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„Smrt Občanskému fóru!“
S výtvarníkem Viktorem Karlíkem o cestě do undergroundu, Magorovi,
Revolver Revue a době, kdy vznikalo Občanské fórum
ADAM HRADILEK

Viktor Karlík patřil k nejmladší generaci protirežimního
hnutí v komunistickém Československu. Okruh přátel
a spolupracovníků kolem Revolver Revue, Psích vojáků
a hospody na Klamovce vytvářel jistou opozici vůči starším
disidentům. Rozdílné postoje se projevily i během revolučních
dní při formulování požadavků na společensko-politické změny.

Vernisáž výstavy Viktora Karlíka v bytě Jáchyma Topola v roce 1982. Zleva Vít Kremlička, V. K., David Němec,
Jáchym Topol a Vít Brukner.
Foto: Terezie Hradilková
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příběh 20. století

„Smrt Občanskému fóru!“

Vít Kremlička, Viktor Karlík a Jan Lopatka během vystoupení na recitačním
večírku v bytě Jáchyma Topola v roce 1983
Foto: archiv Viktora Karlíka
Foto: Karel Cudlín
Jakým způsobem zasáhl
komunistický puč v roce 1948
vaši rodinu? Přišli jste o hmotné
statky? Museli vaši rodiče
opustit svoje povolání? A jak se
to případně odrazilo ve vaší
výchově?
Pradědeček měl nějaké pozemky
a z babiččiny strany to bylo podobné.
Její rodina o majetek přišla, ale jiní
moji příbuzní ho po roce 1989 restituovali. Pokud vím, tak mí rodiče
nebyli zamlada nijak politicky činní,
určitě nikdy nebyli v žádné politické
straně. Odmalička mě vychovávali
k tomu, že komunismus je špatný
a taky že určité věci si můžeme říct
doma, ale jinde si člověk musí dávat
pozor. Otec, inženýr chemie, pracoval
celý život jako asistent, učil na vysoké škole a docenturu dostal až po roce
1989. Matka byla zdravotní sestra,
pracovala tedy v oblasti, kde politický tlak nebyl velký.
Prošel jste v mládí pionýrem
nebo SSM?
Ne, to nepřicházelo v úvahu. Já měl
to štěstí, že když jsem byl úplně malý
kluk, táta, protože byl sám skaut, mě
přihlásil do Skautu, který po roce

1968 krátce fungoval, a oddíl, kam
jsem chodil, se pod hlavičkou turistického oddílu udržel i potom. A Skaut
byl pro mě takové iniciační zázemí.
Z dětství si vybavím i rok 1968. Pamatuju si, jak jsem chodil s tátou,
který měl kýbl barvy, a díval se na
něj, jak popisuje silnici a domy v okolí Maxova, kde jsme měli chalupu
a kudy měli jet Rusové. A babička
bydlela vedle rozhlasu, bylo na co
koukat. Tyhle zkušenosti člověka
nějak formují.
Jak jste se dostal do kontaktu
s opoziční kulturou?
Vždycky mě zajímalo umění a jako
většinu vrstevníků i mě bavila hudba.
Přes hudbu se člověk dřív nebo později dostal k Plastic People, Krylovi,
DG 307 a tak dále. Kdo žil v téhle zemi
a opravdu se zajímal o něco, co se dá
brát v současné hudbě a umění vážně, musel se s těmito nahrávkami
setkat. Taky se chodilo na burzu na
Letnou, kde se tehdy vyměňovaly
zahraniční desky. I kolem toho se
točila spousta lidí, kteří měli na komunismus a související věci jednoznačný názor. Významnou roli hrála
samozřejmě i literatura. Když člověk

