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Petr Lampl: Na konci cesty 
 
Vy všichni, 
[...] 
kteří kráčíte po cestách používajíce mozku místo nohou vězte: 
ocelové ručičky hodin holí vaše lebky a neskonale přibližují onen Lhostejný den, kdy  
přestanete věřit i v to 
že milovat se je neskonalá blaženost pohledu, hmatu, chuti a vůně 
že dýchat je rozkoš, na kterou nemyslíte, ale kterou poznáte, topíte-li se 
že chodit znamená měřit zemi kroky a ohmatávat cesty 
že pít je laskavost poskytnutá osudem okoralým rtům 
že vidět je světlo a tma i sto milionů seancí mezi nimi 
že slyšení je víc než pouhé vnímání zvuků 
že v jídle nenacházejí filosofii jen nenapravitelní pitomci 
že ulámané nehty, omrzlé klouby, odřená čela nejsou vždy    jen utrpením, 
[...] 
že blázni nevědí, co činí 
že věta „není Pravdy“ má více smyslu než učení o Pravdě 
[...] 
že ať děláte co děláte, něco děláte 
Ano, ocelové ručičky hodin holí vaše lebky a neskonale přibližují onen Lhostejný  
den, kdy v toto všechno přestanete věřit 
A pak, pak… 
V onen Lhostejný den 
budete stát spolu se mnou  
docela nazí 
Nazí tak, jako jste na tento svět přišli 
Nazí tak, jako z něho odejdete...  
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ABSTRAKT 
 
 

Název práce: Klid duše jako topos epikurejského životního stylu reflektovaný 
v životopisných vyprávěních současníků 

Autorka: Bc. Pavlína Havlová 
Katedra:  Orální historie – soudobé dějiny 
Vedoucí práce: Mgr. David Bartoň 
 
 
Abstrakt: 
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním přítomnosti tradice epikureismu 
v životopisném vyprávění vybraných současníků. Hlavní důraz diplomové práce je 
kladen na doložení vztahu mezi myšlenkami, jež zformuloval na přelomu třetího 
a čtvrtého století před Kristem řecký myslitel Epikúros, a mezi hodnotami a životním 
stylem vybraných současníků. Za východisko práce byl zvolen Epikúrův List Menoikeovi, 
jenž obsahuje výklad lidského života, zejména etiky. Na základě provedeného rozboru 
tohoto listu byly definovány čtyři tematické okruhy (rozumnost, uměřenost, životní styl 
vnitřní a životní styl vnější), jež sloužily jako východisko pro vedení rozhovorů a později 
umožnily jejich analýzu a interpretaci. Rozhovory byly zaznamenány pomocí metody 
orální historie, jež umožňuje individuální přístup ke zkoumání životopisných vyprávění 
vybraných současníků.   
 
Klíčová slova:  
Epikúros, epikureismus, etika, charakter, rozumnost (resp. střízlivost úsudku, 
sófrosyné), štěstí (resp. blaženost, eudaimoniá), uměřenost (resp. soběstačnost, 
autarkiá), životní styl vnitřní (resp. klid duše, ataraxiá) a životní styl vnější (resp. 
spravedlnost, dikaiosóné). 
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ABSTRACT 
 
 

Title:  Calmness of Heart as Topos of the Epicurean Lifestyle Reflected 
in the Biographical Narration of Contemporaries 

Author:  Pavlína Havlová 
Department:  Oral History – Contemprorary History 
Supervisor:  Mgr. David Bartoň 
 
 
Abstract: 
The proposed diploma thesis focuses on the presence of the Epicurean tradition in the 
biographical narration of selected contemporaries. The main emphasis is laid on 
substantiating relatedness between the thoughts that were formulated by the Greek 
thinker Epicurus at the turn of 3rd and 4th century BC and the values and lifestyle of the 
given individuals. The theoretical basis of the thesis is Epicurus’s Letter to Menoeceus, 
which contains the explication of human life and ethics in particular. Based on the 
analysis of the letter, four general topics were defined (sobriety, moderation, internal 
and external lifestyle). These topics served as starting points for the interviews that 
also enabled their analysis and interpretation. The interviews were recorded using the 
oral history method, which facilitates individual approach to the scrutiny of biographical 
narration of selected contemporaries.  
 
Keywords: 
Epicurus, Epicurean, Ethics, Character, Sensibility (Temperance and Sobriety, 
Sophrosyne resp.), Happiness (Well-fare/Flourishing, Eudaimonia resp.), Moderation 
(Self-Containment, Autarkiá resp.), Internal Lifestyle (Calmness of Heart, Ataraxiá 
resp.), External Lifestyle (Righteousness, Dikaiosyne resp.). 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

 
ČSAD Československá autobusová doprava 
ČSNS Československá strana národně socialistická 
ČSS Československá strana sociální 
ČSSR Československá socialistická republika 
D21 Demokracie 2.1 
DL Diogenes Laertios 
Ep. III Epikúrův List Menoikeovi 
K. d. Hlavní myšlenky, Kyriai doxai 
KNV Krajský národní výbor 
KSČ Komunistická strana Československa 
ONV Okresní národní výbor 
StB Státní bezpečnost 
SV Vatikánské sentence (obsahují 80 aforismů etického charakteru) 
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1. Úvod 
Evropská civilizace vyvěrá z řecko-římské klasické kultury a z židovsko- 

-křesťanské tradice. Římské právo a řecká antická filozofie představují hodnoty, k nimž 
se vztahujeme jako k původnímu evropskému dědictví. Rozumíme ovšem těmto 
evropským hodnotám dostatečně? 

V této práci se budu zabývat zkoumáním tradice epikureismu, filozofického 
směru, jejž zformoval myslitel Epikúros, a pokusím se tak přispět k hlubšímu poznání 
antických kořenů evropské civilizace.  

Může být vůbec v době, která si nejvíce cení úspěchu a seberealizace jedince 
nebo dobře zajištěné soukromé budoucnosti, odkaz Epikúrova učení aktuální? Na jedné 
straně se z médií dozvídáme, co všechno nutně potřebujeme k tomu, abychom se co 
nejrychleji přiblížili ideálu zvanému štěstí, na straně druhé se v důsledku finanční krize 
potýkáme se strachem ze ztráty zaměstnání a máme nejrůznější existenční problémy.  

K problému migrace, jenž se stal celosvětovým problémem, se vyjadřují politici 
z celého světa, kritiku neudržitelnosti současného životního stylu však od nich slyšíme 
málokdy. Ta zaznívá stále častěji od nejvyšší autority křesťanské církve, papeže 
Františka: „Rychlost konzumace, plýtvání a změny životního prostředí zatížily planetu 
natolik, že náš současný životní styl, sám o sobě neudržitelný, může přivodit jen 
katastrofy. Musíme se zamyslet nad svojí odpovědností dříve než ti, kdo po nás budou 
muset snášet strašné důsledky.“ 1 

I tyto úvahy mne vedou k hlubšímu promýšlení působení lidstva na Zemi. 
Epikúros zdůrazňuje, že hon za požitky nepřinese duši klid. Podle jeho učení má klíč ke 
šťastnému životu ten, kdo je moudrý, svobodný ve svých potřebách a nepřístupný 
běžným vzruchům, zkrátka kdo se nedá znepokojit žádným ze strachů, jež doléhají na 
průměrného člověka, ať je to strach z bohů, z bolesti či ze smrti.2  

1.1. Výběr tématu 

Téma Klid duše jako topos epikurejského životního stylu reflektovaný 
v životopisných vyprávěních současníků volně vyplynulo z realizace mé bakalářské 
práce na téma Dobrovolná skromnost3, proto jej zde velice krátce čtenáři přiblížím.   

V rámci své bakalářské práce jsem se zabývala výzkumným projektem 
„Dobrovolná skromnost jako způsob života“4, v němž jsem kombinovala sociologický 
přístup (v praktické části) s přístupem filozofickým (v části teoretické). Pořídila jsem 

                                            
 

1 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22060. 18. června 2015, Vatikán.  
2 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové, OIKOYMENH, 1. vyd., přel. R. Hošek, Praha 1996, s. 40. 
3 HAVLOVÁ, P.: Dobrovolná skromnost. Fakulta humanitních studií UK, 2013 Praha. Bakalářská práce. 
4 HAVLOVÁ, P.: Dobrovolná skromnost, s. 31. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22060
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dvanáct rozhovorů a zkoumala jsem, kdo jsou lidé žijící „alternativním“ způsobem 
života, jaké jsou jejich motivace, jak tento způsob života popisují a co jim z jejich 
pohledu tento způsob života přináší. Otázky jsem mířila jak k vnější situovanosti aktérů 
výzkumu (jak pracují, jak žijí, zda na venkově nebo ve městě, jaké je jejich rodinné 
zázemí, zda mají automobil, zda jsou vegetariány, co nakupují či jak platí účty), tak na 
oblast mezilidských vztahů a osobní spokojenosti. 

Na tyto otázky jsem získávala velmi různorodé odpovědi, což mi ovšem 
podstatně zproblematizovalo analytickou část. Zdálo se, že na otázku, kdo jsou lidé 
žijící „alternativním“ způsobem života, nemohu podat uspokojivou, natožpak objektivní 
odpověď. V závěru práce mi proto nezbylo než konstatovat, že jediné, co bylo všem 
aktérům mého výzkumu společné, byla umírněnost – tedy snaha o hledání určitých mezí 
nebo rovnováhy (byť pokaždé jiným způsobem). Aktéři mého výzkumu neusilovali 
o to, aby měli něčeho méně, ale spíše důmyslně promýšleli způsob, jak své potřeby 
a touhy naplní tak, aby byli v rovnováze – ať už sami se sebou, s okolím, s přírodou, se 
zvířaty, se svou energií, s planetou, s Matkou Zemí, s Bohem, s božstvy, s uměním, 
s knihami apod.5  

Dalším vodítkem pro výběr tématu o klidu duše mi byla i otázka vznesená 
v posudku bakalářské práce: Proč je tak důležité zdůraznit slovo „dobrovolná“? Slovo 
„dobrovolná“ bylo totiž klíčem k tématu o skromnosti. Provedená analýza mi ukázala, 
že odpověď na otázku, co je to skromnost, bude třeba hledat pokaždé znovu a uvnitř 
člověka, konkrétně v projevu jeho vůle, nikoli ve vnějším rámci. Kategorie z oblasti 
sociologie zaměřené na vnější jednání aktérů nestačily na zachycení jednání a smýšlení 
vyvěrající z jejich vnitřní vůle. Ukázalo se, že téma dobrovolná skromnost nutně 
vyžaduje především individuální přístup k jednotlivým aktérům.  

V létě roku 2013, před začátkem mého magisterského studia, jsem potkala 
v Rychlebských horách poustevníka a na jeho přání jsem s ním vedla rozhovor. Poté, co 
jsem nahrávku zpracovala, byla jsem k volbě tématu zase o krok blíž. Jiří Bartys 
(nar. 1977) žil v té době už šestým rokem sám v maringotce v zaniklé sudetské obci 
příhodného názvu Poklid. Na otázku, zda by sám sebe označil za poustevníka, mi 
odpověděl: „Ale trošku aj jo. Pochopil jsem, že ke svýmu klidu potřebuju klid.“6  

Téma uměřenosti, jež vyplynulo z bakalářské práce jako jediné nosné, jsem 
vzala za základ mé pokračující práce. Jelikož jsem se vztahu mezi soběstačností7 
a naukou filozofa Epikúra věnovala v bakalářské práci jen okrajově8, rozhodla jsem se, 
že v diplomové práci se zaměřím na to, co by podle Epikúrovy etiky měli lidé volit 
a čemu by se měli vyhýbat9. Téma klidu duše coby svrchovaného cíle blaženého života 
                                            
 

5 HAVLOVÁ, P.: Dobrovolná skromnost, s. 74. 
6 http://www.pritomnost.cz/cz/salon/691-ke-svymu-klidu-potrebuju-klid 
7 V Epikúrově době uměřenost označoval termín soběstačnost, z řeckého autarkia (vystačit si sám). 
8 HAVLOVÁ, P.: Dobrovolná skromnost., s. 12–13.  
9 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, přel. A. Kolář, NOVÁ TISKÁRNA, 2. vyd., Pelhřimov 1995. s. 394. 
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se prolíná všemi třemi Epikúrovými Listy10, z nichž jsem čerpala inspiraci pro název 
diplomové práce.  

1.2. Cíl práce 

Cílem práce bude zkoumat, má-li epikurejská etika své následovníky. Na 
počátku práce stojí otázka, zdali lze na životním stylu vybraných současníků doložit, 
mají-li zažitého něco z epikurejských hodnot. Na základě pochopení antického pramene 
– Epikúrova Listu Menoikeovi – se pokusím hledat spojení mezi epikurejskou etikou 
a životním stylem (resp. charakterem) současníků.  

Pojmy etika a charakter používám v této práci v širším významu s odkazem 
k jejich etymologii. Etikou zde mám na mysli životní způsob (z řeckého ethos, obyčej, 
zvyk, péče)11 nikoli slušné chování. Charakterem míním základní rámec či povahový ráz 
osobnosti (z řeckého kharakter, rytina, ražba na minci)12 a nepoužívám tento termín 
v hodnotícím významu, jak je běžné dnes.  

1.3. Struktura práce 

Práci člením na část teoretickou, metodologickou a empirickou.  

V teoretické části se zabývám Epikúrovým životem, učením a dobou. 
Představuji primární pramen, jímž jsou Epikúrovy Listy. Dále uvádím výběr sekundární 
literatury, v níž se mnohé z Epikúrovy nauky odráží. Pohled do slovníků stejně jako 
vybrané úryvky v literatuře naznačí, co je z tradice Epikúrovy nauky stále živé 
v literatuře. V rámci teoretické části také provedu rozbor Epikúrova Listu Menoikeovi, 
jenž přináší ucelený návod na „dobrý život“. Tento rozbor mi bude sloužit jako vodítko 
pro realizaci rozhovoru a jako východisko pro empirickou část práce. Závěr teoretické 
části uzavírá kapitola Výzkumný záměr (kap. 5.), v níž představuji dílčí témata, jež 
vyplynula z rozboru Listu Menoikeovi. Tato příprava mi bude návodem pro vedení 
rozhovoru a zároveň mi bude vodítkem při interpretaci rozhovorů v empirické části 
práce. 

V metodologické části práce vysvětluji, proč jsem si pro svůj výzkum zvolila 
orální historii jako metodu a jakou výzkumnou pozici jsem se rozhodla zaujmout. Dále 
upřesňuji, jaké současníky jsem vybírala a nač jsem se přitom ohlížela, popisuji rovněž, 
jak rozhovory probíhaly. V kapitole Zpracování rozhovorů (kap. 6.2.4.) se zamýšlím 
nad redakcí textu, jenž se v několika případech dostal i k širšímu publiku.  

Empirickou část dělím na analytickou a interpretační.  

                                            
 

10 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. 
11 SOKOL, J.: Malá filosofie člověka, VYŠEHRAD, 5. vyd., Praha 2007, s. 299. 
12 SOKOL, J.: Malá filosofie člověka, s. 316. 
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V analytické části se zamýšlím nad tím, jaký dopad měla zvolená metoda na 
realizaci rozhovorů. V kapitole Dialog dvou subjektů (kap. 7.1.) popisuji, jak zvolená 
výzkumná pozice ovlivnila vzájemný vztah tazatelky a narátorů. V kapitole Jazyk 
a etika (kap. 7.2.) reflektuji četná jazyková úskalí, s nimiž jsem se během realizace 
rozhovorů setkala. V kapitole Charakter jako ráz osobnosti (kap. 7.3.) analyzuji, 
nakolik se v rozhovoru podařilo dostat k základnímu rámci osobností narátorů, tedy 
k jejich charakteru. Konečně vysvětluji, co bylo základem tematické analýzy, jež 
umožnila zkoumání vztahu epikurejských hodnot s hodnotami vybraných současníků. 

Kapitola Klid duše jako topos epikurejského životního stylu reflektovaný 
v životopisných vyprávěních současníků (kap. 8) tvoří jádro celé práce. Prostřednictvím 
jedenácti témat, jež v rozhovorech různě rezonují, představuji na jedenácti „dialozích“ 
souvztažnost životního stylu vybraných současníků s epikurejskou etikou. Tato témata 
dělím do čtyř tematických bloků, na nichž stojí epikurejská etika: rozumnost, 
uměřenost, životní styl vnitřní a životní styl vnější. Na konci empirické práce nabízím 
čtenáři shrnující závěrečnou syntézu (kap. 8.4.3.), v níž se zamýšlím nad tím, jak bylo 
nutné některé Epikúrovy myšlenky převést podle kontextu do dnešní doby.  

V závěru práce podrobně vysvětluji, co mne k zájmu o Epikúrovo učení a duši 
člověka přivedlo, a konečně hodnotím, co přinesla práce na tématu o klidu duše mně 
osobně. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

2. Epikúros, jeho učení a doba  
Dříve než se pustím do rozboru Epikúrova Listu Menoikeovi, představím 

Epikúra jako člověka i jako myslitele a krátce přiblížím Epikúrovu dobu. Pramenů 
přinášejících poznání o Epikúrově životě se dochovalo jen velice málo, proto budu 
vycházet převážně z práce A.-J. Festugièra13 a z dějin helénistické filozofie od 
A. A. Longa,14 přičemž oba tito autoři přebírají mnohé z díla Diogena Laertského15 (dále 
DL). Úvahu o filozofických etikách období helénismu čerpám z eseje Monique Canto 
uvedené v knize Řecké myšlení: Průvodce klasickým věděním.16 

Epikúros se narodil na prahu helénismu. O jaký úsek dějin se přesně jedná? 
Podle Longa můžeme tuto epochu poměrně přesně časově vymezit: začíná smrtí 
Alexandra Velikého v roce 323 př. Kr. (tehdy bylo Epikúrovi 18 let) a končí vítězstvím 
Octaviana nad Markem Antoniem v roce 31 př. Kr. Mluvíme-li o období helénismu, 
máme jím na mysli především helénistickou filozofii, tedy stoicismus, skepticismus 
a epikureismus (nikoli platonismus a aristotelismus, jež oba spadají do doby klasické 
a k jejichž obnově dochází až v 1. st. př. Kr.).17 

Tyto filozofické směry vznikly díky mnoha společenským, politickým 
a v neposlední řadě i myšlenkovým zvratům. Podle Festugièra charakterizuje 
helénismus vznik kosmického náboženství, jenž souvisí s rozpadem tradiční víry.18 
Právě náboženský obrat zavdal příčinu ke vzniku osobního náboženství, jehož je 
Epikúros představitelem. Proměně náboženského nazírání se budu podrobněji věnovat 
v kap. 2.5.  

2.1. Epikúros a pomluvy  

Je zajímavé, že Epikúrův životopis začíná v díle Diogena Laertského výčtem 
pomluv, jež o Epikúrovi vědomě šířili už jeho současníci. Byl snad zájem o Epikúrovo 
učení větší než o učení jeho konkurentů? 

Stoik Diotímos se k Epikúrovi prý choval vysloveně nepřátelsky a Chrýsippos 
vydal sbírku listů pod Epikúrovým jménem. Dionýsios Halikarnasský, Níkoláos, Sótión 
i stoupenci stoika Poseidónia, ti všichni šířili o Epikúrovi pomluvy: že předčítá po 

                                            
 

13 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové. 
14 LONG, A. A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, OIKOYMENH, 1. vyd., přel. P. 
Kolev, Praha 2003. 
15 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, přel. A. Kolář, NOVÁ TISKÁRNA, 2. vyd., Pelhřimov 1995. 
16 BRUNSCHWIG, J. – LLOYD, G. E. R. (eds.): Greek Thought: A Classical Guide to Knowledge, Harvard University Press, London 
2000, překlad autorčin, s. 96-119. 
17 Long. s. 15 
18 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové, s. 17.  
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staveních očistné modlitby, že vyučuje abecedě za bídnou odměnu, že je kuplířem 
i pochlebovačem, že žije s hetérou Leontion a že za vlastní vydává Démokritovo učení 
o atomech. Epiktétos prý nazýval Epikúra hlasatelem nemravnosti. Tímokratés uváděl, 
že prý dvakrát za den zvracel z přejedení, když navštěvoval jeho školu. Šířil také, že 
Epikúros znal jen velmi málo z vědeckých výkladů a ještě méně z věcí týkajících se 
života.19  

Proč tolik pomluv? DL vysvětluje, že všechny tyto i jiné pomluvy byly založeny 
na zásadním nepochopení Epikúrovy nauky. Jak uvidíme dále (kap. 3.2.), nadšení 
z Epikúrovy nauky se střídá s odporem k němu i v mnoha novodobých filozofických 
spisech. DL poukazuje na Epikúrovu ušlechtilost, skromnost, úctu k bohům, lásku 
k obci, množství přátel i žáků, ustavičné trvání školy, vděčnost k rodině a vlídnost ke 
služebníkům – to vše podle jeho slov vyvrací výše uvedené pomluvy.20  

Nyní však přejděme k Epikúrovu životnímu osudu. 

2.2. Myslitel Epikúros 

Epikúros se narodil na ostrově Samos v roce 341 př. Kr. Jeho otec, athénský 
občan, sem přišel jako osadník přibližně o deset let dříve. V mládí Epikúra formovalo 
učení Nausifana, Démokritova stoupence, u nějž pobyl tři roky na ostrově Teu. Má se za 
to, že odtud pramení Epikúrův zájem o atomismus, a naopak nezájem o platonismus. 
V osmnácti letech přichází Epikúros do Athén a po dva roky tu vykonává vojenskou 
a občanskou službu společně se skladatelem komedií Menandrem.21  

Dvacetiletý Epikúros se z Athén nevrací na Samos, ale musí následovat otce do 
vyhnanství na Kolofón. Alexander totiž rozhodl, že půda má být vrácena původním 
obyvatelům Sámu, a tak se athénští osadníci museli vystěhovat. Epikúros pak musí vést 
život v bídě a osamění a nemůže si dovolit navštěvovat školu nějakého renomovaného 
filozofa, jak bylo zvykem v tehdejších Athénách. (Odtud také pomluva, že Epikúros 
nebyl znalý vědeckého výkladu světa.) Žije sám a sám se také musí vyzbrojit pro 
životní zápasy a pro získání moudrosti. Přitom ho stíhají různé choroby a vůbec je to 
člověk křehkého zdraví – tyto nepříznivé životní podmínky se proto snaží zvládat díky 
velmi přísnému způsobu života.22  

Časový úsek dalších asi patnácti let je nejasný. Epikúros snad prý pobýval 
v Malé Asii a vyučoval tam čtení a psaní, kolem roku 301 př. Kr. založil vlastní 
filozofickou školu v Mytiléně a v Lampsaku. Zpátky do Athén přichází až jako 
čtyřiatřicetiletý v roce 307/306 př. Kr. V Athénách zůstává po zbytek života a usazuje se 
zde proto, aby získával stoupence své nauky. Mezi Athénami a Peiraiem kupuje dům se 

                                            
 

19 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, s. 386–387. 
20 Tamtéž, s. 388. 
21 LONG, A. A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, s. 30. 
22 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové, s. 33. 
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zahradou (Képos)23 a zahrada se stává symbolem jeho školy.24 Long také zmiňuje, že 
epikureismus byl označen za jedinou filozofii misijního rázu, kterou Řekové kdy 
vytvořili. Předtím, než založil své sídlo v Athénách, shromáždil totiž Epikúros své 
stoupence v Lampsaku a v Mytiléně a ti mu pomáhali šířit jeho nauku po celém 
Středozemí, přičemž nejlépe se prý epikureismu dařilo právě v Alexandrii (Egypt) 
a v Antiochii (Sýrie).25 DL upřesňuje, že Epikúrova škola trvala 227 let (od r. 270 do 
44 př. Kr., a bylo vypočítáno, že za tu dobu se ve škole vystřídalo 14 scholarchů.26 

2.3. Zahrada jako vzor prostého života (ad kap. 8.4. Životní styl vnější) 

Jak píše Seneka,27 Epikúros dával přednost společnosti několika blízkých přátel 
před veřejným uznáním. Long vysvětluje, že to ale rozhodně nemělo znamenat zřeknutí 
se občanského života. Epikúrovo heslo „Žij v skrytu“ bylo míněno jako doporučení, jak 
dojít klidu, a určitě nebylo projevem opovrhování soudobou společností.28 Epikúrova 
zahrada měla být právě takovým prostorem, v němž mohl člověk klidu dojít, a zároveň 
to bylo prostředí vhodné pro pěstování přátelství.29  

Toto společenství přátel se odlišovalo od Akademie a Lykeia už třeba jen tím, že 
sem měli přístup i ženy (ať už manželky Epikúrových stoupenců, nebo hetéry) a otroci. 
Odlišné bylo i tím, že zde nešlo v první řadě o pěstování vědy, ale spíše o pěstování 
určitého způsobu života. Zahradu sice nezakládal nějaký formální řád na způsob 
Akademie, přesto tu ale Epikúrovi stoupenci věnovali četbě a rozborům mistrových 
spisů mnoho času.30  

Pospolitý život uvnitř přátelských kroužků nebyl ve starověku ničím novým 
(přátelské kroužky pythagorejců existovaly už před Platónem), ale teprve v prostředí 
zahrady se dostávalo uznání lidské důstojnosti všem bez rozdílu. V zahradě měly 
i hetéry duši.31  

Epikúrovo pojetí přátelství se od Platónova rovněž liší. Přátelství, jež spojuje 
členy Akademie, je stálou výzvou k vyšší lásce a k moudrosti. Vzájemná náklonnost má 
společenství podněcovat ke kontemplaci a cílem takto založeného přátelství má být 
duchovní nazírání. Epikúrovo pojetí je však jiné. Pro něj je onou moudrostí už samo 
přátelství.32  

                                            
 

23 V roce 301 př. Kr. zde zakládá svou školu i Zenón (Sloupořadí - Stoa). 
24 LONG, A. A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, s. 30. 
25 Tamtéž, s. 32. 
26 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, s. 388. 
27 Podle Seneky říká Epikúros doslova: „Toto nesděluji mnohým, nýbrž jenom tobě. Vždyť jsme jeden druhému dostatečným 
divadlem.“ viz: SENECA, L. A.: Výbor z listů Luciliovi, SVOBODA, přel. B. Ryba, 1. vyd., Praha 1969, s. 18. 
28 LONG, A. A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, s. 32. 
29 Tamtéž, s. 31. 
30 Tamtéž, s. 31. 
31 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové, s. 38. 
32 Tamtéž, s. 39. 
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Přátelství je v Epikúrových očích nutnou součástí moudrosti: výměna myšlenek 
a opora vzájemných citů vedou ke sblížení srdcí, kde sídlí mír duše – tedy k dokonalé 
blaženosti (eudaimonia).33 Zvážíme-li, že v Epikúrově době se člověk velmi snadno 
zmítá v duševním nepokoji, pochopíme, že lidé (zejména mladí) se k Epikúrovi rádi 
sbíhají. Vidí v něm spasitele a on také chce jejich spasitelem být.34 Epikúros je 
především lékařem duše, a proto komplex jeho moudrosti sestává zejména z početných 
rad duchovních.35  

Síla epikureismu spočívala v oduševnělosti jeho žáků. Epikúrovy stoupence 
pojilo přátelství a odkaz Epikúrovy osobnosti mohli udržovat s nábožnou oddaností: 
„Daleko spíše než nauku představoval epikureismus určitého ducha: duch, který se 
vtěloval do malých bratrstev, kde se úzkostlivě zachovávalo slovo Mistrovo a kde se 
vyznávalo přátelství. Ve světě, v němž občanské a rodinné rámce pomalu mizely, dovedl 
Epikúros založit novou rodinu. Nepochybujme, že právě v tom spočívalo tajemství jeho 
trvalého vlivu“36, uzavírá Festugière.  

2.4. Jak vést dobrý život (ad kap. 8.2. Uměřenost) 

Jak by měl vypadat vzor hodný následování? Epikurejský mudrc se dokáže 
odpoutat od svých žádostí tak, aby tyto neměly nad jeho osobou moc. Uspokojuje proto 
jenom ty žádosti, jež nelze zanedbat, pokud máme žít.37 Rovněž netouží po slávě, 
a pokud vyučuje, nevyhledává potlesk davu. Nevychovává vychloubače, nýbrž lidi 
soběstačné (autarkés), kteří si zakládají na dobrech, jež závisejí nikoli na vnějších 
okolnostech, ale jen na nich samých.  

Moudrý člověk se nebojí bohů, nestaví se ke smrti podezíravě, ví, že dobro si lze 
snadno získat a že zlo se dá snadno vydržet.38 Připočteme-li k této poučce odpoutání se 
od bohatství a poct, máme pohromadě všechny prostředky, které vedou k dosažení 
duševního klidu (ataraxie). Dosažení duševního klidu je hlavní podmínkou k dosažení 
blaženosti (eudaimonia). Jaké radosti si může soběstačný člověk vždy opatřit? 
Především slasti duchovní. A jaká je jejich povaha? Ta záleží na způsobu života. 
A způsob života, jaký Epikúros doporučuje, tkví ve filozofování. Filozofováním zde má 
Epikúros na mysli neustálé přemítání nad věcmi, které způsobují blaženost.39 Přemítat 
o nich sám u sebe nebo s druhem sobě podobným, to je podle Epikúra základní 
povinností moudrého člověka.40  

                                            
 

33 Tamtéž, s. 44 
34 Tamtéž, s. 46. 
35 Tamtéž, s. 47. 
36 Tamtéž, s. 49. 
37 Tamtéž, s. 39. 
38 Tamtéž, s. 40. 
39 Tamtéž, s. 41. 
40 Tamtéž, s. 42. 
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Nikoli tedy moudrost jako rozšiřování vědění, ale moudrost jako touha po 
dosažení blaženého života, to je podstata Epikúrova učení. Jsou samozřejmě studia, 
která jsou pro moudrého člověka nezbytná, ale ta nejsou moudrostí v pravém slova 
smyslu – pouze odstraňují překážky, které stojí v cestě dosažení blaženosti.41 Epikúros 
si uvědomuje, jak cenné je poznání. Bez zkoumání přírody člověk nepozná přirozenost 
veškerenstva a bez tohoto poznání se nedokáže zbavit strachu. Právě porozumění 
přirozenosti těles nás učiní blaženými.42  

Ovšem jiná studia, jako rétoriku, vědu o číslech, geometrických tvarech 
a nebeských tělesech považuje Epikúros za marná. Nechce být chválen pro to, kolik 
toho ví, ale pro návod na dobré žití. Co je pro něj v životě nejdůležitější? Vést život 
duchovní, tedy být moudrý. Žít znamená pro Epikúra cvičit se v moudrosti.43  

V praxi života však toto cvičení v moudrosti lze jen stěží zvládnout o samotě. 
Epikúros si je vědom toho, že je zapotřebí mít kolem sebe atmosféru srdečných přátel, 
a proto je jeho zahrada onou ideální společností učitele a jeho žáků.44  

2.5. Jak žít svobodně (ad kap. 8.1. Rozumnost) 

V klasickém období byla tradiční víra neoddělitelně spjata s městským státem. 
Bohové byli bohy obce, tedy ochránci státu a jeho občanů, a pouta náboženská byla 
nejpevnějším tmelem státu. Tito bohové však neodpovídali na otázky po smyslu života 
(jak vzniká kosmos), božské spravedlnosti (proč nespravedlivý člověk triumfuje, 
zatímco spravedlivý žije v bídě) nebo posmrtného života (jaký je osud duše).45 

Už v poslední třetině 5. století př. Kr. dochází díky působení sofistů k první krizi 
náboženství, tedy ke konfliktu mezi občanským a individuálním náboženstvím. Sofisté 
mění představy o bozích: jejich význam už je nyní jen relativní a jejich platnost už není 
absolutní. Dochází k přesvědčení, že bohové se o lidské záležitosti nestarají.46 

Proč nakonec zvítězilo osobní náboženství nad občanským?  

Podle Festugièra jistě sehrály svou roli i politické události (nadvláda 
Makedonie), za pravého původce helénistického náboženského myšlení však označuje 
Platóna. Díky jeho učení o nejvyšší ideji Dobra a prvním hybateli totiž vzniká pomocí 
abstrakce od všeho hmotného a viditelného (1) představa nadkosmického boha, 
a zároveň (2) vzniká představa boha kosmického, tedy boha jakožto principu 
viditelného řádu, kosmu. Hybatelem nebe je božský intelekt (nús), a tento intelekt je 

                                            
 

41 Tamtéž, s. 42. 
42 Tamtéž, s. 43. 
43 Tamtéž, s. 44. 
44 Tamtéž, s. 44. 
45 Tamtéž, s. 18. 
46 Tamtéž, s. 19. 
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bůh.47 Jedinec sice navenek uctívá bohy obce, avšak v soukromí se obrací k bohu 
kosmickému, protože ten se lépe shoduje s požadavky jeho rozumu a s potřebami jeho 
duše.48 

Jakou odezvu budou mít politické události helénismu na jeho náboženství? První 
reakce je spojena se snahou o uspokojení potřeb individuální duše: 

Východní říše se po Alexandrově smrti rozpadla, ale řecké kultuře se podařilo 
zapustit v Alexandrii či v Antiochii své kořeny. Tento intelektuální rozmach znamenal 
rozvoj řady oborů, jako byl dějepis, zeměpis, filologie, astronomie či fyziologie, 
to všechno však na úkor rozvoje filozofie (!), jež se tehdy dělila na logiku, etiku 
a obecnou přírodovědu.49 Na zmatky a nové vládce reagovala filozofie tak, že odvrátila 
svou pozornost od nezaujaté spekulace k úkolu zajistit jednotlivci bezpečí.50 Podle 
Longa rozvrat hodnot městských států způsobil, že se charakteristickým rysem 
helénistické filozofie stal důraz na jednotlivce a „přirozenost“. Stoikové, skeptikové 
i epikurejci byli přesvědčeni o tom, že blažený a klidný život člověka záleží na jeho 
vnitřních možnostech.51  

Festugière podrobněji vysvětluje, jaký byl dopad změny této politické situace na 
proměnu dosavadního pojetí svobody. Se ztrátou zákona totiž občan ztrácí vliv na 
rozhodování o společných a obecných věcech. Nepanuje nad ním už zákon, který by 
sám vytvářel, ale má nad sebou nového pána: „[...] počínaje Kassandrem52, zejména 
však od Antigona II., má Řecko už jen jednoho pána. Chce-li člověk hrát nějakou roli, 
musí vstoupit do služeb tohoto pána, nebo opustit rodné město a stát se dvořanem 
egyptských nebo syrských monarchů. Jak se přizpůsobit této nové situaci? Jaký postoj 
zaujmout, chce-li člověk žít jako člověk čestný, ve shodě se svými zásadami? Má 
vzdorovat, anebo má jednat? A chce-li jednat, pak podle jakých pravidel?“53 Svobodu 
bude muset hledat už jen v sobě samém. Od nynějška považují stoikové, kynici 
i epikurejci za moudrého muže toho, kdo je soběstačný (autarkés), necitelný (apathés) 
ke všemu, co přichází zvenčí, a má vyrovnanou mysl (ataraxiá). Tyto rysy zůstanou 
všem třem myšlenkovým proudům společné, lišit se budou až v rysech dalších. 54  

Zatímco v klasickém období byl člověk prostřednictvím náboženství začleněn 
do obce, a ta tedy plnila úlohu jakési církve, v době helénismu už člověk oporu a jistotu 
své obce ztrácí. Ve vztahu k bohům lidé zakouší pocit zklamání, a Festugière hovoří 
dokonce o ztrátě duše řecké obce: „Jak si nepovšimnout, že ve chvíli, kdy řecká obec 

                                            
 

47 Tamtéž, s. 21. 
48 Tamtéž, s. 22. 
49 LONG, A. A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové., s. 16. 
50 Tamtéž, s. 17. 
51 Tamtéž, s. 18. 
52 Kassandros (žil 350–297 př. Kr.) byl králem Makedonie v letech 305–297 př. Kr. (Zdroj: cs.wikipedia.org) 
53 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové, s. 8. 
54 Tamtéž, s. 9. 
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klesá z úrovně samostatného státu na úroveň pouhé obecní správy v rámci většího státu, 
ztrácí svou duši? [...] Už nestojí za to pro ni žít a umírat. Od této chvíle člověk přichází 
o morální a duchovní oporu.“55 Člověk z rodné obce odchází jinam a ocitá se zcela sám 
uprostřed davu. V nově vznikajících městech už člověk není začleněn do pevného 
rámce, stává se pouhým číslem, je sám.56  

Jak člověk v době helénismu reaguje na tuto samotu? Zaprvé: šíří se náboženská 
bratrstva, v nichž se lidé scházejí k uctívání cizího boha. Lidé tak činí ze své svobodné 
volby, zdůrazňuje Festugière, protože už nejsou vázáni na konkrétního boha 
konkrétního města. Lidé tak činí, aby učinili zadost potřebě své duše. Zadruhé: začíná se 
šířit náboženství kosmického boha a utváří se idea jediné světové obce.57 „Poněvadž 
pozemská obec již nenabízí lidské existenci vznešený cíl, utíká se moudrý člověk do obce 
nebeské: sjednocuje se s ní svým myšlením a nachází útěchu a sílu v tom, že uvádí 
pohyby své duše do souladu s pohyby nebes. I tento postoj je skutečností individuálního 
vědomí.“58  

Druhou reakcí na politické události helénismu bylo postupné splývání Řeků 
s barbary:  

Jak k tomu došlo? Stalo se tak díky Alexandrově památnému gestu na společné 
hostině Makedoňanů a Peršanů, kde Alexander vyhlásil jakési lidské bratrství mezi 
všemi národy. Od té doby dochází k masovému uzavírání manželských svazků mezi 
Makedoňany a perskými ženami: dochází k mísení kultur i národů a změně představ 
o ostatních, mizí dávný protiklad Řekové versus barbaři. Právě toto promísení kultur 
mělo podle Festugièra na náboženství hluboký vliv. Orientálci poskytli Řekům pohled 
do své civilizace ovládané v podstatě náboženstvím a Řekové odpověděli receptivně: 
byli ochotní božstva jiných národů přijímat i vzývat.59  

Festugière vysvětluje, že osobní náboženství (resp. filozofické náboženství světa 
a kosmického boha) nevzniklo v důsledku rozpadu řeckých obcí a splynutí Řeků 
s barbary – toto politické pozadí však podle jeho názoru vytvořilo podmínky, které ho 
dovolily ustanovit. Za pravý důvod jeho vzniku považuje touhu člověka uspokojit svou 
duši: „Jako každé opravdu silné náboženství má i ono své počátky v potřebách ducha 
a duše: v potřebě jednoho boha, který by zároveň uspokojil jak požadavky vědeckého 
myšlení, tak tužby individuálního svědomí.“60   

V období helénismu zůstane kult a liturgie stejné, změní se však cítění. Od 
třetího století př. Kr. se osobní náboženství stane velmi rychle součástí intelektuální 

                                            
 

55 Tamtéž, s, 27. 
56 Tamtéž, s. 28. 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž, s. 29. 
59 Tamtéž, s. 29-30. 
60 Tamtéž, s. 30. 
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výbavy každého, kdo bude usilovat o vzdělání.61 Long upřesňuje, co bylo důsledkem 
toho, že Epikurejci museli obstát před konkurencí orientálních náboženských představ: 
„Cena, již zaplatili za tak úspěšný vstup na tento trh, byl – přinejmenším vnějškově – 
dogmatismus a oddělení filosofie od vědeckého bádání.“62 Long v této souvislosti 
upozorňuje, že Epikúrova škola nebyla možná postavena na vědeckých základech, pro 
její humanistické zaměření ji ale pokládá za mimořádně pozoruhodnou.63  

2.6. Jak získat blaženost (ad kap. 8.3. Životní styl vnitřní) 

Otázky po způsobu života a po jeho smyslu, jež si klady filozofické směry 
v období helénismu, jsou aktuální stále. I my se zabýváme tím, jak usměrňovat své 
jednání tak, aby bylo prospěšné, ať už druhým, nebo světu.  

S rozborem filozofických otázek období helénismu jsem se setkala v rámci 
bakalářského překladu, konkrétně v kapitole Ethics/Etika od autorky Monique Canto:64 

„Helénistické filosofie jsou rovněž charakteristické otázkou po konečném smyslu 
života. Základní podmínkou pro dosažení smyslu života byla pro epikurejce i stoiky 
ctnost jako mravní dokonalost lidstva. Jak vnímal ctnosti a přirozenost helénismus? 
Helénistické etiky souvisí se spojením mezi mravností a přirozeností a doporučenou 
rovnováhou mezi mravními a přirozenými důvody.65 Jednalo se o eudaimonistické etiky, 
tedy etiky spokojenosti. Spojovaly snahu o dosažení mravnosti s usilováním o štěstí. Jak 
můžeme definovat tuto skutečnost, vytvořenou ze spokojenosti, blaženosti a blahobytu, 
kterou Řekové nazývali eudaimonia? Eudaimonia zahrnuje způsob bytí, určený jak 
řádným uspořádáním duše, tak i náležitým jednáním.66 Dosažení nejvyšší filosofické 
úrovně bylo pro Epikúra slastí. Podle Epikúra je život v požitku chápaný jako úplnost 
všeho uspokojení, které člověk zažil, jediný šťastný život. Jednotlivec může dosáhnout 
jistého druhu nezávislosti až tehdy, pokud změní nebo přizpůsobí své žádosti, neboť 
žádosti jsou výsledkem přesvědčení, jež může člověk mít prostřednictvím rozumu pod 
kontrolou. Štěstí je charakteristické absencí tělesné bolesti a nesouladu v duši. Ačkoli je 
potěšení z podstaty jediné dobro, štěstí vyžaduje také moudrost a ostatní etické ctnosti. 
Svrchovaným zdrojem slasti je rozjímání nad nejnutnějšími podmínkami vedoucími 
k fyzické spokojenosti: moudrý tedy dokáže být šťastný i v trýzni.67 K dosažení štěstí 
(eudaimonia) by podle nejobecnější definice měl člověk vykonávat určité činy, mít určitý 
druh vlastností a vést určitý typ života. Blahobyt duše vede ke štěstí a jedinou odměnou 

                                            
 

61 Tamtéž, s. 23. 
62 LONG, A. A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, s. 28. 
63 Tamtéž.  
64 BRUNSCHWIG, J. – LLOYD, G. E. R. (eds.): Greek Thought: A Classical Guide to Knowledge, Harvard University Press, London 
2000, kapitola Ethics/Etika, překlad autorčin, s. 96-119. 
65 BRUNSCHWIG, J. – LLOYD, G. E. R. (eds.): Greek Thought: A Classical Guide to Knowledge, Přel. autorka, s. 109. 
66 Tamtéž, s. 110–111. 
67 Tamtéž, s. 111–112. 
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je ctnost. To je nejhlubší smysl řeckého eudaimonismu. Všechny řecké filosofie, vyjma 
stoiků, ustanovily štěstí ve své úplnosti za vlastnost lidského bytí.“68   

 Čím se řídíme a co pokládáme za smysluplné my? Má epikurejská etika nějakou 
vazbu k současnému způsobu života? Hledání odpovědí na tyto otázky je záměrem této 
práce. 

                                            
 

68 Tamtéž, s. 112–113. 
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3. Literatura 
3.1. Původní pramen 

Původních Epikúrových svitků (pojednávajících např. o přírodě, o atomech 
a prázdném prostoru, o lásce, o osudu, o spravedlivém jednání nebo o způsobech 
života69) mělo být podle DL na tři stovky,70 avšak nedochoval se ani jediný. Základním 
pramenem, z něhož budu v diplomové práci proto vycházet, budou tři Epikúrovy Listy 
dochované u tohoto výše zmíněného jediného autora antických dějin.71 Životy, názory 
a výroky proslulých filosofů72 pocházejí z doby kolem roku 220 po Kr. a obsahují kromě 
životopisu a závěti i přehled Epikúrova díla a stručný výklad jeho učení. V desáté knize 
tohoto spisu o filozofech najdeme plné znění tří listů, resp. dopisů, obsahujících výtah 
základních filozofických témat: List Hérodotovi (Ep. I) shrnuje hlavní principy 
atomismu, List Pýthokleovi (Ep. II) se zabývá astronomickými jevy a List Menoikeovi73 
(Ep. III) podává výklad Epikúrovy mravní teorie.74 Za Listy následuje soupis hlavních 
článků Epikúrova učení pod názvem Hlavní myšlenky (K. d.). Tento text sloužil 
Epikúrovým žákům jako jakýsi katechismus a dochoval se díky Ciceronovu spisu 
O nejvyšším dobru a zlu (De finibus bonorum et malorum).  

Za nejspolehlivější zdroje původních Epikúrových názorů lze ovšem považovat 
pouze tři Listy dochované v díle D. Laertského, ačkoli jsou díky pozdějším nálezům 
k tomuto spisu připojeny ještě Epikúrovy zlomky, totiž výroky Epikúra a jeho žáků 
podle tzv. gnomologia vatikánského, dále zlomky etické a zlomky z děl Epikúrových 
žáků a stoupenců, Metrodora, Hermarcha, Filodema a Diogena z Oinoandy.75 

3.2. Sekundární literatura  

Za důkaz toho, že Epikúrovo učení je stále živé, lze považovat i to, jak v tradici 
vstupovalo a stále vstupuje do řady filozofických spisů.  

Níže uvedené útržky Epikúrovy nauky nepřinášejí ucelený pohled na jeho učení 
a výčet autorů zmiňujících Epikúra není ani zdaleka úplný. Tyto příklady ale dokládají, 
že Epikúrovo učení vyvolávalo a stále vyvolává řadu vášní: na jedné straně je 

                                            
 

69 Podrobný výčet Epikúrova díla je uveden zde: LONG, A.A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, 
epikurejci, skeptikové, OIKOYMENH, 1. vyd., přel. P. Kolev, Praha 2003, s. 33-35, nebo v díle D. Laertského: Životy, názory a 
výroky proslulých filosofů, přel. A. Kolář, NOVÁ TISKÁRNA, 2. vyd., Pelhřimov 1995, s. 393. 
70 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, s. 393. 
71 Vycházet budu z dosud posledního (druhého) vydání z roku 1995 překladu řeckého originálu Díogenú Laertiú, Peri bión 
gnómón apofthegmatón tón en filosofiá eudokimésantón biblia deka. Překlad tohoto celistvého díla DL pochází z pera univ. 
prof. PhDr. Antonína Koláře. Editorsky se na knize podílel doc. PhDr. Dušan Machovec, CSc., jenž provedl úpravu konečného 
znění (prof. Kolář se prvního vydání v roce 1962 nedožil). 
72 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. 
73 Podrobné interpretaci Epikúrova Listu Menoikeovi se věnuji v kapitole 4. 
74 LONG, A.A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, s. 34. 
75 Do češtiny tyto zlomky přeložil Jaroslav Ludvíkovský jako dodatek k svému překladu X. knihy Životů Díogenových. In: 
LAERTIOS, D.: Źivot a učení filosofa Epikúra, Nakladatelství Rovnost, Praha 1952. 
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zatracován, jiní ho vykládají zcela mylně a další se těmto snaží vysvětlit, že je velice 
snadné jeho nauku pochopit jinak, než jak ji Epikúros zamýšlel.  

Epikurejstvím jako fenoménem se zabýval už římský básník a filozof Titus 
Lucretius Carus (97 př. Kr. – 55 př. Kr.). Jeho didakticko-epická báseň O přírodě 
(De rerum natura)76 sestává ze šesti knih a po D. Laertském je druhým velmi vydatným 
pramenem objasňujícím Epikúrovo učení: „Jako když děti se bojí a lekají všeho za černé 
noci, tak my se děsíme za dne věcí, kterých se netřeba bát o nic více než představ, 
kterých se potmě strachují děti. Nerozežene tu duševní úzkost a temno denního světla šíp 
ani paprsky slunce; dokáže to však rozum a přírodní věda.“77 

Proti Epikúrovi velmi důrazně vystupuje římský řečník hlásící se ke skepticismu 
Marcus Tullius Cicero (106 př. Kr. – 43 př. Kr). V Tuskulských hovorech78 polemizuje 
s Epikúrovým konceptem a rezolutně jeho výroky odmítá: „Epikúros přichází 
s takovými nápady, že mi to připadá, jako by chtěl vyvolat smích. Kdesi totiž tvrdí: 
,,Jestliže mudrc bude zaživa upálen, jestliže bude mučen,“ - ty možná čekáš, že řekne: 
,,strpí to, snese to, nepodlehne tomu“. To by byla, při Herculovi, velká chvála a hodná 
i toho, při němž jsem teď přísahal, samého Hercula, ale Epikúrovi, člověku drsnému 
a tvrdému, to nestačí. ,,Jestliže bude zavřen ve Falaridově býkovi, řekne: „Jak je to 
příjemné, jak málo se o to starám!“ Dokonce příjemné? To je snad málo, že ne hořké? 
Ale ani ti, kteří popírají, že by bolest byla zlem, netvrdí, že je někomu příjemné být 
mučen; říkají, že to je drsné, těžké, protivné, proti přírodě, ne však, že to je zlo. Naproti 
tomu on, který jen toto prohlašuje za zlo, a to za největší ze všech, soudí, že mudrc to 
bude prohlašovat za příjemné.“79 Cicero přiznává svůj odpor k epikúrovcům: „Stěžují si 
někteří epikúrovci, moc hodní lidé (žádná skupina lidí není totiž méně zlomyslná), že 
mluvím zaujatě proti Epikúrovi. Samozřejmě, vždyť se přeme o čest a důstojnost. Pro 
mne je nejvyšší dobro v duši, avšak pro něho v těle, pro mne ve ctnosti, avšak pro něho 
v rozkoši. A za to oni teď bojují a škemrají o pomoc i u lidí podobných názorů! Najde se 
také hodně takových, kteří se okamžitě sletí.“80 

Představitel římského stoicismu Lucius Annaeus Seneca Mladší (4 př. Kr. – 
65 po Kr.) zmiňuje Epikúrovo učení ve Výboru z listů Luciliovi81. Stojí za pozornost, že 
Seneca Epikúra obdivuje, a to i přesto, že je to v rozporu se stoiky. Ve druhém listu 
Luciliovi píše Seneca toto: „Dnes jsem vytěžil něco z Epikúra – rád totiž zabíhám i do 
cizího tábora, ne jako přeběhlík, ale jako zvěd. Zní to: „Veselá chudoba je věc čestná.“ 
Chudoba vskutku přestává být chudobou, je-li veselá. Chudý není, kdo má málo, ale kdo 
touží mít více. Vždyť co je komu platno, že má velký majetek v pokladně nebo na 

                                            
 

76 LUCRETIUS, T., C.: O přírodě (De rerum natura), přel. J. Nováková, Svoboda, Praha 1971, edice Antická knihovna, 12. 
svazek. 
77 LUCRETIUS, T., C.: O přírodě (De rerum natura), s. 89. 
78 CICERO: Tuskulské hovory, SVOBODA, Praha 1976, 
79 CICERO: Tuskulské hovory, s. 94. 
80 Tamtéž, s. 145. 
81 SENECA, L., A.: Výbor z listů Luciliovi, SVOBODA, 1. vyd., přel. B. Ryba, Praha 1969. 

http://feuerteufel.blog.cz/1005/cicero-tuskulske-hovory-vypisky


Literatura 

str. 16  

sýpkách, ve stádech nebo na lichvářských úrocích, jestliže lačně hledí po cizím, jestliže 
nepočítá, co vyzískal, ale co by měl získat? Ptáš se, jakou má mít bohatství mez. První je 
mít, co je nezbytné; druhá, co je dost.“82 Jinými slovy jen taková duše může být v klidu, 
která dokáže rozpoznat, kdy má dost.  

Na rozdíl od Seneky další stoický filozof Epiktétos83 (55 po Kr. – 135 po Kr.) 
vystupuje ve svých Rozpravách proti Epikúrovi. Nechápe, proč Epikúros tolik stojí 
o omezování tělesných žádostí, když tělo patří k životu neméně než duše: „Co je to, 
Epikúre? Co bylo to, co psalo pojednání O nejvyšším dobru nebo O podstatě věcí nebo 
O měřítku pravdy? Co tě přimělo dát si narůst dlouhé vousy? Co bylo to, co umírajíc 
psalo: ,Prožívaje svůj poslední a zároveň šťastný den...‘?84 Bylo to tělo či vůle? A ty 
přesto tvrdíš, že máš něco lepšího nad vůli a přitom nejsi blázen?“85  

Podle následujícího dochovaného zlomku byl Epikúrovým kritikem 
i Plútarchos (46 po Kr. – 127 po Kr.). Útočil především na epikurejce Kolóta: „Žádný 
moudrý muž by v rozvaze nemyslel, že pokud zde lidé žijí, tedy co nazývají životem, že 
jsou jen po tuto dobu, co snášejí dobré a špatné, že však dříve než vznikli a [poté,] co se 
rozpadli, nejsou už nic.“86 

Renesančnímu autorovi Michelu de Montaignovi (1533–1592) je Epikúros 
naopak velice sympatický. Považuje jej za pravého mudrce: „Kdokoliv něco hledá, 
dožije se okamžiku, kdy prohlásí, buď že to nalezl, buď že věc nalézt nelze, anebo že ji 
dosud hledá. Veškerá filosofie se dělí podle těchto tří druhů. Jejím úmyslem je hledat 
pravdu, vědění a jistotu. Peripatetikové, epikurejci, stoikové i jiní se domnívali, že ji 
nalezli.“87 Upozorňuje také na exkluzivitu Epikúrova díla. Váží si Epikúra za to, že ve 
svém díle představuje výhradně své vlastní pravdy a nepřimíchává k nim poznatky 
ostatních autorů: „Spisovatelští tlachalové naší doby, kteří po svých nicotných knihách 
rozsévají celá místa ze starověkých autorů, aby si dodali cti, dělají opak. Jenomže ta 
nesmírná nepodobnost lesku vtiskuje tomu, co je jejich, vzezření tak bledé, tak kalné 
a tak ošklivé, že na tom mnohem víc prodělají, než získají. Byly tu dvě opačné 
představy: filosof Chrysippos zařazoval do svých knih netoliko jen úryvky, ale celá díla 
jiných autorů, do jedné například Euripidovu Medeiu: a Apollodorus říkal, že vynechá- 
-li se všechno, co je v něm cizího, zůstane jen nepopsaný papír. Epikúros na obrátku 
nezasel do tří set svazků, které zanechal, ani jediný cizí výrok ...“88  

                                            
 

82 SENECA, L., A.: Výbor z listů Luciliovi, s. 9. 
83 EPIKTÉTOS: Rukojeť: Rozpravy, 2. vyd., Svoboda, Praha 1972. 
84 Citát totiž pokračuje: „Řezavka a úplavice se u mne dostavily s bolestmi, jichž velikost již nepřipouští stupňování.“ (D. 
Laertios, s. 391) Proto Epiktétos naráží na nesmyslnost požadavku opomíjet přítomnost vlastního těla. 
85 EPIKTÉTOS: Rukojeť: Rozpravy, s. 195 s. 
86 B 15 = Plútarchos, adv. Col. 12; 1113d, Zdroj: http://www.fysis.cz/presokratici/empedokles/bcz.htm. 
87 MONTAIGNE, M., de: Eseje, ERM, 2. vyd., přel. V. Černý, Praha 1995, s. 156. 
88 MONTAIGNE, M., de: Eseje, s. 306. 

https://sites.google.com/site/misantropovacitarna/epiktetos-rukojet-rozpravy
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O obnovení Epikúrova atomismu se zasadil novověký matematik, fyzik a filozof 
Pierre Gassendi (1592–1655), což mělo dalekosáhlé důsledky ve fyzice (z Gassendiho 
totiž poznal atomismus Newton)89. O Epikúrovi napsal tři knihy: De vita, moribus et 
doctrina Epicuri libri octo (O životě, mravech a nauce Epikúra, 1647), dále 
Animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii qui est de vita, moribus 
placitisque Epicuri (Úvahy o desáté knize Diogena Laertia, 1649) a Syntagma 
philosophiae Epicuri (Shrnutí Epikurovy filosofie, 1649)90. Problematice atomismu 
ovšem v této práci věnuji jen minimální pozornost.  

Z novodobých autorů zmiňuje Epikúra ve svém díle i Friedrich Nietzsche 
(1844–1900). Nietzsche upozorňuje na oduševnělost epikureismu na rozdíl od 
stoicismu: „Kdo však do jisté míry odhadne, že mu osud dovolí spřádat dlouhé vlákno, 
učiní dobře, zařídí-li se epikurejsky; všichni lidé ducha tak doposud činili! Pro ně by 
totiž bylo největší ztrátou, kdyby přišli o jemnou citlivost a získali za ni darem stoickou 
tlustou kůži s ježčími ostny.“91 Obdivuje rovněž Epikúrův odpor k veřejné 
angažovanosti: „Žij vskrytu, abys mohl žít sobě! Žij v nevědomosti o tom, co se tvému 
věku zdá nejdůležitější! Vlož mezi sebe a dnešek kůži alespoň tří staletí! A pokřik 
dneška, hluk válek a revolucí, nechť ti zní jako šepot!“92 Jinde staví Epikura pro jeho 
popírání nesmrtelnosti do protikladu ke křesťanství: „Může nás snad něco nebezpečněji 
svádět, abychom dali výhost Epikúrovým bohům, oněm bezstarostným neznámým, 
a uvěřili v jakési starostlivé a malicherné božstvo, které zná osobně každý vlásek na 
naší hlavě a neoškliví si ty nejubožejší služby? Nuže - míním navzdory tomu všemu! 
nechme bohy na pokoji a úslužné génie rovněž a spokojme se s domněnkou, že naše 
vlastní praktická i teoretická obratnost ve vykládání a přizpůsobování událostí dosáhla 
teď svého vrcholu.“ 93 

Velmi přehledný výklad Epikúrova učení a života najdeme v díle Epikúros 
a jeho bohové94 francouzského historika A.-J. Festugiéra (1898–1982). Tento autor 
chce opravit především onen obecně přijímaný výklad Epikúra jako bezbožníka, a proto 
se věnuje jeho vztahu k bohům. Podle Festugiéra by bylo mylné pokládat Epikúra pro 
jeho výroky hned za ateistu. Epikúros věří v bohy, jen jinak – nemá z nich strach: 
„Bohové, kteří nepřinášejí žádné zlo. Bohové, kteří nebudou zlovolní. Bohové, kteří 
nebudou neustále dohlížet na vaše nejbezvýznamnější projevy, aby viděli, 
nepřekračujete-li míru, tu přísnou míru uloženou člověku, kteří nebudou číhat na vaše 
nejbezvýznamnější prohřešky, aby vás ničili, jsouce si jisti, že jednoho dne stejně 
padnete do jejich rukou a že budou moci ukojit svou pomstychtivost. Bohové bez 

                                            
 

89 K tomu česky: FIŠER, J.:  Původ čtvrté podstaty v atomistickém učení Epikúrově  a filosofický význam její interpretace u 
Lucretia, 1964. Vzhledem k zaměření této práce však ponechávám problematiku atomismu zcela stranou. 
90 SVOBODA, L. et al.: Encyklopedie antiky, Academia, 1. vyd., Praha 1973, s. 173. 
91 NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda, 3., přehlédnuté a opr. vyd.  Aurora, Prah 2001, s. 177. 
92 NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda, s. 196–197. 
93 Tamtéž, s. 158. 
94 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové, OIKOYMENH, 1. vyd., přel. R. Hošek, Praha 1996. 
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nenávisti a bez závisti.“95 Jen z takových bohů, jejichž jednání nevyvěrá ze závisti nebo 
nenávisti, si člověk může vzít příklad – a pak také bez nenávisti a závisti může i žít.  

Současným autorem, jenž se Epikúrovu učení věnuje, je americký filozof 
I. P. McGreal (nar. 1919). V jeho knize Velké postavy západního myšlení upřesňuje, že 
už sám Epikúros mnohokrát zdůrazňoval, že jeho filozofie nespočívá v honu za požitky, 
nýbrž „v rozumném vyhýbání se strastem“ 96 a tím upozorňuje na obecně přijímaný 
nesprávný výklad epikureismu jako požitkářství. Tento autor rovněž uvádí nejzažitější 
výčet Epikúrových Hlavních myšlenek: „Veškeré vnímání je pravdivé; vnímání je 
prvotním zdrojem poznání. Kritériem poznání je „jasný pohled“ a nepřítomnost sporu. 
Vesmír je výlučně hmotný, sestává z hmoty a prázdna. Nic z ničeho nevzniká a nic také 
nezaniká: vesmír se nezvětšuje ani nezmenšuje. Pro lidi je přirozené hledat slast 
a vyhýbat se strázni; dobrý či ctnostný život proto spočívá ve vyhledávání slasti 
a vyhýbání se strázni. Skutečnou slast nacházíme v nevyrušitelnosti. Příčinou svobodné 
vůle v jinak kauzálně určeném vesmíru je odchylka atomů.“97 

Teorií poznání a výkladem jednotlivých částí Epikúrova životního systému se 
zabývá i britský profesor filozofie A. A. Long (nar. 1937) ve třetím svazku Dějin 
filosofie. Vysvětluje, že Epikúrův postoj k vědě byl naivní a zpátečnický, přesto ale byl 
filozofem: „Krajním cílem celého jeho učení bylo ukázat tato přesvědčení jako 
nedůvěryhodná a nahradit je přesvědčeními, která sám pokládal za pravdivá. Svými 
stoupenci byl Epikúros považován za „spasitele“, za nositele „světla“ – slova, která 
přirozeně spojujeme s judaismem a křesťanstvím. Epikúros ale nebyl kazatelem, i když 
občas kázal. Vroucně si přál přesvědčovat a přesvědčit ty, kdo mu byli ochotni 
naslouchat, používal argumenty a zjevná fakta.“98 

Z českých autorů se Epikúrovi věnuje Zdeněk Kratochvíl (nar. 1952), filozof 
zaměřující se na dějiny filozofie a na filozofii vědy. V knize Filosofie mezi mýtem 
a vědou99 upozorňuje na sebestřednost Epikúrovy nauky: „Epikúros nebyl člověk bohatý 
a navzdory všem pomluvám byl velice střídmý a uměřený. Je přímo moralista. [...] 
Vytýkat by se mu dalo snad jenom jakési zvláštní sobectví jeho nauky a také osobní 
sklon přezírat ostatní.“100  

Konečně nelze pominout ani citáty uvedené na internetových wikicitátech 
(wikicitaty.cz): „Zdánlivě nejhorší ze všech zel, smrt, nemá pro nás žádnou důležitost, 
neboť dokud tu ještě jsme, není tu smrt; a až se smrt dostaví, už tu nebudeme. Jen malý 
vliv má na moudrého člověka náhoda, největší a nejhlavnější věci spravoval a po 

                                            
 

95 FESTUGIÈRE, A.-J.: Epikúros a jeho bohové, s. 63. 
96 McGREAL, I. P.: Velké postavy západního myšlení, Prostor, 2. vyd., přel. M. Pokorný, Praha 1999, s. 60. 
97 McGREAL, I. P.: Velké postavy západního myšlení, s. 59. 
98 LONG, A. A.: Dějiny filosofie, Svazek 3: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, OIKOYMENH, 1. vyd., přel.  
P. Kolev, Praha 2003, s. 29. 
99 KRATOCHVÍL, Z.: Filosofie mezi mýtem a vědou: od Homéra po Descarta, Academia, Praha 2009. 
100 KRATOCHVÍL, Z.: Filosofie mezi mýtem a vědou: od Homéra po Descarta, s. 179. 
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všechen čas v životě spravuje a bude spravovat rozum. Lidé ctižádostivější bývají 
závistivější než lidé bez ctižádostivosti. Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co 
nemáme. Uvažme, že i to, co máme nyní, bylo kdysi předmětem naší touhy. Nelze 
souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, 
ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit. Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl 
moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. Není 
důležité, jak dlouho žijeme, ale jak šťastně. Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel 
jako jistota, že by nám pomohli. Musíš sloužit filosofii, aby se ti dostalo pravé svobody. 
Skrývej svůj život.“ 

3.3. Slovníky 

Nahlédneme-li do slovníků, zaznamenáme u významů slov epikureismus 
a epikurejec jistou diskrepanci: 

 Stručný etymologický slovník101 z roku 1978 uvádí, že termín epikurejský 
znamená „požitkářský; z lat. epicureus, a to z řec. epicureios týkající se Epikúra, 
starořec. filosofa (3. st. př. n. l.), který viděl cíl života v tělesném blahu a klidu. Hédonik 
je pak milovník rozkoše, od řec. hédoné=rozkoš k hédys=sladký“. 

Podle oxfordského výkladového slovníku z roku 1963 se termínem epicure má 
na mysli člověk, který se umí těšit z vybraného jídla a pití a přídavné jméno epicurean 
označuje toho, kdo se oddává jemným smyslovým požitkům. Podle téhož slovníku 
z roku 2005102 se termínem epicure myslí člověk, který rád jí a pije dobré věci a hodně 
toho o nich ví, přídavné jméno epicurean pak charakterizuje toho, kdo se oddává 
radostem a potěšení (překlad autorčin). 

V Novém akademickém slovníku cizích slov103 z roku 2011 se dočteme, že 
epikurejec je za prvé „stoupenec epikureismu; žák Epikúrův” a za druhé je to „milovník 
klidu, pohodlí, slasti, požitkář”. Termínem epikureismus se podle tohoto slovníku 
označuje „helénistická filosofická škola založená Epikúrem, zdůrazňující etické principy 
přátelství, nebázlivosti a rozumného užívání slasti”. 

Ve všeobecné encyklopedii UNIVERSUM z roku 2000104 se uvádí, že 
„Epikúros, řec. filosof, kol. 341 př. n. l. Samos, kol. 270 Athény; založil v Athénách vl. 
filos. školu, jejímž hlavním cílem byla etika. Součástí jeho nauky byla blaženost, kt. lze 
dosáhnout harmonickým životem a kt. zbavuje bázně před bohy i před smrtí a vede 
k neotřesitelnému klidu duše. V nauce o přírodě byl E. stoupencem Démokritovy nauky. 

                                            
 

101 HOLUB, J., LYER, S.: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, SPN, 2. 
rozš. vyd., Praha 1978. 
102 Oxford Advanced Learner´s Dictionary, International Students Edition, 7th Edition, Oxford University Press 2005. 
103 KRAUS, J. et al.: Nový akademický slovník cizích slov [studentské vydání], Academia, 1. vyd., Praha 2011. 
104 Všeobecná encyklopedie Universum, Euromedia Group, Praha 1999-2001. 
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Bohové existují, ale nestarají se o svět lidí. Nesprávným chápáním epikureismu jako 
pouhého hledání slasti se označení epikurejec někdy vztahuje na požitkáře“.  

Z výše uvedených charakteristik vidíme, že slovníky se víceméně shodují na 
epikurejci-požitkáři. Problém však nastává s termínem epikureismus. Čekali bychom, že 
epikureismus a epikurejec (tedy jeho stoupenec) budou charakterizováni podobně, 
překvapivě však dostáváme poněkud jinou odpověď. Podle definice epikureismu by měl 
epikurejec vyznávat přátelství, nebázlivost a rozumné užívání slasti. Zmínku 
o smyslových požitcích nebo gurmánství v této definici nenajdeme, naopak nově se v ní 
vyskytuje rozum. Encyklopedie Universum už naštěstí upozorňuje na obecně přijímané 
a nesprávné chápání pojmu epikurejec.  
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4. Rozbor Listu Menoikeovi 
Na základě teoretické přípravy se na rozboru Listu Menoikeovi uvedeném níže 

pokusím pochopit, v čem spočívá Epikúrova koncepce klidu duše. 

Ve třech dochovaných Epikúrových listech Hérodotovi, Pýthokleovi 
a Menoikeovi je uveden výklad lidského života.105 Prostřednictvím listů promlouvá 
Epikúros ke konkrétním žákům, jež nemůže oslovit přímo ve své škole. Problém 
lidského života, jejž Epikúros tematizuje v Listu Menoikeovi, je podle něj jediný: je jím 
blaženost (eudaimoniá) jako stav, k němuž má směřovat veškerá činnost člověka. Jen 
takovou činnost, která k tomuto stavu směřuje, považuje Epikúros za smysluplnou. 
Podívejme se tedy, co konkrétně tím má Epikúros na mysli. 

Hned v úvodním odstavci se ukazuje, co je cílem Epikúra jako učitele. Uvozuje 
sice svůj dopis oslovením Menoikeovi, ovšem hned v první větě o důležitosti pěstování 
filozofie dává najevo, že si přeje, aby se této činnosti věnovali všichni, nejenom jeho 
přítel. Aby přesvědčil čtenáře listu o její důležitosti, vysvětluje, že pěstovat filozofii 
může úplně každý, a to nezávisle na věku nebo vyzrálosti mysli: „Ani je-li kdo mlád, 
[...] ani je-li kdo stár,“106 „neboť nikdo není ani nezralý ani přezrálý k tomu, aby pečoval 
o zdraví své duše“.107 Dále vysvětluje, že ti, kteří filozofii nepěstují a vymlouvají se, že 
na to ještě nebo už nemají čas, činí tak jenom proto, že si neuvědomují, co se 
pěstováním filozofie získává. Pěstovat filozofii, tedy pečovat o zdraví své duše, totiž 
znamená dosáhnout blaženosti. Kdo filozofii pěstuje, ten i ve stáří zůstane mladý 
„dobrými skutky v příjemných vzpomínkách“108 a mladý zase získá i v mládí nebojácnost 
moudrého před budoucností. Epikúros tak nepřímo naznačuje, jak by se měla tato péče 
o duši projevovat: způsobem života.  

Máme-li blaženost, pak máme všechno, píše Epikúros109. Jak ale můžeme 
blaženost „mít“? Podle toho, co Epikúros říká, můžeme blaženost zakoušet smysly: „Je 
tedy třeba pečovat o to, co působí blaženost [...].“ Podle jeho slov se zdá, že blaženost 
bude třeba si neustále znovu a znovu obstarávat skrze filozofování. Člověk tedy 
potřebuje veškerou svou pozornost zaměřit na péči o duši. Toto zaměření by mělo být 
jeho hlavním cílem, na němž by měl „pracovat“. Blaženost se dostaví v důsledku tohoto 
zaměření. 

Dále Epikúros představuje „základní pravidla krásného života“110 a říká k nim 
„to čiň a o to pečuj“111. Vidíme tedy, že Epikúrovi nejde jenom o to, aby člověk měl 

                                            
 

105 LAERTIOS, D.: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, s. 393. 
106 Ep. III, 122, 1. 
107 Ep. III, 122, 2, 3. 
108 Ep. III, 122, 6, 7. 
109 Ep. III, 122, 9. 
110 Ep. III, 123, 2. 
111 Ep. III,123, 1. 
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k péči o duši vůli (měl péči), ale vybízí ho, aby člověk jeho pravidla rovněž aplikoval 
i do své každodenní praxe, tedy aby podle nich i žil. Dá se říci, že tím člověka vybízí 
k určitému způsobu života. 

Co přesně má Epikúros krásným životem na mysli? Zdá se, že svými pravidly 
vede člověka k vnitřnímu osvobození se od prázdných starostí, resp. chce člověka zbavit 
strachu, jenž se zakládá na nesprávném úsudku a na automatickém přejímání obecných 
představ: 

Zaprvé Epikúrovi záleží na tom, aby člověk nepodléhal mylným představám 
o bozích, neboť nejsou „takoví, za jaké je pokládá lid“112. Existenci bohů 
nezpochybňuje,113 upozorňuje ale, že lid si o nich vytváří „klamné domněnky“114. 
K bohům lidé mohou vzhlížet pro jejich blaženost, o níž není sporu, a v tomto směru je 
lidem blaženost bohů vítanou inspirací. Lidé by ovšem neměli bohům přičítat znalost 
lidských kategorií dobra a zla. To, že lidé mají ve zvyku pohlížet na dobro tak, že 
dobrým se od bohů dostane největších výhod, a na zlo tak, že zlým se od bohů dostane 
největší pohromy, nemusí ještě znamenat, že bohové smýšlí o ctnostech stejně. Je proto 
lépe se ve svém životě tímto konceptem dobra a zla raději vůbec nezabývat a starat se 
tím spíš o své pozemské záležitosti, tedy nemít obavy z božího působení (rozuměj 
sesílání trestů) na lidi. 

Dále, radí Epikúros, je nutné zbavit se strachu ze smrti, neboť „veškeré dobro 
a zlo spočívá ve smyslovém vnímání; smrt pak je zbavením smyslové činnosti“115. 
Smyslovému vnímání totiž Epikúros přikládá velký význam, jak ještě uvidíme dále.  
Je-li smrt stav, kdy už nic necítíme, pak je smrt opravdu jedinou věcí, která se nás 
netýká, a není třeba jí věnovat pozornost. Naproti tomu všechno ostatní, co dokážeme 
smysly vnímat, se nás týká bytostně, a proto k tomu také Epikúros tímto svým výrokem 
přitahuje naši pozornost. Teprve přijetím naší smrtelnosti dokážeme „plně užívat 
smrtelného života“116. Namísto touhy po nesmrtelnosti se máme zabývat tím, jak život 
prožít příjemně. Jak vypadá život hodný následování, uvádí Epikúros na příkladu 
mudrce. Mudrc (rozuměj sám Epikúros) si totiž „nevolí prostě ten pokrm, kterého je 
více, nýbrž ten, který je nejpříjemnější, tak si hledí získat i pro život čas nejpříjemnější, 
nikoli nejdelší.“117 Nemáme se starat o to, abychom žili co nejdéle, ale abychom žili 
plně. Co to znamená žít plně? Epikúros tu má na mysli starost o to, co a jak si v životě 
zvolíme. Taková starost je totiž zásadním předpokladem toho, zdali v důsledku své 
volby něco získáme, nebo nezískáme nic. Opět tu vidíme výzvu k tomu, aby se člověk 
zabýval jen tím, co je v jeho moci (tedy aby využíval své možnosti volby), a nestaral se 

                                            
 

112 Ep. III,123, 7, 8. 
113 Ep. III,123, 8. 
114 Ep. III,124, 2. 
115 Ep. III,124, 7, 8. 
116 Ep. III,124, 9. 
117 Ep. III,126, 2-4. 
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o to, co v moci nemá (svoji smrtelnost), a také se ukazuje, že bez praktického přičinění 
si blaženost opatřit zjevně nelze. 

Pokud se dokážeme osvobodit od strachu ze smrti, pak získáme jiný přístup 
ke svému životu. Budoucnost, jež představuje naši smrtelnost, dokážeme odsunout do 
pozadí, protože už víme, že ji ovlivnit nemůžeme. Naopak si uvědomíme, že v moci 
máme naši současnost a ta stojí za to žít: „Je třeba mít na paměti, že budoucnost ani 
není v naší moci, ani není zcela mimo naši moc, abychom ani zcela jistě nečekali, že 
přijde, ani nezoufali nad tím, že zcela jistě nepřijde.“118 Jinými slovy nemáme se bát žít 
a žít máme hned, nemáme čekat na budoucnost a myslet si, že žít můžeme až zítra 
proto, že je naše jednání na budoucích událostech závislé. Naše jednání by mělo být od 
budoucích očekávání zcela oproštěné.  

Nyní se v rozboru dostáváme k dalšímu nezbytnému předpokladu krásného 
života, a tím je klid duše (ataraxiá). Zdraví těla a klid duše prohlašuje Epikúros za 
svrchovaný cíl blaženého života vůbec119. Podívejme se na to, co jím má mudrc 
Epikúros přesně na mysli.   

Člověk jako smyslově vnímající bytost musí neustále uspokojovat žádosti, jež na 
něj působí. Může se ale rozhodnout, jak a do jaké míry tyto žádosti uspokojí. Epikúros 
radí, že k tomu, aby se člověk dokázal ohledně uspokojování svých žádostí rozhodovat 
správně, musí si nejprve být vědom, že ne všechny žádosti jsou stejného druhu. Proto 
Epikúros vysvětluje, že „ze žádostí jsou jedny přirozené, druhé liché a že z přirozených 
jsou jedny nezbytné, druhé jenom přirozené. Z nezbytných jsou jedny nezbytné pro 
blaženost, druhé pro uspokojení těla, jiné pro život sám. Správný názor na ty věci 
umožňuje totiž každou volbu a každé odmítnutí se zřetelem ke zdraví těla a ke klidu 
duše, protože to je svrchovaný cíl blaženého života.“120  

Cílem blaženého života má Epikúros na mysli stav, kdy nepociťujeme ani 
bolest, ani neklid.121 Proto je nutné se s každou další žádostí znovu vypořádávat – 
rozhodovat se, zdali ji uspokojit, nebo odmítnout. Jen ten, kdo dokáže rozpoznat žádosti 
„liché“122, tedy ty, jež uspokojit nelze, protože ví, že „bohatství založené na prázdných 
domněnkách se ztrácí v nekonečnu“123, ten dokáže správně volit. Jak se ale má člověk 
v žádostech orientovat? Epikúros nepodsouvá člověku ani přesně stanovenou normu, 
ani klíč k tomu, jak má jednat. Nabízí daleko víc: ukazuje, že měřítko správného 
rozhodování má každý člověk bez rozdílu sám u sebe.  

