jim tohle. Snad věděla, že nás to nepoškodí. Tak složité někdy 

ty čachry jsou. 

Na mých čtyřicátých narozeninách, které se v pětaosmdesátém roce konaly už v tomto 

prostoru – na Vyšehradě – tedy tři, čtyři roky po těchto událostech, se sešla velká společnost. 

Celá záležitost byla monitorována Státní bezpečností – tři nezávislí zpravodajové, kteří o sobě 

nevěděli, o tom večírku podávali zprávu. Shodli se – mimo jiné –  na tom, že tu nebyl Václav 

Havel, to jest žádný z nich neuvedl, že tady byl – ačkoliv tady byl. I jiné závažné hosty 

pominuli. Ale shodli se také na tom, že tu byl Martin Palouš, což byl můj bezprostřední 

představený v programátorské firmě svazu invalidů Meta. Všichni jsme si mysleli, že k nám 

může přijít úplně klidně, protože kdo je můj představený v Metě, nebylo žádné tajemství. 

‚Oni‘ to ale nevěděli a byl z toho obrovský malér. V Metě zpřeházeli týmy a my jsme 

nechápali, proč se taková věc stala. Mysleli jsme si, že je to administrativní bordel, ale byl to 

důsledek obratné hry lidí, kteří byli moji kamarádi. To je na té věci strašně složité a nedá se 

proto říct, že byli dobří nebo špatní. Každému z těchto lidí jsme tehdy říkali: „Nechoďte 

s fízly do hospody, nechte se předvolat.“. Ale to si málokdo nechá vysvětlit, protože má pocit, 

že je zvládne. Někdy se to povede. Jenom jednoho z mých informátorů se mi nepodařilo 

rekognoskovat. Můj nejčastější udavač je jeden ze dvou lidí, nikdo jiný to být nemůže. Oba 

jsou moji blízcí kamarádi a oba se s námi po převratu přestali stýkat. To by nasvědčovalo 

tomu, že by mohli vědět, že to víme. Protože všechno, co řekl, byly naprostý kecy, nedá se 

poznat kdo to byl – ve spise je asi třicet šest udání, které se vesměs týkají mých názorů na 
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situaci v Afghanistánu. Když jsem si to četl, nemohl jsem dlouho pochopit, jak jsem takové 

názory mohl mít, protože to pro mě byly naprosté novinky. Teprve na konci, v posledním 

udání, se mluvilo o tom, že si z přehnané pýchy všechny ty věci vymýšlím na základě hlášení 

Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky, a zřejmě toho informátora vyhodili, protože žádné další 

udání už ve spise není. Když popisoval třeba nějaké sezení, kterého se u nás zúčastnil, tak 

estébákům řekl: „Večírku se účastnil Ing. Urban z undergroudu...“ – to byl můj tchán, geniální 

je to doplnění z undergoundu, protože jestli on něco nebyl, tak nebyl underground – „...a pak 

tam byl architekt, jehož jméno jsem nepostřehl...“ – a to byl můj švagr, architekt Veselý. 

Protože tam kromě nich byli už jen další dva lidi, Vojta a Václav, byl informátorem jeden z 

nich. Pravděpodobně to byl Vojta, protože Václav pracoval po devadesátém roce nějakou 

dobu u kontrarozvědky. S takovýmto škraloupem by ho tam nejspíš nevzali – i když, co 

člověk může vědět. Hlavně ale ani o jednom nemůžu na tomto základě říct jediné křivé slovo. 

Ti lidé nejenže nic nepoškodili, ale zase je to tak, že „len maličko chýbá“ – člověk řekne něco 

úplně neškodného a Vás to může poškodit velmi významně. Když se dozvíte ze spisu Státní 

bezpečnosti, že jste rozpadající se alkoholik, může to být velmi cenná informace, která Vám 

strašně pomůže. Ale že by to člověku udělalo radost… Začne přemýšlet, do prdele, to jsem 

opravdu tolik chlastal, myslí to vážně... Co je ještě blaf a co není? V této době, kdy jsem 

nevěděl kudy kam existenčně, mě napadl absurdní nápad – zásadně mě v takových situacích 

napadají absurdní nápady – že bych se mohl živit ptákama. Bavilo by mě to. Vyboxoval jsem 

si, že když už se tady okna stejně budou dělat, udělám si nahoře pracovnu. Upnul jsem se 

k tomu a udělal si ptačí místnost. Byla ve velkorysém stylu, zároveň ale z takových materiálů, 

aby to moc nestálo – neměli jsme žádné peníze. Celá věc byla bohužel velmi problematická, 

protože jakmile se o takovéto akci dozví myši – a že v tomto prostředí bylo myší hodně – 

změní  se celá záležitost na boj s nimi. Ale to je zase jiná pohádka. Ten nápad byl naprosto 

katastrofální a nepopadl by dobře, kdyby mě ze všeho nejvíc nelákali ptáci, kteří se sem 

dostávali z teritoria tehdejšího Sovětského svazu – ze střední Asie, ze Sibiře – kteří se dali 

vyměnit a nemuseli a ani nedali se koupit, protože Uzbekové neměli zájem na tom odvést si 

české bezcenné koruny, ale chtěli papoušky, které pak mohli velmi vydatně prodat. A v těchto 

souvislostech jsem se zamotal do svého největšího ptačího byznysu. Mě napadlo, že tento 

byznys nemusí být jednostranný. Uzbeci přijedou, přivezou ptáky ze Sibiře, tady je vymění za 

papoušky, odvezou si papoušky, vydělají. Ovšem to, co stojí v Novosibirsku pět rublů, stojí 

v Belgii, Holandsku nebo Německu čtyřista, pětset marek, přičemž v Rusku se to, kolik marka 

stojí za rubly, ani vyčíslit nedá – nejdřív se musí směnit za dolary. Tudíž je tady veliký 

prostor pro to, artikl koupit a prodat – musí se použít několik zprostředkovatelů, všichni na 
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tom musí velmi vydělat a pokud možno se celá věc musí provést legálně. Naučit se tu velmi 

složitou praxi nebylo těžké, naproti tomu celou tu záležitost zorganizovat, bylo těžké 

neobyčejně. Svým způsobem to možná bylo těžší, než založit fakultu. Ten proces i celý 

podnik tomu byl velmi podobný. Všichni moji blízcí si mysleli, že jsem naprostý šílenec a 

mapovali jen hrůzy, které to s sebou přinese. Samozřejmě s velkým štěstím a mnoha lety 

obtížného života se celá věc povedla a ptáci nás vlastně zachránili. Zaplatili všechny dluhy, co 

jsme měli, umožnili nám přežít tu poslední periodu komunismu až do převratu a ještě nám 

přinesli skoro všechno, co jsme si po roce devadesát mohli dovolit. Dálkový obchod jsem si 

nastudoval i historicky. Dálkový obchod je mnohem důležitější disciplína než místní trh a 

vždy je založen na tom, že se musí něco, co je v daném místě bezcenné, odvést někam, kde to 

má neobyčejnou cenu a za něco vyměnit . Můj nejbližší partner na Západě byl belgický 

policajt, který vyrostl přesně z této koloniální tradice – belgický kolonizátor přijíždí do 

belgického Konga, a vymění „bezcennou“ slonovinu a zlato za neobyčejně „kvalitní“ nože a 

skleněné perly, a všichni jsou šťastní. Navíc v té době žili lidé v Rusku tak, že jejich 

průměrný plat se pohyboval od třiceti do sta rublů. Kdyby se rubl přepočítával na korunu, 

násobil by se deseti, ale jeho kupní síla taková vůbec nebyla – byla menší, prakticky nulová. 

Každý z mých mnoha budoucích partnerů samozřejmě musel mít nějaké zaměstnání, a za to, 

že toto zaměstnání nevykonával, platil dvoj-, troj-, pětiněkolikanásobek někomu, kdo to dělal 

za něj – aby se on mohl věnovat svému ptačímu byznysu. Byznys se stal velevýznamným 

v okamžiku, kdy přijel Paška Jakovlev a řekl: „Potřebuju koupit loveckou pušku 

s dalekohledem a odvést ji do Ruska“. – „Šílenství, to se nemůže povést“. Dodnes jsem 

neuvěřitelně pyšný na to, že jsem to vyběhal, vydržkoval a vypapíroval, protože tohle se 

načerno udělat nedalo, to se muselo udělat naprosto legálně. Vysvětlit takovou věc nebylo 

možné, ale přesto to Paška musel vysvětlit alespoň mně. Ta věc byla prostá. On pušku přivezl 

jako dar tehdejšímu vládci Jakutska a od něj za to dostal helikoptéru – ne do vlastnictví, co by 

s ní dělal – helikoptéru s řidičem a benzínem, se kterou mohl volně létat nad celou jakutskou 

oblastí. V Jakutsku měl svoje svjazniky. Každému dal trojnásobek jeho měsíčního platu, aby 

nechodil do práce, dal mu krmení a řekl, které ptáky má chytat. A takhle je obletěl všechny. 

Za dva měsíce je obletěl znovu, vybral ptáky, koupil si letenku do Prahy a na papíry je dovezl. 

Tenkrát se daly papíry vyřídit velmi snadno, akorát si je mohl každý chovatel vyřídit pouze 

jednou ročně – já jsem tudíž musel mít papíry od nejrůznějších členů rodiny a svých 

kamarádů, abych mohl importy udělat. Vždycky když Paška přiletěl, musel jsem na letiště 

vyřídit potvrzení, dovést ptáky, nakrmit je, dát telefonicky avízo Erwinovi do Belgie, aby 

sednul do auta, přijel a zase na papíry ptáky odvezl. Můj telefonní účet byl tehdy vyšší než je 
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účet dnes. Nejmenší byl tři tisíce měsíčně – a to byl spíše stonásobek než desetinásobek 

běžného účtu. Ale muselo to být – vždy se muselo všechno naprosto přesně domluvit, na 

jednu stranu rusky, na druhou stranu německy. Jiná veliká potíž spočívala v tom, vysvětlit 

takové konání Elišce, nebylo to nejjednodušší. Ruský ptáčník vidí statisícová, milionová 

hejna, která přelétají nad sibiřskými močálišti a březovými lesy a která se během jednoho 

roku samozřejmě stanou z velké části obětí dravců – a Rusové i viděli, že na této lovecké 

činnosti přežívá několik stovek rodin. Eliška to viděla z pozice ubohých ptáků – co je čeká? 

Vždycky se mi jí to podařilo vyložit tak, že belgický nebo holandský chovatel v tom má těžký 

prachy, tudíž udělá všechno proto, aby se ptáci měli skvěle. Když se dneska dívám do statistik 

jednotlivých chovatelských organizací, tak si říkám, kolik z těch skvělých chovaných ptáků je 

z našeho obchodu. Je to věc, která nedopadla špatně. Celý byznys byl založený na tom, že 

poddruhy, které žijou v tajze, jsou výrazně větší než ty, které žijí tady. Například stehlíci – 

stehlík velký sibiřský je bělejší a řekněme třeba o centimetr a půl větší než je ten evropský. 

Evropský má třináct a půl, čtrnáct centimetrů a já jsem viděl i měl v ruce ptáka, který měl 

centimetrů patnáct a půl. Ptáci se odborně ornitologicky měří a rozdíl každého půl centimetru 

pak znamená nejméně jednu nulu v ceně. Byl jsem nedávno na výstavě ve Straubingu a viděl 

jsem tam ptáky za tři sta euro, kteří byli nepochybně potomky těch, které jsme dovezli. Pokud 

vím, nešli tito krásní velcí stehlíci jinudy. Celý obchod byl založen na tom, že když mám před 

sebou voliéru s osmdesáti ptáky, musím už od pohledu vidět, kolik je tam těch opravdu 

velkých, pokud tam jsou, a kolik je tam malých, protože zatímco malí stojí pět, stojí ti velcí 

pět set. Čeho pět set důležité není, protože vždycky záleží na tom, kde se nakupuje. V Rusku 

stojí pět rublů, ale to je jedno, protože já si ptáky od ruského partnera koupit nemůžu, já se do 

Jakutska ani nedostanu. To můj partner musí vědět, že nemá koupit všechny, protože přivést 

dvě stě ptáků je nesmysl. Musí vzít jen velké, musí je umět poznat a musí být zainteresovaný 

na tom, že je najde. Mně pak Belgičan přeměří stejným způsobem. A jemu já už nebudu platit 

v rublech a Belgičan mně taky nebude platit v korunách, přejde se na mezinárodně uznávanou 

valutu. Ze začátku ruští ptáčníci chtěli, aby se k nim od nás přivezli nějací ptáci pro jejich 

chovy – to je ovšem velmi špatný byznys. Vede k tomu, že člověk musí mít velké zařízení na 

předržování ptáků, přičemž největší potíž pak je, jak dosáhnout konsenzu v tom, komu 

chcípnul pták, chcípne-li nějaký. To je opravdu těžké a může to vést až k vražednému 

nepřátelství. Udržet v tomto společenství přátelskou atmosféru je velmi obtížné. Musím říct, 

že jsem se za těch skoro deset let hodně naučil a hodně jsem prožil. Byla to velmi těžká doba, 

ale o tom, co je obchod a kapitalismus, jsem se dozvěděl o dost dřív, než to sem přišlo a tím, 

co se tady pak odehrálo, jsem, na rozdíl od řady svých přátel, nebyl příliš překvapen. S 
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Erwinem jsem se rozcházel pro něj ze zcela nepochopitelných důvodů. „Proč?“ – „Protože se 

prostě budu věnovat činnosti na univerzitě“. Ptal se mě: „Kolik ti platěj?“ Celkem hrdě jsem 

mu odpověděl, že jsem dostal nástupní plat 4200,- korun. Okamžitě to uměl přepočítat. „To je 

možná tolik…“ Vůbec se mi nepodařilo mu vysvětlit, proč to udělám. Snažil jsem se mu říct, 

že je ten byznys na konci a že se ceny během roku srovnají. Tomu odmítal věřit. Samozřejmě 

k tomu došlo – možná ne za rok, ale za dva – a navíc, když už se stane tohle, tak začnou platit 

neuvěřitelně přísná pravidla. Rok, rok a půl poté, co jsem odešel, začala platit evropská 

pravidla a dnes je import ptáků prakticky nemožný. Vůbec to nejde. V Evropě je to 

samozřejmě snadné, ale dovést cokoliv do eurozóny je prakticky vyloučené. Když jsem trval 

na tom, že odejdu – a to byl Erwin našemu Matějovi za kmotra, takže jsme byli vlastně 

příbuzní – do krve jsme se pohádali a Erwin mi řekl, že jestliže se splní jeho odhad, že jsem 

přešel ke konkurenci – to bylo totiž jeho vysvětlení, že jsem si našel někoho jiného, kdo mi 

dává lepší podmínky – a jestli on to zjistí, tak ať se se svými dětmi rozloučím. Tehdy už bylo 

možné si na špinavou práci najmout člověka a to, že to myslel vážně, bych mu docela věřil. 

Jednou, když jsem za ním byl v Belgii, mi řekl, že si potřebuje něco vyřídit – byl to policista. 

Jel jsem s ním jeho autem. Zastavil v jedné uličce, sáhnul do auta, vytáhl cihlu, popoběhl 

kousek a praštil s ní do nové výkladní skříně obchodu. Hop do auta a pryč. Nemohl jsem to 

pochopit, ale Erwin řekl: „Sviňák, přešel ke konkurenci!“ Říkali jsme si – divoký Východ, 

kultivovaný Západ –, ale úplně to tak nebylo. Kluk, co to s ním dělal po mně, skončil, když 

mu neznámí pachatelé podpálili auto. Začátek devadesátých let tady znamenal velmi tvrdé 

poučení. Vždycky vyprávím, jak jsem v šestaosmdesátém roce absolvoval cestu do 

Namanganu v Uzbekistánu – za svým svjaznikem direktorom zoomagazina v 'amanganě, 

Gaspodinem Kacharovem. Tento báječný uzbecký tatík mi už v té době byl za ptáky 

v přepočtových penězích dlužný šestimístnou sumu. Všechno, co jsem měl a mohl sehnat, 

jsem tedy naložil a vzal jsem s sebou Františka, který byl tenkrát v první třídě. Letěli jsme do 

Moskvy, kde na nás už čekal Kacharov a pak jsme letěli šest tisíc kilometrů proti slunci 

k Namanganu. Dorazili jsme do stopadesátitisícového města a ukázalo se, že ptáky, které mi 

sliboval, nemá. Bylo mi jasné, že kdybych dělal nějaký příliš velký vyrvál, tak že by po nás 

ani kočka neštěkla. Příliš veselo na duši mi nebylo. Všichni ptáci byli jeho, já jsem měl akorát 

to, co on nechtěl a co jsem si přivezl, že si s někým vyhandluju za nějakou radost pro sebe. 

Měl jsem pár princesek, obyčejné papoušky, které jsem na rynku koupil za 2200,- korun, 

krásný pár. Jeden takový Rusák, žijící v Uzbekistánu, se den co den chodil na ty ptáky koukat, 

byl do nich úplně zamilovanej. Ptal se, co by stáli a já jsem mu říkal: „Já ti je prodat nemůžu, 

musel bys je koupit od Kacharova“. A on odpověděl: „To nemůžu, ty jeho ceny jsou 
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neuvěřitelný“ Tak povídám: „Mohl bych je s tebou vyhandlovat. Když zajedeš do 

Novosibirska, zajdi na ptačí rynek a kup mi hejly. Ale ty musí být...“ A teď jsem mu vysvětlil, 

jak musejí vypadat a naučil jsem ho je měřit. Řekl jsem mu: „Když jich přivezeš aspoň 

dvacet, tak jsou ti ptáci tvoji, co bude nad dvacet, ti zaplatím. Vezmu všechno, ale jenom 

takhle velký. Co bude o půl centimetru menší, to nechci“. Byl nadšený, jak blázen. Odletěl a 

asi za tři dny se vrátil zpátky – a hejly přivezl. Nikdy předtím a  nikdy potom už jsem takové 

neviděl. Žádný z nich neměl sedmnáct a půl. Už sedmnáct je skvělé, čeští hejlové jsou pod 

šestnáct centimetrů. Tihle byli ale všichni větší – a ti největší měli devatenáct. Takové ptáky 

nikdy nikdo neviděl a bylo jich osmdesát. V tu chvíli jsem věděl, že jestli je odvezu, tak jsou 

všechny naše dluhy minulost. Koupím si počítač, koupím si tiskárnu a budu se živit z domova 

a ještě si můžeme i dopřát. Najednou se ale ukázalo, že ani ptáci, co měl mít Kacharov, 

nechcípli. On jenom zkoušel, kam až mě dotlačí a když teď viděl, že mám jiného svjaznika a 

že už ho nepotřebuju, tak je vybalil. Nebyli zdaleka tak dobří, jako ti, které jsem už  měl, ale 

kryli ten obchod. Jenomže to znamenalo, že mám ptáků dvakrát tolik. To byl docela průšvih, 

hlavně v tom, jak je naskládat. Měli jsme jenom dvoje záda – ty malého Františka a moje 

s berlema. Doletět do Moskvy, kde nás čekal Paška se svým žigulem, aby nás naložil a odvezl 

do Domodědova na letiště... Museli jsme všechny ptáky vysadit, napojit, nakrmit, pak si na 

hodinu lehnout a za hodinu a půl zase vstát, protože jsme je museli pokrmit, pochytat – to dá 

práci, to jsou hodiny – nasázet a uspořádat, jet na letiště, nasednou do letadla a dohodnout se 

s posádkou. Pašovat se nedá, ptáci by zahynuli. Musí být dohodnuto, kde budou stát. Když se 

létá Moskva-Praha, jsou to dvě hodinky, to se může celkem houby stát, ale třeba z té střední 

Asie se letělo šest hodin, a bylo potřeba se na ně jít podívat, moct je napojit. Vodu tam člověk 

nechat nemohl, rozlila by se, ptáci by se namočili a ztratili tepelnou izolaci. To nejde. Jednou 

jsme jeli s mým synem Vráťou z Moskvy vlakem, protože jsme nemohli sehnat papíry na 

letadlo – sehnali jsme jenom papíry na vlak. Ptáky jsme měli v přenosce, ve které neviděli. 

Museli jsme je proto postupně vysazovat do přenosky, kterou jsme si vzali navíc, nechat je 

napít a nažrat. Vlastně jsme se vůbec nenudili, protože takhle to šlo pořád v cyklu – celý den, 

celou noc, celý den, celou noc. Čím víc jsme se blížili k Praze, tím jsem byl spokojenější, 

unavenější – a namyšlenější. Napadlo mě, že bych mohl jedny papíry ušetřit. Já jsem měl 

papíry na dost ptáků, ale řekl jsem si, že bude ještě někdy další cesta a v Praze že to jde vždy 

hladce. Tentokrát jsem ale měl pech a padnul jsem na vola. Jak jsem mu papíry dal, nechal 

všechno rozbalit a začal ptáky počítat. A teď se ukázalo, že jich je málo. Ne že jich mám moc 

– málo jich muselo být, protože druhou půlku měl Fanda na zádech – jenomže kdyby počítali 

i tu druhou půlku, musel bych vytáhnout i druhou půlku papírů. A to vím, že by bylo 
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přistižení při podvodu. Věděl jsem, že to nemůžu udělat a čekal jsem, co se stane. V tu chvíli 

zachránil situaci náš Fanda, když začal říkat, že se mu chce na záchod. Jestli se mu opravdu 

chtělo nebo vycítil, že jsem v tísni, nevím, ale já jsem řekl: „Poslechněte, to vyřídíme, ale 

kluk potřebuje na záchod. Venku mě čeká kolega, tak ho pusťte ven a pak spolu vyřídíme ty 

ptáky“. On kejvnul. Milan R. si chytil Frantu a já jsem věděl, že všichni velcí hejli jsou tam a 

všechno je dobrý. Celníkovi jsem řekl: „Ano, udělal jsem chybu. Nějací ptáci chcípli a já jsem 

nechtěl papíry už předělávat“. – „To je vážný přestupek, to nemůžeme nechat jen tak, 

zaplatíte pokutu“. – „Ano, udělal jsem chybu, zaplatím pokutu“. – „Stokorunu“. Dal jsem mu 

stokorunu – absurdní peníze – a odešel jsem. Tahle srážka mě tenkrát akorát stála život 

garichvostek, krásných asijských rehků,  které jsem si přivezl pro sebe. Ta doba, co jsme se 

tam hádali, byla příliš dlouhá, a ani jedna z nich nepřežila. Jsou to měkkožraví ptáci, potřebují 

červy a vodu. To byla jediná ztráta – čtyři garichvostky, které jsem si přivezl pro sebe. Když 

přijel Erwin, málem mu vypadly oči. Jeden hejl, kterého jsem přivezl, byl žlutý – tedy tam, 

kde jsou hejlové normálně červení, on byl žlutý. Samice od něho nebyla, byl to jen samotný 

pták. „Co budeš chtít tady za toho?“ Vypadalo to, že je to buď úplně neznámý druh – říká se, 

že každá řeka na Sibiři má svůj vlastní druh hejlů – nebo je to přírodní mutace, a to jsem si 

myslel já. Taková věc má cenu jenom takovou, jakou je za ní někdo ochoten zaplatit. 

Koneckonců, i Mona Lisa je jen obraz ženský – ale jakou má cenu? Skolko tebě žalko ně 

budět, kolik ti nebude líto, říkají Rusové. Před pár týdny mi poslal jeden můj kamarád fotku 

žlutého hejla, skoro jistě potomka toho, kterého jsem přivezl. Je to nová mutace. Pod fotkou 

bylo napsáno: „Cena dosud nestanovena“. Nikdo vlastně neví, kolik taková věc stojí a já jsem 

tehdy věděl velmi dobře, že nemá cenu, abych ho natahoval. „Geschenk, tady máš dárek.“ 

Erwin mi pak dal počítač a tiskárnu, tehdy asi za pět tisíc marek – a i tak vydělal. Když jsem 

se ho pak po roce ptal, co z toho hejla bylo za potomstvo, řekl mi, že přepelychal a pak už byl 

normální. „Mám ho jako nádražní mutaci“. Nádražní mutace znamená, že se ptákům mění 

peří vlivem chemikálie z nádraží, je to jen fenotypická změna, není genetická.  U vrabců 

například se objevuje mutace bílá, a to jen u těch, kteří žijí na nádraží. Naprosto mě o tom 

přesvědčil. Kdybych býval řekl, že za něj chci kdovíco, tak bych byl v podezření, že jsem 

podvodník. Nechali jsme to být. Když jsem pak tu historku vyprávěl kamarádovi, který mi 

poslal fotku toho hejla, tak při té příležitosti zjistil, že ten, kdo toho ptáka vystavuje, je můj 

belgický partner. Nádražní mutace to tedy nebyla – to, že se lže, už ale k chovatelské branži 

patří. Tento můj kamarád vypěstoval nejslavnější mutaci obyčejného čížka, je celý žlutý. Byl 

to obrovský úspěch a taky težký prachy – říkal, že teď by mohl prodat za deset tisíc jednoho. 

Co by stál žlutý hejl se nedá odhadnout. Musíš totiž mít člověka, který Monu Lisu koupí a to 
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není úplně každý. Ani kamarád čížky prodat nemůže. Má jich teď jedenáct a dokud je má, 

musí je zkusit množit, aby pak mohl na trh vrhnout určité množství. Protože ale má jen 

omezený počet voliér – tři, čtyři – nemůže chov rozšířit. V každé voliéře může být jen jeden 

pár. Navíc řadu let trvalo, než mutaci vytvořil čistě a nemusel dávat štěpitelné, a tím pádem 

mu zase ti první umřeli. Čížeček žije krátce, v přírodě maximálně pět let. Kdyby je prodal při 

prvním úspěchu, tak ho velkochovatelé v Itálii, Belgii, Holandsku ekonomicky zničí. Mají 

voliér kolik potřebují. 

Když jsem se tehdy vrátil, už byla perestrojka. Tehdy – v sedmaosmdesátém roce – jsem měl 

pas do Namanganu a i kdybych chtěl, nemohl jsem do Novosibirska jet sám. Pasy byly 

vždycky do určitého města, kam člověk směl jet a na každém letišti se cizinci kontrolovali. 

Když jsem Erwinovi vypočítal, kolik stojí letadlo v markách, tak jsem ho nemohl udržet, chtěl 

si to všechno proletět sám. Ty ceny byly směšné, pár marek. Jeho největší zážitek v Čechách 

byl obdobný. Byli jsme spolu na ptačí výstavě Orneta v Bratislavě a on chtěl podniknout 

Botreise, jízdu lodí po Dunaji. Šli jsme do přístaviště a ukázalo se, že žádné lodě už nejezdí. 

Jezdila jen Bratislava-Petržalka, přívozní loď, která po řece z boku skákala do sousedního 

přístavu. Nasedli jsme, jeli jsme Botreise nach Petržalka, doskákali jsme tam i zpátky. 