VIKTOR KARLÍK
(nar. 13. 3. 1962 Praze) absolvoval Střední
průmyslovou školu graﬁckou a pak pracoval
v depozitáři Orientální sbírky Národní galerie, pro
niž i restauroval. V osmdesátých letech se podílel na
řadě samizdatových a jiných neoﬁciálních kulturních
aktivit, 1985 spoluzaložil časopis Revolver
Revue, 1995 Kritickou Přílohu RR. Stál u zrodu
týdeníku Respekt (je autorem typograﬁckého loga),
graﬁcky upravil několik desítek knih. Těžištěm jeho
práce je volná tvorba, její značná část je spojena
s rodnou čtvrtí Smíchov. V roce 2001 mu Galerie
Klatovy/Klenová u příležitosti souborné výstavy
vydala knižní publikaci s názvem Katalog. Svazek
věnovaný Karlíkovým serigraﬁckým pracím na
překližce vyšel v Praze roku 2003, Viktor Karlík vydal
také alba Památník (Praha 1994) a Linolea (Praha
2000). V roce 2004 vyšla kniha věnovaná jeho
linorytům Černé práce / Black Works. Linolea
2000-2004, v roce 2005 kniha Ruce básníků
(fotograﬁcká spolupráce Robert Portel). Karlík
je i autorem bronzové pamětní desky Milana Mejly
Hlavsy (odhaleno v Praze 2005), bronzové ceny
festivalu dokumentárních ﬁlmů v Jihlavě a Ceny
Revolver Revue. Pozornost vzbudily jeho ilustrace ke
knize Zbyňka Hejdy Sny… O jeho tvorbě psala
zejména Pavla Pečinková, Marcel Fišer, Zbyněk
Hejda, Jaromír Zemina, Pavel Brázda, Egon Bondy,
Miloš Doležal a Viktor Šlajchrt. V roce 1999 natočil
režisér Svatopluk Vála Karlíkův portrét pro TV cyklus
Ateliéry. Jeho práce jsou zastoupeny v Národní galerii
v Praze, Galerii Klatovy/Klenová, Muzeu umění
a designu v Benešově a v řadě soukromých sbírek
v Čechách i v zahraničí.
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Ocenění:
Graﬁka roku 2000, čestné uznání za album Linolea,
Česká republika, 2001
Nejkrásnější česká kniha roku 2004, Černé práce /
Black Works (linolea 2000 – 2004) 3. místo, Česká
republika, 2005
Graﬁka roku 2006, čestné uznání za serigraﬁi Černé
práce, Česká republika, 2007
Výstavy (výběr):
Individuální: Viktor Karlík, PKC Ženské domovy,
Praha, 1992
Centrum periferie, Galerie Litera, Praha 1999
Nature morte, Galerie Litera, Praha, 2000
Viktor Karlík, Galerie Klatovy/Klenová, 2001
Linolea, Galerie Ztichlá klika, Praha 2000/01
Oleje na plátnech, Galerie Navrátil, Praha, 2002
Výstava, Galerie Navrátil, Praha, 2004
VK v Galerii Litera, Galerie Litera, Praha, 2006
Práce města, Oblastní galerie Vysočiny, 2006
Bronzy, tisky, obrazy, Galerie XXL, Louny, 2008
Linoryty a serigraﬁe ke čtení, Francouzský institut,
Praha, 2008

Pocta Magorovi, 27. 1. 1985, Smíchovské nádraží. Přátelé Ivana Jirouse „čekají“ na
jeho návrat z vězení. Na akci iniciované Viktorem Karlíkem se sešli zleva: V. K.,
Saša Vondra, Anna Hradilková, Ivan Lamper a další.
Foto: Ludvík Hradilek

začal číst a uplatňoval přitom přirozenou citlivost, postupně se přes
antikvariáty dostal k zakázaným
knížkám, které vyšly v dobách, kdy
nebyla cenzura. Pak zákonitě narazil
i na samizdat nebo knihy z exilu.
Myslím si, že takhle to bylo vždycky,
ostatně i dnes se musí kvalita hledat.
Když se na to dívám zpětně, zdá se
mi určující mladický zájem člověka,
který musel brzy pochopit, že ve veřejných knihovnách a knihkupectvích
jsou většinou hlouposti, ale v antikvariátech je možné najít nejen dobré knihy, ale vidět třeba i grafiky,
které nebyly vystavovány v galeriích.

