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Začneme od Adama?
Narodil jsem se za války v Holešovi-
cích, takže jsem zažil Květnovou re-
voluci, to mi byly asi dva roky. Moje 
matka bojovala na barikádách! Kvůli 
zranění na pravé ruce, se pak nemohla 
stát muzikantkou, i když do té doby 
hrála výborně na piano. Z jejích snů 
sešlo a zůstal jí jen částečný invalid-
ní důchod. Nakonec dělala učitelku. 
Po roce ʼ1948 ji z učitelství vykopli, 
byla ten typ, co si nedává bacha na 
hubu a kritizovala. Prošla pak řadou 
zaměstnání. Telegrafistka, průvodčí, 
výpravčí, vlakvedoucí. Tím je krásně 
poznamenán můj raný život, protože 
jsem měl režijní jízdenku a jezdil jsem 
po republice prakticky zdarma.

A pan otec?

Otec v mém životě f iguruje málo, 
protože naši se brzy rozvedli. Žil na 
severu Čech a moc jsem ho nepoznal.

A vy?

Já strávil půlku mladšího života jed-
nak v Praze a jednak v dětském domo-
vě, kam nás s oběma bratry odlifrova-
li. Pražské dětství bylo výborné. Jsem 
Leteňák, takže jsem ho prožil mezi 
Letenskou plání, Trojou, Stromovkou 
a Hradčany. Taky bylo poznamenané 
chudobou a sociálními problémy, pro-
tože matka to nezvládala, takže jsme 
občas neměli co žrát. 

To je ten důvod, proč jste skončil 
v dětském domově?

Máma to prostě neutáhla. Babička 
se to snažila udržovat v přežívací ro-
vině. Pamatuju si, že když byl hlad,  
začali jsme rozprodávat knihovnu. Tu 

jsme měli obrovskou, plnou krásných 
knih, a ty nejlepší jsme měnili za jídlo 
a peníze. 

A po děcáku?

To jsem šel rovnou na nejelitnější ško-
lu v republice, na jadernou průmyslov-
ku v Ječné ulici! Dokončil jsem ji a pak 
šel na jadernou fyziku v Břehové, hned 
vedle konzervatoře. 

Studia jste si užil?

Jednoznačně. Byla to doba happe-
ningů, i když tehdy se tomu tak ani 
neříkalo. Vzpomínám si, jak jsme šli 
v prvomájovém průvodu v roce 1967 
a já jako studentský vůdce naší fakulty 
nesl transparent s nápisem „Fakulta 
jaderné fyziky“. Jenže jsem na jeho 
druhou stranou fixama v národních 
barvách připsal „VŠECHNO JE JINAK“. 
Všichni z toho měli srandu, volali jsme 
hesla jako Se Sovětským svazem na věč-
né časy a ani o minutu déle nebo Všeho 

lidstva věrný syn náš John Glenn (třetí 
americký astronaut a první, který se 
dostal na oběžnou dráhu Země, proti-
pól prvního sovětského kosmonauta 
Jurije Gagarina) nebo Děkujeme straně 
a vládě za oplatky v čokoládě. To jsme 
volali, já to dirigoval, držel ceduli 
a takhle jsme došli na Václavák. Ma-
jálesová atmosféra, sranda a pohoda, 
slunce krásně svítilo, dělníci kolem 
nás zdravili a smáli se a najednou jsme 
se ocitli pod tribunou se soudruhem 
prezidentem Novotným a ostatníma. 
Ten nás dost nenáviděl i předtím. Do-
kud nás viděl zepředu, tak se usmíval, 
pak jsem ho minul a on uviděl ceduli 
zezadu. Kluci mi pak říkali, že úplně 
zcepeněl, pak dal pokyn a za pár minut 
u mě byli tajní. Táhli mě pryč, já se 
bránil a kolem nás se najednou utvořil 
kruh z kolegů a profesorů, ze kterého 
ti policajti nemohli. Profesoři se začali 
vyptávat, co se děje, policajti říkali 
něco o protistátní činnosti, načež pro-
fesoři prohlásili, že to je činnost nás 
všech, že to nebyla moje aktivita, ale 

Všechno je jinak

Jan Hanzlík

S londýnským Čechem Ivanem Hartlem o hladovém dětství,  
naštvaném prezidentovi, Palach Pressu, Plasticích a houmlesáctví

Doma v Londýně, 2005  Foto: Přemysl Fialka

Rozhovor_Hartel.indd   61 02.04.15   12:23



62 2015/01 paměť a dějiny  

rozhovor

aktivita fakultní. Policajti byli zmate-
ní, a když jim profesoři ukázali svoje 
stranické knížky, ustoupili a spokojili 
se jen se „zatčením cedule“. A já byl 
zachráněn. Protentokrát. Od té doby 
mě totiž začali policajti otravovat 
pravidelně. 

Pak přišel rok ʼ’68…

V šedesátém osmém už jsem byl jed-
ním z radikálnějších studentských 
lídrů. Byl jsem členem studentského 
parlamentu, účastnil se všech aktivit, 
demokratických voleb nových výbo-
rů. Konference, demonstrace, plány 
do budoucna.

