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ÚVODEM

Ke knížce rozhovorů jsme se se spisovatelem Jiřím Strán-
ským sešli poprvé v jednom deštivém, studeném únorovém 
dopoledni. Přijel pro mě gentlemansky autem, že prý bych 
jejich ulici napoprvé obtížně hledala. Byl po nemoci, která ho 
zle potrápila, ale tvářil se jakoby nic. Jako by mu nebylo osm-
desát let, během nichž mu osud předestřel výjimečně pohnuté, 
drsné a dramatické životní události. Jako by utíkání hrobníkovi 
z lopaty bylo běžným sportem.

Pohublý, ale svižný, každou chvíli vybuchující smíchem. 
Už při prvním setkání jsem pochopila, že připravenou osno-
vu, boďák, nástin směřování otázek si můžu strčit za klobouk. 
Jiří Stránský je vypravěč, příběh stíhá příběh, historky se větví, 
nečekané pointy evokují další nečekané asociace…

Sklapla jsem blok a poslouchala příjemně naléhavý, bezpro-
střední hlas, který jsem dosud znala jen z rádia, když tam před 
časem Jiří Stránský po ránu četl své fejetony.

Pak jsem do vily na pražské Ořechovce chodila pravidelně 
každý čtvrtek. Naslouchala, nahrávala na magnetofon, pro-
hlížela si knihy, obrazy, fotografi e rodiny a přátel na stěnách, 
stáda fi gurek koníčků. Občas jsem se přece zeptala.

Poznala jsem sympatickou dceru Jiřího Stránského Kláru, 
která přicházela vyprat prádlo, a když se se svým tátou lou-
čila, vždycky se tak něžně objali, jak by to mělo mezi rodiči 
a dětmi být.

V zimě posedávala na větvích před okny hejna důstojných 
havranů, s prudkým jarním sluncem se na cípku trávníku mezi 
viaduktem a zahrádkářskou kolonií objevila od hlavy k patě 
potetovaná dvojice milenců. V bloku jsem měla zapsáno, že jen 
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jedna věc v životě může být první. Že nejjednodušší je mluvit 
pravdu. Také, že spisovateli není dovoleno všechno. Občas mě 
vyváděly z míry odpovědi typu, ale to jsem přece už všechno 
napsal ve Zdivočelce, v Oblouku, ve Starci a smrti, ve Štěs-
tí, v Aukci, v Tiché poště … „Ale tohle by měl být rozhovor 
s vámi, ne s vašimi knížkami,“ bránila jsem se. Jiří Stránský už 
byl ovšem jinde, už se nadechoval: „A tenhle příběh jsem vám 
ještě nevyprávěl, ten se vám bude líbit!“

Natočených kazet přibývalo. Pak rozkvetly magnolie a Jiří 
telefonoval z motolské nemocnice, z plicního oddělení, z jed-
notky intenzivní péče, že se mu vrátil zápal plic. Během půl 
roku už čtvrtý. Ve špitále pobyl třicet sedm dní, bylo to s ním 
velmi vážné, málem umřel. Ale i tam měl u ruky laptop a nepře-
stal psát své pravidelné fejetony pro Mladou frontu Dnes. Byl 
pořádně zdrchaný, těžce se mu dýchalo, ale při návštěvě mi 
pyšně hlásil, že ani na jipce pro něj nepřipadá v úvahu, aby 
se nepostavil, když potřebuje na záchod. Obklopen novina-
mi pozorně sledoval dění. Jako veškerá prostředí v jeho živo-
tě – dětství a mládí ve velmi vzdělané a vysoce společensky 
postavené rodině, od jednadvaceti let pak vězení, lágry, ura-
nové doly, práce v dělnických profesích či u benzinové pum-
py – i nemocniční prostředí ho inspirovalo ke psaní. V tom-
to případě k aktuálnímu komentování dohadů o poslanecké 
imunitě. Pár dní poté, co ho propustili domů, napsal do svého 
mladofrontovního fejetonu mimo jiné i tohle: … protože tam 
ve špitále, aby mě zbavili pneumokoka na plicích, do mě prali pod 
tlakem všechna různá antibiotika, mám teď takzvaného zaracha, 
tj. že nesmím mezi lidi a ještě musím mít cosi jako rodinné kurátory. 
To proto, že ona antibiotika způsobila, že jsem bez imunity. Což mě 
logicky muselo přivést k porovnání sebe (jistěže ne co do důležitosti) 
s poslanci a senátory. Jakých – například – antibiotik by bylo tře-
ba, aby o své imunity přišli, aniž by jim z toho Ústavní soud mohl či 
nemohl pomoci. Nebo: na jak dlouhou dobu by museli mít domácí 
vězení a s jakými kurátory, a kdo by odpovědně stanovil, že už se 
jejich imunita obnovila…