54

Takže když se mi například dostal
do ruky samizdatový Něžný barbar
a já se v něm dočetl o Vladimíru
Boudníkovi, měl jsem zároveň jeho
paralelní výstavu v rámci antikvariátů v Dlážděné, na Můstku a dalších.
Kdo měl zkrátka o podobné věci zájem, mohl se k nim dostat, přinejmenším v Praze. Horší to měli lidé mimo
ni, o tom není pochyb. Důležitou roli
taky hráli kamarádi. Mě vzal ještě
jako nezletilého David Kopelent do
hospody na Klamovku a domluvil mi,
abych dostal pivo. Najednou jsem tam
seděl s novými lidmi, občas přišel
i Mejla Hlavsa. Zjistil jsem, že tenhle

Společné: Konfrontace VI, Vysočany, Praha, 1987
Vinohradská tržnice, Praha, 1989
Česká alternativa, Úluv, Praha, 1990
Polymorphie, Martin Gropius Bau, Berlín, 1990
Target Gallery, Washington, USA, 1999
Graﬁka roku 2000, Staroměstská radnice, Praha, 2001
Současný akvarel, (putovní výstava), 2002
Divočina, Galerie Klatovy/Klenová, 2002
IV. Mezinárodní trienále graﬁky, Mánes, Praha, 2004
Český linoryt za sbírek Galerie Klatovy/
Klenová,(putovní výstava), 2005
Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová,
2006
V. Mezinárodní trienále graﬁky, Staroměstská
radnice, Praha, 2007

legendární undergroundový hudebník je naprosto bezvadný společník,
kterému je jedno, jestli je někdo
mladší nebo starší, a který si rád
povídá nejen o muzice, ale i o fotbale
a obyčejných věcech.
V té době jsem chodil na Střední
průmyslovou školu graﬁckou v Praze 1.
Je zajímavé podívat se s odstupem na
spolužáky, podle oblečení se už tehdy
dalo poznat, kam kdo směřuje. Když
měl někdo dobové atributy typu delší
vlasy, určitý typ tašky – například
tašku z Lověny nebo doma ušité tzv.
žebradlo – a nosil tenisky nebo koženou bundu či staré sako, bylo vícemé-
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„Smrt Občanskému fóru!“

Stránka v Revolver Revue 1/1985 jako výsledek akce Pocta Magorovi
Foto: Ondřej Přibyl

ně jasné, že ho zajímá určitý druh
hudby, určitý životní směr. Sice to
neznamenalo, že si s ním člověk nutně bude hned rozumět, ale určité věci
to signalizovalo. I policisti to měli
přehledné… Zevnějšek byl v té době
jednou z možností, jak projevit odlišnost a názor.
Kdy a jak jste se aktivně zapojil
do nezávislého kulturního dění?
Moje zkušenost je taková, že když chtěl
člověk na přelomu 70. a 80. let, kdy jsem
chodil na střední školu, ale i potom,
něco oﬁciálně dělat, bylo všechno pod
dozorem. To je věc, která musí každého mladého člověka štvát. Většina
spolužáků se snažila navázat s tím
dozorem nějaký dialog, což ale mě
a moje kamarády už nezajímalo. Já si
chtěl dělat to své bez dozoru. Na základě kontaktu s určitým společenstvím,
které přirozeným způsobem vzniklo,
a díky společným zájmům jsme začali
vydávat vlastní sborník. Jmenoval se
Desítka, protože se na něm aktivně
podílelo deset lidí, někteří výtvarně,
jiní literárně. Vlastně jsme začali vy-

