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Aby hovno odplavalo 

Skaut, student gymnázia, vězeň, havíř, spisovatel, scenárista, dělník, geodet, 
vězeň, čerpadlář, opět spisovatel, předseda PEN klubu. Životaběh Jiřího Stránského 
je klasickým příběhem příslušníka jedné elitní české rodiny v druhé polovině 
20. století. Ostatně vyprávění jejích osudů se stalo jeho řemeslem. Doma má 
uskladněné krabice plné poznámek. Co by jiným vydalo na román, řeší zmínkou  
na půlstranu. Zažil toho prostě příliš mnoho.

S Jiřím Stránským o lágru, spisovatelích a vypravěčích, komunistech  
a jedné velmi zvláštní idiosynkrazii

JAN HANZLÍK

Skutečně jste k rozhodnutí psát 
dozrál v lágru?

Spisovatelem jsem chtěl být, ještě než 
jsem do lágru šel. V sedmnácti letech 
jsem měl utkvělou představu, že mu
sím zaznamenat, co všechno zažívala 
moje rodina. Táta byl v Osvětimi, strýc 
odsouzený k trestu smrti, dědečka 
Malypetra komunisti utrápili. Nikdy 
jsem ale nebyl dokumentarista, tak 
jsem se rozhodl, že to napíšu jako 
beletrii. V sedmnácti letech jsem dvě
ma prsty na stroji napsal šestiset
stránkový román. Zkušenost z lágru 
už pak byla jen konečný, ovšem dra
matický posun. 

Ke kterému došlo jak?

Po odsouzení jsem se na Pankráci po
tkal s hokejovým brankářem Bóžou 
Modrým, což byl náš rodinný přítel. On 
mi pomohl dostat se tu k prominentní
mu komandu údržby a tam jsem chodil 
na vycházky s katolickými spisovateli. 
Se Zahradníčkem, Křelinou, Knapem, 
s nakladatelem Kušnířem a ostatními. 
Jako mladý jsem v knížkách ležel pořád 
a katolickou modernu jsem měl hodně 
rád. A teď jsem s nimi chodil bok po 
boku a jen jsem se vznášel. Přiznal jsem 
se jim, že chci být spisovatel, a způsob, 
jakým mi to rozmlouvali, protože prá
vě za to si šli sednout, mě v tom jen 

utvrdil. Ale hlavně mi dali nesmírně 
cenné rady ohledně psaní. A vedli mě. 
Obzvlášť Zahradníček, toho jsem měl 
nejradši. On byl sice poznamenaný, 
s hrbem i vepředu a s půlcentimetro
vými skly v brýlích, ale díky své víře 
byl plný slunce a měl obrovský smysl 
pro humor, a hlavně byl úžasný opti
mista. A na mně poznal, jak strašně 
komunisty nenávidím. Jednou mě od
chytil a řekl mi: Jiříku, strašně nerad 
radím, ale pozoruju na tobě, jak s tebou 
touha se pomstít úplně cloumá. Pro boha 
svatého tě prosím, abys toho nechal, pro-
tože první obětí budeš ty sám. Sežere tě 
to zaživa. Teď už to zní jako fráze a mně 
trvalo hodně dlouho, než jsem si to 
přežvejkal, ale musím říct, že v okamži
ku, kdy jsem to přijal za své, se mi 
kriminál snášel o polovinu líp.

Jaké ale byly ony praktické rady 
o spisovatelském řemesle?

Honza Zahradníček říkal: Je sice hez-
ký, že chceš být spisovatel, ale v krimi-
nále se k tužce a papíru hned tak nedo-
staneš. Takže se snaž skládat poezii, ta 
se líp pamatuje. Což, i když se to mož
ná nezdá, byla velká rada. A Franta 
Křelina mi říkal: A až se dostaneš 
k pa píru, tak si vždycky na měsíc připrav 
třicet slov a na každé napiš příběh. 
A aspoň jedna malá myšlenka ať je v tom 
tvoje vlastní. A to zabralo. 

Kdo ještě byl určující pro vaše 
rozhodnutí psát?