Tehdejší změny vám stačily?

Ne. Naším heslem bylo: Děkujeme za 
demokratizaci, ale my chceme demokra-
cii. Chtěli jsme všeho víc a tak, aby to 
odpovídalo našim národním tradicím, 
a nikoli těm ruským. 

A v srpnu ’68?

To jsem byl bohužel mimo republiku. 
Byli jsme totiž pozvaní s takovou po-
looficiální delegací do Izraele. Orga-
nizoval to Ladislav Mňačko. Jela tam 
Eda Kriseová, manželé Klímovi, Petr 
Pithart, Jarda Suk a jiní. Před odjez-
dem nás přijal Dubček. Zkrátka byla 

to delegace, která měla naznačit zájem 
o normalizaci vztahů s Izraelem. Ces-
tou do Nazaretu jsme zprávu o invazi 
slyšeli v rádiu. Hned jsme protestovali 
v místních novinách a televizi. A vět-
šina z nás se vrátila zpátky. 

Kdy jste pochopil, že je všemu ko
nec?

Když to převzal Husák, došlo mi, že to 
půjde do háje. Do té doby jsem věřil. 
Dobře jsem věděl, že nejsem sám, byla 
tu spousta nasraných lidí, a i proto se 
to komunistům a Rusům dlouho ne-
dařilo převzít. Palach, Zajíc a ti další, 
věci pořád vřely. S Husákem ale přišel 
konec. Já jsem ale ani tehdy neměl nej-
menší chuť odcházet.

Co vás přesvědčilo?

Fízlové, to především. Začali po 
mně tvrdě jít. Pomáhali jsme tehdy 
s Agniesz kou Hollandovou polským 
studentům. Tiskli jsme jim letáky 
a tahali je přes hranice. Navíc jsem 
organizoval další akce, takže jsem 
byl na očích. V telefonech jsem slyšel 
ruské hlasy, před barákem stála auta 
s fízlama, domů jsem už ani nechodil. 
Stejně jsem si ale myslel, že se to uklid-
ní. Jenže jednou přijdu v noci domů, 
abych vybral poštu a zase zmizel, a ve 
schránce jsem našel povolávací roz-
kaz. A to jsem věděl, že jsem v prdeli. 
Protože utíkat tajný policii, to se ještě 
celkem dá, ale vojenský, to už je průser.

Vždyť jste ještě studoval…

No právě! Já měl všechno odložený 
a povolávák jsem rozhodně dostat 
neměl. Zachránila mě matka. Šla na 
vojenskou správu a řekla jim, že jsem 
v Anglii. Takže jsem neměl jinou mož-
nost než tam rychle zmizet.

Proč do Anglie?

Chtěl jsem do anglofonní země a Ame-
rika byla daleko a já tak daleko od 
rodné země být nechtěl. Původně jsem 
se chtěl vrátit po prázdninách, abych 
dokončil studia. Nakonec z toho sešlo 
a já přijal nabídku z univerzity v Cam-

bridge. Naštěstí bylo to, co jsem věděl 
a na čem jsem pracoval, atraktivní pro 
zadavatele stipendií. 

Žádné existenční problémy jste 
tedy neřešil?

Naštěstí ne. Měl jsem dvě priority. 
Chtěl jsem dokončit studia a záro-
veň pomáhat republice. Dělal jsem 
postgraduální výzkum, ale doktorát 
už jsem nedodělal, což mě dodneška 
mrzí. Hlavně kvůli tomu, že jsem větši-
nu energie věnoval Československu… 

Jak vaše podpora domácí opozice 
vypadala?

Pašování materiálů disidentského 
typu ven a zakázaných knížek do-
vnitř, publikování čehokoliv, co se 
u nás doma stalo, všechna uvěznění 
a procesy, kdekoliv, kdykoliv, získá-
vání informací a jejich šíření. Nejdřív 
jsem to dělal nezávisle, pak jsem se 
na příkaz pražského „podzemí“ spojil 
s Honzou Kavanem. V každém větším 
evropském městě byl aspoň jeden 
člověk, který se snažil o podobnou 
činnost. A se všemi jsme se znali. 

Jaké mediální kanály se vám po
dařilo získat?

Každý velký magazín ve všech zemích 
na světě byl námi pokrytý. Dostali 
jsme zprávu, dohodli se s Kavanem, 
kdo ji má na starosti, a nejvyšší mož-
nou rychlostí v době před internetem 
jsme ji přes naše anglické kontakty 
šířili. Telefonáty, faxy, domluvy, pře-
mlouvání. Všechny korespondenty 
a specialisty na východní Evropu jsem 
musel znát osobně. Richard Davy, 
William Shawcross, Neal Ascherson, 
Judy Dempsey. A všichni mi museli vě-
řit, protože jinak by se na mě vysrali. 
Kdybych jim předložil kachnu, zničil 
bych jejich reputaci a byl by šmytec.

Kdy vám došlo, že vědecká a exi
lová kariéra nejdou dohromady?

Brzy, někdy v letech 1971, 1972.

Tudíž jste se rozhodl přerušit 
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doktorát a plně se věnovat Palach 
Pressu?

