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ROZHOVOR

Proč jste se rozhodl věnovat svou 
novou knihu Zeď vzpomínkám na ko-
munistický režim v Československu?

Snažil jsem se svým dětem vy-
světlit vlastní dětství a život v Čes-
koslovensku. Zážitky byly absurd-
ní a nevysvětlitelné, proto jsem 
začal kreslit. Nejdříve anekdotic-
ky a humorně, pak chronologicky, 
až se najednou začala rodit dale-
ko vážnější kniha, než jsem si kdy 
dovedl představit. A ta se pak dále 
měnila, vyvíjela, až se nakonec sta-
la tím, čím je dnes.

Jak jste se připravoval? Četl jste na-
příklad historické knihy, nebo jste 
vycházel pouze ze svých vzpomínek?

Nepřipravoval. Kniha vznikala 
spontánně, ze subjektivního hle-
diska, z osobních důvodů. Časem 
jsem si začal uvědomovat věci, 
které jsem si během svého živo-
ta v Československu nepřipouštěl 
– např. uvěznění otcova bratrance 
Lamina Fráni či vězení a smrt jeho 
strýce Vladimíra Síse v roce 1957 
v Leopoldově. Najednou se objevila 
spousta informací z knihoven, tex-

Jak jsem vyrůstal
za železnou oponou
Rozhovor s Petrem Sísem

PETR  BLAŽEK

Knihy výtvarníka Petra Síse patří formálně mezi publikace pro děti.
Rodiče je sice skutečně kupují pro své potomky,
ale nakonec je s potěšením čtou nejvíce sami. Jistě to také platí u Sísovy 
poslední knihy Zeď, jejíž téma vyjadřuje poměrně přesně zvolený podtitul
– Jak jsem vyrůstal za železnou oponou.
Autor v ní svérázným způsobem představuje každodenní absurditu 
komunistického režimu v Československu.

Petr Sís v New Yorku, 1986. 
Zdroj: Archiv nakladatelství Labyrint

Petr Sís
–  výtvarník, grafik, spisovatel a filmař 

Narodil se v roce 1949 v Brně. Absolvo-
val Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou v Praze a The Royal College of Art 
v Londýně. Od roku 1982 žije v USA. 
V druhé polovině osmdesátých let byl 
Státní bezpečností vyšetřován za údaj-
ně nepovolený pobyt v zahraničí. Je 
tvůrcem animovaných filmů a autorem 
dvaadvaceti publikací pro děti, které vy-
šly v několika jazycích. Ilustroval téměř 
padesát knih, natočil 26 animovaných 
filmů. Věnuje se také tvorbě filmových 
plakátů a nástěnným malbám (vytvořil 
mozaiku pro newyorské metro). Získal 
řadu ocenění po celém světě, od Zla-
tého medvěda na Filmovém festivalu 
v Berlíně (v roce 1980 za krátký film 
Hlavy) až po Ragazzi Award na Meziná-
rodním veletrhu dětské knihy v Boloni 
(v roce 2004 za knihu Strom života. 
Charles Darwin). Za nejnovější knihu 
Zeď mu nedávno Americká asociace 
knihovníků (ALA) udělila Caldecottovu 
a Siebertovu medaili. 
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ty a studie o situaci ve střední Evro-
pě po 2. světové válce a v 50. letech, 
další knihy… Zjistil jsem, že celá te-
matika je nad mé síly, že jsem ani 
netušil, co vše a jak se vlastně ode-
hrávalo. Jsem umělec, ne historik. 
Má hlava byla na prasknutí… Na-
víc nakladatel v New Yorku proje-
voval obavu, že kniha nebude na-
prosto nikoho zajímat. Takže jsem 
v polovině práci opustil a vrhl se na 
knížku o malém Mozartovi… 

Bylo obtížné přiblížit dnešním ame-
rickým čtenářům, v jakém režimu jste 
vyrůstal? Je výsledek v něčem odliš-
ný oproti původní představě, jak by 
měla kniha vypadat? Jaké máte na 
svou knihu ohlasy?