dávat samizdat, aniž jsem například
já tehdy to slovo znal. Desítku dělali
Vít Kremlička, Vít Brukner, Ján Mlynárik, bratři Topolové a další kamarádi. A s odstupem času mi připadá důležité, že v tomhle společenství, ve
kterém jsem se pohyboval, vznikla brzy
i první kapela: Psí vojáci. Protože když
měl v té době někdo kapelu, stál v centru dění. Bylo to asi nejpodmanivější
umělecké činění. Psí vojáci vystoupili
na legendárních jazzových dnech na
Folimance, koncertovali na různých
soukromých akcích, ve sklepě nebo
v bytě. Všechno to svým způsobem
vyvrcholilo v roce 1981, kdy většina
z nás maturovala. Někteří už se zároveň
připravovali k emigraci, i já chtěl s kamarádem emigrovat. Už jsme se domlouvali, jak to provedeme. Určitou roli
v tom měla sehrát moje babička, která
si jako důchodkyně přivydělávala v Čedoku a měla nám zprostředkovat zájezd
do západní Evropy. Ale já od toho nakonec ustoupil, zatímco Vítek Krůta
skutečně emigroval. Předtím se už
vystěhoval Ján Mlynárik; jeho tatínek,
historik, pak působil ve Svobodné Ev-

ropě. Takže to bylo období zlomů. Maturita, někteří kamarádi se vystěhují
a najednou jsou pryč. K emigraci se
chystali i další a do toho všeho přišel
koncert Psích vojáků ve Veltrusech. Na
něm se objevil Magor, Petruška Šustrová, Dana Němcová… Tak jsme se s nimi
seznámili a museli jsme být asi výrazní mladíci, protože Tomáš Liška o nás
už tehdy natočil ﬁlm. Ten koncert nakonec skončil pořádným průšvihem.
Filip byl dítě, mně bylo devatenáct,
jemu šestnáct, a z prázdnin ho estébáci odvezli k výslechu. Byli jsme z toho
všichni vyplašení. A právě ve Veltrusech jsme si taky domluvili setkání
s Magorem, který věděl, že vydáváme
sborník. Pamatuju si, že na schůzku
s ním jsem šel s Martinem Sochou
a Vítem Krůtou.
V líčení různých detailů a situací
by se dalo pokračovat, ale myslím, že
to není podstatné. Podstatné je, že
maturita byla hloupá formální zkouška, ale koncert ve Veltrusech, který
po ní bezprostředně následoval, emigrace přátel a setkání s lidmi, jako
byl Magor, to byla síla. A do toho si
člověk vyřizoval modrou knížku.
No a pak už jsem nastoupil do práce. Chtěl jsem být noční hlídač, protože tak většinou řešili situaci moji
kamarádi. Když chtěl člověk v tom
systému nějak normálně přežít, nezbláznit se a dělat si, co ho zajímá,
musel si najít nějakou práci, která mu
to umožní. Já šel tehdy do Náprstkova muzea, kde pracoval jako hlídač
Václav Stádník. Mimochodem, potom
tam nastoupil i Saša Vondra. Místo
se ale v té době nakonec bohužel
neuvolnilo. Ovšem v životě to funguje tak, že náhoda přeje připraveným:
pracovala tam restaurátorka Hanka
Hájková, jejíž manžel vedl Orientální
sbírku NG. A Václav mě doporučil.
Shodou náhod jsem se tedy dostal do
depozitáře Národní galerie na Zbraslavi a najednou jsem se ocitl v úplně
jiné kulturní zóně. Měl jsem kolem
sebe od rána do večera čínské, japonské a tibetské umění. Pozoruhodné
bylo i to, že mým předchůdcem byl
Prokop Voskovec, který později odešel do Paříže. Já tehdy sice netušil,
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Vernisáž výstavy Viktora Karlíka na zahradě domu Hradilkových, Košíře-Buďánky v květnu 1987. Zleva: Martin Socha,
Kristián Flek, Václav Stádník, Zbyněk Petráček a Vojtěch Stádník
Foto: archiv Viktora Karlíka

