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Vûnováno BoÏenû Nûmcové,

na‰í souãasnici

Jako dítû jsem chtûla b˘t kluk. Tu‰ila jsem, Ïe dob˘vat svût
je v˘sadním právem muÏÛ, zatímco pro mû je pfiichystán údûl
mé mámy – úfiad, domácnost, dûti. Furt dokola. Tehdy jsem je‰-
tû nevûdûla, Ïe jednou budu filmovou reÏisérkou, které se zach-
ce sdûlit svûtu nûco z existenciální zku‰enosti „druhého
pohlaví“. KdyÏ se mi v pûtatfiiceti letech narodilo druhé dítû, po-
znala jsem Zuzanu a Ilonu. Zásadnû zmûnily mé dosavadní po-
jímání sebe sama, uãily mû sebevûdomí, které samy do té doby
tûÏko nab˘valy. Obû byly Ïenami v domácnosti, obû pfiespolní,
Zuzana ze stfiedoãeské samoty, Ilona ze západního Nûmecka.
Teprve tehdy jsem skuteãnû pfiijala své Ïenství. Deset let na‰ich
soustfiedûn˘ch láskypln˘ch rozhovorÛ bylo dÛvodem k natoãení
filmu Pfiítelkynû, patnáct let na‰eho pfiátelství bylo podnûtem ke
vzniku filmu O ãem sní Ïeny. S nimi jsem poznala cosi, co na-
z˘vám Ïenskou solidaritou. Pokud by mûlo b˘t to, ãemu se fiíká
rivalita Ïen, soupefiiv˘m bojem o potenciálního sameãka ãi vlast-
ní cenu, pak musím fiíct, Ïe ani o jedno, ani o druhé nestojím.
Svou cenu si vydob˘vám jin˘mi cestami neÏ podbízením se mu-
ÏÛm, nebo vystavováním sv˘ch Ïensk˘ch pfiedností na trhu. 

S Ilonou a Zuzanou jsme se staly sestrami, v˘bûrov˘m pfií-
buzenstvem. Na‰e rozhovory nám pomáhaly formulovat Ïivotní
pocit, pfiiná‰ely úlevu v nespokojenosti a smutku, byly sdílenou
radostí v mal˘ch vítûzstvích. Hodnû jsme se nasmály, taky jsme
si poplakaly. Spoleãnû jsme nacházely fie‰ení zapeklit˘ch ro-
dinn˘ch situací, mohly jsme si fiíct i to, s ãím jsme se nesvûfiily
ãlovûkÛm nejbliÏ‰ím – sv˘m manÏelÛm. 

Najednou se mi zachtûlo tu nalezenou intimitu pfiedat 
dál sv˘m potenciálním sestrám a pfiítelkyním, které neznám



a nikdy nepoznám, tûm, které nemûly to ‰tûstí potkat ve svém 
Ïivotû tvofiivou resonanci v osobnosti upfiímné pfiítelkynû. 

MÛÏeme mít manÏele, dûti, rodiãe, ale pokud nemáme pfií-
telkyni, není ná‰ Ïivot úpln˘. KaÏdá Ïena by ji mûla mít. 

V˘bûr hrdinek mého filmu byl náhodn˘, pokud pfiipustíme,
Ïe náhoda existuje, anebo Ïe náhoda je BÛh. Zuzana KfiíÏová
a Ilona Gaus byly poãinek, uÏ jednou jsme se setkaly s kamerou.
O Aniãce Fürstové jsem pfiedtím toãila dva filmy, Miluj bliÏního

svého a Spfiíznûni bláznovstvím. Objevila jsem ji zprvu „jenom“
jako matku patnácti dûtí, potom se stala mou drahou pfiítelkyní.
Sa‰u Berkovou jsem poznala jako protagonistku filmu
Feminismus po ãesku a pozdûji se s ní se‰la pfii filmu Nesmr-

telná hvûzda BoÏena Nûmcová. Zuzanu Skalníkovou mi doporu-
ãila Sa‰a. Helenu Zelenkovou jsem potkala pfii natáãení filmu
Netrpûlivost srdce. Mílu Nûmcovou jsem poznala, kdyÏ jsem 
hledala hrdinky filmu o rakovinû prsu Îena v ohroÏení. Katku
Po‰ovou jsem znala z filmové branÏe jako vzácnou Ïenu. Irina
Przebindová b˘vala mou ‰vagrovou, Ïenou mého bratra. A Jarka
·tefulová se pfied ãasem stala dobrou du‰í na‰í domácnosti. 

MÛj Ïivot je pln˘ dobr˘ch pfiítelkyÀ. Dvû z nich uÏ neÏijí.
BoÏena Nûmcová a moje máma. S tûmi, které tu jsou, se máme
rády, pfiejeme si. 

Sv˘m filmem jsem chtûla Ïenám vzkázat: Jsme málo se-
bevûdomé, neváÏíme si sebe na to, jak jsme dobré. Îijeme stá-
le v zajetí patriarchálních my‰lenkov˘ch struktur, které nám 
nedovolují osvobodit se, b˘t samy sebou. Îijeme proto, aby-
chom dávaly lásku, ale abychom ji také dostávaly. Nejsme slu-
Ïebnice, ale rovné svobodné bytosti, které mají nárok na lep‰í
Ïivot, neÏ je nám sebou sam˘mi pfiiznáván. ZaslouÏíme si b˘t
velmi milovány.
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ZUZANA K¤ÍÎOVÁ – odûvní v˘tvarnice
vdaná

nar. 17. 4. 1947 v Jevíãku

2 sourozenci

absolventka Stfiední keramické ‰koly v Karlov˘ch Varech

pracovala jako keramiãka v Praze

sÀatek v r. 1971 

dcery: Judita (1971), Ida (1974), Karolina (1979)

od r. 1980 se vûnuje tkaní a ruãnímu pletení

nûkolik samostatn˘ch a spoleãn˘ch v˘stav

Ïije s manÏelem na samotû u Kosovy Hory



Dokud nás smrt nerozdělí

Dlouho jsem si myslela, Ïe jsem mûla ‰Èastn˘ dûtství. Ale
v dospûlosti jsem neustále naráÏela na váÏné problémy, které
jsem si pÛsobila sama. Zaãala jsem si tedy zákonitû klást otáz-
ky, jak to vlastnû je, kdo jsem, proã jsem taková, jaká jsem, proã
se cítím jako outsider, kdyÏ objektivnû to tak nejspí‰ není. Proã
neumím fiíct nikomu „ne“, proã, proã a proã? Takov˘ch proã 
byla spousta. No a kdyÏ si chce‰ poctivû odpovûdût na tyhle
otázky, pak musí‰ hodnû zalistovat v pamûti. Co nejdál, aÏ do
dûtství!

Zjistila jsem, Ïe m˘ dûtsví zas aÏ tak ‰Èastn˘ nebylo.
Velkou roli hrálo vnûj‰í prostfiedí. Narodila jsem se v ro-

ce 1947 v malém moravském mûstû. Na‰e rodina patfiila 
k honoraci, tatínek byl továrník s odpovídajícím vzdûláním a se
znalostí nûkolika jazykÛ, maminka byla paní továrníková 
se vzdûláním pedagogick˘m. Oba byli krásní, ‰armantní, spole-
ãen‰tí.

Selanky dítûte z nóbl rodiny jsem si neuÏila, protoÏe rok
po mém narození byl komunistick˘ pfievrat. Rodiãe projevili ob-
rovskou osobní stateãnost, postavili se proti komunistick˘m
ideálÛm a tvrdû za to zaplatili. Tatínek byl v padesát˘ch letech
vûznûn˘. S maminkou pak vymetli v‰echny moÏn˘ dûlnick˘ pro-
fese. Nakonec zakotvila v továrnû na Ïiletky, kde pracovala na
tfiísmûnn˘ provoz. Za tvrdou práci dostávala almuÏnu, vûãnû
jsme nemûli peníze. KdyÏ tatínka propustili z kriminálu, nena-
‰el ‰iroko daleko zamûstnání. AÏ na v˘chodním Slovensku!
Nebyl vlastnû doma, jezdil jednou za ãtrnáct dní a já ho pama-
tuju jako trvale nemocn˘ho ãlovûka. Kdykoliv pfiijel, byl nûjak
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nemocn˘. TakÏe sv˘ch bájeãn˘ch rodiãÛ jsem si moc neuÏila.
Nicménû jsem si jich za obãanskou stateãnost váÏila, ale díky
tomu jsem si je také hodnû idealizovala.

AÏ v dospûlosti jsem získala jist˘ kritick˘ nadhled, speciál-
nû na maminku. Ta byla dominantní, na‰e rodina byla matriar-
chát. Svou vinu mûl jistû i politick˘ systém. Tatínek byl
nepouÏiteln˘, trvale nepfiítomn˘, v‰echno mûla na sv˘ch bed-
rech maminka. Byly jsme tfii dûti a maminka nejen tvrdû pra-
covala, ale trvale se pot˘kala s tím, Ïe jí co chvíli nûkdo házel
klacky pod nohy. Bylo to tûÏké období a já si myslím, Ïe z toho
vypl˘valo její jednání, které mû formovalo dost ne‰Èastnû.
Maminka byla nervózní, neurotická a vzteklá. TouÏila jsem po
její lásce, ale ona nebyla schopná ji projevit. A já touÏila po je-
jí nûze a abych ji získala, stra‰nû moc jsem doma pracovala.
NeÏ pfii‰la maminka z práce, mûla jsem v‰echno hotov˘.
Zvládla jsem i tûÏkou práci, nosila jsem uhlí ze sklepa do dru-
h˘ho patra. Jako desetiletá holka! SnaÏila jsem se v‰em jejím
neurotick˘m a nervózním projevÛm, které mû deptaly, ãelit
tím, Ïe jsem jí odezírala ze rtÛ ve‰kerá pfiání. Dûlala jsem
v‰echno proto, abych ji stihla v dobré náladû. Dost se to na mnû
podepsalo, protoÏe jsem se utvrdila v tom, Ïe si lásku musím
zaslouÏit. Matefiská láska se ale pfiece nezasluhuje, ta má b˘t
bezpodmíneãná!

A to sis potom pfiinesla i do vztahÛ

s muÏi – Ïe si lásku musí‰ zaslouÏit?