Když mě v nakladatelství Vyšehrad o knižní interview s Jiřím 
Stránským požádali, byla to pocta, ale zároveň závazek. Už 
tu přece existuje Srdcerváč, před sedmi lety vydaný rozhovor, 
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 který s ním vedl  Jan Lukeš, podrobné resumé spisovatelova 
života a díla. Nakonec jsem si řekla, že v tomto případě by 
mohlo jít spíš o resumé názorů, postojů, životních zkušenos-
tí člověka, o němž fi lmař  Pavel Juráček kdysi prohlásil: „Jiří 
Stránský je člověk do nepohody; musím se ho držet, protože 
sám už sílu čelit osudu postrádám.“

Člověk do nepohody – vstřícný, pohotový, trochu romantik, 
optimista s vlohou brát si pro sebe z událostí a lidí vždy spíš to 
lepší než horší. Statečný a se silnou vůlí. S rodinným heslem 
Můžeš-li udělat radost, musíš! Kdo z nás by někoho takového 
nepotřeboval nablízku?

Když to nejde osobně, proč ne alespoň prostřednictvím 
knížky. Při její přípravě mi jednou Jiří Stránský – už nevím, 
v jaké souvislosti – řekl: „Je-li vám někdy těžko, špatně, smut-
no, zima, narovnejte se! Hned vám bude líp.“

Měl pravdu, účinkuje to.
Libuše Koubská
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Politika a naděje

 Vnuk premiéra a kluk ve stáji  Rytíř 
se sociálním cítěním  Prezident českého 
PEN klubu  Optimista, který sází na 
fungující rodinu a na nastupující generaci.
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Narodil jste se doslova se zlatou lžičkou v puse, do milionářské 
rodiny. Po tatínkovi, významném pražském advokátovi  Karlu Strán-
ském, jste navíc rytíř Stránský ze Stránky a Greifenfelsu. Jaké to bylo 
vyrůstat v takovém prostředí?

Byla to opravdu velkoburžoazie jako bejk, jak rád říkávám. 
Ale přes to všechno jsem měl v sobě odmalička sociální cítění, 
díky svému dědečkovi z maminčiny strany  Janu Malypetrovi, 
který byl sedlák, velkostatkář, a zároveň člověk se smyslem pro 
sociální fair play.

Dědeček Jan Malypetr, prvorepublikový předseda vlády, čelný 
představitel Republikánské strany českého venkova čili agrárníků, 
tedy naprosto pravicový politik?

Ano, právě tenhle agrárník mě vychovával v hlubokém soci-
álním přesvědčení. Deputátníci, jejichž zbídačelostí komunisti 
argumentovali, tak tihle deputátníci u dědečka na statku v Klo-
bukách měli za první republiky rádio a lednici. To rádio bylo 
krystalkové a do lednice se dovážel led z pivovaru – mluvíme 
o třicátých letech minulého století. Ani jsem nedutal, když 
babička přišla do obrovské kuchyně, aby rozdělovala mzdu 
v naturáliích čili deputát. Měla tam obrovskou hroudu más-
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la, koše vajec, hory špeku. Váha tam ale nebyla. Deputátnice 
přicházely a babička se jich ptala, kolik čeho potřebují. A ony 
říkaly, vejce ještě mám, máslo už mi schází…

To byl zosobněný ideál komunismu.