o koho jde, ale pak jsem pochopil, jak
významná postava českého kulturního dění to je. Takže jsem se dostal
i pracovně do prostředí, kde se mohlo mluvit značně otevřeně. Sice jsem
pracoval v Národní galerii, ale sbírka
byla v rámci galerijního celku svým
způsobem ostrakizovaná a působili
v ní lidé, před kterými si člověk nemusel dávat pozor na to, co říká.
V depozitáři graﬁky a malířství jsem
měl tajně archiv samizdatu. Takže
státní bezpečnostní systém hlídal
nejenom japonské dřevořezy Utamara a Hirošigeho, ale i samizdaty.
Vy jste už v té době samostatně
tvořil. Pořádal jste nějaké
neoﬁciální výstavy?
První naše výstava se konala před
rokem 1980, přesně to teď nevím,
v Nerudovce ve sklepě. Byl to dům,

56

který si koupili rodiče Davida Síse,
přispěvatele Desítky. Oni v něm ale
nebydleli. Dům měl velký sklep, kde
jsme uspořádali výstavu. Skončilo to
průšvihem s policií, protože jeden
z našich kamarádů, který už tehdy
bral drogy, dával policii, aby ho nechávala na pokoji, informace, a tohle
byla jedna z nich. Pak to pochopitelně s vystavováním pokračovalo se
stejným rizikem, protože v té době se
výstava bez povolení uspořádat nedala. Bylo to složité. Výstavy se konaly v různých bytech a zahradách,
zkrátka kde se dalo, bylo to podobné
jako s vydáváním samizdatů. Velkou
výstavu jsem měl v roce 1987 v Košířích, v kolonii Buďánka na zahradě
u Muchů a Hradilků. Hned vedle zkušebny Plastiků. A až v květnu 89
první oﬁciální výstavu v Junior klubu
Na Chmelnici.

Začali jste vydávat Revolver
Revue, pořádali výstavy
a podobně. Vaše činnost v rámci
nezávislého kulturního hnutí se
stupňovala, stejně jako u mnoha
dalších lidí koncem 80. let. Měl
jste v průběhu roku 1989 pocit,
že se politická situace může
uvolnit nebo režim úplně
zhroutit?
Já neměl pocit, že se v Československu, na rozdíl od jiných zemí socialistického bloku, něco zásadního
mění, a v mém okolí ho mělo minimum lidí. Souviselo to s naprosto
jednoduchými věcmi: tak třeba mnozí, kteří dělali podobné věci jako my
(mám teď na mysli vydávání Revolver
Revue, kterou jsme spoluzaložili s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem), například z redakce samizdatov ých L idov ých nov in, byli ve
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Pohled příteli, Viktor Karlík, olej na plátně, 1989

vězení. I Jirous byl na konci 80. let
zavřený a tohle pro mě nebyly signály, že dochází k nějakému uvolnění,
ale spíš depresivní zprávy. Vedle toho
většina mých opatrnějších vrstevníků, třeba z okruhu Pražské pětky či
Tvrdohlavých, zapouštěla profesní
kořeny ve zdejších oﬁciálních strukturách. Vystavovali v kamenných
galeriích, točili na Barrandově. Kdo
ví, kde by ti kluci a holky bez Listopadu skončili. Hezky to reﬂektoval
sám David Vávra výrokem: My byli
takovej komoušskej underground.
S odstupem dvaceti let se mi jeví
jako velmi zajímavý zážitek 20. výročí roku 1968. V roce 1988 jsme měli
21. srpna takové setkání, určitě byl
víkend. Byl u mě Saša Vondra se ženou Martinou, Jáchym Topol a taky
myslím Filip Topol. Za Sašou přijely
na návštěvu nějaké aktivistky z Litvy