Pfiesnû! Nikdy jsem nevûfiila, Ïe mû nûkdo miluje. Ptala jsem
se sebe sama: jak je to moÏn˘? Byl to dÛvod k sebezpytu – ten po-
cit vûãn˘ho outsidera. Rozumem ãlovûk ledacos ví, ale city Ïijou
vlastním Ïivotem. Láska je cit, a já lásce od druh˘ch nedokázala
uvûfiit. To bylo moje Ïivotní ne‰tûstí. S tím jsem se prala dlouho.

— 8 —

—O ãem sní Ïeny—



Táta ti lásku nedal?

Ví‰, Olgo, mÛj táta byl kultivovan˘, vzdûlan˘, laskav˘ muÏ,
ale já ho zaÏila takfiíkajíc za zenitem. Byl o dost star‰í neÏ ma-
minka a pak ta svinská komunistická persekuce, ta ho zlomila.
Pamatuju ho uÏ jako nemocn˘ho muÏe. Ale i kdyÏ byl takhle
nemocn˘, vedli jsme spolu zajímav˘ debaty, protoÏe byl mimo-
fiádnû vzdûlan˘, mûl znalosti a schopnost dávat vûci do ‰irok˘ch
souvislostí. Moc lituju, Ïe uÏ s ním nemÛÏu probírat vûci, kte-
ré mû zajímají, protoÏe vÏdycky, kdyÏ jsem se na cokoli zepta-
la, dostala jsem kvalifikovanou, vyãerpávající v˘povûì.

Jak to bylo s tv˘m sebevûdomím?

V tom mi táta nevûdomky ublíÏil. Byl totiÏ velk˘ estét
a znalec Ïenské krásy. Jako malá holka jsem byla roztomilá
a v‰echno nasvûdãovalo tomu, Ïe ze mû vyroste krasavice.
BohuÏel se to nestalo a tatínek to dost tûÏce nesl. âasto jsem
ho pfiistihla pfii soucitn˘ch pohledech, kdyÏ zkoumal mÛj obli-
ãej. A nezÛstalo jen u pohledu, on nahlas fie‰il rÛzné alternati-
vy jak by se mÛj profil dal vylep‰it. Ten kádrovej mi posral
totálnû, jo, ale na tom obliãejov˘m mu mimofiádnû záleÏelo.
TakÏe mi rÛznû pomûfioval nos, a dokonce domluvil schÛzku
v ústavu lékafiské kosmetiky v paláci Adria. Vypravili jsme se
tam, ale neÏ jsme dorazili na Jungmannovo námûstí, spustila
se prÛtrÏ mraãen a neÏ pfiestala, uprosila jsem tatínka, aÈ mi
mÛj nos nechá. Od té doby o tom nepromluvil. Ale já zpûtnû
vím, Ïe i proto jsem mûla se sv˘m exteriérem a pfiijetím sebe
sama problém.
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Obdiv otce je pro dceru dÛleÏit˘…

Urãitû. Tatínek se jednoznaãnû zhlédnul v mé krásné star‰í
sestfie. Byla opravdu krásná a já se v ní zhlédla taky. Doufala
jsem, Ïe jednou budu taky taková, ale ona mû utfiela. ¤ekla mi:
ty nebude‰ nikdy jako já, ty bude‰ takovej hrom do police. No,
tak jsem to mûla nalajnovan˘.

Jaké bylo manÏelství tv˘ch rodiãÛ?

Myslím, Ïe maminka tatínka milovala a obdivovala. Tatínek
mûl maminku nepochybnû rád, ale byl velk˘ egocentrik. Byl je-
dináãek, Ïenil se pozdû, aÏ ve tfiiatfiiceti letech a byl to lev saló-
nÛ. Îenám se líbil a maminka na nûj hodnû Ïárlila. To sice
nebylo vysloven˘, ale já to tak vnímala. Vztah m˘ch rodiãÛ byl tr-
val˘, ale podle mého maminka touÏila b˘t víc milovaná a já mám
pocit, Ïe jsem nûjak nasála tu citovou nenasycenost, kterou jsem
v rodinû vnímala.

Kdo vás dûti v rodinû trestal?

Zásadnû maminka. Mûla naprosto konkrétní pfiedstavy
a lpûla na jejich plnûní. Pozdûji jsem si vybavila, Ïe nás dokázala
milovat jen tehdy, kdyÏ jsme se chovali podle jejích pfiedstav.
Jakmile to bylo jinak, setkali jsme se s nelibostí. Mûla jsem s tím
velké problémy, protoÏe jsem byla temperamentní dítû s v˘-
stfiedními nápady. Jimi jsem maminku uvádûla do rozpakÛ, pro-
toÏe ona si pfiála, abychom se chovali spoleãensky dokonale. Byli
jsme vydrilovaní, museli jsme se chovat perfektnû. Mû ten dril
‰tval! ¤e‰ila jsem to útûkem. Toulala jsem se uÏ jako malá holka.
Milovala jsem prostor, louky, kde jsem byla sama. Pamatuju se,
Ïe v kaÏdém tátovû dopise z vûzení bylo: Zuzanko, prosím tû, ne-
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toulej se, maminka má starost! Ale to toulání pro mû bylo dÛle-
Ïit˘, potfiebovala jsem svobodu. Neustálej tlak – pfiiãísni se,
Zuzanko, takhle se nechovej, tohle nedûlej, to nesmí‰, to pro mû
bylo dûsiv˘ utrpení.

Z takového vztahu s matkou musely

pramenit tvoje pocity viny…

Maminka byla velká manipulátorka a manipulovat druh˘m,
zvlá‰È pak dítûtem, pomocí pocitu viny je ten nejsnadnûj‰í a nej-
zloãinnûj‰í zpÛsob. Ona to nedûlala vûdomû. Se mnou a s m˘mi
sourozenci manipulovala z pozice síly. KdyÏ jsme byli malí, po-
tfiebovali jsme ji a byli na ní závislí, tak jsme to nevnímali. Ale
pak, kdyÏ jsme se zaãali vyvíjet a nesplÀovali pfiitom její pfiedsta-
vu, bylo zle. Dala nám to tvrdû pocítit právû tím, Ïe vzbuzovala
pocit viny. Tfieba ve mnû za to, Ïe moc hlasitû vykfiikuju a mávám
pfii konverzaci rukama a skotaãím a blbnu.

Vidí‰ rozdíl mezi tvou matkou a sebou jako matkou?

Hlavní rozdíl vidím v tom, Ïe mû moje dcery zajímají.
Miluju je jako svoje dûti a obdivuju je jako osobnosti a v‰echno s
nimi mû baví! Poslouchám, jak si mezi sebou povídají, vnímám,
jak spolu jednají, jak s námi mluví, vím, co je zajímá a co ne.
Vlastnû od jejich dûtství je nejvût‰í vzrÛ‰o pozorovat, jak se je-
jich osobnosti vyvíjejí, jak zrajou jako lidi. TakÏe zpûtnû nechá-
pu, jak je moÏn˘, Ïe my jsme na‰i maminku jako osobnosti
nezajímaly.
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A co ji tedy na vás zajímalo?

Jak prosperujeme ve ‰kole. To byla vÏdycky první otázka: co
bylo ve ‰kole? A tatínek, kdyÏ bylo vysvûdãení, je‰tû dodal: jsi nej-
lep‰í? Ale já vÏdycky byla druhá nejlep‰í. Na prvenství jsem to ni-
kdy nedotáhla. Tatínek byl zklamanej a maminku navíc zajímalo,
jak se chováme, jak se prezentujeme. Dekorum, bonton, to pro
ni bylo dÛleÏit˘.

Tebe zajímalo, jak se prezentuje‰?

JeÏí‰, to mû nezajímalo nikdy! Je‰tû to tak! Co si lidi myslí,
vÏdycky zajímalo rodiãe. Nechápu to. Mû zajímá, co si myslej
moje dcery o mnû. Co si o mnû myslí mÛj muÏ, vím. Vím, Ïe si
mû váÏí a Ïe mû má rád. A pak mi záleÏí na pfiátelích. Co si o mû
myslí lidi, je mi fuk.

Jaká jsi proÏila Ïivotní pfiátelství?

Py‰nû se domnívám, Ïe mám pro pfiátelství nadání. VÏdycky
jsem ho brala váÏnû, moÏná i proto, Ïe v dûtství, kdy jsem neby-
la takfiíkajíc politicky korektní, se mnou dûti nesmûly kamarádit
a já tím trpûla. Chtûla jsem mít kamarády. Pfiála jsem si mít pfií-
telkynû, ãasto jsem b˘vala zklamaná. MÛj muÏ mi fiíkal – pfiál
bych ti takovou pfiítelkyni, jako jsi ty sama. No a nakonec se mi
to podafiilo, mám tebe a Ilonu. V mém Ïivotû není nesplnûného
pfiání.

Mûla jsi dívãí sny?

Svého budoucího muÏe jsem si pfiedstavovala jako tatínka,
kterého jsem milovala. V mé lásce k nûmu byla obrovská dávka
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soucitu. Tatínek odjíÏdûl v nedûli noãním vlakem na Slovensko
a já se pamatuju, jak jsem stála u okna a dívala se, jak odchází.
Byl nemocnej a pohyboval se jako zlomenej ãlovûk. Na jeho si-
luetu nikdy nezapomenu. KdyÏ nebyl doma, dívala jsem se na
jeho fotku, mám ji vedle na zdi a fiíkala jsem: Tatínku, miluju tû
a pfieju si, abys byl ‰Èastnej, nemusel jezdit na to pitom˘
Slovensko, mohl b˘t s námi, abychom se mûli dobfie, mûli pení-
ze a nemûli starosti. V té lásce k tátovi byl vÏdycky pfiítomnej
soucit. Snad proto mû zajímali muÏi, ktefií mû nûjak˘m zpÛso-
bem dojímali.

Jak sis budoucího muÏe pfiedstavovala?

Jako ãlovûka laskav˘ho, vzdûlan˘ho, inteligentního, kulti-
vovan˘ho, s pevn˘m charakterem a smyslem pro humor. Jako
byl tatínek. Myslím, Ïe se mi ten sen splnil. Osud mû odmûnil.

Jak jsi procházela od dívãích snÛ

skuteãn˘m manÏelstvím?