                                            
 

118 Ep. III,127, 3-6. 
119 Ep. III,128, 3. 
120 Ep. III,127, 7-9, 128, 3. 
121 Ep. III,128, 4. 
122 Ep. III,127, 7. 
123 K. d. XV. 
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Co je tím měřítkem? Je jím náš cit, jímž každý člověk nesporně disponuje. Jen 
cit nás informuje o tom, co je slast (hédoné) a co je bolest. To po slasti toužíme, když 
cítíme bolest: „Proto též tvrdíme, že je slast počátkem a cílem blaženého života. Poznali 
jsme ji totiž jako první vrozené dobro, od ní vycházíme při každé volbě a při každém 
odmítnutí a k ní se obracíme, posuzujíce každé dobro podle měřítka tohoto citu.“ 
Epikúrova rada je univerzální, tedy pro každého, jen je třeba, aby člověk slast pokaždé 
znovu a znovu hledal a na základě svého citu zkoumal, co je mu doopravdy příjemné, 
a co mu už škodí. Epikúros vysvětluje, že co škodí jednomu, může druhému prospívat – 
proto nedává univerzální návod na to, co přesně volit, ale říká, jak se rozhodovat, 
abychom se vždy rozhodli správně. Proto považuje slast za první a vrozené dobro, 
protože jen díky ní má každý člověk k dispozici základní orientační pomůcku k tomu, 
jak dosáhnout blaženosti. „Teprve po srovnání a přihlédnutí k prospěchu a neprospěchu 
přísluší o tom všem rozhodovat; neboť za některých okolností se stává pro nás dobro 
zlem a naopak zlo dobrem.“124 

Za neméně důležitý předpoklad krásného života považuje Epikúros v poslední 
řadě také soběstačnost (autarkiá).125 Jen soběstačný člověk se dokáže spokojit s málem126 
a jen člověk přesvědčený o nepotřebnosti nadbytku a o tom, že ukojit přirozenou žádost 
je snadné, zatímco lichou nesnadné, je soběstačný. „Kdo poznal meze života, ví, jak je 
snadné opatřit si to, co odstraňuje bolest vznikající z nedostatku a činí život jako celek 
dokonalým; proto nijak netouží po věcech, jichž získání je spojeno se zápasy.“127 

Co má Epikúros na mysli žádostmi lichými, čteme v dodatečně nalezených 
zlomcích etických: „Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vynikající 
činnosti, ani v nějakém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů 
a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.“128  

Když takto Epikúros pojednal o předpokladech krásného života, znovu se vrací 
k problematice pociťování slasti, protože si je vědom, že jeho rada mohla vyznít jako 
bažení po požitcích, nebo jako pobídka k životu v hodokvasu či obcování. Upřesňuje 
proto, že slast je „stav, v němž člověk necítí bolest v těle ani neklid v duši“129, a proto 
člověku cit pro slast sám o sobě neposlouží, nespojí-li ho se svým střízlivým 
úsudkem.130 Teprve střízlivý úsudek (můžeme též říct obezřetnost) člověka nutí pokaždé 
znovu hledat důvody, proč jedny žádosti volit a druhé potlačovat, a teprve střízlivý 
úsudek dokáže duši zbavit klamných domněnek. Proto po prvním dobru (slasti) definuje 
největší dobro a tím je podle Epikúra rozumnost, již pokládá za důležitější než samu 

                                            
 

124 Ep. III, 130, 2-5. 
125 Ep. III, 130, 5. 
126 Ep. III, 130, 6. 
127 K. d. XXI. 
128 zl. 548 Usener. 
129 Ep. III, 131, 10. 
130 Ep. III, 132, 3. 
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filozofii.131 (K tomu lingvistická poznámka na okraj: ve starší češtině znamená smyslný 
tolik co rozumný, inteligentní.132)  

Proč má pro Epikúra rozumnost větší cenu než filozofie, tedy než vědomí toho, 
že cílem lidského života je blaženost? Epikúros se domnívá, že právě z rozumnosti, tedy 
z uplatňování vůle člověka, vycházejí ostatní ctnosti pevně spjaté se slastným 
životem:133 „Z ní totiž pocházejí všechny ostatní ctnosti, ježto ona nás učí, že nelze žít 
slastně, nežijeme-li rozumně, krásně a spravedlivě, ani že nelze žít rozumně, krásně 
a spravedlivě, nežijeme-li slastně.“134 Nahlédneme-li do sbírky jeho Hlavních myšlenek, 
konkrétně do článků XXXI až XXXVIII zjistíme, že spravedlnost „přináší prospěch při 
vzájemném styku lidí“.135  

Je tedy zřejmé, že slastný život Epikúros podmiňuje propojením všech těchto tří 
ctností. Žít krásně znamená mít správný názor na život, žít rozumně znamená řídit se 
v životě střízlivým úsudkem a žít spravedlivě znamená osvědčit krásu a rozum ve 
vzájemném styku lidí mezi sebou ku prospěchu druhých.  

Takového člověka staví Epikúros nade všechny ostatní, a můžeme tedy říci, že 
člověka, který žije tímto způsobem života, považuje za mudrce. Na tomto názorném 
příkladu vysvětlil, kým je on sám a proč je pro ostatní vhodné jeho příklad následovat.  

Jen takto založený člověk nevěří, že jeho život závisí na sudbě bohů136, ale 
dokáže nahlédnout, že sudba je nestálá, zatímco lidská vůle nad sebou nemá žádného 
pána137, a proto je člověku daleko lépe, spoléhá-li se na ni. Ani náhodě nepřikládá 
význam, neboť ji považuje ne za víc než za „počáteční příležitost k velikému dobru 
nebo zlu.“138 

Svůj list uzavírá Epikúros opětovným vyzdvižením rozumného smýšlení139. 
Kdybychom si jeho list přečetli znovu, viděli bychom, že celá jeho promluva je 
koncipována tak, aby čtenáře k rozumnému smýšlení nejen navedla, ale aby jej o jeho 
důležitosti také přesvědčila. Epikúros tu znovu shrnuje, že právě rozumné smýšlení je 
základem správného jednání a teprve až jeho prostřednictvím může člověk dosáhnout 
blaženosti.  

                                            
 

131 Ep. III, 132, 6. 
132 EISNER, P.: Chrám i tvrz, NAKLADATELSTVÍ XYZ, Praha 2010, s. 321. 
133 Ep. III, 133. 
134 Ep. III, 132, 7-9. 
135 K. d. XXXVI. 
136 Ep. III, 133, 6. 
137 Ep. III ,133, 9; 134, 10. 
138 Ep. III, 134, 4-7. 
139 Ep. III, 135, 2. 
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Samotný závěr listu nabádá čtenáře k tomu, aby o radách v listu uvedených 
přemýšlel nejen sám v sobě, ale aby sdílel tyto myšlenky „i s druhem sobě rovným“140. 
Epikúros tu naráží na fakt, že člověk je bytost společenská a že bez druhých by člověk 
sám o sobě nebyl ničím. Přátelství doporučuje uzavírat s druhem sobě rovným, tedy 
s druhem, jenž smýšlí o cíli lidského života podobně. 

List uzavírá Epikúros velice silným ujištěním čtenáře o tom, že ten, kdo se podle 
jeho rady zařídí, nebude nikdy znepokojen, a navíc bude žít „jako bůh mezi lidmi. Nijak 
se totiž nepodobá smrtelné bytosti člověk, který žije mezi nesmrtelnými dobry.“141 Co tím 
Epikúros naznačuje? Znovu připomíná, co to znamená žít v blaženosti. Domnívám se, 
že Epikúros se na tomto místě navrací k úvodnímu odstavci dopisu, v němž se 
o významu životního způsobu zmiňuje jen na okraj. Zdá se, že právě způsob života je 
ústředním tématem celého listu.  

Shrneme-li Epikúrovy zásady, vidíme, že jenom skrze praktický život se člověk 
může přiblížit blaženosti nesmrtelného boha. Byť je člověk smrtelný, tak způsobem 
života sám sebe přesahuje, čímž se dostává do styku s dobrem, jež je nesmrtelné.  

 

 

 

 

                                            
 

140 Ep. III, 135, 6. 
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5. Výzkumný záměr 
Vzhledem k tomu, že se chci v této práci zabývat vztahem mezi Epikúrovou 

etikou a způsobem života současníků a že tento vztah hodlám zkoumat prostřednictvím 
rozhovoru, budu se muset před realizací výzkumu zamyslet nad tím, jakým způsobem 
mohu v rozhovoru zobrazit něco tak těžko definovatelného, jako je klid duše.  

5.1. Východisko výzkumu 

Chci-li se zabývat klidem duše, pak se musím zajímat o člověka jako 
o charakter, tedy zkoumat soulad vztahu současníka k vnějšímu světu (tj. vztah k práci, 
motivy jednání, každodennost) se vztahem současníka k sobě (tj. hodnoty, postoje 
a smýšlení).  

Rozbor Epikúrova Listu Menoikeovi ukázal, že klid duše je široké téma. Při 
výzkumu se proto zaměřím především na to, abych v rozhovoru dokázala postihnout 
dílčí témata, jež z této Epikúrovy koncepce vyplývají.  

5.2. Dílčí tematické okruhy 

Na základě teoretické přípravy jsem si stanovila následující čtyři základní 
tematické okruhy, jež mi budou sloužit jako vodítko pro realizaci rozhovoru a jako 
východisko pro empirickou část práce. 

Pro snadnější orientaci ponechávám za názvem tematického okruhu i výraz, jenž 
odpovídá terminologii Epikúrovy doby.  

1. Rozumnost, resp. střízlivost úsudku (sófrosyné) 

Tento okruh se vztahuje k tomu, co Epikúros zdůrazňuje napříč celým svým 
listem: jak docílit rozumnosti, a tedy být svobodný (od klamných domněnek). Řídí se 
současníci v životě nějakými konkrétními pravidly/radami (nepředpokládám, že budou 
přímo od Epikúra), jež ctí? Mají nadhled vůči světu? Co přesně chtějí svými 
rozhodnutími v životě ovlivnit? Mají jejich rozhodnutí dosah jen do jejich soukromí, 
nebo se dotýkají i společnosti? Tematizují společenské problémy? Rozlišují skutečné 
problémy od uměle vykonstruovaných, jak? Touží po nesmrtelnosti, tedy po něčem, co 
nemohou nikdy mít? Záleží jim na osudu Země, druhých?  

2. Uměřenost, resp. soběstačnost (autarkiá) 

Další tematický okruh přímo navazuje na předešlý. Dokáží současníci svou 
činnost usměrňovat, tedy poznat „meze života“, jak píše Epikúros? Bude mne zajímat, 
jak poznávají, co je pro ně v životě důležité více, co méně a co vůbec ne. Na čem jim 
záleží – čím měří svou volbu? Epikúros vysvětluje, že bohatství, moc, úřad nebo 
vynikající činnost jsou jenom pojmy, jejichž skutečný význam je jiný, než jaký se těmto 
pojmům obecně přisuzuje. Budu se proto zajímat, oč přesně současníci usilují (pokud 
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vůbec). Jaký je jejich vztah ke společenské prestiži? Komu projevují úctu, proč? 
Obávají se něčeho (bohů) nebo o své postavení? 

3. Životní styl vnitřní, resp. klid duše (ataraxiá) 

Z Epikúrova Listu Menoikeovi vyplývá, že životní styl není něco samozřejmě 
daného, ale vychází z vnitřní vůle každého člověka. Epikúrovi záleží na tom, jak a na co 
je člověk ve svém životě zaměřen. Žijí současníci „plně“ (Epikúrův termín), tedy starají 
se o to, co svojí volbou získají, tady a teď? Jak dalece plánují svou budoucnost? 
Epikúros radí vyhledávat to, co je prospěšné. Dokáží usměrňovat své touhy, jak? 
Dokáží některé žádosti odmítnout (něčeho se vzdát)? Dále se budu zajímat o to, 
co současníci dělají, tedy jaké je jejich zaměstnání (ve smyslu čím sami sebe 
zaměstnávají) nebo jaké je jejich povolání (pro co se cítí být povolanými). K tomuto 
tématu se váže i otázka po tom, co jim tato činnost přináší a na co se přitom ohlíží 
(na přírodu, na rodinu, na prospěch vlastní nebo druhých). Dokáží na něco svou 
pozornost zaměřit tak, že je z tohoto zaměření vnější svět nevyruší? Jak dokáží 
současníci pečovat o své slovo – stojí si za ním? 

4. Životní styl vnější, resp. spravedlnost (dikaiosóné) 

Mezilidské vztahy jsou pro Epikúra rovněž důležité. Podle Epikúra člověk může 
jen skrze ně a svou činnost život skutečně naplnit. Budu se proto zajímat o vztah 
současníků k druhým lidem. Jak a s kým navazují přátelství? Vyhledávají lidi „sobě 
podobné“, tedy podobně „rozumně“ zaměřené? Jak a kde přátele nacházejí? Chtějí 
svým jednáním prospět i druhým? Dále bude do tohoto okruhu patřit i téma rodinného 
života. Jaký význam mu současníci přikládají?  

Ze šíře výše uvedených tematických okruhů je zřejmé, že se mi nemusí podařit 
obsáhnout všechna připravená témata a že některá témata mohou naopak teprve vyvstat. 

Na začátku výzkumu jsem si také uvědomila, že cesta výzkumníka k charakteru 
současníka nepovede přímo, ale že bude nutné kombinovat teoretickou přípravu 
s individuálním přístupem. Kromě základních tematických okruhů proto bude nutné 
před každým dalším rozhovorem si připravit ještě doplňující otázky týkající se 
životního stylu konkrétní osobnosti. 
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METODOLOGICKÁ ČÁST 
 

6. Metodologie 
6.1. Orální historie 

Na základě svých poznatků s realizací bakalářské práce jsem se rozhodla, že 
v navazující práci upustím od objektivního zkoumání vybraného vzorku aktérů, 
a naopak se zaměřím na zkoumání vnitřního světa jednotlivců. Sociologický přístup 
proto nahradím metodou orální historie, již považuji za daleko vhodnější zejména z toho 
důvodu, že rozumí subjektivnímu přístupu výzkumníka při vedení rozhovoru.142 Od 
změny metody očekávám, že se při vedení rozhovoru dostanu k daleko hlubším 
tématům než v práci předchozí.  

Rovněž z definice orální historie se mi tato metoda jeví pro můj výzkum jako 
nejvhodnější. Orální historie pracuje s řadou stále se vyvíjejících a dotvářejících 
postupů, „jejichž prostřednictvím se badatel v oblasti humanitních a společenských věd 
dobírá nových poznatků, a to na základě ústního sdělení [...] osob, jejichž individuální 
prožitky, postoje a názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně 
o zkoumaném problému obecně.“143  

Práce založená na zkoumání osobní historie současníků nebude sice tzv. velké 
dějiny opomíjet, nebude se k nim však primárně vztahovat. Nepůjde mi o zkoumání 
lidské paměti vztahující se k určité historické události nebo místu, ale o zkoumání 
vztahu mezi smýšlením a jednáním současníků a Epikúrovým učením. Prostřednictvím 
přímé interakce narátora a tazatele144 tak vznikne další pramen, jenž bude předmětem 
mého dalšího bádání. Ani tak se ovšem v rozhovoru neobejdu bez reflexe tzv. velkých 
dějin, a rovněž se nebudu vyhýbat ani osobním vzpomínkám, jež mi naopak budou 
vítanou příležitostí, jak se vcítit do vnitřního světa narátora a pochopit jej.   

Dalším důvodem, proč jsem si tuto metodu vybrala, bylo, že subjektivitu 
nejenom předpokládá, ale zároveň výzkumníka i vybízí k tomu, aby na ní pracoval: „Je 
[tato metoda] subjektivní? Dobře, pracujme na subjektivitě, ovšem ne ,náhodně’ 
a neorganizovaně. Jsou její zdroje manipulovatelné v tom smyslu, že to, co nyní řeknu 
já, bude posléze tím, co říkáte vy? Pracujme tedy na dialogu, na setkání dvou různých 
subjektů.“145 Rozhovory dotýkající se vnitřního světa narátora chci pojmout právě jako 

                                            
 

142  VANĚK, M.: O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty, Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 
Praha 2008, s. 20: „Rozhovory jsou [...] bytostně subjektivní. Jedním dechem můžeme zdůraznit, že tuto vlastnost nevnímá 
badatel v oblasti orální historie jako nevýhodu, ale naopak jako její součást a nezbytnou specifickou kvalitu, kvůli níž rozhovory 
primárně pořizuje.“ 
143 VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku, Teorie a praxe orální historie, FHS UK – ÚSD AV ČR, 1. vyd., Praha 2011, 
s. 9. 
144 VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku, s. 18. 
145 Tamtéž, s. 18. 
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setkání dvou subjektů, a proto mi bude záležet i na tom, aby měli dostatečné povědomí 
o mé osobě recipročně i narátoři (dále kap. 7.1.). Z povahy mé práce potřebuji 
rozhovory založit především na individuálním přístupu, protože jen tak se mohu dostat 
k hlubším tématům, což by bez využití empatie, jež je nedílnou součástí orální historie, 
bylo sotva možné. Empatii zde chápu v širším smyslu. Slovo empatie je složeninou 
z řeckého em (dovnitř) a pathos (cítit), tedy záleží mi i na tom, jak jako tazatelka dokážu 
druhého pochopit skrze založení své osobnosti.  

Orální historie vyhovuje mému záměru i z toho důvodu, že rozumí rozmanitosti 
lidské přirozenosti, individualitě a subjektivitě.146 Konečně mne orální historie oslovuje 
i proto, že tato metoda považuje za daleko důležitější narátora pochopit, než od něj 
získat data a fakta.147 O narátora se proto zajímám jako o charakter (ráz osobnosti) 
a v rozhovoru se snažím mimo jiné zachytit i soulad smýšlení a jednání narátorů.  

6.2. Realizace rozhovoru  

Z důvodu rozsahu této práce jsem realizovala s každým narátorem pouze jeden 
rozhovor.148 Vzhledem k široce definovanému tématu práce bylo mým zájmem pro toto 
téma narátory „získat“, což nebylo nijak snadné. Odvolávala jsem se sice na instituci 
Univerzity Karlovy a na studium orální historie, takže narátoři pochopili, že mne bude 
zajímat jejich život, nemohla jsem však konkrétněji formulovat, co přesně je středem 
mého zájmu. Neodvolávala jsem se na žádný konkrétní úsek minulosti ani jsem své 
téma nevymezovala nutností vzpomínat na nějakou konkrétní událost, jíž by byli 
narátoři svědkem. Důležité pro mne nebylo ani zaměstnání nebo způsob veřejné 
angažovanosti narátorů, ani jejich věk.   

Zprvu jsem považovala za nevýhodu, že moje téma není jasněji ohraničené, 
ovšem brzy jsem poznala, jakou výhodu mi téma o klidu duše poskytuje. 

Na rozdíl od předchozího výzkumu o skromnosti totiž v narátorech toto téma 
nebudilo naprosto žádné emoce a já jsem tak dokázala navázat s narátory vztah daleko 
dříve, než jsem toho byla schopna ve výzkumu předešlém.  

Když jsem totiž pracovala na tématu o skromnosti, většinu oslovených toto téma 
samo o sobě popuzovalo a vyvolávalo v nich řadu ironických reakcí. Viděla jsem, jak 
aktérům mého předchozího výzkumu vadilo, že je budu už vzhledem k názvu práce 
zařazovat mezi „skromné“ členy společnosti. Od začátku rozhovoru mi proto většina 
z nich odpovídala tak, aby se této mé kategorizaci vzepřela. V odpovědích mi za každou 
cenu chtěli dokázat, že o skromnosti v jejich případě nemůže být ani řeči! Mnozí mne 
v rozhovoru i několikrát znovu ujistili, že oni opravdu skromně nežijí, a dávali mi 
                                            
 

146 VANĚK, M.: O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty, Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 
Praha 2008, s. 21. 
147 VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku, s. 19. 
148 Výjimkou byl pouze pan Löbl, s nímž jsem se sešla v kavárně Adria několikrát k revizi textů, jež si se mnou vyměňoval 
prostřednictvím korespondence.  
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najevo, že by byli rádi, abych jejich výpověď také tak interpretovala. Bylo pro mne 
velice těžké se přes tento úvodní rozpor přenést a odvést jejich pozornost od skromnosti 
někam jinam. Zpravidla se mi to podařilo, takže jsem i tak, byť velice nepřímou cestou, 
dokázala získat výpověď o charakteru jejich způsobu života, jenž svou podstatou 
skromný opravdu byl. Tato zkušenost mi také ukázala, že ani počáteční nezdar nemusí 
znamenat celkový neúspěch.  

Nic podobného jsem při výzkumu klidu duše naštěstí nezažila. Narátoři 
od prvopočátku chápali, že mne zajímá právě jejich životní příběh a způsob života a nad 
názvem práce se nikdo z nich nijak nepozastavoval. Nikdo z narátorů také nepovažoval 
za důležité zjišťovat, koho dalšího do svého výzkumu ještě zahrnu.  

Svůj výzkumný záměr jsem narátorům představila tak, že se pokusím dát do 
souvislosti jejich životní způsob (o němž se něco dozvím prostřednictvím rozhovoru) se 
životním stylem, jenž popisuje v Listu Menoikeovi Epikúros. Na úvod jsem prohlásila, 
že jsem tento antický pramen kriticky prostudovala a že mám díky tomu jasnou 
představu, čeho se chci v rozhovoru dotknout. Zároveň jsem dala najevo, že na základě 
toho, co o narátorech vím, věřím, že právě jejich výpověď bude k mému tématu 
relevantní.  

Následovalo pokývání hlavou ze strany narátorů a poté jsem přešla k popisu 
toho, jak bude samotný rozhovor probíhat. Na úvod jsem vysvětlila, že audionahrávka 
bude uložena v archivu pracoviště orální historie – soudobé dějiny, a že tedy 
k nahrávání potřebuji podepsat od narátorů písemný souhlas s tímto způsobem 
archivace. Vysvětlila jsem také, jak budu s nahrávkou nakládat já, tedy že text hodlám 
doslovně přepsat a s touto doslovnou transkripcí pracovat v empirické části práce. 
Vysvětlila jsem také, že dále chci text redakčně upravit a uvést jej jako přílohu 
diplomové práce. Narátorům jsem také nabídla možnost anonymního zpracování 
rozhovoru, na anonymitě však nikdo netrval.  

Poté, co narátoři podepsali písemný souhlas, představila jsem téma, jímž jsem 
chtěla rozhovor otevřít s tím, že až se narátoři rozhovoří, sama je usměrním tak, aby 
byla jejich výpověď pro můj výzkum relevantní. V tomto okamžiku jsem zároveň 
zapínala nahrávací zařízení.  

Oproti zavedené tradici orálněhistorického rozhovoru jsem ne vždy začínala 
otázkou mířící na dětství narátorů. Spoléhala jsem na to, že k dětství se mohu vrátit 
později, až bude hovor přirozeně plynout a narátoři tak budou mnohem otevřenější. 
Rovněž pro mne nebylo důležité získat a rekonstruovat prostřednictvím rozhovoru 
kompletní životopis, takže mi nic nebránilo neorganizovat rozhovor nutně 
chronologicky. Životopisné vyprávění mi sloužilo pouze jako podnět k tomu, abych se 
dostala k životnímu způsobu narátorů.   

Začátek rozhovoru považuji za vůbec nejdůležitější. Věděla jsem, že na jedné 
straně potřebuji získat co nejrychleji důvěru narátorů, na druhé straně bylo jasné, že ji 
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nemohu uspěchat. Proto jsem vsadila na úvodní otázku, jež byla u každého narátora 
jiná, ale vždy zcela konkrétně zacílená, nikoli obecná. Zvolila jsem vždy takové téma, 
aby se jednak narátoři rozhovořili a hovořili rádi, zároveň jsem volbou tématu chtěla dát 
najevo, že mne na jejich životě zajímá právě toto konkrétní téma. Narátoři tak hned 
v úvodu rozhovoru pochopili, že s jejich příběhem budu zacházet jako s jedinečnou 
výpovědí a že není v mém zájmu jejich výpověď dávat do souvislosti s blíže neurčeným 
množstvím dalších podobných výpovědí, ale pouze s antickým pramenem. Mnohým se 
dokonce po mém prvním dotazu i zablýsklo v očích a zdálo se, že si o Epikúrově nauce 
leccos zjistili a odtušili tak, kam a proč svou otázkou asi mířím.  

Rozhovor až na výjimku, již popíšu v následující kapitole, příjemně plynul a já 
jsem podle připraveného návodu usměrňovala hovor tak, abych se dostala k co 
nejupřímnější výpovědi týkající se mých připravených tematických okruhů. Rozhovor 
jsem ukončovala ve chvíli, kdy začal hovor váznout nebo ve chvíli, kdy se hovor natolik 
tématu vzdálil, že jsem jej už dál nedokázala korigovat.  

6.2.1. Výběr narátorů  

Z povahy této práce je zřejmé, že výběr narátorů bude záviset výhradně na 
subjektivní volbě autorky.  

Vycházela jsem z předpokladu, že můj vzorek být homogenní nemůže – 
nemohla jsem narátory vybírat např. podle jejich zaměstnání (povolání), podle věku 
nebo místa bydliště, důležitá nebyla ani jejich paměť ve smyslu vzpomínek na konkrétní 
událost.  

Kromě konzultace u profesora Miroslava Vaňka v Ústavu pro soudobé dějiny 
mne k výběru narátorů inspiroval i americký spisovatel Jou Gould (1889–1957), který 
se snažil napsat román, jež by byl založený výhradně na náhodných a neutříděných 
výpovědích současníků – spolustolovníků v hostincích, cestujících ve vlaku, 
kolemjdoucích. „Tyto rozhovory i jejich útržky Gould zapisoval, shromažďoval a vysoce 
hodnotil jako svědectví skutečného života, která označil jako orální historii, aniž by 
důvody pro volbu právě tohoto termínu blíže specifikoval.“149 Rozhovory pro mou práci 
byly cenné právě jako svědectví skutečného života. 

Přemýšlela jsem, co dále by mi pro výběr narátorů mohlo být vodítkem. Duši má 
každý člověk, ta být kritériem nemohla, a nemohu ani prohlásit, že jsem do vzorku 
zařadila výhradně epikurejce – žádní už nežijí.  

Můj konečný výběr narátorů nebyl náhodný. Výběr vzorku jsem založila na 
vzájemných setkáních (kap. 6.2.2. a 7.1.). S narátory, jež jsem se rozhodla oslovit, jsem 
se potkala díky osobnímu zaujetí pro téma této práce.  

                                            
 

149 VANĚK, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004, s. 20. 
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S žádostí o rozhovor jsem se obracela na ty narátory, o jejichž způsobu života 
jsem měla předchozí povědomí, nebo jejichž životní styl jsem považovala za umírněný. 
Pokud jsem měla k narátorům osobní vazbu, považovala jsem to za výhodu. Nejedná se 
ovšem o lidi, s nimiž se běžně setkávám v práci, ani o lidi příbuzensky se mnou 
spřízněné. Jedná se o současníky, jejichž životní příklad považuji z určitých důvodů za 
inspirativní, a jejichž životní styl mne zaujal.  

Rozhodla jsem se, že do svého výzkumu budu rozhovory zařazovat vždy až 
zpětně, na základě toho, jak bude obsah jejich výpovědi odpovídat mému tématu. Níže 
podrobně přibližuji, jak k těmto setkáváním docházelo.  

6.2.2. Základní údaje o narátorech a důvod jejich kontaktování 

V následující tabulce je uveden základní přehled narátorů v abecedním pořadí:  

Vybraní současníci Rok narození 
Jiří BARTYS 1977 
Pavel CESNEK 1973 
Suzette HEJDOVÁ 1946 
Milena HRUBÁ 1950 
Karel JANEČEK 1973 
Věra KAPRASOVÁ (1915–2015) 
Jana LEDVINKOVÁ 1975 
Karel LÖBL 1925 
Jiří MIČÁNEK 1949 
Petr STOKLASA 1962 

Níže představuji své důvody, jež mne vedly ke kontaktování narátorů.  

Jiřího Bartyse (nar. 1977) a Janu Ledvinkovou (nar. 1975) jsem poznala za 
obdobných okolností – oba byli průvodci na mé dovolené a oba měli velice vřelý vztah 
k místu, kde posledních několik let žili. Jejich reflexe přírody nebyla antropocentrická, 
a už jen z toho důvodu je považuji za relevantní narátory do mého výzkumu. 

Poustevníka Jiřího Bartyse jsem zmínila již v úvodu práce. Setkání s ním 
nebylo vůbec samozřejmé. O jeho přítomnosti v Rychlebských horách jsme se 
dozvěděli od majitele penzionu, v němž jsme se s manželem ubytovali během letní 
dovolené v roce 2013, krátce po našem příjezdu. Majitel penzionu každý večer vyslechl, 
jaká místa jsme toho dne navštívili a jakých dojmů jsme nabyli. S blížícím se koncem 
pobytu nám začal podsouvat, že nám stále něco podstatného chybí k tomu, abychom 
poznali Rychlebské hory doopravdy – setkání s místním poustevníkem. Každý večer se 
o něm majitel zmínil: že Jiří Bartys žije sám „nahoře“, že mu samota nevadí, že žije 
téměř bez peněz. Setkání jsme tedy domluvili na poslední den našeho pobytu. Bylo 
dohodnuto, že Jiří se dostaví na devátou hodinu ranní, a tak jsme ho další den napjatě 
očekávali. Od setkání jsem si slibovala krátký neformální rozhovor, během něhož 
bychom se domluvili na rozhovoru s diktafonem.  
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Jiří Bartys dorazil v půl jedenácté a prohlásil, že ihned vyrážíme. Automaticky 
usedl na místo vedle řidiče a udal směr jízdy. Netušili jsme, že se z plánovaného 
krátkého setkání vyvine velice pozoruhodný celodenní výlet po zapomenutých koutech 
Rychlebských hor.  

S Jiřím Bartysem jsme nejprve navštívili jeho maringotku ve zrušené obci 
Poklid, pak jsme navštívili dva jeho přátele, kteří v Rychlebech staví tzv. slamáky, 
energeticky samostatné domy. Po šestikilometrové procházce Račím údolím jsme 
zavítali za jeho dalším přítelem na kozí farmu, kde Jiří Bartys dostal od pantáty kuřivo 
a kozí sýr. Teprve až na sklonku dne, po celodenním vzájemném poznávání, se mi Jiří 
k rozhovoru, jejž ráno striktně odmítl, sám nabídl s tím, že by ho přece jen zajímalo, jak 
se takový rozhovor dělá.  

Ačkoliv jsem rozhovor nerealizovala s cílem zařadit jej do své diplomové práce 
(tou dobou jsem nebyla studentkou oboru orální historie a neměla jsem žádné téma), 
vedla jsem ho tak, jak jsem byla zvyklá z práce na bakalářské práci. S Jiřím Bartysem 
jsem mluvila o způsobu jeho života, což jsem považovala za nesmírně zajímavé 
a cenné, vzhledem k tomu, že potkat se s poustevníkem není dnes úplně běžné.  

Průvodkyni Janu Ledvinkovou jsem poznala rovněž během své letní dovolené, 
o dva roky později – v roce 2015. Tentokrát jsme s manželem naplánovali celodenní 
výlet po řeckém ostrově Zakynthos. Paní Ledvinková v roli delegátky cestovní 
kanceláře připravila velice rozmanitý výlet, podobně jako Jiří Bartys. Měla v plánu vzít 
turisty na místní atrakci – želvy Caretta-Caretta, ale zároveň bylo vidět, že jí záleží na 
tom, aby si turisté zapamatovali ostrov i jinak. Na Zante Jana Ledvinková žila 
posledních osm let víceméně trvale a bylo milé sledovat, jak říká „my“ namísto  
„oni - Řekové“. Stejně jako u Jiřího Bartyse se ukázalo, že i její vztah k Zante se 
zakládá na osobních vztazích s místními obyvateli. Paní Ledvinková vzala turisty do 
místní taverny, do soukromého vinařství, do malé továrny na zpracování oliv, do 
obchůdku s kořením. Všude ji místní velmi vřele vítali a oslovovali jménem a paní 
Ledvinková vybízela turisty, aby ochutnávali. Podobně jako Jiří Bartys, i paní 
Ledvinková mluvila o místní krajině s obrovským zaujetím. Inspirací k tomu, abych ji 
požádala o rozhovor, mi bylo i to, že ve svém výkladu mnohokrát zmiňovala řecké 
přísloví „spěchej pomalu“ a vysvětlovala, že pro pochopení řecké povahy musí člověk 
nejprve pochopit řecký způsob života – ostatně ten se turistům skladbou výletu snažila 
co nejvěrněji přiblížit. Janu Ledvinkovou jsem oslovila na závěr výletu a vysvětlila jí, 
že mne zaujala pro její vřelý vztah k ostrovu. Když jsem jí představila téma mé 
diplomové práce, jen se jí zablýsklo v očích a okamžitě s rozhovorem souhlasila.  

Další dva narátory, Petra Stoklasu (nar. 1962) a Jiřího Mičánka (nar. 1949) jsem 
potkala díky tomu, že jsem jako studentka oboru orální historie – soudobé dějiny 
absolvovala na podzim roku 2014 povinnou terénní praxi ve Velkých Karlovicích.  

Cílem rozhovoru s Petrem Stoklasou, řezbářem, bylo zaznamenat životopisné 
vyprávění obyvatel Valašska. Tento rozhovor jsem se rozhodla zařadit do diplomové 



Metodologie 

str. 35  

práce proto, že sice nevznikl s ohledem na téma klid duše, výstup ale není s mou prací 
v rozporu, jelikož má všechny atributy životopisného vyprávění. Navíc pan Stoklasa 
jako držitel titulu Nositel lidové tradice procestoval celý svět v době, kdy byly možnosti 
cestování do západních zemí (před rokem 1989) v Československu velmi omezené, a 
čelil tak (nejednou) rozhodnutí, jaký život si zvolit a proč. Pro tuto výjimečnost (i pro 
jeho výjimečnou dovednost) je myslím také relevantním narátorem pro téma této 
diplomové práce.  

Jiří Mičánek přistoupil v Hranicích na Moravě do vlaku, jímž jsem jela do 
Prahy z praxe ve Velkých Karlovicích. Viděl, že kupé je plné studentů, a zajímal se o to, 
co studujeme. Vyprávěla jsem mu, jak nás rozhovory s obyvateli Velkých Karlovic 
obohatily, a pan Mičánek prohlásil, že i on má spoustu vzpomínek. Vyprávěl mi, že se 
mu v období normalizace podařilo legálně vycestovat a projet západní Evropu. Ještě ve 
vlaku jsme se domluvili, že kdyby se jeho vzpomínky hodily do mé diplomové práce, 
rád mi je svěří. Vyměnili jsme si emailové adresy a rozloučili jsme se. Trvalo pak ještě 
celý rok, než jsme se na podzim roku 2015 v Praze konečně sešli k rozhovoru. Mezitím 
jsme si vyměnili několik emailů týkajících se tématu mojí diplomové práce a pan 
Mičánek vyjádřil souhlas s tím, abychom spolu rozhovor realizovali. Byl to vůbec 
nejdelší rozhovor, jaký jsem pořídila, protože bylo znát, že Jiří Mičánek přesně věděl, 
co mi chce svěřit, a tak jsem do jeho řeči vstupovala minimálně.  

Jak Jiří Mičánek tak Petr Stoklasa měli v životě příležitost nahlédnout „za 
oponu“, a to v jejich případě doslova. Právě to byl důvod, proč jsem stála o to, zahrnout 
rozhovory s nimi do mého projektu. 

Karla Löbla jsem poznala zprostředkovaně. Karel Löbl (nar. 1925) právě 
pracoval na vydání své knihy, resp. svých pamětí.150 Moje kamarádka Marta Klimešová, 
bývalá spolupracovnice Karla Löbla, mu vzpomínky sepsané na staré „mirsičce“ 
přepisovala do wordu. Pan Löbl přepis poté několikrát revidoval a upravoval, než jej 
postoupil nakladateli. Proto bylo potřeba několikrát po sobě mu vytisknout pracovní 
verzi – a právě s tím jsem pomáhala já. Pan Löbl se zajímal o to, kdo další má k jeho 
vznikající knize pamětí přístup, neboť mu záleželo na tom, aby se s jeho vzpomínkami 
zacházelo obzvlášť citlivě. Marta Klimešová mu vypověděla, jaký obor studuji a co mne 
zajímá, a na to pan Löbl projevil zájem, abychom se vzájemně poznali.  

Poprvé jsme se sešli na podzim roku 2014 v kavárně k velmi neformálnímu 
rozhovoru. Karel Löbl mi vyprávěl svůj sen, v němž se stále vrací do Paříže roku 1928. 
Nahlas přemítal, jaký má pro něj tento sen v jeho věku (tehdy téměř 90 let) asi význam. 
Poté jsme spolu mluvili o politice, protože s tou byl pan Löbl jako bývalý politik, zprvu 
za Československou stranu národně socialistickou (ČSNS) a posléze za 
Československou stranu socialistickou (ČSS), spjat velmi intenzivně až do roku 1990, 

                                            
 

150 Pracovní název dosud nevydaných pamětí zní Od omylů k nadějím. Jedná se o pokračování tohoto titulu: LÖBL, K.: Naděje 
a omyly: vzpomínky na onu dobu, Academia, Praha 2012. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_n%C3%A1rodn%C4%9B_soci%C3%A1ln%C3%AD
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kdy z politické scény odešel. Nakonec jsme se domluvili, že se sejdeme znovu a že mi 
pan Löbl odpoví na moje otázky (téma práce se mu moc líbilo). 

Naše příští setkání už tak příjemné nebylo. Pan Löbl dal najevo nelibost, že jsem 
přišla s diktafonem. Prohlásil, že si v žádném případě nepřeje nahrávat nic z toho, co 
řekne, protože si ve svém věku velmi dobře uvědomuje, že jeho paměť není už zdaleka 
tak spolehlivá, jak bývala, a nechce svěřit nic, co by předtím dříve nečetl. Domluvili 
jsme se proto, že mu své otázky zašlu písemně poštou a on mi na ně písemně odpoví.  

Mezitím jsem u vedoucího katedry profesora Miroslava Vaňka ověřila, že i takto 
sebraný materiál mohu pro diplomovou práci použít. Ostatně i Epikúros poskytoval své 
rady formou dopisu, tak mi tento způsob nepřipadal vzhledem k cíli mé práce nijak 
znevažující.  

Pavla Cesneka (nar. 1973) jsem potkala v září roku 2014 na tzv. beerfestu, což 
je organizované setkání současných a bývalých zaměstnanců firmy, pro niž pracuji. 
Pavel nastoupil do této firmy ve stejný den jako já a po dva roky jsme byli kolegové. 
Dalších patnáct let jsme se neviděli, ale já zhruba měsíc před tímto setkáním četla 
v deníku E15 rozhovor, v němž Pavel Cesnek líčil své působení v roli krizového 
manažera v ukrajinském Luhansku, odkud musel nedobrovolně v důsledku vypuknutí 
bojů odjet. Z rozhovoru jsem pochopila, čemu všemu musel Pavel Cesnek čelit, 
a přiznávám, že na mne působil jako opravdový hrdina. 

Když jsem ho pak na firemním setkání potkala a navrhla mu, abychom spolu 
udělali rozhovor do mojí diplomové práce, okamžitě souhlasil. Ovšem naplánovat 
s Pavlem Cesnekem rozhovor tak, aby měl čas, byl velký problém. Jako generální 
ředitel čtyř ruských továren byl extrémně vytížený a v naší republice pobýval vždy jen 
pár dnů v měsíci.  

Nakonec jsme se sešli a mluvili spolu, jako by těch patnáct let, co jsme se 
neviděli, nebylo. Rozhovor je pozoruhodný pro velkou vstřícnost a otevřenost Pavla 
Cesneka. Zatímco v rozhovoru pro E15 Pavel Cesnek na přímou otázku, proč dělá to, co 
dělá, záměrně vůbec neodpověděl, já měla odpověď na tuto otázku obsaženu v každém 
odstavci, aniž bych se explicitně bývala zeptala. Pavel Cesnek mluvil také o tom, jaký 
význam pro něj mají přátelé a jak je v pozici nejvýše postaveného člověka dané továrny 
vůbec může získat. Postoj Pavla Cesneka k přátelství se konečně odrazil i na způsobu, 
jakým se mnou hovořil.  

K rozhovoru s matematikem Karlem Janečkem (nar. 1973) jsem se dostala 
zprostředkovaně. Oslovila mne redakce internetové revue Přítomnost, zdali bych s ním 
neudělala rozhovor. Datum a čas rozhovoru byl jasně stanoven a tématem měl být 
primárně volební systém Demokracie 2.1 (dále D21), jehož je Karel Janeček autorem. 
Bylo též domluveno, že po vyčerpání hlavního tématu se mohu ptát i na svoje 
připravená témata.  
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Jak se ukázalo, předem domluvený rozhovor však nese i jistá úskalí. Například 
hned ve dveřích jsem musela mediálnímu zástupci vysvětlovat, proč nepřicházím 
s fotografem. Vysvětlovala jsem, že Přítomnost se zaměřuje spíš na text než na obrázky, 
ani tak ale nebylo přijetí zrovna vřelé. Samotný hovor pak plynul velmi hladce, ale já 
jsem si byla vědoma, proč tomu tak je: pan Janeček dobře věděl, proč mi rozhovor 
poskytuje. Chtěl prostřednictvím rozhovoru vstoupit do povědomí veřejnosti a šířit tak 
informace o jeho volebním systému. Zároveň chtěl během hovoru několikrát zavést řeč 
na svou novou manželku, o níž bylo t. č. mnoho článků v bulvárním tisku.  

Zatímco o volebním systému jsem s panem Janečkem mluvila dlouho, 
na narážky typu „Tunisko“ a „vztahy“ jsem se snažila nereagovat. Zajímaly mne i jiné 
aspekty jeho činnosti než to, co se dalo číst denně v „bulváru“. Také téma peněz jsem 
odsunula, jelikož o bohatství pana Janečka není sporu. Zajímalo mne spíše, jak se mu 
s tímto bohatstvím žije.  

Tři výše uvedené narátory, Karla Löbla, Pavla Cesneka a Karla Janečka, jsem do 
své práce zahrnula pro jejich zjevnou veřejnou angažovanost. Všichni tři mluvili 
s velkým nadhledem, protože se v životě nerozhodovali jen sami za sebe. Svou činností 
navíc usilovali nebo stále usilují o společenskou změnu, byť každý jinak. Karel Löbl 
z pozice politika měl vliv na politický vývoj u nás v minulosti, Pavel Cesnek jako 
generální ředitel ovlivňuje ekonomiku v pro nás poněkud exotické současnosti a Karel 
Janeček navrhuje (poněkud revoluční) změnu našeho volebního systému do budoucna.   

Další dvě narátorky, Milena Hrubá (nar. 1950) a Suzette Hejdová (nar. 1946), 
mají překvapivě leccos společného. Obě měly za manžely historiky, obě ovdověly a obě 
jsem poznala jako své učitelky na počátku devadesátých let.  

 Milenu Hrubou jsem poznala jako svou třídní učitelku na obchodní akademii 
v Praze. Učila dějepis, český jazyk a literaturu, techniku administrativy a hospodářskou 
korespondenci. Po maturitě jsem ji nevídala, opět jsme se setkaly až po dvaceti letech na 
třídním srazu v listopadu roku 2014. Vyprávěla jsem jí, jaký obor studuji, a protože ji to 
zaujalo, později jsem jí v emailu poslala odkaz na můj rozhovor s řezbářem Petrem 
Stoklasou uveřejněný v Přítomnosti.  

Na tuto mou zprávu reagovala paní Hrubá s potěšením. Psala, že má k této revui 
nostalgický vztah, neboť Ferdinand Peroutka, první šéfredaktor Přítomnosti, byl jejím 
vzdáleným příbuzným, o němž se u nich doma hodně vyprávělo. Následovala nabídka, 
že pokud bych potřebovala pamětnici, ať se ozvu. Poté, co jsem paní Hrubé poslala 
téma své diplomové práce, nebylo ke smluvení schůzky daleko.  

V rozhovoru toho nakonec o panu Peroutkovi mnoho nezaznělo. Mnohem 
důležitější bylo, že já jako tazatelka jsem ve věku dcery paní Hrubé, a tak se obě 
nacházíme ve stejné životní situaci: intenzivně řešíme, jak dostat do rovnováhy úvazek 
v zaměstnání s péčí o rodinu. Podobně musela promýšlet svoji situaci i paní Hrubá 
v době, kdy se získání „dobrého“ pracovního místa podmiňovalo vstupem do KSČ.  
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 Suzette Hejdovou jsem poznala v roce 1993, když jsem chodila 
do Francouzského institutu na kurz francouzštiny. Tehdy jsem ovšem nevěděla, že jejím 
manželem byl Zbyněk Hejda (1930–2013), významný český básník, překladatel 
a publicista. Ostatně po maturitě jsem už paní Hejdovou také nevídala. Až když mne 
zaujala recenze151 na Hejdovu nebásnickou knihu statí a já jsem si jeho Kritiky a glosy152 
přečetla jako jeden z řady dalších materiálů ke zkoušce z historiografie, teprve potom 
jsem si spojila jméno básníkovy ženy se svojí dávnou učitelkou.  

Suzette Hejdovou jsem potkala o adventu 2014 na vernisáži ilustrací Václava 
Sokola ke knize Čtení z bible153 v Kutné Hoře, kde jsem se odvážila ji oslovit. Paní 
Hejdová si mne sice z doby, kdy jsem k ní chodila do kurzu, pamatovat nemohla, ale že 
jsem jí připomněla období, na které vzpomíná obzvlášť ráda, moc hezky jsme si 
popovídaly. 

Od našeho setkání v Kutné Hoře uplynulo půl roku, než se mi podařilo paní 
Hejdovou kontaktovat přes její kamarádku Věru Roubalovou-Kostlánovou. Během 
dalšího půl roku jsme si spolu občas vyměnily pár esemesek ve francouzštině. Paní 
Hejdová pobývala v Praze málokdy, celé léto trávila na Vysočině. Po roce však došlo 
konečně k realizaci rozhovoru, jenž je pozoruhodný otevřeností paní Hejdové. 
Domnívám se, že rozhovor se podařil právě díky našemu předchozímu setkání v Kutné 
Hoře, kde jsme si stihly říci mnohé o našich životních osudech. Roli jistě hrálo i to, že 
jsem se odvolala na vedoucího mé práce  - Davida Bartoně, jenž poznal Zbyňka Hejdu 
osobně a v minulosti jej několikrát navštívil.  

Paní Hejdová, jež byla v době normalizace v roli manželky disidenta, se 
podobně jako paní Hrubá rozhovořila o tom, jaký vliv mělo zaměstnání na její rodinný 
život. Právě pro tuto reflexi zaměstnání a rodinného života jsem chtěla rozhovory 
s oběma výše uvedenými narátorkami do své práce zahrnout.  

Na závěr této kapitoly, jež shrnuje mé důvody k oslovení narátorů, jsem 
si nechala zkušenost s paní Věrou Kaprasovou (nar. 1915). Rozhovor jsem uskutečnila 
proto, že mne oslovila moje kolegyně a praneteř Věry Kaprasové, zdali bych s jejich 
téměř stoletou tetičkou nezaznamenala její životopisné vyprávění, jež by měla rodina na 
památku. Kolegyně mne ujišťovala, že tetička moc hezky mluví, ačkoli už prodělala 
malou mrtvici, a že je třeba rozhovor udělat co nejdřív, protože je zřejmé, že zemře už 
brzy.154 

O Věře Kaprasové jsem věděla tolik, že žila celý život sama v krkonošském 
stavení, kde nebyl rozvod vody ani topení. Bylo tedy zjevné, že paní Kaprasová vedla 
skromný způsob života, a proto mne zaujala. Vzhledem k jejímu vysokému věku jsem 
                                            
 

151 http://www.revolverrevue.cz/viktor-slajchrt-jasna-slova-proti-lzim-iluzim-a-kycum 
152 HEJDA, Z.: Kritiky a glosy, Triáda, Praha 2012. 
153 SOKOL, J.: Čtení z bible, Vyšehrad, Praha 2014. 
154 Rozhovor jsem realizovala 13. listopadu 2014 a paní Kaprasová zemřela 30.4.2015. 
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se domnívala, že tento rozhovor bude opravdovou perlou mezi ostatními rozhovory. Už 
ve dveřích jsem ovšem začala tušit, že tomu bude právě naopak. 

Prvním úskalím bylo, že paní Kaprasová žila u příbuzných, jimž moje kolegyně 
nepředala informaci o tom, že chci zaznamenat životopisné vyprávění. Paní Vejvodová, 
neteř Věry Kaprasové, apriori předpokládala, že mne zajímají Věřiny vzpomínky 
z války, a k tomuto tématu ji také naváděla. Musela si totiž sednout těsně vedle paní 
Kaprasové a křičet jí do ucha heslovitě téma, o němž by se mělo hovořit.  

Setkání s paní Kaprasovou bylo pro její věk mimořádné a lidsky mne velice 
obohatilo, těžko je však mohu nazývat rozhovorem. Co do obsahu není její výpověď pro 
můj výzkum vůbec použitelná. Ukázalo se totiž, že paní Kaprasová nevidí ani neslyší 
dobře. Problém jsem tedy měla doslova od první věty, protože paní Kaprasová z mého 
prvního souvětí rozuměla tak třem slovům, což jsem zprvu netušila. Až z jejích 
následných reakcí jsem si postupně začala uvědomovat, že na ni budu muset mluvit 
jenom v heslech a že těžko mohu čekat jiné odpovědi než heslovité.  

Pro problém se vzájemným dorozumíváním a pro minimální úspěšnost 
vzájemného porozumění jsem se proto rozhodla, že tento pokus o rozhovor budu 
reflektovat pouze v metodologické a částečně také v analytické části práce, neboť vést 
rozhovor s téměř stoletou dámou považuji za pozoruhodné, ale do interpretační části 
práce tento materiál řadit vůbec nebudu. 

6.2.3. Charakteristika realizovaných rozhovorů  

Celkem jsem realizovala deset rozhovorů se šesti muži a čtyřmi ženami, jejichž 
délka se zpravidla pohybovala kolem 90 minut. Nejkratší rozhovor trval 32 minut, dva 
rozhovory byly dokonce delší než 120 minut.  

S narátory jsem si vykala. Výjimkou byl pouze Pavel Cesnek, s nímž se znám 
léta osobně, a Jiří Bartys, kde jsem na tykání přešla během rozhovoru.  

Od prvního rozhovoru s Jiřím Bartysem v srpnu 2013 do posledního rozhovoru 
s Jiřím Mičánkem v říjnu 2015 uplynuly více než dva roky. Ke každému rozhovoru 
jsem vypracovala protokol, v němž je uveden čas, místo a délka rozhovoru, jakož i další 
specifika. 

Někteří z mých narátorů poskytli rozhovor médiím v minulosti, a tak je 
v protokolech uvedeno, kde si lze tyto starší rozhovory přečíst. Někdy jsem o těchto 
rozhovorech věděla předem: na internetu bylo možné dohledat mnoho rozhovorů 
s Karlem Janečkem, v médiích byl i rozhovor s Pavlem Cesnekem a Karel Löbl napsal 
celou knihu pamětí. Jindy jsem se o předchozích zkušenostech narátorů s novináři 
dozvídala až zpětně: Jiří Bartys neunikl pozornosti reportéra z Radiožurnálu a stěžoval 
si, že se mu nelíbilo, jak jejich rozhovor redaktor zpracoval. Podobně si stěžoval i Petr 
Stoklasa, jenž poskytl rozhovor do sborníku k výročí založení Velkých Karlovic 
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a údajně se v rozhovoru „nenašel“. V případě Suzette Hejdové jsem se dozvěděla o tom, 
že poskytla rozhovor médiím před půl rokem, až poté, co jsem s ní rozhovor ukončila.  

Ve dvou případech nemám souhlas k uložení rozhovoru v archivu pracoviště 
Orální historie – soudobé dějiny. Jedná se o Jiřího Bartyse, jenž rok po našem setkání 
odjel hledat štěstí do slunné Itálie, a ztratila jsem tak na něj kontakt. Rozhovor jsem 
ostatně pořídila ještě před začátkem studia a nepočítala jsem s tím, že bych něco 
takového jako informovaný souhlas mohla potřebovat. Nemám souhlas ani od Karla 
Janečka, protože cílem rozhovoru byla jeho publikace na serveru Přítomnost.cz. 
Rozhovor uveřejněný na Přítomnosti pan Janeček ale autorizoval, takže předpokládám, 
že jako jeho autorka si mohu dovolit jej do diplomové práce zahrnout i bez jeho 
písemného souhlasu. Naopak mám krasopisně podepsaný souhlas od špatně vidící Věry 
Kaprasové, která ani neviděla, co podepisuje, ani nechápala, proč podpis potřebuji. 
V určitých situacích tak nemusí být smysluplné dodržovat procedurální etiku.  

Samotná realizace rozhovoru probíhala s ohledem na klid prostředí zpravidla 
v bytech narátorů, ne vždy to však bylo možné. V případě obou průvodců jsem musela 
vybrat místo v terénu, takže s Jiřím Bartysem jsem hovořila v penzionu a v případě Jany 
Ledvinkové jsem rozhovor realizovala ve foyer hotelu, kde bylo docela hlučno. Jiří 
Mičánek (bytem v Ústí nad Labem) a Pavel Cesnek (bytem v Černošicích) za mnou 
přijeli do Prahy, takže jsem k rozhovoru vybrala kavárnu v centru města tak, aby byla 
na jejich trase metra. S Karlem Janečkem jsem hovořila v jeho kanceláři, v krásné vile 
obrostlé břečťanem v Praze na Bertramce. Nejsilnější dojem mám z bytu paní Hejdové, 
jež mne posadila do pracovny pana Hejdy. Během rozhovoru nešlo neklouzat očima po 
regálech s knihami, jež pokrývaly obě stěny od země až po strop.  

6.2.4. Zpracování rozhovorů  

Audio záznam rozhovoru jsem co nejdříve po realizaci vlastnoručně doslovně 
přepsala včetně výplňkových slov. Nespisovná slova jsem převáděla na spisovná, pokud 
neměla zásadní vypovídací hodnotu. Pokud používali narátoři cizí slova, cizokrajná 
označení, zvláštní slangové výrazy nebo nářečí, pak jsem dbala na přesný přepis, 
protože tyto výrazy dokreslovaly jedinečnost narátorů. Co se nářečí týče, tak jsem 
u mně neznámých slov dohledávala jejich význam a uváděla jej do poznámky pod čarou 
(např. gúry, šmigrust, kalčata). Někdy jsem se musela narátorů na některé termíny 
doptávat (cénka, báně). Do přepisu jsem do závorek rovněž zaznamenávala neverbální 
projevy narátorů: pokývání hlavou, smích, mávání rukama. 

V redakčně upravených textech se nespisovné výrazy zpravidla nevyskytovaly. 
Stylistiku jsem upravovala tak, aby věty, v nichž se narátoři „ztráceli“, nebyly pro 
čtenáře matoucí a aby text nesrážely neuměle vyjádřené myšlenky. Text jsem krátila 
vždy s ohledem na to, aby z něj nevypadlo nic z toho, co významně dotvářelo celkový 
obraz osobnosti narátorů. Záleželo mi také na tom, aby text působil na čtenáře jako 
jednolitý útvar, a také na tom, aby text vyzníval jako setkání, nikoli jako výpověď 
k tématu.  
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Na redakčně upravený text pohlížím jako na artefakt reflektující život narátora: 
„Báseň, článek, stať, kniha se nepíší pro věčnost, a leccos se píše i jen pro jediný den, 
a dobře tak: ale cokoli se píše, má se psát pro náhodu vykopávky z roku 4500, 9700; 
12 300. [...] Cokoli se píše, má se psáti tak, aby učený znalec, kdyby na ten text v tom 
dávno již vyhynulém jazyce narazil r. 4500, r. 12 300, měl z něho větší radost než jen 
archeolingvuistickou, aby si tedy řekl: Jak krásně myšleno, jak krásně cítěno, jak krásně 
pověděno!“155  

Dále jsem měla zájem redakčně upravené rozhovory nabídnout redakci 
internetové revue Přítomnost ke zveřejnění.156 Chtěla jsem tak v praxi ověřit, má-li 
o rozhovory vedené na téma o klidu duše veřejnost vůbec zájem. Na možnost uveřejnit 
rozhovor na Přítomnosti jsem narátory upozornila vždy až po skončení našeho 
rozhovoru nebo až po jeho zpracování. Narátorům, od nichž jsem k uveřejnění 
rozhovoru na Přítomnosti dostala ústní svolení, jsem zasílala redakčně upravené verze 
k náhledu pro případ revize z jejich strany. Všichni takto oslovení narátoři vyjádřili 
potěšení, že rozhovor bude uveřejněn i jinde než jen v mojí diplomové práci. Někteří 
narátoři chtěli do rozhovoru ještě zapracovat drobné změny (většinou faktografické 
nebo časové upřesnění), někteří neměli připomínky vůbec. Suzette Hejdová si přála 
rozhovor upravit jazykově. Jako Francouzka myslí francouzsky, a tak ji zaskočilo, že se 
její jazykový projev v češtině nekryl s květnatostí jejího rodného jazyka. 

Sedm z deseti (resp. devíti) redakčně upravených rozhovorů Přítomnost 
uveřejnila.157 Pokud byly rozhovory zajímavé a stály za zveřejnění, domnívám se, že 
tomu tak bylo proto, že postihovaly jedinečnost narátorů – rozhodně nepřinášely 
pikantérie z jejich soukromí. Všech devět redakčně upravených rozhovorů uvádím na 
konci této práce v příloze. Výjimkou je pouze desátý rozhovor s paní Věrou 
Kaprasovou – v tomto případě uvádím namísto rozhovoru její krátký medailonek.  

Čtenost rozhovorů naznačila, že téma o klidu duše, byť v rozhovorech obsažené 
implicitně, na veřejnosti stále rezonuje. 

                                            
 

155 EISNER, P.: Chrám i tvrz, NAKLADATELSTVÍ XYZ, Praha 2010, s. 758. 
156 Přítomnost nevychází v tištěné podobě, je dostupná pouze na www.pritomnost.cz. 
157 Jedná se o rozhovor s Jiřím Bartysem (viz Příloha č. 1), Pavlem Cesnekem (viz Příloha č. 2), Suzette Hejdovou (viz Příloha 
č. 3), Karlem Janečkem (viz Příloha č. 5), Karlem Löblem (viz Příloha č. 8), Jiřím Mičánkem (viz Příloha č. 10) a Petrem 
Stoklasou (viz Příloha č. 11). Dostupné rovněž na www.pritomnost.cz. 

http://www.pritomnost.cz/
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirickou část práce dělím na analytickou a interpretační. V analytické části se 
zabývám tím, jak se zvolená metoda orální historie odrážela na realizaci jednotlivých 
rozhovorů. V interpretační části ukazuji, kde a jak lze v životopisných vyprávěních 
spatřovat souvislost životního stylu vybraných současníků a epikurejské etiky.  

7. Analýza 
Během zpracovávání rozhovorů jsem zároveň prováděla i jejich analýzu. Cílem 

analýzy je „pochopit a porozumět smyslu sdělení“158, což je fáze, která začíná ještě před 
samotným zahájením rozhovoru, kdy se výzkumník snaží zjistit informace o narátorech 
pokud možno z různých zdrojů. Snaha o porozumění tomu, co narátor říká, je 
samozřejmou starostí tazatele v průběhu celého rozhovoru. Konečně i kondenzaci 
sebraného materiálu do podoby redigovaného rozhovoru lze považovat za součást 
analýzy.  

Nejprve jsem se zaměřila na analýzu toho, jak se odrazila výše popsaná metoda 
orální historie na realizaci rozhovorů. Níže přináším detailní rozbor toho, jak se 
rozhovory dařilo založit jako dialog dvou subjektů, jaká byla jazyková úskalí rozhovorů 
a jak se do rozhovorů promítal charakter narátorů.  

Citace uvedené v této empirické části práce přebírám z původních přepisů 
pořízených nahrávek, nikoli z redakčně upravených rozhovorů, jež jsou uvedeny 
v příloze k této práci. V přehledu níže proto uvádím datum konání jednotlivých 
rozhovorů a místo, kde lze záznam původních rozhovorů dohledat:  

Současníci Ref. Rok 
narození 

Datum konání Délka 
rozhovoru 

Uloženo 
(kde) 

Jiří BARTYS J. B. 1977 10. srpna 2013 90 min. archiv autorky 
Pavel CESNEK P. C. 1973 6. ledna 2015 83 min. archiv ÚSD 
Suzette HEJDOVÁ S. H. 1946 22. září 2015 90 min. archiv ÚSD 
Milena HRUBÁ M. H. 1950 8. dubna 2015 145 min. archiv ÚSD 
Karel JANEČEK K. J. 1973 19. května 2015 60 min. archiv autorky 
Věra KAPRASOVÁ - (1915–2015) 13. listopadu 2014 105 min. archiv ÚSD 
Jana LEDVINKOVÁ J. L. 1975 1. srpna 2015 32 min. archiv ÚSD 
Karel LÖBL K. L. 1925 - - archiv ÚSD 
Jiří MIČÁNEK J. M. 1949 1. října 2015 138 min. archiv ÚSD 
Petr STOKLASA P. S. 1962 26. září 2014 102 min. archiv ÚSD 

V těchto citovaných pasážích ponechávám nespisovné či expresivní výrazy tam, 
kde by úprava jazyka zamlžila charakter osobnosti, jinak ale jazyk upravuji na spisovný.    

                                            
 

158  VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku, s. 164. 
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7.1. Dialog dvou subjektů 

Vzhledem k filozoficky založenému tématu jsem se zamýšlela nad 
problematikou subjektivity tazatele a narátora a jejich vzájemného vztahu.  

V článku nazvaném „Jak se orální historie odlišuje“ se italský orální historik 
Alessandro Portelli (nar. 1942) zamýšlí nad tím, že subjektivita nemusí být nutně 
považována za slabinu orální historie, ale může tomu být i naopak. Podle Portelliho je 
archivní písemný pramen jednostranný (existuje jen zdroj) a nemůžeme s ním dělat víc, 
než ho interpretovat, ale s orálními prameny je to jiné: „je to subjektivní dialog dvou 
osobností, které se navzájem ,studují‘. Výsledný záznam plně záleží na vztahu tazatele a 
narátora a na zvolených otázkách. Právě tato vzájemnost je cenná a OH by z ní měla 
umět vytěžit co nejvíce. Prioritou pro tazatele je to, co chce narátor říkat, ne co chce 
tazatel slyšet. Bez hlasu tazatele by byla výpověď narátora ale zkreslená.“159  

Na začátku výzkumu stál předpoklad, že v případě mého tématu bude zapotřebí 
se na subjektivitu obzvlášť zaměřit. Uvědomovala jsem si, že rozhovorem vytvářím 
pramen, jehož vznik mám do jisté míry jako tazatelka pod kontrolou. V rozhovoru jsem 
proto usilovala o vzájemnost, ale vždy s ohledem na to, co je důležité pro narátora. 

Mým záměrem bylo narátorům se lidsky přiblížit, ale přitom si zachovat odstup 
a kontrolu nad výzkumem. V tomto směru mne inspirovala Epikúrova rada: „Uctívání 
moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají.“160 Během rozhovoru jsem 
proto vystupovala spíš v roli studenta, než výzkumníka. Důležitější pro mne bylo 
pochopit, jakého se mi od mého protějšku má dostat ponaučení. Rozhovor byl 
asymetrický. Co do zkušeností byl mezi mnou jako tazatelkou a narátory značný rozdíl 
a já neměla zájem tento rozdíl jakkoli zastírat.  

Stála jsem však i o víc, než jen o ponaučení. Chtěla-li jsem narátory „studovat“, 
měla jsem zájem na tom, aby narátoři mohli „studovat“ i mne (v souladu s Portelliho 
pobídkou). Proto jsem využívala své role tazatelky tak, že jsem, pokud to bylo vhodné, 
do rozhovoru vstupovala se svými osobními (často niternými) zkušenostmi. Nikoli 
proto, abych narátory manipulovala k další výpovědi, ale abych dala najevo, že 
rozumím tomu, co říkají. Někdy jsem měla zkušenosti zcela opačné, než popisovali 
narátoři, ale i v tomto případě jejich zmínění napomáhalo k posunu v hovoru. Činila 
jsem tak vždy s ohledem na to, abych výpověď narátorů nijak nezastiňovala, a abych 
své zkušenosti zmínila jenom tak „na okraj“.  

Tyto vsuvky reflektující mé vlastní zkušenosti mi sloužily k upevnění vztahu 
s narátory, přičemž mým cílem nebylo navázání přátelského vztahu, spíše mi šlo 
o projevení úcty narátorům. Na paměti jsem přitom měla následující Epikúrovu radu 

                                            
 

159 PORTELLI, A.: What makes oral history different (in: Perks Robert; Thomson, Alistair (eds.). 1998. The Oral History 
Reader. London, New York: Routledge, 479 s.) 
160 zl. 32, SV, in: LAERTIOS, D.: Život a učení filosofa Epikúra, přel. J. Ludvíkovský, Nakladatelství Rovnost, Praha 1952, s. 77. 
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o vztahu člověka sama k sobě: „Svou povahu si ceňme jako osobitý projev sebe sama, ať 
už máme povahu dobrou a jsme od lidí chváleni, ať už naopak; tak si máme také ceniti 
povahu svých bližních, pokud jsou k nám slušní.“161     

Níže přiblížím, jak přesně tato vzájemná setkávání založená jako dialog dvou 
subjektů, probíhala. 

O setkání v pravém slova smyslu se jednalo v případě obou průvodců Jiřího 
Bartyse a Jany Ledvinkové. Viděla jsem se s nimi poprvé, zato jsem s nimi strávila 
celý den. Během této doby jsem poznávala především já je, ale oni mne mohli poznávat 
také, ať už skrze můj zájem o to, co se mi snažili oba představit a ukázat, nebo skrze 
moje doplňující otázky či krátkou konverzaci. Až po tomto celodenním vzájemném 
poznávání jsme spolu usedli k rozhovoru, jenž sice nebyl založen na dlouholeté 
známosti, ale zato nás spojovalo prostředí a vědomí, že o krásu přírody je třeba pečovat.  

Rozhovoru s Petrem Stoklasou byla přítomna třetí osoba, kolegyně z nitranské 
univerzity Erika Zelenáková (dále E.Z.). Během rozhovoru se ukázalo, že pan Stoklasa 
má ke Slovensku vřelý osobní vztah, takže přítomnost kolegyně významně napomohla 
k získání důvěry. Já jsem sice byla vnímaná jako „ta studentka z Prahy“, hned v úvodu 
jsem však vysvětlila, proč tento oboru studuji a pozornost od Prahy jsem se snažila 
odvést tím, že jsem vyrostla na vesnici. 

Rozhovor s Jiřím Mičánkem byl spíše monolog než dialog, k setkání dvou 
subjektů ale, myslím, přesto došlo. Bylo to způsobené naší předchozí korespondencí, 
díky níž se pan Mičánek na rozhovor velmi pečlivě připravil. Jeho zkušenosti byly 
velice pestré, takže jej nebylo potřeba nijak korigovat. V tomto případě jsem byla 
subjektem v tom smyslu, že důvěru nebylo během rozhovoru vůbec potřeba „budovat“, 
pan Mičánek měl představu o mé osobě z předchozí korespondence a přesně věděl, co 
mi chce říct a proč. Já jsem byla v roli posluchačky a to stačilo. Dokonce jsem nemusela 
udržovat ani oční kontakt, neboť pan Mičánek se povětšinou díval „do hlavy“ a v duchu 
si rekapituloval, zdali na nic důležitého nezapomněl. Neznamená to však, že bych 
během rozhovoru nekladla žádné otázky. Spíše jsem však vyčkávala, až pan Mičánek 
vyčerpá všechno, co považoval za důležité. Po skončení rozhovoru mi pan Mičánek, 
jenž je ve věku mojí maminky, nabídl tykání, čehož si velmi vážím. 

Dialog jsem svým způsobem vedla i skrze korespondenci s Karlem Löblem. 
Pan Löbl nakonec ještě připsal své vzpomínky na Jana Stránského a Ferdinanda 
Peroutku, protože ve snaze přiblížit se mu (mezi námi je padesátiletý věkový rozdíl) 
jsem mu vyprávěla o tom, že některé z mých rozhovorů je možné si přečíst na stránkách 
internetové revue Přítomnost. Pana Löbla to zaujalo a byl za tuto inspiraci rád, protože 
se ukázalo, že i tyto vzpomínky může zahrnout do své právě připravované knihy.  

                                            
 

161 zl. 15, SV, in: LAERTIOS, D.: Život a učení filosofa Epikúra, přel. J. Ludvíkovský, Nakladatelství Rovnost, Praha 1952, s. 76. 
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S panem Löblem jsem se v kavárně sešla mnohokrát. Zprvu k revizím toho, co 
mi napsal, v dalších setkáních jsme jeho vzpomínky rozšiřovali. Já jsem revize vždy 
zapracovala a zasílala mu čistopis k dalšímu čtení. Během našeho setkávání pan Löbl 
několikrát zdůraznil, že chce text maximálně oprostit od zamlžujících přívlastků nebo 
od nepřesností, a já si tohoto netradičního „starého“ postupu práce velmi vážila. 
Ve svém zaměstnání také musím v textu hledat chyby a opravovat je, takže jsem co do 
trpělivosti dostatečně trénovaná. Navíc texty v zaměstnání mají ryze ekonomický 
charakter, takže pracovat s textem, jenž nese i význam, byla pro mne velmi vítaná 
změna.  

Během výzkumu jsem získala i osobní poznatek. Ačkoli jsem se zprvu obávala 
„návratů“, tedy oslovit narátory, s nimiž jsem kdysi měla pracovní vztah (i vztah učitele 
a žáka je vlastně pracovní), ukázalo se, že období patnácti nebo dvaceti let nemá na tyto 
vztahy vliv. Viděla jsem, že pokud byl vztah kdysi založen na vzájemném porozumění 
nebo společných zájmech, toto založení trvá i nadále, navzdory tomu, že se spolu lidé 
nevidí. Prvním takovým „návratem“ byl pro mě Pavel Cesnek. O pracovní kariéře 
Pavla Cesneka se na internetu dalo leccos zjistit, ale o jeho rodinném zázemí jsem 
neměla tušení. I přesto, že jsme se patnáct let neviděli a nic o sobě nevěděli, tak přišel, 
zasedl ke stolku, mluvil se mnou – a mluvil pro mě. Připomněl mi tak další Epikúrův 
výrok, že nám nepomáhá tolik „pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.“162  

Podobné to bylo i s Milenou Hrubou. Nic nebylo problém. S Milenou Hrubou 
byla situace jiná v tom, že je vzděláním historička, orální historií se však nikdy 
nezabývala. Měla proto o mém výzkumu představu takovou, že přijdu s jasným 
seznamem otázek a ona mi na ně pokusí dát odpovědi podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí. V okamžiku, kdy jsem se rozhovořila o své vlastní zkušenosti vyrovnávání 
se s životní ztrátou, paní Hrubá nervózně pozorovala diktafon a dávala najevo, jestli 
bych neměla záznam přerušit. Připadalo jí, že taková osobní vsuvka nemá ve 
výzkumném projektu své místo. Když jsem se rozhovořila podruhé, už to přestala 
vnímat jako nepatřičnost a rozhovor příjemně plynul.  

Třetím, posledním, návratem byl rozhovor se Suzette Hejdovou. Suzette 
Hejdová je už z povahy své práce zvyklá zajímat se v rámci jazykové konverzace 
o druhé. Jako manželka básníka se na svět dívá obzvlášť citlivě. Když se tedy druhého 
na něco ptá, ptá se ho zásadně osobně a čeká stejně osobní odpověď.  

Když jsem rozhovor s paní Hejdovou doslovně přepsala, na první pohled jsem 
viděla, že moje promluvy jsou v porovnání s ostatními rozhovory v tomto případě 
mnohem delší. Paní Hejdová se vůbec nevžívala do role narátorky, náš rozhovor 
chápala doopravdy jako dialog, nikoli jako výpověď. Zajímala se o mojí práci, o moje 
soukromí i rodinné zázemí a poté, co jsem reagovala, přidávala své vlastní (velice 
upřímné) postřehy a zkušenosti.  
                                            
 

162 zl. 34, SV, in: LAERTIOS, D.: Život a učení filosofa Epikúra, přel. J. Ludvíkovský, Nakladatelství Rovnost, Praha 1952, s. 77. 
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Náš hovor rovněž prokládaly různé odbočky týkající se politiky nebo kultury, 
jako např. názor na povraždění karikaturistů z redakce Charlie Hebdo nebo na situaci 
politických uprchlíků valících se do Evropy. Dostaly jsme se k dílu francouzského 
spisovatele Michela Houellebecqa163 a já nakonec odcházela s vypůjčeným originálem 
tohoto románu domů.  

Tyto tři rozhovory mým odchodem také neskončily – s Pavlem Cesnekem, 
Milenou Hrubou i Suzette Hejdovou vedeme dialog dál a jsme čas od času v kontaktu.  

Další zkušenost, rozhovor s Karlem Janečkem, mi ukázala, že hlubší rozměr 
dostane rozhovor za předpokladu, že mne narátor vezme na vědomí jako partnera do 
rozhovoru. V tomto případě jsem využila toho, že jsme s Karlem Janečkem vrstevníci. 
Od začátku rozhovoru jsem se snažila na pravou míru uvést, že nejsem profesionální 
novinářka. Než jsem vůbec zapnula nahrávací zařízení, prohlásila jsem, že bych se 
v rozhovoru necítila dobře, aniž bych se předtím nepředstavila. Uvedla jsem, že jsem 
toho o panu Janečkovi mnoho četla a že by nebylo fér, když toho o něm tolik vím 
(intonovala jsem ironicky), aby on nevěděl nic o mně. Představila jsem se jako 
studentka orální historie a vysvětlila jsem její metodu, čímž jsem zároveň naznačila, jak 
se díky vzájemnosti tazatele a dotazovaného tato metoda odlišuje od klasické práce 
novinářské. Velmi krátce jsem také představila téma své práce, jež pana Janečka nijak 
zvlášť nezaujalo, resp. nečekal asi, že půjdu do tak podřadných podrobností. 

Rozhovor jsem otevřela tématem volební systém D21. Když hovor už příliš 
dlouho na tomto tématu ulpíval, začala jsem mluvit o své kolegyni, která mi vyprávěla, 
že její manžel, archeolog Jaroslav Řídký, nedávno obdržel od pana Janečka grant na 
výzkum rondelů.164 Pana Janečka to zaujalo, hlesl, že svět je malý, a od té chvíle byla 
jeho řeč mnohem osobnější a domnívám se, že i upřímnější. Dostali jsme se k významu 
vědy, což bylo téma bulvárním tiskem zcela opomíjené, ovšem o panu Janečkovi leccos 
vypovědělo.  

Konečně velmi zvláštní zkušenost mám i s Věrou Kaprasovou. Jak jsem už 
popsala výše, o rozhovoru, natož o dialogu, nemůže být řeč. Zkušenost ze setkání 
s dámou, jež byla tak blízko smrti a jež byla se smrtí natolik smířená, byla však velmi 
silná. Její hlavní starostí bylo, aby nebyla příbuzným na obtíž a aby nemusela nosit 
pleny. Zmínka o blížících se stých narozeninách ji nechávala zcela chladnou a mávala 
rukou, že toho se rozhodně nedožije (a také nedožila). Bohužel až velice pozdě jsem 
přišla na to, že kontakt s Věrou Kaprasovou sice nebyl možný přes dialog, ale byl 
možný jinak. Až v posledních dvaceti minutách jsem ji držela za ruku – a paní 
Kaprasová stisk po celou dobu velmi intenzivně opětovala. Mám tedy zkušenost, že 
důležitý je i neverbální způsob komunikace. Také uznávám, že moje zkušenost ze 
setkání s paní Kaprasovou mi připadá slovy nesdělitelná.  

                                            
 

163 HOUELLEBECQUE, M.: Podvolení, 1. vyd. ODEON, Praha 2015.  
164 http://technet.idnes.cz/neuron-impulz-staroveke-rondely-d4r-/veda.aspx?c=A141218_111432_veda_mla 
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Způsob, jakým jsem vstupovala s narátory do kontaktu, měl vliv na formu 
rozhovoru, a proto jsem považovala za nutné jej co nejpřesněji popsat.  

7.2. Jazyk a etika  

Během výzkumu jsem se také mnohokrát střetla s krásou, zvláštnostmi, ale 
i nástrahami jazyka. Jazykový projev má každá osobnost jedinečný. Osobitý projev 
narátorů formuje právě jazyk, a proto jsem jejich jazyk vnímala citlivě jak během 
rozhovoru, čímž jsem se jim snažila porozumět, tak během redakce textu a následné 
interpretace, neboť jsem si uvědomovala, že ohýbáním jazyka mohu osobnost narátorů 
zcela jinak zarámovat. V této kapitole uvedu několik konkrétních příkladů. 

Hned první rozhovor s poustevníkem Jiřím Bartysem byl jazykově zvláštní tím, 
že Jiří nebyl zvyklý mluvit s lidmi. Nejenže špatně artikuloval, ale navíc svou řeč 
prokládal velmi expresivními výrazy, jako např. „magoriáda, biorobot, něhoterapie, 
pohladkat, bengárna (policie), děvucha, dcérenka, pasťáci (děti z výchovného ústavu ve 
Vidnavě), pomahači a chrániči (policisté)“. Tyto výrazy pramenily jednak z jeho 
zkušenosti vychovatele ve Vidnavě, jednak ze styku s místními „horaly“, jak jim říkal. 
Místní obyvatele oslovoval „panímámo“ a „pantáto“, mně říkal „jsi dobrá“ a mého 
manžela oslovoval „bohatýre“. Zprvu jsem v zájmu projevení úcty Jiřímu vykala, 
posléze jsem však pochopila, že o to vůbec nestojí, a přešla jsem na tykání.  

Tím, jak Jiří Bartys nebyl zvyklý příliš často mluvit, tak na otázku týkající se 
jeho vnitřního světa sice odpověděl, ale okamžitě mu naskakovaly další asociace, které 
už pro mne byly vedlejší. Takže do odpovědi na otázku týkající se jeho vztahu k přírodě 
mi zároveň svěřoval i svůj názor na myslivce (nejsou to vždycky zelené palice), otázka 
týkající se kulturního vyžití ho donutila k tomu, aby mi svěřil svůj názor na Václava 
Klause (nepublikovatelné), hned mluvil o Němcích, a hned zase o Češích, kteří je 
vyhnali. Otázka na jeho ekologické cítění jej dovedla k názoru na Krista, Buddhu 
i indiány. Do další odpovědi přimísil názor na „děcka z pasťáku“ i na „cikány“, jakož 
i na místní „dcérenky“.  

Žádný z těchto názorů sice nevypovídal nic o jeho způsobu života, zato díky 
svým ostře formulovaným osobně mířeným výrokům nepůsobil sympaticky. Pochopila 
jsem, že Jiří Bartys opravdu není zvyklý mluvit s cizími lidmi a vést dialog pro něj byla 
zcela výjimečná situace. Málokdy se ho někdo na jeho názory zeptal. Jiří Bartys byl 
zvyklý mluvit sám se sebou, a proto když dostal příležitost mluvit veřejně, chrlil své 
názory doslova jako lavina. V žádném pozdějším rozhovoru jsem se s takovou 
názorovou smrští nesetkala, a do redakčně upraveného rozhovoru jsem jeho výroky o 
druhých nepřenášela. Výstupem byl text o člověku, který žije v horách, nikoli změť 
názorů tu na Klause, tu na Romy.  

Problém s českým jazykem měla i Jana Ledvinková, která někdy těžko hledala 
slova a měla omezený slovník. V jejím případě to bylo ovšem ovlivněno tím, že 
v Řecku žila osm let a primárně se vyjadřovala anglicky nebo řecky. V rozhovoru 
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dokonce zaznívá, jak paní Ledvinková hledá české výrazy: „jak bych to řekla česky“. 
V češtině používala paní Ledvinková enormně často slovo „speciální“ (namísto 
specifický) ve snaze upoutat pozornost turistů k jedinečnosti ostrova. V řeči  
(ani v rozhovoru) nepoužívala v tomto případě synonym, jako např. ojedinělý nebo 
výjimečný. Mně jako výzkumnici tohle velice pomohlo, protože jsem mohla 
v rozhovoru pátrat po tom, proč taková urputnost, a tím jsem se dostala k charakteru 
paní Ledvinkové (viz kap. 7.3.). 