Přiblížit americkým čtenářům, 
v jakém režimu jsem vyrůstal, je 
nemožné. Jak řekl ministr Karel 
Schwarzenberg – kdo to nezažil, 
nepochopí… Američtí čtenáři cítí 
z barev, emocí a pocitů v knize, 

Když přišel ze školy můj tehdy desetiletý syn Matěj a zeptal se mne, zda patřím 
k hodným, nebo ke zlým americkým usedlíkům, rozhodl jsem se, že svým dětem mu-
sím vysvětlit, odkud jsem vlastně přišel. Pokusit se vyprávět jim o absurditě režimu, 
v němž jsem vyrůstal. Je to nesmělá snaha, jak dnes dětem přiblížit dobu, která je 
tak daleko, že je už vlastně nezajímá.
  Petr Sís 

že nesvoboda je prokletím duše. 
A to byl trochu můj záměr – uká-
zat, že lidská práva jsou lehce zko-
rumpovatelná a že svoboda může 
být kdekoli znásilněna… Ohlasy 
jsou v USA mimořádně příznivé, to 
ovšem neznamená, že se mladí lidé 
opravdu poučí.

V kolika jazycích vlastně Vaše kniha 
vychází? České vydání se od anglic-

kého odlišuje, proč jste se rozhodl 
vydat jiné verze?

Zeď vyšla během podzimu 2007 
v americké verzi pro USA, dále 
v Německu a ve Francii. Připravu-
jí se vydání v Norsku, Španělsku 
a Koreji. Česká rozšířená verze vy-
šla ještě na Slovensku, a je zájem 
i z dalších zemí východní a střed-
ní Evropy.

Já jsem nikdy knihu v rozdílných 
verzích nevydal, ale můj český na-
kladatel Joachim Dvořák z Laby-
rintu se domníval, že by Zeď měla 
mapovat všech čtyřicet let totali-
ty v Československu. Dnes mu dá-
vám za pravdu. Zároveň vím, že po-
hled na historii před rokem 1989 se 
na obou stranách někdejší železné 
opony stále liší. 

Obálka nové knihy Petra Síse, která vy-
šla česky v prosinci 2007.

Praha druhé poloviny šedesátých let (kresba Petra Síse z knihy Zeď).
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Důležitou roli ve Vaší knize hrají 
události Pražského jara. Jaký je Váš 
dnešní pohled na rok 1968?

To je logické. Pražské jaro bylo 
pro mě zenitem mého mládí a sr-
pen ’68 probuzením do dospělého 
života. Rád bych věřil, že Pražské 
jaro mělo šanci překlenout spous-
tu nevyřešených problémů. Tehdy 
jsem je cítil jako největší, upřím-
nou naději svého života…

V roce 1974 jste dokončil studi-
um na Akademii výtvarných umění. 
V knize se zmiňujete, že jste tehdy 
odmítl nabídku vstoupit do KSČ. 
Jak takové oslovení konkrétně vypa-
dalo?

Dokončil jsem studium na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové 
v oboru Kreslený a loutkový film 
u báječného a skvělého člověka 

Miroslava Jágra (asistenta, kte-
rého po roce 1968 vyloučili z KSČ 
a až do 90. let jej nikdo nejmeno-
val profesorem). Ten mi tlumočil 
nabídku (když jsem nastupoval vo-
jenskou službu), abych se stal jeho 
asistentem. Tvrdil, že bych byl nej-
mladší asistent, ale to bylo možná 
způsobené tím, že on byl nejstar-
ší, a navíc recesista. Až dodatečně 
jsem se dozvěděl o podmínce, že 
bych byl nejprve kandidátem na 
vstup do komunistické strany. Sli-
bovali mi, že by o mém členství „ni-
kdo nevěděl“…

Na konci sedmdesátých let jste začal 
pracovat jako režisér v Krátkém fil-
mu. Jak vypadalo schvalování scéná-
řů, natáčení a uvádění filmů?

Krátký film chtěl mladou krev 
a na mě se tehdy dívali jako na vel-

kou naději. Měl jsem dramaturga 
Jindřicha Vodičku a umělecký do-
hled Jiřího Kábrta, skvělého kres-
líře… Navíc jsem byl zasnouben 
s pohádkou Miloše Macourka Os-
trov pro 6000 budíků – to vše bylo 
v té době základ úspěchu. Macou-
rek byl báječný a všude měl ote-
vřené dveře. Natáčení bylo skvě-
lé, i když na dnešní dobu trvalo 
neskutečně dlouho a technologie 
byla jiná…

Před dokončením dalšího fil-
mu Hlavy emigrovala naše animá-
torka Viki Holoubková do Němec-
ka a my jsme museli její jméno 
vymazat z komplikovaných počá-
tečních titulků, což trvalo téměř 
měsíc přetáčení. Ředitelství KF 
následně film odsoudilo jako se-
bestředné, dekadentní „cvičení“. 
Po vítězství filmu v Západním Ber-

Petr Sís v prosinci 2007 u Lennonovy zdi, která se několikrát objevuje v jeho knize.   Foto: Archiv nakladatelství Labyrint

              



              



              



              