a byly se podívat u mě v ateliéru. Povídali jsme si, odpoledne se ještě něco
společného konalo a pak jsme šli
u příležitosti 21. srpna na Václavák.
Ale ono se tam pořád nic nedělo, což
bylo strašně depresivní, protože Saša,
který se právě vrátil z Litvy, nám
popisoval, jak velké se tam konají
demonstrace. Litva byla součástí
Sovětského svazu a tam se něco hýbalo, zatímco tady skoro nic. Bylo to
hrozné. A do toho mě, ale nejen mě,
deprimoval Havel, který tehdy z nějakého důvodu zrazoval lidi od toho,
aby šli k 21. srpnu demonstrovat. To
jsem bral jako strašnou ránu pod pás.
On to asi nemyslel špatně, ale člověk
to vnímal tak, že dělá strašlivou hloupost. Stáli jsme na Václaváku a pořád
nic, nic, nic. Ale najednou se něco
přece jen semlelo, objevila se vlajka
a my byli v centru. Do pohybu se dal

Foto: Ondřej Přibyl

průvod, který šel přes Můstek na
Staroměstské náměstí a pokračoval
podél Vltavy, protože přes Mosteckou
věž nás nepustili. Vzpomínám si, jak
jsme to absolvovali vedle sebe se Sašou Vondrou, Jáchymem Topolem
a s těmi Litevkami, které říkaly: To
je bezvadný! Byl jsem v naprostém
transu, že to konečně zažívám a křičím na policisty: Gestapo! a kolem mě
je nespokojený dav, kterého se policisti bojí.
Pak to skončilo někde před Slavií.
Byl to pro mě snad jeden z nejdůležitějších momentů: že je možné, aby se
tu konečně začalo pořádně demonstrovat. Demonstrace pak pokračovaly k 28. říjnu. Druhým zlomem byl
pro mě nikoli listopad 1989, ale Palachův týden, kdy jsem se jeden den na
Václavském náměstí dostal do obklíčení. Tuším, že to byla středa. A pří-
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Mejla Hlavsa na Karlíkově obálce Revolver
Revue č. 6/ 1987
Foto: Ondřej Přibyl

mo kolem mě se odehrávaly věci,
které jsem do té doby nezažil. Policajt
chytil nějakého kluka a udělal s ním
něco strašného. Takové násilí jsem
zatím na demonstraci neviděl. Bylo
hrozné koukat se na tu bezmoc, byl
jsem v opravdovém šoku. Jako ve
snách jsem se dostal do nějakého
obchodu, kde jsem zásah bílých přileb
přečkal. Palachův týden byl pro mě
zlomový. Zatímco když přišel listopad
1989 a já dorazil na Albertov, zdálo
se mi to směšné: měl jsem pocit, že
je to akce takových polosvazáků.
Říkal jsem si: Do háje, vždyť tuhle
příležitost jste už několikrát měli. Kde
jste byli? Vždyť nežijeme ve vzduchoprázdnu. Už od roku 1988 se demonstruje, tak proč vás někam nepřišlo
víc? Takový jsem měl pocit a odešel
jsem, takže průvodu jsem se neúčastnil. Ale potom jsem samozřejmě slyšel zkušenosti lidí, které tam zbili,
takže bych si z toho v žádném případě nechtěl dělat legraci, ani to podceňovat. Určitě se jich spousta ocitla
v tíživé situaci a ošklivě je zmlátili.
Ale v kontextu toho, co se v té době
dělo, jsem při příchodu na Albertov
určitě neměl dojem, že by se odehrávalo něco, co přiměje národ k zásadnější aktivitě.
Kdy se proměnila atmosféra?
Kdy jste získal pocit, že se
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Ivan M. Jirous na návštěvě ve smíchovském ateliéru Viktora Karlíka
někdy v roce 1986
Foto: Ivan Lamper