Byla jsem celoÏivotní vá‰nivá ãtenáfika odkojená roman-
tickou literaturou a moje pfiedstava o lásce a manÏelství byla
naprosto romantická. Zákonitû jsem musela narazit, a to se ta-
ky stalo. Do svého muÏe jsem se osudovû zamilovala, byla to
láska na první pohled. Romantické pfiedstavy se ale brzy uká-
zaly jako fale‰n˘ a já si s tím dlouho nevûdûla rady. Vzali jsme
se po krátké známosti, protoÏe jsem pfii‰la do jiného stavu.
S miminkem Juditou jsme se odstûhovali z Prahy sem na sa-
motu do staré chalupy, kde nebyla elektrika a netekla voda.
A zaãali jsme hned natvrdo, z romantiky nezbylo nic. Navíc
manÏelova rodina mû pfiijala jako cizí tûlísko do oka. S tím
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jsem hodnû zápasila a ztíÏilo nám to zaãátky, protoÏe jsem si
pfiipadala nepfiijímaná. MÛj muÏ byl zaskoãen rychl˘m v˘vojem
situace, naráz se z h˘ãkaného syna stal manÏel a otec. S touhle
odpovûdností bojoval víc neÏ já. Já ji pfiijala okamÏitû, ale mÛj
muÏ se je‰tû dlouho choval jako syn své matky, ne jako manÏel
své Ïeny. Jako manÏel a otec se zaãal chovat aÏ po smrti své
matky, tehdy teprve dozrál a zdospûlel.

Jak jste tady Ïili?

Od rána do veãera jsem pracovala. Brala jsem v‰echno tak,
jak to pfiicházelo, aniÏ bych cokoliv hodnotila. Zpûtnû to hodno-
tit mÛÏu, ale tenkrát jsem se tím nezab˘vala. Pfiála jsem si b˘t
milována. A samozfiejmû tak, jak uÏ jsem to mûla v sobû zakódo-
van˘. Milovaná jsem se necítila, protoÏe projevy lásky mého mu-
Ïe byly naprosto odli‰n˘ od m˘ch pfiání. On sám se s tím poctivû
pral a já si myslím, Ïe na‰e poctivost, jeho i moje, se stala zá-
kladním kamenem na‰eho manÏelství. Kolikrát se mû kamarád-
ky ptaly, proã se na v‰echno nevyka‰lu a co dûlám v tak
nepfiívûtiv˘m a nepohodln˘m prostfiedí. Proã na tom tak lpím.
¤íkala jsem – protoÏe cítím, Ïe mÛj muÏ je poctivej ãlovûk a Ïe
to stojí za to. Nebije mû, nepije, nemá jin˘ Ïensk˘, tedy myslela
jsem si to, nosí domÛ vejplatu, chová se jako fiádnej manÏel, aÏ
na to, Ïe se cítím odstrãená. Ale to muselo jít stranou, protoÏe
nejdfiív byla první dcera, pak druhá, pak tfietí. On byl v˘bornej
otec, holky miloval a já se musela zkrotit ve sv˘ch pfiedstavách
o lásce.

On tfieba neumûl projevovat lásku tak, jak jsi chtûla.

Dneska jsem pfiesvûdãená, Ïe mû miloval tak, jak to doká-
zal, on to zkrátka jinak neumûl. Miloval mû tím, Ïe pracoval, sta-
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ral se o dcery, Ïili jsme spolu a pfiekonávali pfiekáÏky.

A co bys b˘vala chtûla?

Trvale jsem touÏila po zjevné lásce. Chybûly mi galantní
projevy, tûch se mi vûru nedostávalo. To byl rozdíl mezi tatínkem
a m˘m muÏem! MÛj tatínek byl galantní a se Ïenami to umûl.
KaÏdá si v jeho pfiítomnosti pfiipadala úÏasná. Já jsem si v pfií-
tomnosti svého muÏe úÏasná nepfiipadala. Naopak! Pravda, on
mûl svÛj problém – zodpovûdnost. Dlouho si na ni nedokázal
zvyknout. Zodpovûdnû se sice choval, ale nebylo to spontánní,
nepramenilo to z jeho hlubin, mûl s tím potíÏe. Byl zkrátka ne-
zralej, jak uÏ muÏi b˘vají.

Co si o muÏích myslí‰?

Mám je ráda, ale nûkdy je mi jich líto. Nejsou vybaven˘ pro
sloÏitosti Ïivota, jsou kfiehãí a potfiebujou zázemí. Ale nemám
jim to za zl˘. Îeny zkrátka dostaly od Stvofiitele daleko vût‰í por-
ci síly. Tak proã by nemohly dûlat sv˘m kfiehk˘m manÏelÛm zá-
zemí?

Ale ona Ïenská síla b˘vá ãasto zneuÏívaná…

Ví‰, Olgo, mû napfiíklad daleko víc zneuÏívaly takzvané pfií-
telkynû. VyuÏívaly mé dobroty, pohostinnosti, ‰tûdrosti. Ale ne-
vidûla bych to jako Ïenskou ãi muÏskou otázku, ale spí‰ jako
téma obecnû lidské. Nechala jsem se zneuÏít, tedy jsem byla zne-
uÏitelná jak muÏi, tak Ïenami. AÏ posléze jsem se nauãila bránit.
Byl to v˘sledek procesu. Bolestného, protoÏe já byla zneuÏitelná
opravdu snadno. Na spoustu dÛleÏit˘ch vûcí, které mi pomohly
emancipovat se, nemyslím jen vÛãi muÏÛm, ale vÛbec, jsem pfii-
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‰la aÏ po své tûÏké nemoci. Tehdy jsem dostala obrovskou ‰anci.
Jsem za ni vdûãná, protoÏe to v‰echno, co jsem si uvûdomila, co
mi do‰lo, je k nezaplacení. Jsem jinej ãlovûk. Cítím se vnitfinû
svobodná a jsem ‰Èastná. Kdyby nebylo mého souãasného pro-
blému s nemohoucí matkou, tak bych proÏívala období, na kte-
ré bych si vÛbec nemohla stûÏovat.

Jaká to byla nemoc?

V sedmaãtyfiiceti letech jsem mûla mozkovou pfiíhodu. Rok
jsem proÏila ve velk˘ch obavách o sebe, rok jsem na sobû praco-
vala. Nedovolila jsem strachu, aby se ve mnû zahnízdil, dennû
jsem pfiekonávala nûco, co jsem si pfiedsevzala a postupnû jsem
se zbavovala strachu o sebe. Po roce se zjistilo, Ïe jsem v na-
prost˘m pofiádku. Nemoc je ‰ance, zrovna tak jako krize vztahu
je ‰ance. Lidi se bojí nemoci, krizí, konfliktÛ – a to je blbost, pro-
toÏe to v‰echno má oãistnou sílu. KdyÏ se dokáÏe‰ postavit kon-
fliktu, kdyÏ dokáÏe‰ fie‰it krizi, má‰ ‰anci a dostává‰ se dopfiedu.
Jsi na cestû a ta cesta má smûr. To je ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í: b˘t
na cestû a jít dopfiedu.

Kam bys chtûla dojít?

To nevím, nemám nûjak˘ konkrétní cíl. Chtûla bych b˘t
dobrej ãlovûk. Pfiála bych si, aby mÛj Ïivot mûl smysl, abych tu
nebyla zbÛhdarma. Chci vyuÏít ‰ancí, které jsem dostala a darÛ,
které jsem dostala.

V prÛbûhu Ïivota se ãlovûk osvobozuje od pfiedsudkÛ nebo

nûkter˘ch sv˘ch vlastností. Jaká jsi b˘vala dfiív?

Ve mnû byla v˘razná snaha zavdûãit se druh˘m. Od toho
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jsem se osvobodila, stejnû jako od sv˘ch komplexÛ ménûcennos-
ti, zaplaÈbÛh za to. Zbavila jsem se i pocitu, Ïe nejsem pfiitaÏlivá,
protoÏe pfiitaÏlivost nespoãívá jen v kráse. âasem jsem se zbavi-
la i nûkter˘ch pocitÛ viny. Tfieba toho, Ïe jsem ‰patná matka. Po
své nemoci jsem zjistila, Ïe to není pravda, Ïe jsem dobrá matka.
Byla jsem ve sloÏité situaci, dcery ode‰ly z domova a já to tûÏce
nesla. Zaskoãilo mû to, protoÏe jsem se povaÏovala za osvícenou
matku, která si zakládá na nezávislosti své i sv˘ch bliÏních.
Naopak jsem se bála, Ïe holky budou na mnû závislé, protoÏe
jsme Ïili na samotû, nalepen˘ na sebe, v úzkém svazku. KdyÏ
ode‰ly, zjistila jsem, Ïe nastal pravej opak, Ïe jsem já pekelnû zá-
vislá na nich. Proplakala jsem dva roky. Byla jsem tak ne‰Èastná,
chovala jsem se tak po‰etile, Ïe kdyÏ si na to vzpomenu, tak se
stydím. Dûlala jsem Ïárliv˘ v˘stupy, mûla jsem hysterick˘ zá-
chvaty. MuÏ mi fiíkal, prosím tû, neblázni, vÏdyÈ to má tolik v˘-
hod, Ïe ode‰ly, mÛÏe‰ se vûnovat sama sobû. Odpovídala jsem mu
– vím to, ale kaÏdá ta v˘hoda mû bolí u srdce, já ty v˘hody ne-
chci! Teì po ãase uÏ vím, Ïe mûl pravdu, Ïe je to bezvadn˘, hol-
ky jsou vynikající. Ve velkém svûtû se zorientovaly, jsou
nezávisl˘, svobodn˘, máme krásn˘ vztahy. Ony nás mají rády, rá-
dy se vracejí, ale Ïádnou závislost na rodiãích, která by je svazo-
vala, necítí – a já jsem ‰Èastná.

Ty ses musela uãit myslet taky na sebe.

K tomu mi dopomohla nemoc. Do té doby jsem pro rodinu
dûlala maximum do roztrhání tûla a nikdy jsem to nebrala jako
obûÈ. AÏ kdyÏ jsem se musela starat jen o sebe a nebylo moÏn˘ se
angaÏovat pro nû, zjistila jsem, Ïe to mÛÏe b˘t i radost vûnovat
se sama sobû. 
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V manÏelství pfiicházejí krize, jak jsi je pfiekonávala?