Naopak velkou jazykovou lahůdkou byl rozhovor s Petrem Stoklasou. Hovořil 
totiž krásným (mně zvláštně znějícím) nářečím, a kdyby se rozhovor převedl do 
spisovné češtiny, pak už by to nebyl rozhovor s panem Stoklasou. Několikrát 
v rozhovoru na svou řeč učinil i narážku: „Protože vidíte aj, jak mluvím. Já 
su čistokrevný Valach.“ Všechny výrazy jsem proto pečlivě dohledala a přepsala 
„po valašsku“. Problém mi ani tak nedělalo dohledat výrazy místního nářečí (křibice, 
gúry, šmigrust, ogar, zemňáky, robka), jako rozklíčovat nová či běžná slova, jež mi 
ovšem zněla velmi cizokrajně. Například slovo brúkomil jsem identifikovala až díky 
narážce na entomologa v další větě. I obyčejné slovíčko víc v řeči pana Stoklasy znělo 
jako „věéc“, takže jsem ve větě zprvu hledala, o jaké věci se v ní pojednává. Tento 
přepis má vůbec nejhustější poznámkový aparát a hodnotím jej jako jeden z nejtěžších. 
Také jsem si na něm uvědomila, kolik mi toho z krásy valašského nářečí, ve snaze 
nezapomenout se na něco zeptat, unikalo během rozhovoru.  

Přepis rozhovoru s Jiřím Mičánkem byl náročný také, ovšem nikoli pro 
jazykovou rozmanitost, ale pro četná stylistická úskalí. Pan Mičánek formuloval velmi 
dlouhá souvětí, do nichž se snažil zapracovat co nejvíc ze svých životních zážitků. 
Na jeho stylistických přesmyčkách se ovšem dá velmi dobře pozorovat, jak se mi ze 
všech sil snažil popsat, kudy a jak ho život vedl – a jaký to na něj mělo vliv. Jeho 
životní cesta (stejně jako jeho promluva!) nevedla vždy po hlavní silnici. Pan Mičánek 
musel z cesty několikrát sejít, vzít to zkratkou nebo oklikou. Velmi mu záleželo na tom, 
aby mi tohle všechno zprostředkoval. Audiozáznam byl dvouhodinový a k přepisu jsem 
dlouho sbírala síly. V tomto případě jsem přepisovala každé slovo, protože i „vatová“ 
slova leckdy „vatová“ nebyla a vedla k další myšlence. V redigovaném textu jsem 
všechny „slepé“ odbočky odstranila a záznam o cestě pana Mičánka jsem uspořádala 
chronologicky. Výsledný text samotného pana Mičánka velmi překvapil.   

Enormní péči o jazyk jsem zažila během setkávání, resp. spoluvytváření textu, 
s autorem pamětí Karlem Löblem. Dopisy, které mi posílal, byly psané na stroji a sem 
tam byla uvedena korektura tužkou.165 Když chtěl pan Löbl něco zásadně přeuspořádat, 
pak jednoduše papír rozstřihl a přilepil k místu, na nějž mělo navazovat. Zamýšlel se 
nad každým slovem. Když jsem si ho v nadpisu k sebranému materiálu dovolila označit 
jako „vědce“, hned mne upozorňoval, že výstižnější by byl „výzkumník“, protože si 

                                            
 

165 Ukázku z dopisu pana Löbla uvádím v příloze č. 9. 
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uvědomuje, že v době normalizace „vědu“ v oblasti metalurgie vzhledem k okolnostem 
dost dobře dělat nemohl. Donutil mne například opravit i větu týkající se jeho věku. 
V textu bylo uvedeno „v jeho devadesáti letech“ a pan Löbl trval na připsání slova 
„téměř“ a vysvětloval mi, že je to opravdu důležité a že starý člověk je pověrčivý.  

Na stylu pana Löbla je z každé věty znát, že se po velkou část svého života 
pohyboval v politice a že byl zvyklý se vyjadřovat přesně a jasně. Není to ale 
vyjadřování prostřednictvím nicneříkajícího referátu. Jeho vzpomínání prolíná mlha, 
východ oranžového slunce, opar velkoměsta, nevonící zákoutí liberální demokracie 
nebo teplé odpoledne nad Vltavou s jejími mosty. Ze slovníku by čtenář nutně nepoznal, 
že text napsal devadesátiletý člověk, nenarazíme na vysloveně „zastaralé“ výrazy. 
Z textu však čiší jistá naléhavost. Autor se snaží sdělit „pravdu“, ale sám tuto pravdu 
chápe v uvozovkách. Je to pravda, kterou zažil právě on, nikdo jiný, a tak mu velmi 
záleží na tom, aby jeho sdělení čtenář právě tak pochopil. Je zajímavé sledovat, jak se 
snaží do odpovědi obsáhnout nejen fakta, ale i svoji pozici (kontext doby) a konečně 
sdělit něco „ze sebe“. Díky tomuto nadhledu tak ve výsledném textu pan Löbl mluví ke 
mně, ke čtenářům i sám k sobě. 

Na rozhovoru s Pavlem Cesnekem jsem si více než v jiných případech 
uvědomovala, jakou moc jako tazatelka mám. Díky otevřenosti Pavla Cesneka mohly 
totiž některé jeho upřímné výroky vyznít i jinak, než jak jsem je chápala já. Bylo to 
dané tím, že jsme oba prošli stejným prostředím, které je specifické určitým způsobem 
vyjadřování, zejména počešťováním anglických výrazů. Kdybych byla profesionální 
novinářka, Pavel Cesnek by ke mně mluvil jinak.  

Myšlenky formuloval Pavel Cesnek velice přesně, jasně a logicky. Sám sebe 
opravil, když nějaký jev příliš zevšeobecnil, což byl obrovský rozdíl oproti Jiřímu 
Bartysovi. Popisoval mi např. roli generálního ředitele a popis uzavřel slovy „u toho ten 
generální musí bejt“ a pak si uvědomil, že slovo „musí“ je příliš silné (skoro jsem měla 
dojem, že si dokázal představit svůj výrok jako titulek v novinách), a proto honem dodal 
„nebo to je můj přístup“. Na řeči Pavla Cesneka bylo vidět, že je zvyklý hovořit 
k publiku i k novinářům a že z pozice generálního ředitele hovoří tak, aby i poslednímu 
dělníkovi v továrně bylo jasné, co říká. Více než kdo jiný si za svými vyjádřeními musí 
vždy stát a bylo vidět, že má snahu mluvit tak, aby nebylo možné jeho výroky vytrhnout 
z kontextu a prezentovat je v jiném smyslu.  

Velmi milou zvláštností rozhovoru byla ruská slovíčka, která Pavlovi Cesnekovi 
přicházela na jazyk dřív než česká. Dokonce i Luhansk vyslovoval zásadně jako 
Lugansk, byť ukrajinština má h. Slova jako zadačnik, otčestvo, vnimánie, rebjata, 
šlifovat, jedino myšlenikov, zamestitel, báně nebo rybalka byly milým ozvláštněním 
a i ona svědčila o vztahu Pavla Cesneka k zemi, kde pracuje. Ostře kontrastovala s tím, 
že Pavel Cesnek mluvil o Rusech běžně jako o Rusácích. Bylo jasné, že neměl v úmyslu 
označovat příslušníky ruského národa pejorativně, ale činil tak mimoděk prostě proto, 
že má tento způsob vyjadřování silně zažitý z doby, v níž byl tento styl mluvy v naší 
společnosti zcela běžný a nikdo se nad ním nepozastavoval.  
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Pavel Cesnek dále nadužíval slov „byznys“ nebo „fungovat“, což bylo 
problematické. Klíčové bylo, že v rozhovoru zaznělo toto: „Když někam přijdu, tak tam 
přijdu ne proto, že to je dobře, ale že to je špatně. Že něco nefunguje.“ Tím Pavel 
Cesnek vysvětlil, co je cílem jeho práce – zařídit, aby továrna fungovala. Tuto větu 
zmínil jenom tak mimochodem asi až ve třetině rozhovoru. Z rozhovoru jinak dále 
vyplývalo, čím vším se musí zabývat, aby tohoto cíle dosáhl.  

Starostí o funkčnost podniku je ovšem Pavel Cesnek prostoupen natolik, že toto 
slovo používá i v případě, když hovoří o mezilidských vztazích. Dále se vyjadřoval 
např. takto: „lidi musí fungovat“, „vztahy musí fungovat“, „chemie musí fungovat“, 
„kolektiv musí fungovat“ nebo „všichni budete fungovat, jak já chci“. Tyto výroky jsem 
nemohla z rozhovoru vypustit všechny, ztratila bych zásadní téma, ani jsem nemohla 
slovo fungovat nahradit jiným výrazem. Při redakci textu jsem proto měla na paměti, 
aby tyto odkazy nevyvolávaly ve čtenáři dojem, že Pavel Cesnek je natolik chladný, že 
na lidi pohlíží jako na stroje, jež lze opravit tak, aby dále fungovaly. Jeho mimochodem 
uvedenou vsuvku jsem proto zařadila hned do úvodu rozhovoru, aby měl čtenář 
možnost pochopit, jak a proč se Pavel Cesnek vyjadřuje a že takový je zkrátka jeho styl. 
Dbala jsem také na to, abych nevypustila konkrétní příklady, jak Pavel Cesnek k lidem 
přistupuje (jak s nimi jedná, jak mezi nimi doslova žije), a tím jsem docílila, že odkazy 
k fungování si čtenář nespojoval s jeho chladností, protože z rozhovoru naopak 
vysvítala vřelost jeho osoby.   

Rozhovor s Karlem Janečkem lze charakterizovat jedním slovem jako logický. 
Pan Janeček jako matematik formuloval myšlenky tak, že za výrokem následovala 
otázka, proč je tomu tak (co to znamená), a poté následovala odpověď obsahující 
(logické, jak jinak) vysvětlení (to znamená, že), případně další otázka.  

Jelikož jsem se na setkání s ním připravila opravdu detailně (na internetu bylo 
mnoho materiálu, z něhož se dalo pochopit, co má volebním systémem D21 pan 
Janeček přesně na mysli), dařilo se mi v jeho řeči neztratit. Výsledný text se ovšem 
nečte snadno, protože je třeba neustále mít na paměti jeho logiku.  

S Milenou Hrubou jsme otázku jazyka vyřešily hned na začátku rozhovoru. 
Milena Hrubá kromě dějepisu učila také český jazyk a literaturu a tak mi nabídla, ať 
si vyberu jazyk, jakým má hovořit – zda spisovným či nespisovným. Vybrala jsem si 
jazyk spisovný a při redakci textu jsem tak řešila jediný problém: aby vyprávění nebylo 
květnaté příliš. 

Se Suzette Hejdovou jsem vedla rozhovor česky, což jsem nepokládala za 
problém. Suzette Hejdová v řeči sice použila sem tam francouzské slovíčko, ale to mělo 
vždy vycpávkový charakter. Po skončení rozhovoru mne upozornila, že asi před půl 
rokem poskytla rozhovor do Respektu. Rozhovor jsem si tedy dohledala – a uviděla 
rozdíl. Na první pohled bylo vidět, že autor rozhovoru Jaroslav Formánek hovořil se 
Suzette Hejdovou francouzsky. Jeho výstup byl mnohem květnatější a slovník daleko 
pestřejší, protože to byl překlad do češtiny. Některé věci byly v rozhovoru stejné (oba 
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jsme se museli zeptat, odkdy paní Hejdová v Československu žila a za jakým účelem 
sem vůbec přijela), rozdíl byl v tom, kam jsme se jako tazatelé chtěli v rozhovoru 
dostat. Zatímco z rozhovoru pro Respekt vyznívá paní Hejdová smutně, protože se 
v něm akcentuje těžký život ženy disidenta v době normalizace, z mého rozhovoru 
vyznívá jako velice vyrovnaná a optimistická bytost, ačkoli její těžký život 
neponechávám stranou.  

V kapitole 6.2.2 jsem naznačila, že vyjadřování mé nejstarší narátorky Věry 
Kaprasové bylo ztížené jejím zdravotním stavem. Problematický byl například i termín 
„válka“, protože paní Kaprasová zažila války dvě. Na tu první sice své vlastní 
vzpomínky neměla, ale mnoho o ní slyšela z vyprávění svého tatínka, který v této válce 
byl. Proto i když už se rozhovořila, mluvila velice zkratkovitě a války jí splývaly. 
Orientace v její promluvě byla velice ztížená, neboť někdy měla na mysli první 
světovou a jindy zase druhou světovou válku. 

V případě Věry Kaprasové jsem měla velkou pochybnost i ohledně termínů 
narátorka nebo pamětnice. Paměť jí totiž nesloužila už dobře, což během rozhovoru 
mnohokrát sama zmínila. Narátorkou bych se ji také zdráhala označit, neboť její 
výpověď byla více méně heslovitá a téměř nikdy neměla její promluva „nit“, která by ji 
spojovala.  

Všechny tyto zkušenosti s jazykem mne vedly k hlubšímu promýšlení vztahu 
mezi tazatelkou a narátory a odrazily se na výsledné redakci textu.  

7.3. Charakter jako ráz osobnosti 

V této kapitole se chci věnovat analýze toho, nakolik se mi v rozhovorech 
podařilo narátory charakterizovat,166 tedy postihnout ráz jejich osobnosti. V kapitole 
Výzkumný záměr (kap. 5) jsem naznačila, že v rozhovoru mi půjde o zkoumání souladu 
vztahu současníka k vnějšímu světu (tj. vztah k práci, motivy jednání, každodennost) 
se vztahem současníka k sobě (tj. hodnoty, postoje a smýšlení).  

Níže se pokusím přiblížit, kolik se toho z povahy a založení narátorů podařilo 
v rozhovoru zobrazit, případně jakým způsobem.  

Rozhovor s Jiřím Bartysem neplynul, ale těkal z tématu na téma. Jak jsem 
naznačila výše, Jiří Bartys své promluvy navíc prokládal názory na všechno možné. 
Z rozhovoru velice jasně a silně vyplývalo, že klid a mír je opravdu to, na čem Jiřímu 
Bartysovi záleží ze všeho nejvíc, a úvahy o důležitosti přírody se prolínaly celým 
rozhovorem: „Tady můžu dýchat a normálně být.“ V rozhovoru dále Jiří Bartys zmínil 
něco, co vypovědělo daleko více o tom, co ho motivuje k životnímu stylu poustevníka, 
než všechny ostatní odpovědi. Zmínil se, že o člověku, který bydlí na Hřibové, se říká, 
že je králem Rychlebských hor (je nejvýš a vidí všechno). Dále nahlas uvažoval o tom, 
                                            
 

166 www.etymonline.com, charakterizovat znamená postihnout tvar.  
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že v přírodě se má člověk „vždycky jako král“, tudíž se Jiří Bartys nebojí toho, že by 
jednoho dne snad neměl co jíst. Nejvíce času tráví kocháním se v přírodě a dobře si 
uvědomuje, že „tohle celý je prostě ráj, dokonalej ráj. A já v tom fakt žiju.“ A konečně 
v závěru rozhovoru Jiří Bartys prohlásil, že si způsobem svého života dokáže udělat 
„vlastní království, a to je rajský království.“ Na přímou otázku, jak vidí sám sebe, 
později mimo záznam odpověděl, že by chtěl mít druhé jméno Mír. Jiří Bartys svým 
způsobem života naplňuje, co by mělo být posláním každého krále: udržovat mír 
a pokoj na Zemi. 

Rozhovor s Janou Ledvinkovou se zdánlivě týkal popisu přírodních krás 
ostrova Zante. Z rozhovoru vyplývalo, že paní Ledvinková má ráda jak místní 
obyvatele, tak zdejší přírodu. Až v polovině rozhovoru zaznělo, jak vážně to myslí paní 
Ledvinková s místem, kde sama žije jako přistěhovalec. Zásadní bylo se zeptat, zdali 
ostrovu turismus neškodí, což byla vlastně otázka mířící přímo ke smyslu práce paní 
Ledvinkové jako průvodkyně. Ukázalo se, že jí velice vadí, když se ostrov setrvale 
poškozuje turismem a prostor vymezený želvám se zmenšuje ve prospěch veřejně 
přístupných pláží: „tady se povolují věci, proti kterým bych já osobně jako ochranář 
neskutečně brojila. To bych šla opravdu až do krve“.167 Kdyby to bylo v její moci, 
přírodu by bránila. Jelikož však takovou moc nemá a ani zdejší zákony přírodu příliš 
nerespektují, chrání přírodu po svém: jako průvodkyně působí na turisty tak, aby 
přírodu vnímali tak silně jako ona a aby se snažili zachovat ji takovou, jaká je. Ke konci 
rozhovoru jsem poznamenala, že paní Ledvinková vlastně není jenom průvodkyně, ale 
i něco víc. Ihned mi odpověděla: „Snažím se.“168 Paní Ledvinková skrze průvodcovství 
působí nepřímo jako ochránkyně přírody.   

Na rozhovoru s Petrem Stoklasou bylo zajímavé sledovat, jak z jeho řeči 
vyzařovala láska k Valašsku, k valašskému nářečí i k místní krajině. Pan Stoklasa se 
jako Valach cítí a je na to i náležitě hrdý. Je pyšný i na svůj titul Nositel lidové tradice, 
protože skrze řezbařinu šíří povědomí o valašské kultuře do celého světa. Dlouze také 
vyprávěl o povaze Valachů: že jak je tvrdý kraj, tak jsou tvrdí i lidé, kteří v něm žijí. 
Valaši jsou skromní, protože vědí, co je to chudoba. Charakter pana Stoklasy se projevil 
více než v jeho vyprávění o krajině a místních zvycích tehdy, když jsme v řeči přišli ke 
smyslu jeho práce. Na otázku, zdali jde jeho umění na odbyt, odpověděl, že sice na 
odbyt jde, ale následně se rozhovořil o tom, že největší radost mu udělalo, když se líbily 
dvě dřevořezby, které vyrobil známým na zakázku: „Ten to rozbalil, sednul na řiť a tak 
mu tekly svíčky. Oni říkali: ,Co bečíš?‘ Sednul jeho brácha, druhý brácha a šlo to z ruk 
do ruk. A můj kolega hajný, tomu jsem též dělal obrázek a taky ho donutil k pláči.“ Pan 
Stoklasa totiž svým umem donutil k pláči Valacha, tedy někoho, jehož povahu dobře 
zná a o němž ví, že by jen tak nebrečel. Takové uznání je pro něj daleko důležitější, než 

                                            
 

167 Rozhovor s Janou Ledvinkovou vedla Pavlína Havlová dne 1. 8. 2015. 
168 Rozhovor s Janou Ledvinkovou vedla Pavlína Havlová dne 1. 8. 2015. 



Analýza 

str. 53  

udělený titul nebo mezinárodní stáže – potvrzuje mu totiž, že jeho práce dokáže 
probudit velmi hluboké city, v tomto případě city týkající se valašské sounáležitosti.  

Jiří Mičánek dokázal v rozhovoru velmi detailně popsat, co a jakým způsobem 
jej kromě jiného formovalo: jednak to bylo prostředí, kde se narodil (vesnice), a jednak 
to byl přítel řecké národnosti, který mu otevřel dveře do světa tím, že spolu hodně 
cestovali uvnitř ČSSR či v rámci východního bloku. Kamaráda-Řeka poznal pan 
Mičánek už v době dospívání a díky intenzivnímu setkávání s cizincem, které nebylo 
v tehdejší době v naší zemi obvyklé, měl neustále před očima srovnání odlišných 
životních stylů. Pan Mičánek hovořil o svých životních zkušenostech po celou dobu 
rozhovoru z nadhledu cizince. Touha po cestování byla v jeho případě touhou po 
poznávání jiných obyčejů. Byla tak silná, že pan Mičánek dobře promýšlel, jaké 
zaměstnání si zvolí. „Mě lákali k dopravní policii v ústeckém kraji, ale tam já jsem 
nechtěl z tohoto důvodu, [že bych pak nemohl cestovat]. I když bych měl větší plat, 
výsluhy a dřívější důchod.“ Nakonec realizoval sám na svou pěst cestu po západní 
Evropě v době normalizace a po návratu poznal, jaké to je cítit se jako cizinec ve vlastní 
zemi: „To poznání bylo takový, že si ho člověk musel nechat ve většině případů pro 
sebe. Taková ta svobodomyslnost, ta u nás není. To jsem měl problémy i se ženou, 
protože ta nic jiného nepoznala.“ Nadhled, jenž je panu Mičánkovi od mládí vlastní, mu 
umožňuje jednu důležitou věc: díky tomu, že ovládá umění citlivého pozorovatele, 
dokáže být doma všude na světě. 

Rozhovor s Karlem Löblem je charakteristický rovněž nadhledem, v tomto 
případě nadhledem bývalého politika. Pan Löbl vsadil ve svém životě na vzdělanost 
a stal se výzkumným pracovníkem v oblasti kovových materiálů. V dopisech, jež jsme 
si spolu vyměňovali, popisuje těžkosti a překážky, jež ho vedly k tomu, že se po dvaceti 
letech přeorientoval na oblast politiky. Pochopil, že realizace v oblasti výzkumnictví 
bude díky centrálně plánovanému systému jen mizivá, a proto se pokusil působit na 
vývoj společnosti jinak: vstoupil do politiky za národní socialisty (ČSNS a ČSS) 
a z titulu funkce ministra výstavby a techniky ČSR se snažil urychlit technický pokrok 
a zasadit se o rozšíření bytové výstavby a o vyšší péči o životní prostředí. Z dopisů 
vysvítá, že politická dráha nebyla smyslem jeho života, ale spíše alternativním řešením 
jeho momentální životní situace. Cílem pana Löbla nebylo dělat politickou kariéru 
v pravém slova smyslu, tu ostatně v rámci jiné než vládnoucí strany ani provozovat 
nešlo. Srdcem je pan Löbl socialista, ovšem nikoli proto, že byl členem národně 
socialistické strany, nýbrž pro své přesvědčení, jež si nese ještě z doby, kdy politikem 
nebyl. Už z dětství má zkušenost, že řešením sociálních rozdílů může být lidská 
solidarita. Později, po druhé válce, zažil, jak společnost poznamená, když z ní solidarita 
naopak mizí. „Mám obavu z propadu sociální soudržnosti“, odpovídá v závěru dopisu 
na otázku, jaké dnešní společenské problémy považuje za nejzávažnější. Společenské 
problémy nedokáže přehlížet ani dnes a vykřičníkem upozorňuje, že jsou stále stejně 
sociální, jako byly v době jeho dětství, tedy před osmdesáti lety.  
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Z rozhovoru s Pavlem Cesnekem velmi silně vyzařuje nadšení pro to, čím se 
zabývá. Vyšlo najevo, že Pavel Cesnek ze zásady přijímá místo generálního ředitele 
výhradně v takových továrnách, které jsou buď v úpadku, nebo alespoň v obrovských 
problémech: „Mě baví řešit problematické věci“. Největším zadostiučiněním pro Pavla 
Cesneka je, když tyto továrny revitalizuje tak, že zaměstnancům stoupají výplaty. 
Podrobně krok za krokem v rozhovoru popisuje, čím v takové továrně začíná, jak o ní 
přemýšlí a jak poznává její problémy. Nesedí přitom v kanceláři, ale tráví mnoho času 
přímo na dílnách. Řízení továrny z pozice generálního ředitele považuje za umění: 
„Podíváš se na fabriku a řekneš si: No to není možný. Ale když tu fabriku rozdělíš do 
menších kousků, jako každej problém se dá rozdělit do dílčích částí, vždycky to má 
řešení. Nikdy jsem nebyl v situaci, kdy by to nemělo řešení. Nikdy. Všechno se dá 
vyřešit.“ Pavel Cesnek se v praxi soustavně přesvědčuje o tom, že na umění 
analytického myšlení je spolehnutí, a proto svou prací tak rád žije.  

Ústředním tématem rozhovoru s Karlem Janečkem bylo téma demokracie 
a spravedlnosti. I panu Janečkovi je vlastní analytické myšlení a i on se jeho 
uplatňováním snaží nejenom získat miliony, ale rovněž i něco změnit k lepšímu. 
Konkrétně se pokouší o změnu stávajícího politického systému, jenž nepovažuje za 
spravedlivý. Intenzivně se proto zabývá tím, jak vnést do politiky slušnost a hlavně 
zodpovědnost, aby nebujela dál korupce, z jeho pohledu nejzávažnější příčina 
nespravedlivého systému. Pan Janeček na přímou otázku, zdali mu nevadí, že jej 
novináři označují především jako miliardáře, odpověděl, že mu to vadí, ale že už si 
zvykl. Na otázku, jak by se rád označil, však překvapivě neměl okamžitou ani 
jednoznačnou odpověď. Nahlas přemítal, že nálepka matematik je určitě správná, ale 
bylo vidět, že s ní není úplně spokojený. Rád by se označil za vizionáře nebo 
reformátora, ovšem uvědomuje si, že dnes jsou tyto nálepky spjaté s označením pro 
podivíny, a tak mu nepřipadají výstižné. Po dlouhé odmlce ho zcela spontánně napadlo, 
že by pro něj nejvhodnější označení bylo nejspíš demokrat. Vzhledem k tomu, kolikrát 
slovo demokracie v průběhu rozhovoru zaznělo a jak urputně o novém systému pan 
Janeček hovořil jako o Demokracii 2.1 celým slovem, nikoli zkratkou, dávalo toto 
označení v kontextu celého rozhovoru smysl.    

Napříč celým rozhovorem s Milenou Hrubou se line téma vzdávání se kariéry 
ve prospěch rodinného života: „Já jsem od dětství byla rozhodnutá, že žádnou kariéru 
dělat nebudu, protože když jsem vyrostla v normální, spíš tedy tradiční rodině, tak jsem 
chtěla rodinu a chtěla jsem děti. A bylo mi naprosto jasno, že se to s nějakou velkou 
kariérou nedá skloubit.“ Paní Hrubá dále popisuje, jak bylo nelehké sehnat po 
dokončení studií místo, jež sháněla s ohledem na to, aby dělala to, co ji baví: „Od práce 
jsem chtěla jednak, aby mě to bavilo, a jednak, aby to k něčemu bylo užitečné.“ Čím víc 
se paní Hrubá snažila vysvětlit, proč se kariéry vzdávala, tím spíš z rozhovoru vysvítalo, 
čemu všemu se v životě věnovala: jako malé dítě chodila do baletu, později 
k samozřejmým zájmům patřilo kolo, plavání, brusle nebo tenis, ale zejména hudba. 
Deset let hrála intenzivně na klavír a několik let i na violoncello, kvůli práci třídní 
učitelky se stala v devadesátých letech dokonce lyžařskou instruktorkou. Už na základní 
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škole se učila německy, později na gymnáziu kvůli rozhodnutí studovat historii latinsky. 
Na vysoké škole se naučila psát na stroji a v osmdesátých letech přepisovala několikrát 
samizdat. Jako učitelka pak vyučovala nejen český jazyk, literaturu a dějepis, ale navíc 
ještě hospodářskou korespondenci a psaní na stroji. Všechny své nabyté dovednosti 
dokázala v životě velice aktivně uplatňovat. Paní Hrubá věří, že člověk se nejlépe může 
obohatit uvnitř své rodiny a v rodinném životě spatřuje smysl. Nezájem o kariéru proto 
v jejím případě neznamená nečinnost, ale naopak cit pro život, což dokládá její 
všestrannost.  

Rozhovor se Suzette Hejdovou se týkal jejího soužití s básníkem, a vzpomínky 
na Zbyňka Hejdu jsou proto základem celé promluvy. Paní Hejdová popisuje, jak se 
s manželem poznali i na čem byl jejich vztah založen. Pan Hejda měl silné zaujetí právě 
pro francouzskou kulturu a sama paní Hejdová uznává, že o umění toho věděl daleko 
víc než ona. Paní Hejdová vypráví také o peripetiích, jež jim do rodinného života 
přinášela chartistická angažovanost jejího manžela v období normalizace, nebo 
o těžkostech v jejím zaměstnání. Emigraci však nikdy nezvažovala ani ona, ani její 
manžel. Sepětí s francouzskou kulturou totiž vnášelo do jejich manželství smysl pro 
společné životní hodnoty. Přes téma politiky, migrace a literatury rozhovor přirozeně 
gradoval až k tématu karikaturistů z redakce Charlie Hebdo. Paní Hejdová s vášnivým 
zapálením vysvětlovala, jak moc ji pobuřuje vyjádření „Nejsem Charlie“. „Když už 
ztratíte smysl pro karikatury, no tak kam [jako západní společnost] jdeme?“ Z jejího 
pohledu totiž tento způsob uvažování svědčí o nepochopení svobody, což je hodnota, již 
jako Francouzka vnímá obzvlášť citlivě.  

7.4. Tematická analýza 

Po výše uvedeném analytickém rozboru rozhovorů jsem přistoupila k tematické 
analýze sebraného materiálu. V původním přepisu jsem si nejprve „zobrazila“ ty pasáže, 
které se zásadním způsobem dotýkaly mého tématu. „Hlavní zobrazovací technikou 
v kvalitativním výzkumu je text, který je případně opatřen kódy“.169 K zobrazení kódů 
jsem využila otevřeného kódování, které je vhodné pro tematickou analýzu.  

Tyto jednotky jsem opatřila popisnými kódy, které označovaly téma, jehož se 
daná pasáž týká, a pomocí kódů interpretativních jsem si vyznačila, co daná pasáž říká.  

Nedílnou součástí analýzy byla tematická mřížka (viz příloha č. 12), s jejíž 
pomocí jsem mapovala témata rozhovoru podle rozboru Epikúrova Listu Menoikeovi. 
Následně jsem promýšlela souvislost životního stylu narátorů s antickým pramenem.  

V následující kapitole tuto souvztažnost podrobně interpretuji.  

                                            
 

169 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha 2005, s. 213. 
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8. Klid duše jako topos epikurejského životního stylu 
reflektovaný v životopisných vyprávěních současníků 
Formálním i obsahovým podkladem následujících jedenácti „dialogů“ je 

Epikúrův List Menoikeovi. V následující kapitole představuji konfrontaci vybraných 
současníků s tímto Epikúrovým listem: devět zcela rozdílných osobností jsem 
prostřednictvím jedenácti témat, jež vyplynula z rozboru Epikúrova listu, pozvala 
k „dialogu“, k němuž by se sami o sobě nikdy nesešli.  

Na základě rozboru Epikúrova Listu Menoikeovi (kap. 4.) a na základě analýzy 
pořízených rozhovorů (kap. 7.) se v interpretační části práce pokusím doložit souvislost 
epikurejské etiky s životním stylem vybraných současníků. Na následujících tématech, 
jež v rozhovorech různě rezonují, se pokusím doložit, jak konkrétně se v životním stylu 
vybraných současníků odráží Epikúrova koncepce klidu duše.  

Témata řadím podle toho, jakou jim Epikúros připisuje důležitost. Začínám 
tématem rozumnost (resp. střízlivost úsudku), jež Epikúros považuje za vůbec 
nejdůležitější (největší dobro).  

8.1. Rozumnost, resp. střízlivost úsudku (sófrosyné) 

„Toho všeho počátkem a vůbec největším dobrem je rozumnost; proto má rozumnost větší cenu než sama filosofie. Z ní 
totiž pocházejí všechny ostatní ctnosti, ježto ona nás učí, že nelze žít slastně, nežijeme-li rozumně, krásně a spravedlivě, 
ani že nelze žít rozumně, krásně, a spravedlivě, nežijeme-li slastně.“ (Ep. III, 132) 

8.1.1. Střízlivý pohled na svět 

„Neboť nečiní život příjemným ani ustavičné pitky a hodokvasy, ani obcování s hochy a ženami, ani požívání ryb a jiných 
věcí, které poskytuje bohatý stůl, nýbrž střízlivý úsudek, vyhledávající důvody pro každou volbu a každé odmítnutí a 
zapuzující klamné domněnky, z nichž nejčastěji zachvacuje duše zmatek.“ (Ep. III, 132) 

Jedním z témat, na němž lze střízlivost úsudku doložit, je vztah vybraných 
současníků ke světu. Jaký význam připisují současníci místu, kde žijí? Pohlížejí na svět 
„správně“, tedy bez předsudků, jak by si to přál i Epikúros? 

Jiří Bartys vidí místo, kde žije, tedy zaniklou obec Poklid, jako ráj.170 
Uvědomuje si, že žije v dokonalém prostoru, a přírody si za to velmi váží:  

„Na tom prostředí je krásný to, že ten prostor je dokonalej. Tam je příroda, přirozenost. Když tam 
přijdeš, tak můžeš v sobě mít nějakou bolest, [...] ale když tam jsi, tak to místo působí. To bys musel být 
fakt ultra idiot, abys vzýval ten problém tak dlouho, že bys neviděl to dokonalé okolo.“  

Jiří Bartys také vnímá křehkost přírody, jež je vystavena působení člověka, 
a proto jej dokáže rozladit, když se myslivci nechovají ohleduplně.171 Přírodu vidí jako 
                                            
 

170 J.B.: „Tohle celý je prostě ráj. Dokonalej ráj. A já v tom fakt žiju.“ 
171 J.B.: „[...] když tam projde banda myslivců, kterým končí desetiletý pronájem, a jsou takoví dobytci, že vystřílí, co se hýbne, tak 
to tě dokáže naštvat. Na[]rali mě. [...] Můžeš lovit do patnáctého ledna, oni lovili do sedmnáctého. Lovili prasata, střelili 
koloucha. Osmnáctého jim odvezli jídlo! Chápeš to? Začala ta největší zima a oni jim odvezou jídlo! Jenom proto, že jim skončil 
pronájem. Jsem rád, že ještě jsou lidi, kteří to mají srdíčkem.” 
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zahrádku,172 stejně jako Petr Stoklasa. Ten se jako lesník vyjadřuje o svém povolání 
takto:  

„[Lesařina], to je technické, pěstební, těžební činnosti a jiné. Starat sa o stromky, o takú zahrádku lesní. 
Velká je to zahrádka. Né na troch čtverečných metroch, ale je to zahrádka třeba pět set šest set hektarů. 
Takový okrsek, co člověk dostane pak jako správce.“ 

I Petr Stoklasa má stejně jako Jiří Bartys vřelý vztah k divokým zvířatům. 
Z toho, jak popisuje svou zkušenost s rysem, kterého spatřil ve svém revíru, je znát jeho 
respekt vůči přírodě: „[...] škodí nám, ale co naděláme?“173  

O ostrovu Zakynthos, kde už osm let s přestávkami žije natrvalo, hovoří s láskou 
i Jana Ledvinková.174 K ostrovu získala vztah zejména proto, že ji jeho čistý vzduch 
a moře dokázaly vyléčit.175  

Upřímné a srdečné nadšení pro místo, kde žijí, tematizují Jiří Bartys, Petr 
Stoklasa i Jana Ledvinková rovněž skrze svůj vztah k turistům, kteří přichází do míst, 
kde žijí. Jiří Bartys turisty sice vidí rád, rád je provede krajem, ale zároveň přiznává, že 
ho vytrhují z jeho klidu: „To byste nevěřili, kolik je tam nahoře teď lidí. Jsem šťastnej 
za zimu, to přijde málokdo.“  

Petr Stoklasa se jako lesník a myslivec k turistům, již do valašských lesů 
zavítají, vyjadřuje daleko ostřeji. Vadí mu, že turisté neberou na přírodu zřetel, což 
dokazují svým nemístným chováním:  

„Svůj názor a názor dědiny vám řeknu. Řeknu napřed názor dědiny: Všechno sa dělá, ať je to informační 
centrum, ať starosta co sa snaží udělat, tak sa to dělá proto, aby sa tu turisti měli dobře a aby pro tu 
obec přinesli nejaký peníz. Já vám zas řeknu svůj názor: já bych ty turisty vůbec nepotřeboval! Mňa 
vyloženě serú. Nezlobte se, ale je to tak. Kdybyste viděli ten bordel po úbočí... [...] To sa musí každý 
přizpůsobit mně, ne já nekomu. To si musí uvědomit tady každý. A to si neuvědomují. Lidi sú divní. [...] On 
[turista] sa neaklimatizuje.“  

Při zmínce o tom, zdali turismus nepoškozuje panenskou čistotu ostrova Zante, 
se Jana Ledvinková vášnivě rozhovořila. Její reakce se velice podobá reakci Petra 
Stoklasy. Vyzařuje z ní respekt vůči přírodě i nevole nad tím, jak přírodě ubližuje, když 
lidé své jednání podřizují zisku ve formě peněz:  

„Já osobně si myslím, a to je opravdu můj osobní názor, že v laganaské zátoce by letovisko Laganas 
vůbec nemělo existovat. Vůbec. Vzhledem k populaci želv Caretta-Caretta, vzhledem k tomu, že želvy 

                                            
 

172 J.B.: „Když nejsi pablb, tak chodíš pro pečený holuby, jaká je to zahrádka!“ 
173 P.S.: „Rysa jsem viděl dvakrát, možná i víckrát a s medvědem máme zkušenost. V sedmdesátém sedmém, když tatka přišel z té 
Ameriky, tak nám rozbil včelín, to byla medvědica a tři malé u ní byly. Potom mám historku, je to devadesát sedm, tak nějak. Co 
byl ten brodský medvěd, s tím byla sranda tady všude. To bylo: každý včelín rozbitý, ovce hodně potrhaných... [...] Lynx lynx, no. Je 
to pěkná kočka. Škodí nám.  Ale co naděláme? Jde po srnčím. A po malých prasatoch. Jak má bachyňa mladé a jde rys – tak ona 
je imrvére v pohybu. Rys, to je dobrý lump, ten umí vybrat revír.“ 
174 J.L.: „Zakynthosu se říká plovoucí květina. Zakynthos je nádherně zelený a nádherně barevný, protože těch květin je tady 
neurékum. Ale kromě květin, se říká, že je to voňavý ostrov. Je to kvůli severozápadní straně, kde všechno kromě pinií 
a olivovníků roste, byliny a koření. Po horkém, vysloveně pařném letním dnu, když potom na večír stoupá vláha, tak ten ostrov se 
rozvoní po všech možných květinách, bylinách. Nahoře když potom na večír jste, to je neuvěřitelná, nádherná vůně.“ 
175 P.H.: „Proč Zakynthos jste si vybrala?“ J.L.: „Zakynthos, protože to bylo první místo, kde jsem strávila svojí první dovolenou 
u moře. Zakynthos proto, že jsem si ho zamilovala, protože je to nádherné místo. Zakynthos proto, že mne dokázal vyléčit... 
Protože moje první dovolená byla léčebná dovolená.“ 
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tady byly před námi, tak jsme jim celkem dost velkou část téhleté zátoky sebrali. To samé – peníze 
vládnou světem. Na peníze se to svádět nedá. Lidi si za to můžou sami. S tím, že se tady povolují věci, 
proti kterým bych já osobně jako ochranář brojila neskutečně. To bych šla opravdu až do krve.“ 

Jiří Mičánek tematizuje přírodu rovněž, hned při vzpomínce na své dětství. 
Narodil se pod Králickým Sněžníkem176 stejně jako Jiří Bartys177 a oba spojují toto 
místo s krásným dětstvím. Jiří Mičánek rovněž zmiňuje péči o lesní zvěř:  

„Narodil jsem se na konci světa. Tenkrát se to nazývalo Staré Město pod Králickým Sněžníkem. To je 
hora, kde pramení řeka Morava. Tam jsem vyrůstal jako dítě. Nevázaný, na vesnici, neustále venku, se 
zvířátkama. Moje máma učila něco jako zoologii, takže jsme měli neustále doma nějaké zmije, veverky, 
netopýry. Takže jsme zažívali takovéhle věci: o ptáčky jsme se starali, léčili jsme je, potom jsme je 
případně pohřbívali, podle toho, jaký byl úspěch nebo neúspěch. Takže takhle jsem tam vyrůstal v partě 
kamarádů, krásné dětství.“ 

Jiří Mičánek hovoří o místu, kde se narodil, jako o „konci světa“, což je 
příznačné. Z rozhovoru s ním vysvítala jeho touha po cestování. Pan Mičánek pohlíží na 
svět, jako by mu ležel u nohou – dívá se na něj totiž doslova „z konce světa“.  

Pavel Cesnek procestoval celý svět v roli krizového manažera. Posledních osm 
let sice restrukturalizuje továrny na Ukrajině a v Rusku, předtím ale pobýval v západní 
Evropě, žil v Anglii.178 Jak vidí svět on? Příroda je podle jeho slov tou nejvyšší 
hodnotou: 

„Čechy, [to] je krásná země, kde máme všechno: přírodu. Akorát je tady moc Čechů, kteří si pořád na 
všechno stěžují. (smích)“ 

Karel Löbl získal hlubší pohled na svět v továrně, kde pracoval za druhé 
světové války. Viděl, jak vnější podmínky formují charakter společnosti a jak snadno se 
může měnit význam, jenž lidé hodnotám připisují: 

„Fabrika mi dala širší a hlubší pohled na svět. Na mezilidské vztahy vedoucí k jisté semknutosti v době 
národního ohrožení a poté po osvobození, kdy mizela solidarita, vystupovala myšlenková desorientace 
a narůstal prostor různých odstínů nenávisti, závisti a posléze zdůrazňování třídního původu.“ 

Podle Karla Löbla je důležité nehodnotit svět skrze černobílé nazírání toho, co 
lidé vykonali, neboť dobro a zlo jsou těžko uchopitelné kategorie:  

„Problém hodnocení a odsuzování minulé činnosti je složitější. Zažil jsem ,dozvuky’ toho, co všechno se 
svádělo na Franze Josefa, na Beneše a později na pražské jaro a Dubčeka, na normalizaci a nejnověji na 
Havla, Klause, případně na Zemana... Svět není černobílý. Ono černobílé vidění se skládá z jednoho 
procenta antracitové nejčernější černé, z 98 procent různých odstínů od tmavě šedé ke světlé šedavosti 
a z jednoho procenta z běloskvoucí barvy andělské nevinnosti. Nejde o rozdělení podle jakési Gaussovy 
křivky??“  

                                            
 

176 J.M.: „[...] s rodičema jsme tam chodili do přírody. Tam byl absolutní konec světa. To znamená nic neznačenýho. Ale táta se 
tam vyznal, takže jsem už jako dítě zažíval situace, že jsme šli a srnky na nás koukaly jako na jinou další zvěř, která se tam 
objevila v rajónu. Ty vzpomínky jsou odtamtud pěkný.“ 
177 J.B.: „Já pocházím ze Šumperka, to znamená krásný vrch Šternberk, tatík byl horal, měl vztah k horám, takže jsme byli každý 
víkend u Králičáku. Když má někdo rád přírodu a bydlí v Šumperku a chce divočinu, tak tady to bylo nejdostupnější.“  
178 P.C.: „[...] když to porovnám i s Evropou, i západní Evropou, tak se tady vůbec nemáme špatně. Třeba v Anglii, kde ta 
ekonomická situace taky není úplně ideální, když vezmu obyčejnou nějakou střední rodinu, tak rozhodně, tady česká střední 
rodina se má daleko líp. I kvalitativně... Já tam taky pár let dělal a rozhodně to není místo, kde bych chtěl žít.“ 
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Jako bývalý politik vidí Karel Löbl i dnešní společenské problémy z nadhledu 
a upozorňuje na nebezpečí zvyšujících se sociálních rozdílů.179  

Karel Janeček se zamýšlí nad tím, jak vnést do demokracie víc spravedlnosti 
a konsenzu180. Přiznává, že jeho záměr je řešit demokracii celkově, ne výhradně v rámci 
České republiky:  

„[...] v některých věcech jsem docela zklamanej. [...] co dělám, a to co je můj záměr, tak primárně se 
snažím řešit demokracii celkově. [...] primární je pro mě ten celkový pohled.“ 

Nejvíce se Karel Janeček zamýšlí nad tím, že efekt více hlasů,181 jenž navrhuje, 
má velký přínos v tom, že lidé už nemusí volit nejmenší zlo, jak je tomu dnes, ale zvolí 
si svou nejlepší volbu a dále i druhou volbu, kterou jsou ještě ochotni volit. Podobně 
jako Karel Löbl upozorňuje na nebezpečí a nedostatečnost černobílého vidění světa:  

K.J.: „[...] Já myslím, že tak jak funguje společnost, tak je prostě důležitý, aby bylo hodně možností. To že 
už je na výběr buď hop anebo trop, to prostě už teda znamená, že něco bylo špatně.“ 
P.H.: „V tom vidíte největší pokrok, že se lidé naučí vidět ne-černobíle?“ 
K.J.: „To je další, ano, přesně tak. Že lidé se naučí vidět. [...] dnes je společnost rozpolcená. My 
potřebujeme víc konsenzu. My potřebujeme, aby se lidé uměli víc dohodnout na politické scéně.“ 

Milena Hrubá vyjadřuje obavy nad současným vývojem světa: 

„[...] mně jako historikovi se současný vývoj světa nikterak nejeví. Perspektivy vidím velmi problematické. 
Velmi. Nemusí to dopadnout špatně, ale... [...] Nejsme [...] nikterak schopni se vyrovnat s tím, že jsou 
civilizace myslící a hodnotící život úplně jinak než my. A nejenom že nejsme schopni to pochopit, ale 
nejsme hlavně schopní to nějak řešit.“ 
 
„Já se bojím i těch sociálních rozdílů, protože je taky docela problém vysvětlit, že něco prostě ty děti mít 
nemůžou, protože na to rodiče nemají.“  

Suzette Hejdová pozoruje svět z pozice Francouzky žijící v Čechách. Sleduje 
francouzská média a má tak srovnání obou světů. Vyjadřuje nevoli nad tím, že 
v českých médiích chybí více pohledů na problémy současného světa a podobně jako 
pan Löbl nebo pan Janeček upozorňuje na nebezpečí nízké názorové rozmanitosti.  

„Tady je to mizerné. Tady nikdo v televizi neřekne. Diversité těch názorů neexistuje. Nevidíte, neslyšíte. 
Nikde. Nenechají to. Nejsou pořady, kde můžete trochu... Ať je to v rádiu, nebo v televizi.“ 
 

                                            
 

179 K.L.: „Sociálnímu znevýhodnění lze se bránit vzděláním. Vyplývá to i z domácích a zahraničních rozborů úrovně školního 
vzdělání nezaměstnaných. Větší procento jich je jen se základním vzděláním, méně s absolvováním střední školy a nejméně pak 
vysokoškoláků. Úkoly politické reprezentace státu jsou ovšem v tomto ohledu nezastupitelné.“ 
180 K.J.: „Někdo do toho jde, jako třeba Táňa Fisherová do toho šla. Ale to zase vzhledem k tomu volebnímu systému tak jak je, tak 
to není moc taktické, protože ona odebere několik procent a pak vyhraje Zeman. Je tady opravdu špatný systém. Takže víc lidí 
bude spokojeno. To je jasné, protože kromě první volby mají i druhou.“ 
181 K.J.: „Takže nejlepší teď, jak to odhaduju konkrétně pro Českou republiku, tak velmi dobrá verze D21 jsou dvoumandátové 
obvody, čtyři hlasy a jeden mínusový.“ 
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Na příkladu svého otce, který podlehl černobílému vidění a neprohlédl pravé 
založení socialistických zemí, vysvětluje, že ona už díky tomu, co všechno četla, naivní 
pohled mít nemohla.182  

Suzette Hejdová stejně jako Milena Hrubá varuje před nebezpečím jinak 
založené civilizace, s nímž si neumíme poradit:  

„Myslím si, že existuje proud islamistů, který může společnost postupně ovládat. To není islamofobie. 
A zároveň je problém migrantů. Bylo by odporné nechat je v situaci, v jaké jsou. Jenomže ty dvě věci 
vedle sebe můžou vytvořit i nebezpečí pro západní Evropu.“ 

Suzette Hejdová jako Francouzka velmi silně vnímá i to, jak společnost 
rozpolcuje nepochopení toho, jaký je základní smysl karikatury:  

„A svět karikatury, [to] je něco zvláštního. Nemusí to být urážka. Může to být především něco, co ukazuje 
slabosti nebo nedobré stránky toho náboženství, té politiky a všeho možného. A v tom islámu je proud, 
který je nesmírně nebezpečný, tak proč na to neupozornit? I v karikatuře.“ 

Konečně velmi výstižná je i její reakce na to, jak viděla Československo v roce 
1970. Stačilo, aby otevřela oči, a věděla přesně, kde se ocitla:  

„[...] když jsem sem přijela, věděla jsem, kam přijedu. Stačilo otevřít oči. To mám před očima ještě teď ten 
první moment, když jsem vystoupila v listopadu roku 1970. Ještě vidím, jak jsme projeli hranici vlakem 
z Paříže. Říkala jsem si. ,Proboha, já jsem tady v koncentráku. Vstoupím do koncentráku.’ Tihle vojáci 
a psi a potom ty kontroly a všechno mrtvý kolem toho nádraží. Bylo to smutné. Tak... A byl ještě listopad. 
Přijet v listopadu do Čech, to je nápad. (smích)“ 

8.1.2. Touha po nedosažitelném  

„A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt, a když je tu smrt, 
nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých ani mrtvých, ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.“ (Ep. III, 125) 
V Epikúrově době byl vztah k bohům, jejich nesmrtelnosti a vědomí lidské 

konečnosti zásadním společenským tématem. Epikúros radil, aby se lidé osvobodili od 
touhy po něčem, co stejně mít nemohou, a se svou smrtelností se raději smířili. Vztahem 
k bohům se dnešní společnost příliš nezabývá, ale touha po něčem, čeho nemůžeme 
dosáhnout, rezonuje stále. Někdo touží být věčně mladý, někdo chce být věčně 
zajištěný. Jak tematizují touhu po něčem, co je mimo dosah člověka, současníci?  

Jiří Bartys si uvědomuje velice jasně, že svět se řídí zákony přírody, které 
nemůžeme změnit. Z jeho vyjádření je cítit pohrdání nad lidskou zpupností, jež si chce 
přírodu podvolit:  

„Jsme z osmdesáti procent z vody, H2O. Když se nad tím zamyslíš, tak co tady vymýšlíme a co si o sobě 
myslíme? Přitom všechno jede podle úplně jednoduchých zákonitostí a je v tom taková jednoduchost!“ 

Petr Stoklasa se v mládí musel vzdát touhy po obhospodařování půdy, jež dříve 
patřila jeho rodině. Z jeho výroku vyzařuje smíření s realitou a není v něm žádná stopa 
                                            
 

182 S.H.: „Můj otec byl komunista. Díval se na ten svět komunistický jako na něco [...] ideálního... Byl to takový poctivý základní 
člen komunistické strany, který vůbec nebyl schopen si uvědomovat, co a jak je. Kdežto já [...] začala jsem studovat a četla jsem 
spoustu věcí. Oči mi otevřely články v novinách nebo rozhovor.“ 
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po zášti k socialistickému režimu, jenž si pozemky jeho rodiny na určitou dobu 
přivlastnil: 

„Každú nedělu jsme šli a obešli jsme si meze. Meze. A on [otec] říká: ‚Toto je naše. I když to majú 
komunisti, ale toto je naše. Pamatuj si to! Žádný režim netrvá navěky. Každý padne. Komunismus padne 
též, věř temu!‘ Padnul. Dožil sa teho. Byl hrozně rád. Vrátili mu majetky a říká: ,Tak to je. Tak to má 
byť.’“ 

Karel Löbl v rozhovoru tematizuje konečnost lidského života skrze vnitřní 
smířenost s tím, že už ve svém životě nemůže stihnout být tím, čím by si přál, tedy 
manažerem pro zavádění výsledků výzkumu do praxe: 

P.H.: „Co by Vás bavilo v současných tržních podmínkách?“ 
K.L.: „Dělat manažera pro zavádění výsledků výzkumu do praxe. Ano, zní to postaru. V ‚dřevních‘ 
dobách, asi před 60 či 50 lety, jsem se o obdobné pokoušel. Kvůli konzervativnímu myšlení nadřízeného 
ministerstva to bylo složité. Nedalo se to dostat do všemocných plánů a byly i další překážky. Ty po 
převratu padly. Nyní je jen jedno kritérium: vystihnout budoucí potřebu trhu! Ale v principu, bez slova 
‚trhu‘, to platilo již předtím.“ 

Pavel Cesnek velmi stál o to, dokončit restrukturalizaci továren v ukrajinském 
Luhansku. Proto i když vypukly povstalecké boje, setrvával dál na místě a nechtěl se 
své práce vzdát. Nakonec ale pochopil, že válku nepřemůže:  

„Já když jsem seděl v kanceláři a pořád tam dunělo, tak jsem si taky už na to zvykl. Ale potom, když už to 
začalo lítat ve městě, no tak jsem pochopil, že to už není moje válka a že musím odtud odjet. Strašně mě 
to štvalo, protože práci, kterou jsme tam odvedli, [že] ta fabrika šlapala tak pěkně... Bylo tam ještě co 
dělat, ale ta základní restrukturalizace byla udělaná.“ 

Karel Janeček je přesvědčený, že jeho nový volební systém přinese zásadní 
zlepšení demokracie, a tedy zlepšení života lidí žijících v demokracii. Přesto se dokázal 
oprostit od touhy uvést tento systém do praxe v České republice. Pochopil, že uvedení 
nového systému není v jeho moci, ale záleží na rozhodnutí obyčejných lidí:  

„Tady to stojí samozřejmě na politicích. A politici musí změnit volební systém. Neudělají to jako hezký 
dárek pro společnost. To neudělají dobrovolně. Musí k tomu být dotlačeni. A dotlačeni k tomu mohou být 
jedině tak, že lidé-voliči si to budou přát.“ 

Karel Janeček zvažoval i kandidaturu na prezidenta, nakonec se ale dokázal 
osvobodit i od této touhy a po nepříznivých reakcích ze strany společnosti usoudil, že 
bude své vize naplňovat jinak a zaměří se na demokracii celkově:  

„Vždycky jsem říkal, že nebudu zakládat politické strany, nic takového. To je samozřejmě jasné. A pak 
jsem jeden čas uvažoval o tom, že bych kandidoval na prezidenta České republiky. Ale od toho jsem 
kompletně upustil. Do toho nepůjdu.“ 

Milena Hrubá se už na gymnáziu dokázala smířit s tím, že z ní nebude 
profesionální klavíristka. Hudbě věnovala spoustu úsilí po mnoho let, ale uvědomovala 
si, že v životě se dá stihnout jenom omezené množství aktivit. Ke hře na klavír se vrací 
stále a svého rozhodnutí nikterak nelituje:  

„Já jsem se k tomu pak vrátila, když dcera hrála na housle a potřebovala doprovázet. A vracím se k tomu 
trošku teď kvůli vnučkám. Ale to byla čirá naivita. Taky klavíristů je jako psů. A žádná hvězda by ze mě 
byla nikdy nebyla.“ 
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Suzette Hejdová se vyjadřuje velmi výstižně k tomu, jak si člověk doslova 
škodí tím, když se s touhou po něčem, co nemůže mít, nedokáže smířit. Paní Hejdová 
byla natolik Francouzkou uvyklou žít svobodně, že se nijak nedokázala smířit 
s nesvobodou společnosti v období normalizace: 

„Rozumíte, to pro mě bylo z toho života nejtěžší. Protože jsem neměla v sobě takovou moudrost, jakou 
měl Zbyněk. Takový pocit, že se s tím musím smířit. Já jsem se neuměla smířit s věcmi, které byly hodně 
špatné! Teď [už] ano, protože už jsem se vzdala... (smích) Ale léta letoucí jsem byla pobouřená. Mně to 
hodně kazilo život, musím říct.“  

8.1.3. Moc klamných domněnek  

„Neboť bohové jsou a poznání jich je zřejmé; nejsou však takoví, za jaké je pokládá lid. Ten si totiž o nich neuchovává své 
představy. Bezbožný není ten, kdo popírá bohy lidu, nýbrž ten, kdo spojuje s bohy domněnky lidu o nich.“ (Ep. III, 124) 

Epikúros radil k osvobození se od klamných domněnek, tedy zbavit se strachu, 
jenž je s klamnými domněnkami spojen, a tím se stát svobodnějším. Můžeme i my dnes 
podléhat klamným domněnkám? Někteří současníci si uvědomují, že jsme pod vlivem 
médií klamáni soustavně. Dnes by média ráda diktovala jediný správný životní styl 
a ráda by v lidech živila obavy z jiného životního stylu, než je ten jimi prosazovaný. 
Současníci rovněž reflektují různé situace, díky nimž se jim podařilo v životě se 
osvobodit od klamných domněnek, tedy situace, kdy si uvědomili nesprávný názor na 
skutečnost. 

Jiří Bartys se nebojí, že by nenašel práci, byť žije v horách. Ví, že stačí mít 
k práci vůli: „Tady tu práci najdeš, když chceš.“ Navíc si uvědomuje, že práci nemusí 
člověk hledat výhradně na pracovním trhu: „To v sobě něco nosíš. Dokážu udělat 
spoustu krásných zážitků.“  

Jana Ledvinková se kriticky vyjadřuje ke strachu, jenž vědomě novináři šíří. 
Snaží se s ním bojovat tím, že jako průvodkyně uvádí informace na pravou míru: posílá 
fotografie nebo píše komentáře na internet. 

„[...] novináři straší. Neskutečně straší. Na Kosu všichni mají obrovské návaly uprchlíků, na Zakynthosu 
jsme před týdnem všichni hořeli, týden předtím pro změnu jsme jezdili na oslících, protože tady nikdo 
neměl benzín. Předtím pro změnu celé Řecko umíralo hlady, protože v obchodech nebylo žádné jídlo. [...] 
Nic takového se neděje. Samozřejmě jsou tam nějací uprchlíci, ti jsou prakticky všude. Vemte si, že i tady 
máte nějakých pět tisíc přistěhovalců a že by měli papíry, to se taky říct nedá. A? Jídla je tady dost.“ 

Petr Stoklasa se rovněž vyjadřuje k médiím kriticky. Má srovnání s dobou 
normalizace, kdy poslouchal Svobodnou Evropu a uvědomoval si, že pravdivé 
informace se k němu dostávaly zřídkakdy. Zároveň si ale uvědomuje, že i dnes má 
obrovský význam kritický přístup k informacím: 

„Víte, mňa sa slovenská politika jak kdyby netýká. Ale vnímám to. Já vnímám celý svět. Já si sednu a při té 
práci si pustím rádio. Nebo mám televizi, to je jedno. Ale já poslúchám, takže já si svůj úsudek vždycky 
udělám.“ 
 
„[...] někdy tak přeháňajú, že sa jim třeba vůbec nedá věřit, tým médiám. Že si člověk musí udělat úsudek 
svůj, jestli to fakt tak je anebo není.“  
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Petr Stoklasa také lituje, že příval informací a neochota lidí nalézat mezi nimi 
souvislosti, nakonec způsobí, že lidé u voleb volí stále stejné zastupitele – ať už 
z pohodlnosti, nebo ze setrvačnosti.183  

Jiří Mičánek si také uvědomoval, že mu normalizační režim neukazuje 
pravdu,184 proto se rozhodl nahlédnout za „železnou oponu“ a na vlastní oči se 
přesvědčit, jak vypadá Západ.185 Na své cestě západní Evropou v roce 1978 zažil hned 
několikero osvobození od strachů, jež se v něm režim jeho země snažil klamnými 
domněnkami udržovat.  

Svázanost s centrálním řízením si uvědomil například ve švýcarském hotelu, 
když dostal od recepčního klíče jen tak do ruky, aniž by tomu předcházelo zdlouhavé 
lustrování.186  

V Nice přespal na chodníku, aniž by si ho policie povšimla, což by se mu doma 
nestalo.187 Během prohlídky města tam také viděl, jak se mládež nevázaně baví u kašny 
– a opět se rozhlížel, kdy se vynoří policie.188 V Ženevě s nadšením pozoroval pěvecké 
vystoupení v lidových krojích na náměstí. Nechápal zprvu, proč srocení zpěvaček nikdo 
nekontroluje ani nerozhání.189 Cestu na Západ hodnotí tak, že mu přinesla změnu 
pohledu:190 

„Mně vždycky bavilo ty věci pozorovat. Nejenom že člověk vidí, ale tak jako i dávat si do souvislostí 
s těmi dalšími poznáními, které jsem měl. [...] Takže to všechno byly věci, které mě nutily o tom přemýšlet 
a z pohledu tehdejšího režimu mi uškodily. Ale v mysli. Že jsem byl najednou (i když to nikdo nevěděl) 
pro režim nebezpečný. Pak jsem začal i chápat, jak se báli, aby ti lidé to [ne]poznali.“ 

Jiří Mičánek vzpomíná, že pochopil, co to je být svobodný od strachu už na 
vysoké škole. Popisuje, jak se obával, že nezvládne zkoušku, a jak mu jeho učitel dobře 

                                            
 

183 P.S.: „Dělá [starosta V. Karlovic] věci nekeré dobře, ale víte, už je tam dlho. Už by to chcelo změnu. Protože už si strašně fúká 
a je vidět, že nekerý lidi to štve, ale nic s tým neudělají. Jednotlivec, deset lidí neudělá nic. A teď sa mu zvedlo ego, kvůli tým 
oslavám, protože... Tak kdo to má udělat jiný než starosta, že? Jenomže to si lidi neuvědomja. Přece jen to myšlení majú někde 
jinde. Říkají ,Ha, však oslavy proběhly, dobré to bylo, on teď bude kandidovat...‘ – a tak ho zvolja.“ 
184 J.M.: „Dřív, dokud jsem necestoval ven... I když v té televizi byly obrázky Francie, jak [tam] lidé stávkují, protože je kapitalisté 
utlačují. Tak najednou ten způsob života na těch drobných věcech, které jsem tady uváděl, mi najednou ukázal, že život funguje 
i jinak a že by se mně třeba líbil.“ 
185 J.M.: „To byl vždycky můj sen. Já jsem skutečně [to] chtěl poznat [západní svět].“ 
186 J.M.: „Tak jsem tam přišel a říkal jsem, že bych tam chtěl přespat. On mi dal klíč, a: ,Tady to máte.‘ Zase to byl pro mě šok. 
Protože já jsem chtěl dělat věci, které tam po mně nikdo nechtěl! No zkrátka byl jsem z úplně jiného režimu. Takže každý krok, 
každé poznání... [...] Cítil jsem se trapně. Znovu a znovu jsem narážel na to, co je tam pro ně běžné a pro mě to bylo exotické 
a nepochopitelné.“ 
187 J.M.: „A viděl jsem, že před nádražím tam už lidi takhle ve spacácích spí. Tak jsem se položil mezi ně a usnul jsem. No a ráno 
jsem zjistil, že jsem tam sám. Všichni ostatní mezitím zmizeli. Takže byl chodník, lidi chodili a já jediný jsem takhle napříč toho 
chodníku ležel. Nikdo do mě nekopl! Spí tam, spí tam. Takže zase takové další poznání. U nás by okamžitě už policie... Nenechala 
by mě tam spát. Takže to byly věci, kdy každý den jsem znovu a znovu...“ 
188 J.M.: „Tak do kašny tam nalili Pur nebo šampon, takže kolem toho [bylo plno] pěny. Kluci [na prskoletech] měli obrovskou 
radost. Vždycky vlítli do té pěny, vyjeli a zase vjeli do té kašny. To jsem jenom zíral! To u nás kdyby se to stalo, tak za chvilenku je 
tam policie. To všechno byly pro mě věci, kdy jsem jenom koukal.“ 
189 J.M.: „No Ženeva. Tam jsem zase byl překvapený. Tam na náměstí přišel, postavil se a zpíval sbor ,babiček‘. Takové pěkné 
písničky! To byly takové ty věci – jak oni [to] tam mají. Že jsou nějaké kluby, nebo že se lidé z důvodů třeba pospolitosti, že se 
spolu kamarádí. Tihle zpívali jen tak pro svou radost. Ne za peníze. Šli, postavili se a zpívali. Tady? No [to bylo] krásné.“ 
190 J.M.: „Spíš bych řekl změna myšlení nebo změna pohledu. [...] Takže taková ta drobná poznání, která jsem tam měl, tak ty mě 
najednou nutila o těch věcech přemýšlet jinak a vidět je jinak.“ 
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poradil, že od zkoušky se nemá odcházet dříve, než se o ni člověk vůbec pokusí.191 
Vzpomíná také na dětství, v němž se setkával s německou komunitou. V mládí se 
přátelil s komunitou řeckou. Různé pohledy a kulturní rozdíly tak byly samozřejmou 
součástí jeho myšlenkového světa. Díky tomu, že rád pozoroval, dokázal lépe rozlišovat 
pravdivé od nepravdivého, což dokládá i jeho zmínka o nevoli vstoupit do KSČ, ačkoli 
se k ní nijak kriticky ve zbytku rozhovoru nevyjadřuje. Je zřejmé, že „partaj“ považoval 
za podezřelou, protože věci, jež prezentovala nebo prosazovala, neodpovídaly až příliš 
často skutečnosti a pan Mičánek si toho byl dobře vědom: 

„Takže to všechno byly takové věci, od těch Řeků, že kdybych se s nimi nekontaktoval, tak byl pro mě 
možná ten svět jednodušší, protože by mě ty věci nenapadaly. Díky tomu, že s nimi jsem věci poznával, 
tak řekněme, že už jsem ty věci i více sledoval, a proto jsem vlastně nikdy netoužil být v partaji, přestože 
můj táta v partaji byl.“ 

Karel Löbl vysvětluje, jak se dařilo osvobodit se od klamných domněnek jemu. 
Prostředí, v němž vyrostl, bylo charakteristické zcela jinými hodnotami, než jaké 
nabízel nově nastupující socialistický režim, a tak i jemu stačilo srovnání: 

„Moje generace, i já sám, žila nejméně 20 let ze společensko-mravních hodnot první republiky. Tedy 
z judaismu a z křesťanství. Volnomyšlenkářské směry konce 19. století a zejména totalitní režimy šířící 
se po první světové válce hleděly nabízet jimi zasaženým státům nové vůdcovské principy. Nastávala 
destrukce zvyklostí, ,starého myšlení̕. Totalitarismus je založen na potírání tradičních hodnot. Přitom 
jde o byrokraticky velmi nepružné a myšlení jednotlivce omezující společenské mechanismy často 
brzdící rychlý pokrok. Oproti tržnímu hospodářství vykazuje nižší produktivitu práce.“  

Karel Löbl dále uvažuje i o tom, co může společnost jako celek uzdravit. Cestu 
vidí ve vyšší vzdělanosti a ve snižování sociálních rozdílů, a proto považuje za zásadní 
boj s chudobou. Řešení vidí v zabezpečení systematického růstu informovanosti, což je 
totéž, co Epikúrovo osvobození se od klamných domněnek:  

„Za jeden z hlavních úkolů považuji boj s chudobou a zabezpečit systematický růst informovanosti 
občanů a výchovu k občanství v demokratickém státě. Statistiky uvádějí, že u nás je chudobou ohrožen 
jeden a půl milionu obyvatel a že nejde jen o většinu matek samoživitelek a důchodců, ale i o úplné 
rodiny s příjmem těsně nad hranicí chudoby. To ovlivňuje vzdělávání jejich dětí, roste jejich absence ve 
škole, nemívají na školní stravování (cca 500 Kč měsíčně), na jízdné, na školní pomůcky, zájmové 
kroužky atd., jsou zaznamenány šikany od dětí majetnějších rodičů, že nemají poslední typy mobilů, 
tablety, moderní oblečení ap.“ 

Pavel Cesnek zmiňuje podobně jako Karel Löbl význam systematičnosti, bez 
níž si řízení továren vůbec nedokáže představit. Jen díky ní se dokáže orientovat 
v množství problémů, jež musí řešit: 

„Nejdříve si tu fabriku zmapuješ, v jakém je stavu. Po výrobě pochodíš, zjistíš, pobavíš se s lidmi. A ono to 
během týdne čtrnácti dnů je jasné, kde jsou základní problémy. No a potom začínáš „zaklučivať gajky“, 
utahovat šrouby. A začínáš je [utahovat] systematicky, někde musíš víc...“ 
 
„Já si každý měsíc zvolím nějaké téma, třeba docházka. Na vrátnici jsou čtečky. Musíš ty lidi nafotit 
a potom to sleduješ. Problém není v tom, že přijdou včas do práce. Problém je v tom, že oni musí přijít 
včas k tomu stroji. To je ten problém. Takže ty musíš být velice systematická.“  

                                            
 

191 J.M.: „A když jsem se rozhodl, že končím, tak nezapomenu na jméno pana docenta Puchovského, který mně říkal: ,A proč 
končíte? Nechcete tady zůstat? To je hloupost.‘ [...] ta věta mi pak pomohla, protože jsem si říkal: ,Skutečně, vždyť vzdávat 
nemáš nic dopředu. Až když tě vyhodí – ale do té chvíle máš bojovat.‘“ 
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Pavel Cesnek si uvědomuje, že provoz továrny nemůže řídit z křesla 
kanceláře,192 aniž by se sám na vlastní oči nepřesvědčil, jak výroba funguje ve 
skutečnosti.193 Vyjadřuje se také k úloze, již hraje v Rusku propaganda: 

„I v Rusku je propaganda docela slušná, ze všech stran. Člověk, který se v tom neorientuje... Dnes je těžké 
najít pravdu, možná i nemožné. Každý si říká tu svou pravdu. Na Ukrajině je hromada problémů. Země, 
kterou jen tak někdo nedá do pořádku. V Rusku mají problémy. My tady taky máme svoje problémy. Ale 
stejně je to o tom, jak ty žiješ.“  
 
„Je potřeba oddělit dvě věci. Život normálního člověka a politiku. Tam je valná většina normálních lidí, 
které politika ani moc nezajímá a bojují – snaží se důstojně žít.“ 

Pavel Cesnek se v citaci uvedené výše přímo dotkl epikurejské etiky, když 
upozornil, na co se podle jeho názoru dá v životě spolehnout nejvíce – totiž na způsob 
života. A jak se mu daří osvobodit se od strachu? Jeho reakce je ostrá, protože takové 
jsou i problémy, jimž musí čelit, a tak ji uvádím alespoň v poznámce pod čarou.194 

Milena Hrubá popisuje, jak se příliš ukvapeně vzdala studia architektury jenom 
proto, že dostala dvojku z fyziky a z deskriptivy.195 Rozhodla se tedy pro studium 
češtiny a dějepisu a podobně jako Jiří Mičánek reflektuje zkušenost, že v tomto 
případě u přijímacích zkoušek uspěla už jenom díky tomu, že se nezabývala tím, kolik 
lidí z přihlášených přijímají, ale prostě šla přijímací řízení zkusit.196  

Díky tomu, že se u nich doma o minulosti hodně mluvilo, si Milena Hrubá 
velmi dobře uvědomovala tendenci nového režimu přizpůsobovat si výklad minulosti 
podle své potřeby.197 Obor dějepis-čeština si vybrala právě s ohledem na sílící tlak 
propagandy, jemuž se rozhodla čelit: 

„Pak přišli v létě Rusové a já jsem začala uvažovat, co dělat dál. A usoudila jsem, že bude asi taková 
doba, kdy by tu češtinu a dějepis měli učit lidé, kteří se nenechají úplně zblbnout a nenechají se donutit 
k tomu, aby učili, co se po nich bude chtít, ale budou trochu vychovávat vlastenecky mládež. Takže jsem 
se rozhodla tedy pro tohle.“ 

Milena Hrubá se dokázala osvobodit od nátlaku socialistického režimu k šíření 
klamavých domněnek:  

„Mě pořád tlačili k tomu učit tu občanskou nauku. Taky jsem nemohla říct: ,Tohle já učit nebudu.‘ 
Protože by mě okamžitě šoupli někam na venkov na umístěnku a mohla bych na rodinu zapomenout. 
Takže já jsem to potom řešila tak, že jsem si dodělala učitelství grafických předmětů, a neříkala jsem, že 

                                            
 

192 P.C.: „Já první dva tři měsíce, většinou tak třetinu času žiju ve výrobě. Protože tam jsou všechny problémy a tam jsou i řešení 
těch problémů, protože... [...] rovnou tam třeba propouštíš lidi na místě.“ 
193 P.C.: „Ale já tím, že jsem pořád dole, každý den na té fabrice, tak mě nějaký můj ,zamestitel‘ (náměstek), tak mi nemůže věšet 
bulíky na nos.“ 
194 P.H.: „A máš nějaké heslo, kterým se řídíš?“ P.C.: „Hlavně se nepo[]rat před první zatáčkou. [...] Při spatření nepřítele nebýt 
změkčilý. To je v podstatě to samé.“ 
195 M.H.: „No jenomže pak v tom roce šedesát osm jsem dostala dvojku z deskriptivy a z fyziky. [...] A protože jsem byla hloupá, 
tak jsem říkala: ,No tak s dvojkou mě teda na tu architekturu určitě nevezmou.‘“ 
196 M.H.: „Nedovedla jsem si představit, že budou brát každého patnáctého. [...] A když jsem pak přijela na přijímačky a zjistila 
jsem, jak se věci mají, tak jsem z toho měla hrůzu už pozdě.“ 
197 M.H.: „To jsem si uvědomovala, že se dějepis překrucuje. [...] u nás doma se o minulosti hodně mluvilo. Děda s babičkou, 
strejda... Všichni vykládali o první válce, o první republice, o okupaci. Já jsem věděla odmala, že není všechno tak, jak se učíme 
a že jsou věci, které nemám říkat.“ 



Klid duše jako topos epikurejského životního stylu 
reflektovaný v životopisných vyprávěních současníků 

str. 66  

občanskou nauku učit nebudu, ale říkala jsem, že jim nabízím češtinu, dějepis, techniku administrativy 
a hospodářskou korespondenci, a že tedy nevidím důvod, proč bych měla učit neaprobovaně občanskou 
nauku.“  
 
„[...] já jsem několikrát v životě odmítla vstoupit do strany a nic se mi nestalo. [...] Na druhou stranu, 
pokud jde o to svědomí, tak to člověk musel mít nějakou svoji hranici. Svědomí nám lámali přes děti. Já 
jsem ,nemohla‘ říct, že do strany nevstoupím nikdy, protože s tím nemůžu souhlasit. Já jsem ,musela‘ říct, 
že do strany nevstoupím, protože se musím věnovat rodině a není na to prostor., Nemohla‘ jsem napsat, 
že kromě přípravy na maturitu v roce šedesát osm jsem roznášela letáky a zastřelili mi Rusové 
kamaráda, [že jsem] byla jsem ve stávkovém výboru na gymnáziu a podobně.“  

Suzette Hejdová popisuje, že díky svým univerzitním učitelům ruštiny rychle 
pochopila, že ideály se mohou s realitou značně rozcházet:  

„A když jsem se začala na univerzitě učit ruštinu, tak tam jsem se ocitla v oddělení, [kde učili] Rusové, 
často z původních rodin, které utekly po revoluci. A ti nám [na rovinu] řekli, jak to všechno je. Tak mě to 
zajímalo a byla jsem tím hodně ovlivněná.“ 

Suzette Hejdová nepodléhala ani klamným domněnkám u výslechů, jimž 
musela jako manželka disidenta čelit. Narážkám na nelegální činnost jejího muže 
upřímně nerozuměla, protože dobře věděla, o jakou činnost se jedná.198 Nepodléhala ani 
klamavé iluzi, již s sebou přinesla změna režimu po Listopadu,199 a nepodléhá 
klamavým iluzím ani dnes:  

P.H.: „Teď je ten román od Michela Houellebecqua...“ 
S.H.: „Oui. Soumission.“ 
P.H.: „A je to dobré?“ 
S.H.: „Je to děsivé. Protože myslím, že způsob, jak to popisuje, tak skutečně... On popisuje situace, které 
tady už Češi zažili, když se měnil režim. [Lidé] najednou postupně říkají: No tak zkusíme tohle, to 
nemůže být nejhorší. Hlavně ten postup, co popisuje, je zajímavý. Jenomže nepřišel komunismus, ale 
přišel islámský svět. [...] No podle mě není tak vedle. Všichni ho kritizují a vidí ho jako islamofobického. 
Ale on to tak nemyslí. Já myslím, že není úplně vedle. Po tom, co se stalo v lednu ve Francii?“ 

8.2. Uměřenost, resp. soběstačnost (autarkiá) 

Soběstačností míní Epikúros volit podle správných mezí. Člověk by měl 
neustále zvažovat, jaké žádosti jsou liché, a tedy nedůležité, a jaké jsou nezbytné, 
protože ty vyplývají z přirozenosti života a vedou k dosažení blaženosti.  

„Také soběstačnost pokládáme za veliké dobro ne proto, abychom vůbec byli spokojeni s málem, nýbrž abychom 
vystačili s málem, kdybychom neměli hojnost, jsouce pevně přesvědčeni, že nejpříjemněji užívají nadbytku ti, kteří ho 
nejméně potřebují, a že každou přirozenou žádost je snadné ukojit, kdežto lichou nesnadné.“ (Ep. III, 130) 

8.2.1. Dobrovolná skromnost 

„Je třeba též uvážit, že ze žádostí jsou jedny přirozené, druhé liché a že z přirozených jsou jedny nezbytné, druhé jenom 
přirozené. Z nezbytných jsou jedny nezbytné pro blaženost, druhé pro uspokojení těla, jiné pro život sám. Správný názor 
na tyto věci umožňuje totiž každou volbu a každé odmítnutí se zřetelem ke zdraví těla a ke klidu duše, protože to je 
svrchovaný cíl blaženého života.“ (Ep. III, 128) 

                                            
 

198 S.H.: „Jednou mě vyslýchali, nechtěli mi dát povolení k pobytu. Tak jsem jim řekla: ,Tak mi řekněte proč? Já tady mám muže, 
děti, já mám právo tady žít.‘ A oni mi řekli: ,To je kvůli činnosti vašeho muže.‘ Tak jsem říkala: ,Tak řekněte mi, co je to za 
činnost, kterou vy považujete za nelegální a kvůli níž bych měla odjet.‘ (povzdech)“ 
199 S.H.: „Já vím, že když přišla tahle změna, tak moje první reakce byla: ,Teď nepustím děti tak snadno ven.‘ [...] Protože jsem 
věděla, že to není žádný ráj, ten Západ.“ 
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Jak tematizují rozeznávání lichých (prázdných) a nezbytných (přirozených) 
žádostí současníci? 