zažehl plamen, který ten režim
spálil?
To skutečně nevím. Možná falešná
zpráva o mrtvém studentovi způsobila požár.
Jak jste to vnímal večer po
studentské demonstraci?
My jsme měli po všech demonstracích dalo by se říct takový rituál:
scházeli jsme se v Olympii, což je ta
velká restaurace na smíchovské
straně před mostem Legií. Tehdy už
se dala bez problémů poslouchat
Svobodná Evropa, takže když jsem
přišel z Albertova do ateliéru, pustil
jsem si ji a najednou slyšel, že se něco
stalo. Jel jsem do Olympie, přes Smíchov, od Národní třídy to bylo uza-

vřené. Seděli jsme s Ivanem Lamperem, Jáchymem Topolem, Sašou
Vondrou, Terezií Pokornou, Eliškou
Meissnerovou a Bárou Veselou.
S námi tam byl ještě Otakar Motejl.
Po demonstracích tam chodíval i Havel, pokud právě nebyl zavřený nebo
ho nehlídali, ale tenkrát myslím
nepřišel. Rozebírali jsme, co se stalo.
Vím, že Ivan Lamper 17. listopadu na
demonstraci vůbec nešel, protože to
považoval za svazáckou akci. Občas
však věci přijdou nečekaně. Ale proč
se nálada ve společnosti změnila,
opr avdu ne v í m . My s l í m s i , ž e
v tomhle ohledu nejsem nijak paranoidní, ale mám za to, že – jak už to
v politice bývá – roli sehrálo víc vlivů dohromady, i určité dohody. Nezdá
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Titulní strana Revolver Revue č. 5/1986 od Viktora Karlíka
Foto: Ondřej Přibyl

se mi, že by následující vývoj byl
přímý důsledek toho, že na Národní
třídě zmlátili pár studentů. A řekl
bych, že kdyby to nějak promyšleněji a chytřeji potlačili, možná by to
i zastavili.
Řekl jste si v určitou chvíli: „Tak
a je to tady, teď je potřeba něco
dělat, aby se hnuly ledy!“?
Mě v tomto ohledu listopad 1989 nijak
nevykolejil, protože jsem dělal, co
jsem dělal. Poslední číslo samizdatové Revolver Revue (č. 13) jsme dodělávali přesně v těch listopadových
dnech a bylo to celé taková zvláštní

60

konstelace. Vyráběli jsme už delší
dobu samizdat a za svůj vzor jsme
považovali Polsko: To jsou frajeři, ti
mají tiskárny, dělají to ve velkém, to
je něco! Když si člověk přečetl knížku Konspira nebo něco o tom, jak to
v Polsku funguje, připadal si proti
nim jako příštipkář. Podle jejich vzoru jsme ale právě v té době, pár měs íc ů př ed L i s topadem , dos t a l i
30 000 Kč od Kolegia na podporu
nezávislé vědy a umění, které vedl
překladatel Jindřich Pokorný. Byly to
peníze od Francouzů, kteří český
disent mohutně podporovali, a my
jsme si za ně koupili načerno ateliér,