Plně ne, taky jsem se potřeboval ži-
vit. Učil jsem, psal články, pracoval 
v knihkupectví, v Paříži jsem maloval 
pokoje, pak jsem se stal kvůli Plasti-
kům bohužel trochu houmlesákem.

Jak k tomu došlo?

Na konci 70. let jsem se začal intenziv-
ně věnovat undergroundu. Mělo to dva 
důvody: z Československa vyhazovali 
víc a víc lidí, čili nebylo už tak nutný 
být na frontlajně totálního disentu. 
Disent byl navíc tehdy díky své domácí 
aktivitě známější venku a nepříjemný 
normalizačnímu režimu doma, takže 
ty lidi, a po Chartě jich přibylo, začali 
rovnou vyhazovat z republiky. To bylo 
výborný, protože přišlo víc lidí, kteří 
mohli místo mě a třeba Ivana Kyncla, 
který se taky rozešel s Kavanem, pře-
vzít naši roli. A taky mě šíleně nasralo, 
jak režim zachází s undergroundem, 
takže jsem založil společnost Plastic 
People Defense Fund.

Co bylo jeho hlavním cílem?

Založil jsem ho hlavně proto, abych 
ochránil jejich copyright, aby existova-
la legální struktura, které rádia můžou 
posílat peníze, protože kdyby to posí-
lali přímo, tak by jim to sebrali. A taky 
jsem shromažďoval peníze od dobro-
dinců, aby se těm klukům pomohlo. 
A vždycky když se do Československa 
chystal nějaký novinář, dával jsem mu 
instrukce. Koho hledat, co neříkat, co 
přivézt, kam to schovat atd.

Čili jste se stal jakýmsi agentem 
Plastiků?

Z undergroundových kanálů jsem 
dostával jejich nahrávky, fotky a dal-
ší materiály. A Plastici mě požádali, 
abych se pokusil jim to vydat. Strávil 
jsem skoro rok obcházením různých 
londýnských společností, od malých 
až po ty největší, ale nikomu se to ne-
líbilo. Teprve když je zavřeli, ozvali se 
z Paříže z redakce Liberation, že mají 
zájem. Tak jsem se tam rozjel a začal 

práci na albu Egon Bondy Happy Hearts 
Club Banned a na originálně řešené 
knížce The Merry Ghetto/Le Ghetto 
Joyeaux, kterou jsem pro to album 
koncipoval a která byla obsáhlá a taky 
graficky oukej.

A díky tomu jste se stal houmle-
sákem?

Vlastně ano, ne teda jejich vinou, ale 
kvůli práci na jejich albu. Celé to totiž 
trvalo déle, než jsme čekali. Přes den 
v redakci dělali noviny, takže jsme 
makali po nocích, já tam spal pod 
stolem a dělal bez výplaty. Připravo-
vali jsme anglickou a francouzskou 
verzi a opravdu jsme si dali záležet. 
Výsledkem toho všeho bylo, že jsem 
se tam zdržel asi o tři měsíce déle, než 
jsem chtěl, takže jsem ztratil stipen-
dium v Birminghamu, holku a navíc 
byt s celou knihovnou. Vrátil jsem se 
z Paříže a byl jsem bezdomovec. 

Jak jste se z toho dostal?

Angličtí kamarádi mi poradili, ať jdu 
do East Endu, že mi tam pomůžou. To 
byla tehdy dělnická, dokařská čtvrť 
v Londýně, a tam jsme zaskvotovali 
baráček. Byla to nádherná komunita, 
o který jsem do tý doby vůbec nevě-
děl. Začali jsme zabírat různý velký 

prázdný budovy. Byl jsem chudý a vy-
dělával si v tiskařském průmyslu ve 
Fleet Street jako freelancer. Později 
jsem učil děti v místní škole. Nakonec 
jsme začali organizovat ubytování pro 
houmlesáky, kterých bylo čím dál víc, 
protože k moci se dostala Thatcherová.

Takže jste jim nabízeli volná mís-
ta ve skvotech?

Jasně. Založili jsme úspěšný bytový 
družstvo, legalizovali jsme s londýn-
skou radnicí některé zábory a objekty, 
které do té doby chátraly, začaly zase 
žít. Třeba jsme od radnice koupili za 
jednu libru blok asi se sedmdesáti byty 
a ještě nám dali skoro půl milionu na 
opravu. A po určitý době jsme dokonce 
začali vybírat nízké nájemné. Radnice 
byla tak nadšená, že mi pak nabídla 
další dva bloky. Dneska ty byty stojí 
miliony. A ta družstva existují dodnes.

Proč jste se po roce ’89 nevrátil?

Měl jsem z Prahy spoustu nabídek 
od kamarádů, co mezitím „obsadili“ 
různá ministerstva, jenomže bych se 
kvůli tomu musel ostříhat, a to se mi 
nechtělo. Teď jsem přijel, protože mi 
umřel bratr Luděk (hudební kritik –
pozn. red.), ale vracím se do Londýna. 
Definitivní návrat zatím neřeším.

Tvůrčí chaos k undergroundu patří  Foto: Přemysl Fialka
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