Obrovská sranda. A Belgičani si mermomocí chtěli nechat lístky, které jsme dostali – byl to 

jejich nejcennější suvenýr pro belgické přátele. Ten lístek stál sedmdesát nebo osmdesát 

haléřů jedním směrem. Belgický frank byl tehdy za necelou korunu. Teoreticky existoval i 

centime, belgický halíř, ale ten už desetiletí nikdo neviděl. V Belgii nejenže není nic, co by 

stálo frank, ale není ani nic, co by stálo deset franků. Platy byly v desítkách tisíc franků. A 

pořídit Botreise za necelý frank – to je zlatá země, tam musíte všichni jet. Také Erwinův 

největší plán byl koupit si tu penzion a vozit sem belgické a holandské turisty. To je přesně to, 

že si lidé neuvědomují, že tohle jde jen tehdy, když je tady železná opona. Dnes už je to téměř 

stejné. Když Erwin viděl na výstavě v Olomouci prvního hejla šedého, který vůbec na Západ 

přišel, nebylo možné ho zastavit. Místo výrazného nezájmu – protože k čemu je takový hejl, 

když k němu není samice – za něj byl ochotný dát cokoliv. Vyměnili jsme ho tenkrát za pár 

krásnokřídlých papoušků. Místní chov, Austrálie, skvělí ptáci. Pár tehdy stál deset tisíc a 

protože se nám nepodařilo sehnat nikoho, kdo by je prodal blíž, jeli jsme pro ně až do 

Dunajské Stredy. Jeli jsme nonstop Olomouc-Dunajská Streda, tam jsme jen vyplázli prachy a 

ještě ten samý den jsme se vrátili a vyměnili je za hejla. Nepředstavitelně předražená, 

nesmyslná cena, ale bylo to tak – musel ho mít. Ta ptačí historie má ještě dvě etapy. Pokud se 

člověk věnuje obchodu, jde jeho chov v podstatě do háje. V první fázi jsem utrpěl několik 

velkých chovatelských úspěchů, vůbec největší byl ten, kdy se nám podařil unikátní, ve 
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světovém měřítku nepochybně první a pravděpodobně dosud poslední odchov chocholouše 

obecného. Voliéra stála tady před okny, byla postavená přímo pro chocholouše. Zrovna tehdy 

ukončili stavbu Jižního Města. Vždycky když se objeví sídlo, kam se nově stěhují lidé a ještě 

nemají kočky a psy, tak se tam neobyčejně pomnoží chocholouši. Kočky je pak během jedné, 

dvou generací vybijí. Chocholouš je dobrý pták, ale letí k hnízdu jednoduchým přímým letem 

tak, že dopadne pár desítek centimetrů od něj, vůbec nemachruje. Kočka, když vidí kam 

dopadl, si to namíří diagonálou rovnou k hnízdu a mláďata sežere – o staré chocholouše 

neusiluje. Takže jakmile se v okolí usadí kočky, je po chocholouších. Starý čižbař, pan Grunt 

se tehdy rozhodl, že jedno hnízdo vybere, mláďata dokrmí a bude mít chocholouše, kteří 

krásně zpívají – jenomže se přešmátl a vybral pár. A protože samice nezpívá, tak mi je dal. Já 

jsem se naprosto nadchl – uděláme experiment a odchováme je ve voliéře. Kouzlo jejich 

odchovu spočívá ve specifickém páření. Chocholouši se páří tak, že vyletí za sluncem vysoko 

do nebes a pak padají k zemi volným pádem, během kterého se páří. Musí to být docela 

vzrůšo, ale proto to nejde udělat ve voliéře. Protože tohle byla mláďata, která byla odchována 

v zajetí a ve voliéře vyrostla, tak jsem vycházel z představy, že by jim nebeská báň vysoká 

čtyři metry mohla stačit. A také stačila – pářili se, vyletěli nahoru ty čtyři metry, padali 

dolů… A stihli to. Ptačí erotika je spíše záležitostí zlomků vteřiny, než aby to trvalo dlouho. 

Odchovali jsme čtyři mláďata. Byl z toho tenkrát velký poprask – zoologická, noviny, 

odborné časopisy. Doktor Šír, ornitolog a tehdejší šéf ptačího oddělení ZOO Praha, se nadchl, 

že to budou dělat v zoologické zahradě a ukecal mě, abych mu ta mláďata dal. A protože se 

nedala prodat, vyměnili jsme je. Já jsem za to dostal pár loriů mnohobarvých, kteří tenkrát 

stáli pěkných pár tisíc. To byl byznys, ale já jsem se  radoval z toho, že se podařilo 

chocholoušky odchovat. V ZOO je pak dali do voliéry s vodními ptáky a vodní ptáci jim je 

sežrali. Druhý chovatelský úspěch jsme zažili s loskutáky, které jsme – tuším, že jako první 

v Čechách – také odchovali. Chovatelství jde ve chvíli, kdy musí být člověk zařízený na 

byznys, do háje, takže když jsme pak začátkem devadesátých let stopli byznys, nechal jsem 

všechno být a pořídil jsem si pitomnik v Legerce. Jediné ptáky, které jsem měl, jsem měl 

v Legerce ve své ředitelské pracovně. Legerka je barák Akademie věd, který jsme dostali, 

když jsme založili IZV9. Bývalá klinika plastické chirurgie, kde mimo jiné zemřel Palach. 

Ředitelskou pracovnu jsem měl v takové maličké místnosti, ve které byl původně i záchod. 

Pravděpodobně to dříve byla umírárna, možná místnost pro službu. Dva metry za stolem, 

jedno okno ven. Do okna se strčil stůl a vedle něj byl prostor se záchodem. Záchod se odtud 

                                                 
9 Institut základů vzdělanosti, založený v roce 1990 (pozn. aut.) 



 89 

odstranil, čímž vznikl komín oddělený zdí – a v něm jsem si vymyslel, že si postavím voliéru. 

Studenti mi koupili pár timálií o mei shan, nádherní ptáci. Právě s touto voliérou se pojí moje 

nejmarkantnější vzpomínka na Láďu Benyovszkého, dnešního děkana FHS, na  to, co 

znamenají ptáci a filosofové dohromady. O pár let později jsem na výletě s bulharskými 

studenty koupil ve Znojmě gouldy, nádherné ptáky pojmenované po manželce slavného 

malíře ptáků 19. století, Johna Goulda. To byl britský diplomat, který vždy v místě svého 

pobytu maloval ptáky. Protože byl diplomatem celý život, objel skoro celý svět a jeho kniha, 

ve které jsou opravdu jen obrazy ptáků, má šest dílů. Slavný člověk. Nejkrásnější pták se 

v každé oblasti jmenuje podle Lady Gouldové, jeho paní – jsou to jediní ptáci, kteří se jmenují 

po ženské. Amadina lady Gouldové je velmi krásný domestikovaný pták a i se snadno chová, 

odchovali jsme jich. spousty. Jsou ale nároční na teplo. V Legerce bylo obvykle přetopeno, a 

tak jsem si koupil své první gouldy. Chlápek, co mi je prodával říkal, že jsou akorát sednout 

na hnízdo – to se říká vždycky, obvykle je to kec, ale tihle tak i vypadali. Posadil jsem je do 

Legerky, kde bylo teplo a krásné prostředí a musel jsem někam odjet. Potřeboval jsem tedy 

někoho, kdo by do voliéry vlezl a kouknul se, jestli ptáci nesnesli nějaká vajíčka. Požádal 

jsem Láďu, protože ten je dost obratný i dost ochotný na to, aby to udělal. Čekal u telefonu a 

na zavolání do voliéry vlezl. Do telefonu mi pak nahlásil „Vajíčka tam nejsou“. Řekl jsem si, 

že chlap kecal, uklidnil jsem se a vyřídil, co jsem potřeboval. Byla to nějaká konference, 

nevím už přesně, kde jsem to byl. Když jsem se vrátil domů, telefonovala paní Trypesová, 

naše tehdejší sekretářka, že se něco stalo a že ve voliéře je ptáků šest – jestli jsem tam nějaké 

přidával. Tak říkám, „Jaký ptáci, jakých šest? Jak by se tam dostali?“. „Hned musíte přijet“. 

Ptal jsem se tedy: „Jsou stejně zbarvení?“ „Ne, nejsou stejně zbarvení“. Myslel jsem si, že se 

tam oknem dostali nějací vrabci a okamžitě jsem se do  Legerky vřítil. Vpadl jsem do 

kanceláře a tam byli – v kleci seděli – dva rodiče a čtyři čerstvě vylíhlá mláďata. Šel jsem pak 

za  Ládou a říkám: „Láďo, když jsem se ptal, jestli tam jsou vajíčka, to jsi ty mláďata 

neviděl?“. Bylo to pár dní předtím, mláďata už musela být velká. On se na mně podíval a 

zamyslel se: „Já vlastně nevím. Dotaz zněl, jestli jsou tam vajíčka a vajíčka tam rozhodně 

nebyly“. Já jsem na tuto příhodu úplně zapomněl, ale Standa Komárek ji jako historku 

zachoval a dokonce ji použil v jedné knížce10. Je to naprostý doklad toho, jak pracuje filosof. 

                                                 
10 „Se Zdeňkem Pincem jsem se vlastně seznámil při prohlížení a určování ptáků ve voliérce, kterou míval po 
léta ve své pracovně. K tomuto zařízení se váže i veselá historka, kterou sice často rád vyprávím jako 
učebnicovou kazuistiku rozdílu mezi myšlením filosofickým a biologickým, natištěna však dosud nebyla. 
Amadiny gouldové, krásné australské pěnkavy, které tam tehdy žily, jevily příznaky hnízdního chování a dlouho 
vysedávaly ve své budce. Zdeněk tehdy požádal svého mladšího přítele a spolupracovníka, aby do vysoko 
zavěšené budky nahlédl, zda tam nejsou nakladená vejce. Ten tak učinil a odpověděl: „Žádná vejce tam nejsou“. 
Nu, co se dá dělat – sezení na prázdném hnízdě praktikují mnozí ptáci v zajetí často a amadiny gouldové se 
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To už bylo od té naší ptačí doby pár let, voliéry jsme tu měly postavené, ale byly prázdné. 

Kluci měli tehdy krušné dětství, protože na ptáky byli zvyklí. Jednou jsme využili 

příležitostnou nabídku nějaké cestovky a Silvestra a Nový Rok strávili v Budapešti. Já jsem 

hodně na termální lázně a Budapešť jich je plná, bydleli jsme v letištním hotelu… Byl to 

opravdu nádherný zážitek, na který všichni rádi vzpomínáme. A mimo jiné jsme byli 

v zoologické zahradě, kde měli nádhernou voliéru s hmyzožravými ptáky. Byl jsem z toho 

úplně pryč. Když jsme ze zoologické vyšli, tak se Fanda s mámou a ostatními kluky 

domluvili, že by se tátovi měli nějací ti ptáci koupit. Tenkrát začínaly veliké importy – čtyři, 

pětadevadesát, to už jsme měli pár roků studenty. Nějaký Zbyněk Laube v Košicích u Kutné 

Hory založil firmu Aves – ta existuje dodnes, ale bohužel už žádné ptáky nevozí – a začal 

dovážet neuvěřitelné věci. Opravdu nádhera. Jedny timálie přišly do voliéry, co jsme mívali 

před kuchyní a jeden pár přišel na IZV. Později jsem se seznámil se starým důchodcem – 

bezvadný chlapík, děda – který dělal klece na míru podle zadání. Celý pokoj jsem si klecemi 

zadělal. Založili jsme firmu Bi&sons, birds and sons, a začali jsme s klukama podnikat 

v ptácích, odchovávat je. Jezdili jsme po burzách, pro mne to byl takový víkendový 

odpočinek. Jenomže časem se ukázalo, že mě škola žere do té míry, že nejsem schopný se o 

ptáky starat, a kluky už to nebavilo. Někdy kolem zrodu fakulty jsme tedy v zásadě bez ztrát 

vše prodali nadšenému ostravskému chovateli, který by nám byl ruce utrhal – prodávali jsme 

to zhruba po sedmi letech a ceny mezitím prudce poskočily. Říkal jsem si, že už nikdy žádné 

ptáky mít nebudu. Zůstal nám akorát Boris, krkavčí mládě, ještě úplně holé, které se muselo 

dokrmit. Krkavec se dokrmí snadno, sežere celou myš, vtiskne se ale na člověka. My jsme 

jeho rodina, ne že on je náš – on je tady šéf a my mu to tu jenom spravujeme. Boris by se asi 

jinde neintegroval, s ním je to doživotní svazek a Fanda je navíc jeho samice. Letos nebyl 

žádný sníh, takže na Borise ani nepřišla touha, ale dnes, jak sníh napadl, jsem viděl, že to na 

něj uhodilo. Myslím, že to ještě začne. Franta dostane povel dostavit se k páření a postaví 

spolu hnízdo. Fanda mu podává větvičky, Boris je skládá, občas Fandu potrestá, když to 

nevyvede dobře. Ale už žádní ptáci. Celá věc byla také spojena s tím, že ačkoliv se deset let 

mluvilo o tom, že ten dům tady předělají, přišli s tím teprve vloni. Všechno se to rozsypalo. 

Předali jsme s Honzou Sokolem fakultu Láďovi Benyovszkému, začalo léto a na mě dopadla 

opravdu vážná krize v podstatě penzijního věku, kdy přede mnou vyvstala otázka, co budu 

                                                                                                                                                         
chovají mimořádně trudně. Škoda. Jaké však bylo podivení, když za tři dny po voliéře létala dvě opeřená 
mláďata, nevídaný chovatelský úspěch – rodiče je odkrmili jen směsí prosa a dalších semen, což je cosi, jako 
odchovat kojence pomocí řízků a hranolků. Udivený chovatel se opět zeptal: „B., to jsi tam ta mláďata neviděl?“ 
„Viděl, ale ptal ses na vejce!“ zněla odpověď.“ Stanislav Komárek: Ptactvo jako fenomén, in: K věcem samým, 
Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám, Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, Praha 
2005, s. 71   
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dělat, až nebudu na fakultě. To, že na ní nebudu dlouho, je naprosto jasné. Představa, že je 

člověk v práci až do smrti, je nereálná. V té době jsme se s Vyšehradskou kapitulou dohodli, 

že předěláme kůlny a rozšíříme koupelnu – vrazíme do toho nějaké peníze a uděláme si 

takové luxusnější bydlení. Jenomže když do toho hrábli oni, tak přišli s tím, že se rozšíření 

udělat nedá, protože by se to muselo celé znova postavit a to že by stálo asi půl milionu. 

Takové peníze jsme opravdu neměli a zaplaťpánbů jsme ani vůbec neuvažovali o tom, že 

bychom se do toho pustili, protože všechny jejich odhady se pak ukázaly být o sto procent 

dražší. Tehdy na mě padla znovu ptačí mysl a nechal jsem si v té kůlně udělat, hlavně činností 

našich kluků, ptáčárnu. Tentokrát si myslím, že to bude poprvé tak, že se nenechám přinutit, 

aby v ní zavládla finanční nouze. Svou činnost jsem proto zahájil tím, že jsem na svých 

narozeninách gratulantům vydával certifikát, který si mohou vyměnit za kanárky – tedy až na 

podzim, až kanárci budou. Dokonce jsem na oficiálním certifikátu dal pár ptáků do tomboly 

našeho fakultního plesu, abych tam nemusel. Dražili se i Sokolovy podepsané startky. Láďa 

Benyovszky uvedl všechny do rozpaků, protože slíbil jedny pytlovky. Oni se mě pak byli 

zeptat, jestli nevím, co to ty pytlovky jsou? Samozřejmě jsem nevěděl, ale mohl jsem to u 

Benyovszkého vyzkoumat. Víte co jsou pytlovky?  

 

/emá to něco společného s boxem? 

Jsou to rukavice, se kterými se nemlátí lidi po držce, ale mlátí se s nimi do pytle, když se 

trénuje. Pytlovky si boxer nechává i po ukončení kariéry a Láďa má dvoje, takže jedny z nich 

přenechá – aby si k nim někdo pořídil pytel a mohl do něj bušit, tak jako Benyovszky. 
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5. nahrávací den (předpokládané téma: FF UK a Patočka) 

datum: 2.4.2008 kde: v bytě narátora  od kolika do kolika: 17,00 – 19,00 
 

Na filosofickou fakultu jsem přišel na podzim 1963. Ten rok byl v podstatě politicky 

považován za milostivé léto, byla to doba velkého uvolnění v kultuře a zároveň to byl počátek 

nejlepší éry, jakou filosofická fakulta zažila. Filosofická fakulta tehdy byla elitou české 

vzdělanosti, byl to svět sám o sobě. Byl založen především na skutečnosti, že děkanem byl 

profesor Kladiva – říkalo se mu Molotov – přítel a spoluvězeň v koncentráku tehdejšího 

prezidenta Antonína Novotného. Byl tudíž v Ústředním výboru KSČ, měl vysokou pozici a 

nad fakultou držel do značné míry ochrannou ruku. Já jsem ho znal málo, ale vždycky na mě 

působil dojmem slušného člověka. Dopadlo to s ním velmi smutně, protože po roce 1968 byl 

z fakulty dost nedůstojným způsobem vyhnán. Dostal se do velmi složité existenční situace, 

nemohl sehnat žádné zaměstnání. Pamatuju, že měl dva obrovské černé novofoundlanďáky, 

se kterými chodil a měl pak velký problém s tím je uživit. Přijal proto místo umývače mrtvol 

ve Všeobecné fakultní nemocnici. Profesor Starý, který byl také v ÚV KSČ – s Kladivou se 

znali odtud – byl velmi slušný člověk a zaměstnal ho. Děkan byl profesí historik dělnického 

hnutí, ale zřejmě veliký historik nebyl. Poté, co odešel, už atmosféra filosofické fakulty 

nebyla taková. Nedávno jsem mluvil s Václavem Žákem o tom, zdali na jaderné fakultě, která 

tehdy byla prakticky naproti filosofické fakultě a která byla také ultraelitním intelektuálním 

centrem pražského života, zdali tam byl ten život ještě otevřenější. Venca při té příležitosti 

vzpomínal přednášku profesora Apfelbecka, obávaného nepřítele studentů prvního ročníku. 

Základní kritérium na fakultě technické jaderné fyziky vždycky bylo to, do jaké míry člověk 

udělal Apfelbecka. Když zkoušku u Apfelbecka složil, byl už skutečný fyzik, byli zde ale i 

velmi schopní lidé, kteří ji neudělali nikdy. Kdo ji udělal až napotřetí, s tím se to táhlo. A 

Apfelbeck měl v roce pětašedesát na fakultě technické jaderné fyziky přednášku, která se 

jmenovala Matematický důkaz nemožnosti komunismu. Vašek se mě ptal, jestli by něco 

takového bylo možné na filosofické fakultě a já jsem mu popisoval, jak jsem měl na semináři 

z Vědeckého komunismu – který byl povinnou součástí studia u doktora Bakovského, 

pozdějšího normalizačního tajemníka fakulty – referát o eseji Dmitrie Merežkovského Kříž a 

pentagram, v němž se exaktním mystickým způsobem dokazuje, že bolševismus je vtělením 

absolutního ďábla. Není zajímavé to, že jsem měl takový referát, ale že za mnou pak učitel, 

přednášející vědecký komunismus přišel a požádal mě, zdali bych mu ten referát nemohl 

poskytnout – že by ho používal ve výuce. Tenkrát nebyly žádné xeroxy a já jsem to ani neměl 
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napsané na stroji. Pamatuju se, že jsem mu to nakonec opsal, protože jsem byl hrdý na to, že 

to bude součást výuky vědeckého komunismu. Tehdy platila zvláštní zásada, že když učitelé 

za něco stojí, tak nedovolí, aby se jejich studentům stalo nějaké politické příkoří. Bylo věcí 

prestiže, že učitelé jsou tu od toho, aby studenty chránili, zatímco studenti jsou od toho, aby 

nastavovali krk – protože jim se nemůže nic stát, kdežto učitelům by se leccos stát mohlo. 

Jako studenti jsme se přátelili zejména s mladšími akademiky a bylo zvykem s nimi chodit do 

hospody. Vytvářely se celé okruhy lidí, především Jiřina Šiklová měla velmi široký fanklub. 

Jako osa působil Karel Durman, mladý historik, který byl jednu dobu i místopředsedou Svazu 

mládeže na fakultě. Všichni studentští funkcionáři se v těchto sférách pohybovali. Kurikulum 

bylo na všech oborech velmi rigidní a pevné. Tehdy se vedl zápas o to, aby studijní zátěž 

přednáškami a semináři, to jest kontaktní výukou, nezačínala číslem 3, aby to nebylo více než 

30 hodin týdně – už jsem to jednou zmiňoval. To si dneska student může představit asi jen 

těžko. Když jsem přišel na fakultu, byla první rok výuka i v sobotu. Je pravda, že na slušných 

oborech se dbalo na to, aby v sobotu výuka sice byla, ale aby zároveň nebyl stanovený žádný 

rozvrh. Sobota byla normální pracovní den, ale my jsme nikdy nic neměli. Skoro všechno 

bylo povinné, ale přednášky se rozlišovaly na ty, o kterých se vědělo, že se tam chodit musí – 

dotyčný si dělal prezenci a dělal by studentovi problémy – a na ty, kde to takhle nebylo. Tam, 

kam se chodit nemuselo, se člověk obeznámil s tím, v čem spočívá atestace a naučil se to. Pak 

byly přednášky, které se většinou v kurikulu vůbec nevyskytovaly a na které se chodilo napříč 

obory. Na tyto  přednášky se chodilo v podstatě z prestižních důvodů. Studenti z jednotlivých 

oborů doporučovali svým kamarádům, na co od nich se má chodit a považovali to za svoje 

vysvědčení. Když mě například Franta Vrhel, pozdější děkan filosofické fakulty, pozval, 

abych přišel na přednášky Karla Štindla, mladého asistenta na rusistice, užasl jsem. Od té 

doby jsem na jeho přednášky chodil. Franta to vnímal jako vyznamenání a zkoušel mě pozvat 

na další věci. Třeba na Světlanu Mathauserovou, již zesnulou profesorku ruských reálií, jsem 

chodil s velkým gustem. Její rozbor Večera na chutore bliz Dikan'ki byl jeden z velmi silných 

zážitků. Hodně se chodilo na Skaličku, na obecnou lingvistiku. Prakticky všichni chodili na 

Machovcův seminář o náboženství a ateismu, který byl v pátek odpoledne a tudíž s ničím 

nekolidoval, kam se sjížděla evropská elita. Byla to doba dialogů mezi marxisty a věřícími a 

exponenti tohoto dialogu přijížděli do Prahy. Slyšel jsem v Praze přednášet profesora pátera 

Wettera, ředitele ústavu dialetického materialismu ve Vatikánu – tehdy by se řeklo odborníka 

na studium třídního nepřítele – který byl neuvěřitelný znalec dialektiky. Innocenc Marty 

Bocheňski byl obdobný katolický odborník na historický materialismus a také v Praze 

přednášel. Byl jsem na přednáškách Gabriela Marcela a jiných velikánů. Když měl v Praze 
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přednášku Sartre, nemohla se konat na semináři, protože by se tam všichni petenti nevešli, ale 

konala se ve velké aule, která byla tak narvaná, že musely zůstat dveře otevřené a lidi stáli až 

před fakultu. Lidé si jen říkali, co se uvnitř děje – reprodukční technika tehdy ještě nebyla na 

takové úrovni, že by se to nějakou formou dalo přenášet ze sálu ven, jako je to běžné dnes. 

Velice důležitým místem života fakulty byl bufet. Moc se toho tam koupit nedalo, ale byl 

propojen se šatnou, kam se ještě centrálně dávaly obleky, takže tudy skoro každý procházel. 

V bufetu se samozřejmě především hulilo a hodně se tam hrály šachy. Ustavičně se 

diskutovalo o nejrůznějších věcech, a to velmi virulentním způsobem – diskuse často 

přecházela v hádky a potyčky. Byla to neuvěřitelně otevřená atmosféra. Takové napětí mezi 

fakultou, Univerzitní knihovnou, Městskou knihovnou a hospodami, které byly na cestách 

všemi těmito směry a byly klíčovými centry studentského života, dneska už vůbec není. I 

když člověk neměl přednášky, bylo normální, že si ráno z koleje sebral své saky paky a jel si 

najít místo v Univerzitní knihovně, protože na kolejích jsme bydleli i po šestnácti lidech – o 

naší unikátní ubytovně už jsem mluvil. Studenti jinak bydleli po čtyřech, po šesti, ale ani tak 

se úplně rozumně studovat nedalo. Že by měl člověk na koleji svůj stůl, naprosto nepřipadalo 

v úvahu. Proto se ráno všichni vypravili do knihovny. Člověk si v knihovně našel místo, složil 

si tam knihy, přitáhnul si slovníky. A pak střídal studium s často časově objemnějšími 

debatami v pauzách na cigáro – buď v bufetu nebo někde, kde se takhle mluvit dalo. Vždycky 

když se nachýlil čas přednášek, člověk se na přednášku buď odebral, nebo usoudil, že se to 

dneska může obejít bez něho, protože byl zabrán do studia či debaty. Jak já si to pamatuju, 

žilo se takhle vlastně celý týden. Pravda je, že v pátek pak už studenti, co nebyli pražští, 

z Prahy houfně odjížděli. V těch prvních letech člověk málokdy zůstával přes víkend. Já jsem 

bydlel v Příbrami, šedesát kilometrů autobusem. Na moji slevenku to tehdy stálo osm korun, 

což vzhledem  k tomu, že se doma člověk najedl a obnovil zásoby, nebyla tak vysoká cena. 

Čtyři piva. Já jsem navíc měl v Příbrami se svými mladšími spolužáky, tehdy ještě 

gymnazisty, ono již zmíněné divadlo poezie. Každý pátek večer jsme se sešli a cvičili, a 

obvykle jsme dlouho do noci i popíjeli a žvanili. První rok studia jsem pondělí až čtvrtek 

trávil na fakultě a v univerzitce. V pátek jsem tu zůstával jen do odpoledne a koukal se 

vmáčknout do některého z přeplněných autobusů, které do Příbrami vozily zejména studenty, 

tak,  abych se do šesti nebo sedmi hodin dostal domů – a večer jsem věnoval poezii a divadlu. 

Tenkrát to bylo tak, že skoro každý člověk psal. Mnozí byli úspěšní. Moje tehdy blízká 

přítelkyně Zuzana Hoblíková, dcera režiséra Hoblíka z rozhlasu, v té době nechala přečíst 

jednu moji dlouhou báseň Tondovi Brouskovi, mladému básníkovi, který v rádiu pracoval. 

Dozvěděl jsem se o tom, až když jí vysílali v Brouskově programu – dostal jsem za to i 
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honorář, to bylo neuvěřitelné. Přiživoval jsem se hlavně tak, že jsem psal do časopisu 

Repertoár malé scény – to byl jeden z velmi progresivních časopisů. Byla to doba malých 

divadel a autorských projektů jako Semafor, Zábradlí, Paraván a dalších a dalších. Když jsme 

skončili ve škole, šli jsme prakticky každý večer někam do divadla. Do Reduty, na Zábradlí. 