Jiří Bartys si je vědom, že jisté žádosti má ve své moci a ovládá je, jisté ale 
ovládat nedokáže. Nedokáže se vzdát cigaret, což považuje za své osobní selhání.200 
Kromě této neřesti si Jiří Bartys ale velmi dobře uvědomuje, co v životě potřebuje 
nutně,201 a o co se naopak nemusí starat vůbec: 

„Protože co potřebuješ?[...] Když je nejhůř, tak sníš v podstatě všechno. Zjistíš, že se máš vždycky jako 
král. Mám kolem ovocné stromy. Do toho ti dává les. Když nejsi pablb, tak chodíš pro pečené holuby, jaká 
je to zahrádka!“ 
 
„Do samoobsluhy chodím už minimálně. Chleba mám dole od děvuchy. Máslo, sýry taky a víc na to 
prdím. [...] Nechávám si ho udělat ze šrotu. Je úplně luxusní! Takže spíš jdu přímo k lidem, kteří něco 
vyrábí. Taky tak ty lidi vlastně podporuješ.“ 

Jiří Bartys lituje, že se s ním před lety rozešla jeho dívka, která raději prala 
u něj nahoře na valše než dole v pronajatém domečku.202 Uvádí, že pohlazení mu určitě 
chybí.203 Základní věci jako elektřinu, toaletní papír nebo koupelnu nemá a odmítá je 
uznat za nezbytné:  

„Já jsem pro elektřinu, ale z vlastních zdrojů. Neřešit finance a žít z toho, co mám.“ 
 
„Toaletní papír vůbec nepoužívám. To nekupuju. Zlatá voda. To mi přijde fakt hygieničtější.“ 
 
„Můžu si udělat venkovní vanu. To si dáš vanu ven vedle kotle a máš vařící vodu. Koupeš se pod 
hvězdičkama. Říkám, že nikdo nemá lepší koupelnu.“ 

Petr Stoklasa uvádí, podle čeho se rozhodoval na lovu. Mohl mít medailovou 
trofej jelena čtrnácteráka, místo toho se ale rozhodl pro raritu, jelena osmeráka: 

„V pondělí jsem střelil jelena. A dobrého, takého osmeráka. Pustil jsem čtrnácteráka. Byl to boční jelen. 
A toho mi bylo líto, toho silného. To byla medailová trofej. Však ještě bude silnější a lepší. Tak jsem střelil 
osmeráka. Ale silné paroží, na vrchu má hmotu. Má to raritu, že levá strana je krásně postupovitá, jak 
má byť, lodyhy, krásné výsady v řadě, kdežto na pravé straně má navrchu tu výduť vytočenu. Říká sa 
tomu račí klepeto. Je to raritka. Ještě tam má zalomenú tu lodyhu dopředu, takže… Líbil sa mně víc jak 
ten čtrnácterák, tak jsem ho střelil.“ 

Jiří Mičánek se rozhodl vydat se sám na cestu po západní Evropě, i když si 
uvědomoval, že ve dvou by se cestovalo lépe.204 Před cestou si pečlivě připravil plán, 
aby si spočítal, nač mu stačí finanční hotovost, jíž disponoval.205 Finanční obnos totiž 
panu Mičánkovi sotva dostačoval na velmi střídmé jídlo, rozhodně si už ale nemohl 

                                            
 

200 J.B.: „Nejhorší jsou moje závislosti. Cigára. Já jdu od sebe svrchu jako idiot dolů si koupit cigára! Myslíš, že mi to nevadí? Jak 
idiot si připadám! Můj otec mi říká: ,Jirko, proč?‘ Já nejsem schopen mu to vysvětlit!“ 
201 J.B.: „Ideál pro mě je, že já mu dám na zdravotní, protože péči chci, ale jinak nic. Dám ti na tom, co utratím, ale jinak nic víc! 
Protože co mi nabízí systém, je víc než nechutné. Já bych dal, ale ne na to, aby z daní stoupal státní dluh.“ 
202 J.B.: „Dole jsme měli pronajatej dům, abychom si mohli vyprat a takový detaily. Ale ona stejně radši prala navrchu, na valše. 
Když to pak rozložíš na tu trávu, tak to je úplně jiný.“ 
203 J.B.: „Tak asi občas něha. Něhoterapie dcérenky. Ale to je asi tak normální potřeba, někoho pohladkat.“ 
204 J.M.: „Tak mně se podařilo devizový příslib získat a on [přítel Řek] ho nezískal. Nakonec jsem tedy vyrážel sám. Byla to cesta: 
západní Německo, Francie (hlavní cíl). Nazpátek domů přes Švýcarsko a Rakousko.“ 
205 J.M.: „Když jsem si tu cestu připravoval, tak jsem [...] chodil do Čedoku. Tam jsem trávil mnoho dní, mnoho odpolední, kdy 
jsem si sám vyhledával, kdy a kam přijedu, jaké mám představy, co chci vidět a tak.“ 
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dovolit spát v hotelu nebo se zajímat o nabídku v nákupních centrech. Až ke konci své 
cesty, ve Švýcarsku, zašel pan Mičánek poprvé do restaurace,206 kde si všiml, že stejně 
střídmě jako on se stravují i daleko majetnější lidé:   

„Navíc když jsem viděl ty lidi kolem. Oni přišli a dali si nějaké jídlo a flašku vína. Každý vypil jenom jednu 
skleničku z té flašky vína a odcházeli! Ne že: protože tady se ta flaška vína otevřela, tak se musí dopít. 
Oni ten večer prožívali tak jako pěkně: ,Já jsem se sem nepřišel přežrat. Když jsem to zaplatil, tak to 
musím vypít.‘ Takže díky tomu člověk poznával. Že jsem se tam díval kolem sebe. Šokovaly mě věci - 
poněvadž jsem na to nebyl od nás zvyklý.” 

Jiří Mičánek popisuje také svou zkušenost z období normalizace. Vzpomíná, že 
peněz nikdy nebylo mnoho, a tak pečlivě volil, co si v restauraci objednat. Oceňuje 
radu, kterou mu dal dobrý přítel: 

„Už v té době i v Československu jsme zjistili, že když se sešla parta, tak jedna věc je koupit věci tak, jak 
nabízel jídelní lístek a druhá věc je... [...] To nám jednou poradil někdo, už ani nevím kdo: když máte tak 
málo peněz, [...] nechte si za to udělat mísu. Je to mnohem levnější a dostanete více na talíř.“  

Jiří Mičánek zmiňuje podobně jako Jiří Bartys, že není nad vyprání v přírodě: 

„No a tak jsme zjistili, že nejlepší je vždycky vlézt někam do řeky, namočit se, na sobě to namydlit, na 
zádech jeden druhýmu jezdil, a zase to vykoupat. Nejlepší vyprání, jaký bylo.“ 

Pavel Cesnek tematizuje na příkladu trávení volného času, proč je mu ruská 
mentalita tak blízká. Na Rusku ho přitahuje právě jeho prostota: 

„Takový příklad: víkend v Čechách. Když chceš mít super víkend s rodinou, tak musíte jet do nějakého 
hotýlku, musíte jít na hrad a je to všechno ve stresu, v nervech. [...] Rus? Dojde do obchodu, koupí si maso 
na šašlik, koupí jídlo, pití. Přijedou s autem k řece nebo do lesa, takhle to otevřou, udělají si šašlik. [...] 
Pobaví se, sejdou se jedna dvě rodiny a mají báječný víkend. Ta prostota, ta jednoduchost v tom životě. 
Život vedou až fatalisticky. A mně to je blízké. Já nepotřebuju jet na hrad. Já jdu radši do lesa. Nebo se 
sejdeme s partou, koupíme flašku vína, uděláme oheň, opečeme buřty. A neřešíš, kdo je kdo, prostě jsme 
kámoši.“, 

Karel Janeček si váží českého jazyka, protože jazyk, je-li bohatý, formuje 
lidské myšlení, což Karel Janeček pokládá za opravdové bohatství. 207 

Milena Hrubá popisuje, jak po roce 1973 nebylo snadné získat v zaměstnání 
smlouvu na dobu neurčitou, pokud člověk nebyl členem KSČ:  

„Když jsem byla na chmelu, tak přijela tehdy soudružka ředitelka [gymnázia Přípotoční] a informovala 
mě, že je tam hrozně slabá stranická organizace, že musejí vzít nějakou kádrovou rezervu a já jsem 
jediná, kdo nemá smlouvu na dobu neurčitou. Takže je jim líto, ale musejí mě dát k dispozici. Přitom 
jsem na tom chmelu měla nultý ročník, nemohla jsem odtud odjet, ty chmely to se táhlo vždycky přes 
začátek školního roku. Takže když jsem se vrátila, školská správa mě poslala na jiné gymnázium, na 
Voděradskou, kde mě tlačili k tomu, abych učila občanskou nauku. No, a protože jsem jí neučila 
s dostatečným nadšením a dostatečně ,dobře‘, tak jsem šla další rok na gymnázium v Radotíně, no a to 
jsme usoudili, že čekat na to, až budu mít smlouvu na dobu neurčitou dost dobře nelze.“  

                                            
 

206 J.M.: „Tak jsem si sednul a ukázal jsem, že chci to nejlevnější. Přinesli mi nějaké jídlo. Já jsem si myslel, že to je jedno jediné 
a tak jsem se cpal. Pak mi přinesly další a potom další. Až jsem to pochopil: ,No jo, ty hlupáku. To sis měl párkrát vždycky jenom 
ďobnout!‘ Cpal jsem se, seč mi síly stačily. Protože na té cestě jsem byl nucený v té chvíli se skutečně přežírat do smrti. Říkal 
jsem: ,No tolik jídla já jim tady nechám?‘“ 
207 K.J.: „A čeština je nádherný jazyk. Pak, když jsem nad tím víc přemýšlel, tak jsem si uvědomil, jak je čeština extrémně bohatý 
jazyk. Na rozdíl třeba od angličtiny. A nejen angličtiny. To samo o sobě už něco znamená. Protože jazyk je... To je extrémně 
důležitá věc. Formuje a ovlivňuje lidské myšlení.“ 
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Milena Hrubá by bývala ráda zůstala na gymnáziu v Radotíně i po mateřské 
dovolené, ale nakonec se této možnosti vzdala, protože péče o rodinu pro ni byla 
důležitější208 než uspokojivé pracovní prostředí: 

„Byla to dobrá škola, taková malá, pan profesor tam byl pan profesor. Mně se tam hrozně líbilo. Ale 
denně jsem odcházela z domu v půl šesté ráno [...] a dvakrát v týdnu jsme měli odpolední a jednou ještě 
porady, takže to jsem pak někdy jezdila v půl šesté večer domů. A to dost dobře nešlo.“ 
 
„Takže jsem se pak musela vzdát představy, že budu učit na gymnáziu a šla jsem na střední 
ekonomickou školu. [...] musela jsem se s tím smířit. Já bych byla chtěla na gymnázium, ale to si dneska 
mladá generace vůbec nedovede představit. Stoupenci komunistických idejí si představují právo na práci 
a tak, že to se zaměstnáním nebyl problém, ale to vůbec není pravda.“ 

Milena Hrubá také vzpomínala na začátky svého rodinného života, které byly 
skromné: s manželem žili v rozděleném bytě bez pračky a bez teplé vody v kuchyni. 
Zvládat domácnost tak bylo časově náročné, obzvlášť pokud se chtěla věnovat i jiným 
zájmům, přesto si na záliby dokázala čas „ušetřit“:  

„Ale já jsem měla spoustu i sportovních zájmů. A divadlo... A hodně jsme chodili na koncerty. [...] Člověk 
když chtěl [zvládat] něco kromě toho [domácnosti], tak se musel tu domácnost naučit dělat rychle 
a efektivně, aby [mu] ,zbylo‘.“ 

Suzette Hejdová se musela ve svém životě rovněž lecčeho vzdávat ve prospěch 
rodiny. Tři roky žila ve Francii a za tu dobu se viděla s manželem díky uzavření 
československých hranic pouze dvakrát. Poprvé, když měli svatbu, a podruhé, když se 
jim narodil syn:  

„Skoro tři roky jsem žila ve Francii a jednou [tam] dokázal [Zbyněk Hejda] přijet. To mu někdo vysvětlil, 
jak může dostat devizový příslib. [...] A přijel [podruhé], když se narodil Tomáš. Na konci [roku] 1975 se 
narodil, tak přijel na čtrnáct dní.“  

Později měla Suzette Hejdová problém najít zaměstnání poté, co ji vyhodili 
z francouzského gymnázia. Začala učit ve Francouzském institutu, což ji ovšem časově 
daleko více vytěžovalo,209 takže na rodinný život jí zbývalo tím méně času. Jako 
Francouzka a žena disidenta měla mizivou možnost jiného zaměstnání.  

„Tenkrát když jsem učila v tom Institutu, tak pro mě to bylo mnohem těžší v tom, že jsem neměla ty 
dobré podmínky jako ve francouzské škole. Nejenom finanční, ale i také co se týká rozvrhu. Takže jsem 
chodila do práce ráno, potom odpoledne nic a zase večer. A tím ten život... [byl těžší]“ 

8.2.2. Soukromé zajištění  

„Prostá jídla totiž působí stejnou slast jako bohatá hostina, jakmile je odstraněna bolest z nedostatku, a chléb a voda 
působí člověku nejvyšší slast, požívá-li jich tehdy, když jich potřebuje. Zvykat si na jednoduchá a nenákladná jídla 
přispívá tedy jednak k upevnění zdraví, jednak činí člověka odhodlaným k nezbytným úkolům životním, a dostane-li se 
nám občas přístupu k pokrmům nákladným, zlepšuje to naši náladu a zbavuje nás strachu před nestálostí osudu.“ (Ep. 
III, 131) 

                                            
 

208 M.H.: „Protože pro mě ten vztah s nějakým blízkým člověkem byla důležitá věc, to dítě pro mě byla důležitá věc.“ 
209 S.H.: „Mezi námi bylo šestnáct let rozdílu se Zbyňkem. Takže v době, kdy jsem mohla jít do důchodu, tak jsem musela pracovat 
dál a tím jsem si toho [se Zbyňkem] moc neužila...“ 
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Epikúros radí dobře zvažovat, do jaké míry pečovat o své soukromé zajištění, 
o zajištění svého úřadu nebo o upevnění své moci. Tedy zvažovat, kdy ještě je taková 
starost člověku přínosem, a kdy už přítěží.  

 Jiří Bartys je příkladem člověka, který se soukromým zajištěním příliš 
nezabývá. Uvědomuje si, že na státním systému je díky tomu, že žije v přírodě, opravdu 
nezávislý a vysvětluje, že tím, že od systému nic nepotřebuje, nic mu také nedluží. 
K zajištění vlastní soběstačnosti je podle jeho názoru zapotřebí vlastnit hektar půdy, 
ostatní je zbytečné:  

„Ta příroda je požehnaná, systém je za kopcem, může dělat, co chce, ale nedostane na tebe nic, jakmile 
nejsi chycen do nějaké pastičky... Hlavně v tom městě musíš solit. Přitom takový slamák si postavíš za 
řekněme tři sta tisíc.“ 
 
„Hektar půdy je dostačující na to, aby sis mohl, co se týče zeleniny, udělat pohodu. Abys byl v podstatě 
soběstačnej.“ 

Jana Ledvinková pečuje o to, aby turistům jasně vysvětlila, že fotka želvy, 
měla-li by být pořízena za cenu nenávratného poškození želví rezidence, neudělá 
člověka bohatším, a ještě jej naopak připraví o možnost ukázat vzácné želvy příštím 
generacím živé, ne jenom na obrázku. Zajistit bychom podle jejího názoru měli 
především dostatečné životní podmínky pro objekt našeho zájmu, než starat se o to, jak 
si obohatíme soukromé archivy o fotografie: 

„[...] my nejsme loďkaři. Když se chtějí [želvy] ukázat, jsme rádi, jsme šťastní, fotíme a kamerujeme. 
Pokud se nechtějí ukázat, my je k tomu nutit nebudeme. Tohle jsem měla na mysli. To samé ostrůvek 
Marathonisi [„želví ostrov“]. Je tam oblázková pláž, z druhé strany je pláž písečná. Na tu písečnou pláž 
před patnácti lety, když jsem tady byla poprvé, nesměla ani noha. Tam byly jenom nohy želví 
a ochranářské. Nic jiného. Je to speciální pláž, kde se rodí především kluci, kvůli teplotě pláže.“ 

Petr Stoklasa si uvědomuje, jak je jeho řezbářské umění výjimečné. Velice 
skromně hovoří o tom, že byl několikrát v televizi a je rád za pořad, který o jeho rodině 
natočila brněnská televize.210 Jeho umění reprezentuje kulturu, kterou by pan Stoklasa 
nikdy neopustil. Za normalizace mohl sice emigrovat, neměl ale zájem – jeho umění je 
spjaté s kulturou naší země a těžko by mohl nalézt smysl své práce v cizí zemi.211 
„Zajistit se“ v cizině by znamenalo zmizet kulturně: 

„Tož, to já jsem nikdy ani tak nechtěl uvažovat. Zaprvé, pak už jsem měl vlastně manželku, od té školy. 
Takže tu bych musel nechat. Nebo jedině manželku přesvědčit. To ne. Já jsem měl nabídku. Třeba byl 
jsem měsíc ve Švýcarsku. [...] V Americe... V Americe jsem byl dvakrát, říkám, tak jsem dělal měsíc v kuse 
a to si nevyděláte tady nikde. Neřeším. Řezbařina, to je... [...] Řezbařina sa neztratí. Já určitě ne.“ 

Vyřezat rožnovský skanzen pro prezidenta byla pro něj čest, všímá si ale 
odezvy, jakou jeho práce vyvolává v příjemci. Z následujících dvou reakcí je dobře 

                                            
 

210 P.S.: „Ale byl o mě natočený pořad, už sestříhaný, v televizi. Točilo to studio Brno, třičtvrtěhodinový program sestříhaný. A to 
mělo být, jak se tvoří dílo od pokolení na pokolení – měly tam být tři generační postupy. Byl tam můj tatínek, já a právě ta Jana. 
To byl pěkný pořad. Tak v televizi jsem byl osmkrát, desetkrát minimálně.“ 
211 P.S.: „No musíte si uvědomit tak: kde vyrostete, tam jste doma. Já jsem zrajtoval kus světa. Já jsem byl v Japonsku, v Americe, 
fakt zrajtoval jsem…“ 
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patrné, že jeho největším potěšením je udělat svou prací radost druhým. Právě v tom 
vidí Petr Stoklasa smysl své práce a cení si toho nade všechny jiné ceny či tituly: 

„Ale líbily sa mně dvě takové příhodné věci. [...] Když měl [vzdálený příbuzný] tu šedesátku, tak moja 
kamarádka mu to [dřevořezbu] dala. On sa mi fakt ale poved, to je pravda, to si musím polichotit, to 
jako sa nedělá, samochvála smrdí, ale... Ona mu to dala, ten to rozbalil, sednul na řiť a tak mu tekly 
svíčky. Oni říkali ,Co bečíš?‘. Sednul jeho brácha, druhý brácha a šlo to z ruk do ruk a říkali: ,tak to je...‘ 
A teď jsem dělal na oslavách, právě si to bral můj kolega hajný, co šel kolegovi hajnému na padesátiny 
a též jsem mu dělal obrázek. [...] Daroval mu ho, ale pak mu ho nechcel dať, ak ho viděl. By[l] [by] si ho 
rád kúpil. Říkal: ,Tak mu ho asi nedám.‘ Nakonec mu ho dal. A taky ho donutil k pláči.“ 
 
„A pak pěkné dílo, co jsem dělal, tak jsem dělal prezidentovi Klausovi. Má ode mňa velký obraz 
rožnovského skanzenu. To si objednalo město Rožnov, když tam byl na návštěvě. Když to přebíral, tak 
říkal: ,Pane Stoklasa, hmmm, to je škoda na krájení cibule. To si asi vystavím.‘ Takže ho neřeším.“ 

Jiří Mičánek se o budoucí zajištění příliš nestaral, přijímací zkoušky na 
vysokou školu vykonal náhodou.212 Když po absolvování Dopravní fakulty v Žilině 
hledal uplatnění, věděl přesně, že bude hledat práci tam, kam nedosahuje moc jeho otce. 
Chtěl se uplatnit sám za sebe, ne proto, že je protekční dítě.213 

V devětadvaceti letech se Jiří Mičánek vypravil „do světa“. Vydal se na tři 
týdny sám na cestu po západní Evropě, vybaven malým finančním obnosem 
a minimální jazykovou znalostí. Jistou měl jenom jízdenku s vyznačenými destinacemi. 
Jak se mu podařilo zajistit si každý den nocleh? Nakonec se vždycky někde vyspal, 
a nakonec se vždycky s někým domluvil. Stačilo mu pozorně se dívat kolem sebe: 

„Ty první noclehy nebyly snadné. Pak když jsme byli s Dimou, tak jsme alespoň byli dva. Když dva jdou 
spát někam volně hození do přírody, tak už přece jenom: jsou dva. Když je člověk úplně sám, tak ty první 
noci, když jsem spal sám volně pohozený v cizině, kde se ani pořádně nedomluvím, nebyly jednoduché. 
Ale velice rychle se člověk otrká a tak nějak to už pak jde všechno snadněji.“ 
 
„Když jsem opustil republiku, tak jsem neměl nikoho, za kým bych mohl přijít a říct: ,Pomoz mi.‘ Nebo 
takhle. Mohl jsem. Ale vždycky za nějakým člověkem, o kterém jsem nic nevěděl. Neuměl jsem mu ani 
přesně vylíčit můj problém, protože jsem ani pořádně neznal jazyk. Že se o sebe musím nějak postarat a 
že si musím všechny věci vyřešit. Musím si je nějak dovodit. Radši se třeba chvilenku dívat, pozorovat, 
abych nebyl za trapného. Ne ani, že bych se styděl, ale proč zbytečně vyvolávat trapnou situaci, když 
jenom tím, že něco budu chvilenku pozorovat, zjistím, jak se mám zachovat?“ 

Karel Löbl se ve svém životě na soukromé zajištění snažil vsadit. V jeho 
případě je tímto zajištěním soustavné sebevzdělávání. Potvrzuje, že jenom díky němu se 
dokázal orientovat mezi tím, co je jenom jako, a co je doopravdy, což považuje za 
vůbec nejdůležitější hodnotu: 

„Chci potvrdit, že jsem vyhrával spíš ty střety, v nichž jsem se mohl opřít o znalosti vyplývající ze 
vzdělání, z rozboru informací. Myslím však, že podmínky a zákruty vývoje společnosti jsou sto 
znesnadňovat rozdíly či meze mezi pravdou a maskovanou lží.“ 

                                            
 

212 J.M.: „[...] dva [kamarádi] se hlásili do Žiliny na vysokou, na dopravní. Tak mi říkali: ,Hele netrhej partu, když my se hlásíme, 
tak si něco vyber a pojedeš taky na nějaký přijímačky.‘ Tak jsem si tenkrát říkal: ,V životě jsem nebyl v Žilině. Už se tam ani nikdy 
nepodívám, tak se přihlásím do Žiliny.‘ Samozřejmě, škola mi nedala doporučení. No tak jsem odjel do Žiliny na přijímačky.“ 
213 J.M.: „Mimo jiné zájem projevovaly i ze Šumperka. Jak ČSAD (čs. autobusová doprava), podnik silnic a podobně. To jsem ale 
odmítl, nechtěl jsem se vracet domů, protože můj táta dělal tenkrát na ONV (okresní národní výbor) vedoucího odboru dopravy. 
Tak jsem věděl, že ač nebudu mít žádnou vazbu na tátu (oni si mě sami našli), tak budu vždycky protekční dítě a nebude to 
dobré. Tak jsem řekl: ,Ne, já se domů nevrátím. Já půjdu kamkoli do světa, ale nechci být zatížený tím, že půjdu do oblasti, kde 
můj táta.‘“ 
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Karel Löbl také vzpomíná, že jedním z jeho mnoha vzorů, byl i Jan Stránský.214 
Popisuje, že v přítomnosti Stránského byla diskuse hodnotou sama o sobě a nikdo se 
o závěrečný potlesk nestaral.215 Jan Stránský inspiroval i způsobem zapravení 
kavárenské útraty. Nechal číšníka vrátit drobné a jako spropitné mu dal místo mincí 
několikrát je hodnotou převyšující bankovku.216 I tento drobný příklad formoval hodnoty 
pana Löbla. 

Pavel Cesnek je sice díky své pozici, zkušenostem a znalostem ceněným 
odborníkem, po němž je ve světě nemalá poptávka, uvádí ovšem, že jeho práce je 
natolik náročná, že ji podle jeho názoru nelze dělat proto, že je dobře zaplacená, ale 
proto, že člověka tento způsob práce opravdu baví.217 Není to práce pro každého, ale 
Pavel Cesnek v ní nachází štěstí:  

„Fakt mě to baví. Protože to si myslím, že je jedno ze štěstí člověka: že dělá, co ho baví. Mám rád svojí 
práci. A hlavně už teď, po já nevím kolika letech, co to dělám, od 2001... Po čtrnácti letech už mám 
nějaké zkušenosti. Takže už toho v podstatě vím víc, než mi platí. (smích)“ 

Karel Janeček je přesvědčen o tom, že politici a politický systém jsou brzdou 
rozvoje společnosti.218 Jeho nově navrhovaný volební systém by měl podle jeho slov 
přinést lidem vyšší kvalitu života, prosazuje jej ale jen pozvolna.219 Snaha o soukromé 
zajištění je v případě Karla Janečka snahou o vyloučení možnosti návratu 
diktátorských režimů, což je vzhledem k tomu, že sám je miliardář, pozoruhodné, na 
druhou stranu právě proto jej mnozí voliči považují za podezřelého.  

„[...] výběr bude výrazně kvalitnější. To znamená, kvalitativně se zlepší. No a co to znamená? Že se budou 
moct zlepšit zákony. Ale nejen to. Lidé budou mít lepší vzory. Dneska – průšvih demokracie v dnešním 
světě... Já se obávám, že kdyby to mělo takhle pokračovat, tak to časem zkolabuje nějakým 
diktátorstvím. Protože není možné, aby si běžný člověk při slově poslanec pomalu odplivl. My 
potřebujeme, aby lidé měli respekt k těm, jež řídí společnost, a ti lidé [aby] to dělali kvůli tomu, že to 
mají jako poslání, službu.“ 

Milena Hrubá se spíše než o soukromé zajištění starala o to, když něco dělá, 
aby to dělala co nejlépe. Během studia gymnázia proto rezignovala na kariéru 
                                            
 

214 Jan Stránský (1913–1998) byl český a československý právník, novinář, politik Československé strany národně 
socialistické a poválečný poslanec Ústavodárného Národního shromáždění. Po roce 1948 žil v exilu. (Zdroj: cs.wikipedia.org) 
215 K.L.: „Mladý Stránský patřil k těm funkcionářům ČSNS, kteří dovedli analyzovat a navrhovat další postup. Diskusi dával 
přednost před projevy odměňovanými potleskem.“ 
216 K.L.: „Například způsobem placení kavárenské nebo hospodské útraty. Činil tak většinou větší bankovkou a navrácené drobné 
si nechal vyplatit na stůl do haléře. Strachovali jsme se, že účtujícímu číšníkovi či vrchnímu nedá žádné spropitné. To byl omyl. 
Poté, co zběžně přehlédl navrácené drobné, sáhl do kapsy a vytáhl podstatně větší bankovku, než byla hodnota zpět 
„vysázených“ drobných. Překvapený byl nejen obsluhující personál, ale především my, kteří jsme zapravení útraty přihlíželi. 
Zamýšleli jsme se nad touto finanční operací a dospěli k názoru, že ponechání drobných se vžitými slovy granda ,To je dobrý’ 
může účtujícího ponižovat. A že se to v Anglii tak cítí.“ 
217 P.H.: „Tak se tam nebojíš ničeho. Není čeho se bát?“ P.C.: (Záporně kroutí hlavou.) „To záleží taky na naturelu. Kdybych si 
spoustu věcí připouštěl, tak bych dneska byl vystresovanej, bělovlasej strhanej člověk. Musíš sportem, musíš [mít] životní nebo 
duševní hygienu. Musíš nejenom prací, ale...“ P.H.: „Je to adrenalin?“ P.C.: „Je to megaadrenalin. Superadrenalin.“ P.H.: „A to je 
ten důvod, proč to děláš?“ P.C.: „To mě baví. Mě baví řešit problematické věci.“ 
218 K.J.: „A to je právě ten politický systém. Dneska, já osobně vnímám to úzké hrdlo, ten špunt rozvoje: politici a politické 
systémy, které přitahují lidi, jimž jde o moc.“  
219 K.J.: „A když budeme mít nepolitické aplikace, které ukážou efektivitu D21 a zároveň už bude i politická aplikace, tak to je pro 
rozumného člověka, Čecha, takový argument, že si to bude přát také. Takže to bude cesta zespodu, ale i dejme tomu z té 
intelektuální části. Lidé, kteří se zajímají. A potom i ze shora, protože naši někteří politici jsou taky rozumní. Takže to bude 
vlastně tak napříč.“ 
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profesionální klavíristky.220 Věděla, že chce dělat, co ji baví, ale už od dětství měla jasno 
v tom, že nechce dělat kariéru: 

„Takže já jsem se jednoznačně tedy už vlastně v dětství orientovala na to, že sice budu muset pracovat, 
a dá-li bůh, budu mít možnost studovat, ale rozhodně jsem nechtěla dělat nějakou kariéru. Záleželo mi 
na tom, abych dělala to, co mě baví. Což se mi nakonec podařilo.“ 

Suzette Hejdová v Československu v období normalizace jako manželka 
disidenta jen těžko mohla najít zaměstnání. Nakonec mohla díky intervenci příbuzných 
učit ve francouzské škole.221  

Když ji odtud pod nátlakem státní bezpečnosti vyhodili, nemohla si vybírat, jak 
se uplatní. Začala proto učit na Francouzském institutu, což z hlediska soukromého 
zajištění nebyla rozhodně lepší volba:  

„Protože když mě vyhodili ze školy... Hlavně kvůli těm estébákům [StB] – protože v těch dokladech, které 
jsme našly, bylo jasně [napsáno], že se musí vytvořit takové podmínky, aby objekt Pařížanka odešel ze 
školy. Pro nás to byl důležitý zdroj finanční, samozřejmě.“  

8.3. Životní styl vnitřní, resp. klid duše (ataraxiá) 

„Správný názor na tyto věci umožňuje totiž každou volbu a každé odmítnutí se zřetelem ke zdraví těla a ke klidu duše, 
protože to je svrchovaný' cíl blaženého života. Za tím účelem totiž všechno konáme, abychom nepociťovali ani bolesti ani 
neklidu.“ (Ep. III, 128) 

8.3.1. Slasti prospěšné a nežádoucí 

„Každá slast je tudíž dobrem, protože je nám vlastní svou přirozeností, ale nesmíme si ovšem volit každou, právě tak i 
každá bolest je zlem, ale ne každé je třeba vždy se vyhýbat. Teprve po srovnání a přihlédnutí k prospěchu a neprospěchu 
přísluší o tom všem rozhodovat; neboť za některých okolností se stává pro nás dobro zlem a naopak zlo dobrem.“ (Ep. III, 
130) 

Do životního stylu každého člověka by se podle Epikúra měla promítat vůle po 
přihlédnutí k tomu, co je pro lidský život ještě prospěšné a co je už nežádoucí, přičemž 
není žádný návod na to, jak tyto dvě žádosti odlišit. Každý člověk je pociťuje jinak a co 
je prospěšné jednomu, může škodit druhému. 

Jiří Bartys velmi zvažuje prospěšnost toho, s kým a jaký pracovní poměr 
uzavře. Je velmi rád, že má pracovní poměr s hnutím Brontosaurus (mimo jiné se stará 
o roubování vzácných ovocných stromů). Je zodpovědný za stav krajiny, již vlastní, což 
ho velmi uspokojuje: „Ráno vstanu, jsem u sebe v práci a můžu si dělat na svým.“ Jako 
prospěšné hodnotí i to, že díky tomu, že bydlí mimo dosah civilizace a nevlastní 
dopravní prostředek, musí šlapat kopec k němu „nahoru“ dvacet minut: „Vyjdu to třikrát 
za den. Je to kousek a neuškodí to.“  

                                            
 

220 M.H.: „Doprovázela jsem houslisty. [...] Takže já jsem chtěla jít na konzervatoř. Ale naši mi to nechtěli dovolit [...] No jenomže 
se ode mě neočekávalo, že budu cvičit pět šest hodin denně a nosit z gymnázia čtyřky. [...] Já jsem se vždycky snažila, když něco 
dělám, dělat to, jak nejlíp dokážu. Takže jsem zjistila, že když chci na gymnáziu studovat slušně, tak že můžu cvičit tak hodinu 
dvě denně, víc ne. Tak jsem na konzervatoř velice rychle rezignovala.“ 
221 S.H.: „Jen díky příbuznému, který tenkrát, potom, co se stal Mitterand prezidentem, znal lidi, protože s nimi studoval, kteří 
měli možnost tady na ambasádu tlačit, tak díky tomu jsem mohla pracovat ve škole. Jinak by tady Francouze nechtěli. Žena, 
která je provdaná za disidenta, to moc nechtěli slyšet.“ 
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Jana Ledvinková vysvětluje na životním stylu Řeků, že siestu nezavedli proto, 
že by byli líní, ale protože je to nutnost vyplývající z prostředí, v němž žijí.222 Siesta je 
časový úsek, během něhož není možné dělat nic jiného, než zůstat v klidu:  

„V téhle chvíli je opravdu nejlepší uklidit se někam do sklepa, někam do chládku, zrelaxovat a potom 
zase navečír jsou plní sil. Takže říkám, ten životní styl je tady oproti našemu jiný a musí být jiný.“   

Jana Ledvinková si je také dobře vědoma léčebných účinků ostrova, což je také 
důvod, proč se rozhodla žít na Zante trvale. Sama na sobě si ověřila, že pobyt na 
zdejším vzduchu a plavání v moři udělaly s jejím tělem doslova zázrak.223  

Pro Petra Stoklasu je podobně jako pro Jiřího Bartyse důležité pracovat tak, 
aby ho práce nesvazovala: „Já si vstanu, kdy chcu, udělám si prácu, kdy chcu.“ Velmi 
podrobně také hovoří o tom, proč si zvolil zaměstnání „na vlastní pěst“. K novým 
zaměstnavatelům neměl důvěru:  

„Měl jsem jít k Lesočechom [Lesy ČR a.s.]. Ale u Lesočechů, hm, tam sú všecko komunisti. A já jsem nikdy 
ve straně nebyl a nikdy jsem k nim nepřitíh, takže já jsem tam nechcel jít. Pak vznikaly akciovky a k tým 
akciovkám já jsem neměl nikdy důvěru. A tak jsem sa rozhodl, že půjdu na vlastní pěst. Takže v únoru 
jsem odešel od Lesů a už jsem vzpomínal, živím sa tú řezbařinú. A mám ty dozory. Svoje lesy a dozory 
nad lesami.“  

Jiří Mičánek výběr zaměstnání zvažoval s ohledem na to, po čem celý život 
toužil: „Aniž jsem tušil, že jednou přijde nějaká revoluce, tak já jsem vždycky chtěl 
jednou se dostat na ten Západ a vidět to vlastníma očima. [...] já jsem chtěl poznat ten 
kapitalismus a vidět [ho] na vlastní oči.“ Proto odmítl pracovat u dopravní policie,224 
protože tím by se připravil o možnost vycestovat.  

Jiří Mičánek zvažoval, kde bude žít. Dopředu věděl, že nechce za prací 
dojíždět.225 Usadil se v Ústí nad Labem, a když se mu narodily děti, bojoval 
s nezdravým ovzduším po svém: jak jen to bylo možné, odvážel děti do hor, do rodného 
Šumperka.226 Věděl také, proč nechce žít na vesnici. Musel by se vzdát mnoha 
příjemných slastí: 

„Život na vesnici se mění, ale v době, ve které já jsem vyrůstal, když si představím, že bych tam měl zůstat 
a zjednodušeně v gumákách tam žít a mít [za] kulturu hospodu... Sice potom se tam dělaly plesy, [...], ale 
přesto [...]. Nechtěl jsem zůstat v takovém životě.“ 

                                            
 

222 J.L.: „Řekové nejsou líní. Oni jenom žijí, splývají s tím prostředím, které je nutí být takovými, jací jsou.“ 
223 J.L.: „Vezměte si u nás životní styl. Mně je čtyřicet a tělo bylo zanešené a nemocné. Nastala tělesná krize, musela jsem jít na 
operaci. Po operaci jsem se nedokázala vyléčit, tak jsem přijela sem a tělo se díky zdejšímu prostředí dokázalo vyčistit. A tím, že 
se vyčistilo, tím se okamžitě, ale opravdu okamžitě, dalo dohromady. Takže ty léčebné účinky dělá to prostředí. Dělá to čistý 
vzduch, moře, které... Klasický lymfatický drenáže.“ 
224 J.M.: „Poněvadž mě lákali k dopravní policii v ústeckém kraji. Ale já jsem právě k té dopravní policii (i když bych měl větší 
plat, potom do budoucna výsluhy a dřívější důchod, všechno), tak já jsem k té policii nechtěl jedině z tohoto důvodu [že bych 
nemohl cestovat].“ 
225 J.M.: „Dojížděl jsem do školy a už v té době jsem získal přesvědčení, že v dalším životě budu hledat vždycky takové místo, 
abych nemusel dojíždět z města do města hromadnou dopravou.“ 
226 J.M.: „Když se nám narodily děti, byly ty problémy [se špatným ovzduším] zcela známé a veřejné. Takže jsem říkal už tehdy 
mojí ženě: Jakmile to půjde, budou děti jezdit do Šumperka k mámě a ty s nimi. V zimě na měsíc, v létě na měsíc.“ 
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Jiří Mičánek měl dlouho jasno i v tom, že nechce vstoupit do KSČ. Přesto se 
členem strany stal. Vysvětluje, že vstup do KSČ byl podmínkou pro to, aby mohl dělat 
práci, kterou už vlastně v důsledku neschopnosti nadřízeného nějakou dobu dělal. Svého 
rozhodnutí nelituje, protože díky němu mohl dělat práci, která jej naplňovala:  

„Ale tady už je podmínka, že musíš být v KSČ. Mě ta práce bavila. Protože jsem začal od začátku a šel 
jsem nahoru ne proto, že mě tam někdo dosazoval, ale protože se to nějak plynule vyvíjelo a pořád bez 
účasti v partaji v tom smyslu, že bych tam musel být. Co si budeme povídat, práce mě bavila a líbila se 
mně, navíc jsem tu funkci už delší dobu dělal, protože ten [nadřízený] tam jenom seděl a nepracoval a já 
jsem všechno dělal. I když za peníze menší. Takže nevím, kolik lidí by hrdě řeklo, že tu práci nepůjde 
dělat. Takže jsem řekl dobře, já tam vstoupím. Takže jsem v tom KSČ byl. Už když došlo k revoluci a byli 
jsme kádrováni a hodnoceni, jako kdo jak škodil, tak jsem prošel bez ztráty květinky, protože všichni 
museli konstatovat, že mně nemůžou říci ani slovo. Že jsem se nikdy po nikom nesvezl.“ 

Jiří Mičánek také popisuje, jak bylo s novou funkcí spojeno i leccos 
nežádoucího. Byl zodpovědný za to, že bude lidi posílat na školení, o jejichž přínosu 
ovšem nebyl přesvědčený:  

„Měl jsem tam potom nějakou činnost, že jsem zajišťoval vzdělávání. Dřív se museli lidé vzdělávat, aby si 
stále uvědomovali, jak je kapitalismus špatný a socialismus dobrý. Takže se na tom KNV lidi natvrdo 
přidělovali do vzdělávání. No, to se mi skutečně strašně nelíbilo. Že jsem neměl možnost žádné vůle.“  

Karel Löbl už za druhé světové války zvažoval, komu a jak svou volbou 
prospěje. Raději se proto šel vyučit strojním zámečníkem, než aby musel nastoupit 
na práci ,do reichu‘.227 Později se stal vedoucím výzkumu kovových materiálů. Ačkoli to 
byla práce, která ho velice bavila, a nacházel v ní smysl, kvůli těžkostem zkostnatělého 
socialistického systému se rozhodl pro životní změnu: 

„Měl jsem tu výhodu, že práce ve výzkumu kovových materiálů mě bavila. Spatřoval jsem v ní smysl. 
Přispívala k tomu také poválečná orientace znárodněného průmyslu na strojírenství, v němž byla 
v českých zemích tradice. Návrat do politiky a veřejného působení v roce „pražského jara“ jsem 
považoval za alternativu i východisko, neboť jsem narážel na nepřekonatelné překážky v plánovací 
metodice, jak ji uplatňovalo nadřízené ministerstvo: omezovalo dovoz zahraniční odborné literatury, 
škrtalo výjezdy na konference a semináře, o stážích ani nemluvě, nákup některých etalonových 
materiálů a především moderních přístrojů: vždyť v roce 1968 byl v ČSSR jen jeden moderní elektronový 
mikroskop, a to ještě ve vojenské části brněnské techniky.“ 

Za mimořádně prospěšnou slast nejenom pro sebe sama, ale pro celou 
společnost vůbec, považuje Karel Löbl vzdělanost. Vřele všem doporučuje zvolit si ji 
za životní program: 

„Z přemnožství rad dovoluji si vybrat dvě: posilování osobní odpovědnosti a zvyšovat vzdělanost. 
Ukazuje se, že „reálsocialismus“ dostatečně nevychoval lidi k osobní odpovědnosti. K odpovědnosti za 
sebe samé.“  
 
„Vsadil bych na ty, kteří spatřují ve vědomosti podmínku budoucího bytí a jistě i relativního blahobytu 
a duševního uspokojení. To, co hlásali a psali i hleděli prosazovat Havlíček, Palacký a Masaryk, 
jmenovitě snahy po co nejvyšší vzdělanosti, nejsou něčím s prošlou garanční lhůtou.“  

                                            
 

227 K.L.: „Po reálném gymnáziu – abych se vyhnul nasazení do reichu – vyučil jsem se strojním zámečníkem.“ 
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Pavel Cesnek vždy vyhledával „problematické věci“. 228 Na místo generálního 
ředitele nastupuje ze zásady v těch podnicích, jejichž problémy jsou jen velice těžko 
řešitelné. Z titulu své pozice se stará více než kdo jiný o to, jaká volba je prospěšnější 
více a jaká vůbec. Na jeho volbě závisí životaschopnost továren: 

„To je umění toho řízení. Musíš pořád zvažovat plusy/mínusy... [...] Protože máš za sebou armádu lidí, 
hromadu osudů, které jsou na tebe navázané. Tak ono to není tak, že si hraješ. Byznys je, jak říkají, tvrdá 
hra, ale ona to není hra.” 
 
„[...] já nejsem diktátor, že bych nikoho neposlouchal. [...] Když mi řekneš logické argumenty, já je 
pochopím. Ale debata je tam jenom do té doby, než se přijme rozhodnutí. Samozřejmě, když se stane 
nějaký megaprůser, tak musíš okamžitě zkorigovat plány.“ 

Pavel Cesnek je navíc závislý na loajalitě a střízlivém úsudku svých 
podřízených. Když se mu od nich dostane zamlžených informací, stoupá riziko, že 
rozhodne špatně.229 Ze všeho nejdůležitější je pro něj proto vybrat si schopné 
spolupracovníky: 230  

„Ty musíš ty lidi vychytat. A někdy prostě nejsou schopní. [...] každého člověka, v dobrém slova smyslu, 
použiješ pro nějakou etapu nebo úsek ze života té fabriky. A postupně tu druhou stranu poznáváš 
a potom můžeš dosazovat: tam je schopný člověk, tam je schopný... Dáš šanci a někdy dáš megašanci. Že 
člověk jakoby nedorostl do té role, ale dáš mu možnost a dáš mu motivaci a dáš mu i podporu.“ 

Pavel Cesnek musí být ve svých rozhodnutích také velice předvídavý. Zvažuje 
tedy nejenom vnitřní situaci samotné továrny, ale i potřeby trhu. Rozhodnutí činí vždy 
s ohledem na to, že mají dopad na životní osud několika tisíc zaměstnanců: 

„V Novosibirsku nám pomohlo, že už jsme začali optimalizovat fabriku do krize a díky tomu jsme tu krizi 
projeli bez znatelného dopadu. A ještě jsem udělal to, že jsem snížil ceny o deset procent v krizi, kdy 
rostly vstupy. Zabral jsem celý trh produktu, takže jsem byl asi ve dvou oblastech monopolista. Měli jsme 
objemy, lidi měli práci. Nezvyšovali jsme výplaty, ale byla výroba, tak ses nemusela zbavovat lidí, které 
potom, když krize skončí, budeš potřebovat na rozvoj fabriky stejně. 

Karel Janeček spatřuje v novém volebním systému, jenž navrhuje, prospěšnost 
pro celou společnost.231 Kromě toho také podporuje prostřednictvím svého nadačního 
fondu Neuron vědecké projekty, což považuje za vůbec nejdůležitější: 

„Důvod, proč jsem založil Nadační fond Neuron, je ten, že považuji vědu a výzkum za jednu 
z nejdůležitějších oblastí lidské činnosti. To je to, co je důležité. Co je potřeba podporovat a motivovat 
lidi, aby to dělali a snažit se konkurovat světu. To je extrémně důležité. A nejen konkurovat světu ale 
i celkově ve světě. Celý svět by se měl víc zabývat těmito věcmi.“ 

                                            
 

228 P.C.: „Mě bavily řešit problematické věci. Vždycky. [...] A to jsem si zjistil, že mě to baví a že to chci dělat dál. [...]nechci dělat 
 v nadnárodní firmě. Šel jsem do malé české firmy, kde jsem si to mohl celé osahat. Byla [ta firma] v obrovských problémech, 
málem to nepřežila. Dali jsme ji nějak do latě, prodali jsme ji a potom za rok a půl a jsem jel dál.“ 
229 P.C.: „Nebo ti lidé nedají celou informaci. [Když] jsi odborník třeba na nákup (na tyhle položky), musíš umět všechno. Nebo 
maximum věcí a musíš mít tu informaci tak, abych ji rychle pochopil a rozhodnul se správně. A když to modifikuješ tak, že já 
potom rozhodnu blbě, tak ty jsi spoluviník, samozřejmě. [...] Ale s těmi lidmi, které jsou mentálně na to kvalifikovaní, tak já s nimi 
vedu debatu. Potom se přijme rozhodnutí – a potom se už jede. Udělá se plán a jedeme. Už se nediskutuje. Diskutovat jsme mohli 
předtím.“ 
230 P.C.: „[...] někoho potlačíš, nebo utlumíš [...], někoho můžeš, když škodí až moc, tak ho propustíš nebo se ho zbavíš.“ 
231 K.J.: „Já jsem přesvědčen o tom, že je před námi období fungující demokracie. Že opravdu přestane platit to, co řekl Winston 
Churchill: že demokracie je nejhorší společenský systém, kromě těch ostatních, které jsme už vyzkoušeli. Narážel tím, že 
nefunguje moc, že není efektivní.“  
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Karel Janeček by si přál, aby to, co dělá on, dělalo víc lidí. Stejně jako Karel 
Löbl vyzdvihuje vedle posilování osobní odpovědnosti úlohu zvyšování vzdělanosti 
a lidské solidarity. V praktickém uplatňování těchto dvou principů spatřuje stejně jako 
Karel Löbl cestu k ozdravení společnosti: 

„Solidarita je také dobrá věc, protože člověk tím vlastně hlasuje. To, co vidí, že je důležité, tak tím říká 
svůj hlas. To je něco jako energie, kterou někam posílá. Takže to je správné. Lidé by to měli dělat víc. [...] 
Já věřím tomu, [...] že lidé budou sami posílat peníze tam, kde si myslí, že to je nejdůležitější. To je 
nejlepší. To je aplikace přímého vnímání člověka. Vůle člověka, je to, co podporuje.“ 

Milena Hrubá věděla už od dětství, že se bude rozhodovat vždy ve prospěch 
rodiny, a proto předem rezignovala na kariéru: 

„Já jsem se, pokud jde o tu kariéru, tak já si myslím, že jsem od dětství byla rozhodnutá, že žádnou 
kariéru dělat nebudu. Protože když jsem vyrostla v normální, spíš tedy tradiční rodině, tak jsem 
pochopitelně chtěla rodinu a chtěla jsem děti. Bylo mi naprosto jasno, že se to s nějakou velkou kariérou 
nedá skloubit.“  

Učit na obchodní akademii jí vyhovovalo zejména z časových důvodů. Škola 
začínala už v půl osmé, a tak bylo odpoledne volné pro rodinu. O to víc však musela 
pracovat na přípravách večer.232  

Milena Hrubá rovněž popisuje, že sehnat zaměstnání nebylo po absolvování 
Filozofické fakulty UK snadné. Nakonec díky přímluvě svého švagra sehnala místo na 
Elektrotechnické fakultě ČVUT. Tam sice dokázala uplatnit mnoho ze svých 
všestranných schopností (uměla psát na stroji, kreslit, rozuměla matematice a opravila 
pravopisné chyby),233 od práce však chtěla víc, a proto místo opustila. 

Suzette Hejdová hned při prvním setkání se Zbyňkem Hejdou, svým pozdějším 
manželem, postřehla, že už jenom samotné setkání s ním jí přináší daleko větší užitek, 
než mohla získat tím, že by jí za hodinu francouzštiny platil: 

„On chodil na francouzštinu, [ale] často neměl peníze. [Ale] protože hodně mluvil a seznámil mě se 
spoustou věcí, které jsem neznala, tak mě to velice zaujalo a považovala jsem to za důležitější než pár 
korun.“ 

8.3.2. Plný život přítomného okamžiku 

„Proto správné poznání, že smrt není ničím vzhledem k nám, umožňuje nám plně užívat smrtelného života, nepřidávajíc 
k němu nekonečný čas, nýbrž zbavujíc nás touhy po nesmrtelnosti.“ (Ep. III, 125) 
 
„Je třeba mít na paměti, že budoucnost ani není v naší moci, ani není zcela mimo naši moc, abychom ani zcela jistě 
nečekali, že přijde, ani nezoufali nad tím, že zcela jistě nepřijde.“ (Ep. III, 127) 

                                            
 

232 M.H.: „Takže u nás se sice začínalo v půl osmé, ale končilo se v ty tři čtvrtě na dvě a pak zbyl prostor. Za hroznou cenu tedy, to 
musím říct. Protože to, co člověk věnoval odpoledne rodině, tak to musel věnovat v noci práci. Já dokud jsem byla mladší, tak 
když jsem uspala Veroniku, tak jsem šla dělat přípravy. Když jsem byla starší, tak už mi to nešlo, tak jsem vstávala ve čtyři 
hodiny ráno a dělala jsem přípravy ráno.  A písemky jsem opravovala někdy třeba i celou noc. Ale ten prostor byl. No a to třeba 
ta Veronika [dnes] nemá.“ 
233 M.H.: „Takže mi tehdy švagr sehnal místo na elektrotechnické fakultě ČVUT [...] A přitom jsem si tam tehdy našla taky ještě 
vedlejší zaměstnání, protože oni vydávali skripta, [...] takže jsem jim přepisovala na cyklostylové blány skripta. A měla jsem s tím 
ohromný úspěch. Jenomže mě to pochopitelně nebavilo. Takže jsem naříkala, že kvůli tomu jsem tu filozofickou fakultu horko 
těžko nestudovala.“ 
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Co má Epikúros na mysli užíváním života „plně“? Míní tím žít tady a teď 
a nestarat se o to, co přinese budoucnost, jež není v moci člověka. 

Jiří Bartys se ke svým plánům se zaniklou obcí Poklid vyjadřuje zcela 
v souladu s Epikúrem:  

P. H.: „A jaké jste měli úplně původně plány?“ 
J. B.: „Chtěli jsme tam jenom tak žít. Využít prostor, teď a tady.“ 
P. H.: „Ty jsi ale skoupil půl vesnice?“ 
J. B.: „Tak to jsem ale neřešil já, to jde tam svrchu. Já jsem měl být jenom ten, který do toho dá penízky, 
a pak jsem byl ten, který vydržel.“ 

Jiří Bartys si uvědomuje, že čím víc člověk na svých plánech lpí, tím je 
zranitelnější: 

„Já třeba to mám tak, že bych ten prostor chtěl využít. Osobně cítím ten potenciál jako takové ozdravně-
vzdělávací centrum. Je to spousta práce a já tak jako spěchám pomalu. Protože když do něčeho jedeš, 
investuješ peníze a veškerou energii a pak buch, černá díra? Tak já si ty tři roky říkám: ,Jen v klidu‘.“  

Jiří Bartys žije rád v klidu.234 Díky tomu, že svůj život neřídí podle předem 
stanoveného plánu, si může vychutnat pocit svobody: 

„Já fakt neplánuju. Plánovat, to je jako chodit do vyschlé rokle na ryby.“  

Petr Stoklasa vypráví, že plán v životě sice měl – chtěl jít studovat lesnickou 
fakultu – ale věděl, že tohoto cíle nemůže dosáhnout přímo (nebyl členem KSČ). Zvolil 
proto jinou taktiku. Smířil se s touto situací a jako alternativu si zvolil studium na 
fakultě strojní. Pak už jenom vyčkával, až přijde v životě ten správný okamžik, a ten se 
skutečně dostavil:  

„[...] ale nemohl jsem tu lesařinu dělat... Tak já jsem šel na průmyslovku strojní na Vsetín s tým, že si 
udělám průmyslovku, a že třeba když se mi to bude dařit, tak budu dělat další školy, nebo nepůjdu do 
školy, to se uvidí. No a tak z průmyslovky jsem šel na strojárnu do Brna na Vysoké učení technické, 
fakulta strojní. A ve třetím ročníku jsem přešel potichúčky, aby to nevěděli straníci, na Mendelovu 
univerzitu.“ 

Jiří Mičánek má ze své třítýdenní cesty po západní Evropě mnoho zkušeností 
s tím, jak lze žít bez toho, že by se člověk zabýval tím, co bude zítra. Když nebylo zbytí, 
přespal ve vagónu na kolejích235 nebo potkal někoho, kdo byl ve stejné situaci jako on 
a dostalo se mu tak buď rady, nebo přímé pomoci. 236  

                                            
 

234 J.B.: „Zima je přece o tom, se vyklidnit, udělat si pohodu a ne se honit. V téhle době se najelo na úplně jiný biorytmus. ,Shon‘ 
a ,potřebuješ‘ a ,abys měl‘, a tak dále. Já jsem se nenarodil jako biorobot. Tady můžu dýchat a normálně být.“ 
235 J.M.: „No a tam [v Digne-les-Bains] jsem potom přespával na kolejích ve vagóně.“  
236 J.M.: „Teď jsem si říkal: Co v té Paříži budu dělat? Prvně si musím sehnat něco na přespání, protože v Paříži jsem se chtěl 
samozřejmě zdržet. Naštěstí jsem měl kliku, že tam taky jeli zrovna nějací kluci a říkali: ,Cité université, to je univerzitní 
městečko, [...] pojeď s námi, tam je levný ubytování.‘ Takže jsem se s nimi napojil a tam jsem se ubytoval. [...] No a pak už jsem 
tam vegetil sám.“  
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Jiří Mičánek také rád vzpomíná, kolik toho prožil se svým řeckým přítelem na 
cestách jenom díky tomu, že jediný jejich plán před cestou byl, že se vydají na cestu. 
Starost o peníze byla to poslední, čím se zabývali.237 

„[...] to poznání světa jsem měl jinačí. Já nevím, v seně jsme spali. [...] Když jsme jeli do Bulharska, tak 
jsme spali pod mostem. [...] Na hranici republiky do Komárna jsme jeli vlakem, s tou jízdenkou ,zadarmo̕ 
[...], abychom ušetřili. A odtamtud dál už jsme jeli stopem. [Když] jsme oba spolu jeli do Chorvatska 
(tenkrát Jugoslávie) stopem, tak tam jsme taky zažili takovou příhodu, kdy jsme tam jednou do křoví 
zahodili kus chleba. Po dvou dnech, když jsme odtamtud nemohli odjet, jsme si ten chleba i dokonce našli 
a byl ještě k jídlu.“  

Pavel Cesnek se v Rusku naučil, že v této zemi obzvlášť není na budoucnost 
spolehnutí:  

P.H.: „A na co je Rusku největší spolehnutí, když je většina věcí ,na vodě‘?“ 
P.C.: „Že všechno bude jinak. Na to když si na to zvykneš, tak je to v pohodě. (smích)“ 

Pavel Cesnek umí rozdělit problémy do menších částí a ty potom řeší jeden za 
druhým. Dokud nenajde řešení prvního problému, neřeší problémy následné: 

„[...] podíváš se na fabriku a řekneš si: no to není možný. Ale když tu fabriku rozdělíš do menších kousků, 
jako každý problém se dá rozdělit do dílčích částí, vždycky to má řešení. Nikdy jsem nebyl v situaci, kdy 
by to nemělo řešení. Nikdy. Všechno se dá řešit.“  

Karel Janeček si uvědomuje, že úspěšnému zavedení jím navrhovaného 
volebního systému do praxe bude předcházet obsazení poslaneckých (nebo 
zastupitelských) úřadů těmi lidmi, kteří nehledí na své osobní zájmy a nestarají se 
o krátkodobý profit nebo o dlouhodobé zajištění vlastní budoucnosti, ale pojímají 
politiku jako službu státu, tady a teď:  

„My potřebujeme, aby lidé měli respekt k těm, co řídí společnost a [aby] to ti lidé dělali kvůli tomu, že to 
mají jako poslání, službu. Že dělají něco důležitého a mají od těch lidí respekt. A musí za to být dobře 
placení. To je taky – chtít, aby to dělali zadarmo, je nesmysl. No a to věřím, že se toho dosáhne. Souvisí to 
i s tím, že ten systém je logicky nastavený tak, že podporuje ty, kteří se snaží dělat tu politiku jako službu 
spíš než jako krátkodobý prospěch.“  

Milena Hrubá se od dětství velice zajímala o to, co by se mohla naučit. Když 
už se něco učila, snažila se to naučit, jak nejlépe dokázala, aniž by se zabývala tím, kde, 
jak a kdy v životě nabytou dovednost uplatní. Už v dětství se naučila německy, hrála na 
klavír, později chodila na latinu, vystudovala obor čeština-dějepis. Sportovala, žila 
kulturně.238 Na mnoha místech rozhovoru vysvítá, jak všechny své dovednosti postupně 
v životě dokázala uplatnit. Díky licenci lyžařského instruktora mohla vyjet se svou 
třídou na hory, ke klavíru se vrací dnes kvůli vnučkám a němčinu využívá stále: 

„[...] německy jsem se naučila docela dobře, což se mně v životě opravdu docela hodilo. Vždyť jak jsme 
dělali tu akci s lucemburskou školou, tak ta část vaší třídy, co to dělala v němčině, no tak to jsem s nimi 
dělala já. Musela jsem i přednášet něco německy a provázet je německy, takže němčina se docela hodila. 

                                            
 

237 J.M.,: „[...] vítězství bylo, že vlastně jeden devizový příslib se hodil pro dva lidi, takže jsme jakoby byli... Mohli jsme být ostudy, 
že nemáme peníze na to, abychom tam mohli nějak žít. Ale my jsme věděli, že stejně nebudeme spát v žádném hotelu. Že peníze 
na cestu nepotřebujeme, že se nějak.. [protlučeme].“ 
238 M.H.: „[...] A musím říct, že jsem si to studium svým způsobem docela užila. Protože tam byla spousta chytrých lidí 
 s podobnými zájmy, jako jsem měla já. Takže jsme vymetali divadla, koncerty.“ 
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I teď se mi hodí. Protože Saša [druhý životní partner], ten emigroval do západního Německa a žil asi 
pětadvacet let v Mnichově. Má tam syna, ten tam žije doteď, takže i teď se mi němčina ohromně hodí.“ 

Milena Hrubá vypráví, že nad budoucností se v mládí zamýšlela celá její 
generace. Tehdy se zdálo, že socialistický režim bude trvat na věky, a tak i její 
vrstevníci zvažovali, zdali je moudré mít děti, nebo raději ne. Nakonec převážil názor, 
že nejlepší bude starat se o to, co dětem ze sebe předat (což se ovlivnit dalo), než v jaké 
perspektivě budou žít (což bylo mimo dosah individuálního vlivu): 

„[...] na druhou stranu, i my jsme tohle řešili, když jsme byli mladí. Jestli mít děti do tohohle světa. 
Protože naše budoucnost taky nevypadala vůbec optimisticky. My jsme si vůbec nedovedli představit, že 
to někdy skončí. My jsme žili v přesvědčení, že v tom opravdu můžeme prožít celý život včetně těch dětí, 
což nás hrozně limitovalo. [...] Vím, že jsme o tom vedli sáhodlouhé diskuse, protože tehdy se nechodilo 
moc do hospody, tehdy se scházely party přátel po domácnostech. A řešilo se tedy, zda manželství ano, 
nebo ne. A děti zda ano, nebo ne. A vím, že jsme tehdy říkali: I za třicetileté války se rodily děti. Prostě to 
musíme udělat tak, abychom jim dali, co nejvíc dokážeme.“ 

Milena Hrubá ovdověla v necelých sedmatřiceti letech, její dceři bylo deset let. 
Rázem se tak musela vyrovnat s tím, že budoucnost nemá ve své moci:  

„Takže to bylo dost náročné období. Na druhou stranu zase člověk potom, když má dítě takhle malé, tak 
funguje na povinnost. Že tu rodinu je třeba zajistit. A že všechno musí fungovat tak, jako fungovalo dřív. 
Je třeba, aby byla pohoda, aby nic nescházelo. Takže na to se dá ,jet‘ řadu let.“  

Každý obyčejný den byl ve srovnání se dnem, kdy se Mileně Hrubé převrátil 
život naruby, šťastný.  

„[...] když je všechno v pořádku, tak je to šťastný den. [...] Jasně, že to člověka poznamená. Jasně, že to 
nebylo nejjednodušší. Ale na druhou stranu si myslím, že co člověka nezabije, to ho posílí a určitě ho to 
nasměruje daleko víc ještě k tomu, že si váží těch úplně nejobyčejnějších věcí.“ 

Suzette Hejdová vypráví, že v životě člověka jsou momenty, kdy musí udělat 
to, co považuje za správné, aniž by si připouštěl, jaký dopad to bude mít na jeho 
budoucnost. Její manžel právě z těchto důvodů podepsal Chartu a ona tomu, na rozdíl 
od svých rodičů, dobře rozuměla: 

„A později, [to už můj otec] pochopil a viděl, jak Zbyňkovi kvůli názorům neumožnili pracovat a tak dále. 
Maminka se mě ptala: ,Proč podepsal Chartu? Proč vyhledával problémy, když už tu byly?‘ (smích) 
Samozřejmě, oni Zbyňkův postoj nepochopili.“ 

Suzette Hejdová dále vysvětluje, že svého muže velice obdivovala právě pro 
jeho skromnost. Žít vedle člověka, který věděl, kdo je, dodávalo životu důstojnost, byť 
byla rodina socialistickým režimem stigmatizována:  

„[...] přesto zažil [Zbyněk Hejda] i velké stavy úzkosti! I to jsem s ním někdy zažila. Ostatně, pocit 
pomíjivosti vyjadřuje i ve své poezii. Zbyněk si neustále uvědomoval, že to, co dává životu intenzitu, co 
život naplňuje, všechno, co má rád, jeho pocity i vidění – tohle všechno jednou zmizí. S tímhle vědomím 
žil po celý život, až do konce. Nikdy se nepovažoval za opravdově věřícího křesťana, protože žil 
v nejistotě. Nevěřil, že po životě přijde něco jiného. Ale zároveň nedělal nic tak, aby si to tady užil co 
možná nejvíc na úkor někoho! Na úkor poctivosti nebo na úkor kultury. Rozumíte, tohle mě na něm 
fascinovalo.“  
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8.3.3. Nevyrušitelnost 

„Když tedy pravíme, že svrchovaným cílem je slast, nemíníme tím rozkoše prostopášníků ani rozkoše spočívající 
v požitkářství, jak se domnívají lidé, kteří naše učení neznají a s ním nesouhlasí, nebo si je špatně vykládají, nýbrž stav, 
v němž člověk necítí bolest v těle ani neklid v duši.“ (Ep. III, 131) 

Nevyrušitelností má Epikúros na mysli takový stav, kdy člověk nepociťuje v těle 
ani bolest, ani neklid v duši. Měl by to být tedy stav, kdy člověk dokáže být sám se 
sebou spokojený a nenechá se ovlivnit stavem vnějšího světa. 

Jiří Bartys stavu spokojenosti dosahuje například tehdy, když se kochá 
přírodou. V zimě dokáže dlouhé hodiny pozorovat divočáky nebo jeleny,239 v létě rád 
poslouchá včely.240 

Jiří Bartys díky svému zaujetí pro přírodu dokáže ze svého života vytěsnit 
pozlátko vnějšího světa. Popisuje to na příkladu krásných slečen, které v přírodě nevidí. 
Jeho mysl tím pádem netěká,241 ale je v klidu: 

„Dneska holky dělají všechno, jenom aby se čančaly. Nejsem žádný úchyl, ale půjdu po hlavní třídě města 
a podívám jednou, podívám se podruhé. Jestli je někdo tak dokonalý, tak já jsem ze sedlácké krve. Mně by 
to už těkalo. Ruší mě to. Ovládnu to, zvládnu to, ale už mě to ruší. Tady když jdeš, tak v tomhle směru 
máš úplně jasno: jdeš krásnou přírodou. Jdeš stromama. Tam nic takového neřešíš. Můžeš si večer 
vzpomenout, že bys tak jako někoho pohladkal, ale to je v klidu. 

Jiří Bartys reflektuje, že vyrostl na šumperském panelovém sídlišti, takže sepětí 
s přírodou mu chybělo a přírodu vyhledával už od dětství.242 V Rychlebských horách 
žije tak, jak ho to baví,243 a pracuje sám pro sebe tak, aby mu bylo příjemně.244 Jasno má 
i v tom, že počítač by do jeho života vnesl neúnosné vytržení: 

„Přemýšlel jsem o počítači. Říkám si: ,Jiří, ne.‘ Protože i když budu civět do toho největšího prázdna, tak 
pořád je to větší zážitek, než do počítače! Já mám strach, že bych to nedokázal ukočírovat. Teď už to tak 
nepraktikuju, ale dřív jsem na tom dokázal ,projet‘ i noc, jak jsem to jako neměl. Nevisím tam na 
nějakých úchylárnách, dívám se na něco zajímavého – ale co? K čemu mi to je? Je mi to stejně úplně 
k ho[]nu. Ráno jsem jako zombie.“ 

Jana Ledvinková vypráví, proč má ráda řecký způsob života založený na 
pravidle Spěchej pomalu. Vnáší totiž do životního stylu klid a pohodu:  

                                            
 

239 J.B.: „V zimě ti tam přichází jedenáct jelenů, ty je znáš. Vidíš divočáky. Letos mám takový zážitky s divočákama, že jsem 
takový zážitky nikdy neměl. Když pozoruješ malinký selátka v pyžámku na třicet metrů tři čtvrtě hodiny – paráda.“ 
240 P.H.: „Takže taky pozoruješ sám sebe?“ J.B.: „No, někdy to není vůbec hezký pohled. Když se unavené líné prase jenom válí. 
Poslouchat třeba včely. Což když jsem řekl domorodcům, že jsem poslouchal včely pod lípou, tak to vůbec nemohli pochopit. Oni 
totiž jenom pracují, nebo pijí, teda slaví. To je jediný vzorec.“ 
241 J.B.: „Hlavně jsem chtěl říct, že jde o tu mysl. Klidně dvacet načančaných, ale v ten okamžik a někde jinde. Ne aby mě to takhle 
těkalo. V normální realitě, kdy mám být teď tady s tím Všehomírem, s tím pánem Bohem, tak abych řešil takovéhle nářezy, 
jenom kvůli tomu, že holčičky se dneska chcou vystavovat? Proč mám čučet tady na tohle? Proč mám kupovat tady toto? Nač?“ 
242 J.B.: „Ale přijdeš do toho paneláku a nic nemusíš. Tvoje náplň je sportovat, učit se, nic jiného. Takže já jsem zmizel do těch 
lesů, když jsem potřeboval.“   
243 P.H.: „Civilizace tě ruší hodně?“ J.B.: „Tak já mám rád klid. Žít tak, jak chci a jak mě baví. Tohle mě fakt baví. Mystici nebo 
esoterici si můžou říkat naučky o tom, že tu mysl ovládneš i ve městě – ano, může to být i pravda. Ale pro mě, já si klidně 
přiznám, že jsem na úrovni, na jaké jsem a jsem tam radši.“ 
244 P.H.: „Unavit se dokážeš?“ J.B.: „Tak prací. Fyzickou. Ale příjemně. Zaplať pámbu nad sebou nemám ,drába‘ a můžu si se 
svýma silama hospodařit, jak chcu. Když jsem měl jet na sto osm procent, tak to beru jako posilovnu. Ale tady mám klid, tak si to 
můžu dělat tak, jak by to dělal asi Priessnitz. Prostě v klidu.“ 
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„To pravidlo mluví samo za sebe. Pospíchej pomalu. I my ho doma máme a vůbec ho neposloucháme. 
Život není o tom, aby se člověk věčně za něčím honil. Věčně splňoval kvóty, věčně musel být stoprocentní. 
O tom ten život není. Život je nádherný ve své nedokonalosti. V tom je nádherný. Jenže my na to dost 
často zapomínáme.“  

Petr Stoklasa vypráví, jak vypadá okamžik, kdy ho posedne múza a kdy pracuje 
tak, že nevidí ani neslyší: 

„Sice kšefty sú. Ale je pěkné, když někdo vám řekne ,Jéžiš, vy děláte pěkné věci, to musíte mít dar od 
boha‘. Je to ale asi pravda. Protože jiný chytne to dlátko a neví. Nepřistúpí k temu dlátku, jak by to mohl 
pěkně opracovat. Je též pravda, že já umím dost pěkně, nebo nechcu sa chválit, ale pěkně kreslit nebo 
malovat. Takže já si to všecko namaluju sám na to dřevo. A pak jedu. Pak, jak říkám, chytne mňa ta 
múza a ,Mámo, kafe, pivo, lebo to nestihu!‘ A múza jede. Mám ten obraz zlepený [připravený], formát 
z té fošny, je to ohoblované. Mám to nakreslené a vidím, jak to bude vypadat. Já vidím, co je zadek, co je 
předek, jak to vynikne. A řeknu mojí: ,Tak co, co temu budeš řikať?‘ ,Tož já tam vidím čáry, je to obrázek. 
No to je jako když namaluješ... To já nevím. Až to bude hotové, já ti řeknu.‘ [řekne ona]“ 

Petr Stoklasa se podobně jako Jiří Bartys cítí nejvíce spokojený v sepětí 
s přírodou. Uvažuje proto o tom, že do budoucna na svých pozemcích zřídí jelení nebo 
daňčí oboru: 

„Ale uvažuju, že si buď udělám oboru a v ní budu mít jelení nebo dančí zvěř. Anebo jak je ten Státní 
zemědělský intervenční fond, tak sú ty dotace různé, tak jsem si říkal... Bavil jsem sa s tými pány 
papaláši, že existuje třeba druh (zvíře), který je na vyhynutí. A aby sa zachoval ten rod nějaký, alespoň 
ten druh toho zvířete, tak že bych ho choval. Takže sú třeba kozičky kamerunské nebo ty malé červené 
kravky, co sú...“  

Jiří Mičánek popisuje, že na cestách ho překvapilo sice leccos, vyložený neklid 
ale cítil u moře, kde ležela poloodhalená děvčata: 

„Přiznávám, že [...] když jsem přišel potom někde na pláž, abych se vykoupal, tak jsem hledal místo, kde 
nebudou blízko žádné mladé holky. Kde vlezu někam, kde mě to nebude dráždit, zjednodušeně.“ 

Karel Löbl vzpomíná na radostné okamžiky, které pociťoval při práci 
s mikroskopem:  

„Radost jsem prožíval v rodině, v prostředí kamarádském či bratrském. Když jsem na základě studia 
mohl být platný svému kolektivu. Když jsem při mikroskopování objevoval ve slitinách kovů nové 
strukturní fáze, stanovil některé jejich vlastnosti a nové oceli a slitiny zaváděl do výroby. Nebylo to nic 
k zvláštnímu ocenění, ale pomohlo to dále zcelit náš kolektiv, upevňovat přátelství, dostávat zajímavé 
úkoly a je řešit. Potěšení přinesl každý udělený patent, každé sdělení a odborný článek publikovaný 
v zahraniční technické literatuře.“  

Pavla Cesneka povznášejí okamžiky, kdy přestavuje strukturu továrny tak, aby 
byla funkční:  

„Já mám rád, když je ta práce, já tomu říkám hluboká orba. [...] Na začátku lidé změny nechtějí, [je] 
obrovský odpor. Lidé si stěžují, píšou akcionářům: ,Cesnek přišel, vyvádí tam věci, kterým nerozumíme, 
nechápeme, nechceme...‘ To mě baví. Když měníš psychologii té fabriky. Vyhazuješ lidi, kteří jsou 
nepohodlní, protože to nedělají dobře. Pijí nebo tisíce [jiných] důvodů. Nebo jsou neschopní. Takže mě 
baví ta fáze, taková ta hrubá, kdy ty formuješ něco nového. Novou strukturu nebo jak to nazvat správně. 
Potom, když už jenom, jak se říká ,šlifovat̕, to je brousíš (vybrušuješ), tak to už je nezajímavé. 
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Pavel Cesnek také vysvětluje, že musí být prvního půl roku na práci zaměřen 
víc jak robot, aby mohl provést restrukturalizaci továrny úspěšně.245 Vypráví, že změny 
dokáže zavést navzdory vnějšímu odporu:  

„[...] generální ředitel fabriky je klíčová postava, protože dokáže tu firmu během velice krátké doby 
poškodit, když ty věci řeší nekompetentně, ale dokáže ji taky nastartovat. Třeba v Lugansku jsem jediný 
já chtěl změny. Jediný – a procedil jsem to přes fabriku.“  

Problémy továrny Pavel Cesnek analyzuje a dokáže dohlížet na to, že je jeho 
podřízení řeší v souladu s jeho pokyny. Plnění úkolů považuje Pavel Cesnek za způsob, 
jak dát továrnu do životaschopného stavu. Od svých podřízených proto vyžaduje stejné 
zaměření pozornosti na plnění úkolů, jakou má on sám:  

„[...] protože já když si něco zapamatuju, tak do té doby, než je to vyřešené, tak to z té hlavy nevyškrtnu. 
Vzpomenu si na to třeba za týden nebo za čtrnáct dnů, ale jdu si to zkontrolovat, jestli je to hotové. 
A nedej bože, když to není hotové. Ten člověk to pak pocítí. Buďto ho potrestám, a potrestám ho na 
penězích, protože se snažím, aby ta motivace byla finanční, anebo ho [propustím] rovnou, když je to 
něco závažného. Protože ty lidi musí vědět, že kultura je plnění úkolů. [...] máš termín a jedeš.“ 

Karel Janeček rovněž tematizuje sílu racionálního myšlení. Vysvětluje, že 
spokojenost pociťoval, když pochopil, že nesmí ustoupit od zaměření své mysli: 

„[Já si] uvědomuju sílu [toho] racionálního myšlení. Stát si za svým. Vědět, jak jít za svým. To byly 
zkušenosti. Třeba když jsme krachli, [...] nebo když jsem začal, tak první peníze, který jsem vydělal, tak 
jsem prohrál. [...] to jsou věci, které člověka v jistém smyslu posilují.“ 

Milena Hrubá hovoří o zaměření mysli také. Od dětství ráda četla, což byl také 
důvod, proč si vybrala studium češtiny a dějepisu.246 Čtení je pro ni chvíle klidu, bez níž 
si život nedokáže představit: 

„Já jsem se nejdřív smála manželovi, když měl několik knížek na nočním stolku, ale pak jsem to měla 
taky tak. Měla jsem nějakou beletrii, která mě bavila. Pak jsem měla nějakou beletrii, kterou jsem 
potřebovala načíst kvůli učení. Pak jsem tam měla nějakou populárně naučnou knížku, pak jsem tam 
měla nějakou odbornou knížku a pak jsem tam měla něco v němčině. Podle stavu ne mysli, ale spíš těla, 
podle úrovně únavy, jsem vybírala. No a odborná literatura, případně odborná literatura v němčině, ta 
uspala po dvou stránkách.“ 

Suzette Hejdová popisuje, že v období normalizace žila jejich rodina pod 
soustavným tlakem státní bezpečnosti, jež nutila Zbyňka Hejdu k vystěhování ze 
země.247 Vysvětluje, že u nich doma nikdy nebylo zapotřebí jakkoli emigraci 
tematizovat. Oba věděli, jaký život chtějí žít, i kde: 

P.H.: „On by ale býval mohl odjet, díky vám by nejel úplně do neznáma?“ 
S.H.: „Zbyněk... Mezi námi to bylo takové, že jsme o tom ani nemuseli mluvit. Bylo to jasné hned od 
začátku. To já přijela za ním s tím, že tady budu žít. On by za mnou nikdy nejel. Zbyněk byl člověk, který 

                                            
 

245 P.C.: „Oni [ti lidé] se občas snaží tě citově zaháčkovat, ale... Já se tohle snažím prvního půl roku eliminovat. Protože prvního 
půl roku musím být víc jak robot.“ 
246 M.H.: „Naši nás vedli ke čtení. Četli nám a já jsem uměla číst, ještě než jsem šla do školy. Takže jsem hodně četla. Což se 
u češtiny bezesporu hodí. To si myslím, že je jeden z důvodů, proč to člověku potom jde samo. Ten dějepis mě taky hrozně bavil 
a taky jsem se ho nemusela učit.“ 
247 S.H.: „Tohle pochopili velice dobře, ti estébáci. A když pochopili, že Zbyněk... Oni chtěli mermomocí potom, co Zbyněk podepsal 
Chartu a pak vstoupil do VONSu [Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných], ho chtěli přesvědčit, aby se vystěhoval. Pořád. 
Říkali mu: ,Druhý den budete mít pas.‘“  
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naprosto nepotřeboval utéct ze své země. I když tady nebyl z mnoha a mnoha důvodů spokojený. Zničil si 
zdraví a podobně. Léta letoucí neměl kde bydlet. Je pravda, že hodně těch socialistických podmínek 
otrávilo Zbyňkovi život. Ale že by odjel? On byl spjatý s tímhle světem. Byl to člověk, kterému hodně 
záleželo na jazyku. On uměl německy, učil se francouzsky, ale jazyk jeho vyjádření, to byla čeština. Také 
si tu vytvořil svůj okruh lidí a kultura pro Zbyňka, to byla především zdejší kultura. Znal to, co se tady 
vytvořilo během několika století. Miloval například historii počátku českých dějin. Miloval středověk, 
o němž měl rozsáhlé znalosti.“ 

8.4. Životní styl vnější, resp. spravedlnost (dikaiosóné)  

„Přemítej tedy o těchto věcech a jiných jim příbuzných ve dne v noci sám u sebe i s druhem sobě rovným a nebudeš nikdy 
ani v bdění, ani v snění znepokojen, nýbrž budeš žít jako bůh mezi lidmi. Nijak se totiž nepodobá smrtelné bytosti člověk, 
který žije mezi nesmrtelnými dobry.“ (Ep. III, 135) 

8.4.1. Respekt k druhému 

„K čemu jsem tě ustavičně vybízel, to čiň a o to pečuj, uvědomuje si, že to jsou základní pravidla krásného života.“ 
(Ep. III, 123) 

Mezilidské vztahy považuje Epikúros za užitečné z toho důvodu, že právě jejich 
prostřednictvím člověk naplňuje, co předtím nahlédl rozumovou úvahou jako prospěšné. 
Důležitý je pro Epikúra i vztah mudrce ke svým žákům. Nestačí totiž nahlédnout, co je 
životu prospěšné, důležité je tento náhled předat i druhému.  