Já jsem v manÏelství pfiekonala nespoãetnû krizí a nûkdy
jsem mûla pocit, Ïe jedna následuje druhou. Vypl˘valo to mimo
jiné z mé nedostateãné sebedÛvûry, taky jsem na svého muÏe
Ïárlila. Negativní roli sehrála i rodina mého manÏela, podepsala
se na mnû v˘raznû. Mnohokrát jsem balila kufry a chtûla odejít.
Nûkolikrát jsem to vzdávala, ale vÏdycky jsem si vãas uvûdomila,
Ïe nemám právo odejít, protoÏe bych ode‰la s dûtmi, které milu-
jou svého tatínka a on miluje je. Cítila jsem, Ïe nemám právo
vzít jim otce a vzít jim rodinu. Vyplakala jsem mnoho slz a sna-
Ïila se o tom, co proÏívám, mluvit. Mûla jsem velk˘ ‰tûstí, Ïe to
Kája neodmítal. Nenechávala jsem si svoje pocity pro sebe.
VÏdycky jsme spolu mluvili otevfienû – a to je vûc, za kterou jsem
mu vdûãná.

To ale vÛbec není bûÏn˘, Zuzano!

To vÛbec není bûÏn˘. Rozhovor, dialog, není ani v rodinû
bûÏná vûc a já musím fiíct, Ïe aÈ jsem fiíkala cokoliv, vÏdycky mi
naslouchal. Ne Ïe by reagoval tak, jak jsem si pfiedstavovala, to
ne. Mnohdy na‰e fieãi a hádky skonãily naprostou krizí, ale cítila
jsem, Ïe mám otevfiená vrátka. Vûdûla jsem, Ïe i on chce na na-
‰em vztahu pracovat, Ïe nechce, abychom se roze‰li. Ná‰ vztah
byl zkrátka osudovej nejen z mé strany. Vûdûla jsem jasnû, Ïe ni-
kdy nebudu Ïádného jiného muÏe milovat tak jako jeho a mys-
lím, Ïe to vûdûl nebo alespoÀ tu‰il i on.
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Ty jsi, Zuzano, dnes vzácná absolventka

dlouhodobého manÏelství!

Moje manÏelství je ponûkud netypick˘, protoÏe jak to tak
vidím, vût‰ina manÏelství kolem nás zaãínala náramnû a postup-
nû vychládala a odeznívala. Buì do ztracena nebo do rozvodov˘-
ho dramatu. Ale na‰e manÏelství ‰lo od pûti k desíti, ne od desíti
k pûti. V‰echny potíÏe a trápení jsme pfiekonali. V˘voj na‰eho
vztahu ‰el paralelnû s mou cestou hledání sebe sama. KdyÏ se
ohlídnu, musím fiíct, Ïe to bylo tûÏk˘, bolestn˘, ale stálo to za to.
Dneska vím, Ïe já zajímám jeho a on zajímá mû, já miluju jeho,
on miluje mû.

Ná‰ vztah mû naplÀuje uspokojením, kter˘ ãlovûk má, kdyÏ
se cítí jistej. Jsem pfiesvûdãená, Ïe nás mÛÏe rozdûlit jen smrt,
a to je krásnej pocit, Ïe se mÛÏeme jeden na druh˘ho spoleh-
nout. KdyÏ si to obãas uvûdomím, tak jsem ‰Èastná. Pfiedstav si,
Olgo, já jsem v manÏelství ãím dál ‰Èastnûj‰í! Já nevím, jestli ne-
jsem úchyl!

Jak ses cítila jako Ïena v domácnosti

ve smyslu spoleãenském?

Klasickou Ïenou v domácnosti jsem byla asi deset let, po-
zdûji jsem do rodinné pokladny zaãala finanãnû pfiispívat, praco-
vala jsem ale doma. I tak jsem si uvûdomovala, Ïe statut Ïeny
v domácnosti je mizernej. PÛvodním vzdûláním jsem keramiãka,
mám keramickou ‰kolu s v˘tvarn˘m zamûfiením. V oboru jsem
pracovala jen do svatby. Pak jsem uÏ byla v domácnosti a kdyÏ
dûti odrostly, zaãala jsem se Ïivit jako odûvní v˘tvarnice. Teprve
pfied dvûma roky jsem i to povûsila na hfiebík a jsem opût Ïena
v domácnosti, i kdyÏ ne klasická. Pletu dál sv˘m stál˘m zákazni-
cím, ale neprovozuju uÏ ambiciózní pletení na v˘stavy jako dfiív.
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Oficiálnû jsem spolupracovnice svého muÏe. On má nároãné po-
volání a já mu dûlám ve‰keré zázemí.

Na Ïeny v domácnosti se mnoho lidí je‰tû

dnes dívá skrz prsty, jako by se flákaly.

Pfiesnû tak to je. Vzpomínám na reakce své tchynû, která –
aã byla celoÏivotnû Ïenou v domácnosti, o mnû fiíkala – ona ne-
dûlá. To byl její termín, kter˘m popisovala mou existenci – ona
nedûlá. BohuÏel si to mysleli i moji sourozenci, takÏe to nebylo
jen ze strany tchynû. Taky nûktefií na‰i pfiátelé se domnívali, Ïe
bych mûla „nûco dûlat“, napfiíklad psát romány nebo nûco po-
dobnû interesantního.

Tys ov‰em dfiela od rána do veãera…

A tû‰ila jsem se na to, aÏ v‰ichni usnou, Ïe si budu moct
ãíst. âetla jsem jen v noci, protoÏe jsme mûli sloÏit˘ hospodáfi-
ství. Ovce, králíky, slepice, dal‰í zvífiata. A domácnost bez tekou-
cí vody. Deset let jsme Ïili bez elektriky, topili dfievem. K tomu
tfii malé dûti. Kdo nûco podobného nezaÏil, nedovede si to pfied-
stavit. Nemohla jsem si stûÏovat na pfiebytek volného ãasu a ‰tva-
lo mû, kdyÏ si nûkdo myslel, Ïe bych k tomu v‰emu mûla chodit
do práce, tfieba nûkam do kanceláfie.

¤ekni mi, jak je pro tebe dÛleÏitá láska?

VÛbec nejdÛleÏitûj‰í ze v‰eho. Láska, zdraví, láska.
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Proã zrovna láska?

Naã mafiit slova, v‰echno najde‰ v Bibli. Kdybych mûla
v‰echno bohatství svûta, ale lásku ne, nic nejsem. V‰echno po-
mine, jen láska zÛstane. Láska vûfií, doufá a nikdy nepadá!

A co sex?

Patfií k dobr˘m vynálezÛm, je to radostná záleÏitost, dobrá
vûc – a zaplaÈpánbÛh za kaÏdou radost. Intimnosti ti mÛÏu fiíct
mimo kameru, jestli tû nûco konkrétnû zajímá. Ale obecnû mám
dojem, Ïe se role sexu ponûkud pfieceÀuje.

Jsi ráda, Ïe jsi Ïena?

Jsem ráda, Ïe jsem Ïena. Nikdy jsem se jinou alternativou
nezab˘vala. Zfiejmû proto, Ïe jsem se se sv˘m Ïenstvím nedosta-
la nikdy do konfliktu. Kupodivu, protoÏe jsem mûla komplexy
ménûcennosti, Ïe nejsem dost hezká. Ale to, Ïe jsem Ïena, mi ni-
kdy nevadilo.

Nezdá se ti, Ïe je Ïivot Ïeny bohat‰í?

Urãitû. Proto je mi taky líto muÏÛ. Jejich Ïivot mi pfiipadá
jednostrann˘, zamûfien˘ na kariéru, na sebeuplatnûní. Îivot Ïe-
ny je citovû bohat‰í, mimo jiné i pro schopnost sebeobûtování.
KdyÏ má‰ dûti a stará‰ se o nû jak nejlíp umí‰, dává‰ jim kus se-
be, tak to dávání tû obohacuje. Îena je uzpÛsobena na to dávání.
âím víc a rad‰i dává‰, tím víc dostává‰.
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Bojí‰ se stárnutí?

Stra‰nû se bojím stárnutí. Naprosto naivnû jsem si myslela,
Ïe znamená vrásky. MÛj ty boÏe, stárnutí je pfiedev‰ím úbytek sil
a já uÏ vím, o ãem to je. Dfiív jsem zastala tolik práce, v‰echno
mi ‰lo od ruky. No a teì uÏ to není ono.

Nezdá se ti, Ïe ten úbytek energie je dobr˘ k tomu,

aby se ãlovûk zastavil? A naãal z jiného soudku?

âas k zastavení je Ïivotnû dÛleÏit˘ a to vÏdycky, nejen kdyÏ
ti ub˘vá energie. KdyÏ mám za sebou velk˘ kus práce, ráda ne-
dûlám nic. Jen se tak dívám a pozornû si prohlíÏím vûci kolem
sebe. Nebo sedím a pfiem˘‰lím. Srovnávám si to v hlavû, abych
v ní nemûla zmatek. Abych vûdûla, jak dál.

Jak se vyrovnává‰ s tím, Ïe ti umírá máma?

Tenhle poslední pÛlrok byl snad nejtûÏ‰í v mém Ïivotû.
V‰echny mé manÏelské problémy nejsou nic proti tomu, co
jsem proÏívala a co proÏívám teì. Musela jsem pfievzít odpovûd-
nost za svou matku. Za matku, které jsem se vlastnû cel˘ Ïivot
bála. Teì najednou vidím, Ïe je na mnû naprosto závislá a pro
mû není jednoduché se s tím vyrovnat. Pfievzala jsem odpovûd-
nost i za její budoucnost, o které nevím, jak bude dlouhá.
Osobnost mé matky se naprosto promûnila. Z té silné Ïeny, kte-
rá nafiizovala a byla nekompromisní, je úplná chudineãka.
Sedím u ní, ona se na mû dlouze dívá, drÏí mû za ruku a pak tfie-
ba fiekne, Ïe jsem jedin˘ smysl jejího Ïivota, Ïe kdybych já ne-
byla, tak by nemûlo smysl Ïít To jsou siln˘ okamÏiky a já bych si
pfiála, abych cítila lásku, ale nedafií se mi to. Chtûla bych ji tak
milovat, jak ona teì miluje mû. Její pfiání je, aby byla moje dû-
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Èátko, ale já to nedokáÏu pfiijmout! Ve mnû jsou pofiád ty star˘
rodinn˘ scénáfie, rozumí‰, ona i v té bezmocnosti pro mû je po-
fiád tou silnou manipulující Ïenou. Udûlám pro ni cokoliv, ale
pfiála bych si to dûlat s láskou. S takovou láskou, s jakou jsi ty,
Olgo, peãovala o svoji matku. To ti závidím. Pfiála bych si, abych
svou matku milovala.