Do Semaforu málokdy, protože na ten se prodávaly lístky jenom jednou za měsíc v pasáži 

Lucerna a stála se na ně fronta, která trvala několik dní a nocí. Lidi se mohli střídat a 

pravidlem bylo, že každý si v té frontě může koupit čtyři lístky na čtyři představení nebo dva 

lístky na osm, takhle to bylo spočítané. Neuvěřitelná, až sovětská metoda. Byli tam i 

organizátoři, kteří dávali pozor, aby se nešvindlovalo. Když byl člověk ve frontě už mimo 

pasáž, bylo jasné, že si nebude moct říct „Chci na šestého, osmého a osmnáctého“ – prostě 

musel z toho, co ještě zbylo, vzít to, co zbylo, ne to, co chtěl. Lístky nebyly drahé, takže si je 

studenti mohli dovolit. Jeden z důvodů, proč jsem jednu dobu studoval i divadelní vědu, byl 

ten, že studenti divadelní vědy měli přístup na všechna divadelní představení – buď úplně 

zadarmo, nebo za nějaký naprosto symbolický poplatek – tedy za předpokladu, že bylo volné 

místo. Když volné místo nebylo, mohl si člověk se šatnářkou nebo s někým známým 

dohodnout, že si dá ke kraji židli anebo že ho tam pustí ke stání na čumendu. I milostný život 

se odehrával především v těchto oblastech. Šlo se někam do divadla a po divadle ještě někam, 

do hospody nebo na koncert. My jsme chodili hlavně na živý jazz, který se hrál v Praze na 

celé řadě míst a bylo to levné. Přivydělat si člověk mohl jen dost obtížně, protože taková 

možnost, že by firmy zaměstnávaly studenty, fakticky neexistovala. Ale byli lidé, kteří dávali 

kondice, učili jazyky. Já jsem žil hlavně z toho, že jsem psal do různých novin. Ne že by to 

bylo nějak horentně placené, ale na obživu to stačilo. Navíc jsem dostával od rodičů 

pětistovku na měsíc, což představovalo vyšší standard – průměr byl řekněme čtyři sta padesát 

korun. Když uvážím, co jsme všechno podnikali a jaké tahy jsme dělali, mám dneska pocit, že 

jsme měli hrozně moc peněz. Když už úplně všechny peníze došly, byl chleba a polévka 

v menze zadarmo, takže člověk vždycky nějak přežil a do hospody chodil na dluh. Tedy na 

dluh v tom smyslu, že to za něj zatáhnou kamarádi – většina lidí si pamatovala, kdy je na nich 

řada a hned jak k nějakým penězům přišla, tak to kamarádům vrátila. Život byl velmi 

elektrizující a báječný. Zcela rozhodující pro mě při prvním náporu studia bylo setkání s tehdy 

mladými asistenty Slámou a Buchvaldkem. Když jsem se pak po mnoha desetiletích na 

fakultu vrátil, ještě jsem se tam s nimi, jako s váženými kolegy, starými profesory, setkal. Ti 

dva mě zkoušeli z vůbec první zkoušky na fakultě. Můj obor byl filosofie–historie. Tehdy 

jednooborové studium neexistovalo, bylo jenom studium dvouoborové. Ta zkouška z historie 

byla vlastně brnkačka. Byl jsem jedničkář ze střední školy, takže jsem to uměl odpředu 
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dozadu, byl jsem připravený a měl jsem pocit, že jsem je naprosto roztrhal. A oni mě úplně 

zničili tím, že se na mě jeden i druhý podívali, s odporem mi napsali jedničku a prohlásili: 

„Jestli si myslíte, že studium je tohleto, tak to jste na velkém omylu.“ Dlouho jsem přemýšlel 

o tom, co mi to vlastně řekli a snad jsem na to i přišel. Představte si, že za svá studia na 

filosofické fakultě jsem dělal sedmdesát šest zkoušek. Tedy ne že bych musel, ale několikrát 

jsem přestupoval. S přihláškou jsem původně chtěl praštit o zem, protože jsem chtěl jít na 

obor filosofie–psychologie, který se ten rok neotevřel. Náhradou mě tedy přijali na obor 

filosofie–historie, pro který jsem měl i dost kompetencí, protože moje nejoblíbenější 

profesorka byla historička profesorka Nyklová a v dějepise jsem vynikal. Bylo to vlastně 

štěstí, já jsem se ovšem cítil uražen a přihlášku jsem chtěl odmítnout. Jiřina Šiklová mi tehdy 

řekla „Prosím tě, neblbni, hned první měsíc můžeš přestoupit“. Do Prahy jsem tudíž přijel s 

představou, že s historií skoro ani nebudu začínat. Protože jsem byl ale ze začátku vykulený, 

tak jsem na všechny přednášky chodil – a docela se mi to líbilo. Pak jsem se šel podívat na 

obecnou psychologii k Tardymu a to se mi nelíbilo vůbec. Nikdy víc jsem si už nepoložil 

otázku, že bych studoval psychologii a naopak jsem první rok na filosofii–historii přečkal s 

úlevou. Měl jsem stipendium a byl jsem jedničkář, takže jsem hned dostal roupy. V prvním 

semestru jsem si připsal indologii – trapně se ukázalo, že na orientální jazyky nadání nemám, 

ale nějakou dobu jsem na indologii strašil. Pak jsem si k filosofii vyboxoval další obor, 

jednooborové studium divadelní vědy. Tam se vyskytoval velmi pozoruhodný člověk, na 

fakultě se mu říkalo „nepolapitelný Jan“. Jan Kopecký byl velmi významný komunistický 

intelektuál a divadelník, který za sebou měl stalinistickou minulost. Tehdy se začal zabývat 

mýtickým pozadím divadla, napsal několik velmi úspěšných her na téma pašijových 

záležitostí a udělal s nimi obrovskou díru do světa. Pomohl si tak k velkým penězům a stal se 

hvězdou pražského života. Pak to s ním ale v osmašedesátém vzalo hrozný konec, taky ho 

vymrskali. Těch lidí, kteří dopadli takhle špatně, bylo velmi mnoho. Dále tu byl velmi slušný, 

hodný člověk, posléze můj dlouholetý přítel, respektive já jsem byl přítel a starší opora pro 

jeho dvě děti, které chodily do stejného oddílu jako naši kluci. Tenkrát byl ale František 

Černý ještě ani ne čtyřicetiletý docent a doktor věd, specialista na Hanu Kvapilovou. Říkalo 

se mu hanokvapilolog – napsal mnoho knih o herečce, kterou nikdy neviděl hrát. Zanícený 

obrozenec zaměřený na české divadlo. Já jsem se s ním strašně pohádal. Napsal jsem 

seminární práci, která pak – a to byl ten můj největší zločin – vyšla v časopise Divadlo. On mi 

tu seminárku neuznal a já jsem si tenkrát z protestu vydání domluvil s Janou Patočkovou – to 

jsem ještě nevěděl, že nějaký Patočka vůbec existuje. Jana Patočková, jeho mladší dcera, pro 

mě tehdy byla hvězdou pražského nebe. Pracovala v časopise Divadlo, nejlepším pražském 
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časopise, společně s Leošem Suchařípou, s Vostrým, s Lukešem... To, že mi v něm dovolili tu 

a tam něco otisknout, byl vrchol. Já jsem už od gymnázia časopis Divadlo odebíral a právě na 

jeho stránkách jsem se poprvé seznámil s Václavem Havlem. Tehdy to ještě nikdo nebyl. 

V každém čísle bylo jedno drama a v tomto byla otištěna jeho hra Zahradní slavnost. Přečetl 

jsem to a užasl jsem – první aspirace. Jet z Příbrami do Prahy do divadla znamenalo 

především problém dopravit se tam. Člověk musel utéct ze školy, aby začátek divadla vůbec 

stihl a pak musel jet domů vlakem, který jel jen do Zdic – tam se muselo v noci na nádraží 

čekat asi dvě a půl hodiny, než pojede dělnický courák. Ten pak do Příbrami přijížděl někdy 

kolem půl páté ráno, takže člověk z takového divadelního výletu šel ráno rovnou do školy. 

Ale dělalo se to. Na Zahradní slavnosti jsem taky takhle byl. Vůbec nejkrásnější představení 

mého gymnaziálního období byla Vyšinutá hrdlička Radima Vašinky – představení, které 

vedlo k založení našeho divadla poezie. Scénický grenobl se to jmenovalo, nádherná věc, 

tenkrát to se mnou hodně zacloumalo. První rok v Praze byl o seznamování s kulturním 

světem, ten druhý se mi pak povedlo – jak už jsem vykládal – zamotat se do politiky, když 

jsme s Macurou a dalšími vymysleli Klikoživ. Zároveň jsem ale celý první rok chtěl 

z filosofie odejít, protože se mi zdálo, že detailní práce historika filosofie pro mě není a že se 

k tomu nikdy nepřinutím. Skutečně jsem se k ní v životě nepřinutil nikdy. Obzvláště 

deprimující pro mě bylo, když nám Dušan Machovec, s obrovským zanícením, které v něm 

bylo, vykládal, jak vedou s profesorem Špaňárem už asi patnáct let odbornou polemiku o to, 

jestli se má Empedoklés psát s čárkou nebo bez čárky. Jestli něco v životě nechci, tak nechci 

tohle. Byl jsem rozhodnutý, že filosofie zanechám, když mi jednou v knihkupectví padla do 

oka taková velmi nápadná obálka, na které byl jakýsi labyrint. Obálky tehdy nebyly vůbec 

nápadné. Jmenovalo se to „Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové“ a bylo to od jakéhosi 

Patočky. Za poměrně značný peníz jsem si knihu koupil. Stála dost, asi čtyřiačtyřicet korun, 

ale vázaná byla v plátně. Ještě ji mám a pořád ji používám. Přinesl jsem si ji domů a najednou 

jsem zjistil, že ničemu nerozumím. To nebylo jako skripta Dušana Machovce o dějinách 

antické filosofie, která jsem zhltl jedním dechem – ta byla báječná, člověk byl nadšený. Tady 

jsem nerozuměl vůbec ničemu. Když ji dnes otevřu, je v ní stopa mého úsilí docela patrná. 

Podtrhaná, zohýbaná, komentovaná... Než se tím člověk probere, zanese do toho čtení stopy 

různých vrstev. Zápas s ní byl opravdu krutý. Když jsem se dostal asi na stránku padesát, 

dozvěděl jsem se, že Patočka na fakultě přednáší v takzvaném docentském semináři, a že by 

bylo možné vyjednat, abychom tam mohli chodit.  

Začali jsme tam chodit s Vencou Bělohradským. Bylo to velmi zajímavé. Chodili tam lidi, 

kteří byli studijně o rok starší, takže my jsme vždycky seděli v poslední řadě a ničemu 
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nerozuměli. Patočka pak pro tento docentský seminář vydal úvod do Husserlovy 

fenomenologie – další moje zoufale počáraná kniha – a tehdy jsem zjistil, že Patočka svůj 

nejvýznamnější spis Přirozený svět jako filosofický problém napsal v šestatřicátém roce. 

Nikde se to nedalo sehnat, v žádné knihovně – byla akorát v knihovně povinných tisků 

v Národní knihovně. Národní knihovna byla tehdy malinká součást obrovské Univerzitní 

knihovny. Všechny knihy, které vyšly česky, měla v jednom exempláři, ale žádnou z těchto 

knih nepůjčovala mimo studovnu. Studovna měla asi patnáct míst a nikdy tam nebylo plno, 

takže já jsem tu trávil všechny léta, než nám do ní zakázali chodit. Jeden z nejhnusnějších 

aktů represe totiž bylo, že jsme jako političtí zločinci ztratili právo na normální legitimaci do 

univerzitky. To znamenalo, že si tam člověk nemohl vlastně už nic půjčit a neměl přístup do 

specializovaných knihoven. To na mně dolehlo velmi tvrdě. Podařilo se nám to pak obejít, ale 

musím říct, že mě to zlomilo. V této studovničce jsem strávil spíše tisíce než stovky hodin. 

Trávil jsem tu například velkou část prázdnin prvního roku, kdy jsem si sehnal možnost 

bydlet na koleji a prodával jsem noviny v Kaprové ulici. Ve druhém roce studia jsem četl 

Patočkův Přirozený svět jako filosofický problém a vlastně celý jsem ho tam opsal – nemohl 

jsem si ho půjčit domů a nemohl jsem si ho ani začárat a zaneřádit. Když bylo co číst, šlo 

skoro všechno stranou, protože knih byl strašný nedostatek. Každý objevoval intelektuální 

svět. Možná, že jsem tady už říkal, že Bony Hloušek, spolužák, hispanista a vynikající člověk, 

měl maminku, která pracovala v univerzitní knihovně. Paní doktorka Hloušková byla taková 

naše ochránkyně, která nám poradila, jak se dostat do generálního katalogu, kde byly i 

prohibitní knihy. Jakmile jsme měli z katedry potvrzení – a to nám vedoucí katedry Ludvík 

Svoboda dával šmahem – mohli jsme začít generální katalog zkoumat a našli jsme si kdeco. 

Každý den to bylo dobrodružství – člověk házel sedmnáct, dvacet i třicet výpůjčních lístků do 

takových velkých beden, a po nějaké době – za dvě, tři hodiny – mu ty knihy přišly i s lístky 

zpátky. Na sedmnáct třeba dvě. Ty teď člověk měl. Pokud byly absenční, mohl si je odtáhnout 

domů, jejich velká část se ale půjčovala jenom do studovny. To co měl člověk ve studovně, to 

si v ní mohl nechat – měl jsem některé knihy ve studovně třeba půl roku – bylo ale nutné 

vždycky přijít. Pakliže člověk nahlásil „zítra nemůžu, přijdu až pozítří“, tak mu knihy ve 

studovně nechali. Kdyby to ovšem neudělal, služba by je vrátila, čímž by se uvolnily pro další 

používání. Tenkrát jsme opravdu hodně četli, hodně se o tom hádali a také se hodně 

dozvěděli. Tato část studia byla ještě důležitější než přednášky – a to byly některé přednášky 

skvělé. Tenkrát bylo možné slyšet přednášet Václava Černého, který nepřednášel na žádné 

univerzitě, ale tu a tam přednášel v okresní knihovně Prahy 3 na Žižkově. Člověk se musel 

dozvědět, že se něco koná – to na celé věci bylo zajímavé – a když už se to dozvěděl, tak si to 
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nenechal pro sebe. Obvodní knihovna Prahy 3 tudíž mívala narváno. Musím říct, že tohle bylo 

báječné. Proto se říká, že šedesátá léta nejdou ničím nahradit. Nikdy potom už jsem nic 

takového nezažil a popravdě řečeno, dnešní doba, kdy jsou možnosti zcela nesrovnatelné, 

přeci jen takovéto neuvěřitelné zapálení postrádá. Tehdy to nebylo zapálení několika lidí, 

jednalo se o stovky. Na filosofické fakultě to bylo tak, že kdo se tam dostal, byl považován za 

elitu. Postupem šedesátých let se mělo za to, že nepřijmout studenta ke studiu z důvodů 

kádrových je prasárna, a naopak byly kádrové problémy považovány spíše za doporučení. A 

kdo se na fakultu dostal, měl vlastně jakýsi nárok na to, že by odtud neměl být vyhozen. Mělo 

se za to, že kdo na studium nemá, zanechá ho sám – buď spáchá sebevraždu, skončí v blázinci 

nebo si najde něco jiného. My jsme se lišili od studentů techniky nebo jaderné fyziky, kteří se 

před zkouškama třásli. My jsme se netřásli – u nás šlo jenom o to, si u učitele, který za to stál, 

neudělat ostudu. Aby to nebylo trapné a aby učitel měl pocit, že jsme přípravě opravdu 

věnovali náležité úsilí. Ale že by bylo možné být vyhozen... Když někdo neměl vstupní 

předpoklady, tak to někdy neměl jednoduché, ale nepamatuji se, že by někdy někoho vyhodili 

z filosofické fakulty pro neprospěch. Profesor Kurz byl v disciplinární komisi, která tyto 

případy řešila – a devadesát procent agendy byli jeho žáci z kurzu staroslověnštiny. On tam 

ovšem seděl proto, aby nebylo možné nikoho z nich vyhodit. Takže sice byly oficiálně jenom 

tři pokusy na každou zkoušku, ale když to u Kurze na šestnáctý pokus dotyčná pořád ještě 

neměla, považoval to Kurz za vcelku normální záležitost. Velmi rezolutně třískal do stolu a 

nedovolil, aby byla taková studentka vyloučena. „Ona se to prostě musí naučit! Pokud se to 

naučí, tak prosím, ale dokud se to nenaučí, tak ne!“ Nebyl líný studenty opakovaně a 

opakovaně zkoušet. Na každém oboru byli studenti hrdí na ty, kteří – alespoň v minulosti – u 

nich byli někdo. Lingvisti měli jako modlu Václava Černého, historici Polišenského, na 

anglistice byl profesor Stříbrný, mladý člověk, který psal krásné věci a v podstatě už byl za 

tuto třídu také považován. Studenti filosofie měli Patočku. Milan Sobotka, Kosík, Pešek, to 

byla garnitura. Existovala celá řada lidí, kteří budili respekt. Zároveň se učitelé ve studentské 

přízni hřáli a chtěli se předvést. Hledělo se i ke slavným časům předúnorovým. Na fakultě se 

vyprávěl vtip – a já jsem se pak Patočky ptal, zda-li je to pravda, což rozhodně popřel – o 

tom, jak Patočkovi nabídli v osmačtyřicátém roce, aby vstoupil do strany. Patočka jim podle 

té studentské historky měl tehdy říct: „Ale pánové, na podobné dobrodružství jsem již velice 

stár“. V nějakém šedesátém čtvrtém, pátém roce jsme si o tom vyprávěli, ale tak jednoduché 

to v tom osmačtyřicátém určitě nebylo. Na kunsthistorických oborech byli lidé jako Jan 

Kopecký a další a další slavné postavy. Na každém oboru byl někdo takový. Drozda byl 

populární na rusistice. Mathauser už neučil, ale Světlana Mathauserová byla velmi oblíbená 
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také. A zase naopak, byli lidé, kteří byli spíše politickými protežé. Na romanistice byl 

profesorem Jan O. Fišer, syn onoho slavného Fišera, říkalo se mu Jan Nula Fišer. Ten před 

studenty vždy říkal, že je hrdý na to, že do Paříže se poprvé podíval jako chodec, nikoliv jako 

romanista. Jednou jsem ho porazil ve finále fakultního turnaje v ping–pongu. Jan Nula Fišer 

vždycky vyhrával. Ne že já bych to moc uměl hrát, ale jemu bylo trapné proti mně s tím 

handicapem hrát tvrdě. Lehce by mě umotal. Zapomněl ovšem na to, že když mě do míčku 

nechá bouchnout a mně se smeč povede, že ji nevybere. Nakonec to tedy bylo tak, že já jsem 

uhonil jeho jen proto, že on mě těžce podcenil. Bylo to tenkrát docela haló. To, že 

v pozdějších letech politika a theoreia hodně srůstaly, a že se čím dál víc nedalo oddělit jedno 

od druhého, to je druhá věc. Asi po třech letech studia jsem viděl, že všechno co se potřebuju 

naučit,  se do doby, než budu muset  fakultu opustit, naučit nestihnu. Vymyslel jsem si tenkrát 

proto, že podniknu ještě jeden zdravotní experiment, nechám se na půl roku od profesora 

Zahradníčka zasádrovat a během té doby si přečtu všechno to, co načíst potřebuju. Vypuknutí 

müllerovské aféry a související politické události, které potom všechno dostaly do strašného 

pnutí, tuto záležitost naštěstí zmařily. Tuto fázi má ve svém studiu každý člověk. Po třech, 

třech a půl letech má pocit, že musí získat čas, aby se svým studiem něco udělal a mohl ho 

završit nějakou rozumnou metodou. Když ovšem neskončí do pěti, šesti let, tak ta únava, 

která na člověka padne, mnohdy způsobí, že on pak studium už nikdy nedokončí. To mně se 

mohlo docela dobře stát, tuto variantu ale politická realita znemožnila. 

Další hrozně důležitou součástí studijního života samozřejmě byly milostné avantýry. 

Zejména v této době mi na tom hodně záleželo a hodně jsem si tím komplikoval život. Když 

pak nějaká taková záležitost skončila neblaze, vždycky mě to zametlo na nějakou dobu pod 

koberec. Tím, že jsem v osmašedesátém roce dostal nabídku pracovat v Literárkách, jsem se – 

svým způsobem – stal příslušníkem tehdejší intelektuální elity. Ludvík Svoboda mi tenkrát 

řekl, že by mě rád viděl na katedře jako aspiranta, ale že tento rok má jasně přednost Venca 

Bělohradský – který byl o rok starší a samozřejmě mnohem talentovanější než já – a že tedy 

vítá, že jsem si sehnal místo, ale abych si byl vědom toho, že bych se měl za rok vrátit, 

protože na noviny mám ještě čas. Říkal: „Když se člověk v takto mladém věku dá k novinám, 

tak z něj nic nebude“. To jsem dost silně i cítil, tudíž na fakultu bych se býval vrátil stejně. 

Aspiranturu jsem měl od 1. října, takže jsem se vracel pár týdnů po srpnu. Ironií bylo, že bych 

se na fakultu vrátil, i kdyby nám noviny nezavřeli. Jedno z prvních opatření ‚zdravého jádra‘ 

filosofické fakulty byl zákaz vyučování pro neperspektivní kolegy. To znamenalo, že se 

všechny aktivity přenesly do soukromých seminářů, ve kterých jsme pak pokračovali po celá 

léta. Už jsem tady také popisoval poslední léta na fakultě, která jsou pro mě spojená s tím, jak 
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jsem simuloval a hrál tu hru o to, jak dlouho ještě vydržím. To bylo nervy zničující a odporné. 

Vidět před sebou ve třiadvaceti letech život  prodlužovaný po měsících, to je strašná věc. 

Milan Sobotka, který se mnou v této věci opravdu geniálním způsobem spolupracoval, vlastně 

nikdy nechápal, proč já nevyužiju toho času k tomu, abych si dokončil své filosofické 

vzdělání. Jenomže když člověk vidí, jak to na nic nebude potřebovat, tak to udělat opravdu 

nemůže. Těch několik let, co jsem díky tomu měl navíc, jsem využil ke spolupráci s velmi 

zajímavým člověkem Jaroslavem Krejčím. Nikoliv s tím sociologem Jaroslavem Krejčím, ale 

s grafikem a divadelním fotografem, s nímž jsem se – pravděpodobně na nějakém semináři – 

seznámil. On mě přivedl do nakladatelství Albatros, kde dostal za úkol po grafické a 

dokumentární stránce dokončit encyklopedii, která se pak jmenovala Od A do Z a zase znova. 

Později to byl můj projekt. Jaroslav mě přivedl jako člověka, který ho dokončí. Tento projekt 

byl vytvořen pro takovou garnituru jako byli profesor Gel, Ludvík Souček, Grygar, Běhounek 

a další, ale v nakladatelství ležel už patnáct let. Tito slavní propagátoři ho už nikdy nemohli 

nebo nechtěli dodělat, ačkoliv si za něj vybrali veliké zálohy. Nakladatelství tu věc 

potřebovalo sprovodit ze světa, jenomže se ukázalo, že encyklopedie není v  podobě, ve které 

se nachází, vydatelná. Mně bylo tehdy drzých pětadvacet, když jsem dostal příležitost tuto věc 

dodělat. Nějakou dobu mě dokonce Krejčí platil ze svého výtvarnického honoráře, ale pak 

jsem na to dostal editorskou smlouvu. Byla to pro mě obrovská zkušenost. Musel jsem si 

načíst  spousty oborů a spoustu popularizační a encyklopedické literatury, a napsal jsem 

mraky textů – dvacet, třicet autorských archů, to už je tlustá kniha. Společně jsme tu knížku 

dovedli k prvnímu dílu. Byl to šestisvazkový projekt založený na jednom skvělém nápadu, 

který jsem od té doby ještě mnohokrát uplatnil – poslední jeho reinkarnací je studium 

humanitní vzdělanosti na univerzitě. Ten nápad vycházel z nutnosti. Aby to mohla být 

encyklopedie, musel být obsah řazený podle abecedy, přičemž ale materiál, který po 

generacích, které se na tom projektu podepsaly, zůstal, v tomto smyslu podle abecedy řazený 

nebyl. Bylo například hotové heslo o fyzice, heslo o medicíně, diplomacii, ale pak byla celá 

spousta hesel, která by bývala musela být od A, B nebo C, a ta zkrátka chyběla. Přišel jsem 

tedy s nápadem, že encyklopedie bude mít názvy beletristické i názvy vysvětlující, přičemž 

hledat se v ní bude podle těch beletristických. Heslo o medicíně dostalo název Bolest provází 

lidstvo odjakživa a bylo pod B, fyzika měla heslo Newton by se divil, čímž jsme ji odsunuli 

pod N. To, co jsme ale potřebovali odsunout zejména, byla hesla o marxismu. Do celého 

rozvrhu jsme takových hesel zahrnuli spoustu, ale všechny jsme zařadili podle beletristických 

názvů až do čtvrtého, pátého a šestého dílu. Mysleli jsme si, že je to geniální – ukázalo se, že 

je to vražedné. V době, kdy jsem už téměř ležel na žlučníkářském operačním stole, někdy 
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v roce sedmdesát jedna, jsme společně s Krejčím ten první díl dodělali. Celé to mělo takzvaná 

velká hesla, to byl přibližně dvacetistránkový esej na určité téma, ke kterým pak byla 

připojená takzvaná malá hesla, která jednotlivé pojmy z velkého hesla vysvětlovala 

slovníkářskou formou a zároveň doplňovala věci, které v tom esejistickém textu autora 

nebyly. Malá hesla jsem téměř pro celou encyklopedii psal já, proto jich bylo hodně. Kromě 

toho byl text sázený do třech sloupců – jako dvousloupec s poznámkovým sloupcem po 

straně, do kterého se psaly takzvané glosy. Některé byly od Mahlera, Součka a jiných velmi 

chytrých lidí, ale protože oni už pak psát nechtěli, psal jsem glosy do celé knížky, i k 

ilustracím, které jsme s Krejčím nasbírali, zase já. Kniha měla dvacet velikých hesel a osm set 

stránek strojopisu. Odevzdali jsme ji v nakladatelství a já jsem odešel na operaci. Ukázalo se, 

že celá věc bude jednou z těch, které normalizace exemplárně zařízne. Soudružka Filipcová 

z Filosofického ústavu, hrozná stvůra, opravdu eso – její manžel byl plukovník Filipec, 

kterému se později říkalo Filipes – na to napsala zničující, asi sedmnáctistránkový 

redaktorský posudek. 

Vynikal argumentací. Napsala například, že „v celé knize se slovo Marx vyskytuje třikrát, 

slovo Lenin dvakrát, zatímco slovo Hitler se objevuje patnáctkrát...“ – samozřejmě proto, že v 

ní bylo heslo o fašismu. Fašistům jsme to nandali, jak náleží, ale kniha neprošla. Pes by od 

nás kůrku chleba nevzal. Celý projekt šel k ledu a udělala se z něj takzvaná edice Objektiv – 

nevydal se jako celá kniha, ale z velkých hesel se udělaly jednotlivé tituly. Krejčí dostal za 

úkol to za zbytkový honorář dodělat a já jsem dostal velmi exkluzivní smlouvu na to, abych 

tam mohl něco napsat. Sešli jsme se s mým kamarádem, Váňou Boháčkem, na kterého jsem 

obzvlášť hrdý tím, že jen málo lidí na světě může říct, že má za kamaráda spolumajitele 

vesmíru – Ivan Boháček je spolumajitel Vesmíru, tedy časopisu Vesmír. Váňa byl jedním z 

mladých fyziků na fakultě technické jaderné fyziky, o něco málo mladší než já. Znali jsme se 

ze studentského hnutí. Jako první úkol jsem z edice Objektiv vyfasoval napsat populární 

knížku o fyzice. Běhounek zemřel a zůstal po něm text, který bylo nutné vydat, ale zároveň 

nebylo možné použít  – žádný text to totiž nebyl. Kniha měla tři spoluautory – Běhounek, 

Boháček, Pinc. Běhounek dostal 10 procent honoráře, ale neměl dostat nic, protože od něj byl 

jen ten název ‚Newton by se divil‘ – mělo to být o tom, jak by se Newton divil, kdyby viděl 

dnešní fyziku. Tu knížku jsme napsali s Boháčkem tak, že on mi jako vystudovaný fyzik 

vykládal, co to je ta fyzika a já jsem to pak podle toho, jak jsem ho pochopil, psal. Ta knížka 

je docela dobrá a k mému neuvěřitelnému překvapení vyšla v Bulharsku. Bez jakékoliv 

známosti. Bulhaři si to našli a vydali. Je to kompilát, nic zvláštního, ale mě to hrozně nadchlo. 

Vyšla nám knížka – a komu vyjde knížka v pětadvaceti? Pak jsme ještě napsali knížku o 
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chemii, pod kterou už jsem ale nesměl být podepsaný – pod jiným jménem jsem psal do osmi 

nebo deseti svazků této edice. Objektiv tenkrát v nakladatelství Albatros vedl Karel Hvížďala 

a  skončila vlastně tím, že utekl do západního Německa. Já jsem v polovině sedmdesátých let 

přišel na myšlenku, že bych se mohl udělat přes literaturu pro děti a mládež, takovou 

populárně-vědeckou, a měl jsem k tomu velmi výrazným způsobem nakročeno. Dokonce jsem 

s filosofickou fakultou uzavřel dohodu, že mě odtud ze zdravotních důvodů vyhodí a proti 

tomu, abych pracoval pro nakladatelství Albatros, nebudou mít námitek. V nakladatelství 

Albatros mě byli ochotni zaměstnat na smlouvu, to znamená bez kádrových posudků. To se 

ještě nevědělo, že časem budou muset mít lidi svolení k tomu, aby mohli publikovat. Ačkoliv 

takhle věc vypadala, že se povede, nepovedla se. Z nakladatelství jsem se ještě zachránil do 

časopisu Zdraví. To byl časopis Československého červeného kříže, kde se  šéfredaktorem 

stal můj mladší spolužák z gymnázia a pozdější spolupracovník Státní bezpečnosti, Zbyněk F. 

Zbyněk tehdy měl jedinou aspiraci – běhat maratón a stát se vytrvalcem. Potřeboval trénovat a 

nemohl dělat nějakou podělanou práci. Byl to vystudovaný novinář, takže mě najal, že za něj 

budu pracovat a on mě bude krýt. Dobrý byznys, několik let to fungovalo. Když pak Zbyňka 

vyhodili, přišel na jeho místo Karel Průša, velmi slušný člověk po těžkém infarktu. Byl to 

novinář z Obrany lidu, samozřejmě ten, který se zachránil ve straně. Karel Průša byl manžel 

sekretářky Literárek, paní Průšové. Velmi dobře jsme si padli do noty. Stal se šéfredaktorem a 

já jsem zase z větší části pracovat za něj. Protože byl ale skutečně slušný, bylo mu to velmi 

žinantní a rozhodl se, že prosadí to, aby mi dali normální místo. Byla chyba, že jsem mu 

uvěřil, že to udělat může, protože tím pádem za mnou přitáhli kádrové materiály a prakticky 

na hodinu mě vyhodili. Po několika takových eskapádách, někdy na konci čtyřiasedmdesátého 

roku, jsem tedy už nebyl ani na fakultě a nemohl jsem dělat ani pro Albatros. Měl jsem ale 

pořád legitku externího spolupracovníka v rádiu. Jednu dobu jsem se živil tím, že jsem psal 

texty do Kolotoče – to už jsem, myslím, zmínil. Kolotoč byl každodenní rozhlasový program, 

kde se hrály písničky, ale protože se tenkrát ještě nesměly hrát jenom písničky, tak se mezi ně 

dávaly krátké stránkové glosy. Redaktorkou této rubriky byla Jarmila Konrádová, báječná 

ženská, a s ní tam dělal Honza Vít, můj kamarád ze studentského hnutí, který mi to dohodil. 