Jiří Bartys má zkušenost s přátelstvím lidí, žijících v Rychlebských horách, 
které je podle jeho slov daleko hlubší a upřímnější, než přátelství lidí žijících ve 
městě.248 Vzpomíná také, že vazbu k Rychlebským horám získal vlastně náhodou, díky 
návštěvě „pantáty“, který mu vyprávěl o jestřábici.249 Spřízněné duše poznává Jiří 
Bartys podle řeči. Vrací se k tomu, s kým najde společnou řeč, tedy podobný srdečný 
zájem o věc:  

„Takže když jsem měl volný čas, tak se sbalím a řeknu si: ,Tenhle víkend půjdu tady do té hospůdky.‘ Tak 
se poznáš se všema, vytipuješ si ty normální lidi. Přes to srdíčko je poznáš velice záhy, protože jich tady 
není tolik. Třeba přes ty myslivce, to jsou takový báječný lidi, kteří něco ,jedou‘ a můžeš s nimi jednat. 
Krása.“ 

Jana Ledvinková žije na řeckém ostrovu Zante. Pokud navazuje kontakty 
s místními obyvateli, zpravidla je nutné, aby se představila. Zmiňuje, že už samotné její 
jméno je základem přátelských vztahů, které na ostrově navazuje: 

„Obvykle když řeknu, že jsem Jana, tak mám dvě odpovědi. Buďto: ,Já jsem Janis.‘ Čili Honza. Anebo: ,Víš, 
že Jana je řecké jméno?‘ Říkám: ,Ano, vím.‘ Díky tomu jménu to mám všude otevřené.“ 

Petr Stoklasa vzpomíná velmi rád na to, jak se v jeho dětství roznášely gúry 
(výslužka) po sousedech a jak rád si při této příležitosti se sousedy popovídal250 a mnohé 

                                            
 

248 J.B.: „No, v tom městě to vypadá, že lidi fungují přátelsky, ale tady je to ještě přátelštější. To je neuvěřitelné. Já jsem tu byl 
nový a okamžitě byli přátelští.“ 
249 J.B.: „Začalo to na základě setkání s takovými staříky, kteří nás ubytovali. Pantáta, kterého mám dneska moc rád, tak začal 
mluvit o jestřábici. Mě sokolnictví vždycky lákalo a u nás nebylo kde. Takže jsem se seznámil, najednou jsou to parádní lidi. 
Nejdřív jsem si říkal: ,Palice zelená, myslivci‘. Že to jsou jenom vrazi. Nejsou.“ 
250 P.S.: „Ale – toho půl prasata jste si nechali a půl prasata jste stejně rozdali druhým, protože – takzvané gúry [výslužka ze 
zabíjačky]. Nosily sa gúry. A to sa chodilo po súsedoch. A to je zajímavé, že já jsem to hrozně měl rád. A navíc, já když jsem chodil 
s tými gúrami, tak já jsem měl už od mala vztah k temu, že jsem si rád povykládal se starými luďmi.“ 
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se tak od nich dozvěděl. Ze stejného důvodu měl rád i období Velikonoc.251 Vřelý vztah 
má i k cizím návštěvníkům, ovšem jen do toho okamžiku, než se začnou v jeho lesích 
chovat nevhodně.252 Část jeho rodiny žije na Slovensku, tudíž slovenskou národnost 
nevnímá jako cizí.253  

Petr Stoklasa vypráví, že v mládí zvažoval, jaké místo k životu si zvolí, a nikdy 
nelitoval, že si zvolil Velké Karlovice. Z jeho reakce je patrné, že místo, kde žije, mu 
velice přirostlo k srdci a nikdy by odtud dobrovolně neodešel. Jak vnímá druhé lidi je 
zřejmé z reakce níže. Petr Stoklasa by v případě ohrožení nebo nouze jako první věc 
zvažoval, jak by druhým mohl v nastalé situaci pomoci, než aby volil odchod do 
bezpečí: 

„Beze všeho šla [manželka], a líbí sa jí tady, víc tady jak v Ostravě. Takže jsem opustil Ostravu taky. 
A tým pádem, když jsem za jiné doby přešel sem do Karlovic, těžko bych opúšťal Karlovice. No stěhovat – 
bych sa nestěhoval. Snad jedině kdyby byl mor, hladomor nebo já nevím co. A to možná též ne, protože 
by sa člověk snažil pomóct tým luďom ostatním. Aby sa to tak sklížilo zase nějak.“ 

Jiří Mičánek dlouze vzpomínal na svého řeckého přítele,254 jemuž za mnohé 
vděčí. Vypráví, že jen díky němu objevil kouzlo cestování.255 Kromě toho se Jiří 
Mičánek dozvěděl mnoho o řecké kultuře. Jeho řecký přítel také hezky maloval, takže 
Jiří Mičánek začal jinak vnímat výtvarné umění,256 ale i spoustu dalších věcí. Velmi rád 
vzpomíná například na řecké zábavy,257 jichž zažil mnoho. Jiří Mičánek přikládá 
tomuto vztahu velký význam, protože díky tomu, že zažil i jiný kolektiv,258 měnil se jeho 
pohled na svět.259 Ke vztahu dvou nerozlučných kamarádů patřilo i to, že se vždy 
dokázali podělit o jídlo.260  

Sílu přátelských vztahů zažíval Jiří Mičánek i na své třítýdenní cestě po 
západní Evropě. Vzpomíná, jak mu pomohl Polák, který ho nejenom ubytoval, ale ještě 

                                            
 

251 P.S.: „A chodí sa s jalovcem a s gořalkú. A děckám cukrové nosíme. A to jsi zaklepal, otevřeli ťa, taks tu  robečku [holku] 
vyšmigrustoval – samozřejmě děcka též. No, a naléls jim štamprlu.“ 
252 E.Z.: „Máte teda takéto zlé skúsenosti s nimi?“ P.S.: „S lufťáky? Veliký. Sú i solidní. Že jim to člověk řekne, on to pochopí, omluví 
sa a já říkám: ,V klidu, možete.‘ Když vidím, že je v pohodě. Ale jak je to nejaký ..., tak prostě já jsem nekompromisní v tem 
případě. No proč bych jako měl ustupovať? On sa musí přizpůsobiť nám, ne já jemu. Já som sa tu narodil, já tady žiju.“ 
253 P.S.: „Za prvý máme rodinu na Slovensku, to je jedna věc.  Ale to je pokřižované vůbec celorepublikově, to bych ani neřekl. Ale 
já jsem sa narodil skoro u slovenské hranice. A vůbec mě to... Já potkám Slováka, povykládáme si o čemkoliv, není problém.“ 
254 J.M.: „Jmenoval se Dimitris Jakovidis. Řek. [...] Aniž jsem to tušil, tak se z nás stali dva velmi nerozluční kamarádi. Chodil jsem 
s ním do řeckých rodin, po řeckých zábavách.“ 
255 J.M.: „On mě vlastně začal učit žít více takovým tím ne peciválským způsobem života, takovým bych řekl tím šumperským. 
A začal mě vytahovat ze Šumperka ven.“ 
256 J.M.: „A on uměl malovat. Poprvé v životě jsem s ním šel na výstavu nějakých maleb a on mi ukazoval: ,Vidíš tady ten detail, 
jak tou tužkou to musel vyčárovat.‘ Poprvé mě vlastně uvedl, že jsem začal na ty malby koukat jinak než doposavad.“ 
257 J.M.: „Ty zábavy, ty jsem úplně miloval. Tam se tancovaly ty tance, kdy se držíme kolem ramen. Je tam žena a ti muži se 
střídají, dělají jí milostné návrhy a tím tancem se jí snaží svést. Takže to jsou takové kouzelné věci, které mě strašně braly. [...] 
Všichni mi vždycky říkali, že tancuju nějak divně. A to mám od těch Řeků, to se mi strašně líbilo. Že to bylo takové podbízivé, 
takové do citu se vcítit než něco odšlapávat.“ 
258 J.M.: „Takže to s těmi Řeky. Žil jsme s nimi v kolektivu, prakticky jsem žil v tom řeckém prostředí, dá se říct.“ 
259 J.M.: „Tím, že on mi tam ukazoval nějaký věci, tak změnil můj postoj vůči tomu, ale to říkám proto, že tím, že to všechno dobře 
uměl, a už měl znalosti od jiných kluků a třeba říkal: ,Pojď, vyrazíme do Prahy.‘“ 
260 J.M.: „No takže s tím Dimou a s těmi dalšími Řeky, to bylo takové ,z ruky do huby‘, takové kamarádské. [...] Když jsme spolu 
jezdívali, tak talíře vždycky vymetené a už jsme si to dělili: tady libové pro mě, tady tlusté pro něho. A doráželi jsme se pravidelně 
vždycky chlebem a míchanými vajíčky. Takhle jsme se vždycky najedli.“ 
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vzal s sebou na baskickou zábavu,261 nebo jak potkal jiného spolucestujícího a ten mu 
dal dobrou radu.262 Zmiňuje i povznášející pocit, který zažil ve společnosti lidí, kteří 
zpívali – ať už v Lurdech,263 nebo v Ženevě.264 Nad průsmykem Tourmalet zažil 
solidaritu spolucestujících, kteří by mu dali všechno, když zjistili, že pochází 
z nesvobodné země.265 

Jiří Mičánek také popisuje, jak mu na vysoké škole pomohlo, když ho podpořil 
učitel.266 Pomocnou ruku mu několikrát podali i jeho kolegové v zaměstnání a mnohých 
si za to, co ho naučili, stále váží.267 Uvědomuje si také, že vycestovat mohl díky jejich 
podpoře. Jeho nadřízení se za jeho návrat museli osobně zaručit268 a i z toho důvodu 
Jiřího Mičánka nenapadlo, že by na Západě zůstal a nevrátil se.  

Vztah Jiřího Mičánka k druhým lidem je patrný z jeho zamyšlení nad tím, jak 
byl rád za změnu nadřízeného. Zatímco s původním ne zcela schopným nadřízeným ho 
práce neuspokojovala, pod vedením nového nadřízeného mohl dělat práci pro lidi:  

„Úplně se změnil celý styl práce. A jak to člověka začne najednou bavit! Když se dělá ta práce pro lidi 
a ne pod nějakou stupidní politickou myšlenkou.“ 

Karel Löbl vzpomíná na mnohé občany, jichž si váží pro jejich životní 
příklad,269, 270 i proto, že jej dokázali inspirovat:  

„Vzorové občany jsem poznával jak v politice, tak i v oblasti výzkumu a jeho aplikaci. Týkalo se to mého 
stranického angažování v dresu ČSNS v tzv. třetí republice, asi dvacetiletého působení jako metalografa, 
kdy mými nadřízenými byli naštěstí komunisté s komplexním myšlením a rovným charakterem, v období 
pražského jara a následně ve složité situaci v normalizačním období.“ 

                                            
 

261 J.M.: „A on říká: ,Tys mě zaujal tou měkkou mluvou, já jsem si myslel, že jsi Polák. Já jsem Polák.‘ A říkal: ,Pojď, pojď s náma.‘ 
A domluvili jsme se velice jednoduše: ženy, víno, zpěv. [...] Nevím už, někde jsme to [bágly] odložili v tom Bayonne, vzali mě na 
baskickou zábavu. Bezvadný. Obrovský dlouhý stůl. Růžová, bílá, červená vína, všechno možné.“ 
262 J.M.: „Ten kluk mě vzal do toho Bordeaux. Já říkám: Kde budu spát? On říkal: ,Pojď se mnou, to byly ty youth hostly...‘“ 
263 J.M.: „Potom jsme tam seděli, to bylo takové krásné. Oni tam zpívají nějaké ty písničky a já jsem jako nevěrec zpíval s nimi. Ale 
takové příjemné, to skutečně člověka uvolňuje, že se tak jako rozplývá v té atmosféře. Nádherné to bylo.“ 
264 J.M.: „No Ženeva. Tam jsem zase byl překvapený. Tam přišel na náměstí sbor ,babiček‘, postavily se a zpívaly. Takové pěkné 
písničky.“  
265 J.M.: „Už v autobusu jsem byl exot, protože když lidi zjistili, že tam mají někoho z Československa, po okupaci, tak jsem pro ně 
byl na jednu stranu, že by mně dali všechno. Byli rádi, že vidí vůbec někoho z takovéhle země. Člověk zažíval pěkné věci.“ 
266 J.M.: „[...] dokonce byli i nějací profesoři, že viděli na očích těch ostatních, že neví, o čem mluví, a na mě viděli, že tuším a 
vidím. Podle takového očního kontaktu. Třeba říkali: ,Pán kolego, říkám to správně?‘ Bylo to už takové verbální a příjemné. A ti 
profesoři člověka tak jako podpořili v tom smyslu, že mu podali pomocnou ruku.“ 
267 J.M.: „[...] můj původní vedoucí odboru, člověku, za kterého jsem strašně vděčný. Měl jsem i [takového] místopředsedu KNV. To 
jsou lidi, kteří mě naučili věcem, které za celou dobu po revoluci mě nikdo už nenaučil. [...] Tak to jsem odbočil, ale že ač to byla 
ta minulá doba, to jsou tedy lidé, ke kterým já mám velikou úctu.“  
268 J.M.: „A krom toho ještě zaměstnavatel, i všichni – můj přímý šéf, partajní organizace, všichni, o kterých jsem ani nevěděl,  
museli říci: ,Riskneme to, myslíme si, že ten člověk se vrátí, podepíšeme se.‘ Poněvadž oni věděli, že když zklamou, že vložili 
důvěru někomu, kdo ji pak zklamal, tak že pak budou mít taky problémy.“ 
269 K.L.: „[prof. JUDr. Jaroslav Stránský] se svým posluchačům snažil vštěpovat nutnost trvale se vzdělávat jako základ schopnosti 
obratné a pravdivé argumentace a tak zacelovat vědomostní deficit z doby nesvobody. Bojoval proti povrchnosti, ledabylosti a 
nízké mravní a odborné úrovni dopředu se deroucích ,revolučních̕ parvenus. Při výkladu celospolečenských vztahů měl často na 
mysli varianty z řeckých a římských klasiků. Nicméně zůstával jakoby naším nejstarším bratrem, příkladným funkcionářem 
strany a my si jeho slov a činů vážili.“ 
270 K.L.: „V paměti mám i jeho [Jaroslava Stránského] solidární postoj s užším vedením ČSNS na již zmíněném posledním 
zasedání ústředního výkonného výboru. A i to, že následně 26. února 1948 se přišel za resignující stranické vedení (Zenkl, Ripka, 
Stránský, Krajina, Firt, Drtina) rozloučit s pracovníky ústředního sekretariátu ČSNS (uvědomujícími si svou sociální labilnost 
v případě nezaměstnanosti), poděkovat jim za podporu, přiznat politickou porážku a sdělit desorientovaným, že jim nikdo 
nebude vyčítat, budou-li loajální i k novému vedení. Byl realista. Do budoucna nic nesliboval. Přítomní ho chápali.“ 
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Karel Löbl si uvědomuje, jak důležité jsou mezilidské vztahy založené na 
solidaritě. Ve svém životě totiž zažil, že solidarita zmůže mnoho:  

„Mám obavu z propadu sociální soudržnosti. Když zmiňuji obavu z propadu sociální soudržnosti, 
vytanou mi na mysli vzpomínky na velkou hospodářskou krizi 30. let minulého století. [...] Na schůzi 
rodičů sdělila [třídní učitelka], že dotyčný kluk pochází ze sociálně slabé rodiny s nezaměstnaným otcem 
i matkou, kde děti mají jen jedny boty, do nichž nezatéká. A ty si půjčují... Byla uspořádána sbírka. 
Mladšímu vynesla dva páry údajně velmi zachovalých bot [...] Můj spolužák dostal nové boty od Bati 
za 39 Kč a několik párů teplých ponožek.“ 

Z níže uvedené vzpomínky Karla Löbla na setkání s Ferdinandem Peroutkou je 
také zřejmé, že vztah k druhému nelze založit bez vzájemného porozumění – což není 
nic samozřejmého: 

„V pamětníkovi sedícímu před námi [F. Peroutkovi] s dýmkou u kulatého stolku jsme spatřovali 
legendární osobnost, které jsme nedokázali položit koncepční otázku, natožpak s ní promyšleněji 
diskutovat. Někteří z přítomných se zaujetím sledovali, jak náš host obřadně v průběhu rozpravy 
vyklepává a nacpává dýmku, jak ji zapaluje a pak s pocitem spokojenosti bafá...“ 

Pavel Cesnek posledních osm let pracuje v Rusku a na Ukrajině. Tato místa si 
nevybírá náhodou, ale proto, že je mu blízká ruská (resp. ukrajinská) mentalita: 

„Naštěstí mě tam už nevnímají jako Čecha, ale jako polovičního Rusa, jestli to tak můžu říct, protože už 
jsem tam dlouho. Mně ta mentalita... Já ji mám rád a vyhovuje mi. Vím, jak se s těmi lidmi bavit.“ 

Pavel Cesnek má kamarády všude po světě, mezi Rusem a Ukrajincem nedělá 
rozdíly.271 Ruský jazyk rozeznává tzv. otčestvo, jméno otce za vlastním jménem, což 
Pavel Cesnek nemá:  

„[Já] druhé jméno nemám („otčestvo“), takže všude mi většinou říkají Pavel anebo ,generalnyj‘.“ 

Pavel Cesnek vysvětluje, že kdyby si měl u každého spolupracovníka 
pamatovat obě jména, výrazně by se mu ztížila komunikace. S kolegy si proto tyká 
a otčestva přitom vynechává.272 Dopředu jim vysvětluje důvody, které jej k tomuto 
způsobu oslovování vedou:  

„[...] kdo potřebuje, abych mu říkal otčestvem, tak se to naučím, ale je to složité. Je to velká fabrika 
a hromady jmen a pamatovat si to... Bohužel to ztěžuje komunikaci pro mě. Snažím se podat to těm 
lidem tak, že to není tak, že si jich nevážím, ale že to je pro mě zjednodušení komunikace.“ 

Pro Pavla Cesneka je velice důležité, jakými lidmi se obklopí, protože úspěšné 
nastartování továrny se bez spolupráce neobejde. Ohlíží se proto na to, zda mu 
spolupracovníci ,sedí‘ i lidsky.273 V továrně organizuje i sportovní turnaje, protože sport 

                                            
 

271 P.C.: „Tam i tam, všude mám docela dost kamarádů dneska už: v Ukrajincích, východních Ukrajincích, jednoznačně 
pozitivních. Jsou extrémně pracovití, schopní. Chtějí pracovat i v podmínkách, kde Češi už nejsou ochotní a schopní. Rusové už 
jsou v tomhle blíž nám než Ukrajincům. Ale zase Čech v porovnání s Rusem: my nejsme zvyklí tak trpět jak ti Rusové a nejsme 
schopní jakoby přenášet takový ty životní problémy.“ 
272 P.C.: „Ale já si většinou s těmi lidmi tykám, s valnou většinou. Se ženami si vykám. Ale [...] otčestva jim neříkám.“ 
273 P.C.: „Když někam jdeš na tři čtyři roky, no tak musíš kolem sebe mít lidi, kteří jsou nejenom schopní, ale se kterými je ti 
i příjemně. Některé věci dokážeš skousnout, protože nikdo není ideální, ale stejně chceš mít kolem sebe lidi, se kterými si i lidsky 
sedíš.“ 
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považuje za způsob, jak poznat povahu lidí, ale i jak stmelit kolektiv.274 Navazovat 
přátelské vztahy je v jeho pozici ovšem obzvlášť obtížné: 

„Já byl v mnoha rodinách. Když jsi na nějaké pozici, tak k tobě lidé mají vztah přes tu pozici. Což je někdy 
na obtíž. Ale potom, když s nimi už máš takový lidský vztah, tak už tam nesedí ředitel, ale už tam sedí 
Pavel. To je důležité. Protože zítra mě propustí a budu Pavel. Neumřu jako generální ředitel. [...] Dobré 
je, když [lidé] mají respekt k tomu, co člověk dokázal. Že si tě váží. Neváží si tu pozici, ale výsledky.“ 
 
„[Když] zjistím, že ty za to stojíš, můžeme si spolu sednout a dát si víno nebo tak normálně posedět jako 
lidi. A ta protistrana chápe, že teď sedíme jako lidi, ale zítra jsme zase v práci. Ne každý to umí. Ne 
každý to chápe. A já to dám hned člověku najevo, že tohle je po práci a tohle je práce. Takže my můžeme 
sedět někde v „báni“ [ruská sauna], pijeme vodku, ale druhý den jestli nebudeš v osm hodin v práci, tak 
tě okamžitě potrestám. [...] Mám hodně kamarádů tady z těch krizových momentů, kdy doopravdy 
poznáš, jaký ten člověk je.“ 
 
„Když jsem byl v Lugansku – největší fabrika v regionu – tak jsem byl pro všechny takovej chtěnej kámoš. 
Protože: velká moc, i finanční, fabrika nakupovala. A to nebyli kamarádi, kteří byli skuteční, 
samozřejmě. Ti mě měli rádi, protože měli rádi mojí pozici. A já se vždycky snažím stýkat s lidmi, s nimiž 
nic nemám. Když jdu někam večer do hospody, tak ani nevykládám, kdo jsem. Já to nemám zapotřebí. Já 
chci dělat ty vztahy... Na Lugansku mám doposud kamarády, se kterými jsem nikdy nic neudělal, nikdy 
on ode mě nic nekoupil, já od něho. A s takovými lidmi jsem se snažil stýkat. [...] stýkali jsme se třeba 
i s rodinami. A vůbec jsme nikdy nic spolu neměli finančně. Myslím tím pracovně. A s některými jsem měl 
i pracovně, ale ti lidé pochopili, že tohle je naše role, ale po práci jsme kamarádi. Ne každý tohle umí 
a ne každý to pochopí.“  

Pavel Cesnek klade na své podřízené nároky. Chce, aby si uvědomili, že i oni 
jsou zodpovědní za své podřízené.275 Vyžaduje na nich také, aby v pracovní době 
pracovali, což v Rusku není úplná samozřejmost.276 Hlídá si také zpětnou vazbu toho, 
jak podřízení jeho úkolům rozumí,277 protože dezinterpretace jeho pokynů by měla 
fatální důsledky. Zároveň mu záleží i na tom, aby nepůsobil nedotknutelně. Potřebuje 
naopak, aby podřízení vnímali jeho vůli k dialogu:  

„Tím, jak já se s dělníky bavím, tak oni potom už ztrácí ostych a už se mě tak nebojí. Oni se mě bojí, když 
nedělají. Ale nikdy jsem neudělal to, aby se mě báli něco zeptat.“  
 
„Já mám třeba Den otevřených dveří. Mám pořád otevřené dveře od kanclu. Ke mně může kdokoliv přijít. 
Občas [chodí] i s nesmysly. Ale každou středu od čtyř do pěti mohl přijít člověk. Chodili důchodci, kteří 
tam pracovali na fabrice. Měl jsem schránku generálního ředitele. Lidi tam mohli házet dopisy, různá 
udání taky, všelijaké informace, dobré i špatné.“  

Karel Janeček nachází partnery do diskuse, kteří by rozuměli tomu, co 
navrhuje, v odbornících.278 Je přesvědčený, že jím navrhovaný nový volební systém by 
dokázal do společnosti vnést respekt k politikům:  

                                            
 

274 P.C.: „Protože sport stmeluje lidi a poznáš lidi. Jak se chová ve sportu, tak se chová i v práci. Když se chová neférově ve sportu, 
tak to samé můžeš očekávat i v práci.“ 
275 P.C.: „Říkám: ,Příště budeme dělat poradu pod jinou dírou, nebo pod jiným problémem. Mně to je jedno. Hlavně chápejte, že 
za vším jsou lidi, kteří nesou následky toho, že vy nefungujete.‘“ 
276 P.C.: „V Rusku problém máš přestávky... [...] Nejhorší je, že oni nepracují ty tři čtyři hodiny a navíc ještě pořádně nepracují ani 
když už teda jakoby pracují. (smích) Je to hrozný. Musíš na ty lidi: ,Rebjata [lidi], stačilo, a teď pojďme alespoň těch osm hodin 
odpracovat. Já po vás chci osm hodin odpracovat. Od osmi do půl pátý, je tam přestávka na oběd. Potom si dělejte, co chcete. Ale 
zítra ráno v osm buď zase střízlivej, buď připravenej pracovat a makej.‘”    
277 P.C.: „Ale říkal jsem to i těm manažerům. Mám na vás informace. Lidé jsou lidé. Nejsou to beránci. Takže tam se mnohdy dějí 
věci – a pod mým jménem. Že Pavel to řekl – a mnohdy to není pravda.“ 
278 K.J.: „Přednášel jsem to na Cambridge před rokem a půl necelým a tam to byly zajímavé diskuse. A bylo tam dost lidí, kteří 
tomu rozuměli. Partneři, kteří tomu rozumí dneska, tak to je Cambridge, Stanford.“ P.H.: „Ale co Česká republika?“ K.J.: „V České 
republice jsou to také jedinci, zajímaví lidé, kteří tomu rozumí.“ 
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„Teď poprvé [v historii] díky technologiím, které to umožňují, můžeme žít jako lidé v konsenzu. Já 
vnímám, že v horizontu let bude společnost taková, že velká většina lidí pochopí, že k druhému bude mít 
minimálně respekt. I když ne třeba přátelství, ideálně samozřejmě přátelství, aby se lidé mohli co nejvíc 
přátelit. Přátelství bude víc, já tomu věřím.“ 

Karel Janeček vychází z předpokladu, že zdravá je společnost tehdy, když má 
důvěru k těm, kteří ji řídí. Přátelství považuje za jednu z nejdůležitějších hodnot 
vůbec:279  

„To je právě ta politická věc, že politici nejsou vzorem. Kdy jste slyšela politika, že by mluvil o tom, že by 
lidé měli být víc přátelští, žít v přátelství a že by si mohli pomáhat? Tohle neexistuje.“ 

Karel Janeček věří, že lidé nakonec porozumí výhodám, které by jim jeho nový 
volební systém přinesl,280 a že jej sami budou chtít zavést do praxe.281 Nepředpokládá 
přitom, že by nutně museli být ve svém rozhodování zodpovědní.282 Záleží mu na 
jediném: aby měli všichni rovnou příležitost.283 Vysvětluje, že výhodou založení jeho 
volebního systému je, že neinformovaní voliči jsou oproti kvalifikovaným ve výrazné 
nevýhodě:  

„Ale na druhou stranu to není tak, že by měla rozhodovat většina, ve smyslu většina rozhodla ano/ne. 
Zároveň by měli rozhodovat lidé, kteří jsou kvalifikovaní. Kteří vědí, co dělají. A toho chceme dosáhnout. 
Což vypadá jako nemožné, ale právě že to možné je – díky efektu více hlasů.“ 

Milena Hrubá popisuje podobně jako Karel Löbl nebo Jiří Mičánek, že ji 
formoval příklad učitelů: 

„Já jsem zažila... V prvním ročníku, v prvním semestru, jsem ještě chodila na komparatistiku k panu 
profesorovi Václavu Černému, než ho vyhodili. Zažila jsem ze začátku pana profesora Kavku [Františka 
Kavku], pana profesora Polišenského [Josefa Polišenského]. Na literární proseminář jsme měli tehdy 
pana asistenta Binara [Vladimíra Binara]. Pak to bylo čím dál tím horší, spoustu lidí vyhodili. Ale 
i potom jsme měli pár fakticky nezapomenutelných kantorů: pana profesora Kvačka [Roberta Kvačka] 
a diplomku jsem psala u pana profesora Hausenblase [Karla Hausenblase]. Nebo docent Nálevka 
[Vladimír Nálevka] (tehdy nebyl profesor) na světové dějiny. To byly fakticky osobnosti.“  

Milena Hrubá také věří, že dělat něco pro druhé se nakonec „vyplácí“:  

 „Myslím si, že se člověku všechno i nějak vrátí. Myslím si, že když člověk dává, že se mu vrací, a dostává, 
aniž by o to nějak zvlášť usiloval.“ 

                                            
 

279 K.J.: „Hodně důležité, extrémně důležité [je] přátelství. Mít lidi, se kterými je člověk rád.“ P.H.: „Kolik jich tak máte? Asi jich 
člověk nemusí mít moc?“ K.J.: „To ne. Úzkých přátel mám několik.“ 
280 K.J.: „Lidé, i když nebudou vědět, tak budou mít nějaký odhad, něco vědět budou. Neříkám, že to bude perfektní, ale bude to 
úplně kvalitativní skoková změna oproti tomu, co bylo.“ 
281 K.J.: „A to ta sociální demokracie chtít samozřejmě nebude, takže oni to v konečném výsledku podpoří. Ale ten první 
předpoklad je, že je nutno získat podporu lidí.“   
282 P.H.: „Vy tedy spoléháte na to, že ti voliči budou zodpovědní?“ K.J.: „Nespoléhám vůbec na nic. Tam není žádný předpoklad. 
Voliči vůbec nemusí být zodpovědní. Ať jsou voliči,  jaký jsou.“ P.H.: „Co když budou používat jenom ty dva hlasy a víc nerozdělí. 
Lidé jsou většinou nerozhodní...“ K.J.: „No tak nemusí. To nevadí. Ti co neví, tak ať je klidně nepoužívají.“ 
283 K.J.: „Já věřím v rovnou příležitost. Aby každý měl šanci a aby každý měl stejné právo. Protože pokud se tohle poruší, tak ten 
systém začne konvertovat k nějaké totalitě.“ 
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Suzette Hejdová se s manželem seznámila díky známým.284 Vzpomíná si, jak se 
projevoval vztah Zbyňka Hejdy k druhým. Uměl je velice zaujmout tím, co vykládal. 
I dělníci přestali pracovat a pozorně ho poslouchali: 

„On [Zbyněk Hejda] měl skvělý způsob na to, jak očarovat lidi mluvením. Teď si třeba vzpomínám, jak 
potom později, když k nám přišli dělníci něco předělat, tak i ti k nám chodili rádi! Ať už tady nebo na 
venkově. Zbyněk jim vždycky udělal výklad přes historii a oni velice rádi seděli, poslouchali – a nic 
nedělali. Takže někdy to bylo až nebezpečné. (smích)“  

Suzette Hejdová zmiňuje, že přátelé měli pro jejich rodinu velký význam285 
a reflektuje, že ona na rozdíl od svého muže byla v daleko těžší situaci, protože svůj 
okruh přátel v Československu v období normalizace neměla:  

„Zbyněk tady měl svůj okruh lidí, kteří se ocitli ve stejné situaci jako on, a s těmi se setkával. Takže on to 
intelektuálně mohl trochu zvládat, tu nespravedlnost. Kdežto já jsem byla hodně odříznutá. Nikdo v tom 
okruhu Francouzů neměl dojem, že jsem byla postižená neprávem, takže když jsem měla problémy ve 
škole, tak to automaticky považovali za moji chybu.“  

8.4.2. Život privátní 

Rodinný život, je-li založen na vzájemnosti, nevybočuje z koncepce Epikúrova 
Listu Menoikeovi. Epikúros nerozlišuje mezi vztahem k cizím lidem a vztahem 
k příbuzným. Zdá se, že obojí je pro něj stejně důležité.  

Jiří Bartys se založení rodiny vyloženě nebrání, uvádí však, že k takovému 
rozhodnutí stále nenašel tu pravou.286 Podle Jiřího Bartyse je člověk připraven mít děti 
v okamžiku, kdy je schopen jim předávat něco ze sebe. To považuje za největší poslání 
člověka, a proto je jeho cílem především poznat sám sebe: 

„Co je to největší poslání? No poznat, jak věci jsou – a ne se někde realizovat. Ale samozřejmě, že přitom, 
jak poznáváš sebe sama, tak něco vytváříš.“  

Jana Ledvinková sice rodinu nezaložila, na řeckém Zante se však cítí plně 
adoptovaná. Vypověděla, že jí místní nedovolili odjet: 

P.H.: „A jak jste říkala, že vás místní nepustili, tak to jste cítila, že sem patříte?“ 
J.L.: „To ani ne. Ale já jsem ráda tam, kde mě chtějí. Nerada se vnucuju někam, kde mě chtějí. A protože 
jsem se tady cítila vítaná, dvacetkrát adoptovaná, tak proto jsem tady zůstala.“  

Pro Petra Stoklasu je rodina velice důležitá. Petr Stoklasa je rád, že má vnuky 
a vnučky, kterým se pokusí předat své řemeslo.287 Vzpomíná, jak trávili Vánoce, jak 
dodržovali vánoční zvyky a jak na Štědrý den chystal jídlo rodině on.288  

                                            
 

284 S.H.: „Vím, že když jsem se s ním seznámila přes známé, kteří mu řekli, že tady žije Francouzka, tak on řekl: ,To bych se mohl 
učit francouzštině‘. 
285 S.H.: „Tohle je Karlík [Viktor Karlík] (ukazuje na zeď). My ho máme rádi. Teď dělá spíš objekty: lampy a konstrukce. On má 
styl. A ty knihy... Když dělá knihu, tak to je to moc hezké.“ 
286 J.B.: „To víš, že by to bylo příjemnější s tou sekretářkou. Klidně dvě tři. To je zase náš evropský hlupácký model. Proč 
nemůžeme mít... No, nic ve zlém. Kdyby si holky rozuměly, měly se rády, nezáviděly by si... Funguje to.  Je to všechno o lásce tady 
na tom světě, myslím si. To je moc důležitý.“ 
287 P.S.: „Mám vnuky a vnučky – a ty to naučím určitě. To stoprocentně. Malý Kuba, to je [...] čipera. Aj Matěj je šikovný. Terezka, 
tož je to dcérka, tak uvidíme. Ale jo, vnuky to naučím určitě.“ 
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Petr Stoklasa také vzpomíná, jak jim do rodinných vztahů zasáhlo, že jeho 
bratři vstoupili do KSČ, což jejich otec velmi těžce nesl. Po Listopadu navíc Petr 
Stoklasa zjistil, že jeden bratr byl dokonce u státní bezpečnosti.289  

Petr Stoklasa také uvádí, že v období normalizace musel dětem uvádět na 
pravou míru leccos z pokřivené historie:  

„[...] třeba film Ucho. [...] nekeré věci oni nechápú. No tak jste jim to museli vysvětlit, těm děckám. Proč to 
bylo, jak to bylo a tak. Nebo o Katyni. To jsem musel děckám vysvětlovat, co to bylo. Rusi to házeli na 
Němce, Němci to házali na Ruse. A přitom my víme, jak to bylo.“ 

Pro Jiřího Mičánka je rodina důležitá rovněž. Uvádí, že je hrdý na to, že se mu 
podařilo rodinu stmelit i přesto, že po rozvodu byla jeho matka k otcově poslední ženě 
Marii vysloveně nepřátelská. Odmítl přistoupit na její nepřátelské reakce a k překvapení 
celé rodiny se matka s Marií nakonec skamarádila: 

„Když jsem byl poprvé s dětmi u táty, tak máma nesla dost nelibě, že děti byly u táty. Takže jsem tenkrát 
musel vyřešit dost velký problém. Mámě jsem řekl, že já nebudu nikdy řešit, nakolik je ona nebo táta 
špatný, a že nechci, abych musel svým dětem říkat: ,Babičku budete mít rádi, dědečka mít rádi 
nebudete.‘ I moje sestra mi potom říkala: ,Brácho, to jsi udělal fantasticky, poněvadž my po celou tu 
dobu, co jsme tady, musíme hrát divadlo, abychom se s mámou nedostávali zbytečně do konfliktu.̕ No a 
nakonec se mi podařilo, že máma se skamarádila s tátovou poslední manželkou. Děti plynule pendlovaly 
mezi mámou a tátou a ty vztahy nastaly takové, že do smrti Marie šlo všechno hladce. Když jsem přijel 
do Šumperka a vzal jsem je na oběd, tak Marie už byla součástí rodiny. A máma už s ní normálně 
komunikovala. Takže to jsem považoval, že se mi podařila velká věc, poněvadž si myslím, že té mámě to 
pomohlo, že trošičku to, co tomu tátovi měla za zlé, tak se přes tu Marii rozplynulo.“ 

Pro Jiřího Mičánka je důležitý partnerský vztah. Když byl na cestě po západní 
Evropě, tak ačkoliv byl svobodný, uvědomoval si velmi dobře, že člověk se s druhým 
člověkem vnitřně velice obohacuje: 

„Jak já jsem záviděl u toho Sacre Coeur a Centre Pompidou, když tam seděly dvojice. [Když] kluk 
s holkou jenom seděli a se drželi za ruce. Ten pocit sounáležitosti, že člověk někoho má, to je krásný. 
Cítíš, jak je to pěkné. Že jsem pochopil, jak je důležitý mít vedle sebe někoho, s kým [lze sdílet] 
i nevyjádřené city. Jenom takhle. Že člověk sedí vedle někoho a jenom ho drží za ruku.  

Karel Löbl čerpal z rodinného zázemí životní příklad. Uvědomuje si, že sociální 
vnímavost a lásku k práci zdědil po rodičích: 

„Mládí jsem prožil s příkladně pilnými rodiči. V rodině, kde byla láska i respekt k starším.“  
 
„Otec mou činnost v národně socialistické mládeži zvlášť nekomentoval. Před válkou nebyl v žádné 
partaji, avšak nyní v národně socialistické straně nalézal řadu svých kolegů. Šlo mu o to, abych 

                                                                                                                                

 
288 P.S.: „,Má milá‘, já jsem řek, ,když sa staráš celý život o mňa (nebo když jsme spolu), tak já sa o teba postarám aspoň na 
Štědrý večer nebo Štědrý den‘ – ale jako ,gazda‘. Čili jako jsem nejstarší, já jsem tata rodiny, tak jsem seděl a samozřejmě 
,gazděna‘ musela obsluhovat, že?“ 
289 P.S.: „[...] Pak byly Cibulkovy seznamy... No a nejhorší je, že jsem tam našel aj svojího bráchu.  Ten, co je v tej Banskej...“ P.H.: 
„... A mluvili jste o tom spolu?“ P.S.: „Já jsem mu to řek a on tvrdil ze začátku, že to není pravda. Já jsem řekl: ,Když sa k tomu 
nepřiznáš, tak já sa s tebú bavit o tom nebudu.‘ Ale svůj úsudek jsem si udělal.“  E.Z.: „Narušilo to tie vaše vzťahy?“ P.S.: „No tak je 
to trošku narušené. A ten druhý brácha, ten dokonca vstúpil do strany a byl aj v milicách a nejsem si jistý, jestli též nebyl u 
tajných.“  E.Z.: „Vedel to otec?“ P.S.: „Co? Že vstúpil třeba k těm estébákom? To ne. Že byli ve straně, to nesl těžko. Ale to,  že byl 
brácha u estébáků, tak to…“. P.H.: „To už se nedozvěděl?“ P.S.: „To on by sa to dozvěděl, ale my jsme to utajili. To by ho šlak 
trefil.“ 
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dostudoval. To se mi podařilo také díky jeho příkladu pracovního, morálního a všeobecně lidského 
nasazení. Byl spolu s mojí maminkou sociálně vnímavý, nikdy nepodepsal přihlášku do KSČ přes 
opakované naléhání svých levicových spolužáků, že jeho místo je ve skupině řídicích činitelů našeho 
znárodněného strojírenství. Nechtěl mít o technických problémech konflikty s nastupujícími dělnickými 
řediteli, kteří sice byli ,věrnými syny komunistické strany̕, dovedli rozkazovat a trestat, technicky ale 
zadáním nerozuměli.“ 

Pro Pavla Cesneka je rodina rovněž velmi důležitá. Pavel Cesnek si 
uvědomuje, že jeho povolání je náročné a neumožňuje mu věnovat se rodině denně, jak 
je to obvyklé. Navíc musí žít po různě dlouhou či krátkou dobu v odloučení od rodiny:  

„Teď to mám, zaplať pánbůh, tak, že jezdím jednou za čtrnáct dnů domů, takže už se to dá. Ale předtím, 
když jsem byl na Sibiři, tak jsem jezdil jednou za tři týdny na týden, což úplně hrozný není. [...] Tam 
hákuju od rána do večera a potom přijedu sem a jsem s rodinou. Je to tvrdé – ale všude je chleba o dvou 
kůrkách.“ 
 
„Já nemůžu sedět doma, protože bych z toho zešílel. [...] Neexistuje ideální stav. Já jsem rád, že mám 
práci, kterou mám. Že mě to baví. Žiju tím hodně. Ale jsem rád, že mám rodinu, že mám kluka. Jsem 
z něho nadšenej, udělám pro něj první poslední. Ale tím mým dítětem taky můj život nekončí.“  

Pavel Cesnek vysvětluje, že továrnu vnímá jako rodinu. Vztahy, které se svými 
spolupracovníky navazuje, jsou totiž z jeho strany osobní, a proto se Pavel Cesnek cítí 
v práci jako doma: 

„Ono to zní možná směšně pro někoho, ale ta fabrika je rodina. Protože tam trávíš osm deset hodin 
denně, domů se přijdeš vyspat a dvě hodiny jsi v bdělém stavu, když to přeženu. Takže nejvíc času svého 
života strávíš v práci. Takže jestli ten kolektiv je nezdravý, no tak nemůžeš fungovat normálně.“  
 
„Já chodím do práce vždycky rád, protože mě to baví. Kdyby mě to nebavilo, no tak přemýšlím o tom, jak 
to změnit a vypadnout.“ 

Pro Karla Janečka je důležité vědomí, že může prožívat krásu lidského 
propojení: 

„Vztah k člověku. Láska, to je ten nejkrásnější pocit. [...] Uvědomění si toho, co člověk může prožívat 
krásnýho a... [...] To lidské propojení může být úžasné.“ 

Milena Hrubá vyjádřila v rozhovoru obavy z budoucího vývoje společnosti. 
Zároveň zmínila, že se domnívá, že přece jenom máme dvě možnosti, jak naši 
budoucnost můžeme ovlivnit: buď výchovným působením v rodině, anebo svou prací.290 
Založit rodinu pro ni proto bylo důležité a svůj pracovní režim se snažila si přizpůsobit 
tak, aby mohla rodině věnovat dostatečnou péči.291 Rodina má pro ni prvořadý význam 
stále, protože nyní si může užívat hezké chvilky s vnoučaty.292 

Milena Hrubá také vzpomíná na dětství, kdy jako rodina drželi pohromadě.293 
Za velmi důležité (a pro její budoucí orientaci dokonce zásadní) považuje, že spolu 

                                            
 

290 P.H.: „Budoucnost máme šanci ovlivnit asi právě skrze tu výchovu v rodině?“ M.H.: „Já mám pocit, že v podstatě jenom skrze 
tu rodinu. Anebo [prací] – v tom tedy bych řekla, že byla docela pro mě povzbudivá ta kantorská práce.“ 
291 M.H.: „Tohle jsem řešila v tom Radotíně, protože jsem si říkala, že tohle nemůže fungovat. Vždyť když bych přijela domů v půl 
šesté večer, tak to dítě nemůže ani tak dlouho zůstat ve školce.“ 
292 M.H.: „Protože pro mě vztah s blízkým člověkem byla důležitá věc, to dítě pro mě byla důležitá věc, takže teď ta další 
generace, ta vnoučata, jsou pro mě pochopitelně taky strašně důležitá věc.“ 
293 M.H.: „My jsme jako rodina drželi pohromadě velice, táta ale byl potom... Zatrpknul.“   
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doma hodně mluvili. Díky tomu měla povědomí o životě svých předků, ale také měla 
srovnání s tím, jak se kryjí osobní zkušenosti s obecně přijímaným výkladem historické 
pravdy: 

„Děda s babičkou, strejda, všichni vykládali o první válce, o první republice, o okupaci. Já jsem věděla 
odmala, že není všechno tak, jak se učíme ve škole, a že jsou věci, které ,nemám‘ říkat. [...] A to je 
k nezaplacení, protože to člověk má přes životy lidí z rodiny a má o tom daleko reálnější představu.“  
 
„U nás doma se hodně mluvilo o tom, jak členové rodiny prožívali minulost, jak žili. [...] Bylo to hodně 
tím, že jsme sedávali po večerech nebo v předvečerech (dlouho jsme neměli televizi). Pak se poslouchala 
Svobodná Evropa, ale jinak se rádio taky moc nepouštělo. No a třeba když jsme chodili v zimě lyžovat 
nebo bruslit, tak když jsme přišli, tak před večeří se sedělo a povídalo se. My jsme to hrozně milovali. A to 
se teď vlastně nedělá.“ 

Suzette Hejdová přikládá rodinnému životu rovněž velký význam. Uvádí, že 
když jede navštívit svou dceru do Francie, má se u ní jako v bavlnce.294  

Rodinný život byl ovšem v případě Suzette Hejdové spojen s přijetím jiného 
životního stylu. V roce 1976 opustila svobodomyslnou Francii a přijela do 
socialistického Československa, aby zde žila po boku básníka Zbyňka Hejdy, který ji 
doslova očaroval. Obdivovala ho pro jeho skromnost:  

„Takže takhle jsme se jednou týdně po mnoho týdnů scházeli. A protože dlouho mluvil a pořád mluvil 
a vypravoval, tak jsem se nechala, jak bych to řekla, očarovat.“  
 
„Věděla jsem, že je básník. Že píše básně. Ale přede mnou on o tom nikdy nemluvil.“  

8.4.3. Privatissimum 

Naplnění života člověk uskutečňuje prostřednictvím navazováním vztahů 
s druhými, ale také prostřednictvím vztahu k sobě. Jak současníci tematizují své 
nejsoukromější zkušenosti, jež běžně nesdělují, ale podřizují jim svou vůli? 

Jiří Bartys vyjadřuje vztah k sobě velmi jasně. Chce mít rád sám sebe. Proto 
také usiluje o klidný způsob života a spoléhá přitom na sílu vesmíru: 

„Jsou mnohem důležitější věci, než jsem já a moje krávoviny. Chce to ovládat sám sebe. Nebo umět být 
v souladu, mít se rád.“ 
 
„Fakt děkuju vesmíru za to, jak to mám. To je můj největší kámoš.“  
 
„Pochopil jsem, že ke svýmu klidu potřebuju klid.“  

Jana Ledvinková se vyjadřuje také jasně k tomu, co chce sama od sebe. Chce 
žít tak, aby mohla každé ráno pohlédnout sama sobě s úsměvem do tváře: 

„Snažím se. V podstatě celý život se snažím dělat věci ne podle toho, jaká jsou pravidla, ale podle toho, že 
když se ráno probudím a podívám se na sebe do zrcadla, můžu se na sebe usmívat. A tohle je jedna z věcí, 
která mi k tomuhle pomáhá. Moje pravidlo.“ 

                                            
 

294 S.H.: „[...] Pokud tam [do Francie] jedu, tak jedu k dceři, kde jsem obklopena rodinou, která o mě pořád pečuje. Zvlášť moje 
dcera. Jsem tam v bavlnce.“ 
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Petr Stoklasa ví přesně, kdo je: čistokrevný Valach. Řídí se dvěma životními 
hesly a kromě toho si uvědomuje, že jeho charakter je tak tvrdý, jako je tvrdý kraj, 
v němž vyrostl: 

„Takové ani ne hesla, to sú také slogany, kterými sa já řídím. Já sa před nikým nepovyšuju, ale před 
nikým sa neponižuju. Já si držím ten svůj střed. A druhé je, že když nemožu někomu pomocť, tak mu 
neubližuju.“  
 
„Já jsem čistokrevný Valach. [...] takže, jak říkám, já jsem na Valašsku vyrostl a já Valašsko miluju. [...] 
Když kraj je tvrdý, tak ty lidi – oni sú sice dobří – ale jsou taky tvrdí. Ve skrytu duše sú takoví 
neporazitelní. Prostě přečkajú, co sa dá. Já jsem tak vyrostl – a jsem takový pořád.“  

Jiří Mičánek si uvědomuje, že jedna věc je vzplanout city k druhé osobě nebo 
se nadchnout pro myšlenku, a druhá věc je osobní odpovědnost. Vycestovat na Západ 
mohl jen díky podpoře kolegů a rodiny. Jejich důvěry si velmi vážil a nezklamal by ji, 
i když si uvědomoval, že záleží jenom na jeho vůli, zda na Západě zůstane, nebo ne: 

„Dali jsme se spolu do řeči a celý večer byli spolu. Říkala mi, že přijela z Belgie se zájezdem důchodců 
a že mě bohužel nemůže vzít k sobě. Že kdyby porušila jejich pravidla, tak jede druhý den domů. Ale jak 
říkám, prožili jsme spolu moc pěkný večer. Tam jsem si uvědomil, že jedna věc je osobní svoboda,  
a druhá věc je, jak si člověk váží třeba zaměstnání. Aby ho neztratil tím, že něco poruší.“ 
 
„[Ve Švýcarsku] mi jeden kluk říkal: Pojeď se mnou do Itálie. Říkal jsem mu: Já nemůžu jet s tebou do 
Itálie, já už se musím vrátit do republiky. Mám lhůtu, do které se musím vrátit. [Pro něj] to bylo 
naprosto nepochopitelné. Říkal jsem mu: ,Ne, skutečně to nelze. Já už musím nasednout na vlak do 
Vídně.‘“ 

Karel Löbl vidí svět z nadhledu bývalého politika. Se stejným nadhledem 
dokáže pohlédnout i sám na sebe. Po těžké autohavárii vyhodnotil, na co mu síly 
nestačí, a resortní i výzkumnou pozici opustil. Svou další energii se rozhodl směřovat 
do oblasti politiky, protože z této pozice mohl, byť jiným způsobem, působit na pokrok 
i nadále:  

„Ale vývoj nových ocelí jsem nepověsil na hřebík. Vzdáleně s překážkami spolupracoval s přáteli a spolu 
s nimi publikoval. Nicméně vlak mi ujížděl. Při návratu k mikroskopu – jakkoliv sofistikovanému – bych 
zklamal. V politice jsem byl zprvu otloukánek a ve vládním působení jsem se stával partnerem kolegů jen 
pozvolna. Avšak šlo mi o urychlení technického pokroku, ochranu životního prostředí a především o širší 
výstavbu bytů.“  

Pavel Cesnek přejímá odpovědnost za celou továrnu. Sám se přirovnává 
k parašutistovi, který vstupuje na nepřátelské území. Aby se mu revitalizace zdařila, 
musí uskutečnit mnoho změn, které se dotknou každého. Má sice představu, čeho, kdy 
a jak chce dosáhnout, než by ji však v továrně zdlouhavě popisoval, raději dokazuje 
praktickými činy, že jím navrhované změny povedou k lepšímu:  

„Já to většinou dělám tak, že tam přijedu jako parašutista, [...] který je na velice nepřátelském území. 
A to tak je. Protože já tam přijedu...[...] a mám samozřejmě veškeré pravomoci a zodpovědnost. No a já 
se těm lidem míchám do života [...] říkám: ,Budete dělat tak a tak. Já to tady řídím a zodpovídám za to 
a všichni budete fungovat tak, jak já chci.‘“ 
 
„Ti obyčejní dělníci vidí velice rychle, jestli se rozchází slova od reálných činů. A to je... se snažím... To je 
klíčové v tom managementu pro mě: nic neslibovat, ale hlavně to spíš dokazovat činy.“ 
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Karel Janeček se řídí zásadou nelhat a nemanipulovat. Z hodnot, které jsou pro 
něj důležité, zmiňuje spravedlnost a osobní svobodu. Za vůbec nejdůležitější hodnotu 
dnes ale považuje pravdivost:  

„[...] nelhat, to je moje zásada. A zároveň nemanipulovat, jo. To znamená, pokud se někdo vychytrale 
snaží manipulovat, tak to je taky špatně. To je skoro jako lež.“ 
 
„Pro mě hodnoty... Spravedlnost je extrémní, to byla už od dětství. Já jsem nesnášel nespravedlnosti. [...] 
A došel jsem k tomu, že být maximálně pravdivý, [...] tak že to je taky hodnota. Samozřejmě člověk nelže 
standardně, ale... Dneska to vidím jako důležitější než kdy dřív. Skutečně toto neporušit. 

Milena Hrubá hovoří o významu pravdy také. Věří, že neustávat v jejím 
hledání by mělo být životním programem každého člověka. Proto také jediné, čeho 
v životě lituje, je, že nemohla v minulosti říkat vždycky úplnou pravdu:  

„Já bych nakonec řekla, i když se to teď nenosí, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Tomu 
fakticky věřím. [...] Je čím dál těžší ji poznat... Ale nakonec si myslím, že to je jeden z úkolů, které člověk 
má: aby alespoň lidem kolem sebe v tom nějakým způsobem pomáhal nebo snažil se pomáhat.“ 
 
„Takže já ničeho nelituji. Jedině, jedině tedy toho, že jsem, leckdy poučena životním příkladem vlastního 
otce a pod tlakem toho – a to považuji za strašně nemorální, že si za těch komunistů brali rodiče jako 
rukojmí za děti nebo obráceně – tak lituji jedině toho, že jsem xkrát nemohla říct, co jsem si myslela. 
Toho lituji.“ 

Milena Hrubá se v životě řídila citátem od Strindberga o tom, že člověk by měl 
mít srdce v souladu se svým svědomím, aby byl šťasten.  

„Je to od Strindberga, [...] člověk je šťasten, je-li spokojen sám se sebou. Se svým srdcem a se svým 
svědomím. Myslím si, že to tak funguje.“ 

Pro Suzette Hejdovou je pravdivost také nejvyšší hodnotou. Právě pro ni 
obdivovala svého muže: 

„Když mu potom v šedesátých letech vyšel jeden malý sborník, byl samozřejmě rád. Věděl dobře, kdo je – 
ale nepotřeboval se ukazovat. To bylo právě to, co mne přitahovalo – jeho skromnost. Zbyněk žil 
především z toho, co sám poznal jako pravdivé. Jak tohle vyjádřit? Nerad se někomu podřizoval, ať už 
kvůli práci nebo penězům.“  

Suzette Hejdové je pravdivost vlastní stejně jako jejímu muži. Je to zřejmé 
z jejího výroku o pravém významu karikatury. Karikatura je zvláštní způsob, jak 
upozornit na to, že pravda je v ohrožení, a proto Suzette Hejdovou pobuřuje, když se 
někteří lidé výrokem „Nejsem Charlie“ od pravdy odklánějí, ba co hůř, činí tak 
z nevědomosti:  

„Pobuřovalo mě například, když někdo říkal: ,Nejsem Charlie.̕ Svět karikatury, to je něco zvláštního! To 
není nutně urážka. Může to být především něco, co ukazuje slabosti nebo nedobré stránky ať už 
náboženství, politiky nebo všeho možného. A v islámu je proud, který je nesmírně nebezpečný, tak proč 
na to neupozornit, i v karikatuře?“ 
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8.5. Shrnutí 

Na výše uvedená témata nebylo možné klást současníkům přesně definované 
otázky. Nešlo se například zeptat na to, jak vidí současníci svět nebo jaký mají vztah 
sami k sobě, natož jak se jim v životě dařilo obstarávat si slast nebo udržovat svou duši 
v klidu. Do rozhovorů jsem musela vstupovat s velkou dávkou trpělivosti a působit víc 
jako průvodkyně než jako tazatelka. V závěru empirické části práce si dovoluji svůj 
výzkum čtenáři krátce zrekapitulovat v následující závěrečné syntéze: 

1. Střízlivý pohled na svět (ad rozumnost, resp. sófrosyné) 

Na vztah současníků ke světu se nešlo zeptat přímo, nebylo jej však těžké ve 
vyprávění současníků doložit. Střízlivost jejich vidění světa rezonovala různě. Odráželo 
se v životním stylu současníků, proč žijí tam, kde žijí, případně na co jsou zaměřeni. 
Současníci tímto postojem vyjadřovali své přesvědčení, co je pro ně nejdůležitější. Jiří 
Bartys, Jana Ledvinková i Petr Stoklasa tematizovali svět jako přírodu. Velmi citlivě si 
uvědomují, že příroda je křehká a díky působení člověka také velice zranitelná. Jiří 
Bartys se o přírodě, v níž žije, vyjádřil jako o ráji, čímž se epikurejskému ideálu 
blaženosti velice jasně přiblížil. Epikurejskému návratu k přirozenosti se přiblížil 
i Pavel Cesnek, když označil přírodu doslova za všechno. Podle Pavla Cesneka tam, kde 
je příroda, nemůže být člověk nešťastný. Jiří Mičánek pohlíží na svět s očima dokořán, 
rád jej objevuje, protože sám vyrostl na konci světa. Karel Löbl a Karel Janeček shodně 
vnímají svět jako prostor, jež je utvářen zejména vztahy mezi lidmi. Lidé by proto podle 
nich neměli svět hodnotit a nazírat černobíle, protože ani mezilidské vztahy nejsou 
výhradně černobílé. Milena Hrubá i Suzette Hejdová shodně vyjádřily obavy nad 
vývojem světa. Shodně tematizovaly, že nedostatek vůle ke vzájemnému pochopení 
jinak založených kultur může svět významně ohrozit.          

2. Touha po nedosažitelném (ad rozumnost, resp. sófrosyné) 

Touhu po nesmrtelnosti se mi v rozhovorech nedařilo tematizovat, bylo ji proto 
nutné převést na touhu po tom, co je člověku nedosažitelné tak, jako nesmrtelnost. 
Všichni současníci nějaké touhy měli a všichni se s tím, že v jejich životě je leccos 
mimo dosah jejich vlivu, dokázali vyrovnávat. Nejčastěji rezonoval vliv politiky do 
soukromého života a nemožnost mít na politiku osobní vliv. Petr Stoklasa se dokázal 
smířit se socialistickým režimem, jenž jeho rodině zabavil majetky. Suzette Hejdová 
naopak přiznala, že s nesvobodou tohoto režimu se smiřovala v životě ze všeho nejhůř. 
Pavel Cesnek se musel smířit s válečným stavem Ukrajiny. Jeho snaha o nastartování 
ekonomiky této země se v momentě propuknutí války bohužel ukázala být marnou. 
Karel Janeček pochopil, že změnu volebního systému nemůže prosadit bez pomoci 
politiků. Jsou-li politici v politice díky stávajícímu systému, nečeká, že budou mít vůli 
k prosazení systému jiného. Omezenost trvání lidského života tematizoval Karel Löbl 
i Milena Hrubá skrze volbu povolání. Oba si shodně uvědomují, že k tomu, aby se 
člověk stal opravdu povolaným, je mnohdy i jeden život málo a lidské možnosti jsou 
v tomto směru proto omezené, člověk nemůže být dokonalý ve všem. Nejblíže 
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epikurejskému učení byl svým vyjádřením Jiří Bartys, který si svou konečnost 
uvědomuje velice jasně. Ví, z čeho je jeho tělo utvořeno a s jeho nutným rozpadem je 
naprosto smířený. Uvědomuje si, že takový je zákon přírody.   

3. Moc klamných domněnek (ad rozumnost, resp. sófrosyné)  

Toto téma bylo nutné opět převést do naší současnosti. Nebylo důležité 
zjišťovat, jak smýšlejí současníci o bozích ani nakolik se obávají jejich hněvu, 
důležitější bylo zjistit, jestli si současníci uvědomují, že i v dnešním světě se můžeme 
mýlit v přisuzování důležitosti nedůležitému a naopak. V životopisných vyprávěních 
rezonovaly situace, v nichž si současníci uvědomovali, jakou roli v jejich životě hrálo 
mít správný názor na skutečnost. Rovněž bylo možné tematizovat, jak se současníkům 
dařilo osvobodit se od strachu, jenž je s nesprávným názorem na skutečnost přímo 
spojen. Jiří Bartys se nebojí žít v kraji pověstném nízkou možností pracovního 
uplatnění. Věří, že sám sebe může uplatnit kdekoliv. Jana Ledvinková, Petr Stoklasa 
a Jiří Mičánek shodně tematizovali, jak se jim dařilo osvobodit se od vlivu médií, jež do 
jejich života vstupují s často mylnými informacemi. Karel Löbl, Pavel Cesnek, Milena 
Hrubá i Suzette Hejdová navíc shodně tematizovali vliv propagandy. Pavel Cesnek 
pojmenoval tuto epikurejskou hodnotu nejpřesněji: podle jeho názoru není ani tak 
důležité orientovat se v tom, co propaganda je, a co už není, daleko důležitější je 
důstojně žít – což je postoj blízký všem vybraným současníkům.       

4. Dobrovolná skromnost (ad uměřenost, resp. autarkiá)  

Na způsob, jakým se současníkům daří hledat „správné“ meze života, se také 
nešlo zeptat přímo (má příliš mnoho projevů navenek), téma proto muselo spíše 
vyplynout z promluvy současníků. V jakých situacích se dokáží současníci vzdát 
výhodnější volby a volit tu méně výhodnou? K tomuto tématu se vyjadřovali všichni 
současníci, ovšem velice rozdílně, nakolik je jen možností, aby člověk meze života 
hledal. Jiří Bartys i Jiří Mičánek tematizovali skromnost v jídle. Oba také svěřili svou 
zkušenost, že žít se dá i jen s minimem finančních prostředků. Pavel Cesnek 
pojmenoval epikurejskou hodnotu přesně: víc než bohaté oslavy ho přitahuje prostota 
životního stylu. Milena Hrubá i Suzette Hejdová se vzdávaly výhodného zaměstnání ve 
prospěch zabezpečení rodiny. Obě volily méně prestižní zaměstnání a díky své volbě se 
nemusely podřídit nárokům, jež na ně kladl socialistický režim. 

5. Soukromé zajištění (ad uměřenost, resp. autarkiá)  

Starost o upevnění svého úřadu nebo moci nebo péče o soukromé zajištění jsou 
témata, jež rezonují v dnešním světě stejně jako v době Epikúrově. Nebylo proto těžké 
je v rozhovoru tematizovat, nebylo ovšem žádoucí tematizovat je jako důležitou 
hodnotu. Současníci se snažili o zajištění v tom smyslu, aby měli z čeho žít, touha po 
upevnění moci nebo úřadu u nich ovšem zcela v souladu s Epikúrem vůbec 
nerezonovala. Jiří Bartys spatřuje zajištění v osvobození se od závislosti na systému. 
Chce žít v souladu s přírodou a hospodařit výhradně se zdroji, jež si dokáže sám 
obstarat nebo vyrobit. Jana Ledvinková vysvětluje, že štěstí nespočívá v zajištění si co 
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nejatraktivnější fotografie zvířete, jež může brzy vyhynout. Petr Stoklasa skrze 
výjimečnost svého umění dbá na zajištění valašské tradice spíše než na zajištění financí. 
Jiří Mičánek vyrazil do světa bez předem zajištěného noclehu, protože pochopil, že 
nakonec se o sebe vždycky dokáže postarat. Podobně se k tomu, že nejcennější je 
spoléhat se sám na sebe, vyjádřil i Karel Löbl, jenž vsadil na sebe zajištění v trvalém 
sebevzdělávání. Pavel Cesnek smýšlí podobně jako Petr Stoklasa o své práci jako 
o umění. Zajistit ozdravení továrny, potažmo ozdravení ekonomiky daného regionu, je 
pro něj proto důležitější než starost o zajištění finanční odměny. Karel Janeček vnímá 
svobodu jako nejvyšší hodnotu, a tak považuje za nejdůležitější zajistit právě ji. Jde mu 
o to, aby systém byl nastaven tak, že neumožní vznik diktátorského nebo totalitního 
režimu. Milena Hrubá chtěla vždycky dělat, co ji baví, a je přitom někomu prospěšné. 
Suzette Hejdová učinila zkušenost, že pod nátlakem StB se soukromě zajistit nemůže, 
a tak učila tam, kde to bylo právě možné.     

6. Slasti prospěšné a nežádoucí (ad klid duše, resp. ataraxiá) 

Ptát se současníků po jejich míře citlivosti ke slastem života nebylo rovněž 
možné přímými otázkami. Zpracovat toto téma hodnotím jako nejtěžší vůbec. 
V životopisných vyprávěních různě rezonuje, jaké volbě v různých životních situacích 
dávali přednost a proč. Jiří Bartys, Jana Ledvinková, Petr Stoklasa i Jiří Mičánek velmi 
zvažovali, kde budou žít, protože samo místo, kde žijí, jim přináší slast. Současníci také 
zvažovali, jakému zaměstnání (povolání) se ve svém životě budou věnovat. Pro Jiřího 
Bartyse a Petra Stoklasu je důležité, že pracují na svém a pro sebe. Jiří Mičánek měl 
svou práci velmi rád a dlouho se mu dařilo pracovat ve vedoucí pozici, aniž by byl ve 
straně. Práce přináší slast i Pavlu Cesnekovi, protože v ní naplno může uplatnit své 
umění analytika. Karel Löbl jako svou nejdůležitější volbu hodnotí vzdělanost 
a podobně Karel Janeček vysvětluje, že vzdělanost považuje za klíč ke spokojené 
společnosti, a proto neváhá investovat do vědy. Milena Hrubá věděla, že důležitější než 
kariéra pro ni vždycky bude zajištění rodinného zázemí. Samo učení ji ale bavilo 
a naplňovalo a stejně tak nachází potěšení v řadě zájmových činností. Suzette Hejdová 
brzy postřehla, že setkávání se Zbyňkem Hejdou jí přináší daleko víc, než kolik jí mohl 
za její lekce francouzštiny zaplatit. Jako nežádoucí slast tematizoval Jiří Bartys kouření 
a Jiří Mičánek vyšší funkci, s níž bylo spojené povinné (pro práci samu ovšem 
zbytečné) ideologické dovzdělávání jeho podřízených.   

7. Plný život přítomného okamžiku (ad klid duše, resp. ataraxiá) 

Ptát se na to, jestli současníci žijí naplno, tedy nakolik dokáží žít přítomným 
okamžikem, také nebylo dost dobře možné a téma muselo volně vyplynout z hovoru. 
Nejblíže se této epikurejské hodnotě přiblížil Jiří Bartys, který prohlásil, že do 
Rychlebských hor přišel, aby v nich žil – tady a teď. Svou budoucnost neplánuje ze 
zásady. Petr Stoklasa chtěl být lesníkem, nemohl však studovat lesnictví hned po střední 
škole. Dokázal se budoucnosti vzdát, studovat na jiné fakultě, a když nastal příhodný 
okamžik, teprve pak přejít na fakultu svých snů. Jiří Mičánek dokázal cestovat tak, že 
neplánoval víc, než cíl své cesty. Pavel Cesnek se sice musí řídit rámcovým plánem 
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restrukturalizace, problémy ovšem řeší postupně a nepouští se do řešení dalších 
problémů, jež vyplývají z těch předcházejících. Karel Janeček si uvědomuje, že politici 
by svůj úřad měli chápat jako službu tady a teď a neměli by ji spojovat s přínosem, jenž 
je s jejich úřadem spojen. Milena Hrubá se od dětství věnovala řadě zájmů, jež v životě 
dokázala ve správný okamžik uplatnit. Rozhodla se mít dítě i přesto, že budoucnost 
v době jejího mládí neslibovala život ve svobodě. Věděla totiž, že je zásadní rozdíl 
v tom, bude-li trávit přítomnost s dítětem, nebo bez něj. Suzette Hejdová měla 
pochopení pro chartistickou angažovanost svého muže, přestože z ní pro jejich rodinu 
vyplývaly do budoucnosti jen samé komplikace. Rozhodnutí jejího muže totiž souviselo 
s jeho poctivostí, jež mu byla vlastní, a tak v jeho případě zohledňovat budoucnost by 
znamenalo totéž, co zrazovat přítomnost.   

8. Nevyrušitelnost (ad klid duše, resp. ataraxiá)  

Na stav, kdy současníci pociťují okamžiky nevyrušitelnosti, bylo možné se 
doptat víc, až když se současník tohoto tématu v hovoru sám dotkl. Jiří Bartys 
tematizoval klid ze všech současníků nejčastěji. Snaží se žít v souladu s přírodou. 
Počítač zcela zavrhuje, protože si uvědomuje, jak by ho z klidu vytrhoval. Důležitost 
klidu v životě tematizovala i Jana Ledvinková, která s ním spojuje zpomalení životního 
stylu. Petr Stoklasa zažívá okamžiky štěstí, když ho chytne múza, Karel Löbl hovoří 
o štěstí při mikroskopování nových slitin kovů, Pavel Cesnek mluví o tom, že prvního 
půl roku musí být na svou práci zaměřen víc jak robot a podobně tematizoval sílu 
racionálního myšlení i Karel Janeček. Milena Hrubá hovoří o uklidnění mysli skrze 
čtení knih před spaním a pracovní aktivity. Suzette Hejdová se nenechala vyrušit 
z rodinného života navzdory snahám StB přesvědčit ji k vystěhování z republiky. Pro 
lásku a rodinný život se rozhodla jako pro základní životní hodnotu a věděla, že její 
muž odejít nechce, a tedy nemůže, protože by byl nešťastný. 

9. Respekt k druhému (ad spravedlnost, resp. dikaiosóné)  

Téma vztahu současníků k druhým lidem nebylo těžké nadnést, protože vztahy 
jsou stále vztahy, stejně jako v Epikúrově době. Jiří Bartys i Jana Ledvinková zmínili 
důležitost vztahů k obyvatelům místa, kde žijí. Sousedské vztahy v místě bydliště 
považuje za důležité i Petr Stoklasa. Kdyby bylo místo, kde žije, v ohrožení, pomáhal 
by druhým, protože láska k místu je u něj spojená s láskou k místním. Jiří Mičánek 
zmiňuje, jak důležitou roli mělo pro něj přátelství s Řekem, díky němuž mohl poznávat 
úplně jinou kulturu, ovlivnily ho ale i pevné vztahy v zaměstnání nebo při studiu na 
vysoké škole. Příklad svých vysokoškolských učitelů vyzdvihuje i Milena Hrubá, která 
navíc věří, že dělat něco pro druhé, se nakonec „vyplácí“ (tedy že dobré věci 
nepřicházejí k člověku náhodou). Karel Löbl rovněž vzpomíná na mnohé kolegy (ať už 
z výzkumného ústavu nebo z oblasti politiky), kteří jeho budoucí směrování významně 
ovlivnili. Pavel Cesnek tematizoval přátelství ze všech současníků nejvíc. Jeho práce se 
neobejde bez lidí, kteří si spolu vzájemně dobře rozumí, a proto si své spolupracovníky 
velmi pečlivě vybírá. Karel Janeček považuje přátelství za vůbec nejdůležitější hodnotu. 
Suzette Hejdová reflektuje, že jejímu muži se dařilo vyrovnávat se s příkořím 
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za normalizace mnohem lépe než jí – na rozdíl od ní byl totiž Zbyněk Hejda obklopen 
přáteli.         

10. Život privátní (ad spravedlnost, resp. dikaiosóné)  

Na rodinný život podobně jako na vztahy nebylo těžké se současníků zeptat.  Jiří 
Bartys ani Jana Ledvinková vlastní rodinu nezaložili, Jiří Bartys však nahlas uvažoval 
o tom, že k založení rodiny musí člověk dozrát. Dotkl se tak zásadní otázky řecké etiky, 
jíž je poznání sebe sama. Petr Stoklasa spojuje rodinný život s dodržováním zvyků 
a také reflektoval, že do jeho rodinných vztahů významně zasáhla StB. Jiří Mičánek si 
význam rodinných vztahů uvědomoval na své cestě po Evropě, kdy neměl nikoho, 
s kým by mohl své dojmy sdílet. Ve své původní rodině dokázal sblížit svou matku 
s otcovou poslední manželkou, což považuje za velkou věc. Karel Löbl ve svých 
vzpomínkách rovněž vyzdvihuje vzorný příklad svých rodičů. Postoj jeho otce vůči 
komunistické straně zásadně určoval jeho budoucí směřování. Pavel Cesnek 
netematizuje pouze to, jaký význam má je pro něj jeho vlastní rodina, jako o rodině 
hovoří i o továrně, což ostatně vysvětluje, proč má svou práci tak rád. Pro Karla Janečka 
je důležitá krása lidského propojení s blízkým člověkem. Pro Milenu Hrubou byla 
rodina vždycky velice důležitá, stejně jako sdílení života s blízkým člověkem. I v jejím 
budoucím směřování sehrála roli rodina – doma spolu hodně mluvili, a tak měla vztah 
k historii přes osudy vlastních příbuzných, což považuje za cenné. Suzette Hejdová dala 
přednost rodinnému životu v nesvobodě před životem ve svobodné zemi (Francii). 

11. Privatissimum (ad spravedlnost, resp. dikaiosóné) 

Na vztah současníků k sobě samým se nešlo zeptat, toto téma muselo volně 
vyplynout z hovoru. Jiří Bartys si uvědomuje, že chce mít hezký vztah sám se sebou: 
být v souladu a mít se rád. Jana Ledvinková své jednání nepodřizuje nutně zákonu, ale 
snaží se jednat tak, aby se na sebe každé ráno mohla usmát do zrcadla. Petr Stoklasa 
jedná tak, aby se před nikým neponižoval, a pomáhá druhým, když pomoc potřebují. 
Pokud jim pomoci nemůže, neubližuje jim. Pro Jiřího Mičánka je důležité, aby dostál 
svému slovu, a proto jedná zodpovědně sám k sobě. Karel Löbl ví, kdo je, ví, nač mu 
stačí síly, a ví, co chce. Pavel Cesnek rovněž ví, co chce, a rád to dokazuje činy spíše 
než slovy. Karel Janeček chce být pravdivý k sobě i k druhým. Milena Hrubá věří, že 
pravda vítězí nad lží a nenávistí, a proto lituje jediného: že ji v minulosti nemohla, 
respektive bála se vždy a všude říkat. Suzette Hejdová je k pravdě rovněž velice citlivá. 
Jako Francouzka je zvyklá ji ctít.  

Souvislost životního stylu současníků s epikurejskou etikou Listu Ménoikeovi by 
šlo jistě doložit i na dalších tématech, z důvodu rozsahu této práce jsem se ale rozhodla 
dále tuto kapitolu nerozšiřovat. Můj první rozhovor začínal vzpomínkou Jiřího Bartyse 
na krásné dětství strávené pod Králickým Sněžníkem. Aniž bych to plánovala, tak jsem 
se v posledním rozhovoru ve vzpomínce Jiřího Mičánka pod Králický Sněžník vrátila. 
Tímto „návratem“ jsem se rozhodla uzavřít putování po epikurejských hodnotách, 
po charakterech současníků a konečně i po malebných koutech naší Země. 
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9. Závěr 
„Nechtěl jsem prožívat něco, co není život – vždyť žít je tak nádherné!“ (Henry David Thoreau) 

Touto diplomovou prací jsem se pokusila čtenáře přesvědčit o tom, že 
interpretace klasického textu může sloužit jako prostředek ke zkoumání jednoho 
z mnoha kořenů, z nichž vyrůstá evropská tradice.   

Úvahy o tom, co vůbec evropské hodnoty jsou, rezonují ve veřejných debatách 
zejména od letních měsíců roku 2015, kdy jsou evropské státy v menší či větší míře 
konfrontovány s lidmi migrujícími v důsledku válečných konfliktů ze zemí jihozápadní 
Asie. Pozvolnému otřásání evropských hodnot přitom západní společnost čelí už od 
vypuknutí finanční a realitní krize v roce 2008. Tato situace nutí nás Evropany ptát se 
po tom, co si pod pojmem evropské hodnoty vlastně představujeme, obzvlášť máme-li 
pocit, že je třeba je bránit, a považujeme-li je za své.  

Ze současného společenského diskurzu vyplývá, že odpověď na tuto otázku 
není vůbec samozřejmá. Protiislámský aktivista Martin Konvička (nar. 1969) označuje 
za jednu z „našich“ hodnot nejenom například zvědavost, ale i horolezectví, polárnictví 
či sbírání vzácných rostlin.295 Politolog Petr Robejšek (nar. 1948) upozorňuje, že „naše“ 
hodnoty jsme si sami vymysleli,296 a politolog Bohumil Doležal (nar. 1940) za jejich 
základ považuje křesťanskou víru.297 Neshody, jež panují ohledně definování toho, co to 
jsou evropské hodnoty, naznačují, že nemáme univerzální systém, jako je škola nebo 
náboženství, jehož prostřednictvím by mohlo docházet k předávání jasně pojmeno-
vaných hodnot.  

Lze se k evropským hodnotám vztáhnout prostřednictvím klasického textu, jímž 
je v případě této diplomové práce antický list epikurejského myslitele? „Knihy nejsou 
od toho, aby se jim věřilo, ale aby byly podrobovány zkouškám,“298 říká postava učeného 
františkána Viléma z Baskervillu v románu Jméno růže nedávno zesnulého italského 
sémiologa Umberta Eca (1932–2016).  

                                            
 

295 V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (20. 8. 2015) Martin Konvička přesně vyjmenoval, co má „našimi hodnotami“ na 
mysli: „Je jich víc. Třeba přátelství. Přátelství nemoderované nějakým bohem. Solidarita. Zvědavost. Záležitosti jako 
horolezectví, polárnictví, sbírání vzácných rostlin. Péče o historické památky, o kulturní dědictví. To jsou věci, pro které stojí za 
to žít.“ Převzato z: http://svobodneforum.cz/kulturni-boj-s-islamskym-nepritelem-za-nase-hodnoty/   
296 Politolog Petr Robejšek upozornil na to, že západní hodnoty nejsou nic přirozeného, ale jsou to lidské výmysly. „My jsme si 
je vymysleli, to není tak, jako že musíme dýchat, že jsou naše hodnoty dané a že je musíme všude uplatňovat. Hodnoty nejsou 
automaticky ze sebe sama platné a pravdivé pojmy. Hodnoty jsou projevy naší intelektuální historie, naší kultury. V rámci vývoje 
se vytvořily určité hodnoty, které nejsou ze své podstaty přirozené, a proto je musíme prosazovat. Proto je uplatňování hodnot 
vždy spojeno s náklady v nejširším slova smyslu.“ Převzato z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zapadni-
hodnoty-ohrozuji-ti-co-se-povazuji-za-elity-a-prisvojuji-si-pravo-urcovat-co-je-spravne-Mravnostni-policie-Politolog-
Robejsek-pronesl-verejne-varovna-slova-417072 
297 http://www.pritomnost.cz/cz/component/content/article/15-spolecnost/972-kulturni-boj-s-islamskym-nepritelem-za-
nase-hodnoty 
298 ECO, U.: Jméno růže, Český klub, 7. vyd., Praha 2012, s. 263. 
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Filozof Jan Patočka (1907–1977) vyslovuje ve svých přednáškách z roku 1973299 
tezi, že Evropa vznikla z motivu péče o duši a zanikla následkem toho, že na péči 
o duši zapomněla.300 Klasičtí filozofové jsou především mysliteli lidské praxe  
– filozofuje se proto, abychom se stali dobrými lidmi.301, 302 Řecká koncepce péče o duši 
souvisí podle Patočky s filozofickým objevem věčnosti. Člověk ví, že je smrtelný, může 
se však se smrtí vyrovnat myšlenkou, že v něm žije podstatný vztah, který je 
neztratitelný jak člověku, tak také světu. Člověk ví o celku světa a v tomto smyslu je 
v celku. Ve vědomí, že člověk je ve vztahu k něčemu, co je věčné a co nepomíjí, je 
obsažena i jeho vlastní věčnost. O duši je potřeba se starat, protože starost o duši je s to 
člověka dostat do pozice podobné bohu. Proto, říká Patočka, potřebuje Epikúros bohy.303 
Tuto reflexi člověka k věčnosti považuje Patočka za jedinečnou304 a právě pro ni 
definuje evropský život jako „život založený na nahlédnutí“.305  

V této diplomové práci jsem stála o to podrobit jeden antický list zkoušce. 
Pokusila jsem se ukázat, že antickému textu porozumět lze, ovšem pouze pomocí 
překladu. Badatel musí zohlednit kontext doby vzniku textu a teprve potom jej může 
vztáhnout k současnosti.  