MoÏná se i toho doãká‰.

To nevím. BoÏe, je to tak tûÏká situace. Cítím takovou zod-
povûdnost! VÏdycky jsem byla zodpovûdnej ãlovûk, ale tohle je na
mû docela dost. Zodpovûdnost za vlastní dûti je proti tomu hraã-
ka. Ale za vlastní matku? Mám problém pfiesmûrovat se do té
osoby, která má teì b˘t vÛãi ní dominantní. Pfiála bych si b˘t na-
plnûná láskou a necítit nenávist. Ale já mûla vÛãi své matce v po-
sledním pÛlroce nûkolikrát záchvat nenávisti a byla jsem z toho
ne‰Èastná. Pfiála bych si nemít v sobû Ïádné negativní city. Ale
b˘vám rozsypaná, pfiiãítám to i psychickému vyãerpání, protoÏe
problémy s matkou fie‰ím sama. MuÏ mi pomáhá psychicky, ji-
nak ne, má toho v práci dost a pak, mám pfiece sourozence, tak-
Ïe to po nûm ani nepoÏaduju. Moji sourozenci mají svÛj Ïivot,
a tak to v‰echno zÛstalo na mnû. Jen doufám, Ïe mi s jarem pfii-
jde nová síla a podafií se mi získat nov˘ postoj k matce, kter˘ nám
obûma bude k uÏitku.

To je ìábelsk˘, jak nás to dûtství

v‰echny poznamenává…

Vûfiím tomu, Ïe je ãlovûk determinován geneticky nebo osu-
dem a pak silnû pÛsobením rodiãÛ. Ani bych nepouÏila slovo v˘-
chova, ale pÛsobení. Nepamatuju si, Ïe by mû rodiãe nûjak zvlá‰È
vychovávali, ale rodinn˘ model se mi tak obtiskl do podvûdomí,
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Ïe jsem se s ním pak obtíÏnû vyrovnávala, protoÏe byl pro mû ne-
vyhovující. A vÏdycky je co mûnit, protoÏe jsme jiní neÏ rodiãe.

Kdybys mûla z dosavadního Ïivota nûco

vypustit, co by to bylo?

Nevynechala bych nic, protoÏe v‰echno, co mi Ïivot posta-
vil do cesty, mûlo smysl a v˘znam pro dal‰í smûfiování, o tom
jsem naprosto pfiesvûdãená. V‰echno má svÛj v˘znam, vãetnû bl-
bejch vlastností, kter˘ ãlovûk má, a vãetnû blbejch událostí, kte-
r˘ ho potkaly. Ne, ze sv˘ho Ïivota bych nevypustila nic

VzpomeÀ na chyby, které jsi dûlala.

Tûch bylo hodnû, mnohé bych ráda vzala zpátky, ale já nic
nedûlala se zl˘m úmyslem. VÏdycky jsem dûlala to, co jsem udû-
lat musela. Konkrétnû mû trápí chyba, které jsem se dopustila na
prostfiední dcefii, vlastnû vÛãi v‰em dcerám jsem se dopustila
mnoha chyb, ale nikdy ve zlém úmyslu. Chyby jsem udûlala pro-
to, Ïe to jinak ne‰lo. Jé, já bych toho brala zpátky, ale ty ví‰, jak
na to?

¤ekni, mÛÏe Ïenská vydrÏet s jedním muÏem,

aniÏ by pohlédla na jiného?

Urãitû ne, nepohlédnutí na jiného muÏe není moÏné. Mnû
se to pfiihodilo nûkolikrát bûhem manÏelství, hodnû jsem se za-
milovala, ale bylo to vÏdycky v období, kdy jsem se cítila nemi-
lovaná, trápilo mû to a byla jsem ne‰Èastná. A do cesty mi pfii‰el
muÏ, kter˘ mû zaujal, kter˘ se zamiloval do mû a já se pak zami-
lovala do té jeho lásky, protoÏe ta mi scházela. To se mi opravdu
nûkolikrát stalo, byla jsem platonicky hodnû zamilovaná. Nikdy
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jsem tu lásku nenaplnila, protoÏe to bylo technicky nemoÏn˘.
Byla jsem s dûtmi na samotû a kdyby to i bylo technicky moÏn˘,
nevím, co bych dûlala. MoÏnost se nenaskytla, ale mnû to tak sta-
ãilo, cítila jsem se milovaná, sama jsem byla zamilovaná.
Pamatuju si, Ïe jsem se vÏdycky snaÏila, aby to na mnû mÛj muÏ
nepoznal. Nechtûla jsem ho trápit, dobfie jsem vûdûla, jak to
chutná.

TvÛj muÏ to dneska v‰echno ví?

Dnes ano, ale uÏ to není dÛleÏité.

Jak˘ byl tvÛj nejsilnûj‰í motiv neuskuteãnit

ta platonická zamilování?

To nebyl motiv, já nemûla moÏnost lásku realizovat. Na sa-
motû se tfiemi dûtmi ne‰lo mít milence. Musela bych podnikat
riskantní kousky a musely by to vûdût dûti. Navíc jsem 
mûla komplex, fiíkala jsem mu kareninovskej, bála jsem se, 
Ïe kdybych mûla milence, kdybych uskuteãnila své lásky, tak bu-
du potrestaná. To je tûÏk˘ reziduum mé katolické v˘chovy.

Co si myslí‰ o nevûfie?

Vím, Ïe existuje a Ïe je nûkdy tûÏké se jí ubránit. Jsou situ-
ace, kdy se pfiihodí. Netroufám si ji odsuzovat.

Ona se tfieba pfiihodí proto, Ïe manÏelství je nároãné, ob-

tíÏné, je tam hodnû povinností a pak pfiijde

ta touha romantická…

Bude to jeden z dÛvodÛ. Sama jsem mûla nûkolikrát namá-
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le, ale nakonec mû kromû zábran vÏdycky zachránil mÛj muÏ.
KdyÏ uÏ to vypadalo, Ïe dojde k nejhor‰ímu, tak on jednodu‰e
v‰echny ty moje potenciální milence pfiesvítil. Málo platn˘, mÛj
muÏ je osudovka.

Co si nejvíc pfieje‰?

Abych mûla sílu jít dál. Abych byla vyrovnanej, vnitfinû svo-
bodnej ãlovûk, abych mûla v du‰i klid a mír.

CoÏ je touha, moÏná v˘hoda jinak

nev˘hodného stárnutí.

Stárnutí není nutnû jen nev˘hodné. Pravda je, Ïe za pozná-
ní platí‰ stárnutím a dá se to i otoãit, Ïe stárnuítí pfiiná‰í 
poznání. Já bych tfieba to poznání za nic nevymûnila. Nechtûla
bych omládnout, vrátit se do nûjaké minulé fáze svého Ïivota.
Ani za nic! Samozfiejmû bych si pfiála b˘t krásnûj‰í a vypadat
mlad‰í, ale to je tak v‰echno. V kaÏdém mém dni byla radost
a bolest a v‰echno, co tam mûlo b˘t.

Jak vidí‰ Ïivot padesátileté Ïeny?

Jako dramatick˘ soubûh mnoha událostí. Dûti odcházejí
z domova, do vlastního Ïivota se vplíÏilo klimakterium, rodiãe
onemocní nebo pomalu umírají a ty se o nû musí‰ starat. Na to
v‰echno je potfieba hodnû síly a energie, která vlastnû taky po-
malu odchází. Ale na druhou stranu, kdyÏ ti zÛstane schopnost
radovat se ze Ïivota, Ïije‰ dobr˘ Ïivot. A kdyÏ je tvÛj Ïivot dobr˘,
je úplnû jedno, kolik let ti právû je.
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Ale potom pfiijde stáfií a potom pfiijde smrt…

Pfiála bych si, abych se nebála umírání a smrti.

Myslí‰ i na tu vlastní?

Nejen na ni. Nebojím se smrti, ale umírání. Toho se bojím.
Ale tfieba i to bude zajímav˘.

Ty jsi opravdu zvûdavá Ïenská!

Jsem otevfiená kaÏdému poznání, nebráním se niãemu.
V Ïivotû jsem se nebránila ani utrpení, ani bolesti. Mûla jsem i ta-
kové ponauãení, které jsem se snaÏila pfiedat sv˘m dcerám: ne-
vyh˘bejte se bolesti, bylo by to na úkor radosti. Jestli se chcete
v Ïivotû radovat a b˘t ‰Èastné, postavte se k trápení a bolesti ãe-
lem. Myslím, Ïe tohle se mi cel˘ Ïivot dafiilo.
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svobodné povolání, maluje obrazy

Ïije s rodinou na vesnici u Blatné



Život je příležitost pro lásku

Moje dûtství bylo krásné, protoÏe bylo plné velk˘ch citÛ. Za
chvilku mi bude padesát, tak uÏ vím, Ïe láska je tam, kde se ãlo-
vûk cítí dobfie a kde se mÛÏe soustfiedit. 

Jaká byla tvoje rodina?

Narodila jsem se v roce 1951 v Ostravû. UÏila jsem si dû-
deãka Isiãenka, otce mé maminky, do pouh˘ch ãtyfi let, protoÏe
dûdeãek umfiel brzy. Pocházel z Ukrajiny, proto taky to kfiestní
jméno Irina, které mám po mamince. Dûdeãek byl dÛlní inÏen˘r,
proto pfii‰el do Ostravy. Moji rodiãe studovali v Praze hudební
konzervatofi. Druh˘ dûdeãek, tatínek mého tatínka, byl uãitel na
strunné nástroje – balalajka, citera, kytara a tak dál. Tohoto dû-
deãka Przebindu, kter˘ pochází z Krakova, jsem si já nejvíc ze
sv˘ch sourozencÛ uÏila. 