Pepík Škvorecký. S ním jsme byli vel
cí přátelé, i když jsme se neviděli 
často. Uvedl mě do literatury hned, 
jak jsem se vrátil z basy. Na rozdíl od 
svých kolegů jsem nikdy nebyl du
šezpytný spisovatel, jsem normální 
vyprávěč příběhů, protože jich mám 
nasbírané plné krabice. Nepotřeboval 
jsem si vymýšlet, jen jsem vyprávěl. 
A když jsem poprvé potkal Škvorec
kého a ptal se, jakou mi dá spisova
telskou radu, řekl mi: Já nejsem spiso-
vatel, já jsem v  nejlepším případě 
vypravěč. Ale jsem na to pyšnej! 

Když vás v roce 1960 pustili a vy 
jste se rozhlédl po kulturní obci, 
do které byste chtěl patřit, co jste 
viděl?

Moc jsem se nerozhlížel. Věděl jsem, 
že jsem z prokleté rodiny. Proto když 
jsem šel za Pepíkem Škvoreckým, 
hned ve dveřích jsem mu řekl, že jsem 
bývalý vězeň a že bych ho nerad při
vedl do maléru...

To jste se mu šel představit?

Ano. V kriminále se mi totiž přihodil 
romantický příběh. My jsme na šach
tě v uranových dolech dělali s civily, 
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obyčejnými havíři, a já, jelikož jsem 
byl mladý a manuálně zručný, jsem 
brzo dostal svoji vlastní partu. A když 
jsme narazili na uran, dávali jsme ho 
civilům, poněvadž ti brali skoro čty
řicet korun za kilo smolince. Mezi 
nimi jsem si našel jednoho statečného, 
který se odvážil nosit mi ilegální poš
tu, občas léky a podobně. Po něm jsem 
taky všechno, co jsem si napsal, po
sílal domů. A jednou mi tenhle posel 
přinesl anglickou knížku, která se 
jmenovala Shane, a když jsem ji pře
četl, učinil jsem romantické prohlá
šení, že jestli mě komunisti nezabijou 
a vrátím se, přeložím ji do češtiny. 
U nás pak vyšla jako Jezdec z neznáma 
s ilustracemi Kamila Lhotáka, což 
všechno zařídil Pepík Škvorecký. Když 
mě totiž pustili, sehnal jsem jeho ad
resu a s tou knížkou za ním přišel. 
Tenkrát bydleli se Zdenou Salivarovou 
v Břevnově. Věděl jsem o něm, že je 
to vlastně jediný spisovatel, který 
neměl s komunisty nikdy nic společ

ného, což pro mě byl správný kádrový 
profil. A hned ve dveřích jsem mu 
proto řekl, že ho nechci ohrozit. Od
pověděl, že se sice nechce dostat do 
kriminálu, ale naštěstí není tak dů
ležitý, aby si ho všímali. I když už měl 
v té době za sebou Zbabělce. Dal jsem 
mu něco přečíst a on mi řekl, že bych 
to asi mohl umět. A když si Shana 
přečetl a zavolal mi, že udělá všechno, 
abych to mohl přeložit a aby to vyšlo, 
vznášel jsem se – to pro mě bylo ne
smírně důležité.

Jaké to vlastně bylo, psát osm let 
po propuštění do šuplíku?

Hlavu jsem si s tím moc nelámal. Pro 
mě bylo prioritní to sepsat, dát do
hromady. Mezitím mi shodou náhod 
vyšla v Mladém světě, a to díky čerst
vému redaktorovi Ladislavu Smolja
kovi, povídka Vašek. A dokonce ji pro 
rozhlas namluvil František Filipov
ský. Do toho jsem stavěl podolský 

stadion a každý den v přesčase čtyři 
hodiny ohýbal železo, aby má těhot
ná žena nemusela do poslední chvíle 
pracovat, a uhnal si žaludeční vřed 
a skončil ve špitále, kde mi zakázali 
manuální práci. Na kontroly jsem 
chodil k obvoďákovi. A ten jednou 
řekl: Pane Stránský, nezlobte se, ale já 
mám pacienta a ten slyšel v rádiu tu 
vaši povídku a moc se mu líbila. Je to 
nějakej Frič a je režisérem na Barran-
dově. Takhle jsem se ocitl u Friče 
a začal psát scénáře. V roce 1964 jsem 
se dostal k Bočanovi a spolu jsme se 
dočkali Pražského jara.