To jsem si taky krátkou dobu myslel, že jsem úplně za vodou. Do redakce pak přišel 

vyhozený soudruh, který se neosvědčil jako kádrová síla plavby labsko-oderské. Za trest 

musel dělat šéfredaktora redakce německé publicistiky, nějaký soudruh Souček – samozřejmě 

zcela netotožný s Ludvíkem Součkem, skvělým spisovatelem. Říkalo se mu Rimbuda, protože 

na první poradě redakce se uvedl tím, že řekl: „Soudruzi a soudružky, tak jsem tady 

zredigoval to pásmo o tom Rimboudovi. Vyházel jsem z toho ty básničky, ale jinak je to 
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docela dobrý“. Byl opravdu legendární. Kupříkladu nenáviděl archeologii – pokud jakýkoliv 

text mohl být považován za text o archeologii, neměl šanci na to, aby se vysílal. Když zemřel 

Ellington, napsala Jarmilka velmi vtipný a hezký nekrolog, který začínal „Edward Kennedy, 

řečený Duke Ellington“. Šéfredaktor soudruh Rimbuda Souček si ji předvolal a říkal jí: „Víš, 

soudružko, hezky´s to o tom černošském hudebníkovi napsala, ale tadyto Duke, to tam být 

nemůže. To by si naši čtenáři pletli s tím Dukem, hajzlem jedním fašistickým z Itálie, to 

nemůžeme dopustit. A koneckonců, Edward Kennedy taky zabil tu sekretářku11“ S Honzou 

Vítem jsme tam byli dlouhou dobu a natočili jsme řadu pásem a úspěšných programů, se 

kterými jsme dokonce normalizované Československo zastupovali i na mezinárodních 

soutěžích. Jednu mezinárodní soutěž jsme málem vyhráli – dostali jsme se až do dvojčlenného 

finále – ale cena nám nebyla udělena, jak se posléze ukázalo, proto, že porotu ovládali 

levicoví intelektuálové, a ti přece nemohli do normalizovaného Československa poslat sto 

tisíc švýcarských franků. Bývali bychom úplně za vodou. Nám ji tedy dát odmítli a dostalo ji 

nějaké australské pásmo o příboji. Když pak předseda poroty přijel do Prahy, strávili jsme 

spolu hezký večer v hotelu Pyramida, kde byla šílená žranice. Když zjistil, že jsme dva noční 

hlídači, byl z toho, co udělal, úplně zničený. „Napište cokoliv, i kdyby to bylo o líhnutí kuřat, 

zaručuju vám, že tu cenu dostanete“. Napsali jsme tedy ještě jedno pásmo, jenomže do toho 

pak přišla Charta, a naše pásmo už nikdy a nikoho nereprezentovalo. Soudruh Souček si nás 

tenkrát pozval, před nastoupenou jednotkou roztrhal naše průkazky externích redaktorů a 

smazal všechny pořady, které jsme natočili. Opravdu, taková koniášovská pomsta do 

největších detailů. Moje žurnalistická kariéra pak pokračovala až do převratu v časopisu T-

magazín, kde byl šéfredaktorem opět Karel Průša. Můj přítel Vláďa Petřík, který redakci 

převzal po jeho smrti, mi dlouho a nezištně sloužil jako pokrývač. Oba jmenovaní jsou už na 

pravdě boží. Byl tam taky Vovka Železný, nynější multimilionář a zakladatel televize Nova, 

kterého tehdy vyhodili jako kosmoredaktora z televize, protože příliš propagoval Apollo – 

měl přeci bojovat za sovětské rakety. Vovka byl slušný člověk. Tady jsem měl možnost pod 

cizími jmény psát takzvaná výročí. Vždycky jsem si ze všeho nejdřív sehnal kalendář, zjistil 

co bude za výročí a dopředu jsem k nim něco napsal. Napsal jsem toho spoustu, abych 

nějakým způsobem obživil sebe i cikáňata. Říkalo se tomu tenkrát pracovat s pokrývačem. 

Kdo neměl kartičku, která mu dovolovala publikovat – a bylo odstupňované, co člověk 

publikovat směl – mohl pracovat jen na cizí jméno. Na cizí jméno se dalo pracoval na 

procenta, to znamená, že dotyčný řekl „Víš, já to musím trochu zkazit, aby to bylo přijatelné, 

                                                 
11 .. to byla tenkrát aféra mladšího bratra Keneddyů –  byla otázka, jestli se nějakou nedbalostí nepodílel na smrti 
své sekretářky (Z.Pinc) 
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tak si nechám půlku a tu zbylou ti dám“. Takové pokrývače jsem ale neměl nikdy. Já jsem 

měl řadu pokrývačů a všichni byli príma lidi. Vláďa Voznička, šéfredaktor časopisu Čtenář, 

byl jedním z mých prvních žáků na filosofii – když já jsem byl v posledním ročníku, byl on 

v prvním. Do časopisu Čtenář jsem psal všechny ty roky. Vovka Železný mi také dělal 

pokrývače. S tím jsme dokonce jednou měli velký průšvih, protože jsme měli s Honzou Vítem 

napsat scénář a napsali jsme to strašně nedbale. Podepsaní byli Voznička s Železným a museli 

to za mě vylízat – tenkrát jsem se hrozně styděl. Vláďa Petřík byl můj výborný pokrývač, 

s indianologem Slávkem Zeleným Atapanou jsme napsali také spoustu věcí. Je to taková 

velká životní epizoda, to psaní na cizí jméno. Člověk si tím osvojí velmi špatné návyky, 

protože to, že není pod něčím podepsaný, ho zbavuje autokritiky. A je hrozně nebezpečné, že 

se člověk naučí věci flákat. Tuhle věc jsem si nechal až do úplně závěrečných křečí režimu. 

Někdy ve čtyřiasedmdesátém roce jsem se ocitnul v situaci, kdy jsem už vůbec neměl na 

vybranou. Byl jsem na konci legálních možností. Tehdy přišel můj dobrý kamarád Tomáš 

Vrba, také mladší spolužák z filosofie, který si našel flek u správy sociálních služeb 

Národního výboru hlavního města Prahy jako cikánský kurátor. Kolem této instituce se tehdy 

srotila parta mých mladších vrstevníků z fakulty, a řízením osudu a náhodou mě tam nakonec 

vzali. Někdy ve čtyřiasedmdesátém roce tedy začíná nová etapa mého života. Ze svobodného 

rozhodnutí bych tam býval nešel ani za zlaté tele, protože cikánů jsem se děsil. Nevěřil jsem, 

že se to budu schopný naučit a bylo to i za relativně málo peněz. Ale neměl jsem na vybranou 

a musím říct, že ty tři roky, které jsem tam strávil, byly báječné. Po Chartě nás odsud všechny 

vyházeli. V roce devadesát mi pak z NVP poslali jako dárek rehabilitaci a nabídli mi, abych 

se vrátil, ale to už jsem jim poděkoval. 

To, že mě profesor Svoboda v roce 1969 donutil12, abych fakultu dokončil, i když jsem si 

myslel, že na to nejsem zralý, byl malý zázrak. Kdybych to býval nebyl udělal u té promoce... 

Tenkrát se promovalo tak, že lidi děkovali straně. Chodili, podávali ruku děkanovi fakulty a 

přísahali věrnost. Tedy ne tomu Svatému Václavovi, jak to má být a jak vás to učím. Všichni 

mají tendenci to dělat po tom komunistickém způsobu, myslí si, že přísahají děkanovi. 

Žádnému děkanovi nepřísaháte, přísaháte Svatému Václavovi. Protože tenkrát promoci vedl 

profesor Gala, který byl ve zdravém jádru strany na filosofické fakultě, rozhodl jsem se, že 

mu ruku nepodám a udělám z toho skandál. Ludvík Svoboda se zachoval jako skutečný 

                                                 
12 V roce 1969 Zdeněk Pinc přechodil zánět mozkových blan, což se zjistilo až v zubařském křesle. Po vytržení 
zaníceného zubu – odkud vytekl veškerý nahromaděný hnis – byl okamžitě odeslán do nemocnice na vyšetření, 
které podezření na zánět mozkových blan potvrdilo. Celou tuto dobu provázela amnézie. 14 dní před státnicemi 
tak dostal omluvenku, ale L. Svoboda jej přesvědčil, aby ke zkoušce – i přes ztrátu paměti – šel. Z. Pincovi se 
podařilo během 14 dní se látku naučit a státnice udělat – jak se později ukázalo – v posledním možném termínu. 
(pozn. aut., dle vyprávění Z. Pince během autorizace)  
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formát. S Galou byl přítel, oba byli předváleční komunisti – Gala byl takový trpaslík, odporný 

typ pedagoga, zatímco Ludva Svoboda měl naopak metr pětadevadesát, vysoký, elegantní 

stařec, který ještě i v této době rád se studenty a studentkami zabředal do diskuse na téma, jak 

je příjemné souložit v přírodě. Tenhle báječně oháknutý vysoký mužský byl promotor, Gala 

byl děkan. Stáli vedle sebe. Jak jsme přistupovali, tak na mně zřejmě Ludva uviděl, co se 

chystám udělat, takže když jsem se přiblížil, tak svým břichem – nadváhu nějakou měl, na tu 

výšku se něco vešlo – odpinknul Galu, řekl mu „promiň“, předsunul se místo něj a ruku mi 

podal on jako promotor, což se vůbec nedělalo. Jak mi třásl rukou, tak seshora – byl o hodně 

vyšší než já – zaznělo: „Jsem rád kolego, že jsme to stihli“. Pak jsem se dozvěděl, že ráno 

přišel seznam lidí, kteří titul nesmí dostat. Týkal se samozřejmě i mě, ale to už jsem titul 

naštěstí měl. Jinak bych ho býval dostal až po dvaceti letech. Ta léta, co jsem byl na fakultě 

od devětašedesátého až do třiasedmdesátého roku, bylo čiré peklo. Chodit jsme tam vlastně 

nesměli a to, co se tam odehrávalo, bylo příšerné, protože se jeden bál druhého a každý den 

chodily zprávy o tom, kdo a jak se zkurvil. Jediný čas, kdy se tam slušně dalo být, byl den, 

kdy byla výplata – dvakrát za měsíc. Stálo se ve frontě v prvním patře. Kvůli tomu, aby se ti 

nevhodní lidé, kteří si pro výplatu chodili, nemohli stýkat, se dokonce zavedlo, že se 

vyplácelo v kancelářích – aby se ta fronta nedala stát. Byly to jediné dva dny v měsíci, kdy 

jsme se vídali a bavili se spolu. Ale to už jsem, myslím, taky zmiňoval. Opravdu to bylo 

strašné období a jsem přesvědčen, že jsem zánět žlučníku dostal jen z toho stresu. Musím říct, 

že to skoro všichni dost odskákali. V té době se také ukázalo, že ti lidé, kteří byli při 

prověrkách vyškrtnutí, mají sice velký průser, ale zdaleka není srovnatelný s průserem těch, 

kteří byli vyloučeni. Přitom to mnohdy bylo tak, že vyškrtnutý byl ten, kdo plakal a řekl, že 

souhlas se vstupem vojsk podepsat nemůže, zatímco ten, kdo řekl ať si trhnou nohou, byl 

vyloučen. Vyškrtnutí mohli zůstat, nesměli povýšit a byli v ustavičném ohrožení, že je 

vymetou v příštím kole, ale vyloučené vyházeli všechny a hned. Já jsem prověřovaný vůbec 

nebyl, protože jsem ze zdravotních důvodů k prověrkové komisi vůbec nešel. Byla to veliká 

výhoda. Navíc jsem měl v ruce papír, že jsem byl vyškrtnutý ze zdravotních důvodů, a to před 

rokem šedesát osm, což bylo samo o sobě největší terno, protože bylo jasné, že to tak 

skutečně je. Po této stránce jsem to měl dobrý. Když jsem pak ale chtěl z fakulty odejít do 

nakladatelství Albatros a potřeboval jsem ten souhlas, udělal jsem velkou politickou chybu. 

Tenkrát jsme s profesorem Milanem Sobotkou psali můj posudek. Přistoupili jsme k tomu 

jako filosofové, takže všechno v tom posudku byla pravda. To, jaký je to rozsudek smrti, jsem 

zjistil velmi brzy. Komukoliv jsem posudek ukázal, tak – přestože v něm vlastně nebylo nic 

tak hrozného a všechno byla pravda – to zapůsobilo tak, že od toho všichni dali ruce pryč a 
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odevšad mě hned vyhodili. Jednou jsem potkal Milana Sobotku na Karlově mostě – nikdy na 

to nezapomenu. Potkat někoho s mým kádrovým materiálem tenkrát znamenalo otočit se na 

podpatku a jít na druhou stranu. Lidé se báli. Milan Sobotka se ale rozzářil a hrnul se ke mně 

přes ten most. „Kolego, jak se máte?“ – „No, víte, s tím posudkem, jak se mám. Odevšad mě 

vyhodili“. Vypadal, že skočí do Vltavy, byl z toho úplně zoufalý. Ještě půl hodiny jsem ho 

utěšoval. Byly to vždycky velmi komické debaty, když jsem někoho z katedry potkal. Říkali: 

„Vy se tak máte, že tam s těma sviněma nemusíte bejt, to my chudáci, co my tady musíme 

vytrpět“. To nebylo hezký. Ve čtyřiasedmdesátém roce jsem na tři roky zakotvil u cikánů a 

pak už to bylo snadné, už jsem hlouběji klesnout nemohl. Na umístěnku z pracáku jsem 

nastoupil do Mety, výrobního podniku svazu invalidů, kde jsem byl až do dubna devadesát. 

Dělal jsem od technických překladů a rešerší – dokonce jsem spolupracoval na vytvoření 

prvního českého strojírenského čtyřjazyčného Tezauru – až po snášení. To bylo takové 

vězeňské zaměstnání – přinesou stránku jedna v tisících exemplářích, stránku dvě v tisících 

exemplářích až stránku dvěstě, a musíte z nich po jednom složit ten příslušný počet 

exemplářů. Bytové semináře se dokonce dělaly tak, že každý, kdo přišel – sedělo se 

v místnosti na zemi – před sebou měl čtyři nebo šest hromádek, a po celou dobu snášel. 

Všichni na tom pracovali. A já jsem nesnášel, já jsem přednášel. Klema Lukeš, báječný chlap, 

který už taky nežije, býval vědecký komunista. Byl od dětství slepý, ale vystudoval 

marxismus a učil ho někde, odkud ho samozřejmě s velkým randálem vyhodili. Byl tuším 

taky u Zádruhy, nějakého družstva invalidů. „Když je slepý, bude dělat kartáče a košťata“. 

Jenomže to on neuměl, bylo mu padesát a bylo dokonce i jasné, že už se to nenaučí. Uzavřel 

s těmi lidmi dohodu – on jim bude zpívat a oni to budou dělat za něj. Zpívat uměl báječně a 

znal spousty písniček. Byl jsem se tam za ním podívat a bylo to krásné. Všichni pracovali a on 

jim celých osm hodin zpíval a dostával za to slepecký plat. Moji žáci snášeli a já jsem 

nezpíval – to by tak dlouho nevydrželi – ale přednášel jsem. Všichni moji šéfové v Metě byli 

spolupracovníci Státní bezpečnosti a všichni byli slušní lidé. Dělali, co šlo. Nemůžu říct, že 

bych tam byl rád, ale mohlo to být mnohem horší. U družstva hlídačů jsem byl sedmnáct let, 

většinu času ve vedlejším pracovním poměru. Když jsem skončil v Albatrosu, tak jsem rok – 

než jsem se chytil v Červeném kříži – byl PhDr, pochozích hlídek dispečer. To byl název 

funkce, kterou jsem měl v družstvu. Byl tam nějaký pan Koloušek, bezva chlapík, jednoruký, 

který přišel o ruku v Pražském povstání. Střílel pancéřovkou na německý tank a moc to 

neuměl, takže mu to celou ruku utrhlo. Vzali ho k policii, ale v osmačtyřicátém roce dostal 

jako buržoazní element pětadvacet let. Dvanáct let si v koncentráku – s tou jednou rukou – 

skutečně odseděl a pak skončil v tomhle družstvu. Stal se předsedou družstva a já jsem po 
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něm zdědil funkci s titulem, pochozích hlídek dispečer. Vedl jsem partu sedmadvaceti 

pochozích hlídačů, kteří chodili po rajonech v Praze a kontrolovali, jestli někdo někde něco 

nevyloupil. Bylo to zorganizované tak, že hlídač se musel dvakrát za noc hlásit z daného 

podniku a dispečer mu musel zavolat zpátky a zkontrolovat, jestli v tom podniku opravdu je. 

Měl jsem tedy na starosti tuto agendu a seděl jsem vždycky v noci v Martinské 4. Hlídači se 

měli hlásit mezi devátou a desátou a mezi druhou a třetí hodinou ranní – člověk musel být 

připravený a pak těch sedmadvacet rajonů vytelefonovat. Měl jsem i nějaké povinnosti, 

zejména kontroly těch hlídek. Bylo to asi za šestnáct set měsíčně, což nebyl dobrý plat, ale byl 

pořád lepší, než plat interního aspiranta. Tohle jsem dělal asi rok. Pak jsem si našel místo 

v Červeném kříži, které bylo ovšem za strašně málo peněz, takže jsem musel dělat ještě 

nočního hlídače. Nejdřív jsem hlídal Tesco Záběhlice, pak jsem hlídal různá místa a vyšplhal 

jsem se až na skvělé místo hlídače Filosofického ústavu Akademie věd, kde měl hlídač 

stanoviště v knihovně. To bylo naprosto báječné, mohl jsem si číst. Ale protože jsem blbec, 

tak jsem si četl i spisy, které moji kolegové ze studií psali jako své kvalifikační práce – a to 

jsem neměl dělat. Kdybych to jenom dělal a držel hubu, tak se nic nestalo, jenomže já jsem 

měl i potřebu se jich – když jsem je potkal – ptát, jestli opravdu musejí takový neuvěřitelný 

sračky psát. Nejméně jeden mě udal, tudíž jsem byl z Akademie věd exemplárním způsobem 

vyražen. Pak jsem hlídal Tuzex v Palackého ulici. To může vypadat jako dobré místo, ale 

bylo vážně špatné. Občas se tam i něco ukradlo a navíc tam byly hrozné podmínky. Zatímco 

v Ústavu jsem měl dokonce postel, takový gaučík, tady se spalo na zemi. 

Ve vedlejším pracovním poměru jsem hlídal až do devadesátých let. Na konci režimu byly 

hrozně těžké poměry, takže jsem musel hlídat na jméno babičky mojí ženy, na paní 

Kynčlovou.. Ředitel Podniku výpočetní techniky Budějovická pak přišel na nápad – to už 

jsem v Metě pracoval jako programátor – že by programátora potřebovali taky a že když už 

tam noci stejně trávím, tak bych za to mohl dostávat nějaké lepší peníze. „Zaměstnali“ by 

moji ženu. Eliška se tak stala někdy v polovině osmdesátých let programátorkou. Na jméno 

její babičky jsem u PVT byl jako hlídač a na jméno mojí manželky jsem tam byl jako 

programátor. Právě tady jsem se hodně spřátelil s Honzou Sokolem – napsal operační systém 

počítače, na kterém se zpracovávaly výplaty, naučil mě s ním dělat a když se něco posralo, tak 

mi pomáhal. Měl jsem dvě dvoustránky, co se má dělat, když se něco podělá. Dvoustránky 

končily větou „když všechno selže, volej ve dne na tohle číslo, v noci na tohle číslo. Pomoc 

zaručená.“ Za těch deset let Honza opravdu asi dvakrát  v noci přejel z Bílé Hory přes celou 

Prahu na Budějovickou a tam dal všechno do pořádku. Byla to veliká firma a výplaty musely 

být ráno hotové, aby nedošlo k povstání pracujících soudruhů. Ten počítač nebyl racionální 
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stroj, byla to spíš historická relikvie. Když jsem tam odprogramoval asi rok, dolehlo na mě 

přesvědčení, že být na mateřské dovolené je to nejlepší, co člověka může potkat. To, že máme 

pět synů, je do značné míry zásluha uplatňování vedoucí úlohy Komunistické strany 

Československa, protože Benda i Jindříšek se narodili, abych mohl být na mateřské dovolené. 

V devadesátých letech jsem pak byl na mateřské dovolené ještě s Matějem, ten se narodil až 

v roce devadesát. Revoluci jsem zmeškal. Tenkrát jsem měl z dnešního pohledu až 

neuvěřitelnou jistotu, že dříve nebo později pro mě moji kamarádi vzkážou, protože budou 

něco potřebovat. A měl jsem pocit, že bych měl být připravený, až se to stane. Kupodivu to 

byla doba tak hektická, že nikdo nic nepotřeboval, takže jsem napsal tehdejšímu nově 

etablovanému ministrovi školství, jestli by nebylo potřeba, abych šel něco dělat. On mi poslal 

velmi slušnou odpověď, ať se přihlásím někam do konkurzu, že to se určitě vyřeší. Tak jsem 

se přihlásil do prvního konkurzu, který se naskytl. Už jsem vám to, myslím, vyprávěl. Přišli 

za mnou kolegové studenti a učitelé z pedagogické fakulty, se kterou jsem neměl nic 

společného. Slávek Blažek, také už je nebožtík, a jiní slušní lidé. Nemeškal jsem, přihlásil 

jsem se do konkurzu na pedagogickou fakultu a 1. dubna 1990 jsem začal druhé kolo své 

akademické kariéry.  
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4. Závěr 

 

Když člověka bolí úporně záda, vypráví o svém životě jinak, než když se dozví, že se mu 

narodila vnučka. Doc. Pinc při autorizaci zprvu chtěl vyškrtat veškeré opakování, ale 

s přibývajícími stránkami přečteného textu postupně začínal sám rozumět tomu, že ono jinak 

vyprávěné „totéž“ potřebuji: abych ospravedlnila nejen první větu tohoto závěru, ale hlavně 

to, co chci popsat dále – a co je tím podstatným. Samozřejmě jsem mohla celou Pincovu 

zpověď zredigovat tak, aby se některé části neopakovaly a aby pan docent nepůsobil, že si 

nepamatuje, co říkal posledně – i když to v některých případech bylo až po měsíci.  Je ale 

důležité všimnout si (zejména třetího nahrávacího dne po druhém a pátého po čtvrtém) a 

zachovat, že:  

a) přestože se řada příběhů, faktů a jmen opakuje takřka za použití stejných vět, tón celé 

zpovědi třetího a pátého dne je jiný než je tomu u druhého a čtvrtého,  

b) tyto „naprosto stejné“ formulace, story, kontexty se stávají startovním můstkem pro zcela 

nové odbočky a informace.  

Každý z našich nahrávacích dnů byl jiný. V prvním jsme se oťukávali, ve druhém hodně pili 

víno, ve třetím byli tlačeni časem a limitováni únavou z konce semestru… Často jsem 

zůstávala na večeři a užívala báječné pohostinnosti paní Pincové. A stejně jako se lišil průběh 

nahrávání, lišil se pak i tón, ve kterém se jednotlivá vyprávění nesla. Co z toho vyplývá?  

Vyplývá z toho, že životopisné vyprávění je neuvěřitelně těkavá hmota a velice záleží na tom, 

co jsem nastínila už v úvodu – absenci ctižádosti tazatele, absolutní empatii, na důvěře mezi 

narátorem a tazatelem a na touze tazatele pomoci hledat narátorovi zasuté kamínky paměti.  

Zajímavé je v tomto světle i to, co se odehrálo off the record. Mimo jiné prohlášení, že rod 

doc. Pince pochází z jakéhosi podkarpatského šlechtického stavu atd. Přestože to součástí 

našeho tématu bylo, doc. Pinc se k tomu už nikdy nevrátil. Nemyslím si, že lhal – prostě to 

nebylo důležité. 

Zvolená metoda sledování asociací, vlastní struktury myšlení a přeskupování vzpomínek 

s sebou samozřejmě přinesla řadu technických komplikací, o nichž samotných by se dalo 

hodiny psát. Mnohačetné exkurzy k tématům, které s probíranou záležitostí souvisí a které 

ony zajímavé asociace odhalují, však ke své tečce vždy dospějí. Mnohdy to trvá pár vět, 

častěji několik odstavců. Jediným možným vyjádřením tohoto, ve své podstatě kouzelného a 

neopakovatelného přelévání a prolínání vzpomínek, bylo zachovat text – věrný jeho zvukové 
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předloze – jako vnějším způsobem nestrukturovanou masu toho, co nás nějak oslovuje. 

Protože jak říká Chálíl Džíbrán, vzpomínka je určitý způsob setkání13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Chálíl Džíbtán: Písek a pěna, Vyšehrad, Praha 1998 
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6. Přílohy 

 

Chybějící období částečně pokrývají rozhovory, které Zdeněk Pinc poskytl Českému 

rozhlasu. Jejich přepis, jakož i další jeho rozhovory, proto přikládám jako samostatné přílohy. 