Kdykoliv jsem k deputátníkům přišel, nebyl jsem vnuk jejich 
pána, ale ten kluk, kterej je furt špinavej. Byl jsem grázl, všu-
de jsem lezl. Přál jsem si stát se sedlákem. Protože jsem pořád 
toužil po koních, dědeček mě o prázdninách poslal k soused-
nímu statkáři a tam jsem každé ráno ve čtyři vstával a kydal 
hnůj a ošetřoval koně.

Ale ještě k dědečkovi  Malypetrovi, kterého jsem velice milo-
val. Je taková slavná historka, tradovaná u nás v rodině, jak 
jsem jako úplně malé dítě na návštěvě v Lánech odmítl stisk-
nout ruku prezidentovi  Masarykovi. Byli jsme u něj na návštěvě 
a mě mrzelo, že můj dědeček není taky takový krásný, vysoký, 
štíhlý elegán jako TGM. Masaryk ke mně napřáhl ruku a řekl: 
„Tak co, ogare?“ A já prý se k němu otočil zády a šel pryč. Asi 
jediný člověk na světě, kdo tohle udělal.

Až po dědečkově smrti jsem se dozvěděl, že jsem zřejmě 
byl jeho nejoblíbenější vnuk, sice syčák, ale jediný, který se 
ho dovedl ptát a naslouchal mu. Aspoň v rodině se to říkalo.

Jaký vlastně máte vztah k majetku, k penězům?

Protože jsem po otci ze šlechtické rodiny, i když jen z nízké 
šlechty, vím, že je bezpečně jeden faktor, který charakterizuje 
lidi modré krve: povinnost ošetřovat a zmnožovat svůj majetek, 
ale ne pro své vlastní dobro, nýbrž pro dobro dalších genera-
cí. Tohle by měl dělat také náš stát, jenže to bohužel nedělá.

Když si vezmete všechny zdejší významné staré šlechtické 
rody, počínaly si tak, myslely na své vnuky a pravnuky. Sám 
jsem to měl se vztahem k majetku těžké, kriminál mě pozna-
menal. Máte-li deset let jako jediný majetek kartáček na zuby, 
těžko se srovnáváte s čímkoliv dalším navíc.

Moji bratři, kteří emigrovali a oba dva byli švýcarští obča-
né, přivyklí kapitalismu, přišli po listopadu 1989 s nápady, 
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z nichž se mi protáčely panenky. Chápal jsem sice, že by nám 
majetek měl být vrácen jako dědicům; zároveň jsem cítil, že to 
všecko vybudoval můj táta, že sám jsem se o to nijak nezaslou-
žil. Peníze z toho stejně žádné nebyly. A ty, které jsem vydělal 
Zdivočelou zemí, jsem svěřil své ženě, ona byla architektka, 
tak si mohla alespoň přestavět naši chalupu v jižních Čechách 
podle svého, viděl jsem, jakou jí to dělá radost.

V nějakém interview pro noviny jste jednou řekl, že jako šéf zahra-
ničního oddělení Českého literárního fondu, prezident Českého cen-
tra Mezinárodního PEN klubu a předseda Rady Národní knihovny 
jste peníze uměl úspěšně shánět, i když to občas dost bolelo; že jste se 
o spisovatele dobře staral. V roli prezidenta českého PEN klubu jste 
účinkoval třináct let. Od roku 1992. Hned v devadesátém čtvrtém 
se v Praze konala velká událost – Světový kongres PEN klubu. Jaké 
to tenkrát bylo?