To jste vítal s nadšením?

O mně se ví, že jsem až přehnaný ži
votní optimista, mí kamarádi mě měli 
za idiota, ale já nikdy nezapochyboval, 
že se dočkám svobody. Ale! Když za
čalo Pražské jaro, všechny jsem varo
val. Nevěřil jsem tomu, protože jsem 
znal komunisty. Samozřejmě jsem se 

Jiří Stránský během rozhovoru v únoru 2012 Foto: Zuzana Michálková
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zapojil, spoluzakládal K-231, ale od-
mítal jsem veřejná vystoupení a svo-
je zážitky jsem chtěl zveřejnit jen 
skrze literaturu. 

Což jste ovšem nestihl.... 

Dokonce jsem byl takový vůl, že když 
mi v roce 1968 v Plameni vyšly povíd-
ky a chystala se knížka, nutil jsem je, 
aby chvíli počkali, protože jsem po-
třeboval srovnání.

S čím?

Tehdy lidi kupovali a četli úplně všech-
no. Tak jsem čekal a nevyplatilo se to.

Srpnová okupace vás zastihla 
v Jugoslávii na dovolené, neuva-
žovali jste o emigraci?

Nejdřív jsme odjeli do Vídně, protože 
tam se scházeli všichni. Miloš Forman 
tehdy vyjednával, že by se filmová 
nová vlna přesunula do Ameriky 
a měla vlastní tvůrčí skupinu u Para-
mountu. Tak jsme čekali. Mezitím 
jsem psal pro rakouskou televizi, 
protože jsme neměli peníze, a nakonec 
jsme se vrátili, i když moje žena ne-
chtěla. Ta to čula, říkala mi, že mě 
zase zavřou. A taky že jo. 

Takže s ostatními intelektuály  
60. let jste se nestýkal?

Ne. Stýkal jsem se se spoluvězni. 
Taky s Vaškem Havlem, protože můj 
mladší brácha s ním dělal kulisáka 
Na zábradlí, svědčil mu na svatbě 
a ještě spolu sloužili na vojně. S Vaš-
kem jsem se občas potkal jen v diva-
dle – měl jsem pořád obavu, že bych 
ještě mohl někoho ohrozit. A ono to 
tak bylo. Navíc jsem své ženě slíbil, 
že nebudu blbnout a dělat frajera… 
Takže jsem tedy znal pár lidí přes 
Pepíka Škvoreckého, pár lidí od fil-
mu, hlavně z nové vlny, a Havla. 
Jinde jsem se necítil dobře. V roce 
1968 mě třeba Tonda Brousek lákal 
do Literárek, ale oni všichni byli 
v partaji. Tím to pro mě skončilo. 
Protože v té partaji byli i v 50. letech, 
kdy my byli zavření.

Jak jste se díval třeba na Pavla 
Kohouta?

S Pavlem jsme chodili do téhož gym-
plu. On je o tři roky starší, a když 
odmaturoval, stal se patronem školy. 
Měl jsem maturovat v padesátém roce, 
ale v té době už seděl táta i brácha. 
Tátu zavřeli v roce 1948 a v rozsudku 
stálo: Doktor Karel Stránský se choval 
tak opatrně, že mu není možno nic do-
kázat, a proto se odsuzuje na dva roky. 
Klasický třídní boj... Bráchu sebrali,  
společně s Jiřím Muchou a dalšími, 
v rámci procesu s Američanem Oati-
sem. Mě nechali ještě udělat maturit-
ní písemky a před ústníma mě vyra-
zili. Nejdřív ale zašli, jak jsem se 
dozvěděl, za patronem gymnázia 
soudruhem Kohoutem a on to požeh-
nal. To jsme ale společně už dávno 
smazali – Honza Zahradníček mě 
kdysi naučil být tolerantní. A dodnes 
si u Pavla cením, že když se vrátil do 
Československa, byl jediný, kdo ve-
řejně všechno přiznal a když mu Vašek 
nabídl, aby dělal poradce, odmítl, že 
by tomu svou minulostí ublížil. Jako 
jediný! Jinak se tam všichni hrnuli 
hlava nehlava. Takže u mě dostal plus. 