  

 

- Handicap – Zdeněk Pinc – přepis vyprávění, které vysílal Český rozhlas - stanice 

Vltava, 2004, knižně in: K věcem samým, Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým 

narozeninám, Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, Praha 2005 

- Ptáci – Zdeněk Pinc – přepis vyprávění, které vysílal Český rozhlas - stanice Vltava, 

2004, knižně in: Lidé města, časopis pro antropologii, etnologii a etologii UK FHS, 

2005 

- Cikáni – Zdeněk Pinc – přepis vyprávění, které vysílal Český rozhlas - stanice Vltava, 

2004 

- Filosofie – Zdeněk Pinc – přepis vyprávění, které vysílal Český rozhlas - stanice 

Vltava, 2004 

- I od Šimáčků se dá jíst – rozhovor Jana Kašpara se Zdeňkem Pincem, SALON č.17, 

Právo 29. května 1997 

- Filosof mluvící se zvířaty – rozhovor Jana Sterna se Zdeňkem Pincem, Krásná paní, 

léto 2003 
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Handicap 
Zdeněk Pinc 
 
Mýtus je pevná půda pod nohama člověka. Mýtus je to, co člověku umožňuje, aby žil 
bezpečně. Proto každý člověk žije v nějakém mýtu a buď se v něm snaží setrvat - pak v jeho 
životě dominuje tradiční každodennost - a nebo ho z důvodu neudržitelnosti opouští, snaží se 
ho prostoupit a problematizovat, a tím se ocitá na poli filosofie. Takový mýtus je i mýtus o 
tom, že handicap - špatná událost v lidském životě - člověka postihuje a ničí. Můj případ je 
dobrým vysvětlením, proč člověk tento mýtus poměrně lehko opustí, a když se ho zbaví, tak 
se mu uleví. Já jsem ve čtyřech letech onemocněl dětskou obrnou - byl jsem tehdy jeden 
z prvních případů výskytu téhle nemoci v Československu - a ještě dřív než se můj život 
rozběhl, zastavil se. Přestal jsem chodit. Velmi brzo bylo jasné, že spoustu věcí v životě 
nebudu moci dělat. Pro mě byla tehdy ústřední událostí reflexe mého okolí. Část mé rodiny 
z babiččiny strany byla hodně nábožensky založená a ta reagovala na ten postih tak, že jde o 
boží trest a jediné jak se té věci dá odpomoci je, že se člověk pokoří, prosí boha o odpuštění a 
pak se může vyléčit. Mně tehdy - a na to si dost zřetelně pamatuji, je to jedna z ústředních 
vzpomínek mého dětství - mně ta věc dost dobře nešla do hlavy a do žaludku. Já jsem si 
nedovedl představit, co jsem v tom svém krátkém dětském životě mohl provést tak hrozného a 
neodpustitelného, že se na mě sesypala taková katastrofa. Dítě lze velmi snadno přesvědčit o 
tom, že se provinilo a ono to poměrně lehko uzná. Ale tahle nesrovnalost byla tak silně 
frapantní, že jsem se vzepřel. Nastalo u mne období dětského ateismu, v mém případě 
podloženého laickým studiem bible, protože jsem se o tom svém partnerovi, kterým se 
přičiněním příbuzných stal Hospodin, snažil něco dozvědět. Chtěl jsem si udělat jasno o jeho 
motivacích a tak jsem dříve než jiní lidé - na jiné lidi obvykle pochybnost o spravedlivém a 
dobře uspořádaném světě padne až v období dospívání - zapochyboval o tom, že Bůh je 
spravedlivý a dokonce jsem z potřeby té spravedlnosti vyvodil, že žádný Bůh nemůže být. 
Tehdy jsem objevil teorii souvislého snu. Tato teorie umožní člověku přežít určité těžké 
období proto, že sám sebe přesvědčí, že to je sen, z kterého se dříve či později probudí. Žil 
jsem tehdy divně: několik měsíců v Jánských lázních, pak mě na pár měsíců pustili k rodičům, 
pak zase do lázní a tak pořád dokola. V roce 1949, to byl můj první pobyt v lázních, ještě bylo 
povoleno, aby matky doprovázely své děti, ale další pobyty už byly bez rodičů a já jsem to 
opravdu velmi těžko snášel. Mezi postiženými dětmi se vytvoří dvě skupiny. Větší část se 
přizpůsobí životu v postižení, přijme prostředí postižených dětí za přirozené, správné, a špatně 
se cítí mezi dětmi zdravými. Dokonce je to tak, že ty lidi, které znám a mají podobnou 
diagnózu jako já, se většinou ode mě liší tím, že do Jánských lázní jezdí doteď hrozně rádi. Já 
když jsem rozum bral, to bylo zhruba ve dvanácti letech, jsem se domohl toho, abych tam 
nemusel jezdit a pak už jsem tam popravdě řečeno nikdy regulérně nebyl. Několikrát v životě 
jsem byl přinucen tam jet z důvody kontroly zdravotního stavu, zejména na začátku 
normalizace, kdy bylo podmínkou přežití, abych tam jel a tím prodloužil dobu, kdy mohu 
simulovat své postižení, abych nemohl být vyhozen z fakulty. Vždy, v těch vynucených 
pobytech, jsem se z Jánských lázní dostal velmi rychle, protože jsem tam nějakou jinou 
nemocí prudce onemocněl a museli mě otamtud propustit. 
Já jsem si vlastně vytvořil utkvělou fikci, takovou pevnou půdu pod nohama, která byla 
založena na přesvědčení, že vlastně nemocný nejsem. Není to úplně šikovná strategie pro 
život, protože tato fikce člověka cyklicky konfrontuje s tím, že jeho přesvědčení - že nemocný 
není - není reálné. Když se člověk má zúčastnit fotbalového utkání a kluci s ním nechtějí hrát, 
je to tvrdá zkušenost. Mně se však podařilo spoluvytvořit v těch klukovských partách pocit, že 
je normální, když se těchhle klukovských her účastním. Dokonce vznikla upravená pravidla, 
že když Pinc hraje berlí, tak je to regulérní a není to ruka. Podobně jsem se naučil jezdit na 
kole a plavat. Absolvoval jsem v dětství pár siláckých pokusů vyrovnat se tou nemocí zcela 
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nepřiměřeným způsobem. Vzpomenu-li na to, čím jsem chtěl být, když jsem byl malé dítě, tak 
zcela nejsilnější byla potřeba být letcem. Ta byla daná kultem sovětského pilota Meresjeva. 
Říkal jsem si, že když on mohl lítat za války ve stíhačce bez dvou nohou, co bych já nemohl 
lítat bez jedné. A jedním z nejtraumatičtějších zážitků mého dětství byl fakt, že nemohu 
chodit do tanečních. 
Handicapovaný člověk je jakoby vybrán a označen - francouzští strukturalisté pro to mají 
výraz „obětní beránek“, vyvolený proklatec, člověk, který je schopen soustředit na sebe 
agresivitu okolního prostředí, když se něco nepovede. Oidipus - jméno, které znamená 
Opuchlá noha - je vyvolený proklatec v tom smyslu, že nese zvláštní lidskou schopnost - je 
povolán k tomu, aby vyřešil otázku Sfingy a otázka Sfingy zní: co ráno chodí po čtyřech 
v poledne po dvou a večer po třech - odpověď je člověk. Oidipus na otázku odpoví, pozná tu 
záhadu, odsoudí Sfingu k zániku a tahle jeho vyvolenost, ta nejvyšší lidskost, kterou 
zosobňuje, je provázena jeho naprostým prokletím, protože zdánlivě bez vlastního přičinění je 
odsouzen k tomu, aby prožil dvě nejstrašnější hrůzy archaického člověka: aby zabil vlastního 
otce a aby se oženil se svou matkou. 
Myšlenka vyvoleného proklatce, obětního beránka společenství, je s problémem handicapu 
podle mého přesvědčení bytostně spjata. V archaické společnosti existují zhruba tři důvody, 
které mohou vysvětlit, proč náhle zavládne ve světě zlo. Ten nejzákladnější, ale zároveň 
nejhůř reparovatelný způsob výskytu zla je ten, že Bůh nebo bozi jsou z nějakého důvodu 
naštváni. To je legitimní důvod a člověk s ním nemůže mnoho udělat, leč prosit bohy o 
odpuštění. K tomuhle opatření se v archaických kulturách lidé utíkali nejčastěji. Je to 
nejpohodlnější, ale nás to ve vztahu k handicapu moc nezajímá. Druhý důvod, proč se zlo 
může vyskytnout je ten, že vlivnější síly jsou na straně čarodějů - vnějších sil - těch, kteří 
nepatří k našemu my - a s tím se v zásadě také dá dělat jen málo. Znamená to umět čarovat, 
nebo mít čaroděje mocnějšího, eventuálně schopného silného čaroděje zabít. Nejčastější 
důvod zla, a ten už podle mne s teorií handicapu souvisí, byl, když někdo v životě něco 
prošvihnul. Udělal něco, co se nesmí, tím porušil rovnováhu vesmírných sil a všechno zlo, co 
se nadále stane, se stane následkem jeho křivého skutku. Ta věc má v archaických 
společenstvích za následek, že každý člověk, který něco prošvihne, se nepokouší to utajit, 
protože utajení by působilo kontraproduktivně. Není důležité, že se o jeho skutku ví nebo 
neví, důležité je to, že cokoli dalšího špatného se stane, stane se proto, že došlo k onomu 
porušení vesmírných sil. Jediná technika, jak si odpomoci, je dozvědět se grif, jakým se 
následek odstraní a ten grif kvalifikovaným způsobem a na kvalifikované úrovni provést – 
nečastěji formou očistného rituálu.  
V každé archaické společnosti, když zabiji někoho, kdo je tomuto společenství cizí, jde o jiný 
skutek, než když zabiji někoho, kdo je součástí tohoto společenství. To biblické „Nezabiješ“ 
se samozřejmě vztahuje k tomu, že nezabiješ svého, tedy nezabiješ někoho, kdo patří k tvému 
společenství. Zabít někoho cizího zakázané není, je to dokonce v jistém smyslu žádoucí za 
předpokladu, že ti, ke kterým zabitý patří, nejsou příliš mocní a příliš vlivní. Protože krev 
zabitého volá o pomstu a ten hlas volající krve nemůže být utišen jinak, než že je prolita krev 
- v tom lepším případě viníkova. Když ovšem viník není k dispozici, postačí aspoň krev jeho 
krve a když není k dispozici krev krve viníka, v krajním případě postačí jakákoliv krev. Proto 
společnost bezmocně úpící nad strpěnou krevní pohanou potřebuje mít ve svém okolí jedince, 
kteří jsou pro tento typ pomsty k dispozici. A ti musí být rozeznatelní. Handicapovaní lidé 
v archaické společnosti často fungují v pozici jakési konzervované rezervy pro tuto příležitost. 
Je důležité vědět, že v archaických společnostech tito handicapovaní vyvolení proklatci 
obvykle nebyli příslušníci našeho společenství, ale vyvrženci jiných společenství, takže vybít 
si na nich nutnost pomsty bylo bez rizika. 
Když naproti tomu zabiji někoho ze svého společenství, neohrožuji své společenství pomstou 
(když bych v předchozím modelu vystavil své společenství riziku krevní msty, trest za to by 
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byl ten, že mě mé společenství vydá do rukou pomstitelů), když tedy zabiji někoho svého, 
zavraždím ho, musím být potrestán tak, jako biblický Kain tím, že jsem označen (Hospodin 
říká: Aby ho nikdo nemohl zabít). Kain nemůže být zabit, protože kdyby byl za vraždu Ábela 
zabit, stal by se předkem a božským ochráncem svého pokolení. To pokolení si však takovou 
pohanu nemůže dovolit. Proto musí být ze společenství vytěsněn (předci žijí v půdě své 
komunity) a určen k tomu, aby odešel a eventuálně pojal za ženu některou z cizích. Ve všech 
společnostech se ti, kdo jsou k dispozici pro eventuální očistný rituál, musí od tohoto 
společenství odlišovat. Pokud takoví lidé nejsou k dispozici uvnitř tohoto společenství, najdou 
se na jeho pomezí. Je-li v tom společenství někdo zřetelně označen barevnou skvrnou nebo 
nějakým fyzickým defektem na obličeji nebo jiným nejlépe v okamžiku zrození se vyskytující 
anomálií, je to příznak vyvolenosti. Vyvolení a prokletí jsou dvě stránky téže mince. Genialita 
a šílenství jsou v jiném smyslu také dvě stránky, které spolu souvisí. Mýtus o beránku, který 
snímá hříchy světa, musí být spojen s nějakou představou handicapu. V archaických 
společnostech, třeba v hebraismu, je to v zásadě tak, že člověk, je-li věřící, musí v průběhu 
každého dne vyslovit několik desítek požehnání všech událostí, které ho ten den potkají. 
Každé ráno žehná slunci a Bohu že zase stvořil svět a to i v situaci, kdy ho potká něco velmi 
nepříjemného, například nemoc. První správná reakce na postižení nemocí je poděkování. 
Zvěstování toho, že Hospodin nepochybně dobře činí, když tu nemoc seslal na mě. 
V archaických společnostech byla totiž velmi rozšířená myšlenka, že dobrých i špatných 
skutků ve světě je konečné množství. To znamená: žije-li člověk tak, že si v průběhu svého 
života nechá dobrý skutek, který ho potká, tak tím sumu dobrých skutků ve vesmíru o jeden 
snižuje. Úplně správné vlastně je, že když mě potká dobrý skutek a já ho nutně nepotřebuji, je 
rozumnější ho propustit, aby se dostal k někomu, kdo tu dobrou věc potřebuje víc než já. 
Stejné je to i se skutky špatnými. Když z toho konečného počtu špatných skutků nějaká 
hrozná věc, smrtelná nemoc například, letí světem a padne na mě, je to vlastně štěstí, protože 
nepadla na někoho jiného, už je obsazená, nemůže se tedy šířit, za předpokladu, že ji zvládnu. 
Proto má ve starozákonním smyslu vyvolení podobu zápasu a člověk se v něm musí osvědčit. 
Tohle pochopit je lidské dospění. Mně trvalo několik desetiletí, asi tři, než jsem přišel na to, 
že žehrat na to, co mě postihlo, je k ničemu. 
To je totiž druhá možnost. Člověk nemusí v životě pronášet požehnání a poděkování za 
události, které ho potkají, ale může žehrat. Může litovat toho, a zejména sebe sama, že je 
chudák a nemá štěstí. Všimněme si, že málokterý moderní člověk je vůbec ochotný se k tomu, 
že má štěstí, přiznat. Když se dnes někoho zeptáte jak se má, v lepším případě odpoví 
„Nestojí to za moc“. To by v archaickém světě bylo krajně podezřelé. Tam naopak člověk 
musí vyjádřit dík za to, že se má tak, jak se má, protože se má dobře. Řecké sloveso 
eupratein, které zakládá etický diskurs, má zvláštní etymologii, která je v češtině obtížně 
pochopitelná. Sloveso eupratein znamená, že je dobrý jen ten, komu se dobře vede. Dobrý 
král se pozná podle toho, že se mu jako králi daří. Člověk, který koná dobré, nese také dobré 
následky. Člověk, kterému se špatně vede, si to, že se mu špatně vede, zaslouží. 
Já jsem po těch třech desítkách let svého života pochopil, že Hospodin se mnou zřejmě měl 
nějaký záměr, když na mě ve čtyřech letech seslal chorobu, která můj život vrhla úplně jiným 
směrem. Kdybych se totiž podíval, jak by se můj život odvíjel, kdyby mě ta nemoc byla 
bývala nepostihla (to je samozřejmě třeštění na úrovni sci-fi, ale sociologicky lehce 
zdůvodnitelné), tak bych spatřil své spolužáky, kteří nebyli nemocní, kteří v Příbrami 
studovali na štajgry na hornické průmyslovce nebo geologické průmyslovce, jejich osud byl 
spjat s uranovými doly, často také s kulturním prostředím, které uranové doly provázelo, 
takže když se podívám, co by se mnou bylo, kdyby na mě Hospodin nezanevřel do té míry, 
jak říkala moje prateta Milča, že na mě seslal tu nemoc, tak bych asi dneska byl opilej štajgr, 
který svůj život spíše zmarnil. Tím nechci říct, že v tom vyvolení, a já té své nemoci dneska 
rozumím jako vyvolení ne jako prokletí, jsem se osvědčil. Po třech desetiletí svého života 
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jsem se začal snažit ve své roli osvědčit, snažil jsem se přestat být netrpělivý a přestat 
uvažovat o tom, k čemu je dobré to, co se se mnou děje. Ono se to totiž ukáže. Velmi 
důležitou součástí téhle historie bylo, že jsem ve třiadvaceti letech byl donucen stát se 
invalidou. Bylo krátce po Srpnu 68, začínala normalizace, ale já jsem přece invalidní nebyl! 
Přestal jsem jezdit do lázní, přestal jsem se léčit, nebral jsem invalidní důchod, dostudoval 
jsem Filosofickou fakultu, domohl se jakéhosi společenského uznání, stal jsem se 
talentovaným mladým intelektuálem a najednou se ukázalo, že těmto věcem je konec a že 
jediná šance, jak přežít, je stát se invalidou. Já jsem řadu let svého života prosimuloval, abych 
nemusel opustit zaměstnání, ke kterému jsem se domníval být povolán. Bylo trpké, když jsem 
po několika letech zjistil, že člověk nemůže simulovat až do penze, že si musí, normalizace 
nenormalizace, najít jinou identitu a den co den se pokoušet o nové osvědčení. 
 
 
Připravil a přepsal: Jan Kašpar 
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Volný jako pták? 
Zdeněk Pinc 
 
 
Mýtus „volný jako pták“ je spíše reklamní slogan. Jestli někdo není volný, tak je to pták. 
Ostatně: žádný živočich, kromě člověka, nemůže být svobodný. Takový je základní rozdíl 
mezi člověkem a zvířetem. Člověk je bytost, která nemá žádné přirozené prostředí - může žít 
téměř kdekoli, protože je schopna se v novém prostředí adaptovat, zatímco zvíře – u ptáků je 
to zvlášť markantní – je na své prostředí odkázáno, není schopné ho měnit a opustit ho. 
Nejmarkantnější je to u takových živočichů, kteří jsou monofágy, tedy ti, co jedí jenom jednu 
věc. Tito monofágové nejsou schopni svou dietu změnit. Nejtypičtější monofág je roztomilý 
australský medvídek koala, který umí jíst jenom eukalyptové listy, jejich výhonky a jenom 
pokud jsou čerstvé. Jakmile se nechají výhonky zapařit, vylučuje se z nich jistá dávka 
kyanidu, která ty roztomilé tvorečky zabíjí. Koalové mohou žít jenom tam, kde jsou 
eukalyptové pralesy a nikde jinde. Zoologická zahrada, která by chtěla pěstovat koaly, by se 
musela postarat o dostatek eukalyptů. Člověk je naproti tomu polyfág, „žere“ úplně všechno, 
a dokonce i když bude donucen jíst něco, „co se nejí“, tak to přežije. Proto vazba na určité 
prostředí je u člověka velmi volná. Lidské dějiny jsou prostoupeny skutečností, že jednotlivé 
epochy vlastně vyvolává nějaký katastrofický tlak, který donutí lidi žít tak, jak se dosud 
nežilo. 
Můj dlouholetý životní kontakt s ptáky byl asi vyvolán moji potřebou mít nějaký 
zprostředkovaný kontakt s přírodou, když jsem ten normální kontakt, kvůli svému postižení, 
svému ochrnutí, moc dobře mít nemohl. Měl jsem dva velké životní koníčky. Choval jsem 
chrty, kteří za mě běhali a choval jsem ptáky, protože oni ve mně budili iluzi volnosti. Toužil 
jsem mít ovšem takové ptáky, kteří, i když by mohli ode mne ulítnout, neulítnou. Téhle 
zvláštní věci, tomuto vztahu, který se dá navázat přes bariéru druhů, tomu já říkám 
domestikace. 
Domestikace je lidský způsob jak se „se učinit doma“, jak zdomácnět v nějakém prostředí, 
které původně domácí není. Vždycky říkám, že člověk je takový domestikovaný tvor, 
k němuž neznáme divokou formu. U všech ostatních domácích zvířat víme jak vypadal jejich 
divoký předek. U člověka ne. U člověka o tom máme jen stopu ve starém Eposu o 
Gilgamešovi, kde se dozvídáme, jak byl onen lidozvěr, jak hezký Matoušův překlad 
charakterizuje Enkidua, Gilgamešova pozdějšího druha, tedy jak byl lidozvěr Enkidu, který 
žil v lese, chodil pít se zvířaty a byl chlupatý, zcivilizován, jak byl domestikován. Byl 
přilákán do města a forma, jakou se tak stalo, není náhodná, je charakteristická: alkohol a 
děvka. Podíl těchto dvou jevů na polidštění onoho lidozvěra je, myslím, velmi signifikantní. 
Člověk je tedy domestikovaný tvor, jehož domestikace spočívá ve schopnosti zdomácnět 
v původně cizím prostředí. To není tak, že příroda je pro člověka matka a že je mu v ní dobře. 
Naopak. On z ní má hrůzu a potřebuje se před ní schovat. Pro středověkého evropského 
člověka je největším nepřítelem les. Všechno zlé přichází z lesa. Že by středověký člověk měl 
chránit les, to je absurdní! Naopak, to nejrozumnější, co se s lesem dá udělat, je vypalovat ho, 
zničit ho a najít místo, kde se dá žít. Proces domestikace je cosi, co člověka nutí, aby to, co se 
kdysi stalo jemu, dělal i druhým. Aby k sobě připoutával jiné živočichy. Biblický příběh o 
Adamovi a Evě je pro mne velmi významný mimo jiné tím, že se odehrává v zahradě, tedy 
v umělém prostředí. Gilgamešův příběh je charakteristický tím, že se odehrává ve městě, také 
v umělém prostředí. Všechny stopy domestikace, které jsme schopni za posledních řekněme 
patnáct tisíc let vysledovat mají podobné konotace. 
Domestikovat volného ptáka je velmi obtížné. V zásadě nejsnáze se toho dosáhne tím, že se u 
ptačího jedince zlomí jeho přirozené vtištění. Dělali to lidé od dávných časů, když nějakého 
malého ptačího tvorečka, ještě nedospělého, uměle dokrmili. Pak se mezi dokrmitelem, 
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pseudorodičem, a dokrmencem, pseudodítětem, vytvoří vazba, která učiní ty dva na sebe 
vzájemně odkázané. Klasické a krásné příběhy o těchhle věcech známe od Konrada Lorenze. 
Když si tento zakladatel etologie rozhodl pořídit housátko Martinu, vycházel z přesvědčení, 
že mezi husím mládětem a předmětem, na které se vylíhnuté husí mládě fixuje, se vytvoří 
vztah dítěte a matky. Lorenz se nechal od toho vylíhnutého housátka vtisknout jako jeho 
matka - a pak vznikly potíže. Dokud byla husička Martina malá, nosil ji Lorenz v košíku na 
ruce, aby si mohli mezi sebou neustále vyměňovat důležité informace, které spočívaly 
v podstatě v tom, že jeden volá „Kdepak jsi?“ a druhý odpovídá „Tady jsem!“. Dokud toto 
ujišťování, kde jsem já a kde je ten druhý, má náležitou odezvu a náležitou intenzitu, 
v mláděti i v matce je vyvolán pocit bezpečí. Když byla husička Martina větší a nechtěla už 
zůstávat v košíku a začala chodit po zemi, vznikl problém - Konrád Lorenz byl příliš vysoký 
na to, aby jeho hlas, který od hus odposlouchal, k Martině dolehl. Proto musel začít chodit 
neobyčejně komickým způsobem, jakoby na bobku, opíraje se o ruce, aby se s Martinou 
mohli o vzájemné přítomnosti ujišťovat. Z jeho knížek víme, že když kolemjdoucí sledovali 
počínání ctihodného pana profesora, který chodil po čtyřech, vydával divné zvuky a ujišťoval 
se s housátkem skrytým v trávě o vzájemné blízkosti, lidé definitivně nabyli dojmu, že se pan 
profesor zbláznil a zavolali na něj doktora. 
Vazba, kterou člověk vytvoří tím, že se vtiskne jako rodič k nějakému mláděti, může v jisté 
míře pominout a v jisté míře nikoliv. Když byly mému nejstaršímu synovi Františkovi čtyři 
roky, vyhrál v tehdejší státní loterii 500 korun a rozhodl se, že si na nejbližší ptačí výstavě 
Ornita Olomouc koupí slona. A protože já jsem na tu výstavu chtěl jet, nevykládal jsem mu, 
že tam žádní sloni nebudou, že se sloni nedají koupit a že slona nemůžeme mít. Prostě jsme 
tam s chovatelským autobusem odjeli a to malé dítě prošlo tu obrovskou expozici, kde se 
vyskytovaly tisíce ptáků, od první klece až po poslední, a neprojevovalo netrpělivost. Čekalo 
prostě na sál, kde budou sloni a kde bude moci vynaložit tu pro něj nepředstavitelnou částku 
pěti set korun a uskutečnit obchod. Když už jsme byli opravdu až na konci expozice, musel 
jsem s pravdou ven, že žádní sloni nebudou. Na Františka padla tíseň, která se vyléčila tím, že 
v poslední místnosti byli v malých klecích vystaveni dokrmení ptáci a byla tam také jedna 
majna kobylčí, která s ním navázala kontakt, začali se spolu hašteřit a kamarádit. Slovo dalo 
slovo a od českolipského chovatele Tomáše jsme tu majnu koupili. On ji ale nemohl z té klece 
za tu pětistovku vyndat, takže jsme museli počkat až výstava skončí. Dohodli jsme se, že nám 
ji pošle poštou. Já jsem mezitím odjel do lázní a když jsem se vrátil, zjistil jsem, že majna už 
je doma a tyranizuje celou naši rodinu. 
Majna je středoasijský špaček, dosti agresivní. Ke mně však pojala téměř hříšnou náklonnost 
a považovala mě od samého počátku za svého samečka. Dokonce jsme spolu založili rodinu 
v kuchyni, kam nepouštěla moji ženu - jednou jsme tam našli snůšku modrých vajíček, na 
kterých majna oddaně seděla a očekávala, že se vylíhnou moje mláďata, což samozřejmě 
nemohlo nastat. Zároveň obdobně hříšný vztah navázala v jiné místnosti moje žena se 
samečkem korely, který se pro změnu zamiloval do ní. A jednou se velmi dojemným 
způsobem stalo, že tihle dva špatně vtištění ptáci se dostali do společného prostoru. Majna z 
kuchyně a korelák z pokoje vlétli do haly, kam jsme je normálně nepouštěli, protože jsme 
měli strach, že by majna tomu koreláčkovi ublížila - a v tom okamžiku se do sebe bláznivě 
zamilovali. Je to asi takový milostný vztah jako mezi žirafou a hyenou, protože vzdálenost 
mezi těmito dvěma ptačími druhy je daleká. Začali se jeden druhému dvořit do té míry 
směšným a dojemným způsobem, že jsme došli k názoru, že je nutné postarat se o partnery 
pro oba. Základní teze celého mého chovatelského života je spojena s tím, že když už člověk 
k sobě nějakého takového jedince z přírody uváže, musí se mu postarat o co nejnormálnější 
život a k tomu patří samozřejmě právo rozmnožovat se. Sehnat korelí samičku nebylo těžké, 
sehnat samce majny poměrně obtížné bylo, ale povedlo se. Když se to stalo, majna svého 
samečka málem zabila. Opravdu jen na poslední chvilku se podařilo té vraždě zabránit. 
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Časem si na sebe zvykli, založili rodinu, opakovaně jsme vyváděli mláďata, ale celou tu dobu 
ta majní samice považovala za otce těch mláďat mě, do její voliéry jsem mohl lézt jenom já a 
kdykoliv jsem tam vlezl, zahnala svého manžela to nejzazšího kouta klece. On se tam pokorně 
zdržoval, já si směl prohlížet mláďata, majna mi seděla mi na rameni a svým ptačím 
štěbetáním mi říkala něco v tom smyslu: „Táto, podívej se, jak nám ty děti pěkně rostou“. 
Když jsem nebyl doma, nebo jsem byl líný se o své ptáky starat a musel tam jít někdo jiný 
z naší rodiny, utrpěl krvavá zranění, protože byl předmětem agresivity obou. 
Fixace přes bariéru odlišných druhů je strašně zajímavá. Když šimpanzice Washoo, kterou 
naučili mluvit jazykem hluchoněmých, znakovou řečí, byla postavena před úkol, aby 
roztřídila obrázky lidí a zvířat, aby na jednu hromádku dávala obrázky lidí a na druhou 
obrázky zvířat, provedla tento úkol opakovaně s jedinou chybou: svoji fotografii vždy 
přiřadila k lidem, zatímco portréty jiných šimpanzů vždy přiřadila ke zvířatům. Já jsem 
přesvědčen, že mnozí špatně vtištění ptáci, dokrmenci, považují sebe sama za příslušníky 
lidského rodu, zatímco ostatní příslušníky svého rodu považují za jiná zvířata. Na těchto 
nepřirozených vztazích, a člověk je nepřirozené zvíře, je zvláštní, zajímavé a silné to, že se 
nemohou odestát. Jakmile vazba, jíž je jeden připoután k druhému, přestane jednomu článku 
tohoto svazku vyhovovat a chce se toho druhého zbavit, najednou zjistí, že přerušit pouto není 
možné – ten tvor se téměř nikdy nemůže vrátit do původního prostředí, i když kupodivu my 
lidé často děláme za neuvěřitelných komplikací a obětí pokusy, jak tyto procesy vrátit zpátky. 
Nedávno proběhla novinami smutná zpráva o tom, že Willy, ona slavná filmová kosatka, 
kterou za značné finanční podpory různých korporací vrátili do přírody, osvobodili ho, se 
vrátil - Willy nechtěl být svobodný, chtěl zůstat s lidmi, protože patřil k lidem a ne ke 
kosatkám. Nevím, jak tahle historka dopadla, ale většinou podobné příběhy dopadnou smutně, 
a to tak, že osvobozený jedinec zemře, že se nedokáže do přírody vrátit. 
Myslím, že smyslem této cesty není cesta zpátky. Smyslem této cesty je cesta dopředu 
k jakémusi bratrství a spolupráci tak, jak to popisuje příběh Eposu o Gilgamešovi - Gilgameš 
a Enkidu spolu vykonají mnohé hrdinské činy, dokonce svými činy vyvolají žárlivost a hněv 
bohů, a jeden z nich za to musí zaplatit životem. Vybrán je charakteristicky Enkidu a 
Gilgameš na Enkiduově smrti pochopí, co vlastně smrt u člověka je. Člověk je vlastně jediná 
bytost, která ví o své smrtelnosti - a přežije to. Gilgameš propadne děsu, když Enkidu zemře a 
následující část příběhu je věnována tomu, že hledá rostlinu nesmrtelnosti. Po velkých 
peripetiích a dobrodružstvích se mu ji podaří najít, ale přemůže ho únava, podlehne spánku – 
ve všech archaických společnostech je spánek metaforou smrti – usne, vyleze had a tu rostlinu 
sežere. Nejdůležitější rostlinu lidského života vyplýtvá nejnižší bytost jaká je v lidské 
společnosti myslitelná, had. Gilgameš vidí, že nesmrtelnosti dosáhnout nemůže i když je ze 
dvou třetin bůh, jen z jedné člověk. Zbývá mu tedy udělat to, co je lidské - zanechat po sobě 
památku. Postaví hradbu, postaví město, něco, co trvá a umožní nám, abychom život předali. 
Můj přítel a učenější kolega profesor Sokol krásně rozlišuje mezi a životem a mým životem. 
Vykládá, že v moderní společnosti se zahnízdila představa, že život je vlastně můj život, 
jenomže můj život a život jsou v jakémsi smyslu opozita. Já nežiju život, ale život žije mne. 
Já nemám žádný život, život má mne, život se děje skrze mne, můj život je něco, co já jsem 
nezařídil, co jsem dostal. Život je dar a na mně záleží jenom to, jestli tento dar předám. Ta 
zvláštní lidská vlastnost, ona schopnost snést svou smrtelnost - nebo svou smrtelnost nesnést a 
spáchat sebevraždu - je spojena se zvláštní lidskou schopností přerušit tok života. Úkolem 
člověka je to, co staří chápali jako základní kořen náboženství - schopnost vděčnosti za dar 
života, schopnost svědčit o tom, že se se mnou zacházelo lépe, než jsem si zasloužil, 
schopnost nemoci si tuhletu zkušenost nechat sám pro sebe. Oplatit ji. Kompenzovat dar, 
kterého se mi dostalo. 
Skvělý americký zoopsycholog Roger Fouts, který napsal knížku o šimpanzích experimentech 
s názvem Nejbližší příbuzní končí příběh vyprávění o family Washoo - o rodině, která vznikla 
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z šimpanzů a lidí, kteří spolu žili pohromadě - pro mě nepochopitelným způsobem, když 
vykládá, jak výzkumníci věnovali velké úsilí na to, aby se ti polidštění šimpanzi - pozůstalí 
veteráni kosmického, kosmetického a zdravotnického výzkumu, kteří měli to štěstí, že dožili 
svůj život v péči zoopsychologů – dále nerozmnožovali – utráceli peníze za šimpanzí 
antikoncepci. To je ovšem něco, co ve mně vyvolává protest a odpor. Můj celoživotní vztah 
ke zvířatům s sebou nesl pocit velké odpovědnosti a obav z toho, že se o svěřená zvířata 
nepostarám náležitým způsobem a ona onemocní a zemřou. Odvaha činit tak znova byla u mě 
alespoň do jisté míry vykoupena představou – a dokonce si u jednotlivých druhů vedu bilanci, 
jestli jsem jich více svou péčí zahubil nebo jsem způsobil, že se život toho druhu obohatil o 
určitý počet jedinců - , že nejde o to, aby taková rodina dožila v pokoji a klidu, ale aby ve 
svém životě pokračovala. V onom šimpanzím společenství naopak vznikla potřeba vytipovat 
jedince, které by bylo možné zpátky reintrodukovat do přírodního prostředí. Věnovalo se 
tomu velké množství peněz, velké množství badatelského úsilí, většina experimentů byla 
neúspěšná, ale několik málo se jich přece podařilo: několik relativně malých lidmi 
vychovaných šimpanzů se vrátilo do přírodního společenství. Vloni na jaře byl v Praze 
francouzský šimpanzolog profesor Lestell, který vyprávěl, že se v těch šimpanzích 
společnostech, která už třicet nebo čtyřicet let  sledují v Africe výzkumnické týmy následkem 
reintrodukce, následkem návratu některých šimpanzích jedinců z lidské komunity, výrazným 
způsobem změnilo chování těchto společností. Že se ti divoce žijící šimpanzi od páriů, kteří 
k nim byli přijati zpátky z lidského společenství nějak dozvěděli, že lidí se není třeba bát, že 
jsou slabší než šimpanzi. To je reálně pravda: dospívající samec vyřídí několik lidí svou silou 
velmi snadno. A tak se ta šimpanzí společenství začala chovat jinak. Výzkumníci se pro ně 
náhle stali teritoriálními konkurenty a šimpanzi se začali vůči nim chovat agresivně, dokonce, 
řekl Lestell, začali badatelé zcela vážně uvažovat o tom, že budou muset začít používat pušky. 
Ne proto, aby šimpanze stříleli, ale aby je plašili a vrátili jim alespoň trochu respektu. 
Dnešní věda už je většinově přesvědčená, že hranice mezi šimpanzi a lidmi není pevná, není 
fatální, naopak se zdá, že šimpanzí společenství už hranici vztahu mezi člověkem a zvířetem 
překračují, že jsou jakoby blíž k nám než k zvířatům. Kdyby byla tahle myšlenka vážně 
přijímána před řekněme sto lety, šimpanzi by neměli šanci na přežití. My lidé bychom je 
nepochybně nemilosrdně vyhubili. Zachovali jsme se k nim laskavě jen proto, že pro nás byli 
roztomilými zvířaty. Doufám, že spolupráce tohoto jakoby nejmladšího příbuzného člověka – 
šimpanze - a člověka nemůže být přerušena. Dneska je zřejmé, že šimpanzi vytvářejí kultury, 
že jejich jednotlivá společenství mají své zvyky, které se od sebe liší, a budou-li mít dostatek 
času, uvidíme možná něco z dávnější historie lidského rodu. 
Nemám zkušenost se soužití s šimpanzem, mám zkušenost se soužití s ptáky. Jsou to velmi 
soukromé, dlouhodobé a hluboké zkušenosti, a ukazují, že takové soužití je možné a 
smysluplné, že vede, snad, i k nějakému vzájemnému obohacení. 
 