V teoretické části jsem čtenáře nejprve krátce seznámila s myšlenkovým 
posunem helénistické etiky, jenž je pro tuto dobu charakteristický. Dále jsem ukázala, 
že Epikúrovo učení je přítomné i v současné literatuře, a také jsem naznačila, že 
epikureismus znamená víc než jen požitkářství, jak je obecně zažito. Nejdéle jsem se 
zabývala podrobným rozborem Listu Menoikeovi (kap. 4.), na jehož základě jsem chtěla 
doložit souvislost životního stylu vybraných současníků s více než dva tisíce let starými 
Epikúrovými myšlenkami a zároveň také pochopit, k čemu v něm Epikúros své čtenáře 
vyzývá. Definovala jsem čtyři tematické okruhy (rozumnost, uměřenost, životní styl 
vnitřní a životní styl vnější), jež sloužily jako příprava pro vedení orálně historických 
rozhovorů s vybranými současníky.  

V empirické části (kap. 8.), která tvoří jádro diplomové práce, jsem na jedenácti 
tématech představila vztah mezi Epikúrovým učením a životopisnými vyprávěními 
vybraných současníků. Volba těchto jedenácti témat závisela jednak na mé schopnosti 
reflektovat antické myšlenky v kontextu postmoderní doby, jednak na mé schopnosti 
tyto myšlenky dnešním jazykem tematizovat během záznamu životopisných vyprávění. 
                                            
 

299 PATOČKA, J.: Platón a Evropa. Filosofia, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, 1. vyd. Praha 2007. 
300 PATOČKA, J.: Platón a Evropa, s. 73. 
301 Motiv hledání dobrého, autentického způsobu života je podle Patočky vlastní Sokratovi, Platónovi i Aristotelovi. Tamtéž, 
s. 194. 
302 “Člověk by byl za určitých okolností s to udělat alespoň lidský svět světem pravdy a spravedlnosti. Jakým způsobem se toho dá 
docílit – to je právě předmětem starosti o duši.” Tamtéž, s. 42. 
303 Tamtéž, s. 20–21. 
304 „Jedině v Evropě došlo ke vzniku filosofie v tom smyslu, jak jsem vám to řekl, k probuzení člověka z tradice do přítomnosti 
universa, jedině v Evropě nebo, lépe řečeno, v tom, co bylo zárodkem Evropy – v Řecku. A po katastrofě řecké polis se stalo 
důležitým, že tady zůstalo tohle dědictví, dědictví přemýšlení o státu, v kterém mohou filosofové žít, o státu spravedlnosti, která 
je založena ne na pouhé tradici, nýbrž na nahlédnutí.“ Tamtéž, s. 90–91. 
305 Tamtéž, s. 92. 
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Vycházela jsem ze dvou předpokladů: (1) že péči o duši už ze samotného jejího principu 
jinak než na příkladu jednotlivců ani zkoumat nelze a (2) že v praxi neexistuje 
univerzální příklad dobrého života. Zajímalo mne proto, jak péče o duši vypadá 
u navzájem si nepodobných jednotlivců, a forma orálně historického rozhovoru mi 
suplovala logos (smysluplnou řeč), v jehož sféře se odehrávala péče o duši u Platóna.306   

Ukázalo se, že Epikúrovy myšlenky je možné interpretovat už jen díky tomu, že 
se vztahují k mravním vlastnostem člověka. Přestože vnější podmínky, v nichž dnešní 
člověk žije, jsou s antikou nesrovnatelné, člověk se jako mravní bytost (zdá se) od doby 
antiky nijak nezměnil, stejně jako se nezměnila základní otázka po smyslu života, na niž 
stále hledáme odpověď. Z výzkumu vyplynulo, že ačkoli se vybraní současníci studiem 
antického Listu Menoikeovi nikterak nezabývali, přesto mnohé z Epikúrových rad 
následují, což lze na jejich životních hodnotách jasně doložit. Výzkum epikurejské 
koncepce o klidu duše dále ukázal, že mnoho z epikurejských hodnot je stále živých 
a dochází k jejich předávání: vybraní současníci si je předávají mezi sebou, od člověka 
k člověku, jak to učil už Epikúros.  

V období helénismu se otázka, jak být člověkem, tedy jak být sám sebou, brala 
vážně, a jedinečnost člověka byla hodnotou sama o sobě. Ukázalo se, že vybraní 
současníci se touto otázkou zabývají stejně vážně. Nejedná se ovšem o nápodobu 
nějakého dávno zavedeného způsobu chování a jednání, jde tu spíše o nikdy 
neustávající ohledávání každé nové skutečnosti, do níž je člověk právě situován. Pro 
epikurejce byl ideálem sám člověk. Zdá se, že dnešní západní společnost se této 
epikurejské myšlence vzdaluje tím, že hledá ideál spíše ve vnějším rámci (např. 
v demokracii, o jejíž krizi píše např. sociolog Zygmunt Bauman307, nebo v náboženství) 
než uvnitř člověka.   

Může být i dnes hodnotou lidská jedinečnost? V této souvislosti mne zaujala 
reakce syrské disidentky Raghdy Hassanové (nar. 1973), která na dotaz, zda teď už 
komunistickým ideálům nevěří, odpověděla: „Víte, já se toho za celou tu dobu hodně 
naučila a získala jsem hodně zkušeností. Zatčení a s tím související zkušenosti jsou pro 
mě velmi cenné. Už pro mě není důležitá žádná ideologie. Mám pocit, že člověk by měl 
být především sám sebou. Bez ideologie a bez náboženství. Mám pocit, že jakákoliv 
ideologie člověka obrovským způsobem ovládá a utlačuje. Pro mě je nejdůležitější, aby 
byl člověk v první řadě člověkem.“308  

Otevřenou otázkou v této práci zůstává zhodnocení politického přesahu 
Epikúrova listu. Politolog Pavel Barša (nar. 1960) ve své knize Cesty k emancipaci 
(2015) popisuje tři možné způsoby emancipace: existenciální revoltu, politickou 

                                            
 

306 Tamtéž, s. 195. 
307 BAUMAN, Z., BORDONI, C.: Stát v krizi, Broken Books, 1. vyd., 2015. 
308 Raghda Hassanová je protagonistkou filmu A Syrian Love Story (2015), jenž byl uveden v rámci letošního mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů Jeden svět (2016). Zdroj: http://www.novinky.cz/kultura/397719-migracni-krizi-vyresi-jen-
pad-asada-rika-protagonistka-vitezneho-filmu-festivalu-jeden-svet.html  
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revoluci a občanské jednání. V předposlední kapitole uvažuje o tom, že úlohu 
bezprostředního spouštěče emancipace může plnit i literární text, je-li angažovaný.309 
Epikúrův text bychom mohli označit jako angažovaný právě pro jeho výzvu k plnému 
životu. Rovněž Foucaultův výrok „píšu pro uživatele, ne pro čtenáře“310 dobře vystihuje 
právě i Epikúrův záměr. Bylo by tedy v tomto smyslu možné označit Epikúrův list 
Ménoikeovi za cestu k (občanské) emancipaci?311     

V závěru své práce bych čtenáře konečně ráda seznámila i s tím, proč mne 
Epikúrovo učení vůbec oslovilo a co přesně mne přivedlo k zájmu o duši.     

Na Fakultě humanitních studií jsem začala studovat už pro samotný její název. 
Velmi jsem stála o to zabývat se podstatou člověka i lidského života a chtěla jsem se 
rozejít s  povrchním viděním světa, jež reflektuji nejen v zaměstnání, ale i ve všedním 
životě. V americké firmě, kde pracuji, jsem vystavena tlaku na značnou uniformitu 
i nekritické přijímání stoupajících nároků na výkon člověka (tzv. utilizaci). Důraz na 
osobní úspěšnost či nutnost dosahování vyšších příjmů jsem toužila kompenzovat 
zkoumáním toho, co se v životě jako důležité pouze jeví, a co je důležité doopravdy. 
Budu snad víc člověkem, budu-li bohatší nebo úspěšnější? 

Během studia jsem měla možnost seznámit se s řadou spisů, jež od uniformního 
způsobu života odrazují. Zaujaly mne například Eseje312 Henryho Millera (1891–1980) 
z druhé poloviny třicátých let, konkrétně esej příhodně nazvaná Koláč, co se třpytí. 
Uniformitu zde Miller přirovnává k jednolitému, nic neříkajícímu „koláči“. Naplno se 
Millerovi stádnost „masy“ vyjevila, když se vrátil do rodné Ameriky z pobytu v Paříži. 
Šokovala ho všude přítomná stejnost jeho krajanů. V zemi, kde každý dělá totéž, každý 
stejně mluví a každý nosí stejné oblečení, se už nedokázal cítit dobře.313 Nerozuměl 
lidem, kteří nevědí, jak jíst ani jak pít, ani lidem, kteří žijí své životy zprostředkovaně 
skrze noviny a filmy. Lidé, kteří krouží kolem jako duchové a automaty, a lidé, kteří si 
z práce vytvořili fetiš, protože nemají, čím jiným by se zabývali, mu připadali jako 
cizinci, ač byli domácí.314 Millerovy řádky psané v době před druhou světovou válkou 
mi ovšem nápadně připomínaly realitu mého zaměstnání. 

Další Millerova esej věnovaná významu osobnosti Henry Davida Thoreaua 
(1817–1862) přitáhla mou pozornost ke svébytnému způsobu života tohoto amerického 
                                            
 

309„Nemáme napřed pochopit, co text říká, abychom to pak mohli realizovat, ale napojením se na nevyslovitelné v textu vychýlit 
naše myšlení a jednání ze zavedených drah. Dobrý text nás nevyzývá k hledání svého skrytého smyslu, ale přenáší na nás 
odstředivý pohyb.“ BARŠA, P.: Cesty k emancipaci, Nakladatelství Academia, 1. vyd., Praha 2015, s. 243. 
310 FOUCAULT, M.: Prisons et asiles dans le mécanisme du pouvoir (1974). In:  týž: Dits et écrits 1954–1988. Tome II. Daniel 
DEFERT, Francois EWALD (eds.). Paris: Gallimard, 1994, s. 521–525, s. 524. Citováno podle: BARŠA, P.: Cesty k emancipaci,  
s. 243. 
311 Nahlédneme-li do programu politických stran, má k Epikúrovým tématům blízko například Strana zelených, jež se ve 
svém programu dovolává důstojného života (spravedlnost), zdravého prostředí (rozumnost) nebo ekonomiky na 
udržitelných základech (uměřenost) (http://www.zeleni.cz/program-poslanecka-snemovna/). Příkladem občanského 
jednání je např. i mediálně diskutované Autonomní sociální centrum Klinika (http://klinika.451.cz/o-nas/)    
312 MILLER, H.: Eseje, Nakladatelství Dauphin, přel. O. Skovajsa, Praha 2010/2011. 
313 MILLER, H.: Eseje, s. 19–20. 
314 Tamtéž, s. 25. 
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dobrodruha. Thoreauův spis Walden315 jsem přečetla jako základ pro svou bakalářskou 
práci o dobrovolné skromnosti. Absurdita života „mas“ vynikne podle Millera právě na 
příkladu Thoreaua, který se rozhodl jít svou vlastní cestou.316   

Jak poznat člověka, jenž k „mase“ nenáleží? H. D. Thoreau ve svém díle 
popisuje, jak přesně by měl vypadat opak stádnosti – totiž jedinečnost člověka. Svět 
sestávající nikoli ze stejných jedinců, ale ze zcela rozdílných osobností přirovnává 
Thoreau k poutavým příběhům z Tisíce a jedné noci. Žít jedinečným způsobem života je 
podle Thoreaua jednoduché. Stačí jen všímat si skutečnosti a nepodléhat sebeklamům. 
Dívat se na svět s rozvahou a beze spěchu. Oprostit se od malicherných obav 
a rozkoší.317 Thoreau rozhodně nenabádá, aby snad ostatní následovali jeho způsob 
života. Přeje si jen, „aby na světě bylo co možná nejvíc rozličných jedinců a aby se 
každý poctivě snažil nalézt a sledovat svůj vlastní způsob, a ne napodobovat ten otcův či 
matčin nebo sousedův.“318 Jak epikurejské! 

Touha dívat se na svět bez falešných iluzí mne přivedla k zájmu o lidskou 
jedinečnost. Napříště jsem se chtěla zabývat jedinečným způsobem života a jedinečným 
vnitřním světem (duší) člověka. „Masy“ jsem se rozhodla ponechat stranou svého zájmu 
i proto, že jejich vnitřní svět rozpuštěný do stejnosti ani zkoumat nelze.    

Lze poznat duši? Aristotelovo319 vymezení částí duše na vyživovací, vnímavou 
a myslící i jeho vyzdvižení hmatu jako jediného smyslu, bez nějž není život člověka 
možný, bylo pro mne užitečné. Při čtení Aristotelova pojednání o duši jsem si 
uvědomila něco zásadního. Původně jsem se domnívala, že působení vnějšího světa (ať 
už pozitivní, nebo negativní) lze buď přijímat, nebo se mu bránit. V duchu jsem si 
vybrala druhou možnost a podvědomě jsem se snažila nevpouštět vnější negativní vlivy 
do svého vnitřního světa. Automaticky jsem přitom předpokládala, že tak šetřím svou 
osobní energií, protože s negativním aktivně nezápasím, jen se mu pasivně bráním.  

Aristotelés definuje duši na základě mohutnosti pohybu. Všechno živé se 
pohybuje, a pohyb je tedy základem vzniku života. Tento pohyb je veden za účelem 
vyživování, neboť bez výživy není možné pokračování života.  Pohyb ve smyslu změny 
místa však není vlastní rostlinám. Měnit místo mohou jen ty bytosti, které mají možnost 
díky smyslům a vnímání pohyb jednak uskutečňovat, jednak ho trpět.  

Pohyb jednak uskutečňovat, jednak ho trpět. V tomto okamžiku se mi zhroutil 
můj dosavadní osobní výklad světa. Buď duše vynakládá energii na to, aby se 
uskutečňovala, nebo duše vynakládá energii na to, aby trpěla. Energii ale vynakládá 

                                            
 

315 THOREAU, H. D.: Walden aneb Život v lesích, ODEON, přel. J. Schwarz, 1. vyd., Praha 1991. 
316 MILLER, H.: Eseje, s. 292. 
317 THOREAU, H. D.: Walden aneb Život v lesích, s. 88. 
318 Tamtéž, s. 66. 
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v obou případech. Není možné energií šetřit! Energii má člověk jenom jednu a právě 
ona představuje možnost života.  

Když jsem si spojila uskutečňování duše s vedením aktivního života a trpění 
duše s vedením života pasivního, rozhodně už jsem neměla zájem volit pro další 
směřování svého života možnost druhou, ale tu první. Od tohoto okamžiku jsem se 
přestala zabývat tím, co následovat nechci, a více se začala zajímat o aktivní způsob 
života, jenž může každý člověk sám iniciovat.     

Jak žít dobrý život? Je jenom na nás, jakým způsobem budeme svůj život 
směřovat. Miller radí žít svůj život tak, aby byl „dobrý“. Rozhodnout se a žít vlastní 
život je podle něj nejlepší, co můžeme udělat. Odsouvat žití vlastního života a vyčkávat 
na příhodnější podmínky, podnebí nebo vládu nemá smysl. Žijme dobrý život tady 
a teď, jak nejlépe dovedeme. Není lepšího ideálu.320 

S otázkami, jak žít dobrý život, co je smyslem života a jak být šťastný jsem se 
na FHS UK znovu shledala v rámci bakalářského překladu. Ve výboru esejů Greek 
Thought: A Classical Guide to Knowledge321 (Řecké myšlení: Průvodce klasickým 
věděním; česky dosud nevyšlo) najdeme souhrnný výklad helénistické filozofické etiky. 
V kapitole Etika francouzská filozofka Monique Canto-Sperber (nar. 1954) velmi 
podrobně vysvětluje, jaká byla návaznost filozofického myšlení, jež svedla dohromady 
Sókrata, Platóna, Aristotela, Pyrrhóna a helénistické filozofy (epikurejce, stoiky 
a skeptiky).322 Zásadní mravní otázka v období helénismu zněla, jaký život žít a jak 
formovat vlastní charakter. Řecká etika chápala morální vývoj člověka na základě jeho 
vlastní přirozenosti. Studium lidské přirozenosti vysvětlovalo normativní systém 
člověka. Znát odpověď na to, jaký by měl člověk být, znamenalo podle autorky mít 
odpověď na to, co je smyslem života.323  

S otázkami odkud jsem, čím jsem sobě a druhým, kam jdu, jaké má smrt místo 
v mém životě, jaký má můj život smysl a v čem tkví štěstí, jsem se setkala i při četbě 
Kulhavého poutníka324 od Josefa Čapka (1887–1945). V této eseji Čapek rozlišuje 
podobně jako Miller mezi těmi, kdo chtějí následovat ostatní (rozuměj náležet 
k „mase“) a identifikovat se s nimi, krátce chtějí být Osobou (velké počáteční písmeno 
zde má svůj význam) a těmi, kteří chtějí být sami sebou, tedy člověkem. Kulhavého 
poutníka napsal Josef Čapek v roce 1936 jako varování před vzestupem ideologické 
mašinerie.  

                                            
 

320 MILLER, H.: Eseje, s. 295. 
321 BRUNSCHWIG, J. – LLOYD, G. E. R. (eds.): Greek Thought: A Classical Guide to Knowledge, Harvard University Press, London 

2000, 1024 p.  
322 BRUNSCHWIG, J. – LLOYD, G. E. R. (eds.): Greek Thought: A Classical Guide to Knowledge, Řecké myšlení: Průvodce 

klasickým věděním, Kapitolu Ethics (Etika) od autorky Monique Canto-Sperber z angl. orig. přel. P. Havlová, [překlad je 
uložen v e-Knihovně bakalářských překladů FHS UK], s. 96. 

323 Tamtéž, s. 102–103. 
324 ČAPEK, J.: Kulhavý poutník, Československý spisovatel, 8. vyd., Praha 1967. 
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Osobu definuje Čapek jako sobělibého a ješitného člověka, jehož žene vpřed 
výhradně touha zabezpečit se, uplatnit se, dostát sociální příslušnosti, nabýt 
společenského významu nebo se ukázat ve funkci: „Osoba je někým; je povoláním, je 
potřebností, je titulem, je oděna svou funkcí, svým významem, svými příslušnostmi, svou 
služebností i závažností v menších či větších společenských útvarech.“325 Naproti tomu 
člověka definuje jako holého, nahého, ve vesmíru až příliš anonymního a ztraceného.  

Čapek v Kulhavém poutníkovi tematizuje i poslední věci člověka: „Ani nevíte, 
kdo jste, odkud jdete – To nevím. A nevím ani kam. Do náhody? Do náhody? To ne. Jdu 
do nutnosti, do smrti. Všechno, co se zrodilo a žije, musí také zemřít. Tak tedy jdu 
na jisto.“326 

Tato myšlenka, že smrtelností se v pozemském životě není třeba zaobírat, mi 
připomněla notoricky známý Epikúrův výrok327 a konečně i životní krédo mého otce 
Petra Syrovátky (1944–1989), s jehož pomocí se snažil vzdorovat tlakům 
normalizačního režimu: „Co všechno že musím? Nemusím vůbec nic! Musím jenom 
zemřít.“ Můj otec Epikúrovo učení zcela jistě neznal, jeho krédo mu ale pomáhalo cítit 
se i v době nesvobody svobodný.  

Může oslovit Epikúrovo učení i mne? Vždyť mé životní podmínky jsou co do 
míry svobody nesrovnatelné s těmi normalizačními. Cítím-li však jistou svázanost 
i v dnešní technicky zaměřené době, může být osvobozující následovat Epikúrovy rady? 
I tato otázka stála na počátku mé práce. Poučena teoretickou přípravou, že otázky po 
lidské důstojnosti či smyslu života byly i v antice stejně důležité jako dnes, vydala jsem 
se na cestu za zkoumáním epikurejského životního stylu.  

Dlouho jsem přemýšlela nad názvem práce. Odkazem ke klidu duše jsem chtěla 
dát jasně najevo, že epikureismus nevnímám povrchně a nespojuji jej výhradně 
s požitkářstvím.   

Důležitá pro mne byla i realizace praktické části – vedení rozhovorů. S kým 
a jakým způsobem je vést? Jakými otázkami se mohu přiblížit vnitřnímu světu člověka? 
Při samotné realizaci rozhovoru jsem měla zájem zhodnotit své dosavadní poznatky ze 
studia orální historie a rovněž si v praxi sama na sobě ověřit, jak a proč je důležité být 
v rozhovoru sama za sebe.  

Mým dalším úkolem bylo zaznamenat osudy lidí, kteří se péčí o svou 
přirozenost odlišují od „masy“. Z realizace výzkumu vyplynulo, že výpovědi 
současníků byly jedinečné, stejně jako byly autentické i jejich charaktery. Epikúros 
pokládá život, v němž člověk jedná podle své přirozenosti, za šťastný, a právě jednání 
ohlížející se na vlastní přirozenost bylo možné u vybraných současníků doložit. Mám-li 
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se zamyslet nad tím, čím si byli vybraní současníci podobní, pak musím prohlásit, že se 
podobali v jediném: v plném způsobu života.  

Každý rozhovor byl jiný a každý mne také jiným způsobem obohatil, což mne 
vede k přesvědčení, že prostřednictvím zaznamenávání různých životů přichází badatel 
do styku se samou podstatou života.  

Mám-li zhodnotit, co mne na Epikúrově učení oslovuje nejvíce, pak jsou to 
přátelské, na osobních vazbách založené vztahy. V praxi jsem totiž svědkem trendu, 
jenž vede k odosobnění vztahů. Je-li organizace práce svázána výlučně s plněním 
vlastního kariérového plánu a pojí-li zaměstnance stále dokonalejší technika a kontrolní 
mechanismy, nikoli osobní vztahy, pak je jejich práce opravdu neefektivní, protože jde 
proti zdravému rozumu i lidské přirozenosti.  

Tím se dostávám k odpovědi na otázku, může-li Epikúrovo učení oslovit i mne. 
Nejenom, že mne oslovuje, ale dokonce se s jeho pomocí dokážu osvobodit od mnoha 
„jistot“. Například vím, co nutně musím, a co nemusím vůbec, což je, jak se mi zdá, 
otázka aktuální v každé době.  

Na internetových stránkách FHS UK se u charakteristiky bakalářského studia lze 
dočíst následující: „Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům jazyka, 
kultury, stylu, osobnosti a doby.“328 V této větě je přesně vystiženo, co i já osobně na 
konci magisterského studia považuji za nejdůležitější: poznávat sebe skrze nekonečné 
variace druhých. 
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Příloha č. 1: Rozhovor s Jiřím Bartysem (1977) ze dne 10. 8. 2013  
Ke svýmu klidu potřebuju klid 
 
Rozhovor s poustevníkem o životě na Poklidu 
 
Rychlebské hory vám okamžitě učarují svou krásou. Když zamíříte k Nýznerovským vodopádům, Venušiným miskám 
nebo Čertovým kazatelnám, můžete se těšit na výhledy po okolí, ale i na čerstvě pečené pstruhy, které nabízejí dole 
pod kopcem. Zahlédnete tu černé čápy hnízdící na komíně nebo dům, jehož půdu osídlila kolonie netopýrů brvitých. 
Z odpočívadel u Vidnavských mokřin máte ptačí život v rákosí jako na dlani. Rychlebské hory můžete ale poznávat 
ještě jinak. Stačí si na jeden den vzít za průvodce zdejšího poustevníka Jiřího Bartyse.  

Sedmatřicetiletý Jiří Bartys vlastní polovinu zaniklé sudetské obce Poklid. Před osmi lety se rozhodl opustit 
panelákový byt v Šumperku a vydal se tam, kam ho to táhlo od dětství – do hor. Zprvu měl s přítelkyní pronajatý 
domek na Travné a pracoval jako vychovatel ve Vidnavě. Posledních šest let ale žije sám v maringotce mezi ruinami 
sudetských domů. Spolupracuje s hnutím Brontosaurus a společně se snaží zachránit vzácné odrůdy ovocných 
stromů, které se na jeho pozemku nacházejí. Je zkušeným masérem, ale místní „panímámy“, jak jim Jirka říká, ocení, 
když jim třeba naštípe dříví. Rád také provází pocestné krajem a přitom s nimi rozpráví o jelenech, o divočácích 
anebo o tom, jaké má s tímto zapomenutým místem plány do budoucna. Po jedné takové celodenní expedici svolil 
i k následujícímu rozhovoru. 

P. H.: Jak dlouho tady už žiješ? 

J. B.: Tak osm let s přestávkama, kdy jsem pobýval v cizině.  

P. H.: A za poustevníka by ses označil? 

J. B.: Ale trošku aj jo. Pochopil jsem, že ke svýmu klidu potřebuju klid. Jinak lidi ale potřebuju, to jo. Přes léto mi 
nechybí, to byste nevěřili, kolik je tam nahoře teď lidí. Jsem šťastnej za zimu, to přijde málokdo.  

P. H.: Jak tě berou místní? 

J. B.: Vidí, že jsem novej, ale nějak mě vzali. Nejdřív si mysleli, že jsem nějakej neuvěřitelnej boháč. Teď si myslím, že 
jsem pro ně takovej příjemnej blázen, kterýho mají rádi.  

P. H.: Úplně původně jsi přišel do tohohle kraje s čím? 

J. B.: Já jsem přišel s tím, že jsem věřil, že ten prostor bude jednou můj. Pořád se čekalo, já jsem byl na Travné. Byly 
s tím problémy, protože část té vesnice je v katastru Uhelné, a část je v katastru Vlčice. Kvůli tomu se to jmenuje 
Poklid nebo Zastávka. Kamarádi přišli s tím, že mají zajímavý místo. Jeli jsme se podívat na kopec Hřibová, to je fakt 
magický místo. Říkají, že kdo je na Hřibové, tak to je král Rychlebských hor, a je to tak. Jsi vysoko a vidíš všechno. Ale 
těžkej život.  

P. H.: No právě, ale co s tím dál? 

J. B.: Já třeba to mám tak, že bych ten prostor chtěl využít. Osobně cítím ten potenciál jako takové ozdravně-
vzdělávací centrum. Jako že to místo chce působit pro lidi, to vím. Přesně jako Vinzenz Priessnitz. Držet si rytmus 
toho roku. Přes léto je tam řev, jsou tam lidi. Ale zaplať pánbůh, díky tomu, že je ta příroda zarostlá, tak jak je, že to 
je zarostlý úhor, tak tam jsou srny se srnčatama a laně s kolouchama vedle tebe. Jsou tam zalehlý ve vysoké trávě 
a maj klid. V okamžiku, kdy to bude vypasený, tak to už nebude. To pak už musíš řešit, aby tam lidi klidně i byli 
a dostali lék v podobě toho prostředí. Já bych tam viděl priessnitzovu terapii: kosení, štípání, do toho pohodička, ne 
aby ses dřel, ale aby to byla zábava. Chceš se vyblbnout? Tak běž. Studená voda, tyhle kombinace. Je to spousta 
práce a já tak jako spěchám pomalu. Protože když do něčeho jedeš, investuješ peníze a veškerou energii a pak buch, 
černá díra? Tak já si tři roky říkám: Jen v klidu.  
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P. H.: Takže by se ti líbilo, kdyby ti tam navezli třeba třicet dětí a ty bys je už sám zorganizoval? 

J. B.: Třeba tak. Možná vznikne, vlastně už vznikla, návaznost přes dětský tábor v Račím údolí. Jsou i jiný možnosti, 
který bych si sám rád vyzkoušel. A i pro dospělý. Měli jsme tam třeba kluky z pasťáku (ústav ve Vidnavě, kde dělal J. 
B. vychovatele). Měli to celý indiánský. Ty jim tam pustíš pstruhy v potoce, kde normálně ani neteče voda. Povíš jim, 
že se jdou vytřít, a oni si najednou začnou chytat pstruhy do rukou. To je prostě nádhera. Sami si toho pstruha 
vykuchají, jsou to jasný věci – je to smrt, ale sáhnou si na to sami. Nakonec jsme zjistili, že pro ně je nejkrásnější 
zážitek, když se jdou vyspat ven pod širák. Oni nikdy nespali pod širákem, jsou vydrcení zážitkama, všechno mají, ale 
toto jednoduchý je pro ně největší mystérium. Jsou z toho pryč. Dělali jsme taky muzikoterapii. Vzali jsme bubny 
a cokoliv a rapujte. Ať se předvedou. Dělali jsme takovej bordel, že jsem si říkal, co bych dělal, kdyby přijeli 
pomahači a chrániči.  

P. H.: Co třeba elektřina, nechybí ti? V zimě bývá brzy tma. 

J. B.: To je hodně brzy tma. To vezmeš svíčku... Maminka je očařka, takže jsem tyhle věci vždycky řešil, ale můžu říct, 
že zrak mám v pořádku. To se přitulíš a čteš a najednou spíš. Jako medvěd. Zima je přece k tomu se vyklidnit, udělat 
si pohodu a ne se honit. V téhle době se najelo na úplně jiný biorytmus. Shon a „potřebuješ“ a „abys měl“, a tak 
dále. Já jsem se nenarodil jako biorobot. Tady můžu dýchat a normálně být. Na tom prostředí je krásný to, že ten 
prostor je dokonalej. Tam je fakt příroda - přirozenost. Když tam přijdeš, tak můžeš v sobě mít nějakou bolest, ale 
když tam jsi, tak to místo působí. To bys musel být fakt ultra idiot, abys vzýval ten problém tak dlouho, že bys 
neviděl to dokonalý okolo. To se ti támhle začne předvádět veverčák, tady jelen startuje, to jenom čučíš. Přemýšlel 
jsem o počítači. Říkám si, Jiří ne, protože i když budu civět do toho největšího prázdna, tak furt je to větší zážitek než 
do počítače. Mám strach, že bych to nedokázal ukočírovat. Teď už to tak nepraktikuju, ale dřív jsem na tom dokázal 
projet i noc, jak jsem to jako neměl. Nevisím tam na nějakých úchylárnách, dívám se na něco zajímavýho, ale co? 
K čemu mi to je? Je mi to stejně úplně k hovnu. Ráno jsem jak zombie.  

P. H.: Co ti tu dělá radost? 

J. B.: Když se kochám přírodou. Někdo medituje tím stylem, že si sedne a utišuje mysl. Ono to není špatný. Ale když 
jdeš přírodou, jenom ji pozoruješ jak děcko a umíš se uvolnit jak děcko (nebojíš se), tak je to celý prostě ráj. 
Dokonalej ráj. A já v tom fakt žiju. V zimě ti tam přichází jedenáct jelenů, ty je znáš. Vidíš divočáky. Letos mám 
takový zážitky s divočákama, že jsem takový nikdy neměl. Dřív jsem z nich měl respekt, to mám taky. Oni se nebojí, 
postaví se a „hej, jdeš dál“? Když pozoruješ malinký selátka v pyžámku na třicet metrů tři čtvrtě hodiny – paráda. Pár 
dní na to jsme tam našli mrtvýho lončáka. Škoda, měli jsme ho sežrat. No, nesežrali. (smích) 

P. H.: Civilizace tě tady nějak ruší? 

J. B.: Mám rád klid. Žít tak, jak chci a jak mě baví. Tohle mě fakt baví. Mystici nebo esoterici si můžou říkat naučky 
o tom, že tu mysl ovládneš i ve městě – ano, může to být i pravda. Ale pro mě ne, já si klidně přiznám, že jsem na 
úrovni, na jaké jsem, a jsem tam radši. Dneska dcérenky jediné, co dělají, tak se čančají. Do toho na tebe valí 
všelijaké kraviny, jenom aby tě upoutaly. To tady mám svatý klid.  

P. H.: Jak vidíš svou budoucnost? 

J. B.: Každý má nějaký poslání. Co je to největší poslání? No poznat, jak věci jsou, a ne se někde realizovat. Ale 
samozřejmě, že přitom, jak poznáváš sebe sama, tak něco vytváříš. Já jsem za celej život zažil jedinou práci, která mi 
byla trošku nepříjemná, a to bylo, když jsem dělal na benzínové pumpě. To bylo tak jako s něčím, co nemám rád. 
Ropu a tady ty kraviny nesnáším. Je to něco, co vykořisťuje matičku Zemi. Jsem bytostně přesvědčenej, že ta ropa 
tam není jen tak od Pánaboha. Je to podobný, jako když je v kloubu taková ta tlumicí kloubní tekutina, aby ty otřesy 
nešly úplně nasucho. Až to vyčerpáme, tak to bude bomba. Nechci dělat proroka, ale dříve nebo později, bum bác. 
Ten systém se zhroutí jako hromádka karet. Příroda je požehnaná, systém je za kopcem, může dělat, co chce, ale 
nedostane na tebe nic, jakmile nejsi chycen do nějaké pastičky... Hlavně v tom městě fakt musíš solit. Přitom takový 
slamák si postavíš za řekněme tři sta tisíc. 
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P. H.: Má to u tebe vývoj těch osm let tady? 

J. B.: Určitě. Obecně přesně tak. To noření se do přírody. Teď v létě zážitky s jelenama. Když chceš najít parohy, tak 
je musíš stopovat. Nesmíš je plašit, aby nemusel ze svýho teritoria, ale musíš vědět, kudy chodí. Takže jdeš jeho 
stezkou, poznáš, který je to jelen. Byly tam i hlubší momenty: nikdy nejsi sám. Já jak jsem s tatínkem chodil po lese, 
tak tatík byl můj první učitel v podstatě. On si šel svým tempem a mě nechal jít mým tempem. Vždycky počkal tam, 
kde se to rozdvojovalo. A já jsem šel. Ze začátku jsem byl vytřepanej, hysterickej, pak jsem to pochopil. A najednou 
tě vychovává matička Země. Tebe vychovává vesmír a ten je dokonalej. Není lepšího učitele. Tatík ti může říct, co je 
tahle kytička nebo tohle zvířátko. Nikdy mi neřekl nevím. Taky se snažím, abych nikdy nemusel děcku říct nevím. 
Lepší je vědět.  

P. H.: Taky někdy pozoruješ sám sebe? 

J. B.: No, někdy to není vůbec hezký pohled. Když se unavené líné prase jenom válí. Poslouchám třeba včely. Což 
když jsem řekl domorodcům, že jsem poslouchal včely pod lípou, tak to vůbec nemohli pochopit.  

P. H.: A máš nějaký cíl, na kterém pracuješ? 

J. B.: Mám svůj sen. Tak jak Priessnitz měl své lázně, tak já je tam taky budu jednou mít a tam si budu dělat, co chcu. 
Jako ta hláška ze Tří veteránů: Dali jsme vám, kamarádíčkové, dary? Co jste s těmi dary udělali? Kolik dětí, kolik 
babiček jste rozesmáli? Tam vidím potenciál - dát dětem načichnout přírody a i dospělým. Je krásný, že se můžeš 
dotknout přírody. Že ti najednou vyběhne zajíc, přiletí ti černej čáp, orel nad hlavou. Prostě když budeš v klidu, tak 
můžeš vidět svýho jelena. Do tohoto zdraví se tam ty procedury dají dát. Myslím si, že lidi to poznají, že s nima 
nehraješ habaďúru a že jen nekasíruješ. A až jim to bude chybět, tak jako potáhnou.  

P. H.: Takže ty dokážeš dát lidem návod na to, jak se zklidnit. 

J. B.: Přesně. Návod jak být sám sebou. K sobě lepší. Já dávám systému jen to nejnutnější a jinak si jedu vlastní 
království. A to je rajský království. 

Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/salon/691-ke-svymu-klidu-potrebuju-klid 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Pavlem Cesnekem (1973) ze dne 6. 1. 2015 
Generalnyj  

Rozhovor s Pavlem Cesnekem, generálním ředitelem čtyř velkých továren v Rusku. 

Pavel Cesnek (41) vyměnil slibnou kariéru v mezinárodní poradenské firmě za práci krizového manažera. O tom, co 
obnáší umění restrukturalizace podniků, vypráví v následujícím rozhovoru.(Záměrně zanecháno v hovorové češtině) 

Pavlína Havlová: Jak dlouho už jezdíš zachraňovat ruské podniky? 

Pavel Cesnek: Osm let. 

P. H.: To jezdíš do stejných fabrik? 

P. C.: Ty fabriky se mění. Do Ruska a na Ukrajinu jezdím dohromady osm let.  

P. H.: Teď poslední dobou už jezdíš ale jenom do Ruska? Do Luhansku už nejezdíš? 

P. C.: Odtamtud jsem musel odjet. Tam jsem musel skončit už v létě kvůli politicko-vojenský situaci, bohužel. Dneska 
mám na starosti čtyři fabriky a všechny jsou v Rusku, každá na jiném místě. Teď jsem byl v Orenburgu, to je na Urale, 
předtím jsem byl na pár dnů v Ussurijsku, jak je Vladivostok. 

P. H.: To jsou průmyslový podniky? 

P. C.: To jsou opravárenský fabriky.  

P. H.: Tak to asi vnímáš rozdílnost Ruska a Ukrajiny? 

P. C.: Jak to říct. Tam i tam, všude mám docela dost kamarádů. Ukrajinci, východní Ukrajinci, jsou extrémně 
pracovití, schopní a chtějí pracovat i v podmínkách, ve kterých Češi už nejsou ochotní a schopní fungovat. Rusové 
jsou v tomhle už blíž nám než Ukrajincům. Ale zase Čech v porovnání s Rusem: my nejsme zvyklí trpět tak jak ti 
Rusové a nejsme schopní přenášet životní problémy. V Rusku není život jednoduchej. Tam je tvrdej kapitalismus, ale 
takovej jako skutečně tvrdej kapitalismus. Tam jsou lidi zvyklí, že se o ně nikdo nepostará a že se musí starat jenom 
sami o sebe. Sice je tam sociální síť, ale ta má ryze změkčovací charakter.  

P. H.: Mluvíš s nimi rusky? 

P. C.: Ano. Naštěstí mě tam už nevnímají jako Čecha, ale jako polovičního Rusa, protože už jsem tam dlouho. Mně ta 
mentalita vyhovuje a mám ji rád. 

P. H.: A jak ti říkají? Protože máš pro ně asi těžko vyslovitelné příjmení?  

P. C.: Oni mají problém s tím, že nemám „otčestvo“. Správně by mi měli říkat Pavel Ladislavovič, protože můj otec je 
Ladislav. Ale většinou mi říkají Pavel anebo „generalnyj“. S většinou lidí si tykám (se ženskýma si vykám), ale 
otčestva jim neříkám. Říkám jim Nikolaji a Piotře a Stěpane, třeba. Řeknu jim hned na začátku, že kdo potřebuje, 
abych mu říkal otčestvem, tak že se ho naučím. Ale je to složitý. Jsou to velké fabriky, spousty jmen. Snažím se to 
podat lidem tak, že to není, že si jich nevážím, protože je to projev úcty, ale že to je pro mě zjednodušení 
komunikace. Občas je zajímavý sledovat, jak oni sami to pletou, když se mezi sebou občas hádají. (smích) Než si 
vzpomenou na otčestvo, tak je to zbrzdí v hádce, takže je to i takový zklidňující mechanismus. Dobrý řešení. (smích) 

P. H.: A co ta fabrika v Luhansku (vyrábějící lokomotivy), jak to dopadlo od léta? Stojí, nebo nestojí? 

P. C.: Zaplaťpánbůh jede. Jede řekněme asi na třetinu předválečných kapacit. Všichni doufají, že se zase rozjede. 
Ona jede, ale samozřejmě je tam řada problémů: s dodávkama, s proclením. Nefungují tam banky, protože odtud 
utekly. Potřebuješ peníze, a musíš jet do oblasti, kde jsou bankomaty. Není tam policie, není tam finanční správa, 
s pasem nikam nevycestuješ, jedině s ukrajinským. To si nedovedeme představit. Ekonomika nefunguje, a ještě 
tohle to stěžuje. Takže těch pár fabrik, které tam nějak žijí a fungují, to má ještě složitější. Manažersky řešíš spoustu 
nesmyslů: například jak provést bankovní úhradu? Tady to neřešíš, prostě dáš účtárně příkaz zaplatit. Ale tam musíš 
někam dojet (jak říkají na Ukrajinu, do Luganské oblasti kontrolované ukrajinskými vojsky), musíš zorganizovat auto. 
Pustí tě přes posty? To si nedovedeme představit. Než jsem dojel na ruské hranice, tak bylo sedm nebo osm postů 
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povstalců, kteří tě kontrolují, koukají ti do bagáže, a když to přeženu, tak když tam bude stát nějaký idiot, tak tě 
může zatknout nebo cokoliv. Ale zase: člověk si zvykne na všechno. Zvykne si na dobrý i na špatný. Dneska se tam 
střílí a lidi už na to ani neobracejí „vnimánie“, pozornost. Je normální, že tam duní. Když jsem seděl v kanceláři 
a pořád tam dunělo, tak jsem si na to už taky zvykl. Ale potom, když už to začalo lítat ve městě, tak jsem pochopil, že 
to není moje válka, a že odtud musím odjet.  

P. H.: Do těch fabrik přicházíš jako nově dosazený generální ředitel? To asi není příjemný? 

P. C.: Přesně tak. Já tam přijedu jako parašutista, který je na velice nepřátelském území. Mám nějakého akcionáře 
nebo šéfa holdingu nebo někoho, kdo mě ustanoví na tu funkci. K tomu mám samozřejmě veškerý pravomoci 
a zodpovědnost. No a já se těm lidem míchám do života, Rusové říkají „mešájet“. Oni byli zvyklí na to, že: někdo si 
tam kradl, někdo tam nemakal, někdo si tam vyváděl, co chtěl. A já říkám: Budete dělat tak a tak. Já to tady řídím 
a zodpovídám za to a všichni budete fungovat tak, jak já chci, řečeno zjednodušeně. A to se tam mnoha lidem nelíbí. 
Nové pořádky. Na začátku lidi změny nechtějí, je vůči nim obrovský odpor, stěžují si, píšou akcionářům: Cesnek 
přišel, vyvádí tam věci, kterým nerozumíme, nechápeme, nechceme. To mě baví, když měníš psychologii fabriky. 
Vyhazuješ lidi, kteří jsou nepohodlní, protože to nedělají dobře, pijou, nebo kradou, jsou neschopní. Nejhorší je, 
když víš, že ten člověk je strašně fajn, ale bohužel v práci není úplně schopnej. Já mám výhodu, že s těmi lidmi 
nemám žádné sociální ani rodinné vazby. Neřeším, že on je něčí příbuzný, což je faktor, který brzdí tu 
restrukturalizaci nebo změny. Pro mě je každý člověk čistý list papíru. Dívám se, jestli je schopnej a umí, a když 
neumí, tak ho prostě vyměním v co nejkratším horizontu.  

P. H.: Takže nadšení z tebe asi úplně nejsou? 

P. C.: Rozhodně ne. Ale vždycky je tam někdo, kdo ty změny vítá. Vždycky je tam nějaká taková skupina lidí. To jsou 
lidi, kteří jsou třeba chytří, schopní, ale nedali jim možnost rozvinout se. Nebo tam byly války nějakých klik mezi 
sebou a ty je sundaly z nějaké pozice dolů. Takže ty musíš ty lidi vychytat. Postupně tu druhou stranu poznáváš 
a potom můžeš dosazovat: tam je schopnej člověk, tam je schopnej. Dáš šanci, a někdy dáš i megašanci: že člověk 
nedorostl do té role, ale dáš mu možnost, motivaci i podporu. Potřebuješ mít kolem sebe lidi, jak v Rusku říkají 
„jedinomyšlennikov“, myslící jedním směrem. No a postupně vytváříš kolektiv. Jsou fabriky, kde jsem si vybudoval 
dobrý tým. Ale nikdy nedělám to, že ty lidi vezmu a někam je převedu, protože já jsem zastáncem toho, že by se měl 
vždycky vybudovat lokální tým, který po mém odchodu zůstane na místě. 

P. H.: Jak poznáš, co přesně je potřeba změnit? 

P. C.: První tři měsíce, většinou tak třetinu času, žiju přímo ve výrobě, protože tam jsou všechny problémy a tam 
jsou i řešení těch problémů. Nejdříve si tu fabriku zmapuješ, v jakým je stavu. Po výrobě pochodíš, zjistíš, pobavíš se 
s lidmi a ono to během týdne, čtrnácti dnů je jasný, kde jsou základní problémy. Potom začneš postupně „zaklučivať 
gajky“, utahovat šrouby. A začínáš systematicky, někde musíš víc, protože je problém třeba 
s docházkou. Problém není v tom, aby lidi přišli včas do práce. Problém je v tom, že musí přijít včas k tomu stroji. 
Musíš být velice systematická.  

P. H.: Do té výroby chodíš jako na kukačku?  

P. C.: Nejenom, i na těžký debaty. A rovnou tam třeba i na místě propouštím lidi. Někdy je potřeba situaci vyřešit na 
místě a disciplinárně. Nechám si vysvětlit, jak funguje výroba, kde jsou problémy, a hlavně proč to nefunguje. 
Protože já když někam přijdu, tak tam přijdu ne proto, že to je dobře, ale že něco nefunguje. A vždycky nefunguje 
vztah výroba-nákup a mnohdy tam jsou problémy s kvalitou, že se všechno dělá bez ohledu na kvalitu, která by měla 
být. Jde o to, najít ty správný páky, aby lidi začali fungovat. Co je motivuje? Někoho motivuje, že má osmihodinovou 
pracovní dobu a může u toho odpočívat a spát. Třeba na poslední fabrice to dělali tak, že dva dny pracovali a dva 
dny měli volno. Dva dny, kdy „pracovali“ na fabrice, sbírali síly na práci, kde museli pracovat doopravdy – takže spali. 
Já jsem tam zašel do místnosti, kde byly třípatrový postele, pro šest lidí každý patro! Takže u nás se šli vyspat a tam 
museli pracovat. On bral výplatu za spaní, nikdo ho neviděl pracovat, a tam co byl na druhý fabrice, tak si ty peníze 
musel odmakat.  
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P. H.: To tam takhle fungovalo běžně? 

P. C.: Naprosto. Neříkám desetiletí, ale fungovalo to tak. Například v Rusku máš problém s přestávkama, třeba na 
oběd nebo na svačinu, tam desetiminutový. Lidi už jdou deset, dvacet minut do přestávky a ještě dalších deset, 
dvacet minut po přestávce. Takže za den jsou mimo práci třeba tři, čtyři hodiny pracovního času. Nejhorší je, že oni 
pořádně nepracují, ani když už teda jakoby pracují. (smích) Je to hrozný. To musíš na ty lidi: Rebjata, stačilo, a teď 
pojďme alespoň těch osm hodin odpracovat. Já po vás chci pracovat od osmi do půl pátý, je tam přestávka na oběd. 
Potom si dělejte, co chcete. Ale zítra ráno v osm buď zase střízlivej, buď připravenej pracovat a makej.  

P. H.: Ty to bereš jako misi, která začíná a končí? Když odjíždíš, ustanovíš tam někoho, aby pokračoval v tom, co jsi 
započal? 

P. C.: Přesně tak. Když jsem byl v Novosibirsku, tak jsem se domluvil s ředitelem, že tam dáme zase Čecha. A to bylo 
asi nejlepší předávání, protože jsme na to měli tři měsíce. Postupně jsem mu předával situaci, vysvětloval mu a stalo 
se, že z celého managementu tam odešel snad jediný člověk. Jinak tam všichni zůstali. To znamená, že byli natolik 
schopní, že tam vydrží i při jiným řediteli. Protože ten člověk je jinej, není jako já, není Pavel Cesnek. Je to třeba 
Michal, má jiný styl, od lidí vyžaduje jiné osobní kvality. Musí fungovat i chemie. Když jdeš někam na tři, čtyři roky, 
tak musíš mít kolem sebe lidi, kteří jsou nejenom schopní, ale je ti s nimi příjemně. Některý věci dokážeš skousnout, 
protože nikdo není ideální, ale stejně chceš mít kolem sebe lidi, se kterými si i lidsky sedíš. Nemůžeš s nějakým, 
s prominutím hajzlem, dělat a pořád nad tím zakrývat oči, když víš, že to je hajzl a křivák. To prostě není dobře. A ty 
lidi kolem tebe to vidí. Protože většinou vrána k vráně sedá. Ti obyčejní dělníci vidí velice rychle, jestli se rozchází 
slova od reálných činů. A to je pro mě klíčový v tom managementu: abych jen nechodil a nesliboval, ale spíš to 
dokazoval činy. Třeba v Lugansku (Pavel má zažitý ruský název, pozn.), když jsme se setkali s odborama, abychom se 
navzájem představili, moje prezentace byla: Vy mně stejně nevěříte, co tady chci dělat a čeho dosáhnout. Jsem tady 
týden i s cestou, ale za půl roku bude zhruba tohle, za rok bude zhruba tohle. Většině se to nebude líbit a nelíbí se už 
teď, ale holt to takhle asi zhruba bude, plus mínus měsíc. No a potom jsme se sešli za tři měsíce, za půl roku a lidi 
viděli změny. Postupně to začali pociťovat i na výplatě, že se zvedla. Já když tam přišel, tak jsme měli čtyřdenní 
pracovní týden, protože fabrika nejela dobře. Potom jsme přešli na pětidenní pracovní týden. Hlavně to lidi pocítili 
na peněžence. Za dva roky jsme v Lugansku zdvojnásobili výplaty. Tržby jsme téměř zdvojnásobili, rostli jsme o 
osmdesát procent. A propustili jsme tisíc lidí. Měli jsme sedm a půl tisíce zaměstnanců a šli jsme na šest a půl tisíce. 
Tak si dovedeš představit, jak vyrostla produktivita práce. 

P. H.: Staráš se i o chod fabriky navenek? Co prodat, za kolik, jednáš s dodavateli? 

P. C.: Všechno. Záleží na fabrice. V Lugansku byl prodej řešenej tak, že jsme měli jednoho klíčovýho zákazníka RZD 
(Ruské železnice). Ale ostatní, nákupy, vztahy se státní strukturou, to všechno jsem řešil já. V Novosibirsku, tam jsem 
řešil úplně všechno já. Ale ono když tě to baví, tak to jde. (smích) Někdy, když je na tom ta fabrika hodně špatně, tak 
se musí zjistit, jestli je životaschopná, nebo ne, tedy pokud nenastane globální krize. V Novosibirsku nám pomohlo, 
že už jsme začali optimalizovat fabriku do krize a díky tomu jsme tu krizi projeli bez nějakýho znatelnýho dopadu. 
A ještě jsem udělal to, že jsem snížil ceny o deset procent v krizi, kdy rostly vstupy, a zabral jsem celý trh produktu, 
takže jsem byl asi ve dvou oblastech monopolista. Měli jsme objemy, lidi měli práci. Nezvyšovali jsme výplaty, ale 
byla výroba, takže jsme se nemuseli zbavovat lidí, které potom, když krize končí, stejně potřebuješ na rozvoj fabriky. 

P. H.: Můžeš tam vůbec navazovat nějaká přátelství – v prostředí, kde jsou všichni proti tobě?  

P. C.: Když jsem byl v Lugansku, to byla největší fabrika v regionu, tak jsem byl pro všechny takovej chtěnej kámoš. 
Protože: velká moc, i finanční, fabrika nakupovala. Ale to samozřejmě nebyli skuteční kamarádi. Měli mě rádi, 
protože měli rádi moji pozici. Já se vždycky snažím stýkat se s lidmi, s nimiž nemám obchodní vztah. Na Lugansku 
mám doposud kamarády, se kterými jsem nikdy neobchodoval: on ode mě nikdy nic nekoupil, ani já od něho. Jsou 
tam i lidi, kteří byli dodavatelé, ale my jsme si řekli: Budu tady dělat normální tendr, já tě přihlásím, pozvu, ale nic 
víc ode mě neočekávej. Oni mi potom, když jsme někde seděli, i se třeba opili, plakali na rameni, že ty tendry, to je 
teda hrozný. Ale říkám: Já se ti alespoň můžu podívat do očí. Dneska jsme spolu kamarádi, stýkali jsme se třeba 
i s rodinami, ale podnikatelsky jsme byli na různých stranách barikády. Ne každý tohle umí. Ne každý to pochopí. 
Zejména na Východě, kde je byznys velice vztahově založený. To hned poznáš, když odejdeš. Když odejdeš z jakékoli 
pozice, tak hned poznáš, kdo je skutečný kamarád, a kdo je kamarád jenom s tou funkcí. A takových lidí je řekněme 
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devadesát procent. To je prostě normální. Já už si to dnes neberu, zbytečně to neprožívám. To je prostě naprosto 
normální lidská vlastnost.  

P. H.: Na začátku tam tedy moc kamarádů mít ani nemůžeš? 

P. C.: Samozřejmě, že občas se lidi snaží tě citově zaháčkovat. Já se řekněme prvního půl roku snažím tohle 
eliminovat. Prvního půl roku musím být víc jak robot, protože jakmile začnu chápat problémy všech, tak tam nikdy 
žádný změny neudělám. Ale jakmile zjistím, že ty za to stojíš, tak si spolu můžeme sednout a dát si víno nebo tak 
normálně posedět jako lidi – pokud ta protistrana chápe, že teď sedíme jako lidi, ale zítra jsme zase v práci. Ne každý 
to umí a ne každý to chápe. A já to dám člověku hned najevo, že tohle je po práci, a tohle je práce. Takže my 
můžeme sedět někde v „báni“ (ruská sauna), pijeme vodku, ale pokud druhý den nebudeš v osm hodin v práci, tak 
tě okamžitě potrestám. A udělám to ještě víc, silnějc nebo tvrdějc než u obyčejného člověka, protože jsi to 
nepochopil. Mám hodně kamarádů z krizových momentů, kdy jsem prošel složitým obdobím fabriky a viděl jsem, že 
makají. Tehdy doopravdy poznáš, jaký ten člověk je. To je jak v životě. Když se ti v životě daří, tak máš kámošů 
takhle, ale když jsi v problémech, tak se to najednou velice rychle proseje. Lidi nechtějí řešit cizí problémy. Chtějí být 
mladýma, krásnýma, úspěšnýma a slavnýma, ideálně. (smích)  

P. H.: Já bych se vrátila k těm dělníkům. Jak přesně je můžeš poznávat?  

P. C.: Takhle. Nemůžeš se zaobírat každým dělníkem, to je prostě nemožný. Ono to možná zní asociálně, ale ono to 
jinak nejde. Já mám třeba Den otevřených dveří. Každou středu od čtyř do pěti ke mně mohl kdokoliv přijít. Mám 
pořád otevřený dveře od kanclu. Občas chodí i s nesmyslama. A chodili třeba důchodci, kteří tam pracovali na 
fabrice. Měl jsem schránku generálního ředitele, kam lidi mohli házet různý dopisy, různý udání taky, všelijaký 
informace, dobrý, špatný. Psali mi anonymně i lidi, co měli strach, že se jim něco děje. Říkal jsem to i těm 
manažerům: mám na vás informace. Protože lidi jsou lidi, nejsou to beránci. Tam se mnohdy dějí věci – a pod mým 
jménem, že Pavel to řekl. Ale mnohdy to není pravda. Tím, že já se s dělníkama bavím, tak oni potom už ke mně 
ztrácejí ostych a už se mě tak nebojí. Oni se mě bojí, když nedělají. Ale nikdy jsem neudělal to, aby se mě báli něco 
zeptat. A jsou i zdrojem informací. Ty jim vykládáš, co chceš dělat s tou firmou, oni tě ze začátku vůbec nevnímají 
a neposlouchají, ale potom...  

P. H.: ...hmm, tak to u nás ve firmě je všechno tajný. Tak to aspoň zespodu vnímám. (smích) 

P. C.: No, to je špatně ale. To jsou většinou hovadiny, který vymysleli konzultanti, kteří nejsou s tou firmou ani spjatí, 
ani sžití. Ale implementaci potřebuješ zkonfrontovat s realitou. U mě taky spousta věcí nefunguje. Ale tím, že jsem 
pořád dole na fabrice, tak mně nějaký můj „zamestitel“, jako náměstek, nemůže navěšet bulíky na nos. Měli jsme 
třeba projekt na demontáž a opravu střechy. Byl už listopad a já viděl, že ta díra je tam už čtrnáct dnů a lidi kolem 
mrzli. Zjistil jsem, že je problém v interním odsouhlasení smlouvy s dodavatelem. Tak jsem sebral management 
a říkám: Dneska bude management meeting tady pod tou dírou. Tak tam stáli a hodinu a půl jsme měli poradu ve 
stoje. V té zimě se tam všichni klepali. Říkám: Jste tady hodinu a půl, ale tihle dělníci tady mrznou každý den osm až 
deset hodin a vám je to jedno. A potom jsem je začal samozřejmě kontrolovat. Jednou poradou pod dírou by se taky 
nic nestalo, oni by si poťukali po čele, že jsem se zbláznil. Ale pro ně to mělo dopad. Říkám: Příště budeme dělat 
poradu pod jinou dírou nebo pod jiným problémem. Mně to je jedno. Hlavně chápejte, že za vším jsou lidi, kteří 
nesou následky toho, že vy nefungujete, jak máte.  

P. H.: Jak vypadá tvůj typický den? Ty do té výroby chodíš pořád, nejenom ty první dva měsíce?  

P. C.: Pořád. Moje ráno začíná tím, že mám vyčleněnou hodinu, hodinu a půl, a to chodím po fabrice a po dílně. 
Někdy i v průběhu dne, jak je čas. Minimálně hodinu jsem dole na fabrice. No a já když si něco zapamatuju, tak do tý 
doby, než je to vyřešený, tak to z tý hlavy prostě nevyškrtnu. Vzpomenu si na to třeba za týden nebo za čtrnáct dnů, 
ale jdu si zkontrolovat, jestli je to hotový, a nedej bože, že to není hotový. Ten člověk to pak pocítí. Buďto ho 
potrestám na penězích, protože se snažím, aby ta motivace byla finanční, anebo ho vyleju rovnou, když je to něco 
závažného. Protože lidi musí vědět, že kultura je plnění úkolů. Ne že: přišli jsme, pokecali jsme, jak se to nepovedlo, 
poučení z krizového vývoje, jedeme dál. Ne. Poučení z krizového vývoje je: někdo musí být potrestán, a to za 
konkrétní věc. Cíleně, aby to mělo efekt nejenom pro něho, ale i pro všechny ostatní. Já mám takovej úkolovník, 
„zadačnik“ se to jmenuje. Tam píšu všechny úkoly. Takže napíšu úkol a člověku přijde automaticky mailem: Máš 
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nový úkol od Pavla. S termínem, který on musí akceptovat. Má termín a jede. Měl jsem tam asistenta a ten 
kontroloval a tepal už den nebo dva před lhůtou: Pak budeš mít problém, dělej. To je systém řízení firmy. Ne že teď 
jsem si vzpomněl, tak se podívám například na nákup. Je to systematický. Musíš to systematizovat z chaosu, ve 
kterém ta firma žije. Aby si lidi zvykli, že musí napsat nějaký raport, nastavit mezi nimi vazby.  

P. H.: Stojí to na spolupráci. 

P. C.: Přesně tak. Ty lidi než rozhejbeš, vyměníš, než tam najdeš ty, kteří přemýšlejí. A takhle každý den. Jsou klíčový 
věci, třeba koncentrace výroby nebo restrukturalizace, a ty když chceš rozjet, tak u toho ten generální ředitel musí 
být. Vždycky. To je můj přístup. A je jedno, jestli je to stozaměstnancová firma, nebo desetitisícová firma. Ředitel 
musí být iniciátorem těch změn. Je to klíčová postava, protože dokáže firmu během velice krátké doby poškodit, 
když ty věci řeší nekompetentně, ale dokáže ji taky nastartovat. Třeba v Lugansku jsem já jedinej chtěl změny. 
Jedinej – a procedil jsem to přes tu fabriku. Metody nejsou úplně měkký, ale mají výsledky. (smích) Takže mě baví ta 
fáze, taková ta hrubá, kdy formuješ novou strukturu. Když už pak jenom dobrušuješ, v Rusku říkají „šlifovat“, tak to 
už je nezajímavý. 

P. H.: To by bylo dobré, kdyby tenhle způsob práce šel přenést na půdu parlamentu?  

P. C.: To by bylo zajímavý, ale to asi nejde. Demokracie je v tomhle smyslu neefektivní styl. Já mám diktaturu 
generálního ředitele. Demokracie ve firmě končí za branou. To tak bohužel je. Já s lidmi, kteří jsou na to 
kvalifikovaní, vedu debatu. Potom se přijme rozhodnutí, udělá se plán a jedeme. Už se nediskutuje. Diskutovat jsme 
mohli předtím.  

P. H.: Do rodiny tenhle způsob taky asi nepřenášíš? 

P. C.: Tam to nefunguje vůbec. To je manažerská katastrofa. (smích) Tam nefungují žádné poučky. Kdo říká, že 
fungují, tak toho bych chtěl potkat. (smích) 

P. H.: Jak v Rusku odpočíváš? Jdeš tam třeba do přírody? 

P. C.: Jasně. Prvního půl roku je to takový, že většinou nemáš vůbec volný čas. Ale potom o víkendu jsem tam jezdil 
na kole, i jsem hrával hokej, chodil na bazén, hráli jsme volejbal. Na fabrice organizuju sportovní turnaje. Sport 
stmeluje lidi a poznáš tak lidi: jak se chová ve sportu, tak se chová i v práci. Když se chová neférově při sportu, tak to 
samý můžeš očekávat i při práci. Pořádali jsme fotbalový turnaje, košíkovou. Měli jsme tam Asociaci mládeže, tak 
jsem je tam rozpohyboval. Mladý lidi, aby jezdili do přírody, aby měli nějaký sociální vazby mezi sebou. Ono to zní 
možná pro někoho směšně, ale ta fabrika je rodina. Trávíš tam osm, deset hodin denně a domů se přijdeš vyspat, 
když to přeženu. Takže ty nejvíc času strávíš v práci, a pokud je kolektiv nezdravej, tak nemůžeš fungovat normálně, 
pokud chodíš do práce vytočenej nebo naštvanej. Já chodím do práce vždycky rád, protože mě to baví. Kdyby mě to 
nebavilo, no tak přemýšlím o tom, jak to změnit a vypadnout.  

P. H.: Co přesně tě na té práci baví? 

P. C.: Mě baví řešit problematický věci. Podíváš se na fabriku a řekneš si: no to není možný. Ale když tu fabriku 
rozdělíš do menších kousků, jako každý problém se dá rozdělit do dílčích částí, vždycky to má řešení. Nikdy jsem 
nebyl v situaci, že by to nemělo řešení. Nikdy. Všechno se dá řešit. Něco musíš řešit drsně, třeba provoz musíš zavřít, 
lidi převést do jiné výroby, většinou jsou různé varianty. S dodavatelem je nutné jít do tvrdého souboje, pokud se 
nemůžete rozumně dohodnout. Oceňuješ rizika. Musíš vědět, proč to děláš. Protože dodatelé chtějí pořád zvyšovat 
ceny. A samozřejmě v momentě, kdy máš monopolistu, tak je to složitý. Ty mu můžeš jenom ukázat zuby. Anebo 
čtrnáct dnů od něj nebrat. Ale zase máš problémy ve výrobě. Je to složitá hra. To je to umění toho řízení: pořád 
musíš zvažovat plusy a mínusy, protože máš na sebe navázanou armádu lidí a hromadu osudů. Není to tak, že si 
hraješ. Říká se, že byznys je tvrdá hra, ale ona to není hra.  

P. H.: Máš rád ruskou duši?  

P. C.: Mně se na těch Rusech líbí… Takovej příklad: Když chceš mít super víkend s rodinou v Čechách, tak musíte jet 
do hotýlku, jít na nějakej hrad, ideálně se spoustou atrakcí, kde se všichni baví. Je to všechno ve stresu, v nervech. 
Děti neposlouchají, to tam neměli, takový sedačky, takový postele, takový jídlo. Hledáme samé hlouposti. Rus? 
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Dojde do obchodu, koupí si maso na šašlik, koupí jídlo a pití. Přijedou s autem k řece nebo do lesa, otevřou ho 
a udělají si šašlik. Opijou se u toho, anebo se ani neopijou – pobaví se. Sejdou se dvě, tři rodiny a mají báječnej 
víkend. Ta prostota, ta jednoduchost v tom životě! A ten život vedou až fatalisticky. A mně to je blízký. Já 
nepotřebuju jet na hrad. Já jdu radši do lesa. Nebo se sejdeme s partou, koupíme flašku vína, uděláme oheň, 
opečeme buřty. Neřešíš, kdo je kdo, jsme prostě kámoši. Ale u nás pořád hraješ nějakou nesmyslnou roli. A já tohle 
úplně nenávidím. Zbytečně se tím stresuješ. Máš víkend a místo toho, abys byla spokojená a odpočatá, tak řekneš: 
To zas byl víkend. Stojí to hromadu času a peněz, a co z toho? Ti Rusové, obyčejní i ti bohatí, tak když s nimi jdeš na 
„rybalku“ (rybolov) nebo na lov, tak se chovají podobně. Jednou jsem byl s jedním velice bohatým člověkem. Jeli 
jsme na lov a ten člověk jedl obyčejnej šašlik, šli jsme do báně, pili jsme levnou vodku a byl spokojenej. Byl šťastnej. 
Nepotřebuje si dát v Moskvě jídlo za dvacet tisíc rublů, jeho to neoslní. Stačí mu ty obyčejné podmínky. Dneska už se 
i ten obchodní styl v Rusku mění. 

P. H.: Jsou umírněnější? 

P. C.: Jo. Ty k nim přijdeš a máš plný stůl jednoduchýho vynikajícího jídla. Je to takový upřímný. Já byl pozvaný na 
návštěvu do mnoha rodin. Samozřejmě, když jsi na nějaké pozici, tak jak jsem o tom už mluvil, lidi k tobě mají vztah 
přes tu pozici, což je někdy na obtíž. Ale potom, když už s nimi máš takovej lidskej vztah, tak už tam nesedí ředitel, 
ale už tam sedí Pavel. To je důležitý. Protože pokud mě zítra propustí, tak budu zase jenom Pavel. Neumřu jako 
generální ředitel. Takže to je dobrý, když mají respekt k tomu, co člověk dokázal. Že si tě váží. Neváží si tě pro tu 
pozici, ale pro výsledky. To je dobrý.  

P. H.: Žijí hodně rodinným životem? 

P. C.: Rodina je pro ně hodně důležitá. Ono to navenek sice nevypadá, vedou nerodinnej život, pijou a doma se 
pohybujou minimálně... (smích)  

P. H.: Narážíš tam někdy na to, jak se vyrovnávají s komunismem?  

P. C.: Tam se společnost nevyrovnala s tím, jak se tvářit k symbolům komunistický moci. Mladý generaci je to 
v podstatě jedno. Pro ně to něco znamená, ale už to neznamená to, co pro naši generaci, kdy jsme to slyšeli do rána 
do večera. Čím je ta generace mladší, tím k tomu má vlažnější vztah. Rusko teď potřebuje dokázat, že nežije jenom 
z historie. Že není jen vítěz druhé světové války, ale že je to i perspektivní země. Což je velice obtížný. Je to země 
s obrovskou perspektivou, akorát se tam musí udát restrukturalizace ekonomiky. 

P. H.: A co ji tak brzdí? 

P. C.: Byrokratickej systém. Ono spravovat tak obrovskou zemi není žádná legrace. Já mám čtyři fabriky po celým 
Rusku a není to legrace. Vezmi si, že sedíš v Moskvě. Mají devět časových pásem. Ty jdeš do práce a tam už jdou 
z práce. A řiď to! (smích) Já věřím tomu, že Rusko se postupně promění, ale jde to ztuha.  

P. H.: Vidíš třeba i do toho, jak tam funguje vesnice, co zemědělství? 

P. C.: Jezdil jsem i po vesnicích. Ruská vesnice umírá. Je velkej exodus lidí do měst. Typická situace pod 
Petrohradem, i třeba pod Novosibirskem. Ujedeš třicet, čtyřicet kilometrů pod velký město, máš vesnici čtyřicet, 
padesát baráků a jsou sotva živy dva nebo tři domky.  

P. H.: Nepořídí si kozu třeba? Oni nechtějí…? 

P. C.: …dřít. Lidem se nechce dřít. Protože ty musíš makat. Já jsem vyrostl na vesnici. Na vesnici je jenom práce, tam 
nic jinýho není. A nikdo nechce jenom pracovat. Ráno musíš podojit krávu, potom jít nasekat. V létě musíš nasušit. 
Pořád něco děláš. Nasekat dříví – furt dokola. A Rusko je přitom z tohohle pohledu bohatá země. Ale bohužel.  

P. H.: Je vůbec něco, na co se v Rusku můžeš doopravdy spolehnout? 

P. C.: Že všechno bude jinak. Na to když si zvykneš, tak je to prostě v pohodě. (smích) 
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P. H.: Do Čech se vracíš rád? 

P. C.: Čechy jsou krásná země, kde máme všechno: přírodu. Akorát je tady moc Čechů, kteří si pořád na všechno 
stěžujou. (smích) Ta česká nátura je taková, že my si pořád na něco stěžujeme, ale přitom se tady podle mě vůbec 
nemáme špatně.  

Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/spolecnost/853-generalnyj 

http://www.pritomnost.cz/cz/spolecnost/853-generalnyj
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Příloha č. 3: Rozhovor se Suzette Hejdovou (1946)  ze dne 22. 9. 2015  
Pro někoho Zero a Pařížanka  

Se Suzette Hejdovou o životě Francouzky v Čechách za normalizace i po ní. 

Suzette Hejdovou jsem poznala v roce 1993, když jsem chodila do Francouzského institutu na kurz francouzštiny. 
Tehdy jsem ovšem nevěděla, že jejím manželem je Zbyněk Hejda (1930–2013), významný český básník, překladatel 
a publicista. Ostatně po maturitě jsem už Suzette nevídala. Až když mne zaujala recenze (viz Bubínek revolveru ze 
dne 6.6.2013) na Hejdovu nebásnickou knihu statí a já jsem si jeho Kritiky a glosy (Triáda, 2012) přečetla, teprve 
potom jsem si spojila jméno básníkovy ženy se svojí dávnou učitelkou. Znovu jsem Suzette potkala o adventu 2014 na 
vernisáži ilustrací Václava Sokola ke knize Čtení z bible (Vyšehrad, 2014) v Kutné Hoře. Uplynul další rok a já jsem 
konečně usedla do křesílka naproti Suzette, abych s ní pořídila následující rozhovor. 

P. H.: Odkdy v Čechách žijete a jak jste se sem vlastně dostala? 

S. H.: Jako studentka slovanských jazyků jsem dostala do Čech stipendium. Přijela jsem sem na konci roku 1970. 
Cítila jsem se tady dobře a díky jedné úřednici, která nám, dvěma holkám z Francie, pořád prodlužovala studium, 
jsem tu mohla zůstat ještě další dva roky. V roce 1973 už jsem se ale chystala zase odjet a právě v tomhle posledním 
roce mého studijního pobytu jsem se seznámila se Zbyňkem.  

P. H.: Jak jste se potkali? 

S. H.: Seznámila jsem se s ním přes známé, kteří mu řekli, že tady žije Francouzka, a Zbyněk si tehdy řekl, že by se 
francouzštinu chtěl naučit. Víte, on toho věděl o francouzské kultuře velmi mnoho. Byl na ni orientován daleko víc 
než jeho známí, a taky proto jsme rychle našli společnou řeč. O umění dvacátého století toho věděl víc než já! V roce 
1948 měl jet v rámci stipendia dokonce na měsíc do Francie, ale zavřeli hranici a už se tam nedostal.  

P. H.: Líbil se vám hned? 

S. H.: Působil na mě, jako by byl tak trochu ztracený člověk. Neviděl před sebou žádnou budoucnost – normalizace 
byla v plném proudu. Zbyněk byl člověk, který obtížně měnil svou vlastní situaci. Věděla jsem, že je básník, ale že 
píše básně, o tom on přede mnou nikdy nemluvil. A taky já se svojí češtinou bych tenkrát ani nedokázala jeho poezii 
porozumět.  

P. H.: Takže k vám začal chodit na francouzštinu? 

S. H.: Chodil, ale často neměl peníze. (smích) Ale protože hodně mluvil a seznámil mě se spoustou věcí, které pro mě 
byly do té doby neznámé, tak mě to velice zaujalo a považovala jsem to za důležitější než pár korun. Takže takhle 
jsme se jednou týdně po mnoho týdnů scházeli. A protože dlouho mluvil a pořád mluvil a vypravoval, tak jsem se 
nechala, jak bych to řekla, očarovat. On měl skvělý způsob na to, jak lidi očarovat mluvením. Teď si třeba 
vzpomínám, jak potom později, když k nám přišli dělníci něco předělat, tak i ti k nám chodili rádi! Ať už tady, nebo 
na venkově. Zbyněk jim vždycky udělal výklad přes historii a oni velice rádi seděli, poslouchali – a nic nedělali. Takže 
někdy to bylo až nebezpečné. (smích)  

P. H.: Vy jste se ale v roce 1973 do Francie vrátila? 

S. H.: Já jsem odjela a Zbyněk za mnou dokázal dvakrát přijet. Poprvé přijel díky tomu, že mu někdo vysvětlil, jak 
může dostat devizový příslib. Že musí čekat, nevzít si dovolenou a v listopadu jít do banky pro devizový příslib. To 
bylo ještě před Chartou. Přijel do Francie a mezitím se rozhodl, že se vezmeme. Podruhé ho za mnou pustili podívat 
se na právě narozeného syna. Natrvalo jsem se do tehdejšího Československa vrátila v červnu roku 1976. Dostala 
jsem povolení k pobytu, ale nikdy jsem si nevzala české občanství. Bála jsem se, že by mě potom nepustili, jako 
tomu bylo v případě paní Suzanne Renaud. Takhle jsem mohla alespoň jednou za rok jet s dětmi do Francie 
k rodičům. Ale Zbyněk samozřejmě nemohl, toho tam pustili až v roce 1989.  

P. H.: Než jste sem jela poprvé, tak jste věděla, co to je socialismus?  

S. H.: Samozřejmě. 

http://www.pritomnost.cz/cz/spolecnost/1181-pro-nekoho-zero-a-parizanka
http://www.revolverrevue.cz/viktor-slajchrt-jasna-slova-proti-lzim-iluzim-a-kycum
http://www.revolverrevue.cz/viktor-slajchrt-jasna-slova-proti-lzim-iluzim-a-kycum
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P. H.: Idealizovala jste si ho nějak?  

S. H.: To ne. Můj otec byl komunista a na komunistický svět se díval jako na něco ideálního. Byl to takový poctivý 
řadový člen komunistické strany, který si vůbec nebyl schopen uvědomovat, jak to je. Kdežto já... Začala jsem 
studovat a četla jsem mnoho věcí. A když jsem se začala učit na univerzitě ruštinu, tak tam jsem se ocitla v oddělení, 
kde učili Rusové, často z původních rodin, které utekly před revolucí. Ti nám na rovinu řekli, jaký ten režim je. Když 
jsem pak ale začala studovat češtinu, tak to se jich až dotklo, že se chci zabývat z jejich pohledu jazykem druhé 
kategorie! (smích) Takže mě to zajímalo a byla jsem tím hodně ovlivněná. Neměla jsem sebemenší pochybnosti 
o tom, kam přijedu. Stačilo otevřít oči. Ještě teď mám před očima ten moment, když jsem přijela v listopadu 1970 
poprvé. Vidím, jak jsme vlakem z Paříže přejeli hranici. Tehdy jsem si říkala: Proboha, vždyť já jedu do koncentráku! 
Všude byli vojáci, psi a potom ty kontroly! Kolem nádraží bylo všechno jako mrtvé, takové smutné. Taky byl listopad. 
To je nápad, přijet do Čech v listopadu! (smích)  

P. H.: A neměli jste s tatínkem kvůli tomu odlišnému pohledu nějaké nedorozumění? 

S. H.: Můj tatínek byl prostý člověk. Když sem za mnou v roce 1973 přijel a viděl, jak to je, tak jim, hned jak se vrátil 
domů, odevzdal legitimaci.  

P. H.: Nelíbilo se mu tady? 

S. H.: Byl z toho v šoku. Pamatuji si, že jednou píchl a hledal někoho, kdo by mu to opravil, což bylo velice obtížné, 
protože to bylo na venkově. Tatínek říkal: No to je země! Jaká země?! A Zbyněk, to už jsem tenkrát byla vdaná, mu 
odpovídal: To není žádná země, to je socialistická země! (smích) Tatínek už tehdy viděl, že Zbyňkovi kvůli názorům 
neumožnili pracovat. A ještě později se ptala maminka: Proč Zbyněk podepsal Chartu? Proč vyhledával problémy, 
které tu už byly? To jich neměl dost? Zbyňkův postoj nepochopili, ale snažili se nám pomáhat. Když jsem jezdila do 
Francie, tak jsem tam byla celých šest týdnů ubytovaná zadarmo. Jinak jsme život tady ale neměli jednoduchý.  

P. H.: Pracovat jste mohla? 

S. H.: Jen díky příbuznému, který tehdy za Mitteranda znal lidi, s nimiž studoval, a ti měli možnost tlačit na 
ambasádu, tak díky němu jsem mohla pracovat ve francouzské škole. Jinak by ženu provdanou za disidenta nevzali. 
Poté, co Zbyněk podepsal Chartu a vstoupil do Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), tak estébáci 
mermomocí chtěli, aby se vystěhoval. Říkali mu: Druhý den budete mít pas. Jen kdyby býval přistoupil na jejich 
podmínky, okamžitě by mu umožnili odjet. Bez problémů.  

P. H.: On by ale býval mohl odjet, díky vám by nejel úplně do neznáma? 

S. H.: Zbyněk... Mezi námi to bylo takové, že jsme o tom ani nemuseli mluvit. Bylo to jasné hned od začátku. To já 
přijela za ním s tím, že tady budu žít. On by za mnou nikdy nejel. Zbyněk byl člověk, který naprosto nepotřeboval 
utéct ze své země. I když tady nebyl z mnoha a mnoha důvodů spokojený. Zničil si zdraví a podobně. Léta letoucí 
neměl kde bydlet. Je pravda, že hodně těch socialistických podmínek otrávilo Zbyňkovi život. Ale že by odjel? On byl 
spjatý s tímhle světem. Byl to člověk, kterému hodně záleželo na jazyku. On uměl německy, učil se francouzsky, ale 
jazyk jeho vyjádření, to byla čeština. Také si tu vytvořil svůj okruh lidí a kultura pro Zbyňka, to byla především zdejší 
kultura. Znal to, co se tady vytvořilo během několika století. Miloval například historii počátku českých dějin. Miloval 
středověk, o němž měl rozsáhlé znalosti.  

P. H.: Psal dál i přesto, že nemohl publikovat.  

S. H.: Pro Zbyňka bylo vrcholem života, když složil básně. To i sám říkal. Když napsal něco, co se mu zdálo podařené, 
tak to byl vrchol. To pro něj byla radost.  

P. H.: To mu vzít nemohli. 

S. H.: Ano. Když mu potom v šedesátých letech vyšel jeden malý sborník, byl samozřejmě rád. Věděl dobře, kdo je – 
ale nepotřeboval se ukazovat. To bylo právě to, co mne přitahovalo – jeho skromnost. Zbyněk žil především z toho, 
co sám poznal jako pravdivé. Jak tohle vyjádřit? Nerad se někomu podřizoval, ať už kvůli práci, nebo penězům.  