Vy musíte mít na komunisty ne-
skutečnou alergii...

Copak alergii! Dodneška mám takovou 
idiosynkrazii. Když se přiblížím k es-
tébákovi nebo k někomu, kdo to po-
depsal, naskočí mi husí kůže. Jsem 
takový proutkař na estébáky. Když 
jsme třeba v roce 1994 pořádali v Hil-
tonu světový kongres PEN klubu, 
volal jsem řediteli hotelu, abych všech-
no dohodl, a on mi řekl, že je to pro 
něj čest a že nám dá slevu. Pak jsem 
se stavil u něj v kanceláři, sekretářka 
mě k němu dovedla a mně naskákala 
husí kůže po celém těle. Pak jsem se 
dozvěděl, že byl důstojníkem StB.

To je škoda, že jste tenhle talent 
nevyužil víc...

Využíval jsem ho. Když jsme s Milanem 
Maryškou dělali dokumentární seriál 
Ztráta paměti, donutil jsem ho, aby na 
konec každého dílu zařadil seznam 

těch největších hajzlů, z nichž některé 
jsem objevil jenom díky tomuhle in-
stinktu, a pak jsem po nich šel. Dou-
fali jsme tehdy, že když o nich veřejně 
řekneme, že jsou to hajzlové, zažalují 
nás. Ale nic se nestalo. To je jako s Kun-
derou. Ten taky nakonec stáhl žalobu 
na Respekt, protože věděl, že by všech-
no vyšlo najevo.

Jak jste vlastně onu „kauzu Kun-
dera“ vnímal?

To je velice jednoduché. S jeho obětí, 
Mírou Dvořáčkem, jsem seděl na lág-
ru Vojna, a když jsem se ho zeptal, za 
co ho zavřeli, říkal: Já mám něco extra. 
Udal mě jeden spisovatel. Ani neznal 
jeho jméno. Neskuhral kvůli tomu, ale 
vždycky dodával jedno: že kvůli to-
muhle blbýmu udání postupně zavře-
li patnáct lidí a jednoho z nich popra-
vili. Takže jsem si tím byl jistý.

A znáte se?

Jiří StránSký (12. srpna 1931 v Praze) 
Jeho otec, JUDr. Karel Stránský, byl významným 
pražským advokátem a měl šlechtické kořeny, 
matka Božena, rozená Malypetrová, byla dcerou 
prvorepublikového politika Jana Malypetra. Jiří 
Stránský byl prostřední ze tří bratrů. Za druhé 
světové války byl jeho otec zatčen Gestapem 
a vězněn v Osvětimi, po válce, roku 1948, byl 
opět odsouzen na dva roky do vězení. Jiří 
Stránský byl v roce 1950 z politických důvodů 
vyloučen ze školy (těsně před maturitou, tu 
proto nedodělal) a musel opustit i Prahu, 
pracoval jako zeměměřič. Pak byl odveden na 
vojnu a pracoval u PTP. 
V lednu 1953 byl zatčen, ve vykonstruovaném 
procesu obviněn z velezrady a odsouzen k osmi 
letům vězení. Podmínečně propuštěn byl v roce 
1960. Poté pracoval u Vodních staveb a u čerpací 
stanice, mimoto však také jako externista na 
Barrandově. 
Mezi lety 1973 a 1975 pobýval opět ve vězení, 
tentokrát za údajné rozkrádání majetku. Nadále 
se věnoval psaní, v letech 1992–2006 byl před
sedou českého PEN klubu. Řada jeho knih byla 
zfilmována. V televizi právě běží seriál Zdivočelá 
země, který byl natočen podle jeho a Bočanova 
scénáře.
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Sešli jsme se jednou, když jsme točili 
Nikdo se nebude smát. Přišel tam a mně 
naskákala husí kůže. Komu jsem to 
ale měl říct? Bočanovi, který to točil? 
Ne! To byl rok 1965 a já už věděl, že se 
tahle idiosynkrazie nemýlí, ale to bylo 
všechno, co jsem mohl dělat. Prostě 
jsem se těmhle lidem vyhýbal. Byl jsem 
takový osamělý jezdec. Ale jeho Směš-
né lásky jsem měl a mám moc rád. 