 
Připravil Jan Kašpar  
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Cikáni 
Zdeněk Pinc 
 
Mýtus o adaptovatelnosti cikánu na život v normální společnosti by se dal vyprávět také 
z druhé strany – jako mýtus o neadaptovatelnosti cikánů na život v normální společnosti. Já 
jsem se k problematice Romů – tehdy to ještě byli cikáni – dostal asi před třiceti lety. Řízením 
osudu jsem byl přinucen stát se pracovníkem správy sociálních služeb tehdejšího národního 
výboru hlavního města Prahy pro otázky cikánského obyvatelstva. V rámci normalizačních 
změn se pro mě už nenašlo v této společnosti žádné jiné místo a toto cikánské pracoviště se 
tehdy vytvořilo zásluhou některých mých mladších kolegů z fakulty. Bylo to místo, kde mě 
byli ochotni přijmout a zároveň to také bylo místo, kam já jsem za žádných okolností nechtěl 
– cikánů jsem se tehdy velmi bál a bál jsem se i toho, že se nedokážu přizpůsobit podmínkám, 
ve kterých je tam potřeba pracovat. Strávil jsem tam pak více než tři roky, které patří 
k nejzajímavějším letům mého života. Odešel jsem až po Chartě. Z tohoto pracoviště byl asi 
vůbec největší odpad chartistických živlů. Vedle otázky Romů se tam řešila i problematika 
propuštěných vězňů a pracovníci správy sociálních služeb tak viděli odvrácenou tvář života 
v socialistické společnosti častěji a naléhavěji než ti druzí.  
Když  na tuto svoji zkušenost tehdejší doby vzpomínám, tak mi nejvíc vytane na mysli setkání 
s mým tehdejším klientem, doyenem a patriarchou jednoho zajímavého cikánského rodů Žigů, 
kteří tehdy bydleli v jednom rozpadajícím se domku na Střížkově – já jsem byl kurátor pro 
otázky cikánského obyvatelstva v Praze 8. V tomto domku jsem jednou absolvoval, aniž jsem 
ještě tušil co to je, invitační intervew – to je termín antropologů – kterým se ve všech 
archaických kulturách člověk uchází o to, aby byl přijat do společnosti. Je to jakási povinná 
procedura, silně ritualizovaná, která rozhoduje o tom, zda-li je člověk host, vetřelec, může-li 
se stát členem kmene nebo stane-li se nepřítelem. Já jsem tehdy nevěděl o co jde a spíše jsem 
si myslel, že hovořím s panem Žigou jako představitel státní moci a invitační interview dělám 
já s ním. Ale bylo to obráceně. On se mě tehdy na začátku zeptal: „Katar sal?“, odkud seš? Já 
jsem se chtěl pochlubit tím, že umím trochu cikánsky, tak jsem mu odpověděl: „Já jsem pale 
Žižkovov“, jsem ze Žižkova. Tenkrát se stala ta důležitá věc, která pro mě představuje jeden 
z takových nejzákladnějších šoků, které jsem v soužití s romským obyvatelstvem zažil. On se 
na mě tak udiveně podíval a říkal mi „katar sal pale Slovensko?“, odkud seš ze Slovenska?. 
Chtěl, abych řekl, z které jsem cikánské osady. Dodneška neumím úplně odpovědět na otázku, 
jak se mohlo stát, že se mě takhle ptal. Původně jsem si myslel, že už je asi starý a vůbec 
nevidí a nepozná, že na první pohled nejsem Rom, nemohl by si mě s Romem splést. Tehdy 
jsem odpověď na tuto otázku neuměl dát, dnes ji vím poměrně bezpečně. On se v té situaci 
zachoval neobyčejně zdvořile a vstřícně – rozhodl se totiž předstírat, že neví, že nejsem Rom. 
V invitačním interview je velmi důležité zjistit, odkud seš ze Slovenska, protože následuje 
otázka „Krojstro dad?“, kdo je tvůj táta? A ty musís říct cikánskou přezdívku, kterou je tvůj 
táta v tom prostředí znám. Když ho zná, tak se dohodnete, v jakém stupni přátelství či 
nepřátelství spolu jste a můžete mluvit dál. Když se nenajde stupeň přátelství či nepřátelství 
po otcovské linii, následuje otázka „Krojstri daj?“, kdo je tvoje máma? A celá procedura se 
opakuje. Procedura je poměrně dlouhá a končí tím, že hospodyně přinese mísu pokrmů a 
řekne: „Cha!“, jez. To znamená, že jsi host. Tehdy se už nesmí za žádných okolností jídlo 
odmítnout. Je velmi zajímavé, že v romských rodinách, kterých jsem prošel stovky, si dávali 
velký pozor na to, aby mi nikdy nenabídli něco, co bych měl důvod odmítnout – abych je 
neměl důvod a možnost urazit. Takže v rodinách, které byly sociálně – řekněme pokud jde o 
hygienické návyky – velmi nestadardní, se starali o to, aby nabízeli pouze kafe, nic k jídlu, a 
v některých rodinách dokonce nabízeli pouze uzavřené lahvové pivo, které před očima 
otevřeli a člověk ho z flašky, po dělnickém způsobu, vypil. 
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Stalo se mi jednou, že se mě v jedné takové velmi sociálně slabé rodině hospodyně zeptala: 
„A pán doktor, je to pravda, že jste u Siváků pil pivo?“. Já jsem odpověděl: „No nabídli mi 
pivo, tak jsem považoval za neslušné ho odmítnout.“ – „To byste si u nás dal kafe. My jsme 
lepší lidi. U nás byste si dal kafe“. V takovýchto situacích člověk musí přitakat. Ve všech 
archaických společnostech je základní společenský rituál řízen zdvořilostní politikou, která 
rozhoduje, jak se k sobě kdy máme. Starý pan Žigo mě tehdy povýšil do stavu Romů – udělal 
ze mě človeka. Cikánské slovo rom znamená muž, člověk. To není tak, že jsme implicitně 
všichni lidé. O tom rozhodla biologická věda, ale etnologie a antropologie ukazuje, že lidstev 
je na zeměkouli původně velmi mnoho. Každé etnikum považuje sebe sama za lidi a ty 
okolní, ty kteří nejsou a nespadají pod domácí intenci my, ti nejsou za lidi považováni. 
Cikánsky se ne-člověk řekne gádžo a znamená to nekastovní. Znamená to „ten, kdo nemá 
tvář“. Dalo by se říci, že je to ten, pro koho statut býti lidskou bytostí neplatí. Proto také není 
úplně rozumné některé kategorie z jedné kultury přenášet do kultury druhé. Třeba cikánské 
slovo pravda, čačipen, se etymologicky dá vyložit tak, že je odvozeno od slůvek čáčo, to se 
říká o malém dítěti, roztomilé, milé, a phenel, říkat. Pravda je to, co je milé říci. Pro Roma je 
nejdůležitější odhadnout, co chce host slyšet, jakou odpověď očekává a má-li dodržet 
zdvořilostní rituál, tak mu ji musí říct. Když jsme v průběhu práce u sociálních služeb dělali 
první sociologický výzkum našeho života, tak jsme v něm také měli otázku „umíte 
cikánsky?“. První rok výzkumu skoro všichni naši klienti spontánně odpovídali, že cikánsky 
neumí. To nám bylo divné, protože v zápětí začali cikánsky pokřikovat na děti nebo na 
manželku. Asi po asi roce jsme pochopili,  že oni očekávají, že my očekáváme, že cikánsky 
umět nebudou, že nechceme, aby uměli cikánsky, a tudíž považovali za svou povinnost 
pravdivě odpovědět, že cikánsky neumí. Asi po roce přišli na to, že my chceme, aby cikánsky 
uměli, takže všichni začali říkat, že cikánsky umějí. A když se jich člověk zeptal, jak se řekne 
cikánsky tohle nebo onohle, tak zpravidla nevěděli, protože málokterý Rom umí dneska 
cikánsky plynně a dobře. To, že pravda znamená to, co je milé říci, samozřejmě určitá 
očekávání ve společnostech značným způsobem modifikuje. Domluvit se v těchto 
souvislostech napříč kulturami není vůbec jednoduché. Nedávno jsem četl v jednom hezkém 
interview, které poskytl biolog žijící částečně v Čechách a částečně v Papui na Nové Guiney, 
že jeho největší překvapení při setkání s tamější populací bylo zjištění, jak nebezpečné je 
budit v domorodcích dojem, že Vám na něčem, co právě teď s nimi děláte, příliš záleží. 
Jakmile v nich tento dojem vzbudíte, začnou mít pocit, že byste jim za to, že v tom můžete 
pokračovat, měl něco dát – a to něco velmi cenného, protože oni jinak té situaci nerozumí. To 
úplně koresponduje s jedním velmi silným zážitkem správce sociálního pracovníka pro otázky 
cikánského obyvatestva. Já jsem mnoho let, ještě poté, co jsem už u správy nepracoval, vedl 
oddíl cikánských dětí, se kterými jsme pořádali letní tábory. Na letní tábory většinou nebyly 
skoro žádné peníze a samozřejmě bylo naprosto nemožné dosáhnout toho, aby rodiče dětem 
na tábor peníze dali nebo dokonce i jen malou částkou přispěli. Byli vychováni ve 
společnosti, která když pořádala nějakou akci pro cikánské děti, tak jim dala celé vybavení – 
tepláky, krátké kalhoty, plavky, všechny věci, které na té akci budou potřebovat – a dokonce 
ještě rodiče, pakliže dítě na takovou akci se státní správou pustili, eventuálně dostali i nějakou 
podporu. Takže když vyvstala otázka, že nám záleží na tom, aby jejich dítě jelo na tábor, tak 
bychom jim za to – sakra - měli něco dát. V této situaci se velmi těžko vyjednává a často 
vznikají konflikty očekávání, které ve společnosti působí velmi obtížné stavy. 
Jeden můj přítel, jeden z nejvýznamějších českých indianologů, někdejší vyslanec 
v Kolumbii, Mnislav Zelený, byl přijat do dvou indiánských kmenů v Jižní Americe. My jsme 
spolu za bývalého režimu tu a tam psali něco do radia, hlavně tedy na jeho jméno, protože já 
jsem pod tím nesměl být podepsaný. Naše pořady byly dost oblíbené a celé byly založeny na 
tom, že on mi vyprávěl svoji zkušenost s indiány a já jsem se ji pokoušel nějakým způsobem 
interpretovat tak, aby byla pochopitelná pro českého člověka. Jeden z jeho nejlepších příběhů 
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byl o jeho cestě ke kmeni Warajů, který žije v džungli na pomezí Paraquaye a Ekvádoru a je 
nepřátelský vůči cizincům. Poslední člověk, který tam byl před Slávkem, Japonec, byl tímto 
kmenem zabit, a to přestože warajové věděli, že taková vražda civilizovaného člověka je tvrdě 
sankcionovaná. Poslali na ně helikoptéry, mnoho Warajů přišlo o život a další museli na 
dlouhou dobu utéct do sousední země. Slávka tam nechtěli dlouhou dobu pustit a když už ho 
tam konečně pustili, tak chtěli, aby zjistil, proč se taková věc stala. On tam žil několik let, byl 
přijat do kmene, vrátil se odtud, ale to, proč jeho předchůdce zabili, nezjistil. Když se mi to 
pokoušel vysvětlit, tak říkal: „Vlastně po celé ty měsíce, co jsem u nich žil, jsme se podle mě 
nebavili o ničem jiném, než o tom, proč ho museli zabít. Ten člověk udělal něco strašného, 
něco co všichni věděli, že se dělat nesmí, a oni neměli žádnou jinou volbu, než ho zabít.“ Ale 
co bylo to „strašné“, to se Slávek nikdy nedozvěděl a občas měl pocit, že kdyby se začal 
vyptávat ještě víc a důkladněji, tak že by se také dopustil něčeho strašlivého a oni by pak 
museli zabít i jeho. Taková věc obvykle souvisí s tím, že člověk si buď nechce vzít ženu, 
kterou si vzít musí, nebo si naopak chce něco začít s ženou, se kterou si nic začít nesmí. Že jí 
něco, co lidé nejedí nebo naopak nejí něco, co lidé jíst musejí. Takto probíhají tyto věci. 
Zkušenost soužití s romskou kulturou je velmi podobná té zkušenosti s velmi vzdálenou 
indiánskou kulturou Warajů, protože okolnost, že k Warajům se musí jet měsíce pralesem, 
než se k nim člověk dostane a k Romům se člověk dostane ve stejné ulici nebo dokonce ve 
stejném domě, tady nehraje roli. Problematika soužití je daná tím, že romská společnost 
vlastně nikdy – nebo minimálně po dlouhá století – nebyla kompletní společností. Jsou to 
izolované kasty, které se ocitly v cizím společenství a svůj život v tomto společenství frázují 
podle struktury, kde důležitou roli ve společností hrají ti, kterým oni říkají raja – pánové, 
kteří mají statut velmi podobný tomu, který mají v archaické společnosti bozi. Raja mohou 
všechno a jsou nepochopitelní. Dělají věci, které člověk, obyčejný rom, udělat nemůže. Také 
když se takový ráj, takový pán, dostane do nějakých obtíží, umí si poradit. Zatímco chudák 
Rom, chudák člověk, ten to odskáče. Z tohoto důvodu také okrást pána není žádný hřích. Páni 
mají dost a každý hodný pán ví, že chudému – a v romštině je chudý a zloděj jedno slovo – že 
pán chudému dává. A když je pán zlý, tak co chudákovi zbývá… Je to potřeba vyrovnat se se 
světem, kde to není tak, že většina lidí jsou chudáci a menšina lidí boháči a pánové – tak jak 
to známe z naší společnosti –v romské společnosti je to tak, že většina lidí jsou raja a menšina 
lidí, tj. my, chudí romové, jsme ti, kdo díky tomu, že je pánů moc, nemají žádnou příležitost. 
V historii adaptací romů ve většinové společnosti se střídají dva markantní extrémy. Jeden 
z extrémů se pokouší z Romů udělat neRomy, to jest udělat z nich normální občany, zbavit je 
jejich etnické výlučnosti – jejich etnická výlučnost se tady nechápe jako etnicita, ale chápe se 
jako jakási sociopatie – zatímco druhý extrém se naopak pokouší z romského společenství 
udělat kompletní národní etnické uskupení – cyklicky organizuje, řekněme, romské národní 
obrození. Největší problém tohoto sociálního působení na zvláštní romskou společnost 
spočívá v tom, že alespoň v české tradici – tím se český vztah k Romům hodně liší od 
okolních společenství, které se s Romy také nějakým způsobem konfrontují. Český vztah 
k Romům je specifický tím, že po minimálně dvě ste let se nikdy nevydrželo ani dvacet let 
v kuse u jednoho z těchto pólů. Naopak, každých dvacet let se změní kormidlo, které sociálně 
většinová společnost vůči Romům nastavuje  - od jedné zdi k druhé. V době kdy jsem se v té 
problematice těch několik let pohyboval, jsme právě prožívali epochu, kdy obrození spojené 
s takzvaným Svazem Cikánů Romů, obrození vyvolané šedesátým osmým rokem, prudce 
skončilo. Lidé, kteří se angažovali v problematice Svazu Cikánů Romů se dostali na dno 
společnosti, byli politicky postiženi a semleti normalizačním mlýnem. Následovala cesta 
integrace do „normální“ společnosti. Ta záležitost naprosto charakteristickým způsobem 
nevydržela ani dvacet let, a dnes jsme opět ve druhém extrému. Opět obnovujeme romské 
národní obrození a až na další se zdá, že cesta k tomu, udělat z Romů národ, je už nevratná. 
Podobná situace se ale v dějinách vztahu těchto dvou populací vyskytovala za poslední dvě, 
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tři staletí vícekrát a obávám se, že dávat jakékoliv relevantní prognózy je tady krajně 
krátkozraké. Pro romskou společnost je zvlášním způsobem charakteristické to, že ona 
udržuje některé archaické motivy v mnohem živější podobě, než společnost naše. Každý, kdo 
do romského společenství přijde, je šokován tím, jak je to společnost přirozená – jak dokážou 
být romové veselí a smutní, jak mezivrstva nudy a všednosti, která provází větší část života 
civilizovaného člověka, téměř není zastoupena. Je to buď extrémně príma nebo extrémně 
špatně, pláč nebo veselí. To lidi, kteří neměli úspěch ve většinové společnosti na romské 
společnosti trvale přitahuje. Spousta bilých žije na okraji romské společnosti právě proto, že si 
kompenzují svůj neúspěch, nezdar ve společnosti většinové. Přitom je charakteristické, že se 
romské společenství o své handicapované, postižené lidi stará neobyčejně dobře. Tedy, aby 
mi bylo dobře rozuměno – mají je velmi rádi, ale po technické stránce se o ně často starají 
naprosto katastrofickým způsobem. Zároveň je ale postiženému člověku v tomto společenství 
velmi dobře. Já jsem si v romské společnosti po řadě let připadal nejpřirozeněji právě proto, 
že jsem měl pocit, že si nikdo nevšímá toho, že jsem po obrně a že nemůžu pořádně chodit. 
V kterékoliv rodině bylo přirozené, že když se začalo hrát k tanci, musím jít já nutně tancovat, 
i když neumím a vlastně nemůžu. Ale skoro ve všech těch rodinách jsem opravdu tancoval, 
protože nešlo netancovat a protože tancovali i ti, kdo nemohli chodit vůbec, kdo leželi 
v posteli – tancovali prostě tak, že se v posteli rytmickým způsobem vrtěli. Ten pocit 
sounáležitosti je něco takového , co může v člověku vyvolávat mylný pocit azylu. Pro mě 
existoval – když si vybavuji, jak jsem do těch romských rodin chodíval – takový velmi 
důležitý předěl. Vždycky když se člověk přiblížil tomu romskému teritoriu, tak se prostorem 
ozývalo o gadžo abla!, přišel gadžo. Bylo to skoro jako volání sojky, když se člověk nebo jiný 
nepřítel přiblíží lesu. Varovné volání, vypukalo horečné úsilí dát věci do takového stavu, 
v jakém měly být. Takto to trvalo rok, dva roky, až bylo posléze volání o gadžo abla 
překlenuto voláním o zdeňkus abla. Znamenalo to něco jiného – teď už přišel někdo, kdo 
k nám patří. Tomuto se v archaických společnostech říká přijetí do kmene. Jenomže přijetí do 
kmene vůbec neznamená přijetí na plnoprávné a rovnoprávné místo. Mému příteli Slávkovi 
Zelenému přidělili Warajové indiánské jméno Ichai oši. Znamená to „bílá opice“ a svědčí to o 
tom, že u Warajů požíváme „my bílí“ nepochybně velmi prestižního postavení. Nevím jaké 
jméno mi přidělili libeňští nebo žižkovští Romové, říkali mi Zdeňku. Každý Rom musí mít 
nějakou cikánskou přezdívku. Ta je obvykle lehce ironická, takže když se takový romský muž 
jmenuje Bible, tak to znamená, že je negramotný. Každý ji má proto, aby se za ní mohla jeho 
vlastní identita schovat. Když přijdou policajti a ptají se: „Znáte tohohle a tohohle?“, tak jim 
cikáni odpoví: „Toho my neznáme“, protože oni mu říkají jinak. Navíc všechna jména, která u 
nás romové mají, jsou jména přidělená – většinou dosti posměšná – a aby se v nich někdejší 
rakousko-uherská byrokracie vyznala, tak to obvykle znamenalo, že celá jedna vesnice dostala 
jedno příjmení – třeba Červeňák. Člověk, i když je do tohoto společenství přijat, nemá v něm 
žádné plné uplatnění – je v něm jenom nějakým způsobem trpěn. Proto je také pro Roma dosti 
obtížné být přijat do většinové společnosti a stejně tak je pro příslušníka většinové společnosti 
obtížné být přijat do romské společnosti. V době působení u správy sociálních služeb jsme 
velice usilovali o to, abychom vytvořili romskou inteligenci – hledali jsme talentované děti a 
snažili jsme se přimět jejich rodiče a přimět školy, aby tyto děti do škol přijímaly. V této době 
se to prakticky ani v jednom případě nepovedlo. Nepovedlo se to nejen pro odpor rodičů, kteří 
nedovedli pochopit, proč by dítě mělo chodit do nějaké školy, když by mohlo vydělávat – to 
je jedna stránka té mince – nešlo ani o to, že by je školy nebyly ochotné přijmout. Nepovedlo 
se to proto, že i když dítě do školy proniklo, tak v tom menšinovém postavení ve třídě 
neobstálo Ani v jednom případě se nám nepodařilo udržet člověka déle než jeden rok, v tom 
většinovém společenství se neuplatnil. Stejně tak se lidé, kteří se pokouší žít s Romy, většinou 
po nějaké době vrací ke své společnosti, protože život v jiné, cizí společnosti je velmi obtížný. 
Samozřejmě, existují i smíšené svazky, kultury se prostupují, i přesto je však, na dobu kterou 
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žijí tyto společnosti vedle sebe, míra integrace velmi malá a neumím si úplně představit, že by 
se v nejbližších desetiletích nějak výrazněji zlepšila. 
 