Táta nechtûl, aby maminka chodila do práce. Kdekdo si
myslí, Ïe Ïena, kdyÏ zÛstane v domácnosti, vlastnû nepracuje.
Ale maminka se vûnovala plnû rodinû, mûla ãtyfii dûti a manÏela,
kter˘ se zase úplnû vûnoval svému umûní. Na‰e maminka praco-
vala na pln˘ úvazek, jenom tûch ko‰ilí bíl˘ch vyprat a vyÏehlit.
Tatínek dirigoval, rÛznû pfiijíÏdûl a zase odjíÏdûl a byl 
doma vzácn˘ host. Maminka Ïehlila do dvou hodin do rána a ãe-
kala oddanû na svého muÏe. Nikdy ne‰la spát dfiív, dokud tatínek
nepfiijel. On jí nedovolil chodit do zamûstnání, uãit tfieba na kon-
zervatofii, protoÏe to by znamenalo pro nás ãtyfii dûti chodit do
‰kolní jídelny, do druÏiny a tatínek by nemohl dûlat kariéru, kte-
rou udûlal. A to na‰e dûtství nádherné bychom nemûli, kdyby
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maminka nebyla v domácnosti.
KdyÏ jsem byla o hodnû mlad‰í, tak jsme jednou s mamin-

kou sedûly na terase v Beskydech a povídaly si jako dvû kama-
rádky poté, co jsme se vrátily z bájeãn˘ho koncertu BoÏeny
Steinerové. ¤íkala jsem mamince, kdybys dûlala kariéru, mo-
hlas taky tak nádhernû hrát. A maminka odpovûdûla, Ïe by zno-
vu chtûla b˘t s námi doma a ãekat na sv˘ho milovan˘ho muÏe.
Ani jednou maminka nezaváhala, ani jednou, to je moje zku‰e-
nost.

A jak bys na takovou otázku odpovûdûla ty?

Já jsem nedûlala kariéru ve smyslu sláva, nic jsem nehoni-
la, netlaãila jsem na to. Od patnácti let bydlím mimo rodné mûs-
to, po rÛzn˘ch podnájmech. KdyÏ mi bylo sedmnáct let a pfii‰la
ruská okupace, byla jsem vylouãena ze v‰ech stfiedních ‰kol v re-
publice a tatínek mû zachránil, Ïe pro mû pfiijel, protoÏe mû trá-
pili a vysl˘chali nûjak˘ cizí lidi v Uhersk˘m Hradi‰ti. Tak jsem
pak udûlala maturitu v Ostravû na stfiední prÛmyslové ‰kole sta-
vební. V osmnácti letech se mi narodilo dítû. Ale abych mohla
studovat Akademii, utekla jsem z domova. Utekla jsem do Prahy,
protoÏe to byl mÛj sen dûlat AVU, tatínek se zlobil a asi pÛl roku
se mnou vlastnû nemluvil. KdyÏ jsem telefonovala domÛ, tak za-
vûsil nekompromisnû telefon, protoÏe byl na mû hodnû pfiísn˘.
KdyÏ jsem se vrátila poprvé domÛ, mûla jsem stoh kreseb, které
jsem rozloÏila v hudebním pokoji, a ukryla se do svého pokojíã-
ku. Tatínek si to v noci prohlídl, pak ráno pfii‰el, pohladil mû, nic
nefiíkal, ‰li jsme na bájeãnej obûd do hotelu Palace a tam mi fie-
kl – chytrá hlaviãka, nûkdy se musí udûlat nûco zlého pro nûco
dobrého.
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Ty jsi utekla, kdyÏ uÏ jsi mûla dítû?

Utekla jsem od rodiãÛ, utekla jsem i od dítûte. Já byla v té
dobû tak ‰patná matka, Ïe jsem nechala miminko Kaãenku na
starost svojí mamince. Ale kdybych neutekla, tak zÛstanu prodá-
vat v obchodním domû Ostravica ponoÏky.

Jaké bylo manÏelství tv˘ch rodiãÛ?

Moji rodiãe se poznali jako studenti konzervatofie v Praze.
Mamince bylo patnáct, kdyÏ ji tatínek sezobl jako nejkrásnûj‰í
dívku, pianistku. Tatínek byl star‰í o tfii a pÛl roku, byl vy‰‰í neÏ
pan dirigent Neumann, a mûl nejmodfiej‰í oãi, byl prostû nej-
kouzelnûj‰í. Maminka si vybrala dobfie, vybrala si na‰eho otce.
Chodili spolu, mûli váÏnou známost a kdyÏ mamince bylo dvacet
let, museli ji rodiãe zplnoletnit, aby se na‰i vzali a ona nebyla to-
tálnû nasazená. Vzali se, mûli ãtyfii dûti a Ïili spolu cel˘ Ïivot ja-
ko kamarádi. Moji rodiãe spolu komunikovali, mûli vztah,
o kterém neumím ani tolik mluvit jako spí‰ namalovat nûjak˘
obraz.

Jak˘ byl tvÛj táta?

Teì to bylo pût let, co umfiel. Otec byl mÛj nejvût‰í kama-
rád. My jsme spolu hezky mlãeli. PÛsobil v ostravském rozhlase
aÏ do sv˘ch pûta‰edesáti let. Byl hudebním reÏisérem a dûlal
scénické hudby pro divadlo a pro film, takÏe ve dne v noci ne-
spal a já jsem vyuÏívala kaÏdou moÏnost, abych s ním byla
v kontaktu. TakÏe tfieba fiízky, co mu maminka upekla, jsem se-
brala a do toho Rozhlasu jsem s tûm svaãinami, obûdy a veãefie-
mi bûÏela. A tatínek, protoÏe mû miloval, si mû tam nechal tfieba
do jedenácti. A v‰echno to doma pro‰lo, protoÏe to jistil. Já jsem
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vyuÏila nejvíc ze v‰ech ãtyfi sourozencÛ pfiíleÏitost b˘t s ním co
nejvíc.

KdyÏ tû miloval, tak ti dával asi sebevûdomí, ne?

Dával, dával mi sebevûdomí. A ví‰ jak? Îe byl na mû velmi
pfiísn˘. Byl to biã, a ten já mám stále nad sebou a mám ho nûkdy
i víc, neÏ je zdrávo. A pak trochu potfiebuju kamarády lékafie,
protoÏe mû dávají dohromady, abych se zklidnila. Pro mû je ‰tûs-
tí, kdyÏ mám klid. Otec, dokud Ïil, umûl vãas vycítit, jak jsem na
tom, a v mezních situacích mi okamÏitû pomohl. A od té doby,
co otce nemám, tak v tom tro‰iãku lítám, protoÏe moji manÏelé,
mûla jsem jich pár, ãas od ãasu se vdávám, to nevycítí. Ani je z to-
ho neobviÀuju, ani se na nû nezlobím, protoÏe cizí muÏi nemÛ-
Ïou mít k Ïenû tak intenzivní vztah, jako je mezi otcem a dcerou.

KdyÏ jsi vidûla model manÏelství rodiãÛ,

jaké jsi jako holka mûla sny o lásce?

Mûla jsem sen, Ïe nikdy nechci od táty, to byl mÛj dûtsk˘
sen. 

Samosebou Ïe jsem mûla velké lásky v první tfiídû, protoÏe
chlapci mi psali básnû a Pepík Pavlovsk˘ mi nosil aktovku od na-
‰eho domu aÏ ke ‰kole. To byl váÏn˘ vztah, protoÏe trval aÏ do
páté tfiídy. Byl nejvût‰ím klukem ze tfiídy a jmenoval se Josef ja-
ko mÛj otec. Já jsem oidipovsky po‰kozená dodne‰ka. KdyÏ je nû-
kdo Josef, tak si to pamatuju, a potom Jan, protoÏe mám syna
Jana, takÏe kdyÏ je nûkdo Honza a drÏí pohromadû a je to ãlovûk
inteligentní, jemn˘ a klidn˘, tak si ho taky umím oblíbit.
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Jakou jsi mûla pfiedstavu o muÏích?

Pfied prvním manÏelstvím jsem byla dûcko, protoÏe mÛj
první muÏ pfii‰el rodiãe Ïádat o ruku, kdyÏ mi bylo ‰estnáct. Byl
vyhozen jaksi, ne nûjak vulgárnû, ale byl vyprovozen z na‰eho
bytu m˘m tatínkem, kter˘ stále spûchal a pfii‰el domÛ jenom na
gáblík a zase spûchal do práce a ani si ho moc neprohlídl. První
manÏel mû uãil na stfiední umûleckoprÛmyslové ‰kole 
figurální kreslení a dûjiny umûní. Je otcem mé dcery Katefiiny,
která se mi narodila pfied maturitou. První svatba byla v osm-
nácti letech, ‰up z dûtství do manÏelství, nic moc. Je‰tû kdyÏ
jsem byla v jiném stavu, vrátila jsem se domÛ k rodiãÛm, takÏe
Katefiina je vlastnû quasi pát˘ dítû m˘ch rodiãÛ.

To první manÏelství jsi moc neuÏila,

takÏe jsi ‰la do dal‰ího… 

Ne‰la jsem hned do dal‰ího manÏelství. Ale maminka by-
la burÏoaznû vychovaná, pfiála si, aby bylo v‰echo v pofiádku. 
To znamenalo – kdyÏ uÏ má dcera dítû, je spoleãensky neú-
nosné, aby byla svobodná matka nebo rozvedená. TakÏe inze-
ráty v novinách, abych se vdala a takov˘ hlouposti. Pozdûji
jsme se tomu s maminkou smály. Potom jsem ‰la studovat na
Akademii do Prahy, kdyÏ Kaãence byl rok, a to neexistovaly
tehdy nûjaké vysoko‰kolské koleje, kde by mohla bydlet matka
s dítûtem. Kaãenka zÛstala u rodiãÛ v Ostravû a já jsem strá-
dala, st˘skalo se mi po ní. Na koleji jsem nevydrÏela, protoÏe mi
nevyhovuje dámská spoleãnost. Dodne‰ka nûjak˘ spoleãn˘ po-
kojíãky s holãiãkami, kter˘ mají v‰ude nûjak˘ serepetiãky, mû 
dûsí. Já mám ráda spí‰ klid, stroh˘ interiéry a b˘t sama. TakÏe
jsem si hledala rÛzné podnájmy a pÛjãovala byty. Konkrétnû je-
den kamarád se oÏenil do ·védska a u piva úplnou náhodou 
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fiekl – nevíte o nûkom, kdo by potfieboval bydlet, ta ãinÏe se
platí dopfiedu a já na to teì nemám. A já na to – nikomu uÏ ne-
fiíkej, já to beru. A to byla Vla‰ská 23 na Malé Stranû a tam jsme
s Kaãenkou bydlely a já pokraãovala ve studiu uÏ v klidu i s dí-
tûtem. To bylo v druhém roãníku na Akademii. 