Mimochodem, myslíte si, že jde 
oddělit autorovo dílo od jeho osob-
nosti?

Ne! A řeknu vám k tomu jednu věc, 
která mě formovala. V kriminále mi 
pomáhali i vysocí kněží. Seděl jsem 
mimo jiné s tepelským převorem Heř
manem Tylem, který dostal 25 let za 
to, že zachránil před estébákama 
zlatý klášterní poklad. Pak podle toho 
natočili jeden díl majora Zemana. On 
navíc vypadal jako ztělesnění Ladova 
Švejka a bachaře na lágru strašlivým 
způsobem štval. Nechal na sebe řvát 
a nakonec dal ještě rozhřešení: Pánbůh 
ti odpustí, jdi s Bohem, chlapče... Taky 
třeba zachránil před výpraskem člena 
ÚV Eugena Löbla, protože s ním v lá
gru chodil pod paží na vycházky, a je
likož si na něj nikdo nedovolil, měl 
pokoj i Löbl. A právě Tylovi jsem se 
jednou svěřil se strachem, že v mé 
tvorbě bude cítit, že jsem ublížený, a že 
budu kádrovací. A on mi na to řekl 
větu ze svatého Augustina: Ars est 
difusivum sui. Umění jest vyzařování 
sebe. Tak co vám k tomu mám víc říkat.

Zkrátka jste měl jasno...

A v Kunderovi to je! Když si přečtete 
jeho věci, zjistíte, že se s tím dodneš
ka potýká. Nechápu, že člověk tak 
vzdělaný a s takovým rozhledem sám 
sebe přemluvil, že ve své skříni žád
ného kostlivce nemá, a přitom musel 
vědět, že na něj jednoho dne vypadne. 

Jak probíhalo vaše druhé věznění 
v 70. letech?

Když mě zatkli podruhé, seděl jsem 
patnáct měsíců v Ruzyni a jako zku
šený mukl jsem si přečetl vězeňský řád. 

Stálo tam, že věznice je povinna zajis
tit obviněnému výkon jeho povolání, 
pokud to není v rozporu s jeho obvině
ním. A už jsem ťukal. Můj jediný výdo
bytek z roku 1968 totiž bylo potvrzení 
od Fitesu, že jsem scenárista, takže 
jsem teď žádal papíry a tužku. Byl jsem 
sám na cele a celé dny jsem psal a při
pravoval si pokračování Zdivočelé země, 
napsal jsem asi šest povídek, takže to 
pro mě nebyl ztracený čas.

Hodně vám, respektive vaší ženě 
v té době pomáhali i manželé Hav-
lovi…

Oni bydleli s Olgou kousek od nás, 
a když jsem byl podruhé zavřený, 
vždycky zazvonili na mou ženu a šli 
spolu venčit psy. A ty dva roky, co jsem 
byl pryč, jí Vašek pomáhal, seč mohl. 
Moje žena, která se s ním znala od 
jejich šestnácti let, mu neustále připo
mínala: Hele, musíš mi slíbit, že až se 
Jirka vrátí, ohlídáš, aby nic nepodepsal.

To stihla akorát, protože vás pus-
tili rok před Chartou 77…

Rok a měsíc. Asi bych ji býval pode
psal, ale Vašek to skutečně dodržel. 
Taky jsem své ženě slíbil, že nebudu 
vydávat v samizdatu, nebudu se schá
zet s disidenty, což jsem slíbil rád, 
protože mezi nimi bylo hodně býva
lých komunistů. V tomhle jsem mi
mochodem nebyl sám, spousta kluků, 
co se mnou seděli, se mi po roce 1989 
přiznala, že měli s disentem ze stej
ných důvodů potíže. Karel Pecka, 
Zdeněk Rotrekl, Zdeněk Kessler… 
Toho jsem byl, díky moudrosti své 
ženy, ušetřen. 