 
Připravil: Jan Kašpar 
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Co je filosofie? 
Zdeněk Pinc 
 
Světový názor neboli přesvědčení, že filosofie je způsob, jak má být vcelku vyložen svět, je 
také jeden velmi rozšířený mýtus. Staví filosofii do pozice, že je alternativou vůči mýtu (učit 
náboženství), vůči vědě nebo vůči jiným filosofiím. To je podle mě mýtus nebezpečný, velmi 
rozšířený a snadno zpochybnitelný, problematizovatelný. Já jsem přesvědčen, že filosofie je 
pokus vytěžit skutečnost alternativnosti mýtu. Říkáme-li, že filosofie je problematizováním, 
pak tím chceme říci, že pro filosofii žádná definitivní pravda – pravda zjevená, pravda mýtu – 
nemůže úplně platit. Filosofie vzniká v řecké společnosti někdy na přelomu 2. a 3. století př. 
Kr., jako reakce na to, že se v určitém středomořském prostředí potkalo více rozdílných mýtů 
– více rozdílných návodů na správný život – a že se tyto mýty potkaly v městském 
společenství. V městském společenství totiž vidíme jeden druhému do kuchyně. Pro každý 
mýtus nebo alternativní koncepci života je důležité přesvědčení, že věci jsou správně tak, jak 
je děláme my. To jak to děláme my je dobře a ti, kdo dělají důležité věci – tedy co jíme, jak se 
strojíme, jak pohřbíváme své mrtvé, jak praktikujeme sexuální život a podobné věci –jinak, 
než to děláme my, ti ani nejsou lidé. Kdyby někdo z nás začal důležité věci dělat jinak než to 
děláme „my“, posléze by statut toho, že patří k nám, to jest statut lidství, ztratil. Pro archaické 
společnosti je typické, že odlišné společnosti nepřicházejí do trvalejšího kontaktu, žijí od sebe 
odděleně a až ve společnosti městské se ocitnou v každodenním kontaktu, a to v každodenním 
a těsném. Já jsem tu v jiné promluvě vykládal o krevní mstě, která také ve společnoytech, 
které jsou městské, zaniká daleko snáž, než ve společnostech, které jsou od sebe odděleny 
příkrými přírodními překážkami. Když musím pronásledovat vraha svého příbuzného přes 
troje hory a čtvery řeky, tak to zpravidla nestihnu do doby, než se v životě mého společenství 
odehraje nějaká důležitá přelomová změna – musí se sklízet nebo sít, přijde zima či potopa – a 
msta se odloží až na příští sezónu. Tím tento ničivý systém dostane prodlevu v čase a může 
dobře fungovat. Zatímco když v městském společenství Žižkovák zabije někoho z Nuslí a pro 
nuselský rod tak vznikne povinnost odvety, na Žižkov to stihnou ještě do večera a druhý den 
už se odveta obrátí třikrát. Kdyby v městské společnosti mechanismus odvety fungoval trvale, 
dojde ke katastrofě. V této společnosnosti musí v případě krevní msty vzniknou institut 
soudu, který umožní krevní mstu překlenout. V mětské společnosti středomořských civilizací, 
kde se takto konfrontovaly i mýtické recepty, mýtická vyprávění o tom, jak žít správně, 
vznikla filosofie, která ukazovala, že jednotlivé formy mýtu jsou alternativní, že se ten samý 
příběh dá vyprávět jiným způsobem, s různými důrazy. O základním příběhu řeckého mýtu, 
homérských zpěvech, je méně známa skutečnost, že jeho forma, kterou známe z Illiady a 
Oddysey, je spojená s řeckým athénským tyranem Peisistratem, který učinil součástí 
athénského městského mýtu jednu verzi tohoto eposu. Tuto verzi systematicky sbíral a činil ji 
součástí státního kultu, zatímco ostatní verze potlačoval. Povedlo se mu to do té míry dobře, 
že z ostatních verzí toho víme poměrně málo. V této situaci ovšem řecké polyteistické 
náboženství nemohlo fungovat tak, jak funguje náboženství v archaických společnostech. 
Mohli bychom říci, že v archaických společnostech, je vztah k bohům podobný vztahu, který 
my máme k automatům. Automat je přístroj, který když do něj hodím náležitým rituálním 
způsobem náležitě velkou minci a stisknu náležitým způsobem náležitý knoflík, tak tento 
automat vydá, to co mi vydat má. Obdobně funguje v archaické společnosti i božstvo – je-li 
mu náležitým způsobem obětováno, musí božstvo fungovat. Nefunguje – li, má to v případě 
božstva mnohem závažnější důsledky než v případě automatu v moderní společnosti, ale 
vztah k němu, pokud takové nefungování archaický člověk přežije, je velmi obdobný – je 
třeba jít k jinému automatu, přičemž obvykle to má za následek i to, že předtím nefungující 
starý automat rozbije. V archaické společnosti bývá bůh, který nefunguje, zavržen, jeho obraz 
bývá zničen. Řecký polytetismus má velmi zvláštní rys, který souvisí s jevem, který 
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Aristoteles popisuje jako synoikismus. Synoikismus je sestěhování rodů – z nichž každý má  
svůj vlastní mýtus – do jednoho prostoru. Tento synoikismus je provázen tím, že Řekové, 
kteří se sestěhují do města, musí vynést své bohy ze svých příbytků, kde původně sídlili, a 
postavit jim nové domy, chrámy, na privilegovaném místě ve městě – na akropoli – a tam jim 
pak podle určitého pořádku obětovat. Je tu velmi zvláštní rys toho, že řečtí bohové jsou žárliví 
a nemají rádi, když smrtelník obětuje příliš výrazně a výhradně jednomu bohu. Druzí bozi ze 
své žárlivosti takovému smrtelníkovi zpravidla něco ošklivého provedou, a proto je rozumné 
přízeň bohů přijímat dílčím způsobem a zabezpečovat si jí tím, že jim obětujeme všem. To 
vede k tomu, že se jednotlivé verze řeckého mýtu jeví jako alternativní. Jak potom ale v této 
společnosti dosáhnout nějaké pevné půdy pod nohama? To je pro Řeky spojeno se zvláštním 
agonálním rysem jejich života. Pro Řeky je všechno agon, boj podle pravidel, souboj, ve 
kterém se má vyšší mocí ukázat, kdo má opravdu nárok. Agon je v Řecku nejen olympijské 
hnutí, agonální charakter má i většina forem umění, politika je agon, i válka – a válka mezi 
Řeky zejména – je agon. Pravidla souboje zvláštním způsobem život řeckého člověka 
omezují. Když se řečtí sportovci připravovali na olympijské hry, bylo jedno z nejdůležitějších 
pravidel to, že museli trénovat ve stejnou dobu – aby byl ten, kdo vyhraje, vybrán bohy. 
Losování, které určovalo obsazení úřadů v Athénách, bylo také volbou boží. My bychom 
řekli, že je to náhoda, ale demokracie založená na losování není vůbec marná myšlenka, 
zejména v moderní společnosti. Do jisté míry by eliminovala onen zrůdný vliv médií na to, 
kdo může být politickým reprezentantem. V dnešní společnosti může být politickým 
reprezentantem v podstatě herec, sportovec nebo jiný veřejně známý činitel, a mediální obraz 
je tím, co určuje jeho budoucí úspěšnost. I kdyby se vybíral losem prezident, je 
pravděpodobnost, že by byl vybrán horší kandidát než ti, kteří jsou navrženi mediálně, dosti 
mizivá. Agonální způsob života v Řecku vede k tomu, že ve společnosti musí být 
zabezpečeno vyrovnávání – a vyrovnávání je jev, který je ve společnosti velmi obtížně 
dosažitelný. Sokrates popisuje, že v každé společnosti jsou v menšině lidé, kteří jsou nejlepší 
– ti vedou velmi riskantní, nebezpečný způsob života a mají tedy největší ztráty, ale pokud 
přežijí, získávají stále víc a víc privilegií a majetku, a je jich stále míň a míň. Oproti těmto 
nejlepším stojí ti, kteří jsou obyčejní, oipoloin, mnozí. Ti žijí relativně bezpečným způsobem 
života, neriskují, mají menší ztráty, stále více jich přibývá a mají stále méně a méně moci a 
majetku. Kdyby v tom společenství byl tento proces bez konce, pak by se rozkolísalo podobně 
jako se rozkolísá mořská hladina při bouři. Když chtěli Řekové říct, že je něco rovné, řekli, že 
je to rovné jako mořská hladina. Velmi zvláštní příměr. Ona totiž pro Řeky, kteří nebyli 
přímořským národem, ale k moři přivandrovali jako suchozemci a moře se báli, byla mořská 
hladina schůdná jenom tehdy, pokud se blížila vyrovnání, rovnosti. Tehdy se na ní nebáli 
plavit. Když mořská hladina nabyla strmé sinusoidy, když se rozkatila podobně jako občanská 
válka ve společnosti, tehdy byla mořská hladina - nebo obec - neschůdná. Úkolem filosofa 
v řeckých dějinách bylo přispívat k tomu, aby přirozená nerovnost a tendence přirozené 
nerovnosti se zvyšovat byla vyrovnávána. Sokratovým úkolem, který sám před sebe staví, je 
dělat z Athéňanů přátele. Tento program je i není úspěšný. Sokrates z Athéňanů dělá přátele 
velmi zvláštním způsobem – Sókrates sám sebe staví do pozice střečka, který obec 
znepokojuje tím, že životní jistoty jednotlivých Athéňanů systematickým dotazováním 
znejišťuje, činí je problematickými. Tím, že je činí problematickými, uvolňuje člověka 
k tomu, aby pro svou pevnou půdu pod nohama hledal jiný terén, než je terén tradice. Terén 
tradice, terén mýtu, je vždy odkázán na to, že něco je pravda proto, že to někdo jiný řekl. Říká 
se to tak odjakživa, řekli to tak bozi nebo někdo jiný. Ale co když bozi lžou? Co když bozi 
nejsou? To jsou tvrdé otázky řeckých filosofů. Jaký jiný způsob zapezpečení pevné půdy pod 
nohama by bylo možné najít? Řečtí filosofové ho, zdá se, objevili. Tento objev je spojen 
s největším civilizačním vynálezem Řeků, jímž je objev veřejné sféry. Ve všech archaických 
společnostech existuje jenom jedna sféra života – a tou je prostředí, které Řekové nazývali 
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oikos. Oikos znamená domácnost a oikomena je obyvatelná země. V domácnosti archaické 
společnosti je vše uspořádáno takovým způsobem, že role jsou pevné. Člověk má zpravidla 
pouze jednu roli na celý život a jednotlivé role se nemohou měnit. V rodině je jasné, které 
práce a povinnosti má na starosti otec, které má na starosti matka, a otec s matkou si je 
nemohou vyměňovat, natož aby si je vyměňovali nebo se v nich nechali zastupovat dětmi 
nebo otroky, to v žádném případě nepřipadá v úvahu. V tomto domáckém prostředí není 
vůbec místo pro jazyk. Platón by řekl, že v rodinném prostředí není myslitelná žádná doxá. 
Slovo doxá, od slovesa dokein, má v řeckém světě zvláštní podvojný zvuk. Znamená mínění, 
tedy to, co se zdá, ale zároveň také znamená skvělost a slávu. Řekové objevili vedle prostředí 
domácnosti ještě prostředí veřejné – prostředí, které v protikladu k oikos nazývají polis – a 
které vzniká právě tím, že se Řekové sestěhují do města. Tak jako vznikne privilegované 
místo pro bohy, kteří už nemohou žít v domácnostech, akropol, tak vzniká privilegované 
místo pro veřejný život, agora, kruhové místo obklopené sídly jednotlivých pánů rodů. Agora 
je vymezena tím, že se představitelé jednotlivých rodů, které se do města nastěhují, zaváží, že 
toto veřejné prostředí budou respektovat – nejen pro sebe, ale především pro ty druhé – a 
zavazují se i k tomu, že na něm nebude nikdo trvale dominovat bez pověření. Toto pověření 
musí být vždy dočasné a vymezené.  
Agora je tedy místo, kde se role mohou, a dokonce pravidelně musí, střídat. Nikdo není trvale 
vládcem a nebezpečí, že by se jím někdo trvale stal, je největší ohrožení života všech. Na 
tomto prostředí a jedině tam, se člověk může zaskvít, stát se zaznamenáníhodným. V této 
souvislosti bych řekl, že pro označení soukromníka, tedy člověka, který nebyl schopen jiného 
hlediska, jiného mínění, než je jeho vlastní, se v Řecku používalo názvu idiota. Býti 
soukromníkem znamenalo býti idiotou. Na rozdíl od češtiny to slovo nemělo v Řecku 
jednoznačně hanlivý přídech, ale v rámci vzdělanostní tradice Evropy je pochopitelné, že u 
nás tento nádech získalo. Idiota je člověk, který není schopen prožít hledisko druhého člověka 
– není schopen pochopit, že druhý vidí situaci jinak. Mezi katem a popravovaným je přeci 
určité přirozené napětí, které spočívá v odlišné roli, kterou v situaci popravy kat a 
popravovaný zastávají. Nejen ze subjektivního hlediska kata a subjektivního hlediska 
popravovaného, objektivně je to jiná situace. Zaujetí role předpokládá schopnost odstupu od 
této role. Filosofie v řeckém pojetí je právě schopnost učit člověka prožít hledisko druhého 
člověka, nevidět situaci jen ze svého idiotického zaujetí. Etologové dnes říkají, že jeden ze 
základních rozdílů mezi šimpanzem a člověkem spočívá v tom, že když šimpanz vidí banány, 
tak předpokládá, že to, že druzí šimpanzi banány nevidí, je výrazem jejich nezájmu o ně. 
Šimpanz se tudíž nabídce banánů nevzpěčuje a považuje každý banán za svůj. V jednom 
záznamu o pozorování šimpanzích společností v soudobé Africe je popisován případ, který 
ukazuje, že šimpanzi už zřejmě překročili tuto hranici lidství. Popisuje to příběh výzkumníka, 
který se vypravil pozorovat šimpanzí společenství a zapomněl si doma svačinu. Jak tak 
několik hodin šimpanze v pralese pozoroval, dostal hlad a začal se rozhlížet po tom, kde by 
bylo něco k jídlu. Uviděl tropický plod, téměř na své dosah ruky. Začal usilovně vyskakovat, 
aby se ho domákl, ale nedařilo se mu to. Tento člověk zapsal příběh toho, že po nějaké době 
jeden ze šimpanzů pochopil, co on to v podstatě dělá, ten plod utrhl a podal mu ho. Vede se 
odborný spor o to, zda-li se něco takového opravdu mohlo stát – odporuje to definici 
šimpanze jako bytosti, která není schopna prožít hledisko druhé bytosti. Dalo by se ale říci, že 
tento akt je jakýmsi sokratickým předělem v šimpanzím společenství. Úkolem filosofa je 
pomoci člověku, aby přestal zastávat stanovisko, které ho činí idiotou. To je ovšem velmi 
nepříjemný proces a filosof je prožíván z hlediska běžného člověka jako velmi nepříjemný 
terapeut. Sókrates říkal, že je ovádem obce – že si lidé pouze po určitou limitovanou dobu 
nechají líbit to, že jim klade nepříjemné otázky a mají pocit, že z nich dělá idioty – v tom 
moderním slova smyslu – i když on je zbavuje idiotství, tedy toho soukromnictví, v tom 
antickém smyslu. Když s tím filosof nepřestane včas, stane se jakýmsi vyvoleným proklatcem 
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toho společenství. Společenství vůči němu obrátí svoji agresivitu a pošle takového filosofa na 
smrt. Patočka, když toto téma vykládal, vždycky mluvil o duchovním člověku, který jde až na 
sám kraj společnosti a skutečnosti, vidí, že skutečnost je temná, že ji nemáme v rukou a 
neváhá o tomto jevu informovat ty druhé. Ti si to ovšem nechají líbit jen po limitovanou dobu 
a pokud s tím filosof nepřestane, tak se ho dříve nebo později zbaví. V tomto smyslu je 
Sókrates a jeho příběh modelový, archetypální obraz příběhu člověka ve společenství. 
Jenomže příběh o filosofovi a jeho roli ve společenství není příběhem o vztahu filosofa 
k filosofii samé. Když Platón vykládal rozvrh filosofie, vyložil ho ve třech kruzích: 
ontokosmologický rozvrh, rozvrh života ve společenství a vztah člověka k filosofii jakožto 
vztah člověka k vlastní duši. Nás asi v rozvrhu dnešní promluvy nejvíce zajímá ten třetí 
rozvrh: rozvrh, který ukazuje, že úkolem filosofie je disponovat člověka k tomu, aby se na 
vlastní život mohl podívat jakoby jinýma očima. To Řekové vyjadřovali zvláštním slovesem 
metanoein, které znamená být schopen změnit smýšlení, nahlédnout, že jsem udělal chybu. 
Filosof je člověk, který se dovede poučit ze svých chyb a v tomto smyslu je i člověkem, který 
je schopen žít svůj člověk jako identitu, jež není neměnná. Zvláštní, téměř nesmyslný výraz. 
Sókrates tuto věc zase vykládá tak, že hlavním úkolem filosofie je vést člověka k tomu, aby 
nebyl dementní. Dementní člověk se liší od normálního člověka tím, že jednou je schopen 
říkat jednu věc a jindy je schopen říkat úplně něcojiného – a nevidí mezi těmito stanovisky 
souvislost. Pro filosofa, který se vztahuje ke své duši, je možné smýšlení změnit, ale ke změně 
musí dojít na základě takových myšlenkových kroků, které jsou evidentní, to znamená jsou 
pro svou jednoduchost a srozumitelnost zřejmé a nahlédnutelné kýmkoliv druhým. Proto je 
péče o duši základní vzdělanostní program. Mohli bychom říci, že evropská kultura se také 
v tomto ohledu liší od ostatních planetárních kultur - tam se lidé přirozeně také učí, ale učí se 
tak, že napodobují ty, kteří to umějí. Pouze v Evropě existuje institut učitele, který slouží 
k tomu, že učí své žáky reflektovat. Učí je zpětnému pohledu na svůj vlastní skutek a čin. 
Mohli bychom tedy říci, že úkolem filosofie je naučit člověka zaujmout stanovisko k sobě 
samému.  
 
Připravil: Jan Kašpar 
Přepsala: Lucie Černá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

SALON č.17, Právo 29. května 1997 
 

I od Šimáčků se dá jíst 
Jan Kašpar 
 
Doc. PhDr. Zdeněk Pinc (1945) – absolvent Filozofické falulty UK, studentský vůdce 
šedesátých let, asistent profesora Jana Patočky, signatář Charty 77. Dnes: ředitel 
Institutu základů vzdělanosti UK a ředitel Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy. 
 
 
/apsal jste: Pro moderní dobu je charakteristické neustálé obíhání všeho a všech, 
neustálá změna míst a postojů, historizace, promiskuita a relativizace. Jedním z 
hlavních témat modernosti je emancipace - proto moderní umělecká díla do úmoru 
popisují boj jednotlivce za emancipaci od omezenosti autorit. Zní to, jako by vám byla 
emancipace protivná, jako byste posílal posledních dvě stě let do horoucích pekel. 
 
Tak zlé to není. Novověká vize, kterou kritizuji, je spojena s představou, že my se už 
nemusíme učit  od předků, ale že by se předkové, pokud jsou ještě živi, měli učit od nás. To 
souvisí s tím, že za posledních několik málo desetiletí se změnila role starých lidí ve 
společnosti. V paleolitu a později jsou staří lidé do krajnosti udržováni při životě, protože 
představují pokladnici zkušeností a moudrosti. Tedy vědomost o tom, jak se chovat v 
nestandardních situacích. Když dlouhou dobu nepršelo, hledali někoho, kdo pamatoval, co se 
dělalo naposledy, když takhle dlouho nepršelo, což samozřejmě věděl daleko spíše někdo 
starý než někdo mladý. Tahle nestandardní moudrost byla tak cenná, že starci, když už neměli 
zuby (a zuby, to býval symbol přežití),  byli kojeni mladými ženami jenom proto, aby paměť 
byla udržena při životě.  
Od devatenáctého století se však ukazuje, že technologický pokrok jde tak rychle kupředu, že 
se staří ani nestačí učit tomu, co je potřebné k novému stylu života. Dneska například limitem 
technologické použitelnosti humanitního vzdělance je schopnost naučit se zacházet s 
Internetem. To ale umějí ti šestnáctiletí líp než ti šedesátiletí. Tahle zkušenost se opakovaně 
promítla do našeho vztahu ke starým lidem. My máme dneska představu, že by se staří měli 
spíš učit od mladých, že by se měli pokoušet udržovat revoluční tempo, neboť to nové je lepší 
než to staré.  
Tento zvláštní novalismus se právě v devatenáctém století například ve výtvarném umění 
projevil tím, že bylo nutné, aby nejméně každých patnáct let přišla nová, revoluční generace a 
smetla vše, naštěstí jen verbálně, co bylo předtím. Impresionismus – například – je směr, 
který ukazuje, že malovat se dá tak, jak doteď nikdo nemaloval. Alespoň posledních několik 
set let, protože historikové vědí, že v antice se podobným způsobem  malovalo. V dějinách 
moderního umění existuje jakási zvláštní stopa, která trvá na tom, že skutečný umělec je ten, 
kdo dělá nové věci, nejlépe takové, které ještě nikdo nikdy neudělal. A že hodnota spočívá 
pouze v tom dělat věci nové.  
Říkávalo se, že postaru se žít nedá, a pořád se to říká, jenom se už neříká, že to říkával 
Klement Gottwald. Ono Postaru se žít nedá, Mládí vpřed a Uděláme to, co ještě nebylo se v 
archaických kulturách nazývá hybris–pýcha. Hybrid je cosi nekompaktního – kříženec. 
Vytvoření nového biologického druhu, nového druhu umění, nového druhu přístupu k životu, 
nového druhu morálky, to je v archaické moudrosti něco principiálně strašně nebezpečného, 
zatímco v novověku je to vnímáno jako cosi, co nám pomůže vyřešit všechny  problémy. 
 
/epomůže. 
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Jistě. André Glucksmann, což je francouzský filozof přibližně mé generace, říká: „Jenom 
Evropa zná aktuálnost, tedy představu, že když teď vyřešíme problémy, které jsou teď 
aktuální, už žádné nebudeme mít.“ Říkejme tomu koncept aktuálnosti. Jakýmsi prototypem 
konceptu aktuálnosti je křesťanství. Říká: Přichází nová zvěst, Nový zákon, a ten, kdo ho 
přijme a pochopí, vyřeší všechny problémy a žádné už mít nebude, neboť přijde království 
boží – a kdo odmítne a nepochopí, bude zatracen. Takových konceptů aktuálnosti můžeme od 
vzniku křesťanství podnes spatřit mnoho. Přicházejí ve vlnách, protože jen na Západě je 
přítomnost zcela jiná než minulost, či spíše se stává jinou díky tomu, že se vynořuje něco 
aktuálního, co odděluje živou budoucnost od mrtvé minulosti – třeba věda, marxismus, 
ekonomie, kybernetika nebo ekologie. Ekologie – právě tak radikálně jako křesťanství – říká: 
'evyřešíme-li tyto a tyto problémy životního prostředí, už žádné problémy nebudeme mít, 
protože dojde k planetární katastrofě. A abychom tyto problémy vyřešili, musíme použít všech 
prostředků, neboť ostatní věci nehrají roli... Takto se začasté, většinou z nejlepších pohnutek, 
mobilizují síly k tomu, aby se udělala zase nějaká blbost, jakých už lidstvo z evropské 
inspirace udělalo za ta dvě tisíciletí celou řadu.  
Odtud nahlíženo je každá stará věc bezpečnější než nová, protože je stará, už má vychytané 
mouchy, naučili jsme se žít s ní i s infekcemi, které ji provázejí. Každá nová věc je 
nebezpečná. Byl bych rád, aby mi nebylo rozuměno jako odpůrci novinek, já jen konstatuji, 
že čím je pokrok pomalejší, tím je bezpečnější. Když se podíváme na dějiny, tak každá 
změna, dokonce i změna k lepšímu, čím byla prudší, tím vedla k dramatičtějším potížím a 
vyvolávala nutnost  dalších násilných změn. Jsme zajatci cyklu následujících změn, které 
jsme vyvolali, abychom se vyrovnali s důsledky těch předchozích. Každá změna vede k 
vyvolání tolika následných problémů, že se zpětnou platností, když se na to podíváme, bylo 
by bývalo možná rozumnější tu změnu nedělat. Jenomže to není řešitelné tak, že bychom se 
my vrátili (jakoby v čase) do času našich prapředků a zabránili jim udělat to „chybné“  řešení. 
To nejde. Naopak: my jsme – paradoxně – produktem toho, že oni to tenkrát udělali dobře.  
Varianty řešení, jejichž autoři se rozhodli špatně, neznáme. Nedochovaly se. Všichni, kdo se 
rozhodli špatně, vyhynuli. Ve všech archaických kulturách existuje stopa toho, že udělat 
chybu má zpravidla za následek katastrofu.  
 
Vy v podstatě říkáte, že současná politická krize je tváří v tvář věčnosti bezvýznamná, že 
tuny novinového papíru popsané chytrými i hloupými apely na mravnost  jsou dobré 
leda do sběru. 
Já to „v podstatě neříkám“, já si to myslím. Rozlišuji  mezi situačností a aktuálností. 
Novinářské pojetí současnosti bych řadil pod aktuálnost. Představa, že problémy, které se na 
nás teď valí, jsou a) neřešitelné, nebo b) nebudou-li řešeny radikálně, zavalí nás, tak tato 
představa provází lidstvo odjakživa. Je to přirozené. A vždycky to tak bylo. Filozofové usilují 
o stanovisko z pohledu věčnosti. Aristoteles říkal: mít konstatující stav ke světu. Tzn. dívat se 
na skutečnost a popisovat ji nezúčastněně. Ve stoicismu je to ta pozice, která říká: filozof 
může být šťasten i na kříži. 'ebo na  trůně. Stoik Epiktetos byl otrok. Stoik Marcus Aurelius 
byl římský císař. V jejich pozici není pro stoika rozdíl.  Sokrates ale už pár století předtím 
věděl, že člověk jedná vždycky v nějaké situaci a že ta situace je vždycky víc než koncept 
aktuálnosti. Je dobré poznat chvíli, kdy jsem vyvolán jménem, kdy na mně je teď, abych se 
rozhodl, a ona okolnost, zda se rozhodnu dobře nebo špatně, ta se projeví v tom, jestli 
obstojím, v posledku jestli přežiju. A to ve dvojím slova smyslu. Jestli přežiju fyzicky a jestli 
přežiju (což je asi důležitější) v paměti druhých vykonáním „zaznamenáníhodného skutku 
před tváří sobě rovných“. Takhle podle Patočky začínají dějiny. My musíme usilovat o to být 
hodni svých předků. To je náš úkol.  
Pro mě je třeba evidentní Sokratova maxima, která říká, že je lépe příkoří snášet, než je konat. 
A argumentace, kterou k tomu Sokrates dodává, ukazuje, že kdo promyslí tu věc tak jako 
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Sokrates, musí být pro něj ta maxima evidentní též. A pro mě to je evidentní tak jako 
Pythagorova věta. Sokrates totiž říká: I kdybych měl jistotu, že nějaký můj skutek (špatný = 
vražda, krádež) nebude nikdy vypátrán, tedy nebudu moci být postižen, je to jedno, protože 
když myslím, jsem dva, takže jeden člověk o tom, že jsem zabil nebo kradl, bude vždycky vědět. 
Kdo? 'o přece já. Já to na sebe budu celý život vědět. To znamená: zabít někoho znamená 
odsoudit sebe sama k doživotnímu soužití s vrahem. A ještě je tu jeden Sokratův důvod. Když 
jsem mohl zabít já, můžou zabíjet i druzí. Čili já se vraždou odsuzuji nejen k životu s vrahem 
(se sebou samým), ale také k životu ve světě  vrahů. Tato maxima nemá společenský dosah v 
tom smyslu, že si začneme pokládat otázku: A co Franta, a co Pepík? Ne! To je přece jejich 
problém! Mně se týká pouze fakt, že žít celý život s vrahem (tedy sám se sebou) je tak hrozné, 
že to nemohu chtít. 
 
Co musí filozof dělat především? 
To svý. Patočka celý život dělal to svý. Je fakt, že v několika i dramatičtějších situacích než v 
té závěrečné, se zachoval způsobem, který by mohl být považován za zbabělost. Za nacismu 
se „nechoval“, ale učil na střední škole. Dělal to svý. V roce 1948 dělal taky  to svý a když ho 
pak nenechali učit na univerzitě, dělal knihovníka, překládal,  a dále si dělal to svý.  
Dělat to svý je základem filozofovy pozice ve společnosti. Ukazovat, že skutečnost je temná a 
že ji nemáme v rukou. Problematizovat. Být střečkem obce, ovádem, tak to říkal už Sokrates. 
Já říkám: být obecním hovadem. A nenechat se vytrhnout nějakým konceptem aktuálnosti. Že 
teď budeme všichni v jednom šiku budovat republiku. Nebo že nevyřešíme-li teď problém 
dovozní přirážky, nebudeme nic mít. To není důležité. V tomto smyslu ta stará věta Marxova, 
že filozofové dosud svět vykládali, ale že je potřeba ho měnit, by měla být čtena obráceně. Je 
potřeba se neustále světu pokoušet  rozumět. Potřebujeme rozumět tomu, co bylo, aby to 
mohlo trvat. Neboť nejdůležitější argument pro člověka je to, že to pořád ještě trvá! Vždycky 
to vypadalo tak, že to se světem nemůže dobře dopadnout, ale on trvá!  
Největší filozofka evropské tradice Hannah Arendtová v jednom svém  textu  říká: „Základní 
rolí učitele ve výchově, je pozvat mladé lidi k tomu, aby s námi starými převzali 
spoluodpovědnost za svět, spoluodpovědnost za svět, který se pomátl.“  Za svět, který se 
nepomátl, bychom jistě odpovědnost převzali bez řečí, ale za svět, který se pomátl? Jenže: 
svět je jaksi vždycky pomatený a proto je třeba za něj převzít odpovědnost vždy. Aljoša 
Karamazov z Dostojevského románu říká: „Být odpovědný za všechny a za všechno – a já víc 
než ti druzí“.  
Já neodpovídám jenom za to, co jsem ve svém jednání zamýšlel. Vy jste zamýšlel udělat se 
mnou rozhovor, aby se čtenáři Práva pobavili, nebo poučili. Ale může se stát, že já se při tom 
rozhovoru rozzuřím do té míry, že mě klepne pepka – a umřu. A vy jste za to zodpovědný. 
Pokud to tak cítíte. Tu odpovědnost je třeba nést, ne říkat: Nemyslel jsem to tak. Nebo já. 
Snažím se vám tady vysvětlit, jak vykládám Sokrata studentům a někdo si to v Právu přečte a 
spáchá sebevraždu. To je moje odpovědnost. 
 