P. H.: Určité věci pro něj byly nezpochybnitelné. 
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S. H.: Ale přesto zažil i velké stavy úzkosti! I to jsem s ním někdy zažila. Ostatně, pocit pomíjivosti vyjadřuje i ve své 
poezii. Zbyněk si neustále uvědomoval, že to, co dává životu intenzitu, co život naplňuje, všechno, co má rád, jeho 
pocity i vidění – tohle všechno jednou zmizí. S tímhle vědomím žil po celý život, až do konce. Nikdy se nepovažoval 
za opravdově věřícího křesťana, protože žil v nejistotě. Nevěřil, že po životě přijde něco jiného. Ale zároveň nedělal 
nic tak, aby si to tady užil co možná nejvíc na úkor někoho! Na úkor poctivosti nebo na úkor kultury. Rozumíte, tohle 
mě na něm fascinovalo.  

P. H.: Na vás vedla StB také spis... Pařížanka? 

S. H.: Přesně.  

P. H.: Pátrala jste v něm po revoluci? 

S. H.: Já jsem teprve až po revoluci zjistila, že jsem objekt Pařížanka! A že Zbyněk je objekt Zero. Ne Nula, ale Zero, 
rozumíte. (smích) Nevím, jak je to napadlo. Byli i vtipní. Jak na to přišli, že je Zero? A já Pařížanka? Bydlela jsem 
v Paříži, ale bohužel Pařížanka jsem nikdy nebyla. (smích) V tom spise se píše, že je potřeba vytvořit takové 
podmínky, aby objekt Pařížanka odešel ze školy. 

P. H.: Proč to tak nutně potřebovali? 

S. H.: Protože to byl pro nás samozřejmě důležitý finanční zdroj. Několikrát mě vyslýchali, nechtěli mi dát povolení 
k pobytu. Já jim říkala: Tak mi řekněte proč? Já tu mám muže a děti, mám právo tady žít. A oni říkali: To je kvůli 
činnosti vašeho muže. Já jim říkala: Tak mi řekněte, co je to za činnost, kterou vy považujete za nelegální a kvůli 
které bych měla odejít? (povzdech) Rozumíte, tohle pro mě bylo z toho života nejtěžší. Protože já v sobě neměla 
takovou moudrost, jakou měl Zbyněk. Takový ten pocit, že se s tím musím smířit. Já jsem se neuměla smířit s věcmi, 
které byly hodně špatné! To až teprve teď. (smích) Ale léta letoucí jsem byla pobouřená! Mně to hodně kazilo život, 
musím říct.  

P. H.: Takže nakonec vás ze školy vyhodili. Otrávilo Vás to? 

S. H.: Hodně. Taky proto, že Zbyněk tady měl svůj okruh lidí, kteří se ocitli ve stejné situaci jako on, a s těmi se 
setkával. Takže on to intelektuálně mohl trochu zvládat, tu nespravedlnost. Kdežto já jsem byla hodně odříznutá. 
Nikdo v tom okruhu Francouzů neměl dojem, že jsem byla postižená neprávem, takže když jsem měla problémy ve 
škole, tak to automaticky považovali za moji chybu. Když jsem začala učit v Institutu, tak tam jsem už neměla tak 
dobré podmínky jako ve francouzské škole. Nejenom finanční, ale i co se týká rozvrhu. Takže jsem chodila do práce 
ráno, potom odpoledne nic a pak zase až večer. A tím byl ten rodinný život těžší. 

P. H.: Přitom z vás vyzařuje takový optimismus. 

S. H.: Optimismus nevím, ale mám v sobě někdy sílu, nevím odkud. Bez té bych to nemohla zvládnout.  

P. H.: Události v listopadu 1989 jste určitě přivítala...  

S. H.: Když tahle změna přišla, tak moje první reakce byla: „Teď už nepustím děti tak snadno ven.“ Protože já jsem 
věděla, že to není žádný ráj, ten západ. No a co bylo pak? Teď tady budeme všichni pěkně vydělávat. Všichni to viděli 
jenom přes tu ekonomickou stránku! 

P. H.: Já to tehdy viděla stejně: že po období hospodářského ruinování přijde konečně ten vytoužený rozkvět.  

S. H.: I já jsem byla tenkrát nadšená. Bohužel se udělala i spousta chyb. A také je tou minulou dobou stále ovlivněno 
hodně lidí. Protože proč by se jim jinak ten Babiš tolik líbil? 

P. H.: Ve Francii by majitel novin ministrem být asi nemohl. 

S. H.: To by nemohl. Ale ani ve Francii to není jednoduché, mnoho politiků tam nemá smysl pro realitu, protože už 
žijí v úplně jiném světě.  

P. H.: To mi připomínáte ten román od Michela Houellebecqua... 

S. H.: Oui. Soumission. Já to četla.  
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(https://www.kosmas.cz/autor/6844/michel-houellebecq/) 

P. H.: A jaké to je? 

S. H.: Je to děsivé! On popisuje situace, kdy si lidé neuvědomují, že se mění režim a postupně říkají: „No tak zkusíme 
tohle, to nemůže být nejhorší.“ Zajímavý je ten postup, co popisuje. Jen nepřijde socialismus, ale přijde islámský 
svět. Podle mě není tak vedle. Všichni ho kritizují a vidí ho jako islamofoba, ale on to tak nemyslí. Po tom, co se děje 
ve Francii? Hodně jsem sledovala debaty ve francouzské televizi, ty jsou mnohem bohatší než tady. Tady je to 
mizerné, žádná diverzita názorů. Mám obavu, že skutečně existuje proud islamistů, kteří mohou společnost 
postupně ovládat. To není islamofobie. A zároveň tu máme problém s migranty. Bylo by odporné nechat je v situaci, 
v jaké jsou. Říká se, že západní společnost je už tak špatná... 

P. H.:...že to, co přijde potom, tak už nemůže být horší.  

S. H.: No a to právě že může! Pobuřovalo mě například, když někdo říkal: „Nejsem Charlie.“ Svět karikatury, to je 
něco zvláštního! To není nutně urážka. Může to být především něco, co ukazuje slabosti nebo nedobré stránky ať už 
náboženství, politiky, nebo všeho možného. A v islámu je proud, který je nesmírně nebezpečný, tak proč na to 
neupozornit, i v karikatuře? My, kdo jsme karikatury sledovali, tak jsme je nevnímali jako něco, co by uráželo 
například křesťanství. Proč tu a tam nekarikovat i církev, když si to zaslouží? (povzdech) 

P. H.: Já bych si povídala ještě dlouho, ale už vás nemohu víc zdržovat. Mockrát vám děkuji za vřelé přijetí, ráda jsem 
vás po letech zase viděla. 

S. H.: Nemáte zač. Já vám půjčím ten román, chcete? 

Více zde. 

Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/spolecnost/1181-pro-nekoho-zero-a-parizanka 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Milenou Hrubou (1950) ze dne 8. 4. 2015  
Rozhovor o otázkách srdce a svědomí 

Milena Hrubá (1950) mne jako třídní učitelka dovedla v polovině devadesátých let k maturitě z českého jazyka 
a literatury. Znovu jsme se setkaly až po dvaceti letech. Ač obě už v jiných životních rolích – já ve věku mé učitelky, 
ona mezitím „na důchodě“ – rozhodly jsme se vést následující rozhovor.  

Bylo zajímavé sledovat, kolik toho člověku ve studentském věku uniká a kolik témat lidi naopak spojuje, uplynulým 
dvaceti rokům navzdory. Na pozadí rozhovoru Milena Hrubá bilancuje, jak se jí v profesním i osobním životě dařilo 
udržovat srdce v souladu se svým svědomím. 

P. H.: Vůbec jsem netušila, že pocházíte z rodiny spřízněné se sestrou Ferdinanda Peroutky. Povězte mi, kdy a do 
jaké rodiny jste se narodila? 

M. H.: Já jsem se narodila v roce 1950 ve Strakonicích. Nástup komunismu v naší rodině sehrál velkou roli, přestože 
rodina rozhodně nebyla bohatá a patřila spíš k nižší střední vrstvě. Nebyla to ale rodina proletářská, natožpak 
komunistická. 

Maminka pocházela z Plzeňska, z vysloveně selské a agrárnické rodiny. Tehdy mohl ovšem na rodičovském statku 
zůstat jenom jeden ze sourozenců a ostatní se buď museli přiženit do jiného hospodářství, anebo si museli hledat 
štěstí jinde. Takže strejda Franta, bratr maminčina otce, jenž byl asi pátým ze šesti sourozenců, odešel do Prahy. 

Tam se stal nakonec obchodníkem, vím ale, že měl kamarády i mezi malíři. A vzal si sestru Ferdinanda Peroutky. 
Když Peroutku Němci za okupace zavřeli, tak se politickým vězňům mohly nějakou dobu posílat balíčky a otec mojí 
maminky pomáhal s posíláním těch potravinových balíčků. Ty pocházely právě z maminčina rodného statku. 

Později, v 50. a 60. letech jezdívala teta Lída, Peroutkova sestra, na „letní byt“ k nám do Strakonic. Na počátku 
univerzitních studií jsem bydlela zase já u ní a s rodinou synovce Ferdinanda Peroutky, Ferdinandem Peroutkou 
mladším, jsme v kontaktu dodnes. 

P. H.: A Váš tatínek? 

M. H.: Můj otec maturoval za okupace a jako „totálně nasazený“ pracoval ve zbrojovce. Tam se zapojil do odboje 
a pod vlivem setkání s  americkou armádou, která osvobodila Strakonice, šel po základní vojenské službě do 
důstojnické školy. Nadchl se tehdy pro myšlenku, že bude pomáhat budovat lepší armádu, než byla ta 
prvorepubliková. 

Ale protože nedokázal mlčet k tomu, co se mu nelíbilo, tak ho vyhodili ještě před vyřazením. Studovat po nástupu 
komunistického režimu už nemohl, to bez politického doporučení vůbec nešlo. Vystřídal pak neuvěřitelné množství 
všech možných zaměstnání.  

P. H.: Pracovně se tedy nemohl nijak dál realizovat? 

M. H.: On na kariéru z nutnosti rezignoval. Myslím, že ostatně nesnil o tom, že bude zastávat bůhvíjakou pozici a že 
bude vydělávat moc peněz, ale určitě toužil dělat, co ho baví. A rozhodně patřil k lidem, kteří mají bytostnou 
potřebu se veřejně angažovat. A to bez souhlasu s režimem a stranické legitimace příliš nešlo. 

P. H.: Už od dětství jste tedy vnímala jakousi trhlinu na jeho duši?  

M. H.: Já jsem si už jako dospívající holka zapsala citát od Strindberga. Zní nějak v tom smyslu, že člověk je šťasten, 
je-li spokojen sám se sebou, se svým srdcem a se svým svědomím. Myslím si, že to tak funguje: srdce a svědomí 
musí být v rovnováze. A u tatínka bylo asi z větší části v pořádku svědomí, ale potom mu čím dál tím víc vadilo, že 
nemohl dělat to, co by chtěl. Byl „na stará kolena“ hodně zatrpklý. 

P. H.: Na filozofickou fakultu v Praze jste se dostala bez problémů?  

M. H.: Já jsem maturovala v devětašedesátém roce, což pro mě byla veliká výhoda, protože to byl jediný rok, kdy se 
vůbec nepsaly politické posudky a přijetí na vysokou školu bylo závislé jenom na výsledku příjímacích zkoušek. 
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Kdyby to mělo být s posudkem, tak si myslím, že bych byla měla asi dost velké problémy. Jako studentka posledního 
ročníku jsem se dost angažovala ve studentském hnutí, nebyla jsem členkou ČSM, rodiče nejenže nebyli v KSČ, ale 
otec se angažoval v Klubu angažovaných nestraníků apod., podepsali jsme všichni Dva tisíce slov… Takže jsem měla 
víc štěstí než rozumu.  

P. H.: O tom, co chcete studovat, jste měla jasno? 

M. H.: Před mým nástupem do maturitního ročníku přišli Rusové a já jsem začala reálně uvažovat, co dál. A usoudila 
jsem, že přijde asi taková doba, kdy by tu češtinu a dějepis měli učit lidé, kteří se nenechají úplně zblbnout 
a nenechají se donutit k tomu, aby učili, co se po nich bude chtít, ale budou vychovávat mládež aspoň trochu 
vlastenecky. A taky to byly předměty, co mě bavily.  

P. H.: Byla jste knihomol odjakživa? 

M. H.: To ano. U nás doma se hodně četlo. Naši mi nabízeli k přečtení knížky z vlastní knihovny a taky jsme knížky se 
sestrou dostávaly. Tehdy nebyl za vysvědčení tablet nebo kolo, tehdy byla knížka. Dějepis jsem se taky do maturity 
nemusela učit. Takže jsem si říkala, že půjdu studovat něco, co mě bude bavit. Naštěstí to tedy vyšlo a vzali mě. 

P. H.: To už jste ale studovala v době, kdy se dějepis překrucoval? 

M. H.: To jsem si uvědomovala, že se dějepis překrucuje. U nás doma se totiž o minulosti hodně mluvilo. Děda 
s babičkou, strejda, rodiče, všichni vykládali o první válce, o první republice, o okupaci. Když jsme například v zimě 
chodili lyžovat nebo bruslit, tak jsme po návratu v podvečerech spolu sedávali, pili čaj a povídali si. Já i sestra jsme to 
hrozně milovaly. Takže já jsem věděla odmala, že není všechno tak, jak se učíme, ale taky, že jsou věci, které nemám 
ve škole říkat. 

P. H.: S Vaším mužem jste se poznala během studií? 

M. H.: Ano, chodili jsme spolu od mého druhého ročníku. On studoval o ročník výš. V devětašedesátém roce byl 
o prázdninách na brigádě v západním Německu, měl tam kontakty a v sedmdesátém roce zvažoval emigraci. Myslím, 
že neodjel kvůli mně.  

Na podzim sedmdesátého roku jsme se rozhodovali, že spolu odejdeme ty další prázdniny, protože jsme viděli, že to 
se školou začíná vypadat všelijak. Začali vyhazovat kantory a tak. Ale to už byl sedmdesátý první rok a už někdy na 
konci prvního semestru přestali povolovat výjezdy na brigády sjednané na Západě. A tak jsme už zůstali tady.  

P. H.: Uměla jste psát na psacím stroji. Dostala jste se třeba k přepisování samizdatu? 

M. H.: To jsem se dostala. Měla jsem kolegu, který pracoval v městské knihovně. I můj muž měl kontakty na lidi, 
kteří tyhle knížky mohli obstarávat. Řada našich známých. Takže jsem přepisovala. Ale to si člověk přinesl, přečetl, 
pokud tedy mohl jako já, tak přepsal – a hned to šlo z domu. To jsme si netroufali mít doma natrvalo. Ze všech mi 
zbyly dvě věci. Něco jsem Vám myslím i přinesla ukázat do hodiny. 

P. H.: Člověk si musel dávat pozor? 

M. H.: Vlastně se ještě musím vrátit k tomu srdci a svědomí. Já si myslím, že jsem většinu života v souladu se svým 
srdcem byla, ale pokud jde o to svědomí, tak i když se člověk v téhle době vědomě vzdal kariéry a nechtěl ji dělat (já 
jsem třeba několikrát v životě odmítla vstoupit do strany a nic se mi nestalo, krom toho, že jsem zůstávala řadovým 
kantorem), jít do otevřeného konfliktu s režimem znamenalo ohrozit studijní a profesní možnosti vlastních dětí. 
Svědomí, to tehdy lámali přes děti docela úspěšně. 

Nemohla jsem říct, že do strany nevstoupím nikdy, protože s tím nemohu souhlasit. Musela jsem říct, že do strany 
nevstoupím, protože se musím věnovat rodině a není na to prostor. Nemohla jsem napsat, že kromě přípravy na 
maturitu jsem v osmašedesátém a devětašedesátém roce roznášela letáky, psala protiruské nápisy, Rusové mi 
zastřelili kamaráda, organizovala jsem stávku ve škole... 

Stejně tak jsem třeba nedokázala říct mužovi, když ho nutili k tomu, aby vstoupil do strany, že buď strana, nebo já, 
a že jsem zásadně a nekompromisně proti.  
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P. H.: To jste mu neřekla? 

M. H.: Ne. A dokonce mu to neřekl ani můj otec. Muž to tehdy hrozně řešil. On vystudoval to, co já. Ale zatímco já 
jsem dělala diplomku z jazyka, z češtiny, tak on z dějepisu a věnoval se dějinám středověku, respektive spíš přelomu 
středověku a novověku. Pochopitelně to chtěl dělat, ale v žádném případě nechtěl učit. Rozhodl se tedy jít do 
Státního ústředního archivu. 

Byl ale strašně frustrovaný z toho, že ho dali do pátého oddělení a v břevnovském klášteře pořádal a skartoval 
venkovské národní výbory. Chtěl dělat ten středověk, tedy jít do prvního oddělení, no a tam byla strana tehdy 
podmínkou. Radil se i s mým otcem, protože věděl, že otec by byl zásadně proti. Tatínek mu tehdy řekl, že pokud se 
dokáže smířit s tím, že bude třídit ty národní výbory do smrti, a pokud si troufá zaručit, že nebudeme jako rodina 
nešťastní, tak ať to odmítne, ale jinak ať to nedělá.   

P. H.: To mu řekl Váš otec? 

M. H.: To mu řekl. Já jsem řekla, že se mi to nelíbí, ale že si nemůžu vzít na svědomí, že nebude dělat práci, kterou 
by dělat chtěl. Takže do strany vstoupil tehdy kvůli tomu, aby se dostal k těm středověkým dějinám. Nakonec se mu 
to ale stejně tak úplně nepodařilo a později ho dokonce přiměli k tomu, aby vzal místo šéfa prvního oddělení. 

P. H.: Takže to nakonec dobré nebylo? 

M. H.: On chtěl opravdu jenom dělat to, co ho baví. Jít za srdcem, i za cenu, že se svědomí trošku ohne. Když ho pak 
přemluvili, aby dělal toho šéfa, tak si to hrozně bral. Že je na místě, kde před ním byla spousta vynikajících lidí, a že 
proto musí pro první oddělení a speciálně pro Korunní archiv v jeho správě udělat všechno, co je v jeho silách. 

Takže tedy pro archiv pak udělal opravdu hodně, ale určitě víc, než bylo zdrávo pro něj samotného. Měl tepennou 
výduť na mozku, ale my jsme to nevěděli. Tomografie u nás tehdy ještě nebyla dostupná. Často ho bolela hlava, bylo 
mu špatně, ale doktoři nic nenašli a my jsme to trochu přičítali stresu. Umřel úplně náhle v sedmaosmdesátém roce. 
To bylo dceři deset. Vyhrála na jaře pražské kolo houslové soutěže, tehdy ještě LŠU, táta jí koupil v létě piano, abych 
ji mohla doprovázet, a na podzim umřel.  

P. H.: To pro Vás muselo být těžké. Tehdy Vám bylo...  

M. H.: Mně bylo necelých třicet sedm. Byla jsem potom dlouho sama. Ze začátku proto, že jsem byla z mužovy smrti 
vysloveně v šoku a na dně, a pak byla dcera v pubertě a to jsem říkala, že pokud si najdu někoho, kdo mě bude mít 
rád, tak by ji musel roztrhnout. Bylo to dost náročné období. Člověk ale, když má v téhle situaci dítě, tak funguje na 
povinnost.  Že je třeba tu zmrzačenou rodinu zajistit. A že všechno musí fungovat tak, jako fungovalo dřív. Je třeba, 
aby byla pohoda, aby nic zásadního nescházelo. Na to se dá „jet“ řadu let.  

P. H.: Člověka to dost poznamená... 

M. H.: To je pravda.  Na druhou stranu se člověk pak dokáže daleko víc těšit z každého dne, kdy je všechno 
v pořádku...  

P. H.: ...protože když to postaví k té minulé krizi, tak je všechno legrace, pokud nejde o život? 

M. H.: Ano. Když je všechno v pořádku, tak je to šťastný den. Já si myslím, že nakonec co člověka nezabije, to ho 
opravdu posílí. A určitě ho to nasměruje ještě daleko víc k tomu, že si váží těch úplně nejobyčejnějších věcí.  

P. H.: Taky si hodnoty asi uspořádá jinak? 

M. H.: Ano. Hodnoty jsou pak úplně někde jinde. I když já si myslím, že já jsem je zas až tak úplně přehazovat 
nemusela. Protože pro mě vztah s blízkým člověkem byla důležitá věc a dítě pro mě byla důležitá věc. A od práce 
jsem chtěla jednak, aby mě to bavilo, a jednak, aby to k něčemu bylo užitečné.  

P. H.: Vy jste chtěla vždycky učit na střední ekonomické škole?  

M. H.: Moje původní představa byla učit na gymnáziu. Učit češtinu a dějepis na gymnáziu je rozhodně daleko 
zajímavější než na střední ekonomické škole. Je tam víc hodin a víc lidí, které to baví.  
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P. H.: Jak jste se nakonec k naší škole ve Vršovicích dostala?  

M. H.: My když jsme končili, tak to začalo vypadat, že budou zase umístěnky. Že nás pošlou třeba někam do 
pohraničí, kde nemáme žádné zázemí. To si dnešní mladá generace vůbec nedovede představit. Stoupenci 
komunistických idejí si představují právo na práci tak, že to se zaměstnáním nebyl problém. To ale vůbec není 
pravda. Já jsem začínala díky švagrovi jako asistentka na elektrotechnické fakultě ČVUT, což nebyla práce, která by 
naplňovala mé idealistické představy. 

Pak jsem učila na gymnáziu v Přípotoční, kde mi ale po půl roce řekli, že mě z důvodu potřeby posílit slabou 
stranickou organizaci musí „dát k dispozici“. Na gymnáziu Voděradská mě zase tlačili k tomu, abych učila občanskou 
nauku, a protože jsem to nedělala s dostatečným nadšením, byla jsem další rok přeložena na gymnázium 
v Radotíně… 

Později jsem to řešila tak, že jsem si dodělala učitelství grafických předmětů. Neříkala jsem, že občanskou nauku učit 
nebudu, ale říkala jsem, že jim nabízím češtinu, dějepis, techniku administrativy a hospodářskou korespondenci, a že 
tedy nevidím důvod, proč bych měla učit neaprobovaně občanskou nauku. 

A taky jsem se vzdala představy, že budu učit na gymnáziu. Šla jsem na střední ekonomickou školu – nejdřív místo 
mužovy maminky na Vinohradskou a později výměnou s kolegyní ze studií do Vršovic, kde jsme po letech získali 
trojsměnou byt. 

Ale i ta naše škola ve Vršovicích byla dost prestižní záležitost a vždycky se našli ve třídě studenti, kteří měli zájem 
a byli fajn a člověk měl pocit, že se kvůli nim má snažit, protože jim může něco dát. Byla jsem tam od roku 1985 až 
do důchodu.  

P. H.: Litujete zpětně něčeho? 

M. H.: Ne. Já si zaprvé myslím, že co se stalo, tak se už nikterak nemůže odestát. Pak si taky fakticky myslím, že co 
člověka nezabije, to ho posílí. A myslím si, že se i všechno člověku nějak vrátí. Že když člověk dává, tak že se mu to 
vrací a že nakonec dostává, aniž by o to nějak zvlášť usiloval. 

P. H.: Jak vidíte budoucnost? Myslíte, že procházíme nějakou přeměnou, a nejsme schopni ji nahlédnout? 

M. H.: Myslím, že ano. Hlavně nejsme nikterak schopni se vyrovnat s tím, že jsou civilizace myslící a hodnotící život 
úplně jinak než my. A nejenom že nejsme schopni to pochopit, ale nejsme schopni to nijak řešit. Velmi mi to 
připomíná římskou říši před jejím pádem…  

P. H.: Přitom máme k dispozici komunikační prostředky, o nichž se dřív nikomu nesnilo. 

M. H.: Já mám pocit, že právě ty námi znevažované civilizace jich nakonec dokáží využít nebo zneužít daleko lépe 
než my. Řekla bych, že úspěšná propaganda není zrovna silnou stránkou demokracie. Nevidím budoucnost 
nejoptimističtěji. Ale i my jsme tohle řešili, když jsme byli mladí. Třeba jestli mít děti do tohohle světa. Protože naše 
budoucnost nevypadala vůbec optimisticky. 

P. H.: Jak jste ji tehdy vnímali? 

M. H.: My jsme si vůbec nedovedli představit, že ta „normalizace“, do které jsme dostudovali, někdy skončí. My 
jsme žili v přesvědčení, že v tom můžeme opravdu prožít celý život. I naše děti. Což nás hrozně limitovalo. A myslím 
si, že všichni z nás byli trochu na štíru se svým svědomím, protože nemohli říkat vždycky naplno, co si myslí.  

A když už jsme děti měli (když se rodily děti i za třicetileté války), tak jsme se museli nějak snažit dát jim, co nejvíc 
dokážeme. Takže by se naše děti měly taky snažit.  

P. H.: Vaše dcera je v mém věku. Jak se snaží ona? Myslíte, že se jí daří odolávat všem těm konzumním tlakům, jež 
na naši generaci tak vehementně působí?   

M. H.: To se jí, myslím, daří. Na druhou stranu si myslím, že jak se snaží ne snad o hvězdnou kariéru, ale udržet práci 
a vydělávání peněz na přijatelné úrovni, tak že jí na vlastní děti zbývá strašně málo sil. Nejenom času, ale řekla bych, 
že i sil. To si myslím, že i přes veškeré problémy, jsem si toho času dokázala vybojovat víc. Já jsem vstávala třeba ve 
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čtyři hodiny ráno a dělala jsem přípravy. A písemky jsem opravovala někdy třeba i celou noc, o víkendech nemluvě. 
Ale prostor ve dne pro dítě za tu cenu byl. 

A to dcera nemá. Protože když učí, tak učí odpoledne a večer. Ona šla po konzervatoři studovat elementaristiku, 
učitelství prvního stupně, a dokončila dva ročníky. Ale pak se jí naskytla možnost získat plný úvazek v  umělecké 
škole, kde učila předtím na pár hodin. Říkala, že jestli mi záleží na tom, aby byla magistrou, tak že tu pedagogickou 
fakultu tedy dodělá, ale že rozhodně na základní škole učit nechce. Prý si nedovedu představit, jak jsou už ve třetí 
třídě na sebe děti zlé. Že tomu vůbec nerozumí a že neví, jak by tomu čelila a jak by to řešila, aby učila dobře.  

P. H.: Tak to je zase hezké, ne? 

M. H.: No svým způsobem je, ale vlastně tím má na svoje děti daleko méně času…   

P. H.: Máte nějaké své životní heslo, kterým se řídíte? Vy jste jich už několik řekla... 

M. H.: No, já bych nakonec řekla, přes veškerou skepsi a i když se to teď nenosí, že pravda a láska vždycky zvítězí 
nad lží a nenávistí – tomu fakticky věřím. Nebo alespoň že pravda zvítězí. I když to někdy dlouho trvá a není to bez 
obětí.  

P. H.: Je ale čím dál tím těžší ji poznat, tu pravdu? 

M. H.: Je to čím dál tím těžší. Ale nakonec si myslím, že to je jeden z úkolů, které člověk má: aby v tom alespoň 
lidem kolem sebe nějakým způsobem pomáhal nebo se snažil pomáhat a aby ji nepřestával sám hledat.   
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Příloha č. 5: Rozhovor s Karlem Janečkem (1973) ze dne 19. 5. 2015 
Čím víc neznámých, tím víc možností  

Karel Janeček o volebním systému, potřebě konsensu a o tom, že když je na výběr jen hop anebo trop, tak je něco 
špatně. 

Pavlína Havlová: Vy jste svou původní představu nového volebního systému nedávno poupravil. V čem je Váš 
dnešní koncept Demokracie 2.1 jiný? 

Karel Janeček: V mém původním návrhu antikorupčního systému pro Českou republiku byly dvoumandátové 
obvody, dva hlasy a jeden hlas minusový. Myšlenka Demokracie 2.1 je stará přesně dva roky. V tomto volebním 
systému je novou a klíčovou věcí takzvaný efekt více hlasů, kdy má každý volič více hlasů, než je vyhrávajících 
mandátů. V případě politické aplikace tedy máme dvoumandátové obvody a čtyři plusové hlasy. Minusový hlas je 
také dobrá věc, která pomůže očistit společnost, ale efekt více hlasů je ještě o řád jinde. Uvědomil jsem si, že se 
jedná o univerzální a totální upgrade demokracie, proto verze 2.1. 

P. H.: Minusový hlas jste úplně zavrhl? 

K. J.: Ten není v žádném případě zahozen. Konkrétně pro Českou republiku odhaduji, že velmi dobrá verze 
Demokracie 2.1 jsou dvoumandátové obvody, čtyři hlasy a jeden minusový. Nemusí být dva, polovina k plusovým je 
ale horní hranice. Může být i jeden ze čtyř, anebo nemusí být žádný. Je to opce, která je užitečná. Ale nejdůležitější 
pro Demokracii 2.1 je efekt více hlasů, to opakuju stále dokola, tak snad se to do veřejnosti dostane. 

P. H.: Výsledným efektem je, že bude spokojená většina? 

K. J.: Je pak větší podpora konsenzu. Ale nejen to. Důležité je, že efekt více hlasů umožňuje snižovat nevýhodu 
demokratických stran, které si skutečně konkurují, vůči stranám extremistickým, populistickým nebo jinak 
manipulativním. 

P. H.: Nebude ale pak to stranické spektrum příliš šedivé? 

K. J.: To určitě ne, pozor. Konsenzus v demokratickém spektru neznamená šeď. Abych vysvětlil, v čem je ta síla. 
Vezměme si například extremistickou stranu a jejího voliče. Takový volič má dva hlasy, které využije pro dva 
kandidáty extremistické strany. A jelikož vůbec není otevřený konsenzu, tak své další dva hlasy nevyužije. Zato 
demokratický volič, ten bude ochoten použít všechny čtyři hlasy. Co to přináší? Že člověk volí svoji nejlepší volbu 
a může být ochoten zvolit i volbu druhou. Lidé by už nemuseli volit nejmenší zlo, jak je tomu dnes. Mohli by volit 
malou stranu anebo kandidáta, o němž si myslí, že nemá moc šanci. Lidé by další hlasy využili na to, co je podle nich 
důležité pro rovnováhu politického systému. Takže tady není nic, co by motivovalo k šedivé průměrnosti. 

P. H.: Systém parlamentních stran bude fungovat dál beze změny. Změní se jenom počet hlasů pro voliče? 

K. J.: Budou dvoumandátové obvody. To je první velká změna, která byla už v tom původním návrhu. Není to 
většinový systém jako například v Británii nebo Spojených státech, kde v každém obvodu vyhrává jeden. To není 
dobré, protože se pak dost často děje, že jsou jenom dvě strany. Dále se volí osobnosti, to je další změna. Volič bude 
mít na výběr třeba 21 kandidátů, ale může jich být samozřejmě i víc. Budou dvoumandátové obvody, takže každá 
strana bude nominovat buď jednoho, nebo dva kandidáty. Tady je dobré si všimnout, že to je výhoda pro menší 
strany: aby si dva kandidáti nekonkurovali, tak mohou nominovat jenom jednoho a tento kandidát pak může sbírat 
třetí a čtvrté hlasy. Jinak je to ale nadále systém s politickými stranami, jež nominují své kandidáty. Případně může 
být i nezávislý kandidát, v tomto smyslu je to podobné senátním volbám. 

P. H.: Jak bude vypadat výsledné složení parlamentu? Kolik stran se do něj podle Vás nakonec dostane? 

K. J.: Mohu jenom odhadovat. To se samozřejmě musí vyzkoušet. Jsou tam dva efekty, které vnímám. První efekt je 
většinový. Jsou to dva mandáty. Není to tak, že by to byl poměrný systém, kdy každá strana dostane v parlamentu 
x procent. Většinový efekt dává jisté plus velkým stranám se širokou podporou. Tento efekt nahrává jedné nebo 
dvěma velkým stranám, které by se mohly stát ještě o něco větší a mohly by posílit. Což je na jednu stranu výhoda, 
například pro účely sestavení vlády. Ale není to tak, že by byl jeden mandát a že by vyhrál jenom jeden člověk, byl 
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stranický systém a vládla jedna strana, jako je tomu třeba v Británii nebo ve Státech. To také funguje, ale špatně. 
Takže větší strany možná o něco posílí. Ale zároveň, jak jsem řekl tu úvahu předtím, hodně lidí svůj třetí, čtvrtý hlas 
může dát kandidátovi menší strany. To znamená, že v některých obvodech i menší strana, která má v součtu dvě, tři 
procenta a do parlamentu se vůbec nedostane, bude mít několik obvodů, kde bude mít svého výherce. 
Extremistické strany tady ovšem dost dobře nemají šanci, protože nebudou sbírat ty třetí a čtvrté hlasy 
demokratických voličů – to je ta výhoda. Výhodu mají demokratické, konsenzuální strany. Takže logicky z toho 
vyplývá, že s velkou pravděpodobností jedna nebo dvě velké strany ještě o něco posílí, ale zároveň tam bude víc 
menších stran. V parlamentu jich pak nebude jenom šest, ale třeba devět nebo deset s tím, že ty menší strany tam 
budou mít jen pár zástupců. Z demokratického pohledu to tady ještě nebylo! Já to vidím jako obrovskou výhodu. 
V parlamentu bude jistá síla k sestavení vlády, ale zároveň tam bude konkurence, která jim bude moct něco říkat 
a tepat do nich. Abych tu úvahu dokončil – nemůže se samozřejmě stát, aby pak součet byl větší než jedna, když 
větší strany posílí a menší taky. Protože ty průměrné strany se buď zvětší, anebo se hodně zmenší. Příkladem budou 
komunisti. Ti ne že by zmizeli, ale určitě oslabí. 

P. H.: Dostat do politiky slušné lidi se ale stejně nepodaří hned, to půjde až s jistým zpožděním? 

K. J.: Nebude to se zpožděním. Určitě ne. Představte si, že máte svůj obvod, kde máte těch 21 kandidátů, a vy 
můžete 4 vybrat. Jsou to menší obvody, není to tak anonymní a vybíráte konkrétního člověka. Lidé nějaký odhad mít 
budou, i když nebudou vědět přesně. Neříkám, že to bude perfektní, ale bude to kvalitativní změna oproti tomu 
v současnosti. Protože je potřeba si uvědomit, jak je to teď: anonymní kandidátní listina, kam si politické strany 
schovají ty největší lotry. Normální volič s tím stejně nic neudělá, kroužkování je na to slabé, a tak je volič donucený 
se skřípěním zubů vybrat jednu stranu. 

P. H.: Cožpak se ti lotři budou sami eliminovat? 

K. J.: Samozřejmě, že i v systému Demokracie 2.1 si politická strana může dát na kandidátní listinu mezi ty dva 
kandidáty nějakého lotra – ale tím odradí mnoho voličů, což je velký posun. Jsem přesvědčen, že je před námi 
období fungující demokracie, a že přestane platit to, co řekl Winston Churchill, že demokracie je nejhorší 
společenský systém, kromě těch ostatních, co jsme už vyzkoušeli. Je logické, že fungování demokracie se zásadně 
zlepší. Důležité je, že ten systém nespadne, aniž by si toho nikdo nepovšiml – a to je výhoda. Lidé o tom budou 
vědět, budou očekávat změny a budou si přát změny, což je další faktor, který proces změny urychlí. Nejen v České 
republice dosáhneme toho, že lidé, kteří budou řídit společnost, budou kvalitativně posunuti jinam. Neříkám, že 
budou ihned všichni ideální, ale ten výběr bude výrazně kvalitnější. 

P. H.: Co to konkrétně přinese? 

K. J.: Zlepšení zákonů. Ale nejen to. Lidé budou mít lepší vzory. Průšvih dnešní demokracie je v tom, že už nadále 
není možné, aby si běžný člověk při slově poslanec pomalu neodplivl. Potřebujeme, aby lidé měli respekt k těm, co 
společnost řídí. A ti aby ji řídili proto, že to mají jako poslání nebo jako službu. Taky za to ale musí být dobře placení, 
protože chtít po nich, aby to dělali zadarmo, je nesmysl. Věřím, že toho se dosáhne. Protože systém Demokracie 2.1 
je logicky nastavený tak, že víc podporuje ty, kteří se snaží dělat politiku jako službu, a méně ty, kteří to dělají pro 
svůj vlastní krátkodobý prospěch. 

P. H.: Je Váš systém aplikovatelný i na prezidentské volby? 

K. J.: Ano, samozřejmě. Aplikace pro prezidentské volby vypadá tak, že na jeden mandát (je jeden výherce)může 
každý volič dát dva hlasy. Pamatuji si, že když byly prezidentské volby, tak spousta lidí argumentovala: no já bych 
chtěl tohoto kandidáta, ale radši holt volím Schwarzenberga, jen aby měl Zeman konkurenci. Tohle odpadne. Lidé 
budou mít dva hlasy, takže jeden dají třeba Schwarzenbergovi a druhý dají někomu dalšímu. Je také 
pravděpodobné, že bude víc kandidátů. Je dost lidí, kteří do toho nejdou právě proto, že by měli malou šanci. 
Stávající systém je opravdu špatný. Takhle bude víc lidí spokojeno prostě proto, že kromě první volby bude mít 
i druhou. Z globálního pohledu, vezmeme-li třeba volby evropského prezidenta, tak Demokracie 2.1 je jako ušitá 
obzvlášť pro situaci, kdy jsou různé státy a různé názory a konflikty a kdy je dobré najít kandidáta, který je 
konsenzuálnější. 
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P. H.: Vy věříte v sílu vůle většiny? 

K. J.: Ne. Já věřím v rovnou příležitost. Aby měl každý stejnou šanci a stejné právo. Není to tak, že by měla 
rozhodovat většina v tom smyslu, že většina rozhodla ano/ne. Měli by rozhodovat zároveň lidé, kteří jsou 
kvalifikovaní a kteří vědí, co dělají. Toho chceme dosáhnout. Zdálo by se, že to je nemožné, ale ono to je možné 
právě díky efektu více hlasů. 

P. H.: Tak tedy spoléháte na to, že voliči budou zodpovědní? 

K. J.: Nespoléhám vůbec na nic! Tam není žádný předpoklad. Voliči vůbec nemusí být zodpovědní. Voliči ať si jsou, 
jací jsou. 

P. H.: Lidé ale mohou být nerozhodní. Možná ani nebudou chtít rozdělovat ty další hlasy? 

K. J.: To nevadí. Ti co neví, tak ať je klidně nepoužívají, to je pouze možnost navíc pro ty zodpovědnější a aktivnější. 
Tím, že lidé mají více hlasů, tak je to víc baví. Je to hra. Myslím, že to bude lidí zajímat a budou zodpovědnější 
apriori. Ten systém je k tomu bude přitahovat. Tohle už máme odzkoušené. Nejen v New Yorku, ale dělali jsme 
volby například v Říčanech. Ale i kdybychom předpokládali, že lidé budou úplně stejně pasivní jako dneska, tak 
pořád je to velké zlepšení. Protože i když hodně lidí svoje další hlasy nevyužije, tak tady bude vždy část voličů, jež tu 
politickou situaci sleduje, zajímá se a je zodpovědná. I kdyby jich bylo jenom 21 procent, tak tím, že budou mít větší 
sílu (co říct), tak se jakoby zdvojnásobí jejich počet. To je zásadní zlepšení. Jinak mohu říct, že naše data 
z předvolebních výzkumů před dvěma a půl lety ukazují, že šedesát procent lidí by využilo více než pouze dva hlasy. 

P. H.: Jak vypadá nepolitická aplikace Demokracie 2.1? 

K. J.: Město nebo obec dá na výběr z projektů a lidé pro ně hlasují. Zadavatel zároveň vidí, kde je minusový hlas, 
takže se dozví i spoustu informací. Není pro něj užitečný jenom výsledek volby, ale i zpětná analýza toho, co si lidé 
přejí a co by ta obec mohla udělat jinak. Dělali jsme i aplikace v jedné z největších českých bank. Lidi to skutečně 
baví, to není teorie, to je fakt. 

P. H.: Kde nacházíte partnery, kteří Vašim vizím rozumějí? Jsou to kolegové, matematici, akademická obec? 

K. J.: Akademická obec, ano. Já jsem to vymyslel v květnu 2013 a pak jsem to před rokem a půl přednášel na 
Cambridge. Tam bylo dost lidí, kteří tomu velmi rozuměli. A dneska tomu rozumí třeba experti ze Stanfordu. 
A z Carnegie Mellon University… 

P. H.: Ale v České republice? 

K. J.: I v České republice jsou lidé, kteří tomu rozumějí. Máme tady už hodně nepolitických aplikací. Více než dvacet 
obcí používá Demokracii 2.1, velmi aktivní jsou například již zmíněné Říčany, s nimiž máme dvouletou smlouvu. 
Ovšem negativita v České republice dosahuje olbřímích rozměrů. Jsou tu lidé, kteří jsou naprosto neracionální, 
ničemu nerozumí, plácají nesmysly a jsou apriori proti všemu. A to je, řekl bych, dost otravné.  

P. H.: Lidé spatřují demokracii hlavně v tom, že mohou mluvit, a tak se snaží mluvit do všeho. 

K. J.: Ona demokracie je v tom, že člověk mluví. Ale mluví o tom, čemu rozumí! 

P. H.: Vy osobně se chcete nějak politicky angažovat? 

K. J.: Já jsem vždycky říkal, že nebudu zakládat politické strany, nic takového. Jeden čas jsem uvažoval o tom, že 
bych kandidoval na prezidenta České republiky, ale od toho jsem upustil. 

P. H.: Na čem u nás stojí zavedení Vašeho systému do praxe? 

K. J.: Tady to stojí samozřejmě na politicích. Je jasné, že změnit volební systém není v zájmu většiny politiků. Ti, co 
jsou dnes u moci, ačkoliv jsou tam taky dobří lidé, tak ta horší většina si nechce vypustit vlastní rybník. Neudělají to 
dobrovolně jako hezký dárek pro společnost. Musí k tomu být dotlačeni. A dotlačeni k tomu mohou být jedině tak, 
že si ten systém budou lidé přát. Klíčové proto je získat podporu lidí.  
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P. H.: Takže na to jdete zespoda? 

K. J.: Já bych řekl spíš ze strany. Ono je to zespoda i shora zároveň. Klíčové je ukázat výsledky nepolitických aplikací. 
To už se děje v obcích i v zahraničí. Je úžasné, že jsme byli pozváni, abychom radili ohledně voleb tuniskému 
parlamentu. Je super, že Tunisko by mohlo mít jako první země politické volby podle Demokracie 2.1. To je velká 
šance. 

P. H.: Za jak dlouho budete vědět, že to vyjde? 

K. J.: Tak zhruba za roka půl. Tunisko je jediná země, kde arabské jaro dopadlo úspěšně. Ještě neměli krajské volby, 
budou teprve vytvářet krajskou samosprávu. Takže tam vidím velké šance. No, a když budeme mít nepolitické 
aplikace, které ukáží efektivitu Demokracie 2.1, a zároveň už budeme mít i politickou aplikaci, tak to budou pro 
rozumného Čecha takové argumenty, že si to bude přát také. Takže to bude cesta zespodu, ale i shora, protože 
někteří naši politici jsou také rozumní. 

P. H.: Dá se Váš systém použít i v případě, že společnost má problém a na výběr má pouze dvě možnosti? 

K. J.: Pokud je na výběr ze dvou možností, tak tomu Demokracie 2.1 nepomůže. Demokracie 2.1 je klíčová v tom, že 
máte víc možností. To je myslím pro společnost důležité. Když je na výběr buď hop, anebo trop, tak to už znamená, 
že něco bylo špatně. 

P. H.: V tom vidíte také pokrok, že se lidé naučí vidět ne jenom černobíle? 

K. J.: Ano, přesně tak. Dnešní společnost je rozpolcená a my potřebujeme víc konsenzu. Potřebujeme, aby se lidé 
uměli na politické scéně lépe dohodnout. 

P. H.: Lidé většinou čekají na nějakou konkrétní změnu, která přijde zvenčí. Změna přitom může přijít od lidí 
samotných a právě k tomu jim dává Váš systém řekněme inspiraci? 

K. J.: Inspiraci, to je to správné slovo. Já to vidím tak, že se blížíme zlomovému okamžiku, kdy se společenský systém 
radikálně změní a Demokracie 2.1 bude skvělý nástroj, který tomu pomůže. A že dál bude měnit vědomí lidí. Já jsem 
opravdu přesvědčen o tom, že v horizontu let budeme žít v úplně jiném světě. Poprvé v historii je nám to 
umožněno, i díky internetu a moderním technologiím. 

P. H.: Vždyť se ale stále mezi sebou neumíme domluvit, technickému pokroku navzdory. 

K. J.: No právě! Ale teď už je to jenom na nás! I kdyby se lidé před tisíci lety sebelépe chtěli domluvit, tak společnost 
stejně nemohla fungovat, protože nebyl dostatek materiálních prostředků. Pouze úzká skupina lidí mohla žít 
v luxusu a ostatní museli dřít. Vždycky by někdo měl hlad, a když má někdo hlad, tak bude válčit. Takže ta společnost 
nemohla žít v konsenzu, ono to fyzicky nešlo. Ale teď poprvé díky technologiím, které to umožňují, můžeme jako 
lidé žít v konsenzu. Já vnímám, že v horizontu let většina lidí bude mít k druhému minimálně respekt, i když ne 
přímo přátelství. Ale věřím, že i přátelství bude víc. Dnešní politici nejsou vzorem. Kdy jste slyšela politika mluvit 
o tom, že by lidé měli být víc přátelští a že by si mohli pomáhat? Politiky a politické systémy považuji za špunt brzdící 
rozvoj společnosti. 

P. H.: Nebrzdí nás spíš ta technika? Nedeformuje nás jako lidi? Čteme i píšeme méně... 

K. J.: To je otázka. Pokud by to tak mělo být a měla nás technika deformovat, tak by přestaly objevy a ustal by 
pokrok. Technika by začala chátrat. Je v tom jistá rovnováha. Já se například přiznám, že pomalu neumím psát, ale 
na druhou stranu dělám spoustu jiných věcí. Technika nám umožňuje rozvíjet se zase v jiných oblastech. I hraní 
virtuálních her přináší jistou kreativitu. 

P. H.: Vy kromě toho, že se snažíte zlepšit stávající politický systém, tak také dáváte nemalou část svých prostředků 
na rozvoj vědy. Ve vědě ale není nikdy jisté, zda výzkum přinese očekávané výsledky. Nevadí Vám sázet na něco 
takhle nejistého? 

K. J.: Nic není o jistotách. Svět je plný nejistot a to je dobře. Čím víc neznámých, tím víc možností. Vědu a výzkum 
považuji za jednu z nejdůležitějších oblastí lidské činnosti. Říkám tím, že věřím, že je dobré a správné vědu 
podporovat. Je také potřeba motivovat lidi k tomu, aby se snažili konkurovat světu. 
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P. H.: I já se snažím malou částkou podporovat různé obecně prospěšné společnosti. Má to smysl? Není to zbytečná 
kapka v moři? 

K. J.: To je vlastně hlasování. Člověk tím říká, co vidí jako důležité. Někam posílá energii a to je určitě správné. Já 
věřím, že dospějeme k tomu, že lidé si budou sami posílat peníze tam, kde si myslí, že to je nejdůležitější. To je 
aplikace přímé vůle člověka. Věřím například v daňovou asignaci. Že by lidé vybírali na to, co považují za důležité, 
a stát by přerozděloval méně. 

P. H.: Jak vidíte budoucnost České republiky? 

K. J.: Myslím, že Česká republika a Praha budou mít v budoucnosti velký význam. Nejen proto, že jsme v centru 
Evropy, ale jsou tu i extrémně chytří lidé. Máme být na co hrdi a jako stát můžeme ve světě opravdu hodně 
znamenat. Čeština je nádherný a mimořádně bohatý jazyk. To samo o sobě něco znamená, protože jazyk formuje 
a ovlivňuje lidské myšlení. Ale zase na druhou stranu jsem v některých věcech docela zklamaný. Můj závěr proto je, 
že se snažím řešit demokracii celosvětově, ne pouze u nás. 

P. H.: Co považujete v dnešním proměnlivém světě za neměnné?  

K. J.: Co se nemění pro mě, to jsou základní hodnoty. Klíčovou hodnotou je pro mě osobní svoboda. Té by měl mít 
každý co nejvíce. Vnímám nebezpečnou tendenci omezovat ji, a že je potřeba tohle hlídat. No a hodnotou je pro mě 
i spravedlnost. Nespravedlnosti jsem nesnášel už od dětství. A také jsem došel k tomu, že hodnota je být co 
nejpravdivější. Dneska to vidím jako mnohem důležitější než dřív. Samozřejmě, že člověk standardně nelže, ale... 

P. H.: A když tu pravdu jenom neřekne nahlas? 

K. J.: Tak to je, myslím, v pořádku. Protože člověk nemůže vždy říkat všechno, co si myslí, to nedává smysl. A hlavně 
ten druhý člověk to třeba ani nechce slyšet. A zároveň, i když je něco pravda, tak to nemusí být úplně praktické 
a vhodné. Takže říkat všechno, to určitě ne. Ale nelhat, to je moje zásada. A nemanipulovat. Pokud se někdo snaží 
vychytrale manipulovat, tak to je skoro jako lež. 

P. H.: Zkušenosti asi hrají ve Vašem životě také důležitou roli? 

K. J.: Moje zkušenosti byly uvědomit si sílu racionálního myšlení a stát si za svým. Vědět, jak jít za svým, když jsme 
krachli a prodělali peníze. Tyhle stresové situace, to byly zkušenosti, které člověka v jistém smyslu posilují. No 
a takové moje nejdůležitější zkušenosti jsou ty osobní. Uvědomění si, že člověk může prožívat lásku. Vztah k člověku, 
to je ten nejkrásnější pocit. A zároveň je nesmírně důležité přátelství. Mít lidi, se kterými je člověk rád. 

P. H: Máte hodně přátel? 

K. J.: Hodně kamarádů, výjimečných přátel několik. 

P. H.: Tak ať se Vám v těch přátelských vztazích i v novém vztahu manželském šťastně daří. 

Připraveno 10. 6. 2015 

Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/ceska-politika/1003-cim-vic-neznamych-tim-vic-moznosti 
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Příloha č. 6: Medailonek Věry Kaprasové (1915) ze dne 13. 11. 2014 
Recept na spokojený život? „Takovej rodinnej základ,“ říká ve svých 99 letech Věra, která se 
nikdy nevdala ani neměla děti. 

Vedete-li rozhovor s téměř stoletou dámou, rychle pochopíte, že tady se strategií běžné žoviální konverzace 
neuspějete. I když formulujete své otázky jasně a zřetelně, musíte počítat s tím, že k odpovědi se mluvčí dostane až 
s jistým zpožděním, a vaše další chvatně položená otázka bude tudíž jenom zavádějící. Vůbec největší chybou je, 
čekáte-li (tak jako já) od rozhovoru příběh, který by čtenáře náležitě ohromil. Po dvouhodinové snaze poskládat ze 
střípků dlouhého života cokoli vám najednou dojde, že to, co hledáte, leží úplně jinde.   

Devětadevadesátiletá Věra Kaprasová se nikdy nevdala ani neměla děti. Na příkladu jejího života se v následujícím 
medailonku přesto ukazuje, jak samozřejmou i rozmanitou podobu může rodinný život někdy mít.   

Věra Kaprasová se narodila v roce 1915. Při zmínce o tom, že letos v říjnu oslaví své sté narozeniny, rozhazuje 
rukama na zpochybněnou. „Ale kde by mě napadlo, že takhle dlouho budu.”  Na co teď ve stáří nejraději vzpomíná? 
Hlavně na to, jak chodili tancovat do Poniklé nebo na Roudnici na bály. Bydlela na Jestřabí v Krkonoších a cesta na 
bál do nedalekých obcí představovala čtyři kilometry pěšky tam a čtyři kilometry pěšky zpět. Na to, že jí nohy 
doposud slouží, je náležitě pyšná: „Že takhle ještě budu chodit, to by mě nenapadlo. Docela dobře chodím. Kdybych 
ležela jako lazar, to by bylo hrozný.“  

Kromě nohou ale Věře dobře slouží i její paměť. Vzpomíná si na ledacos, co se u nich doma tradovalo. Třeba na to, 
jak maminka dala všechny našetřené zlatky z hrnečku do nové republiky. Nebo jak tatínek přinesl z velké války domů 
na zádech svého raněného bratra. Tatínek byl faktorem a vyráběl vánoční ozdoby z perliček. Skleněné ozdoby se pak 
nosily na zádech na export až do Jablonce nad Jizerou, jak jinak než pěšky. Za protektorátu byli na Jestřabí jediní, 
kdo měli rádio, a tak se u nich scházeli sousedé, aby si poslechli Beneše.  

Na období druhé světové války vzpomíná Věra v dobrém. Měla práci v hospodě a našetřila dost peněz. Po válce o ně 
však přišla v rámci vázaného vkladu. Za to, co z vkladu zbylo, mohla ale rodina zaplatit dům a přestěhovat se 
z Jestřabí do Rokytnice nad Jizerou. Tady žila Věra od roku 1947 až do loňského října, kdy prodělala „malou příhodu“ 
a zůstala už raději u příbuzných v domě kousek za Prahou.  

Vzpomíná si i na to, jak chodila na spiritistické seance k prostřednici Albíně Havlové, jak se v zimě jezdilo na 
rohačkách, jak natrhala s neteří naráz dvaatřicet litrů borůvek, jak chovali kozy a její sestra Máňa angoráky: „Ještě 
mám angorovej svetr, takovej růžovej.“ A jak u nich na chalupě trávily prázdniny všechny děti jejích sester a později 
zase děti jejich dětí.  

Po druhé světové válce pracovala Věra mnoho let v rokytnické tkalcovně. Ačkoli měla nějaké známosti, zůstala 
svobodná a bezdětná. „Nikdy to nevyšlo.“ Se smíchem vzpomíná, že naposledy za ní přišel nápadník, když jí bylo 
šedesát let – tehdy se ale zrovna starala o své nemocné rodiče, takže ho musela odmítnout. Její dvě sestry měly 
rodiny, třetí sestra zemřela náhle, když jí bylo čtyřicet, a tak Věra považovala za samozřejmé, že si péči o rodiče 
vezme na starost právě ona. „Mamka se o mě starala, tak já jsem jim to zase oplatila,“ vysvětluje. Sama byla v té 
době sice už v důchodu, ale že se bralo tisíc korun a mohlo se dělat dál, tak pracovala až do doby, než bylo zapotřebí 
zůstat celý den s maminkou doma.  „Takovej rodinnej základ. Byli [taky hodně]staří – a já je všechny přežila!“   

Od smrti svých rodičů (1984) už Věra hospodařila v krkonošském domku sama.  

 „A pořád to šlo, pořád jsem to obstarávala, viď?“, obrací se ke své neteři Zině. Sedmašedesátiletá Zina její slova 
potvrzuje a upřesňuje, co má obstaráváním Věra na mysli: „Je tam sice koupelna, ale koupelna, ve které musíte 
topit! Voda teče špatně a jenom studená. Topení není. Je tam sice plynová přípojka, ale plyn se už dál nesměl 
rozvést, že se plynu bojí. Ta koupelna není asi dobře odizolovaná, takže je tam strašná zima. I když si zatopila, stejně 
se koupala v zimě. Ona celý život opravdu dřela. Vždyť ona před třemi týdny v pondělí byla v lese! Já jí říkala: 
Proboha už tam nechoď, vždyť nevidíš.“  

Zmínku o lese bere Věra jako pobídku k další rozpravě: „Jo, to já jsem pořád něco pracovala. I do háje jsem ještě 
chodila na topení, na takový klacky. To tam porazili strom, co napadla můra, tak jsem na to chodila. Takhle jsem to 
měla do kopce – a z kopce jsem to táhla. A ještě jsem to rozštípala. Taky jsem měla zahrádku. Tam byla pořád nějaká 
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práce. Těch kytek, co jsem tam měla! Měla jsem radost, když mně to kvetlo. Ještě letos jsem měla padesát mečíků! 
Taky řeřicha mi krásně kvetla. A holky nasázely cibuli, tak tu jsem ještě sklidila. Soused osekoval louku, tak jsem mu 
pomáhala. To jsem mu nasušila hodně. Byla jsem ráda, že to oseče. On měl ovci.“ „Taky brambory ještě kopala,“ 
potvrzuje Zina.  

Na zimu se Věra už těšila, že si odpočine. Zásahem osudu však odpočívá víc, než původně zamýšlela: „Že budu 
jednou takhle odpočívat, to mě ani nenapadlo! Já myslela, že se zvrátím a bude konec. A já jsem zatím v teple!“  

Co bylo v životě pro Věru důležité? „Bejt spokojenej. Šetřit si věci. Mít práci, která vás baví. Oblíbit si třeba zahrádku. 
To mě bavilo.“ Věra vysvětluje, že žila pro další den, na nějž si udělala plány. „A vždycky mně to vycházelo,“ dodává.  

Z Věřina životopisu je jasné, že vedla umírněný život a žila jen prací. Na otázku, jak zamýšlela využít našetřené 
peníze, odpovídá, že se chtěla pěkně oblékat. Její odpověď ovšem koriguje Zina: „Věru, to když jsi byla mladší. Ale 
teď k posledu, jak jsi šetřila, tak to jsi nešetřila na oblečení. Řekni to!“ „To jsem rozdala,“ odpovídá Věra. Z jejího 
tónu je slyšet, že nevěří, že taková samozřejmost může někoho doopravdy zajímat. „Všechno - velký úspory - 
rozdala po celý rozsáhlý rodině,“ upřesňuje Zina. Nato se obě rozpovídají o tom, jak Věra musela mnohokrát čelit 
podezřelým kolemjdoucím. Jednomu se neubránila: počkal si, až Věra nebude doma, sebral jí klíč zpod rohožky 
a připravil ji o úspory, které měla schované ve stolku. „To jsem měla závodní spoření. Že já blbec to nedala Zině! To 
mě bolí ještě doposud,“ lituje Věra. „Tak já přišla třikrát o úspory: po převratu (myslí po 2. sv. v.), potom byla měna 
(1953) a pak mě takhle okradli.“  

Nenapadlo ji použít našetřené peníze třeba na zvelebení svého bydlení? Věra záporně zavrtí hlavou a opakuje, že 
jednak by ji nenapadlo, že tu bude tolik roků, a jednak nechtěla „tu prasečinu“. Má tím na mysli nepořádek spojený 
s jakoukoli rekonstrukcí. Má totiž ještě v živé paměti, jak to vypadalo, když její tatínek kdysi přistavoval koupelnu. 
Představa, že by se kopala vodovodní nebo plynová přípojka byla pro Věru nepředstavitelná už v jejích šedesáti 
letech, natož později. 

Až donedávna nepřišlo Věře nijak nepatřičné, že žije v krkonošském stavení o samotě. „Já pořád něco štuchala. No 
a večír, to bylo takový už teď smutnější, ty večery. Ale Zina mně volala každej den. To už jsem na to teď i čekala.“ 
„My jsme za ní každý týden jezdili. Teď jsme rádi, že už je doma tady a že je takováhle. Je fantastická! Jsme s ní 
spokojení. Dostane za to medaili. I se nají, všechno dobrý, ale musíme jí do toho nutit, protože je hrozně hubená. 
Říkají, že co je u nás, tak že vypadá čím dál tím líp,“ popisuje Zina aktuální stav a hladí přitom Věru po ruce.   

Podle rozhovoru s Věrou Kaprasovou a Zinou Vejvodovou vedeného 13. listopadu 2014 v Mratíně připravila Pavlína 
Havlová.  
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Příloha č. 7: Rozhovor s Janou Ledvinkovou (1975)  ze dne 1. 8. 2015 
Rozhovor s Janou Ledvinkovou (1975), průvodkyní po Zante  

P. H.: Na Zante žijete už osm let. Proč zrovna Zakynthos? 

J. L.: Zakynthos proto, že to bylo první místo, kde jsem strávila dovolenou u moře. Zakynthos proto, že jsem si ho 
zamilovala. Je to nádherné místo. Zakynthos proto, že mne dokázal vyléčit. Co doktoři nedokázali za půl roku, 
Zakynthos dokázal během čtrnácti dnů. Moje první dovolená byla totiž léčebná dovolená.  

P. H.: Čím Vám ostrov tak učaroval, že jste se rozhodla tu zůstat? 

J. L.: Zakynthosu se říká „plovoucí květina“. Stejně jako všechny jónské ostrovy, tak i Zakynthos dokáže v období 
dešťů, což odpovídá naší zimě, do sebe nasáknout vláhu jako houba a potom až hluboko do období sucha tuhle 
vláhu vypouští ven. Proto je Zakynthos nádherně zelený a barevný. Květin je tu neúrekom: nejznámější jsou 
bugenvilie, oleandry, ibišky... A nádherně vonící jasmíny, ty máte taky všude. Ale kromě toho se ostrovu také říká 
„voňavý ostrov“. Na severozápadní straně ostrova roste kromě pinií a občasných olivovníků koření a byliny. Když po 
horkém letním dnu stoupá na večer vláha, tak se ostrov rozvoní po všech možných květinách a bylinách. Je to 
neuvěřitelná, nádherná vůně. No a proč jsem tu zůstala? Protože místní mě nepustili.   

P. H.: Máte je hodně ráda? 

J. L.: Ano, dá se to tak říct. Řekové mají jinou povahu. Ta vychází i z toho, v jakém prostředí žijí. Pokud byste tady 
chtěla žít naším uspěchaným evropským způsobem, tak to je nemyslitelné. Ostatně ani počasí a zdejší podmínky by 
vám to nedovolily. Během týdne byste skončila v nemocnici na kapačkách. Říká se, že Řekové jsou líní. Nejsou líní. 
Oni prostě jenom žijí tak, že splývají s prostředím, jež je nutí být takovými, jací jsou. Proto tady taky existují siesty od 
druhé hodiny odpoledne do šesté do večera. Oni velice dobře vědí, proč si tu siestu dávají. V téhle době je opravdu 
nejlepší uklidit se někam do chládku. Zrelaxují a na večeru jsou zase plní sil. Takže životní styl je tady oproti našemu 
jiný. Musí tady být jiný.     

P. H.: Místní Vás nepustili – to jste náhle pocítila nějaký impulz, že sem patříte, nebo jak to myslíte? 

J. L.: To ani ne. Ale jsem ráda tam, kde mě chtějí. Nerada se vnucuju někam, kde mě nechtějí. A protože jsem se tady 
cítila vítaná, dvacetkrát adoptovaná, tak proto jsem tady zůstala.  

P. H.: Když se Řekům představíte jako Jana, tak s tím žádný problém nemáte? 

J. L.: Já mám obvykle dvě odpovědi. Buďto: Já jsem Janis. Čili klasický Honza. Anebo: Víš, že je to řecké jméno? Tak 
říkám ano, vím. Takže už jen díky svému jménu tu mám všude otevřeno. (smích) 

P. H.: Ještě zpátky k těm léčebným účinkům ostrova. Máte tím na mysli třeba zdejší sirné koupele? 

J. L.: Taky. Ale vezměte si životní styl u nás. Mně je čtyřicet. Takže na čem jsme vyrůstali? Já, i když jsem vesnická, 
tak to bylo echt jídlo, které tělo zaneslo. A zanešené tělo bylo nemocné. Nastala tělesná krize, musela jsem jít na 
operaci a po operaci jsem se nedokázala vyléčit. Přijela jsem sem a tělo se díky zdejšímu prostředí dokázalo vyčistit. 
A tím, že se vyčistilo, tak se okamžitě, ale opravdu okamžitě, dalo dohromady. Takže léčebné účinky dělá to 
prostředí: čistý vzduch a moře. Rovněž klasické lymfatické drenáže vycházejí z čistoty moře. Minerály dávají moři 
hodně velký vztlak. Stačí v tom moři jenom stát, jemně mávat nohama a to samo o sobě pomáhá tělu vyčistit lymfu. 
Lymfa se vyčistí a tělo se uzdraví.   

P. H.: Místní tu asi jí to, co jim ostrov poskytne nebo co si vypěstují? Asi nic moc nenahrazují jako my?  

J. L.: Myslíte odtučněné věci a podobně? I to se tady najde, ale drtivá většina z nich na to kašle. Domácí je domácí.  

P. H.: Z čeho a jak jsou Zakynťané živi?  

J. L.: Místní se snaží přes léto vydělat peníze. To znamená, že mohou mít klidně dvě až tři zaměstnání. Není 
výjimkou, že máte kluky, kteří ráno a večer rozvážejí auta (dělají v autopůjčovně), potom na večer a v noci dělají 
číšníky a barmany, no a přes den vypomáhají v krámcích. Spí tak tři čtyři hodiny, ale vydělají si. Potom v zimě jediné, 
co se tu dá dělat, je sbírání oliv. Nic jiného se tady v podstatě dělat nedá.  
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P. H.: Taky králíky střílejí v zimě? 

J. L.: Ano. Divoký zakynthoský králík, to je pojem. Jsou tady populace, které se rozšíří přes léto, čili v období sucha. 
Nicméně jakmile se vystřílí, tak není co dělat.   

P. H.: Jak podle Vás vnímají Řekové ten příliv uprchlíků na Kos?  

J. L.: Jeďte se podívat na Kos. Prosím vás, novináři straší! Podle nich na Kosu mají obrovské návaly uprchlíků, na 
Zakynthosu jsme před týdnem zase strašně hořeli, týden předtím jsme pro změnu jezdili na oslících, protože tu 
nikdo neměl benzín. Předtím zase celé Řecko umíralo hlady, protože v obchodech nebylo žádné jídlo. To jsou prostě 
novináři, neskutečně přehánějí. Nic takového se neděje. Samozřejmě tam jsou nějací uprchlíci, ale ti jsou prakticky 
všude. I tady máte nějakých pět tisíc přistěhovalců, a že by měli papíry, to se zrovna říct nedá. No a? Jídla je tady 
dost.  

P. H.: Jak pronikáte do řeckého způsobu smýšlení? 

J. L.: Stačí se dívat. Řekové všeobecně jsou nesmírně hrdý národ. Jsou hrdí na svoji úžasnou, fenomenální minulost. 
Jenže tím to končí. Na současnost většinou nadávají a budoucnost prostě neřeší. Ale nedej bože, kdyby je chtěl 
cizinec kritizovat. Pak je oheň na střeše a ukáží svůj jižanský temperament. Ale Řecko nemůžete brát jako jedno 
Řecko. Řecko tvoří Peloponés a milion různých ostrovů. A každý ostrovan vám řekne: Já nejsem Řek, já jsem 
Zakynťan (nebo Kefaloňan, Kréťan, atp.). To vám řekne každý jeden z nich. Čili Řekové nejsou Řekové, ale je to tisíc 
různých národností roztříštěných do ostrůvků. 

P. H.: Tady na Zante se lidé mezi sebou asi hodně znají?  

J. L.: Dost často jsou provázaní rodinně. Prakticky po celém Řecku máte rozvětvené rodiny. Většinou se i podle 
koncovek na příjmení dá poznat, z které lokality ten člověk pochází nebo odkud má svoje předky. To je taky zajímavá 
věc. Třeba tady když jdete na svatbu, tak na ni zvete celou vesnici (!), ve které rodina žije. Mnohdy jsou to ještě 
i vesnice okolní.  

P. H.: To berou svatbu hodně vážně. Jak je to potom s rozvodem, rozvádí se? 

J. L.: Samozřejmě, rozvádí se. Ne zas tak moc, ale rozvádí se.  

P. H.: I když do toho jdou s takovou vervou? 

J. L.: Oni musí kvůli rodině. Když už dělají velkou svatbu, tak by bylo zle, kdyby ty lidi nepozvali. No a pro ty, kteří 
finance nemají, tak se svatba jakoby nekoná. Koná se pouze obřad na úřadě a toho se účastní opravdu jenom ti čtyři 
lidé.    

P. H.: Křesťanské symboly mají pro Řeky asi také značný význam? 

J. L.: V tomhle směru oni mají jiné myšlení než my. Jakýkoli Řek, malý i velký, když přijde do kostela, tak se přivítá: 
jde políbit ikony. Jsou tak vychovávaní od malička. Když projíždějí kolem kostela, tak se automaticky třikrát pokřižují. 
I když řídí na motorce. Vždycky. Berou to jako pozdrav bohu. Ale některé body z desatera automaticky porušují 
a berou to tak, jako že to k tomu tady patří. (smích) 

P. H.: Je něco na zdejším chování typické výhradně pro Zakynthos?  

J. L.: Zakynthos je velmi specifický tím, že Zakynťané necestují. Když cestují, tak jenom minimálně. Většinou se drží 
tady. Narazíte tu na lidi, kteří celý život nevycestovali ze Zante. Oproti tomu sousední Kefalonie je úplně jiná! 
Kefaloňané jsou naopak zvyklí cestovat. Tam zas nenajdete jednoho jediného, který by necestoval ven! Proto jsou 
taky tyhle dva ostrovy ale na nože. (smích) Nemají se rádi.   

P. H.: Dalo by se nějak shrnout, co zdejší životní styl charakterizuje? Mají tu nějaké přísloví, jímž se řídí? 

J. L.: Mají něco, na co nejsme zvyklí a v čem jsme nebyli vychovávaní: σιγά-σιγά, pospíchej pomalu. To mluví samo 
za sebe. Pospíchej pomalu. I my tohle rčení doma máme, a vůbec ho neposloucháme. Život není o tom, aby se 
člověk věčně za něčím honil, aby věčně splňoval kvóty, aby musel být stoprocentní. Život je nádherný ve své 
nedokonalosti. Jenže na to my dost často zapomínáme.  



Příloha č. 7: Rozhovor s Janou Ledvinkovou (1975)  ze dne 1. 8. 2015 

141 

P. H.: Třeba teď se tu ale docela honí? 

J. L.: Teď máte hlavní sezónu, takže místní se snaží... Jak bych to řekla česky... Ušetřit energii. Protože té je už 
opravdu málo a ten nejkrušnější měsíc je teprve před námi. Teď začíná srpen. V polovině srpna máte svátek 
Nanebevzetí Panny Marie. Pak následuje svátek svatého Dionýsia. Přijíždí Italové, kteří mají v srpnu dovolené, 
přijíždí Rumuni. A to všechno dohromady je obrovský nápor na tenhle ostrov. Tady je momentálně dvakrát tolik lidí, 
než by tu vůbec mělo být. A tohle všechno musí zvládnout. 

P. H.: A neubližuje ten turismus ostrovu? Není mu až na škodu?  

J. L.: Turismus ostrov extrémně ovlivňuje. Jestli dobrým, nebo špatným směrem, to záleží... Díky turismu mají místní 
na chleba. Mají na daně. Ale co se týče třeba laganaské zátoky, tak já osobně si myslím, že v laganaské zátoce by 
letovisko Laganas vůbec nemělo existovat. Vůbec. Vzhledem k populaci želv Caretta-Caretta i vzhledem k tomu, že 
želvy tady byly před námi, tak jsme jim celkem dost velkou část téhle zátoky sebrali. Říká se, že peníze vládnou 
světem. Na peníze se to ale svádět nedá – lidi si za to můžou sami. Tady se povolují věci, proti nimž bych já osobně 
jako ochranář neskutečně brojila. Šla bych opravdu do krve. Ale jediné, co místní ochranáři dokáží, tak je, že chodí 
po pláži a upozorňují klienty, že si nemají lehat na vzdálenější místa na pláži, že jsou tam hnízda. Hmm. Tak to tomu 
opravdu pomůžou. Když jsou ta hnízda označená koši, tak je to snad jasné, že tam je hnízdo. Opomíjí, že kousíček od 
nich loďkaři, jen aby našli želvy (protože „Když neuvidíte želvu, vracíme peníze“), želvám vybrušovali a přilepovali 
antény na krunýře! To jsem zažila. Kolegyně viděla, že měli nějakou želvu přivázanou za nohu, jen aby jim 
neuplavala a podobně. Jen aby dostali turisty na loď! Podobně je na tom i ostrůvek Marathonisi (tj. „želví ostrov“). 
Je tam oblázková pláž, z druhé strany je pláž písečná. Před patnácti lety na tu písečnou pláž, kdy jsem tu byla 
poprvé, nesměla ani noha. Byly tam jenom nohy želví a nohy ochranářů. Nic jiného. Je to specifická pláž, kde se rodí 
především kluci (kvůli teplotě pláže). A jeďte se tam teď podívat. Tam je hlava na hlavě! Proč? Kdo to povolil? Na 
základě čeho to povolil? A můžou nás chlácholit: To je v pořádku, vždyť ti lidé jsou jenom na okraji. No a? Ti tam 
nemají vůbec co dělat! Turismus. Takže pokud jste měla na mysli tohle, tak ano: můj osobní názor je, že laganaské 
zátoce turismus ubližuje.        

P. H.: Vy se na turisty snažíte zapůsobit víc než jen jako průvodkyně! (smích) 

J. L.: Snažím se. V podstatě celý život se snažím dělat věci ne podle toho, jaká jsou pravidla, ale podle toho, že když 
se ráno probudím a podívám se na sebe do zrcadla, tak se na sebe můžu usmívat. To je moje pravidlo. A tohle to je 
jedna z věcí, která mi k tomu pomáhá.  
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Příloha č. 8: Rozhovor s Karlem Löblem (1925) ze dne 4. 12. 2014 
Karel Löbl: Výzkumník z jiné (předrevoluční) strany  

S Karlem Löblem (nar. 1925), dlouholetým funkcionářem ČSNS a ČSS, jsem se setkala poprvé na podzim roku 2014. 
Tehdy mi v pražské kavárně Adria při sklence vína popisoval, jak pracuje na pokračování svých pamětí. Přestože naše 
neformální setkání nesledovalo žádné předem stanovené téma, zalitovala jsem už po prvních minutách, ve kterých se 
autor pamětí rozhovořil o vycházejícím slunci uprostřed pařížského Vítězného oblouku, o němž se mu teď, v jeho 
téměř devadesáti letech, často zdává, že s sebou nemám diktafon a nemohu jeho slova zaznamenat. V mysli jsem se 
okamžitě přenesla zpět do svých osmnácti, kdy jsem Francii navštívila poprvé, a díky jeho barvitému vyprávění jsem 
se duchem ocitla na pařížských bulvárech a avenues. 

V Adrii jsme se spolu sešli nakonec ještě několikrát. Autor právě vznikajícího souboru vzpomínek mne nechal 
nahlédnout do svého pracovního postupu: text zprvu napíše na psacím stroji (jde o přenosnou americkou „mirsičku“, 
kterou dostal k Vánocům 1936 a na níž psal za války protinacistické letáky), potom provede korekturu a do Wordu 
mu text musí přepsat někdo jiný. Řekl mi: „Mívám jistý problém s viděním na obrazovce, a tak dávám přednost 
korekturám již vytištěného textu. Je to sice práce navíc, ale pro mě přehlednější. V tom jsem nepohodlně 
konzervativní.“  

Odpovědi na moje níže položené otázky mi napsal Karel Löbl rovněž tak, jak má ve zvyku po celý svůj život a jak to 
považuje za běžné. Laskavému čtenáři se tak do ruky dostávají nejen vzpomínky jednoho pamětníka, ale i text 
vznikající poněkud nemoderním způsobem. Vzpomínka na Paříž už pouze rámuje další vyprávění. 

P. H.: Říkal jste mi, že když vám byly tři roky, tak vaše rodina žila po nějakou dobu v Paříži. Jaká je Vaše nejsilnější 
vzpomínka z tohoto pobytu? 

K. L.:  Víte, na pilířích Brány vítězství, majících čtvercový půdorys, jsou mimo jiné sochy hrdinů a basreliéfy oslavující 
napoleonské bitvy. Zejména jsou na stranách přivrácených k Avenue des Champs-Élysées  a Avenue de la Grande 
Armée. Tuto širokou třídu jsme několik dní před odjezdem s otcem přecházeli. Vpravo Arc de Triomphe, vlevo mlha 
z Buloňského lesa. Během přechodu Avenue de la Grande Armée mě otec upozornil na východ oranžového slunce 
téměř uprostřed oblouku Brány vítězství, jak jeho k nám přivrácená strana je celá zčernalá. Zdálo se, že sochy 
s basreliéfy úplně zmizely. Byla to zajímavá hra světla a temnoty. Nevýraznost Brány vítězství trvala na štěstí jen 
několik minut. Později při vzpomínání na dětství jsem byl náchylný spatřovat ve hře světla a stínu nejrůznější 
symboliku. 

Od roku 1945 jsem byl v Paříži asi desetkrát, několikrát i na Avenue de la Grande Armée, ale ne v prosinci nebo 
v lednu, aby tam slunce vycházelo uprostřed oblouku. Znova a znova se mi tento zážitek z dětství vyjevoval, když 
jsem pročítal závěr Remarqueovy knihy Brána vítězství. Jeho hrdina – před nacisty utíkající německý chirurg – hleděl 
na vycházejícím sluncem ozářenou opačnou východní stranu. Sochy a basreliéfy z francouzských vítězných bitev 
svítily přes opar velkoměsta. Brána vítězství se mu zdála majákem. To mu dalo optimismu pro budoucnost.  

P. H.: Povězte mi něco o Vašem mládí. 

K. L.: Mládí jsem prožil s příkladně pilnými rodiči. V rodině, kde byla láska i respekt k starším. Zprvu byla omezena 
dopady velké hospodářské krize třicátých let, a když konečně začala ubývat nezaměstnanost, přišel Mnichov a jeho 
následkem i Hitler. Litoval jsem, že nejsem o dva tři roky starší. Utekl bych přes Polsko k vznikajícímu našemu vojsku 
do Francie.  

Po reálném gymnáziu – abych se vyhnul nasazení do „reichu“ – vyučil jsem se strojním zámečníkem. Fabrika mi dala 
širší a hlubší pohled na svět. Na mezilidské vztahy vedoucí k jisté semknutosti v době národního ohrožení a poté po 
osvobození, kdy mizela solidarita, vystupovala myšlenková desorientace a narůstal prostor různých odstínů 
nenávisti, závisti a posléze zdůrazňování třídního původu.  

P. H.: Co přesně Vás přivedlo do národně socialistické strany? 

K. L.: Já jsem do ní vstoupil již uprostřed května 1945. Přivedla mě do ní naše parta mladých lidí převážně 
z legionářských rodin, se kterou jsme sportovali i snažili se kulturně žít. Tu a tam se zapojovali do ilegality, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
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od 5. května účastnili povstání v Praze a snili o budoucnu. Bez nezaměstnanosti, bez Hitlera a jeho nohsledů, o světě 
stejných příležitostí a bez válek.  