Co si myslíte o tradičním rčení, že 
spisovatel je svědomí národa?

To je slogan, který pochází z doby 
obrození, a platí na to opět ona věta 
svatého Augustina, kterou jsem už 
zmínil. 

A dá se tedy vysvětlit, proč spiso-
vatelé, potažmo intelektuálové 
neustále touží být oním svědo-
mím?

Osobně si myslím, že spisovatelé píší 
proto, že umějí lépe artikulovat než 
ostatní. To znamená, že se to od nich 
očekává. Od Karla Čapka se očekáva
lo, že ve svých fejetonech řekne to, co 
si ostatní jen myslí, ale neumějí to 
vyslovit. V opačném gardu je to tak, 
že řada spisovatelů by samozřejmě 
ráda, aby právě oni byli takto vnímá
ni, ale jaksi se jim to úplně nevede.

Takže tu existuje poptávka těch, 
kteří formulovat neumějí, a spiso-
vatelé ji vyslyší?

To může být i jakési váhání veřejnos
ti. A vezměte si k tomu Pepíka Škvo
reckého, který tenhle slogan přeměnil 
na inženýra lidských duší... Je to tref
nější a přitom ironické. Proto asi 
Škvorecký nikdy nepřicházel s mani
festy a veřejnými vystoupeními...

A proto jsem se taky, když zemřel, 
veřejně přihlásil k tomu, že jako on 
jsem vypravěč. Z toho, co vyprávím, 
je až sekundárně jasné, jaký jsem, co 
si myslím, že by se mělo a nemělo. 
Tímhle způsobem jsem napsal Zdivo-
čelou zemi, chodím a bavím se s dětmi 
ve školách, protože vyprávět, co se 
stalo, je jediná obrana. A děti se mění 
a štvou tím svoje dědečky a rodiče, 
protože se jich ptají, co dělali, když 
byl Stránský v lágru.

Nedá se situace v Česku srovnat 
s tou v Německu šedesátých let, kdy 
přišla nová generace a začala se 
také ptát?

Samozřejmě, ale to se děje i ve Španěl
sku a sociologové nedovedou dodneška 
odhadnout, jak dlouho tahle reakce 
trvá. V Německu to trvalo déle, ve Špa
nělsku nějakých patnáct let a u nás sice 
přišla hned, ale táhne se už přes dvacet 
let. Němci mají v povaze, že když za
čnou do něčeho šťourat, tak neuhnou. 
Nejsou jako my, kteří plujeme s prou
dem, a když potkáme hovno, tak se 
potopíme, aby zatím někam odplavalo. 
Vynoříme se čistí, plujeme dál a voláme: 
Já ho neviděl!  

Není u nás vývoj daný i tím, že 
takřka každý měl nějakého komu-
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nistu alespoň v širším příbuzen-
stvu?

Musíte odečíst půldruhého milionu lidí, 
jejichž rodiny byly perzekvovány, a to 
příbuzenstvo tudíž nemělo žádnou šan
ci. Zbývá třináct milionů... Ve vyšetřo
vací vazbě jsem seděl s bývalým prvo
republikovým policajtem a ten mi v roce 
1953 řekl: Když si spočítáš, že každý tři-
náctý člověk přímo pracuje pro minister-
stvo vnitra a každý desátý je nějakým 
způsobem zavázaný komunistické straně, 
k tomu připočteš straníky, kolik lidí zbude? 
Z toho taky vychází totální nechuť k re
flexi, kterou jsme na rozdíl od Němců 
dodneška neprovedli. Jednak tomu vadí 
komunisti, kteří zůstali na důležitých 
místech a drží pozice, a za druhé u nás 
ani jednotlivci nejsou ochotní zamést 
si před vlastním prahem. Kvůli sobě! 
Beze svědků! V okamžiku, kdy by si 
takový člověk sám přiznal, že možná 
byl i kurva, vůbec se mu neuleví, a on 
to ví, tak proč by to dělal? 