Každý filozof je také člověk, ale každý člověk není také filozof. Čím je každý člověk? 
Člověk je ve své podstatě bytost schizoidní, protože je schopen rozhodovat mezi dobrem a 
zlem. Myslí. Šel bych dneska na rande s Mařenkou, říká si. Ale ten druhý v něm  říká: Přijde 
na to moje žena a budu mít průšvih. A navíc: Co když má Mařenka AIDS.  
Není žádné nepochybné kritérium, které by člověku (na rozdíl od zvířete) umožnilo 
rozhodnout se na základě instinktu. Naše schizoidnost je daná tím, že člověk má instinkty 
mimořádně slabé. Člověk je tvor, který je rozpjat mezi animálním  a duchovním. Německý 
filozof Bröcker byl velmi lapidární, když označil lidskou nezakotvenost (že nemůžeme být ani 
jen animální, ani jen duchovní) jako stud. Vědomí naší konečnosti je s tímto rozporem 
spojeno též. My jsme jediné bytosti, které se stydí. Bozi se nestydí. Kdybychom byli odkázáni 
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na své instinkty, dávno bychom vymřeli, tak je máme slabé. Ale právě proto, že nejsme 
odkázáni na své instinkty, jsme neuvěřitelně adaptabilní.  
Když hladový lev leží na slunci a jde kolem gazela, sepne se instinkt, a on, i kdyby měl 
přelomenou páteř, udělá pokus tu gazelu ulovit. Když je lev nažraný a jde kolem gazela nebo 
stádo zeber, co vidí lev? Nevidí nic. Když sexuálně nadržený a nažraný lev leží na slunci, a 
jde kolem lvice, sepne se instinkt. Samice. Inu, pokusí se namluvit si ji. U lva je vždy 
rozhodnutelné, jestli je silnějším podnětem samice nebo gazela.  
Laboratorně lze vytvořit situaci, kdy uvedeme oba základní podněty do rovnováhy. Vyvážíme 
je tak, že se zvíře nemůže rozhodnout. Je to dokumentováno v řadě filmů. Zvíře kmitá hlavou 
od jednoho podnětu k druhému, pak se mu po hypothalamu rozšíří útlum a upadne do spánku. 
Já to vykládám tak, že kdyby člověk byl zvíře, tak furt chrápe. My si ovšem můžeme vybrat. 
My můžeme být i hladoví i sexuálně nadržení, či dokonce můžeme ve stavu hladu a sexuální 
apetence jít do univerzitní knihovny a studovat filozofickou antropologii. A dokonce k tomu 
můžeme mít stanovisko. Můžeme být spokojení i nespokojení. 
 
Co člověk potřebuje, aby přežil? 
Protože jsme bytosti, které mají slabé instinkty, potřebujeme mít pouta, potřebujeme být k 
sobě navzájem připoutáni. Antropologové popisují tato pouta různými způsoby. Desmond 
Morris například píše, že když se naši praprapraprapředkové stali z opic šelmami, potřebovali 
vyrážet na dlouhé cesty za potravou, potřebovali lovit, a tak zřejmě vznikla monogamie, 
neboť ti samci, kteří šli na lov, ti silní a odpovědní, neměli zájem, aby se jim jejich samičky 
mezitím doma spouštěly s lenochy. Potřebovali mít jistotu pouta.  
Polysexuálnost člověka, tedy fakt, že člověk je sexuálního chování schopen v podstatě 
kdykoliv (což není součástí lidského chování odjakživa), je dokladem toho, že sexuální 
chování je pouto.  
V posledních staletích se dokonce začalo mít za to, že to je pouto jediné. Silnější než sexuální 
pouto je však např. pouto společného jídla. Souvisí to s původní dělbou práce mezi mužem a 
ženou. Ženy a děti sbíraly kořínky a lovily malé hlodavce a ptáky a muži lovili velká zvířata. 
Kdyby komunita byla odkázána na to, že každý sní jen to, co sám uloví, špatně by dopadla. 
Ženy a děti by podlehly podvýživě, protože by si sice vždycky něco našly, ale nebylo by to 
nijak hodnotné, a muži by zašli na celkovou slabost, protože velké zvíře ulovili jen občas. Ten 
obyčej je starý statisíciletí, je to sociálně-geneticky zakódovaná informace, která nás vede k 
tomu, abychom to, co jsme získali ve světě, nosili domů, tam to určitým rituálním způsobem 
rozdělili a pak to společně snědli s pocitem vzájemné závislosti a vděčnosti.  
Pouto je také dar  nebo slovo, zejména čestné slovo, neboť je víc než realita. 
 
Proč, hledáte-li dobrý argument, nacházíte ho spíše předevčírem? Co nejdále v čase. 
Málokdy včera. Už vůbec ne dnes. 
Nemůžeme žít jinak, než že přežvýkáváme, přemýšlíme svoji tradici, své kořeny, z nichž jsme 
vyrostli. Ve výchově je to tak, že až, řekněme, do maturity, člověk nemá být vychováván 
příliš alternativně, má někam patřit, to je moje pevné přesvědčení, má být součástí nějaké 
tradice, má mít předky. Později si člověk naopak potřebuje uvědomit, že existují i jiné 
způsoby.  
Vyrostl jsem v Příbrami v takovém tradičním domě, kde si hospodyně na konci týdne 
vyměňovaly, co navařily. V sobotu se ještě chodilo do práce, pak se peklo, a děti chodily po 
sousedech a konaly jakousi reciproční výměnu: náš koláč za vaše buchty například. A v tom 
baráku žili nějaký Šimáčkovi, kteří podle nás, Pinců, nebyli nic moc. Byli cítit  jinak než my, 
z jejich bytu se linula taková divná vůně. Byli zkrátka divní. A já jsem jako malý kluk měl 
zásadu, že od Šimáčků nejím. U nás se z toho stalo takřka přísloví: že když bylo něco nedobré 
nebo podezřelé, ptali jsme se, zda to není „odšimáčků“. Jednou jsem se vrátil ze sobotních 
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toulek, maminka nebyla doma a na stole byl nějaký pokrm, já měl hlad, tak jsem to snědl. 
Když se maminka vrátila, řekla mi škodolibě, že to bylo od Šimáčků. Já udělal takový zoufalý 
pokus se pozvracet, ale nešlo to. Jenom jsem přišel na to, že se dá jíst i od Šimáčků. A tahle 
zkušenost je strašně důležitá.  
My potřebujeme, když jsme zralí k iniciaci do společenství, zjistit, že druzí věří v jiné bohy 
než my, že druzí pohřbívají své předky jiným způsobem než my, že druzí jedí jiná jídla, 
souloží jiným způsobem. A že to jde. Že se nestane nic strašného. Když je člověk malý, 
jedinými božstvy jsou rodiče. Má pocit, že můžou všechno. Když vyroste, zjistí, že nejen že 
nemůžou všechno, ale že to, co dělají, dělají špatně. Projde přirozeným obdobím radikálního 
ateismu. A zjišťuje, že rodiče nejsou bozi, spíše satani, že generace rodičů přivedla svět do 
stavu, kdy hrozí katastrofou. Dospělost je překonání dvojího pocitu: že rodiče můžou a) 
všechno, b) nemůžou nic. Dospělost znamená odpustit rodičům jejich nevšemocnost, přidat se 
k nim a převzít odpovědnost. A pokud tohoto vědomí jsme schopni, svět trvá, trvají i dějiny a 
život je snesitelný. Protože na rozdíl od života zvířat a života bohů je lidský život těžký. A to 
je dobře. Zvířata a bozi mají lehký život.  
Já jsem dlouholetý chovatel ptáků a mojí drásající zkušeností je, jak ptáci umírají. Když je 
pták nemocný, tak netrpí, až do poslední chvilky se chová tak, jako by život  měl pokračovat. 
Neví o své smrtelnosti. Člověk má těžký život. A základní smysl lidského života je tuhle tíží 
života převzít a život vykonat. Tím, že život vykonat můžeme, se lišíme od základních typů 
bytí, jako je např. kámen, hvězda, pes a bůh. Tak nějak to říkal Martin Heidegger. Chtít svůj 
život aktualizovat („žít ve jménu...“, dát se do služeb nějaké myšlenky – i někteří filozofové 
to dělají – nějaké velké, aktuální a důležité myšlenky), to já považuju za velkou chybu... 
Ostatně: ti Šimáčkovi v onom zchátralém příbramském domě, kde jsem prožil dětství, se 
jmenovali jinak. Ten idiom – „odšimáčků“ – se v naší rodinné jazykové tradici zrodil již v 
některé z předcházejících generací... A také: všichni jsme vlastně Šimáčkové. Pro druhé. 
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Filozof mluvící se zvířaty  
Jan Stern 
 
Doc. PhDr. Zdeněk Pinc – filozof a milovník ptáků. Před třemi roky založil 

Laboratoř mezidruhové komunikace, která zkoumá zvířecí inteligenci a 

možnosti komunikace se zvířaty. Záliba v ptácích u něj prý vznikla proto, 

že už jako malé dítě ochrnul a normální kontakt s přírodou neměl. Takže si 

od dětství vytvořil silnou potřebu mít něco z přírody doma, nejvíce právě 

ptáky. V  době okupace roku 1968 mu bylo 23 let, byl nejmladším redaktorem 

Literárních novin, patřil ke studentskému hnutí, postihl ho tedy osud 

„kontrarevolucionáře“. V této životní krizi se u něj provalila dětská ptačí 

vášeň a na šestnácti čtverečních metrech svého žižkovského bytu založil 

ptačí farmu se sto padesáti ptáky. Když byl v nemocnici, jeho tehdejší žena 

ptáky rozprodala, nábytek předělaný na voliéry rozštípala a spálila. 

Později, po podpisu Charty 77 se v důsledku hry Státní bezpečnosti dostal 

do zoufalé ekonomické situace a tehdy ho znovu napadlo, že by ho mohli 

živit ptáci. „Všichni moji přátelé a příbuzní si mysleli, že jsem 

definitivně zešílel, ale nebylo možné mě zastavit,“ říká dnes. Nakonec se z 

něj stal opravdu obchodník s ptáky. 

 
Co nejdobrodružnějšího jste při svém obchodu s ptáky zažil? 
Od raných 70. let jsem neměl pas, ale když vypukla v Rusku perestrojka, dostal jsem ho 
zpátky. Jediná opravdu otevřená cesta byla ovšem na východ. Navázal jsem chovatelskou 
spolupráci s Rusy a věnoval jsem se několik let dálkovému obchodu, který je založen na tom, 
že co stojí na sibiřském trhu 5 rublů, stojí na trhu belgickém 500 marek. Díky tomu jsem 
uskutečnil několik heroických cest do teritorií tehdejšího Sovětského svazu. V jednu dobu 
jsem se s ruskými přáteli dostal do velmi pasivní obchodní bilance. Oni to byli většinou 
Uzbekové a měli takovou asijskou vychytralost. Když mi byl jistý muž z uzbeckého 
Namanganu už hodně dlužný, pojal jsem šílenou myšlenku, že pojedu za ním a zúčtujeme to. 
Letěl jsem do Namanganu, 6000 kilometrů, se svým synem Františkem, kterému bylo tehdy 
šest let. Když jsme dorazili, ukázalo se, že chovatelský přítel pro mě žádné ptáky nemá. A 
zároveň se ukázalo, že by se člověk v tom Namanganu mohl docela dobře ztratit...Viděl jsem, 
že jestli to ve zdraví přežijeme, v nejlepším případě se vrátíme úplně bez ničeho a budeme na 
huntě. Situace na oběšení. Zbyl mi jen poslední pár australských princesek. Na ně se chodil 
koukat nějaký místní šílenec, strašně se mu líbily a pokoušel se je ode mne koupit. Já je za 
rubly nechtěl prodat, a tak jsem řekl, že mu je dám, když mi doletí do Novosibirska, kam já 
nemohl, na ptačí trh. On tam opravdu odletěl a druhý den mi přivezl sibiřské hýly. To byl 
nějaký zásah vyšší moci. Za ta léta, co sem hýlové z Ruska chodili, ani jednou nepřišli tak 
velcí a v tak skvělé sestavě. Byli tak neuvěřitelných parametrů, že to, co mi byl Uzbek dlužný, 
mohl vzít čert. Vzápětí se samozřejmě ukázalo, že i on ty ptáky má, jen čeká, až vyměknu. 
Takže jsem se z téhle cesty kolem světa vracel jako na své tehdejší poměry bohatý člověk. To 
byl rok 1987 a od té doby se můj život trvale začal obracet k lepšímu. 
 
To jste neměl problém s celníky? 
Záleželo, na koho člověk na letišti padl. Zrovna u téhle cesty to mohlo skončit dost špatně. V 
Ruzyni jsem narazil na veterináře, který se na mě začal vytahovat a začal ty ptáky počítat. 
Zjistil, že jich mám míň, než mít – podle papírů – mám. To byla pravda, jenže František měl 
na zádech ještě jednu bednu a tam byli ptáci, na které jsem neměl papíry vůbec. Veterinář se 
domníval, že ptáci chcípli nelidským způsobem převozu a začal mi kázat. Já se ovšem nejvíc 
bál toho, že mi zásilku zabaví a umístí do karantény. To by asi opravdu pochcípali. V tu chvíli 
na Frantu padla dětská potřeba a chtělo se mu čurat. Celník ho pustil za mým kamarádem ven, 
já kajícně doznal chybu, dostal jsem sto korun pokuty a vypotácel se ven. Tu stvrzenku jsem 
měl dlouho schovanou...  
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Proč jste tenhle lukrativní a dobrodružný byznys opustil? 
Po listopadu 1989 na mě padla zvláštní nálada, že mám povinnost se vrátit na univerzitu. Bylo 
to sice nerentabilní z finančního hlediska, ale bylo to štěstí, protože kdybych zůstal u ptačího 
byznysu, s největší pravděpodobností bych se dostal do nějakého velkého maléru. Nebylo ale 
vůbec lehké se z ptačího obchodu vymanit. Potíže nebyly s Rusy, ale s těmi civilizovanými 
zápaďáky, kteří mají kolonialistické manýry. Když jsem svému belgickému partnerovi 
ohlásil, že se vracím na univerzitu, vůbec to nepochopil. Řekl si: když jde někdo dobrovolně 
na zlomek příjmu, je buď blázen, nebo chystá podraz. Rozhodl se pro druhou variantu a 
docela vážně mi vyhrožoval, že bych mohl přijít o děti. Nebyla to legrace, protože klukovi, 
který to po mně převzal, později někdo vyhodil do povětří auto... Dnes mám doma jen 
poslední dva ptáky, hrdličku a krkavce. Boris je původem Rus.  
 
Jaké to je chovat krkavce? 
Být chovatelem respektive chovancem krkavce je vrcholná věc, kterou člověk s ptáky může 
podniknout. Krkavec je dlouhověký, neuvěřitelně inteligentní a skupinově žijící pták. Některé 
krkavčí rituály jsou velmi podobné rituálům lidským. U krkavců se společenství vytváří tak, 
že jedinec musí být schopný opětovat dar, mám-li použít antropologické terminologie. Buduje 
si prestiž tím, že najde mršinu, a když ji najde, pozve ostatní krkavce na hostinu. Ten, kdo se 
nechá pozvat, musí být schopný pozvání oplatit, tedy umět také najít a pozvat. Když to neumí, 
když je to ometák, stává se v krkavčím společenství podřízeným. Je to úplně stejné jako 
darovací rituály u archaických lidských společenství. Přivedlo mě to k tomu, že jsem se začal 
teorií daru profesionálně zabývat.  
 
Proč jste říkal „chovancem“ krkavce? 
Protože to není tak, že my máme krkavce, ale krkavec má nás. My jsme v jeho očích ti, kteří 
se mu starají o jeho majetek. Strašně důležité je, aby si udržel představu, že se mu o něj 
staráme dobře. Pokud ji má, tak nás netrestá a neničí nám věci. Jinak každý krkavec, když se 
dostane k věcem, které nejsou jeho, tak je rozbije. Slavný vermontský etolog Heinrich napsal 
dvě hezké knížky o krkavcích. V jedné popisuje zkušenost, kterou udělal jeden mnichovský 
starožitník. Ten tvrdil, že krkavec s ním žije uvnitř bytu plného neuvěřitelně cenných a 
křehkých starožitností. Heinrich si myslel, že to je naprostá blbost, krkavec přece musí 
všechno podělat a rozmlátit. Tak neváhal a vypravil se do Mnichova. A tam zjistil, že 
starožitník si nevymýšlel. Vypěstoval totiž ve svém krkavci přesvědčení, že všechno kolem je 
jeho a on se mu o to jen stará. Jde to do takových podrobností, že když ráno přijde pošta, její 
větší část musí starožitník oddělit a dát krkavci – to jsou reklamní letáky. Starožitník si vezme 
tu nebarevnou, nezajímavou, menší část pošty, čte ji a krkavec čte tu svoji – pečlivě ji potrhá 
a vytvoří z ní hromádku.  
 
Tak to probíhá i u vás? 
Podobně. Jakmile se ráno v domácnosti něco pohne, krkavec Boris dá jemným poklepáním na 
okno najevo, že by se měl uskutečnit ranní rituál. Ten spočívá v tom, že se mu musí nabídnout 
něco vhodného k jídlu. Člověk pokud možno musí projevit fantazii, neboť je velmi trapné, 
když mu nabídne něco moc obyčejného. Vůbec nejhorší je nevěnovat téhle záležitosti 
patřičnou pozornost, nebo si dokonce říct: krkavec počká. On počká, ale když pak za ním 
přijdete, provede vám příležitostně něco ošklivého. Štípne, klovne. A on umí ublížit. Když 
chce, hravě rozdrtí prst či vyklovne oko. To není sranda. Moje žena udělala velmi smutnou 
zkušenost. Má totiž největší tendenci vést Borise k pořádku, což je bohužel těžko 
odpustitelné. Když Boris dostane k jídlu něco, co mu zrovna nejede, významně mu to upadne 
ze zobáku. Vůbec nejhorší je zajímat se, co z toho zobáku pustil. Eliška to jednou chtěla 
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sebrat a dostala zobákem těsně pod oko. Naštěstí byl ještě mládě. Dneska už by o to oko 
přišla. Krkavec si neuvěřitelně dlouho pamatuje a neodpouští. Já jsem ho vykrmil, byl jsem 
tedy dlouho jeho táta a máma. Ale z téhle pozice už se dávno emancipoval, tyhle vztahy jsou 
zapomenuté. Naopak, do důležité role se dostal syn Franta, kterého Boris považuje za svou 
samici. Když to na něj přijde, tak ho páří. Ale ostatní lidé v domě jsou jenom podřízení v 
hejnu a ti musejí kmitat.  
 
Proč mají lidé vlastně tak silnou potřebu chovat zvířata? 
Člověk je domestikovaný „ochočený“ tvor. Je to domácí zvíře, u kterého neznáme divokou 
formu, nevíme, jak vypadal „před ochočením“. Všechny archaické texty o tomto procesu 
domestikace člověka vyprávějí. V bibli se odehrává v rajské zahradě, v eposu o Gilgamešovi 
se odehrává ve městě. Právě tam máme stopu, jak vypadal člověk nedomestikovaný – Enkidu. 
Tento „lidozvěr“ žil v lese, byl chlupatý, chodil pít se zvířaty a lidé měli potřebu ho nalákat 
do civilizace. Charakteristicky přes děvku a chlast. Mám takovou teorii, že k faktu lidské 
domestikace patří i lidská potřeba domestikaci šířit, dělat to jiným bytostem – zvířatům. 
 
Co dnes víme o zvířecí inteligenci? 
V posledních padesáti letech se objevily tři zajímavé oblasti výzkumu. Slavné jsou pokusy J. 
C. Lillyho s delfíny. On byl v podstatě na stopě jazykové komunikace s delfíny. Dnes je ta 
věc trochu citlivá, moc se o ní nedozvíte, protože pokusy probíhaly v rámci vojenského 
výzkumu a opravdu asi šlo o vyškolení delfínů k bojovým účelům. Merlův román „Až delfín 
promluví“ má hrdinu, který ne náhodou připomíná J. C. Lillyho. On měl navíc své laboratoře 
v Chile a po pádu Allendova režimu odtud musel odejít. S pokusy přestal a vykládal to 
později tak, že dospěl k názoru, že nemá morální oprávnění delfínům vzít jejich zvířeckost a 
přirozenost tím, že by je „nechal promluvit“. Představa, že na nepřirozenosti člověka je něco 
špatného, je mimochodem hodně rozšířená. Já ji nesdílím. Sen ekologů, že člověk splyne s 
přírodou, je sen, že se z něj znovu stane zvíře. To podle mě nejde. Domestikace je nevratný 
proces. 
 
Co naši evolučně nejbližší příbuzní – opice? 
Druhá velká skupina pokusů je právě se šimpanzi, kteří se učí znakové řeči. Výzkum probíhá 
asi čtyřicet let. Když se zjistilo, že šimpanzi nejsou použitelní v kosmickém výzkumu, část z 
nich postihl strašný osud ve výzkumu kosmetickém a farmakologickém, kde jim výzkumníci 
udělali nejhorší, co mohli, ale část se dostala do výzkumu zoopsychologického. Vytvořilo se 
takové společenství, v němž lidé žijí se šimpanzi dohromady. Zvláštní bylo, že ti výzkumníci 
nechtěli, aby se „mluvící“ šimpanzi dále rozmnožovali, velké peníze se vrazily do 
antikoncepčních prostředků. Vědci šimpanze naopak vraceli zpátky do přírody. Následky byly 
neobyčejně zvláštní. Od několika navrácených šimpanzů se ti divocí nějak dozvěděli, že lidí 
se netřeba bát. Chování šimpanzích skupin se radikálně proměnilo, začaly se k výzkumníkům 
chovat jako k územním konkurentům, jako k nepřátelům. Vědci se dokonce museli vrátit k 
výstražným výstřelům, aby šimpanze trochu poděsili. Protože pozorování začalo být 
nebezpečné. Šimpanz je mnohem silnější než člověk a kdyby neměl respekt, mohlo by lehce 
dojít i k nejhoršímu.  
 
Je šimpanz „víc než zvíře“?  
Dnes už spíše převládá i ve vědě stanovisko, že mezi člověkem a šimpanzem není pevný 
předěl. Když nechali slavnou šimpanzici Washoe, která umí znakovou řeč nejlépe, roztřídit 
obrázky zvířat a lidí, neudělala chybu, až na jednu. Svůj obraz vždycky přiřadila k lidem. Jiné 
šimpanze ovšem přiřadila ke zvířatům. Kdyby tahle dnešní představa, že šimpanz je v 
podstatě němý člověk, existovala dříve, tak jsme šimpanze určitě vyhubili. Nechali jsme je 
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naživu jen jako zajímavá zvířata. Jako lidé by nás popuzovali svou nedokonalostí. Stali by se 
našimi evolučními konkurenty. Ano, zdá se, že šimpanzi vytvářejí kultury a jsou na cestě 
naším směrem. 
 
Jaká je ta třetí zajímavá oblast výzkumu zvířecí inteligence? 
Je spojená s pokusy americké profesorky Pepperbergové a jejího slavného papouška Alexe. 
Ten se naučil mluvit takovým způsobem, že jeho řeč evidentně není jen papouškováním. 
Zvládl širokou slovní zásobu, umí i počítat. Když onemocněl rakovinou, Pepperbergová ho 
nechala operovat na klinice a na kazetě je zaznamenán jejich rozhovor, kde jí on říká: 
„Nenechávej mě tady, chci domů, miluji tě...“ Mně připadá zřejmé, že ví, o čem mluví. V naší 
laboratoři jsme zkusili výzkumy Pepperbergové zopakovat, máme skupinu papoušků, které 
její metodou učíme mluvit a hlavně se pokoušíme odchovat další generaci mláďat. Zajímá 
nás, nakolik se schopnost mluvit přenáší na další pokolení. Zdá se nesporné, že přenáší. U 
papoušků žako méně dominantní jedinec napodobuje dominantního, aby se v budoucnu mohl 
stát také dominantním. Ukazuje se, že smyslem komunikace obecně je prosadit se ve 
společenství, stát se vyvoleným. 
 
Jak takový objev v laboratoři vznikne? 
Poslední dar, který jsem dal svému otci, byl papoušek Markéta. Táta měl celý život blízko ke 
zvířatům, a když mu naposledy umřel pes, který mu určitě prodloužil život o patnáct let, 
ukázalo se, že koupit mu dalšího psa už není možné. Otec trpěl Bechtěrěvovou chorobou a v 
té době už špatně chodil. Tak mě napadlo koupit mu papouška. Markéta se u táty naučila 
trochu mluvit a když už to bylo s otcem opravdu špatné, vřadili jsme ji do výzkumu. Napadlo 
nás dát ji dohromady s mladou samicí Jarinkou, kterou jsme bezvýsledně učili mluvit už skoro 
rok. Během 48 hodin začala Jarinka mluvit a říkat všechna slova, která uměla Markéta. Ona 
pro ni asi byla autoritou. Možná proto, že se Markéta – podobně jako Washoe – považovala 
za člověka a ne za ptáka. 
 
Cože? I pták může mít lidské vědomí? 
Jistě. Kdysi jsme synovi Františkovi koupili ptáka majnu. Odjel jsem do lázní 
– a když jsem se vrátil, majna už terorizovala celou rodinu. Pojala naprosto fanatickou 
náklonnost k mé osobě a stal jsem se jejím manželem. Nenáviděla moji ženu Elišku a 
odháněla ji z kuchyně. V době, kdy majny odchovávají mláďata, odháněla i naše děti. 
Dokonce se po čase objevila v kredenci modrá majní vajíčka. Ona se mnou v té kredenci 
prostě založila rodinu. Pořídili jsme jí samečka a přes obrovské problémy se nám podařilo 
stvořit pár. Ale i pak majna považovala za otce jejich mláďat mne. Kdykoli jsem vlezl do 
voliéry, zahnala samečka, sedla mi na rameno a začala mi vyprávět něco na způsob: podívej 
se táto, jak nám ty děti rostou. Bylo to něco podobného, jako když ona šimpanzice řadila svůj 
obraz mezi lidi. Stejně tak se Markéta považovala pravděpodobně za člověka a Jarinka za 
papouška. 
 
Jaký je pak tedy vlastně rozdíl mezi člověkem a zvířetem? 
Člověka dělá člověkem to, že nemá žádné přirozené prostředí. Že se naučí žít i v podmínkách, 
ve kterých to jeho rodiče a předkové neuměli a zároveň v nich žije tak, že je přetváří. Zvíře 
má „svůj svět“, své přirozené prostředí, které nemůže dobrovolně opustit. V některých ptačích 
zoo nejsou klece, jen předěly světlem a prostředím. Funguje to celkem spolehlivě, ti ptáci 
nepřeletí hranice svého světa. Ne tak člověk. Ten je zvídavý. Tvor, který je úplně skvěle 
adaptovaný na své prostředí, se vlastně nevyvíjí. Modelově žralok – za milióny let se s ním 
vlastně nic nestalo, nijak se nezměnil. Je dokonale přizpůsoben svému prostředí, takže se 
měnit nemusí. Když však žraloka dostanete malým grifem do nestandardní situace, nemá 
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žádnou šanci. Člověk je v tomhle zvláštní potvora. Přizpůsobí se i v prostředí, kde se vůbec 
žít nedá. A tím se vyvíjí a sílí.  
 
Od filozofa bych čekal filozofičtější definici rozdílu mezi člověkem a zvířetem. 
Dalo by se také říci, že člověk má na rozdíl od zvířete vědomí své smrtelnosti. To zvířata 
nemají. Respektive zvíře, které ví o své smrtelnosti, jakoby přestává být zvířetem. Stejně jako 
když se zvíře sebeobětuje, potlačí pud sebezáchovy. Když jsem byl malý kluk, pral jsem se s 
bratry Fialkovými. Jednou jsem vítězil nad starším Fialkou, mladší Fialka vzal kladivo a 
„pincnul“ mě do hlavy. Na to se koukal z druhého patra činžovního domu náš kocour Michal, 
seskočil dolů a ty bratry srovnal. Přerazil si přitom nohu, ale zachránil mě. Protože to bylo 
sledováno celou rodinou, kocour nemohl zahynout. Příbramský primář Trnka, největší 
osobnost maloměsta, dostal za úkol spravit kocourovi nohu. Když primáři vyložili příběh 
kocourova zranění, pochopil, že se mu musí dostat nejlepší chirurgické péče. Že už to není jen 
zvíře. Takhle nějak náš kocour přeskočil bariéru zvířeckosti a stal se člověkem, alespoň pro 
mne a primáře Trnku. 
 
 