Velkolepé. Účastnilo se pět set padesát delegátů, spousta 
hvězdných spisovatelských osobností. Z Londýna přijel teh-
dejší prezident Světového PEN klubu  Donald Harwood, spiso-
vatel a dramatik – u nás známý především hrami Garderobiér 
a Na miskách vah, dále americký dramatik a esejista  Arthur 
Miller, anglický dramatik českého původu  Tom Stoppard, 
nigerijský nositel Nobelovy ceny za literaturu  Wole Soynka, 
jeden z nejznámějších německých spisovatelů  Günter Grass…

Ten ovšem letos v dubnu pobouřil celý svět svou kontroverzní básní 
Co je zapotřebí říci, v níž obvinil Izrael z držení jaderných zbraní, 
kterými může vyhladit Írán. Odsoudil Izrael, že tím ohrožuje křehký 
světový mír, kritizuje Německo, že poskytlo Izraeli jadernou ponorku. 
Co si o tomhle Grassově textu myslíte? V roce 1994 jste právě jako šéf 
PEN klubu Grassovi předal Cenu Karla Čapka, byl jedním z jejích 
prvních laureátů.

Byl to nápad Václava Havla, abychom na kongresu tuhle 
cenu udělili významným světovým spisovatelům, kteří pomá-
hali disidentům – a PEN klub s tím souhlasil. Mezi dalšími 
adepty byl například  William Styron. Ale těmi úplně prvními 
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byli Günter Grass a  Phillip Roth. Mimo jiné i proto, že jeden je 
Němec a druhý Žid, zdálo se nám to jako výmluvná symbolika.

Jak si na  Güntera Grasse vzpomínáte? Jaký byl?

Trochu morous, který ale rád stál ve světle refl ektorů a záro-
veň nechtěl dávat interview. A vždycky se snažil o to, aby si 
přihřál vlastní polívčičku. Tím mi začal být protivný.

Když se pak po čase veřejně přiznal ke svému členství v Hit-
lerjugend, podotkl jsem k tomu jen, že se jeho knihy už tolik 
neprodávají, takže potřeboval eroberung. A báseň, co v ní teď 
obviňuje Izrael, je stejného rodu. Zase potřebuje na sebe upo-
zornit. Přitom se vyslovuje k něčemu, o čem nemá ponětí, co 
viděl z ponorky a ještě se zataženým periskopem.

Je čestným členem našeho PEN klubu, ale vyloučit ho 
nemůžeme, nemáme institut vyloučení nebo vyhození. Navr-
hl jsem, aby se k tomu PEN klub vyjádřil, aby to odsoudil. 
Ale PEN klub je opatrný, jediný enfante terrible jsem já. Ještě 
básník  Pavel Šrut, ten se taky velice rozčílil.

Jak se vůbec díváte na příležitostnou, případně angažovanou 
poezii? Na protestsongy? Teď máme zrovna novinku  Davida Kolle-
ra a  Barbory Polákové, píseň Jsme v prdeli a můžem si za to sami.

Neměl jsem angažovanou poezii nikdy rád. Ani prvorepub-
likovou, ani poválečnou. A to, co psával  Pavel Kohout nebo 
 Zdeněk Mahler, se mi vysloveně příčilo.

Vyrostl jsem v jiném prostředí, to mi pomohlo držet si nad-
hled díky vzdělanosti rodičů. A pak samozřejmě ta zkušenost 
milionářského synka, který spadl s celou svou rodinou hubou 
do sraček a hodně dlouho trvalo, než se z nich vyhrabal.

Ale vy jste se taky ptala na protestsongy. Mně se ten Kollerův 
a Polákové líbil. Protože jsou to inteligentní lidi a cítím v tom, 
že nejde o prvoplánovou naštvanost, ani o konjunkturalismus. 
Prostě za sebe řekli, co si myslí.

Nepřežil se už PEN klub, má ještě nějaký význam, prestiž?