A nepomohlo by naopak, kdyby se 
jaksi mentálně vyzvracel?

Jsem sice spíš neznaboh, ale hluboce 
se skláním před institutem katolické 
zpovědi. Přijít a říct, otče, svedl jsem 
sousedovu manželku, odříkat pět 
zdrávasů a být čistý. A kdyby tohle 
zavedli komunisti...

Na to snad komunisti mají sebe-
kritiku...

To je pravda.

Co vám vlastně pomohlo přežít léta 
věznění?

V tomhle ohledu mě nejlíp vybavil 
Honza Zahradníček. Vysvětlil mi, že 
mě sice můžou zavřít, ale nemůžou 
mi vzít svobodnou vůli, leda ji při
škrtit. A svobodná vůle že mi umož
ňuje, abych si vybral mezi čtyřmi 
způsoby svého věznění. Zaprvé: ne

přijmout to, dělat , že to není pravda, 
že se to děje mimo mě. Zadruhé: je 
to zlý sen, ze kterého se probudím. 
Třetí možnost: je to čekárna. Ano, 
jsem zavřený v čekárně a čekám, až 
otevřou dveře a já odejdu s rizikem, 
že z toho zmagořím nebo se oběsím. 
A pak je čtvrtá možnost, která praví, 
že když už se to se mnou stalo, musím 
z toho pro sebe vydobýt maximum. 
Vzít to jako výzvu. Proto se moje 
první knížka jmenuje Štěstí, jelikož 
mě zavřeli v době, kdy seděla duchov
ní elita národa, takže jsem měl mož
nost jí sedm let naslouchat. Aniž jsem 
si mohl cokoliv přečíst, mám díky ní 
ucelené vzdělání.

Prostě jste si vybral tu čtvrtou 
možnost.

Ano, Honza Zahradníček mi říkal, že 
ta někdy bolí, ale je jediná sebezáchov
ná. A to je pravda. 

Jiří Stránský během rozhovoru v únoru 2012 Foto: Zuzana Michálková
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1. Dědeček Jan Malypetr, předseda vlády (1934) 2. Matka, bratři 
Petr, Jan a Jiří v roce 1942, v době, kdy byl jejich otec v Osvětimi 
3. Před odjezdem do Francie na Světové skautské jamboree (1947) 
4. Dědeček Malypetr s T. G. M. (1934) 5. Rodina Stránských v roce 
1977 6. Jiří Stránský s bratry (1991) 7. Návštěva u Josefa Škvoreckého 
v Torontu (1991) 8. Manželka, akademická architektka Jitka 
Stránská, rozená Balíková, zemřela 31. 8. 2010, jedenáct dní po 
zlaté svatbě 

5

6

7

8

JAKO ROZHOVOR.indd   67 3/26/12   8:50 AM



68 2012/01 paměť a dějiny  

rozhovor

9

10 11

12

JAKO ROZHOVOR.indd   68 3/26/12   8:50 AM



S  Jiřím Stránským o lágru, spisovatelích a komunistech  

paměť a dějiny 2012/01 69

15

14

13

9. S režisérem Hynkem Bočanem na Hradě při natáčení poslední série Zdivočelé země (červen 2010)  
10. S ženou Jitkou, Pavlem Kohoutem a jeho manželkou Jelenou (1995) 11. Na Hradě s Václavem Havlem, 
který v poslední sérii Zdivočelé země hrál (červen 2010) 12. S Günterem Grassem a Arnoštem Lustigem 
během Světového kongresu Mezinárodního PEN klubu v Praze (listopad 1994) 13. Autogramiáda dvojrománu 
Země a Aukce (1997) 14. S Ivanem Klímou během udělování Státních cen za literaturu a překlad (1998) 
15. Při křtu knihy Václava Havla Pižďuchové (2009)

                                                                                                    Foto: rodinný archiv Jiřího Stránského
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