KdyÏ jsi tak samostatná, na co potfiebuje‰ muÏe?

Jé, muÏe potfiebuju skoro na v‰echno, jenom nepotfiebuju,
aby mû tfieba Ïivili, aby mi kupovali boty, domy, auta, protoÏe
o to se umím postarat sama. Já potfiebuju muÏe na komuniko-
vání, pro muÏskej zpÛsob my‰lení, kter˘ mi vyhovuje. NemÛÏu
bez muÏsk˘ch prostû ani pracovat, ani nic. Já byla zvyklá komu-
nikovat s otcem, a protoÏe otec byl kum‰t˘fi, pohybovala jsem se
ve spoleãnosti kamarádÛ m˘ho táty.

Potfiebuje‰ muÏe jako ochranáfie?

KdyÏ zhubnu dvacet kilo za dva mûsíce, tak potfiebuju bo-
dyguarda, kter˘ znamená bezpeãí. Aby se mnou ‰el chlap a aby
pfii‰el vãas, na tom bazíruju. Málo je takov˘ch muÏÛ a kdyÏ se
nûkde takov˘ objeví, tak si toho váÏím a jsem schopná takového
muÏe i dost h˘ãkat, pokud si to zaslouÏí. A kdyÏ ne, no tak to
holt rozÏvejkat a vyplivnout, nedá se s tím nic jin˘ho dûlat.

Mûla jsi ãtyfii manÏelství, tím pádem jsi

znalkyní té instituce, co si o ní myslí‰?

Co si myslím o manÏelství jako o instituci? Moji rodiãe mû-
li krásné manÏelství. ManÏelství je dobrá vûc, protoÏe sám ãlo-
vûk je slabej a kdyÏ jsou dva, tak jsou silnûj‰í. Ale z mojí
zku‰enosti v manÏelství vypl˘vá, Ïe jsem si neumûla nikdy vy-
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brat. Já jsem si vlastnû nevybírala, byla jsem vybrána. Vypadala
jsem pfiíli‰ nûÏnû, mûla dlouh˘ vlásky, vypadala jsem jako víla
éterická, prostû jsem byla takovej ptáãek k sezobnutí. A chlapec,
kter˘ byl nah˘ jako lípa a nemûl tfieba na housku nebo na paná-
ka, a mnû se docela i líbil, protoÏe mnû se líbí chvílemi tfieba
huben˘ a hladoví chlapci, tak jsem fiekla – já mám, tak pojì, zvu
tû na veãefii. No a bylo z toho manÏelství. Tak to je asi tak
o m˘ch manÏelstvích. 

Dneska uÏ mi nehrozí b˘t ani mladá a uÏ se nestává, aby se
do mû zamiloval nûkdo jenom kvÛli m˘m zelen˘m oãím nebo
kvÛli tomu, Ïe umím rychle udûlat hostinu pro pût lidí a mám
doma jenom jednu rybu. Mám hodnû vûcí, které mÛÏu dávat, ale
ti moji manÏelé to brali nûjak samozfiejmû. ManÏelství je dobré
pro malé dûti. Ale kdyÏ uÏ je dítû hotov˘ ãlovûk, tak není nutno,
to je mÛj názor, setrvávat v manÏelství, které ‰kodí v‰em zúãast-
nûn˘m. Já vydrÏím ledacos, o mû by ani tak ne‰lo, já se mÛÏu nû-
kam odk˘blovat, ale to dûcko potfiebuje klid, vzdûlání
a soustfiedûní na práci. Mluvím teì o mém tfietím dítûti. Moje
dcera Alexandra uÏ má osm let, narodila se mi ve ãtyfiiceti letech
a já mám radost, Ïe se to dítû povedlo. Ona, kdyÏ si k nûãemu
sedne, tak zaãne a dokonãí to. A to jsou vlastnosti zdûdûné, to se
geneticky pfiedává.

A fiekni mi, co ti na manÏelství nejvíc vadilo?

Îe mi nûkdo stále d˘chá na krk, takhle zezadu, ví‰? A v‰ech-
no mi kontroluje a sleduje, i kdyÏ nedûlám nic pro nikoho ‰pat-
ného a vytváfií ve mnû pocit, Ïe dûlám nûco, co se nesmí nebo
nûco divného, nûco, co mu vadí, co ho niãí. A pak ta Ïárlivost, to
majetnictví, jako kdyÏ si Arab koupí, nechci fiíct Ïenu, to je ta-
kové vulgární, já nevím, tfieba velblouda a je jeho. Tak kdyÏ na
tom velbloudu chce jet na vejlet, tak jede na vejlet a kdyÏ má
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hlad, tak ho zabije a sní. A takov˘ já mám pocit z manÏelÛ, jak
se chovají ke sv˘m manÏelkám.

A proã jsi takov˘m manÏelÛm pofiád posluhuhovala?

Proã jsem jim dûlala bene? ProtoÏe jsem z takové rodiny,
mûla jsem tento model, tento vzor, protoÏe moje maminka dû-
lala pro otce první poslední, moje maminka otce h˘ãkala, ale
bylo to vzájemné. A já jsem to z rodiny pfievzala. Tfieba mÛj
vztah k tvému bratrovi byl krásn˘ dlouholet˘, nejdel‰í ze v‰ech
m˘ch vztahÛ, nemyslím nûjaké oficiální trvání od bumáÏky
k bumáÏce, jakoÏe je svatba a pak rozvod. Ten vztah vlastnû tr-
vá dodnes, je to otec mého syna Jana, a mûl rÛzné peripetie
a byly tam Ïárlivosti a byl tam i rozvod bohuÏel, ale k tomu
Michalovi já mám vztah trvale krásnej. Povedlo se nám, Ïe má-
me spolu syna, kterej je chytrej, a z toho já mohu b˘t ‰Èastná.
Kdybych teì uÏ nebyla schopná nic namalovat, oãi nebo ruce
Ïe by neslouÏily, tak mÛÏu b˘t po zbytek Ïivota ‰Èastná, Ïe se
mi dílo povedlo.

Dovedla by sis pfiedstavit, Ïe bys mûla muÏe,

kter˘ by ti po v‰ech tv˘ch zku‰enostech vyhovoval?

UÏ jsem potkala takového muÏe a nebylo to nic mladicky
euforického, jako kdyÏ se v ‰estnácti dûvãe v kinû zamiluje a ne-
jí anebo jí jenom ãokolády. Já nejsem vÛbec bláznivû zamilova-
ná, já to uÏ ani neumím. Ale potkala jsem muÏe, kter˘ je jemn˘,
nûÏn˘, je to velik˘ chlap. A vÛbec si myslím, Ïe muÏ, kdyÏ není
nûÏn˘, není chlap, není chlap.

TakÏe vyhovuje mi muÏ, kter˘ nemá ãas b˘t pofiád se
mnou doma nebo mû furt nevyhledává, nechce se mnou pofiád
dûlat nûjak˘ program, protoÏe já chci malovat obrazy. Já taky
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musím b˘t sama, musím b˘t daleko víc sama neÏ s k˘mkoliv.
Ale kdyÏ potfiebuju, tak to vycítí a pfiijde hned. To je pro mû ten
prav˘.

To znamená, Ïe vlastnû touÏí‰ po muÏi,

jakého jsi v manÏelství nemûla?

Nemûla, nikdy. BoÏenka Steinerová, klavírní virtuoska, se
kterou se známe od dûtství, obûtovala klavíru v‰echno, obûtova-
la mu cel˘ Ïivot, nemá rodinu, nemá dûti, nemá nic. Prostû ka-
riéra. Já ne, já jsem Ïivot neflákala, první dítû jsem mûla
v osmnácti a kdyÏ jsem skonãila akademii, tak se mi narodil syn
Jan. Bylo to plánovan˘, a potom jsem si fiekla, je za pût minut
dvanáct, uÏ není co rozmej‰let, tak jsem ve ãtyfiiceti mûla
Alexandru. A mezitím jsem namalovala hodnû, hodnû obrazÛ.

Tos nemûla moc klidn˘ Ïivot…

Já jsem si zoufala, kdyÏ mÛj vztah skonãil. A zmûny byly
i finanãnû nároãné. Z velkého bytu, kter˘ je zafiízen˘, jde‰ pryã,
já jsem do toho investovala hodnû sil a penûz a musí‰ to opou-
‰tût a stále znova budovat, ono to ãlovûka vyãerpává a zdrÏuje, je
to hektická pouÈ. A já neprahnu po hektické pouti. Takhle to
vÏdycky bylo a uÏ to nechci, uÏ to nedovolím.

A ãím ses zachraÀovala, kdyÏ bylo

manÏelství ‰patn˘, kdyÏ ses rozcházela?

Chvíli jsem byla na infuzích, v nemocnici mi dali umûlou
v˘Ïivu, protoÏe jsem citlivá. Bylo mi to líto, ale nikdy ta lítost ne-
trvala dlouho. A pak jsem se zachraÀovala prací. Odjela jsem do
hor na na‰i rodinnou chatu, kde jsem mûla nádhern˘ ate-
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liér, tam jsem mûla svÛj prostor. A kdyÏ pfiijeli v‰ichni moji sou-
rozenci a náv‰tûvy, tak tatínek se postaral, abych mûla klid, aby
mû nikdo neru‰il. Otec byl taková autorita, Ïe kdyÏ poruãil, tak
si nikdo netroufl jít ani kolem. A to se dalo chodit po takovém
ochoze kolem azalek a rododendronÛ, bylo to celé prosklené, de-
vût metrÛ dlouhej ateliér, nádhera. Tam jsem namalovala hodnû
obrazÛ. âtyry roky pfied revolucí jsem vlastnû jenom malovala.
V roce 1985 jsem se roze‰la s velkou láskou a aÏ do revoluce jsem
jenom malovala. Jenom jsem pracovala, starala se o Katefiinu
a rodiãe, ktefií to potfiebovali, protoÏe byli váÏnû nemocní. Tehdy
jsem Ïila u nich v Ostravû.