P. H.: Váš tatínek nebyl proti? 

K. L.: Otec mou činnost v národně socialistické mládeži zvlášť nekomentoval. Před válkou nebyl v žádné partaji, 
avšak nyní v národně socialistické straně nalézal řadu svých kolegů. Šlo mu o to, abych dostudoval. To se mi podařilo 
také díky jeho příkladu pracovního, morálního a všeobecně lidského nasazení. Byl spolu s mojí maminkou sociálně 
vnímavý, nikdy nepodepsal přihlášku do KSČ přes opakované naléhání svých levicových spolužáků, že jeho místo je 
ve skupině řídicích činitelů našeho znárodněného strojírenství. Nechtěl mít o technických problémech konflikty 
s nastupujícími dělnickými řediteli, kteří sice byli „věrnými syny komunistické strany“, dovedli rozkazovat a trestat, 
ale technicky zadáním nerozuměli. Souhlasil s úkolem uvést do provozu dva cukrovary, které čs. strojírny nově 
postavily v Jugoslávii, a chystal se do důchodu. V té době jeden z jeho spolužáků, generální ředitel čs. strojírenských 
závodů, vyfasoval 22 let, jeho další kolega se raději zasebevraždil atd. Nezvládli nesmyslné úkoly neberoucí ohled na 
výrobně technickou a ekonomickou neschopnost svých podřízených avšak nezkušených řídicích kádrů dopředu se 
deroucích nicméně se „správnou“ politickou legitimací a na technologickou zastaralost a válkou opotřebovaného 
výrobního zařízení.  

P. H.: Po válce jste tedy dostudoval? 

K. L.: Od podzimu 1948 jsem musel dohnat studijní zpoždění. Na podzim 1950 vykonal zkoušky do vědecké 
aspirantury, což byla tehdy zcela nová forma nástavbového studia, a od března nastoupil do Státního výzkumného 
ústavu materiálu a technologie v Praze. Šlo o nově zakládanou instituci. Mí vedoucí byli špičkami ve svém oboru 
a dovedli sestavovat výzkumné kolektivy. Jeden z nich mi byl svěřen a asi dvacet let jsem s ním spolupracoval. 

P. H.: Měl jste kromě tatínka i další vzory? 

K. L.: Vzorové občany jsem poznával jak v politice, tak i v oblasti výzkumu a jeho aplikaci. Týkalo se to mého 
stranického angažování v dresu ČSNS v tzv. třetí republice, asi dvacetiletého působení jako metalografa, kdy mými 
nadřízenými byli naštěstí komunisté s komplexním myšlením a rovným charakterem, v období pražského jara 
a následně ve složité situaci v normalizačním období.  

Rád se vracím k některým z bratří, s nimiž jsem měl možnost spolupracovat a především se od nich učit politickým 
aktivitám ve vedení národně socialistické mládeže. Byl jsem jejím jednatelem od podzimu 1945 do února 1948. 
Naším předsedou byl vzorově pilný poslanec ÚNS Ota Hora, jemuž se podařilo po puči na přelomu února a března – 
také s pomocí majitele Lucerny V. Havla – odejít do zahraničí a působit v kanadské emigraci jako úspěšný podnikový 
ekonom. Řídícím duchem a administrátorem byl také náš tajemník Petr Konečný, který se snažil dát naší práci hlubší 
koncepci. Ten prvoplánově do ciziny nechtěl odejít a hleděl si sehnat místo na jižní Moravě, pokud by musel odejít 
z poúnorové Čs. strany socialistické. Nicméně komunistická bezpečnost na něho přichystala léčku. Při výslechu ho 
zřídila (slovní ohodnocení pookupačního ministra vnitra ČSSR A. Pelnáře) k nepotřebě a navíc prořekla něco, co 
neměl vědět. Proto bezpečnostní velitelé rozhodli o jeho likvidaci. Zastřelil ho a u nějakého bunkru na středním 
Slovensku zakopal čelný důstojník StB Miroslav Pich-Tůma (počátkem 90. let se v místě bydliště oběsil, jak přinesl 
denní tisk). 

P. H.: Kdy jste se cítil štastný? 

K. L. Pocit vnitřní svobody a štěstí, v tom – řekl bych intimním vyjádření – jsem měl vždy jen krátká období. Tato 
slova jsem začal chápat primitivně ve třetí, čtvrté třídě obecné školy. Z povídek Karla Čapka a ze zjednodušených 
výkladů biblických příběhů. Z povrchního – jak jinak – rozlišování dobra od zla. 

Sešněrováván vnitřními a vnějšími provazy a lany jsem byl celý život. A štěstí jsem prožíval, když jsem si potvrdil, že 
jsem unikl nejrůznějším nástrahám. Když jsem se potloukl, ale nezabil na koloběžce či kole. Když jsem unikl jedné 
nacistické léčce, když mě jeden kamarád vysvobodil z pod převrhnuté kánoe při sjíždění rozvodněné Lužnice pod 
Klokoty, když jsem se vyhnul zatčení 25. února 1948, přežil velkou autohavárii atd. 

Radost jsem prožíval v rodině, v prostředí kamarádském či bratrském. Když jsem na základě studia mohl být platný 
svému kolektivu. Když jsem při mikroskopování objevoval ve slitinách kovů nové strukturní fáze, stanovil některé 
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jejich vlastnosti a nové oceli a slitiny zaváděl do výroby. Nebylo to nic k zvláštnímu ocenění, ale pomohlo to dále 
scelit náš kolektiv, upevňovat přátelství, dostávat zajímavé úkoly a je řešit. Potěšení přinesl každý udělený patent, 
každé sdělení a odborný článek publikovaný v cizím jazyce v zahraniční technické literatuře.  

Později jisté uspokojení a naděje pomíjivě přineslo každé jmenování do veřejné funkce, ale to často šlo o průchod 
minovým polem. 

P. H.: Jakým myšlenkám jste se rozhodl zachovat věrnost a proč?   

K. L.: Moje generace, i já sám, žila nejméně 20 let ze společensko-mravních hodnot první republiky. Tedy z judaismu 
a z křesťanství. Volnomyšlenkářské směry konce 19. století a zejména totalitní režimy šířící se po první světové válce 
hleděly nabízet jimi zasaženým státům nové vůdcovské principy. Nastávala destrukce zvyklostí, „starého myšlení“. 
Totalitarismus je založen na potírání tradičních hodnot. Přitom jde o byrokraticky velmi nepružné a myšlení 
jednotlivce omezující společenské mechanismy často brzdící rychlý pokrok. Oproti tržnímu hospodářství vykazuje 
nižší produktivitu práce. Nicméně zmatené občany nutí k jistému parafrázování oné v bibli kladené otázce: „Jsi-li to 
ten, kterého čekáme, nebo jiného čekati máme?“ A to v situaci, kdy liberální demokracie také odkrývá své meze, svá 
nevonící zákoutí. 

P. H.: V čem spatřujete smysl života? 

K. L.: Je zajímavé, jak je nyní zejména u mladých lidí frekventované slovo „užívat si“. Na co je to reakce? Vždyť oni 
nemohou pamatovat onen dávno minulý „hymnus“ o „práci, matce pokroku“, ani následné „armádě otroků“... Je to 
odraz určité epikurejsky pojímané relativní životní úrovně? Nebo rozčarování z toho, že v rámci svobodného 
rozhodování po změně režimu šli mladí lidé okusit zakázané ovoce a studovat dosud počtem posluchačů omezené 
obory filosofie, uměleckých a dalších směrů, tedy co se jim líbilo, avšak nyní v tržním hospodářství nemohou najít 
adekvátní zaměstnání? 

Měl jsem tu výhodu, že práce ve výzkumu kovových materiálů mě bavila. Spatřoval jsem v ní smysl. Přispívala 
k tomu také poválečná orientace znárodněného průmyslu na strojírenství, v němž byla v českých zemích tradice. 
Návrat do politiky a veřejného působení v roce „pražského jara“ jsem považoval za alternativu i východisko, neboť 
jsem narážel na nepřekonatelné překážky v plánovací metodice, jak ji uplatňovalo nadřízené ministerstvo: 
omezovalo dovoz zahraniční odborné literatury, škrtalo výjezdy na konference a semináře, o stážích ani nemluvě, 
nákup některých etalonových materiálů a především moderních přístrojů: Vždyť v roce 1968 byl v ČSSR jen jeden 
moderní elektronový mikroskop, a to ještě ve vojenské části brněnské techniky.  

P. H.: Být jenom vědeckým pracovníkem by asi tehdy znamenalo zabřednout mimo hlavní společenský proud. 
Rozhlížel jste se proto, jak by se věci daly dát do pohybu odjinud? 

K. L.: V politice začala být koncem „zlatých šedesátých“ kádrová nouze. V ČSS jsem byl po mnohaletém 
výzkumničení vítán, i v nově formulované Národní frontě vedené snahou se obrodit. Ale problematiku vývoje 
nových ocelí jsem nepověsil na hřebík. Vzdáleně s překážkami spolupracoval s přáteli a spolu s nimi publikoval. 
Nicméně vlak mi ujížděl. Při návratu k mikroskopu – jakkoliv sofistikovanému – bych zklamal. V politice jsem byl 
zprvu otloukánek a ve vládním působení jsem se jen pozvolna stával partnerem kolegů. Avšak šlo mi o urychlení 
technického pokroku, ochranu životního prostředí a především o širší výstavbu bytů. Spolu s dalšími ústředními 
místy jsme např. vypracovali metodiku tzv. Komplexní bytové výstavby, v rámci které bylo během dvou pětiletek 
postaveno ve všech formách ve „velké“ republice přes jeden a čtvrt miliónu bytů. Shodou okolností šlo o materiální 
základ „Husákových dětí“. Hlavní smysl a cíl mého života to nebyl. Ten byl čas od času zpřesňován vnějšími 
podmínkami i vrozeným pozitivismem a hlavně stavem mého zdraví. Jistěže základní pravidla lidství jsem se snažil ve 
svém perimetru pěstovat a chránit.  

P. H.: Můžeme podle Vás minulost vůbec nějak hodnotit? Máte na to nějaké kritérium? 

K. L.: Problém hodnocení a odsuzování minulé činnosti je složitější. Zažil jsem „dozvuky“ toho, co všechno se svádělo 
na Franze Josefa, na Beneše a později na pražské jaro a Dubčeka, na normalizaci a nejnověji na Havla, Klause, 
případně na Zemana... Svět není černobílý. Ono černobílé vidění se skládá z jednoho procenta antracitové 
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nejčernější černé, z 98 procent různých odstínů od tmavě šedé ke světlé šedavosti a z jednoho procenta 
z běloskvoucí barvy andělské nevinnosti. Nejde o rozdělení podle jakési Gaussovy křivky?   

P. H.: Co by Vás bavilo v současných tržních podmínkách? 

K. L.: Dělat manažera pro zavádění výsledků výzkumu do praxe.  Ano, zní to postaru. V „dřevních“ dobách, asi před 
60 či 50 lety, jsem se o obdobné pokoušel. Kvůli konzervativnímu myšlení nadřízeného ministerstva to bylo složité. 
Nedalo se to dostat do všemocných plánů a byly i další překážky. Ty po převratu padly. Nyní je jen jedno kritérium: 
vystihnout budoucí potřebu trhu! Ale v principu, bez slova „trhu“, to platilo již předtím. 

P. H.: Proti kterým popřevratovým jevům je podle Vás nezbytné se stavět a co naopak preferovat? 

K. L.: Za jeden z hlavních úkolů považuji boj s chudobou a zabezpečit systematický růst informovanosti občanů 
a výchovu k občanství v demokratickém státě.  Statistiky uvádějí, že u nás je chudobou ohrožen jeden a půl milionu 
obyvatel a že nejde jen o většinu matek samoživitelek a důchodců, ale i o úplné rodiny s příjmem těsně nad hranicí 
chudoby. To ovlivňuje vzdělávání jejich dětí, roste jejich absence ve škole, nemívají na školní stravování (cca 500 Kč 
měsíčně), na jízdné, na školní pomůcky, zájmové kroužky atd., jsou zaznamenány šikany od dětí majetnějších rodičů, 
že nemají poslední typy mobilů, tablety, moderní oblečení ap. 

P. H.: Jak tedy vidíte budoucnost? 

K. L. Cesta dál bude vyžadovat ústupky, kompromisy a mimořádné nadšení. Vsadil bych na ty, kteří spatřují ve 
vědomosti podmínku budoucího bytí a jistě i relativního blahobytu a duševního uspokojení. To, co hlásali a psali i 
hleděli prosazovat Havlíček, Palacký a Masaryk, jmenovitě snahy po co nejvyšší vzdělanosti, nejsou něčím s prošlou 
garanční lhůtou. Pochopitelně, že dnes máme závažnou pomůcku v informačních technologiích.  

Chci potvrdit, že jsem vyhrával spíš ty střety, v nichž jsem se mohl opřít o znalosti vyplývající ze vzdělání, z rozboru 
informací. Myslím však, že podmínky a zákruty vývoje společnosti jsou sto znesnadňovat rozdíly či meze mezi 
pravdou a maskovanou lží. 

P. H.: Z čeho máte největší obavy? 

K. L.: Mám obavu z propadu sociální soudržnosti. Když zmiňuji obavu z propadu sociální soudržnosti, vytanou mi 
na mysli vzpomínky na velkou hospodářskou krizi 30. let minulého století. Chodil jsem tehdy do druhé či třetí třídy 
chlapecké obecné školy ve Slezské ulici na Vinohradech. Jeden spolužák od listopadu pravidelně ob týden chyběl. 
Paní třídní učitelka Březinová pátrala po příčině jeho absence. Na schůzi rodičů sdělila, že dotyčný kluk pochází ze 
sociálně slabé rodiny s nezaměstnaným otcem i matkou, kde děti mají jen jedny boty, do nichž nezatéká. A ty si 
půjčují... Byla uspořádána sbírka. Mladšímu vynesla dva páry údajně velmi zachovalých bot (ony „rodinné“ mu byly 
velké a „vystlával“ je papírem). Můj spolužák dostal nové boty od Bati za 39 Kč a několik párů teplých ponožek.  

P. H.: Jak tedy dále? Máte pro nastupující generaci nějakou radu? 

K. L.: Do analogické situace se přece po 80 letech nesmíme vrátit! Z přemnožství rad dovoluji si vybrat dvě: 
posilování osobní odpovědnosti a zvyšovat vzdělanost. Ukazuje se, že „reálsocialismus“ dostatečně nevychoval lidi 
k osobní odpovědnosti. K odpovědnosti za sebe samé. Situaci obcházel a ulehčoval státním plánem a proklamacemi 
o síti sociálních jistot. Poté v nastalé době, kdy se také z ekonomických důvodů ustoupilo od „sociálního státu“, 
méně vzdělané vrstvy společnosti nebyly připraveny zvládat některé jevy tržního hospodářství, zejména 
nezaměstnanost.  

Sociálnímu znevýhodnění lze se bránit vzděláním. Vyplývá to i z domácích a zahraničních rozborů úrovně školního 
vzdělání nezaměstnaných. Větší procento jich je jen se základním vzděláním, méně s absolvováním střední školy 
a nejméně pak vysokoškoláků. Úkoly politické reprezentace státu jsou ovšem v tomto ohledu nezastupitelné. 
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Karel Löbl: Vzpomínka na Jana Stránského (k 70. výročí návratu z první emigrace – léto 1945) 

Stránští a Peroutka za časů 3. republiky ve vzpomínkách mladého národního socialisty.  

P. H.: Sedíme kousek od Národní třídy, kde se nachází Národní kavárna Martina Jana Stránského, syna Jana 
Stránského, jehož jste poznal osobně. Máte vzpomínky i na něj? 

K. L.: To víte, že mám. Uvědomuji si, že jsem se o něm ve svých pamětech dosud zmínil jen letmo. Tak tedy: Jan 
Stránský mohl být považován za „přestárlého“ mládežnického funkcionáře. Byl s naším plným souhlasem à konto 
kvóty mládeže strany uveden na pražské kandidátní listině ČSNS a v roce 1946 také zvolen poslancem ÚNS. Část 
jeho volební kampaně jsem s ním procestoval. Ledacos jsme prodebatovali, o ledačems mě poučil, i co se týkalo 
řízení auta.  

Pamatuji se, že jsem ho vezl na nejméně dvě početně navštívené veřejné schůze do pohraničních měst otcovým 
předválečným „škodou-populárem“. Připomínám, že ČSNS měla tehdy k dispozici velmi omezený autopark 
s nepatrným přídělem benzinu a že tedy každá výpomoc byla vítaná. Můj spolujezdec většinou hovořil o svých 
zahraničních poznatcích. Vyprávění přerušil, jen když mi jako zkušený řidič oprávněně vytýkal můj způsob 
šoférování, kdy jsem, ve snaze benzin ušetřit, při táhlém klesání vypínal motor.  

JUDr. Jan Stránský měl zahraničněpolitické zkušenosti a nyní bedlivě sledoval posuny v našem vnitropolitickém dění. 
O minulosti hovořil jen v hlavních a všeobecných rysech, pokud sám nepotřeboval nacházet podporu své 
argumentace v podrobnostech. Byl znalý politické „štábní“ kultury. To si cenil předseda exilové vlády Jan Šrámek, 
u něhož „sloužil“ v Londýně jako tajemník a po osvobození i národněsocialističtí členové vlády. Proto ho přibírali na 
důvěrná jednání (např. karlovarská porada v létě 1947).  

Nechlubil se tím, co ví. Ovšem novinářské pohledy a rady svým známým sděloval ochotně. Hovořil například o svých 
vídeňských dopisovatelských zkušenostech z období anšlusu, o některých momentech z času mnichovského diktátu, 
ale méně o Londýně s odkazem, že tam nebyl mnoho novinářsky činným.  

Jan Stránský zpočátku neměl řečnickou praxi, jako měli straničtí matadoři z první republiky, jako byla Fráňa 
Zemínová, Jožka David nebo Alois Hatina a další, kteří se nevyhýbali mluvit o všem, vybavení spíše citovou rétorikou, 
pocházející ještě z Rakouska-Uherska. Mladý Stránský, jak byl ve straně na odlišení od svého otce profesora 
Jaroslava Stránského uváděn, se vyhýbal řečnickému šlágrování i dlouhým souvětím. Srozumitelnou řečí zasvěcoval 
posluchače do problémů domácí a zahraniční politiky. Šlo o výklad bez frází a patetických apelů. Dosvědčuji, že 
právě v této předvolební kampani Honza Stránský dozrál v žádaného řečníka strany.  

P. H.: Byl jiný než ostatní? 

K. L.: Snažil se mít chování anglického gentlemana. Byl společensky i mezinárodně zkušený. Na nás, dvaadvacetileté 
a starší mládežníky, dělal nesmazatelný dojem racionálním uvažováním, schůzovací trpělivostí a snahou o řád. 
O pořádek v myšlení a práci. A širokou obecnou vzdělaností, kterou nevystavoval na odiv. A nejen tím. I detaily. 
Například způsobem placení kavárenské nebo hospodské útraty. Činil tak většinou větší bankovkou a navrácené 
drobné si nechal vyplatit na stůl do haléře. Strachovali jsme se, že účtujícímu číšníkovi či vrchnímu nedá žádné 
spropitné. To byl omyl. Poté, co zběžně přehlédl navrácené drobné, sáhl do kapsy a vytáhl podstatně větší 
bankovku, než byla hodnota zpět „vysázených“ drobných. Překvapený byl nejen obsluhující personál, ale především 
my, kteří jsme zapravení útraty přihlíželi. Zamýšleli jsme se nad touto finanční operací a dospěli k názoru, že 
ponechání drobných se vžitými slovy granda „To je dobrý“ může účtujícího ponižovat. A že se to v Anglii tak cítí.  

P. H.: Jaká s ním byla spolupráce? 

K. L.: Setkávání s Janem Stránským nebylo tlachání. Naopak. Jak nás vnitropolitická situace vsávala, šlo čím dál více 
o vzájemné informování, nalézání způsobů jak ve veřejnosti a především v mladé generaci jako strana více 
zaujmout. Vymýšlet nové apely, nové přístupy k jednotlivým, zájmově odlišených, skupinám mládeže. Ve velkých 
fabrikách se potenciální voliči národních socialistů těžko dostávali ke slovu. Byla vítězství i porážky. Víra i skepse. 
Často se pro nadšení neviděla slepá místa našich aktivit. Trvale vyvstávala otázka hodnověrného zpravodajství. To 
demobilizovalo. Sice nakrátko, avšak „budování“ zpětných vazeb, ohlasů našeho konání, bylo v plenkách. Mladý 
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Stránský patřil k těm funkcionářům ČSNS, kteří dovedli analyzovat a navrhovat další postup. Diskusi dával přednost 
před projevy odměňovanými potleskem.  

V září 1947, když se vrátil z dovolené v Anglii, pozval nás – asi 6 až 8 z předsednictva mládeže – k sobě do zahrady 
nad ulicí Na Opyši. Rozsadili jsme se na dekách na trávníku, bylo teplé odpoledne a Vltava se svými mosty byla pod 
námi jako na dlani. Vyprávěl nám o svých rozhovorech, které měl nejen s přáteli z války, ale také s několika 
labouristickými poslanci. Jak oni vidí svět, když se rozpadá britské impérium. Nejen jim, ale i Francii a dalším 
a všichni dohromady mají obavy, aby Amerika se nevrátila k nějaké obdobě izolacionismu nebo odpudivě nelovila 
v bývalých koloniích svých válečných spojenců i tradičních neutrálů. To vše a zejména těžko řešitelné sociální 
problémy vytěsňuje z centra pozornosti a zájmu jejich současné politiky střední Evropu. Německo považují zatím za 
vyřešené, Balkánu nerozuměli nikdy a i střední Evropa začíná být pro ně vzdálenější zemí. Mají svých domácích 
problémů nad hlavu. V dalším, jak jsem si krátce po schůzce zaznamenal, Honza uvedl, že již asi rok se zde doma 
z jednání i vzdělaných občanů-voličů setkává s myšlením, že právě Československem prochází osa, o které se točí 
svět, a marně jim vysvětluje, že do těchto názorů musíme dát více skromnosti, reality. Sdělil, že představitelé 
labouristické strany, se kterými hovořil, jsou znepokojeni možným vývojem v ČSR „po příkladu postupu 
tzv. vlasteneckých sil v Maďarsku“. Jeho rozbor situace byl i pro nás jistým rozčarováním. Chtělo to od nás více 
seriózní práce a tu jsme rádi nabízeli. Ke Stránského referátu jsme se vraceli.   

Naši ideoví protivníci nelenili. Po různých lokálních aférách se například vynořila „krabičková“ akce na Olomoucku – 
pokus o zavraždění náměstka předsedy vlády Petra Zenkla, ministra zahraničních věcí Jana Masaryka a ministra 
spravedlnosti Prokopa Drtiny – a také narůstaly nedostatky v zásobování. Honza začal být mírně skeptický. 

Nicméně jako my se snažil co nejvíce propagovat práci ČSNS. Avšak byly i velké úspěchy. Na podzim i v zimních 
měsících se dále rozrůstala členská základna strany. V naší působnosti výrazně o zemědělskou mládež, 
o vysokoškolské studenty, mladé úředníky a o dělníky z malých soukromých provozoven a podniků. 

P. H.: A s novinářem Ferdinandem Peroutkou jste se setkal? 

K. L.: Jednou, téměř „na distanc“. Ke konci roku 1945 jsme si jako mládež – přesněji vysokoškoláci ČSNS – Peroutku 
pozvali na besedu. Rozmýšlel se, ale nakonec přišel. Hovořil o formách vládnutí, podmínkách nástupů totalit, 
svobodě novinářského slova a o formách demokracie. O svých zkušenostech z nacistického koncentráku... Stěžoval 
si na současný nedostatek novinového papíru, aniž by jmenoval jeho distributora ministra informací Václava 
Kopeckého, a na jazykové zhoršení přispívatelů do denního tisku i obnovovaných týdeníků, včetně jím řízeného 
Dnešku, který nahradil Přítomnost. Jisté rozpaky v nás vzbuzovala jeho mírná skepse. Nebyla to vyložená 
pochybovačnost o současnosti, ale něco, co jsme v přípravě předvolebního „svatého klání“ neuměli rozeznat 
a porozumět tomu. Nicméně diskuse s ním byla velmi podnětná. Končila výzvou k obnově masarykovských 
republikánských tradic a k mladé generaci, zejména vysokoškolské, aby dopisovala do novin, jak ona vidí dnešek a 
své zařazení v zápase o lepší mírový zítřek. Pokud vím, dalších mítinků tohoto typu se však neúčastnil. 

Ten náš se odehrál v ještě nedovybavené zasedačce budovy bývalé banky Creditanstalt der Deutschen na náměstí 
Republiky 7. Každá ze stran Národní fronty dostala přiděleno pro ústřední sekretariát sídlo jedné z bývalých 
německých bank. V pamětníkovi sedícímu před námi s dýmkou u kulatého stolku jsme spatřovali legendární 
osobnost, které jsme nedokázali položit koncepční otázku, natožpak s ní promyšleněji diskutovat. Někteří 
z přítomných se zaujetím sledovali, jak náš host obřadně v průběhu rozpravy vyklepává a nacpává dýmku, jak ji 
zapaluje a pak s pocitem spokojenosti bafá... 

A proč mezi nás vůbec přišel? Jednak patřil již asi čtvrt století do novinářského zázemí rodiny Stránských, zejména 
profesora Jaroslava Stránského, tehdy ministra spravedlnosti a po volbách v roce 1946 ministra školství, jednak jako 
nestraník byl na místo poslance Prozatímního Národního shromáždění nominován právě à konto Čs. strany národně 
socialistické.  Ostatně podle Jana Stránského v tu dobu nebyl rozhodnut, zda do této strany záhy nevstoupí. 
Poznamenávám, že podle politické dohody do PNS navrhovaly strany Národní fronty – formálním postupem 
prostřednictvím systému revolučních národních výborů – po čtyřiceti poslancích z řad svých členů a každá strana 
dalších deset nestraníků, zpravidla ideových příznivců. Za ČSNS to byl například právě dlouholetý nacistický vězeň 
F. Peroutka, dále levicový odborářský novinář, rovněž „koncentráčník“, Otakar Wünsch a další. Za KSČ například 
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„nestraník“ profesor Zdeněk Nejedlý. Podobně tomu bylo u lidovců, sociálních demokratů a slovenských stran 
Národní fronty. 

F. Peroutka zůstal politicky neorganizovaným excelentním novinářem. Konec konců byl šéfem nezávislého periodika.   

P. H.: A co dále mladý doktor Stránský? 

K. L.: On ovšem ke své práci, k práci našeho mladého kolektivu, k činnosti strany a k dalším jevům domácího 
a zahraničního působení zůstával mírně kritický. Na podzim mi sdělil, že uvažuje i s alternativou zaměnit politiku za 
podnikání, zřejmě pod vlivem příbuzných své ženy.      

V průběhu let 1946 a 47 jsem se seznámil i s jeho anglickou manželkou, se kterou měl dcerku. Bydleli v domě 
s velkou vstupní halou, kde jsme několikrát, my funkcionářsky pokročilejší mládežníci, s jeho manželkou tancovali. 
Byla vášnivá tanečnice, pocházející z bohaté průmyslově-obchodní rodiny. Vzrůstem vysoká, hodila se k postavě 
Honzy. Pokud vím, tancovat nebyla jeho vášeň. Nicméně jejich moderní anglický gramofon dovedl nepřetržitě 
vyhrávat jeden americký, anglický i francouzský hit za druhým. Nevzpomínám, co jsme pili. Asi whisky a já k ní 
mnoho sodovky.  

Jan Stránský nebyl na své aktivitě v politickém dění hmotně závislý. Byl de facto generálním ředitelem rodinných 
podniků a chystal se být na čele anglo-československé obchodní společnosti, jejíž „kmenový“ základ dohodil našim 
strojírnám dodávky do Anglie (např. cukrovárenskou difuzní baterii z mědi do jednoho z obnovovaných anglických 
cukrovarů). 

Zdálo se mi, že do nadšení pro politiku se vrátil po 9. únoru, kdy nás – úzký kruh funkcionářů národně socialistické 
mládeže – přijal předseda ČSNS a náměstek předsedy vlády Petr Zenkl. Členové naší delegace mu kladli až 
nepříjemné otázky, týkající se špatné informovanosti stranických funkcionářů a zastaralosti myšlení placeného 
stranického aparátu, jeho organizační pomalosti. Dotazy slovně vzal jako připomínky k práci předsednictva, 
tajemnického aparátu i své osoby a vyzýval k vlasteneckému nadšení s poukazem na nezbytnost politického zápasu 
o budoucnost Československa společně „dotáhnout“ do voleb, obdržet víc mandátů, a potom, že například on bude 
Národní frontu svolávat, jak bude vyžadovat situace, že zmizí i „nájezdy“ Mladé fronty na mládež strany apod. 

Nicméně předseda ČSNS, aby zevšednil naléhavost našich otázek, uchýlil se k formálnímu ujišťování, že vnitrostátní 
vývoj kontroluje. Začal nás brát jako běžnou delegaci z Horní Dolní. A spolu se svým tajemníkem F. Ambrožem 
očekával, že se zvedneme. Pak si nás bedlivěji prohlížel. Jeho pohled zavadil i o Honzu Stránského, uvědomil si, že 
většina z nás jsou vysokoškoláci, byť se zpočátku vyjadřovali slangově a předseda začal s hlubším rozborem 
vnitrostátního zápasu o demokracii. Nově zmínil „reje“ komunistů na Slovensku, své vidění postupu při jednání 
o nové vzorové smlouvě s Francií, jakými opatřeními hodlá strana na jaře posílit svou volební kampaň i její 
financování. Vkládal naději do spolupráce s novým vedením sociálnědemokratické strany a ukončil, že se právě 
dokončuje podrobnější program předvolební agitace a mobility celé strany. A on sám nejvíce spoléhá na mladou 
stranickou generaci a ujistil nás, že bude chtít, aby na každé kandidátce byl na zvolitelném místě mladý národní 
socialista. Strana musí být jednotná, semknutá a pomáhat mu. Věří své mládeži. I Stránský považoval Zenklova slova 
za jistou „injekci vzpruhy“. Že za několik dnů dojde k riskantní demisi 12 ministrů a i k soumraku naší parlamentní 
demokracie, nikdo z přítomných nemohl předvídat.  

S Janem Stránským jsme oba byli členy ústředního výkonného výboru ČSNS. Naposled jsme spolu hovořili na schůzi 
24. února. Z její první části diskuse a z předchozích referátů odstupujících členů vlády vyplývala pro řadu přítomných 
zatím nevyslovená otázka, zda demise byla domyšlená a jak bude reagovat prezident. Bylo to nejspíš o první 
přestávce, kdy jsem se Jana zeptal: „A on se (prezident Beneš) přímo nezaručil, že demisi nepřijme?“ Odpověděl, že 
úvodní jednání vedl Zenkl s Ripkou, a u toho jeho otec nebyl; ale že při jednání na Hradě v pondělí odpoledne, tedy 
včera, nabyl dojmu, že „prezident a naší bratři vyjednávači měli poněkud posunuté priority, ale není vše ztraceno“. 
V rychlosti poznamenal, že u nich (v rodině) se přijetí demise jako jedna z vážných variant připouští již od neděle 
22. února. Ještě řekl, že prezident nemá mnoho alternativ – Anglie je blokována koloniálními problémy, totéž 
Francie. Ta navíc rozjednanou dohodu s námi odkládá, nechce ji asi vůbec uzavřít. „Že by nechtěla asistovat novému 
Mnichovu?“, otázal jsem se. Stránský pokrčil rameny a kamsi odspěchal. Na zasedání až do konce nesetrval. 
(K. Löbl: Naděje a omyly. Academia 2012, s. 163)  
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P. H.: Potkali jste se po revoluci? 

K. L.: Po převratu přijel do ČSFR poprvé, tuším, v roce 1990. Na jedno ze setkání jsem se musel omluvit, měl jsem 
pohybové potíže.  Předúnoroví funkcionáři naší mládeže, kteří v té době byli na tom zdravotně lépe, se s ním setkali. 
Sdělili mi, že se svou druhou ženou – českou emigrantkou v USA – má syna odborného lékaře-neurologa, který se 
zde etabluje a zároveň se stará o restituovaný rodinný majetek. Honzu jsem nechal upřímně pozdravovat. Asi za rok 
či dva jsem se dozvěděl, že bohužel zemřel. Touto cestou mu vzdávám čest.  

P. H.: A otce Jana Stránského jste znal? 

K. L.: Jen velmi zběžně. Jako mládež jsme s profesorem Jaroslavem Stránským měli kontakt od léta 1945. Zvali jsme 
ho na různá politickopropagační shromáždění mladé generace a politickovýchovné semináře pro naše mladé 
a obětavé funkcionáře.  

Jako vlastenec a odborník na trestní právo, angažovaný zprvu na Moravě, stal se členem čs. revolučního Národního 
shromáždění. V roce 1925 založil stranu práce, podporující Masarykovu a Benešovu politiku. Následně se svými 
příznivci se přidružil k národní straně socialistické. I když byl zpočátku socialistou spíše katedrovým, se stranou, když 
ji poznal, splynul. Propůjčoval ji svou intelektuální sílu a vyjednavačskou schopnost. 

Pověstné byly jeho Hovory k domovu. Z Londýna promlouvali i další předmnichovští poslanci, ale profesoru Jaro 
Stránskému posluchači soustředěně naslouchali. Rozuměli mu. Dovedl přiléhavě pojmenovat nejen prvorepublikové 
hašteření domácích stran a straniček, přibližovat současný stav světa a úsilí protihitlerovské aliance o vítězství 
svobody, demokracie a sociálního pokroku, ale tlumočit i vize celospolečenského progresu a humanismu. 

Prosím, neberte tato slova jako frázi. Prezident Beneš byl jako hlavní výkladce Masaryka notoricky známý. Doma 
i v zahraničí. Jakoby z ústavního zákona. Jeho zdůrazňování Masaryka patřilo k základům první republiky 
i k protinacistickému odboji. Stránského interpretace Masaryka se zdála být posluchačům londýnského rozhlasu 
civilnější, neomšelá, pronášená s nadhledem a o to více soudobá, srozumitelná. Jakýmsi aktuálnějším směrníkem.  

Svým posluchačům se snažil vštěpovat nutnost trvale se vzdělávat jako základ schopnosti obratné a pravdivé 
argumentace a tak zacelovat vědomostní deficit z doby nesvobody. Bojoval proti povrchnosti, ledabylosti a nízké 
mravní a odborné úrovni dopředu se deroucích „revolučních“ parvenus. Při výkladu celospolečenských vztahů měl 
často na mysli varianty z řeckých a římských klasiků. Nicméně zůstával jakoby naším nejstarším bratrem, příkladným 
funkcionářem strany a my si jeho slov a činů vážili.  

Mladá generace profesoru Stránskému věřila. V onom nadějném období květen 1945 až únor 1948 patřil k pracovně 
nejvytíženějším ministrům. Na ministerstvu spravedlnosti i poté školství. Jeho úsilí o obnovu republikové společnosti 
pociťovala značná část veřejnosti.  

V paměti mám i jeho solidární postoj s užším vedením ČSNS na již zmíněném posledním zasedání ústředního 
výkonného výboru. A i to, že následně 26. února 1948 se přišel za resignující stranické vedení (Zenkl, Ripka, Jaroslav 
Stránský, Krajina, Firt, Drtina) rozloučit s pracovníky ústředního sekretariátu ČSNS (uvědomujícími si svou sociální 
labilnost v případě nezaměstnanosti), poděkovat jim za podporu, přiznat politickou porážku a sdělit 
desorientovaným, že jim nikdo nebude vyčítat, budou-li loajální i k novému vedení. Byl realista. Do budoucna nic 
nesliboval. Přítomní ho chápali. 

Ferdinand Peroutka zůstal politicky neorganizovaným excelentním novinářem. Konec konců byl šéfem nezávislého 
periodika. Od podzimu 1945 do února 1948 spolupracoval dr. Karel Löbl (nar. 1925) s Janem Stránským (1913–1998). 

Více zde: K. Löbl: Naděje a omyly. Academia 2012. 

Rozmlouváno v jarních a letních měsících roku 2015. 

http://www.pritomnost.cz/cz/spolecnost/1311-pre-pred-unorem 

http://www.pritomnost.cz/cz/spolecnost/1311-pre-pred-unorem
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Příloha č. 10: Rozhovor s Jiřím Mičánkem (1949) ze dne 1. 10. 2015 
Museli podepsat, že si myslí, že se vrátím  

Proč se nedá tak jednoduše mluvit o lidech „šedé zóny" a Havlových zelinářích. 

Postřehy a zkušenosti, o nichž Jiří Mičánek (1949) v následujícím rozhovoru vypráví, se z dnešního pohledu mohou 
jevit jako banální. Připomínají ale, jak moc bylo pro obyvatele okupovaného Československa nesamozřejmé okusit 
svobodu západní Evropy. Ostatně, vůle k poznání jinak založeného světa nebo míra vstřícnosti k cizímu jsou témata 
i dnes aktuální. Jakpak budou své zkušenosti s cestou do Evropy popisovat za třicet sedm let současní migranti?  

P. H.: Vy jste v září roku 1978 procestoval zcela legálně část západní Evropy. Tehdy vám bylo 29 let. Jak se vám 
podařilo sehnat všechna potřebná povolení k takové cestě? 

J. M.: Rozhodující bylo získat devizový příslib a to se mi podařilo. K jeho vydání se vyjadřovaly různé organizace i můj 
zaměstnavatel. Asi jsem do žádosti uvedl ty správné důvody.  

P. H.: Ve straně jste ale nebyl? 

J. M.: Nebyl. Tehdy se posuzovalo, nakolik jsem morálně vyvinutý, že se vrátím, jaké je moje rodinné zázemí, apod. 
Takže můj přímý šéf, partajní organizace i další, o nichž jsem ani nevěděl, museli podepsat, že si myslí, že se vrátím. 
Věděli, že kdyby vložili důvěru v někoho, kdo by pak zklamal (a nevrátil se), tak že pak i oni budou mít problémy. 
Také jsem si musel vyběhat povolení (víza) do pasu od velvyslanectví jednotlivých států, že mě vůbec vpouští do 
svých zemí. Mnoho odpolední jsem trávil v Čedoku nad jízdními řády a vyhledával si, kdy a kam přijedu a co tam chci 
vidět. Tam jsem si rovnou zakoupil okružní jízdenku z Ústí nad Labem přes jednotlivé destinace zpět do Ústí nad 
Labem. Jízdenku tvořil sešitek obsahující listy s popisem konkrétních částí cesty a ten se pak předkládal průvodčímu 
k procvaknutí. 

P. H.: Na jak dlouho jste se vypravil? 

J. M.: Na tři týdny. Tehdy to byly jednoznačně stanovené tři týdny a ani hodina navíc. Chtěl jsem navštívit západní 
Německo, Francii (to byl můj hlavní cíl) a vrátit se přes Švýcarsko a Rakousko zpátky domů. Ovšem když jsem v Praze 
seděl v rychlíku na Paříž, tak přistoupil chlapík a zeptal se mě, kam jedu a jestli jsem taky měl takový problém 
s odevzdáním vojenské knížky. V té chvíli mi spadla brada, protože jsem věděl, že jsem ji neodevzdal! Tak jsem zase 
vystoupil a jel jsem zpátky do Ústí n. L. Naštěstí tam u nás pracovala velice hodná paní, která mi mohla vydat 
potvrzení o tom, že jsem vojenskou knížku odevzdal. Takže díky této epizodě jsem odjížděl o den později, než jsem 
měl původně naplánováno a než byl předpokládaný den návratu. 

P. H.: Jaký byl váš první cíl? 

J. M.: První zastávku jsem měl v Norimberku. Tam jsem se podíval po městě a potom zase nasedl do pařížského 
rychlíku. Vzpomínám si, že jsem si lehl do kupé a usnul jsem. Najednou nad ránem vnímám, jak si lidé sedají na kraj 
sedadel, kde jsem ležel. Nikoho z nich nenapadlo říct mi, ať vypadnu! Vstával jsem až v Paříži. 

P. H.: Kde jste měl v plánu se ubytovat? 

J. M.: Vůbec jsem netušil, kde budu spát. Měl jsem štěstí, že tam zrovna jeli nějací kluci a říkali mi, ať jedu s nimi, že 
v Cité Université (vysokoškolské koleje) je možnost ubytování. Byl jsem za to rád, bylo to levné studentské 
ubytování. Celé tři dny jsem si mohl užívat Paříž. Asi i díky tomu, jak jsem ji poznával na divoko, tak je to moje 
zamilované město. Krásné teplé večery. Jak svádivé to tam bylo! No nádhera. Byl jsem nahoře na Eiffelce, u Centre 
Georges Pompidou, v bazilice Sacré-Cœur na Montmartru. Jak já jsem tam záviděl dvojicím, které tam seděly a jen 
tak se držely za ruce. Ten pocit sounáležitosti, že člověk někoho má vedle sebe! To je krásné. Tam jsem pochopil, jak 
je důležité mít vedle sebe někoho, s kým můžu sdílet i nevyjádřené city. Jenom ho držet za ruku. 

P. H.: Vy jste tehdy nikoho neměl? 

J. M.: Ne, já jsem byl sám jako kůl v plotě. Původně jsme žádali o devizový příslib dva, ale můj kamarád řecké 
národnosti byl bohužel bez šance. 
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P. H.: A jak jste se dorozumíval? 

J. M.: Rukama a nohama a infinitivy z angličtiny. Na vysoké škole jsme měli dva semestry angličtiny, ale k jejímu 
praktickému použití nebyl důvod. Moc rád bych býval četl anglické časopisy o motorismu, ale ty se nedovážely. 
A těch pár kousků anglicky psaných novin, které se vydávaly v Maďarsku, zmizelo u nás v Ústí n/L mezi studenty 
pedagogické fakulty.  

P. H.: Z Paříže jste měl namířeno kam? 

J. M.: Z Paříže jsem pak pokračoval do Bordeaux. Ve vlaku ke mně přistoupil mladý Němec, který uměl francouzsky, 
německy a anglicky. Kupodivu jsme si spolu nějak povídali. V Bordeaux mě vzal s sebou do youth hostelu. Já už nebyl 
vysokoškolák, tak jsem nemohl získat ten mládežnický průkaz, ale on říkal, že to zkusíme. No a tam byl pán, který 
měl za manželku paní z Bíliny, takže jsem dostal výjimku a ubytovali mě. Z Bordeaux jsem pak jel do Bayonne. 
Zrovna jsem přemýšlel, kde budu spát, když šla kolem skupina mladých lidí. Já jsem si pro sebe (česky) říkal, že jim se 
to dobře kecá, když mají kde spát. Najednou se od nich oddělil kluk a říkal mi, že jsem ho zaujal tou měkkou mluvou. 
Že je Polák a ať jdu s nimi na baskickou zábavu. Na tom jsme se dorozuměli jednoduše, říkal něco jako ženy, víno 
a zpěv. Už ani nevím, kde jsem odložil bágl, a jeli jsme autem na zábavu. Bylo to bezvadné! Obrovský dlouhý stůl 
venku, na něm růžová, bílá, červená vína. Ten kluk měl partnerku Kristinu a s tou jsem protancoval celou noc. Pak 
jsme šli spát. Tam mě trochu zaskočilo, že jsme spali všichni v jedné široké posteli. (smích) 

P. H.: Kam jste se vydal potom? 

J. M.: Pak jsem jel do Lurd. Tam bylo večer takové duchovno! Na člověka tam všechno působilo nádherně. Večer 
bylo slavnostní procesí. Vyšší hodnostáři ve fialovém seděli na tribuně a já si sedl vedle osůbky, o níž jsem se 
domníval, že je kluk. Všichni ti věřící zpívali pro mě neznámé písničky a já nevěrec jsem refrény zpíval s nimi. 
Nádherné to bylo. Ono to člověka uvolňuje, že se v té příjemné atmosféře až jako rozplývá. Ukázalo se, že ta osůbka 
vedle mě je dívka. Dali jsme se spolu do řeči a celý večer byli spolu. Říkala mi, že přijela z Belgie se zájezdem 
důchodců a že mě bohužel nemůže vzít k sobě. Že kdyby porušila jejich pravidla, tak jede druhý den domů. Ale jak 
říkám, prožili jsme spolu moc pěkný večer. Tam jsem si uvědomil, že jedna věc je osobní svoboda, a druhá věc je, jak 
si člověk váží třeba zaměstnání. Aby ho neztratil tím, že něco poruší. 

P. H.: Jak jste to řešil, že nemáte kde spát? 

J. M.: Já postupoval tak, že když jsem někam přijel vlakem, tak jsem si dal batoh na nádraží do úschovny a u sebe 
jsem pak měl jen doklady a foťáky. Když jsem se večer vrátil, tak jsem vzal bágl a šel si hledat místo na spaní, protože 
nádraží se na noc zamykají. Jelikož jsem na devizový příslib dostal pevně stanovenou částku peněz bez ohledu na to, 
kolik bych býval potřeboval, plánoval jsem, že budu spát jen tak venku volně pohozený (až na výjimky třeba v té 
Paříži). Tudíž jsem utrácel jenom za jídlo, resp. šetřil jsem, abych nemusel pro nedostatek peněz pobyt v zahraničí 
krátit. První noclehy nebyly snadné, ale člověk se velice rychle otrká. Pak začne najednou všechno plynout samo, 
člověk se tomu přizpůsobí a už to pro něj není zvláštní. 

P. H.: Kam jste jel potom? 

J. M.: Z Lurd jsem si zaplatil výlet k průsmyku Tourmalet. Tam se jezdí závod Tour de France. Když lidé v autobusu 
zjistili, že tam mají někoho z Československa, tak jsem pro ně byl exot. Dali by mně všechno. Byli překvapeni, že 
vůbec vidí někoho z okupované země. Takže člověk zažíval i moc pěkné věci. Pak jsem jel pod Pyrenejemi a z vlaku 
jsem viděl Carcassone. Krásné hradby a vůbec celý komplex. Pak jsem projížděl Arles. Tam si van Gogh uřízl ucho, 
mají tam antickou arénu. Zkrátka jel jsem pod Pyrenejemi, až jsem dorazil do Marseille. V Marseille jsem vystoupil 
na nádraží a šel jsem kousek za nádraží směrem od centra. Nenapadlo mě, že to už jsou čtvrti, kam normální 
Francouz vůbec nejde. V přístavu jsem si byl vědom, že tam můžu očekávat cokoliv, ale tady by mě to nenapadlo. 
Začal jsem více vnímat, že tam moc lidí nechodí, a najednou vidím, že kolem projelo auto, zavřená okýnka. Z domu 
vystoupila taková, no dívka. Srovnávala si prsa a vypustila upracovaného zákazníka. Bylo to komické. Člověk na to 
nebyl zvyklý, mně lezly oči z důlků. Takové věci! A jak hrdě se srovnávala a dávala najevo, že za peníze je to vaše! No 
pro mě nezapomenutelné.  
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P. H.: Co bylo dál? 

J. M.: Pak jsem jel do Nice, kde jsem měl kliku zrovna na květinové slavnosti. Krásné alegorické vozy, nádhera. Byly 
tam zábrany, aby se člověk bez zaplacení dovnitř nedostal, ale já se tam samozřejmě dostal, na mě neměli. Když to 
skončilo, tak jsem šel v noci po takovém náměstíčku a tam vidím hlouček kluků na prskoletech. Do kašny nalili pur 
nebo šampon, takže kolem byla obrovská pěna, kluci z toho měli velkou radost. Do té pěny vždycky vlítli, vyjeli z ní 
a zase zpátky do ní. Já jenom zíral. Tohle kdyby se stalo u nás, tak za chvilenku je tam policie. Tak ve tři ráno jsem si 
říkal, kde budu spát tentokrát. I viděl jsem, že před nádražím už nějací lidé spí ve spacácích, tak jsem se položil mezi 
ně a usnul. Ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že tam ležím sám napříč chodníku, ostatní mezitím zmizeli. Lidé po 
tom chodníku normálně chodili a nikdo si mě nevšímal, nikdo do mě ani nekopl! 

P. H.: Kam jste zamířil pak? 

J. M.: Z Nice jsem se vydal do Alp. Vyjel jsem do Digne-les-Bains, tam jsem musel přespat. Domníval jsem se, že si 
tam koupím něco k jídlu, ale byla sobota a všude bylo zavřeno, takže mi nezbylo, než jít do restaurace. Našel jsem si 
restauraci, kde měli menu za málo peněz. Nevěděl jsem sice, co si pod tím menu mám představit, ale bylo to za 
nejméně peněz. Zarostlý a vousatý jsem vešel dovnitř. Jaké tam bylo krásné prostředí! Pro sebe jsem si to nazval 
U babiček. Byly tam čiperky babičky, měly nádherné kroje. Věděl jsem, že tam nepasuju. Že tam vůbec nepatřím. 
Věděli to i ti lidé, kteří seděli kolem. Ale nikdo nedal ani v nejmenším najevo, že bych tam neměl co dělat. Tak jsem 
si sedl a ukázal jsem, že chci samozřejmě to nejlevnější. Donesly mi jídlo a já se cpal. Pak mi přinesly další jídlo. 
A potom další. Až jsem to pochopil! Měl jsem si při prvním a druhém chodu jen tak párkrát ďobnout! Jenže já se 
cpal, seč mi síly stačily. Říkal jsem si, že tolik jídla jim tam nenechám. Navíc jsem viděl, že ti lidé kolem si dali nějaké 
jídlo a že z celé lahve vína vypili třeba jenom jednu skleničku a odcházeli. Já na tohle od nás nebyl zvyklý! U nás, když 
se zaplatila lahev, tak neexistovalo, aby se v té lahvi něco nechalo. Tam to bylo všechno takové kultivované, ten 
večer dokázali prožívat tak pěkně. 

P. H.: A tam jste přespal kde? 

J. M.: Tam jsem přespal na kolejích v nákladním vagóně. Byl to šok přejet od moře z tepla do chladných Alp, tak jsem 
klepal kosu. Já jsem skákal zimou i s vagónem! Říkal jsem si, že za poslední peníze si musím koupit bundu. Pod tím 
těžkým batohem jsem se ani nemohl zahřát. Já jsem totiž fanda do aut BMW, takže jsem cestou bral jejich 
prospekty a trochu jsem se pod jejich vahou prohýbal. Přijel jsem do Grenoblu a jako první věc jsem si šel koupit 
bundu. V Grenoblu jsem poprvé šel spát do malého hotelu u nádraží. Připravil jsem si pas a čekal, že si z něj recepční 
něco opíše. Zaplatil jsem a on mi obratem podal klíč: tady to máte. No pro mě to byl šok! Já jsem chtěl dělat věci, 
které tam po mně nikdo nechtěl. Byl jsem zkrátka z úplně jiného režimu. Podobné zaskočení jsem zažil i v Ženevě, 
když na náměstí přišel sbor řekněme „babiček“. Postavily se a zpívaly. Tak pěkné písničky! Zpívaly jenom tak pro 
radost, ne za peníze. To pro mě byly věci! Že se lidé spolu kamarádí a vystupují bez nějakého schvalování. A třeba 
z důvodu pospolitosti. No nádhera. 

P. H.: U nás tehdy nemožné. 

J. M.: Ve Švýcarsku jsem se na youth hostlech potkával s jedním klukem. Ten mi říkal, ať s ním jedu ještě do Itálie. 
Říkal jsem mu, že nemůžu, že mám lhůtu, do které se musím vrátit do republiky, jinak že budu mít velký problém. 
Pro něj to bylo naprosto nepochopitelné! Já už měl ale opravdu nejvyšší čas nasednout na vlak do Vídně. 

P. H.: Vracel jste se o den déle, což u vás v práci vlastně nikdo nevěděl? 

J. M.: Právě. Do Ústí n. L. jsem dorazil asi v devět hodin ráno, to už trvala dvě hodiny pracovní doba. Tušil jsem, že 
můj šéf a kolegové si asi už říkají, že ten Mičánek emigroval. Určitě přemýšleli, jak budou popotahováni. Tak jsem šel 
špinavý, zarostlý a vousatý přímo do práce. Zaklepal jsem u šéfa na dveře, vpadl mu do kanceláře a říkám mu, že 
jsem tady. Bylo na něm vidět, jak je sklíčený. Jak to na něj padalo a jak si uvědomoval, že se teď bude muset všude 
možně zpovídat. Když mě uviděl, tak okamžitě ožil! Nezapomenu na výraz v jeho tváři. Celé jeho já vyletělo nahoru! 
Zeptal jsem se ho, jestli se už dneska nemusím vracet do práce. On jen mávnul rukou. Tím dal najevo úplně všechno: 
jsem šťastným člověkem, jsem opět vedoucím se vším všudy, co ke mně náleží. Zůstávám důstojnou osobou bez 
nějakých sankcí a postihů. 
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P. H.: To se na vás asi potom všichni sesypali, abyste jim vyprávěl? 

J. M.: Pak se mě ptali, co mi ta cesta dala, a čekali nevím co. Já jim říkal, že ta cesta mi dala hlavně poznání, že svět 
vidím najednou úplně jinak. I když je fakt, že to poznání bylo takové, že si ho člověk musel nechávat ve většině 
případů pro sebe. Svobodomyslnost, ta u nás nebyla, a navíc jsem o mé cestě musel sepsat zprávu - s kým jsem se 
setkal atd. 

P. H.: Hodnotil jste si nějak pro sebe, jaký ten kapitalismus tedy je? 

J. M.: Já jsem to nehodnotil vůbec z pohledu ekonomického. Spíš jsem změnil pohled. Předtím, než jsem vycestoval 
ven, tak jsem v televizi vídával obrázky z Francie a jiných zemí, jak tam lidé stávkují, protože je ti kapitalisté utlačují. 
Mě najednou ta drobná poznání jiného způsobu života, o nichž jsem tu právě mluvil, nutila přemýšlet o věcech jinak 
a vidět je jinak. Přemýšlel jsem třeba, proč musím chodit povinně na školení? Nebo proč nemohu mít dlouhé vlasy, 
když tím přece nikomu neškodím? Chtě nechtě už jsem měl nějaké srovnání, protože jsem něco prožil. Už jenom to, 
že jsem se musel dennodenně sám o sebe postarat. Venku jsem neměl nikoho, za kým bych mohl přijít a požádat ho 
o pomoc. Nebo takhle. Mohl jsem jít za člověkem, o němž jsem nic nevěděl. Taky jsem mu ani neuměl vylíčit svůj 
problém, protože jsem neznal dobře ani jazyk. A nechtěl jsem být za trapného. Ne ani proto, že bych se styděl, ale 
proč zbytečně vyvolávat trapnou situaci, když tím, že budu něco chvilenku pozorovat, zjistím, jak se mám zachovat? 
Takže to všechno byly věci, které mě nutily hlavně přemýšlet a nevedly mě k tomu, že bych kapitalismus nějak 
vyhodnocoval. Z pohledu tehdejšího režimu mi samozřejmě uškodily. Moje zkušenosti měnily mé hodnocení 
a myšlení. Nutily mě srovnávat můj každodenní život s tím, co jsem poznal a viděl. Už jsem chápal, proč se 
komunisté tolik báli, že by lidé něco poznali. I když musím říci, že já jsem samozřejmě poznal jenom část. 

P. H.: V současnosti žijete v Ústí n. L. Tam jste se i narodil? 

J. M.: Já jsem se narodil na konci světa, tenkrát se to nazývalo Staré Město pod Králickým Sněžníkem. Vyrůstal jsem 
tam v partě kamarádů, krásné dětství. V zimě plno sněhu, prohazovalo se. Topilo se, museli jsme si nadělat dřevo na 
zimu. Nasekat, naštípat, to všechno byla i moje práce. V roce 1960 jsme se odstěhovali do Šumperka a po 
absolvování střední školy automobilové dopravy v Zábřehu jsem odešel studovat dopravní fakultu do Žiliny.  

Nechtěl jsem se vracet do Šumperka, protože můj táta dělal tenkrát vedoucího odboru dopravy na okresním 
národním výboru. Řekl jsem si, že půjdu kamkoli do světa, jen abych nebyl zatížený oblastí, kde působí můj táta. 
Takže když v Ústí n. L. hledali absolventy na krajském národním výboru, tak jsem na to kývnul. 

P. H.: Nápad podniknout tu cestu na Západ vám v mysli nijak spontánně nevytanul. Vy jste o tom přemýšlel asi 
dlouho? 

J. M.: To byl můj sen. Já jsem vždycky toužil ten Západ poznat a vidět ho na vlastní oči – bez organizovaného 
zájezdu. V Ústí n. L. mě lákali k dopravní policii, ale tam já jsem nechtěl právě z tohoto důvodu, protože příslušníci 
policie byli prakticky bez šance dostat se na Západ.  

P. H.: Jak se vám v Ústí n. L. líbilo? 

J. M.: Dlouho se mi nelíbilo vůbec. Když jsem zjistil, jak je Ústí n. L. ve srovnání s Ostravou, kam jsem jezdil za 
kamarádem, uťápnuté - myslím politicky i způsobem života. A k tomu ještě to hrozné ovzduší! Pak se nám narodily 
děti a můj vztah k městu se se změnou životního prostředí začal měnit. 

P. H.: Nakonec tam žijete dodnes? 

J. M.: Žiju tam dodnes. Ale musím říci, že teď je to lepší. V tom Starém Městě, kde jsem se narodil, je to na jednu 
stranu moc pěkné, ale na druhou stranu bych se tam nyní už vrátit nechtěl. 

Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/salon/1111-museli-podepsat-ze-si-mysli-ze-se-vratim 
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Příloha č. 11: Rozhovor s Petrem Stoklasou (1962) ze dne 26. 9. 2014 
Řezbařina sa neztratí  

Rozhovor s Petrem Stoklasou (52), řezbářem z Velkých Karlovic. 

P. H.: Vystudoval jste fakultu lesního inženýrství, ale začínal jste na strojní fakultě. Proč jste nestudoval lesnictví 
hned po střední škole?  

P. S.: Já jsem chtěl lesařinu dělat vždycky. To bylo moje gró, protože jsem vyrostl v lesích. Já jsem znal kdejakého 
paúka, kdejakého čolka, kdejakú žabu, kdejakýho ptáčka. Ptáky vám můžu povykládat latinsky, obecně, jak chcete, 
na což jsem trošku aj hrdý, protože mě to bavilo a baví. Ale nemohl jsem tu lesařinu dělat, protože to bylo v době 
komunismu a byl tady revírní a ten měl syna tak o dva roky mladšího než já. Jako polesný samozřejmě chcel, aby 
hajného dělal jeho ogar a ne já. A kor to byl předseda strany, no tak přišlo na to, že: „Pane Stoklasa, váš ogar to 
dělat nebude.“ Tak jsem šel z průmyslovky na strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. Pořád jsem ale ve 
skrytu duše žil s tím, že chcu na tu lesárnu jít. No a ve třetím ročníku jsem přešel potichúčky, aby to nevěděli straníci, 
na fakultu lesního inženýrství na dnešní Mendelově univerzitě (dříve to byla Vysoká škola zemědělská). Titul ale 
nemám, protože já jsem sa ve čtvrťáku oženil a narodilo sa mi děcko. Přerušil jsem školu a říkal si: „To kdykoliv 
dodělám.“ Takže ukončeno jak kdybych měl, ale titul nemám. Do dneška mám diplomovou práci doma. Dělal jsem 
velké šelmy: medvěda hnědého, Ursus arctos, vlka obecného, Canis lupus, rysa ostrovida, Lynx lynx. Takže tak to 
mám. Ale zas je to dobré, protože člověk dělal průmyslovku a mám svůj obor takový, kde potřebujete dláta, železo. 
Takže to zpracování člověk ví. A zase lesařina je dřevo, je to taky dobrá věc. Jak sa starat o stromky, o takú zahrádku 
lesní. Je to zahrádka ne na třech čtverečních metrech, ale má třeba pět set šest set hektarů. Člověk pak dostane jako 
správce takový okrsek. To jsem dělal do devadesátého roku. Po revoluci v únoru jsem od státních lesů odešel 
a rozhodl sa, že půjdu na vlastní pěst. Takže dělám soukromě řezbařinu, navíc mám svoje majetky, plus dělám 
dozory (odborný dohled) na horách lidem, co majú svoje lesy. Takže žiju tak. Takže kolik? Dvacet čtyři a půl roku žiju 
soukromě. A nestěžuju si.  

P. H.: Jak jste se k té řezbařině dostal?  

P. S.: Zdědil jsem to po svojím tatínkovi. Ten měl už za komunistů titul lidový řezbář a díky tomu sa za tvrdé totality 
v sedmdesátém sedmém roku dostal přes ÚLUV do Ameriky. Takže já dělám klasickú reliéfní řezbu do lipového 
dřeva a dělám hlavně holubičky štípanú technikú. Nejenom holubičky, i pávy a takové věci. Je to tady tradiční výroba 
na Valašsku. Nevím, jestli víte, jak sa dělajú ještě klasické dřevěné šindele nebo dřevěné rýny ručně dlabané. To 
všecko dovedu. 

P. H.: Takže tatínek byl v sedmdesátém sedmém v Americe. Nezvažoval tehdy, že by tam zůstal? 

P. S.: Ne. Měl tu svoju manželku. A grunt hlavně měl. A měl tu děcka. To bylo pro něho hlavnější, než že by měl 
opustiť, jak sa říká, horší život. On si nikdy nestěžoval. Tak jak já. To je zajímavé. Já mám dva takové životní slogany, 
kterými sa řídím. Já sa před nikým nepovyšuju, ale před nikým sa neponižuju. A druhý je, že když nemožu někomu 
pomocť, tak mu neubližuju. A můj tatínek byl úplně stejný. On komu nemohl pomoct, tak mu nikdy neublížil. Byl 
taky skromný a to ho ctilo. A ctí. Proto on sa aj vrátil, protože on to tady miloval.  

P. H.: A tatínek se živil jak? Grunt přece mít nemohl?  

P. S.: Tatínek dělal u přidružené výroby JZD ve Velkých Karlovicách a živil sa tím, že opravovali staré památky. Hrady, 
šindelové střechy, kostely a takové věci. Celý život dělal se dřevem, uměl si cokoli spravit a sám udělat. 

P. H.: Hospodářství jste ale mít nemohli?  

P. S.: To jste měli při JZD záhumenku a o to jste sa starali. Jinak… 

P. H.: Jinak musel dělat v tom JZD? 

P. S.: Jinak v JZD. 
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P. H.: A nebyl tatínek nějak ukřivděný? 

P. S.: Byl. Ten to strašně těžko nesl. Ať jsem měl pět roků nebo dvacet roků nebo třicet roků, tak každou neděli říkal: 
„Ogare, pojď!“ A každú nedělu jsme šli a obešli jsme si meze. Říkal mi: „Toto je naše. I když to majú komunisti, tak 
toto je naše. Pamatuj si to. Žádný režim netrvá navěky. Každý padne. A komunismus padne též, věř temu!“ A dožil sa 
teho, že padnul. Byl hrozně rád. Vrátili mu majetky a on říkal: „Tak to je. Tak to má byť.“  

P. H.: Tady asi i přes působení minulého režimu leccos zůstalo tak, jak má být. Co třeba sousedské vztahy, jak na ně 
vzpomínáte?  

P. S.: My jsme chodívali a navštěvovali jsme sa jako súsedi se súsedy. Ať to byly svátky nebo třeba aj neděle. Když sa 
šlo z kostela, tak sa šlo k nejbližším súsedům. Tam sa pokecalo a šlo sa dalej. Já třeba si pamatuju z mládí, že byly 
zabijačky, šmigrust (tj. pomlázka) a Vánoce. To sú takové tři hlavní události v tem životě vůbec. Když sa zabilo prasa, 
sešla sa celá rodina. Ale: půl prasata jste si nechali a půl prasata jste stejně rozdali druhým, protože sa nosily 
takzvané gúry (tj. výslužka). A to sa chodilo po súsedoch. Já jsem to měl hrozně rád. Já když jsem chodil s tými 
gúrami, tak jsem už odmala měl vztah k temu, že jsem si rád povykládal se starými luďmi a vyptal jsem sa jich na 
různé věci. A to samé o Velikonocách. A na Vánoce zase. Tatka byl včelař a na Štědrý den sa nosil takzvaný med. Byla 
to taká malinká sklenečka, ani třetinka to nebyla. A to sa roznášalo po chalupách, po rodině a po súsedoch. Šel jsem 
vždycky, ať sněh byl, nebo nebyl, to bylo jedno. To člověk dostal aj groš nějaký a tak si vydělal.  

P. H.: Jak u vás vypadal takový Štědrý den?  

P. S.: Tak Štědrý den probíhal tak. Ráno sa vstanulo a šlo sa pokludiť dobytek. Správně jsi měl hladovět. Měl jsi něco 
malinko zjesť, já nevím, čaj, nějaký odrobek z něčeho, co sa předtím peklo cukrové, aby člověk vydržel, než sa vůbec 
zasedlo k té štědrovečerní večeři. To gazda ukrojil chleba, na chleba sa natřel med a ten krajíc sa rozkrojil podle 
toho, kolik bylo členů rodiny. Napřed jedl gazda, pak gazděna a pak od nejstarších děcek až po nejmladší. Večer sa 
zasedlo ke štědrovečernímu stolu a gazděna sa měla pomodlit. To byly dlúhé litanie, protože sa nemodlil jenom 
Otče náš a Zdrávas Maria, ale sú k temu velké povídačky. Držela věnec, měla ruky sepjaté, věnec měla okolo tých 
rúk. Věnec byl upletený ze zboža (tj. obilí), ze žita nebo z ječmeňa. Z toho, co sa u vás doma urodilo. A bylo to 
samozřejmě ozdobené. Byly tam slaměnky a různá jiná kvítka, mašle. Děkovalo sa gazdovi za to, že jsme vydrželi rok 
a že nás uživil. Děkovalo sa taky úrodě a samozřejmě dobytku, že též něco dali, hen mladé porodili a takové. Věnec 
sa pak uložil pod ubrus a dal sa na něj kulatý chleba „Vejražka“. Na tem chlebě měla být svíčka se svícnem, ale aby 
to nepadalo, tak sa to dalo trochu bokem. No, a po tem modleňú byla vždycky polévka. To jako za mňa, ale dřív byla 
štědrovečerní večeřa ještě skromnější. Maso nebylo vůbec, byli rádi, když měli pohanku, nějaké zboží, kúsek chleba 
a z každého ovoca drobek. Ale za nás už byla polévka. V Karlovicách sa to liší, tady byla buď hrachová anebo hřibová 
polévka. No a vánoční ryba, to byl u nás vždycky kapr. Na stůl sa dávalo ovoce, od každého druhu tam mělo byť. 
A ještě je to tak, že sa po tři dny nemělo uklúzať ze stola. Tři dny sa tam jedlo a až na Štěpána sa z ubrusa sesypaly 
drobečky a nasypaly sa ke stromom, aby sa urodilo. A ještě sa chodilo o Štědrý den s kopistú. Kopista to je taká 
veliká vařecha, se kterú sa na zabíjačce míchaly třeba krúpy. Tak s tú sa potíraly stromy. To sa říkalo, že sa choďa 
stromy hladiť, aby příští rok urodily. Pod taléřek jsme si dávali každý penízku, to aby sa nás držaly peníze. Stůl sa dřív 
svazoval řetázkú proto, aby byla rodina pohromadě. Nohy sa daly za to, abyste byli spolu sdružení. Sekyra sa dávala 
do prostředka, to aby sa odehnali duši. My jsme ještě házávali papučú a sfúkovali jsme svíčku. Vždycky sa sfúkla 
svíčka a jak ten dým šel, tak sa odhadovalo, jestli půjdeš nahoru. Anebo když sa ten dým tlačil k zemi, tak sa říkalo: 
„Nó, ty zostaneš doma. Mamo, ty budeš jenom u stola poklúzať.“ Vždycky sú k tomu nějaké pěkné hlášky. No a pak 
sa krájalo jablko. A to už zas byly takové finty, že sa otočilo a pokrútilo, aby byl člověk zdravý. Protože jablko sa kráje 
proto, abys tam měla tu hvězdičku. Nesmíš si rozkrojit jadérko, jinak bys byla nemocná. No tak my jsme nikdo 
nechceli být nemocný, tak jsme ho vždycky natočili a čup – hvězdička tam byla. Ale šidili jsme to. (smích) Taky svíčky 
jsme púšťali na vodě. Ale nikdy jsme nelili olovo. To někde dělajú, ale my jsme ho doma nikdy nelili. 

P. H.: A na Velikonoce? Polévali jste holky vodou nebo tak?  

P. S.: To ne. To je u nás šmigrust (jako Velikonoce). To začínalo tak, že někdo zapomněl, že je středa. Přišels k němu 
a říkals: „Já ti přeju, dneska máš svátek.“ „A k čemu?“ „Máš nějaké Škaredé středy. Běž sa podívat do zrcadla, jak 
vypadáš.“ (smích) Ve čtvrtek sa jedlo vždycky zelené jídlo. V pátek sa nesmělo maso, protože to je velký půst. Jedině 
rybu, to prej není maso, ale já jsem nikdy ani rybu nejedl. To sa člověk postí. V sobotu už jo, to už možete a v nedělu 
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též. A v pondělí sú Velikonoce. U nás sa chodí na šmigrust hned brzo ráno a je jedno, jestli je ogar tříletý nebo má 
padesát roků nebo sedmdesát roků. Chodí sa s jalovcem a s gořalkú a děckám nosíme cukrové. To je opravdu jenom 
tady v Karlovicách, anebo možná enom ty vrchy Karlovic, protože vím, že v dědině to majú trošku inak. Nechoďá 
s jalovcem. Choďá s gořalkú, ale už třeba nechodí s tím cukrovím. Tos zaklepal, otevřeli ti, tak jsi tu robečku 
vyšmigrustoval, děcka též, no a naléls jim štamprlu. Já jsem ještě nechodil do školy, měl jsem čtyři nebo pět roků 
a chodíval jsem normálně s placaňú! A nikdo neměl strach, že bysme to užívaly my děti. (smích). No a dostals 
vajíčko, nějaký groš a třeba něco sladkého. Děckám jsme nedávali gořalku, ale vždycky jsme jim dali bonbóny. Vím, 
kolik tých malých dcerek bylo a vždycky jsem jim něco dal. Buď vajíčka nebo lentilky nebo jsem měl kúpenú malú 
čokoládku. 

P. H.: Dá se říct, že Valašsko je specifické i krajinou?  

P. S.: Je to i tou krajinou. 

P. H.: V čem je tak jiná? 

P. S.: Je hornatá, vrstevnatá. Tady sa dělí dvě pásma. Máme tady vápenaté Karpaty a Súľovské skály. Když to 
vezmete, to máte všecko hornité, sú pod vápnem. A pak sú Beskydy, ty jsou víc železité, jiná hornina. A Hostýnské 
vrchy, Vsetínské vrchy a Vsacký Cáb. Takže si uvědomme, že tady sú dvě různá podloží. A možná, že to samo 
vyzařuje, že ty lidi sú takoví jinší než jinde. Valaši sú fakt skromní, protože tady byla vždycky chudoba. Tu rostlo 
jenom kamení, hlína a dřevo. Když jste si chceli něco vypěstovat, tak jste museli takzvaně vykučovaťhoru. Až sa 
vykučovala hora, vypálila, tak sa nasadila křibica. To je druh žita. Tak zase, abyste věděli, co je žito. To je pšenica, ale 
na Valašsku říkáme žito. Tak sa nasadila křibica a z tej křibice sa dal dělat aj chleba. No, až zúrodnili totu křibicu, tak 
už sa tam oralo, už sa sely plodiny, vsadily zemňáky, ehm, brambory. Já budu mluvit, jak mi huba narostla.  

P. H.: To víte, že jo. 

P. S.: Takže tak. Když je kraj tvrdý, tak ty lidi (oni sú sice dobří) sú taky tvrdí. Ve skrytu duše sú takoví neporazitelní. 
Prostě přečkajú, co sa dá. I já jsem tak vyrostl a jsem takový furt. 

P. H.: Dostal jste taky titul Nositel tradice lidového řemesla...  

P. S.: Já mám ten titul od roku 2003, jestli sa nepletu. Dává ho ministr kultury za to, co člověk už dokázal anebo že 
zdědil po svém otcovi řemeslo, které zná do detailu, úplně originálně. Já si toho aj dost vážím, protože díky tomu 
jsem sa dostal do velkého světa. 

P. H.: A usadit se natrvalo někde jinde v tom velkém světě, to jste nikdy nechtěl?  

P. S.: No, musíte si uvědomit tak: kde vyrostete, tam jste doma. Já jsem zrajtoval fakt kus světa. Byl jsem v Japonsku, 
v Americe, krom Anglie a Ruska snad v celé Evropě. Ale vyrostl jsem tady. A kdekoli jsem byl, tak jsem vždycky 
vzpomínal. Já jsem na náš kraj nikdy nezanevřel. Nejenom na Karlovice, vůbec na Valašsko jako región. Protože 
vidíte aj, jak mluvím. Já su čistokrevný Valach. Víte, říká se, že valach je kůň, který nemá kule, že je to vykleštěný 
kůň. Ale my Valaši, my jsme rarita: my ty kulky máme! (smích) Takže tak. Valaši sú svérázný národ. Uvědomte si, 
kolik bylo povstání valašského lidu. Nejvíc mrtvých z povstání, co padlo, tak padli ve Valmezu a na Vsetíně. Nejvíc 
padlo Valachů, protože byli vzpurní a nenechali sa enom tak lehko zmanipulovať nebo zotročit. Takže, jak říkám, já 
jsem na Valašsku vyrostl a já Valašsko miluju. 

P. H.: Takže neměnil byste. Ono je taky dneska řemeslo hodně žádoucí? 

P. S.: Tož to nevím, jestli je žádoucí. Sice kšefty sú. Je ale pěkné, když vám někdo řekne: „Jéžiš, vy děláte pěkné věci, 
to musíte mít dar od boha.“ A je to asi pravda. Protože jiný chytne to dlátko a neví. Nepřistúpí k temu dlátku tak, 
aby to mohl pěkně opracovat. Je též pravda, že já umím (nechcu sa chválit), ale umím dost pěkně kreslit nebo 
malovat. Takže já si to všecko namaluju sám na dřevo a pak jedu. To mňa chytne múza a „mámo, kafe, pivo, lebo to 
nestihu“. A múza jede. Pak mám obraz slepený, formát z té fošny, je to ohoblované, mám to nakreslené a já vidím, 
jak to bude vypadat. Vidím, co je zadek, co je předek, jak to vynikne. A řeknu mojí: „Tak co, co temu budeš řikať?“ 
A ona mi řekne: „Tož já tam vidím čáry, je to jako když namaluješ... No nevím, až to bude hotové, tak já ti řeknu.“ 
(smích) 
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P. H.: Děláte různé velikosti těch obrazů? Od jak malých po jak velké? 

P. S.: Malej obrázek třeba jako pohlednice, až po... Udělal jsem obraz, který má od metr šedesát na sedmdesát 
výšku anebo dokonce ještě víc jak metr šedesát. Je to v obýváku jednoho mojího kamaráda. Dělal jsem to na 
padesátiny jeho ženě.  

P. H.: Máte nějaký kousek, kterého si ceníte víc než ostatních a nerad jste se s ním loučil?  

P. S.: Mám. Jeden byl betlém, ale reliéfní betlém. Prodala ho moja žena na jarmarku. A pak pěkné dílo, co jsem 
dělal, tak jsem dělal prezidentovi Klausovi. Má ode mňa velký obraz rožnovského skanzenu. Objednalo si ho město 
Rožnov u příležitosti jeho návštěvy. Když to přebíral, tak říkal: „Pane Stoklasa, hmm, tak to je škoda na krájení 
cibule. To si asi vystavím.“ Takže ho neřeším. (smích) A pak jsem dělal ještě... Rožnov má bratrské město Śrem 
v Polsku a to sú takoví patroni. Oni si vyměňovali dárky a též to ode mňa chceli. Tak tam jsem dělal též skanzen do 
toho Śremu.  

P. H.: Máte hodně objednávek?  

P. S.: No moc. Ale já si vybírám, já neberu každú zakázku. Ale líbily sa mně dvě takové příhodné věci. Moja 
kamarádka, je to ještě vzdálená rodina, šla přáť mojí rodině na šedesátiny. A chtěla po mně, abych udělal tomu 
pánovi nějaký obrázek. Mňa nic jiného nenapadlo, než že jsem udělal jeho rodný dům. On sa narodil až hen pod 
slovenskú hranicú v Lopušankách. Ten sa mi ale fakt povedl, to je pravda, to si musím polichotit. To jako sa nedělá, 
samochvála smrdí, ale... Ona mu to dala, ten to rozbalil, sednul na řiť a tak mu tekly svíčky. Oni říkali: „Co bečíš?“ 
Sednul jeho brácha, druhý brácha a šlo to prý z ruk do ruk. Já si tu chalupu pamatuju jako malý ogar, když jsem tam 
chodil právě s tými gúrami nebo na ten Štědrý večer s tím medem nebo na šmigrust. Tam byly takové schodky ze 
spodku udělané. Teď to úbočí. Byla to krásná chalupa s obháňkú. Tak já jsem to přesně tak udělal. A to byl obdiv. No 
a potom jsem dělal obrázek, bral si ho můj kolega hajný, co šel kolegovi hajnému na padesátiny. Jak ho viděl, tak mu 
ho ani nechcel dať. Nakonec mu ho dal a taky ho prý donutil k pláči. Takže to mňa těší. Když sa zeptám: „Jak sa mu 
to líbilo?“ a on řekne: „Ty, ani nemluv. Ten bečel jak malý ogar.“ Takže jo. Řezbařina sa neztratí. Já určitě ne.  

P. H.: A máte řemeslo komu předat? 

P. S.: Mám vnoučata, ty to naučím určitě. Malý Kuba, to je taký brúkomil, to je entomolog jako hrom. Ten má dva 
roky a on každého mravenca přetočí, dívé sa a „dědo, co to, dědo, to to“. Je to taký čipera. Aj Matěj je šikovný. 
A Terezka, tož je to dcérka, tak uvidíme.  

P. H.: Já Vám moc děkuju za příjemné vyprávění. Loučím se nerada, ale musím...  

P. S.: Nemáte zač. Tož to si příště musíte vzít víc volna. (smích) 

 

Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/salon/799-rezbarina-sa-neztrati 

http://www.pritomnost.cz/cz/salon/799-rezbarina-sa-neztrati
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1 Rozumnost, resp. střízlivost úsudku (sófrosyné)  
Vidění světa (pohled odjinud, péče o zdraví své duše – tj. péče o svět)  

Touha po nesmrtelnosti (po něčem, co nemůžu mít)  

Osvobození se od klamných domněnek (tj. osvobození se od strachů)  

2 Uměřenost, resp. soběstačnost (autarkiá)  
Osvobození se od lichých žádostí (dobrovolná skromnost)  

Starost o soukromé zajištění (ani bohatství, vynikající činnost, úřad nebo moc)  

3 Životní styl vnitřní, resp. klid duše (ataraxiá)  
Jak a do jaké míry uspokojovat žádosti (tj. vyhledávat, co je prospěšné a co ne) 

Žít plně – nestarat se o budoucnost (starat se o to, co volit a žít tady a teď)  

Nevyrušitelnost  

4 Životní styl vnější, resp. spravedlnost (dikaiosóné)  
Smysl přátelství (vztah k druhým)  

Sdílet s druhem sobě rovným (rodinné vazby)  

Zodpovědnost za své jednání (vztah k sobě)  
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