¤ekni mi, co pro tebe znamená láska?

Láska je pro mû nejdÛleÏitûj‰í, protoÏe láska je zdraví, lás-
ka je to nejcennûj‰í, co ãlovûk má. MÛj tatínek fiíkal, Ïe Ïivot je
pfiíleÏitost pro lásku. 

K lásce patfií sex…

V mém Ïivotû, a myslím v Ïivotû kaÏdé dámy od samého na-
rození, je v‰echno o sexu. Já jsem si vybírala partnery nebo mû
pfiitahoval nûkdo, kdo mi trochu pfiipomínal tatínka. No a sex
hraje v mém Ïivotû velmi dÛleÏitou roli, potfiebuju ho pro svÛj
klid, pro vnitfiní klid, pro v‰echno konání, hlavnû pro práci.
MÛÏu mít i nádhernou platonickou lásku, která je inspirativní,
ale je limitovaná ãasovû, nevydrÏí pfiíli‰ dlouho. 

TakÏe milování, malování, milování, malování, jedno bez
druhého nemÛÏe b˘t, protoÏe je to dáno od pfiírody, to neo‰idí‰
a pokud se ãlovûk pfiíli‰ vzdálí od pfiírody, ‰kodí si a onemocní
z toho, tfieba nûkdy i hodnû váÏnû, Ïe potom t˘m odborníkÛ má
co dûlat, aby pacientovi, kter˘ Ïije bez lásky a bez sexu, pfiipo-
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menul, Ïe to tak nejde, protoÏe je to proti pfiírodû. V‰echno, co
je lidské, mi není cizí, mnû ne.

A láska bez sexu, je pro tebe moÏná?

Jo, láska bez sexu, láska platonická je pro mû taky veledÛle-
Ïitá vûc, mám vztahy na dálku, mám pfiítele velmi vzdûlaného,
kter˘ Ïije v Tasmánii a mÛÏeme si dopisovat nûkdy dlouze, nûkdy
struãnû a myslíme spolu na stejné vûci. Respektuje mû, protoÏe
je subtilní duch a nenutí mû do niãeho, nenutí mû do sexu, ne-
jsem jeho majetek. Já prostû miluju sex, kdyÏ si sama toho chla-
pa vyberu a musím ho sama chtít a on zároveÀ mû. A kdyÏ ten
sex nemám, tak musím holt odpoãívat nûkde na dvorku nebo
v lese.

Po v‰ech tûch zku‰enostech jsi ‰la

do manÏelství poãtvrté…

To, Ïe jsem se naposledy vdala ve ãtyfiiceti letech, bylo spí‰
proto, Ïe jsem najednou mûla obavu, Ïe nestihnu je‰tû naposle-
dy zaÏít tu nádhernou vûc – pfiivést na svût dítû. A protoÏe jsem
uÏ pût rokÛ neÏila s tím chlapcem, co jsem se s ním roze‰la, tak
jsem nevûdûla, s k˘m to dítû vlastnû mám mít, vÏdyÈ já ho mu-
sím mít s nûjak˘m muÏem. No a tak jsem chodila Prahou, v‰ich-
ni jsme po revoluci chodili Prahou a potkávala jsem pfiíjemné
lidi a pfiátele, ale vût‰inou to byly partnerské dvojice. A tak jsem
se sama jen tak procházela, coÏ já ráda, mû to baví dodnes b˘t
volná, b˘t svobodná. A v pivnici v Nerudovû ulici jsem potkala
kluka, kterého znám od sv˘ch jedenadvaceti let, protoÏe je ab-
solvent stejn˘ ‰koly jako já, byl dokonce na mojí druh˘ svatbû.
Byl tenkrát roztomilej, mûl zrzav˘ vlásky, ãerven˘ knír, ale teì
mi pfiipadal po tûch letech mnohem zajímavûj‰í, pfiestoÏe mûl
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pfies devadesát kilo a bílé skránû. Tak jsem se rychle zamilovala.
Já jsem stra‰nû naivní a dÛvûfiivá, takÏe bílé skránû pro mû rov-
ná se seriózní. Tak mÛj muÏ, teda mÛj manÏel nebo jak se to fií-
ká, je seriózní.

Ty má‰ ráda serióznost…

Mnû vadí, kdyÏ se nedodrÏí slovo, kdyÏ je nûjak˘ podraz, ne-
ãestnost, to já neumím odpou‰tût. MÛj otec taky neumûl 
tyhle vûci odpou‰tût, tváfiil se stále elegantnû, choval se k tûm li-
dem slu‰nû i nadále, ale uÏ s nimi nepoãítal.

Nezdá se ti, Ïe tvÛj otec postavil hradbu mezi tebe

a ostatní muÏe?

To se mi nezdá, to vím, k dne‰nímu dni jsem si tím zcela ji-
stá. MoÏná kdybych mûla protekci na Filozofické fakultû a nûkdo
mû tam mohl protlaãit, tak bych mohla pfiedná‰et pfiedmût
OidipÛv komplex a nemusela bych k tomu mít ani poznámky, ani
papírky, ani kníÏky. A myslím, Ïe bych té mladé generaci dobfie
fiekla, o ãem to je.

Jsi ráda, Ïe jsi Ïena?

Velmi. Má to velké v˘hody. Myslím si, PánbÛh to tak zafiídil,
Ïe Ïena má víc pfiíleÏitostí b˘t ‰Èastná a dûlat i svoji práci na pl-
n˘ pecky a nemá ten mindrák, kter˘ mají v‰ichni muÏi, Ïe nejsou
schopn˘ pfiivést na svût dítû. A nosit dítû, porodit dítû a b˘t s tím
dítûtem, to je nejvût‰í, co v Ïivotû vÛbec existuje. Proto jsem
‰tastná, Ïe jsem Ïena.
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A co si myslí‰ o muÏích?

Mnû se líbí jejich jednoduchost, srozumitelnost a to, jak
jsou roztomilí, jak jsou pofiád kluci, protoÏe oni jsou vlastnû na-
furt dûti, myslím ti, ktefií se povedou. KdyÏ nemají nûjakou du-
‰evní nemoc nebo nûjak˘ pfií‰ern˘ frustrace z dûtství. I s tím
jsem se setkala, bohuÏel, s nûkter˘mi jsem chodila ambulantnû
nûjak˘ ãas. To ãlovûk nepozná hned, ale pak to pozná‰ a je to ne-
pfiíjemné, neví‰, co s tím, jsi bezradná, bezmocná, smutná, pro-
toÏe nejsi psychoterapeut.

MÛj táta byl taky kluk, ale byl dospûl˘. My jsme dûlali hlou-
posti. Jeli jsme serpent˘nama do hospÛdky v lese, otec mû ne-
chal fiídit auto, bylo mi tfiináct let. A tam jsme hráli biliár
v hospodû u senzaãního pana Kociána. Vypadá to nezodpovûdnû,
ale nikdy se nám nic nestalo. Miluju auta, ráda fiídím, ráda jez-
dím rychle. Mám v sobû hodnû klukovsk˘ho, taky jsem se kama-
rádila hodnû s klukama uÏ odmala. Mûla jsem pfiíleÏitost vyrÛst
vysoko v horách, tam byl velik˘ dÛm, lesy kolem, lezla jsem po
stromech do tûch nejvy‰‰ích v˘‰ek, a to vût‰inou holãiãky nedû-
laly, protoÏe se bály.

Bojí‰ se stárnutí?

·koda, ‰koda, Ïe to tak stra‰nû rychle letí. Chtûla bych to
aspoÀ zastavit. Teì se cítím fajn, teì se cítím mladá, ale kdyÏ
budu mít potom tfieba pûta‰edesát, pûtasedmdesát, jestli se vÛ-
bec doÏiju? Mojí mamince je ‰estasedmdesát, hluboká uctivá
poklona. Maminka málo spûchá. KdyÏ jsem s ní byla v létû
v Africe, mûla víc ‰ancí neÏ já. Stále zvaná nûkam na obûdy.
Nevím, jestli se bojím stárnutí, opravdu nevím. Ale byly mo-
menty, kdy jsem byla namíchnutá, Ïe uÏ je mi tolik, Ïe uÏ tfie-
ba s velkou láskou neporodím dûÈátko, Ïe uÏ nebude na oltáfii
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lásky dûÈátko, to uÏ nebude. To je moje jediná jistota, Ïe nebu-
de, jinak nevím nic. 

Chtûla bys b˘t znova mladá?

Ne. Leda na tejden, na vejlet. 

A proã bys nechtûla b˘t mladá?

ProtoÏe je to blbost, protoÏe je to nesmysl. Moje sebereali-
zace je v mé práci, v siln˘ch vztazích k lidem, za které mám ur-
ãitou zodpovûdnost, tak nemám ãas na takové my‰lenky, jako Ïe
bych chtûla b˘t mladá. KdyÏ jsem byla hodnû mladá, byla jsem
bezradná, zoufala jsem si, a po tom neprahnu. Tak proã?

Co si nejvíc pfieje‰?

V t˘hlet˘ dobû si nejvíc pfieju mít pro sebe zase svÛj atelié-
rek, tfieba malinkej. 

A co si je‰tû pfieje‰ kromû malování?

No lásku. KdyÏ mám lásku a nûhu, tak ty obrazy jsou jiné,
a to mû zajímá, já vlastnû mám nejrad‰i ty obrazy. Já mám 
rad‰i ty obrazy neÏ sebe. 

S tím, co dneska ví‰, co bys neudûlala?

Neudûlala bych ty zbyteãn˘ rozvody, neudûlala bych ty zby-
teãn˘ svatby, to bych neudûlala, jinak si myslím, Ïe v‰echno by-
lo ãestn˘, nikdy jsem nelhala, nikomu nic nedluÏím, jestli nûkdo
má ten pocit, aÈ mi dá vûdût, okamÏitû to vyrovnám.
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