prostor v Musílkově ulici, který jsme
budovali jako místo, kde se bude
vyrábět samizdat. Předtím vznikal
různě po bytech, ale tahle dílna už
měla sloužit speciálně k tomuhle
účelu. Tak tam jsme asi dva tři dny
před 17. listopadem dokončovali Revolver a do toho to přišlo. Po 17. listopadu se všichni nějak rozptýlili
a najednou nastal problém Revolver
Revui vůbec dodělat. V těch dnech
v našem okruhu vznikl Informační
servis a Nezávislé tiskové středisko,
působící nejdřív u Saši Vondry v bytě.
Sekretářku tam v prvních dnech
dělala Terezie Pokorná, s kterou jsem
tehdy chodil a která řekla Sašovi, že
na ﬁlozoﬁcké fakultě, kde právě končila studium, se jí nechce dělat revoluci s pedagogy, co jí krátce předtím
dělali potíže kolem diplomky a státnic, protože ji policajti chytili na
nějaké demonstraci.
A ještě jedna historka. Pamatuju
si, že to bylo kolem 20. listopadu nebo
později. Měli jsme puštěný Český
rozhlas, dokončovali jsme Revolver
a najednou začali hrát píseň, kterou
jsem pak slyšel v rádiu asi už jen
dvakrát. Dodnes nevím, kdo ji složil,
ale musí být někde v archivu. Její
refrén zněl: „2000 slov a Několik vět“,
byla to zkrátka strašlivá píseň oslavující tyhle iniciativy. Nějaký konjukturalista vymyslel nově se rodícímu režimu novou píseň. Vzpomínám
si, že když jsme to slyšeli, stáli jsme
jako opaření. Říkali jsme si, že je to
ztracené, když už teď hrají v českém
rádiu tohle... Ale zpátky k 17. listopadu. Pokud se nepletu, byl to pátek.
Pamatuju si, že jsem se ten den mimo
jiné šel přihlásit do autoškoly. Řidičák mi platila RR, abych mohl rozšířit řady řidičů schopných distribuovat samizdat.
Kdy a od koho jste se dozvěděl
o setkání v Činoherním klubu?
To opravdu nevím, na devadesát procent to byl někdo z lidí, se kterými
jsem tam šel: Saša Vondra, Ivan Lamper nebo Joska Skalník. Pamatuju si
ale, že jsme tam šli dřív, a proto jsme
taky seděli vpředu. Já to vnímal jako
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něco naprosto přirozeného, nebylo
nijak neobvyklé být ve společnosti
třeba s Havlem a jinými disidenty,
Joska Skalník byl jeden z nejbližších
spolupracovníků Revolveru, Saša
kamarád z dospívání atd.

razila. Pak se stala taková komická
věc ohledně „zasedacího pořádku“: jak
už jsem říkal, protože jsme přišli dřív,
seděli jsme vpředu a uprostřed. A když
dorazil Ivan Havel, dožadoval se, že
vpředu, v první řadě, má sedět on.

V Činoherním klubu došlo
k setkání nejrůznějších iniciativ
a všech možných proudů. S čím
jste na setkání šel vy, co jste od
něj očekával?
Vzpomínám si, že za Revolver na jevišti seděl Ivan Lamper, který nic moc
neříkal, a Saša, který to snad i moderoval. A vzpomínám si, že tam od
kohosi padlo, že Michael Kocáb a Horáček mají nějakou iniciativu a můžou
zprostředkovat dialog s Jiřím Adamcem. Vím, že mi z toho bylo úzko,
protože jsem si říkal: Co to je za lidi?
Je 19. listopad a oni už vedou dialog
s někým takovým? Byla to moje tehdejší naivita, nechápal jsem, co je
reálná politika a co znamená být podnikatelem. Tihle dva muži jsou vynikající podnikatelé a přesně vědí, co
politika obnáší. To musí mít člověk
v krvi. Já pochopil až po dost dlouhé
době, že politika je politika, a pamatuju si, že mě ta informace tehdy za-

Jak jste vnímal atmosféru
v Činoherním klubu? Ze
záznamu i vzpomínek pamětníků
je zřejmá nezkušenost
organizátorů nebo bezradnost
třeba Saši Vondry, jak to celé
uchopit a jak začít.
Málokdo z pochopitelných důvodů
uměl mluvit před publikem. Dnes je
zcela běžné, že si například žák základní školy stoupne před ostatní
spolužáky, samostatně přemýšlí a říká
to nahlas. Ale většině lidí, kteří byli
v Činoherním klubu, celý život zakazovali se nahlas svobodně vyjadřovat.
Byla to sice svého druhu elita, která
chtěla nezávisle myslet a nebála se
toho, ale přesto mám dojem, že organizace tam naprosto selhala, což logicky vyplývalo z toho, v čem ti lidé
– a já s nimi – předtím žili. Kde by
k těm zkušenostem přišli?
Tomu odpovídal i celý průběh Listopadu: v podstatě to byla revoluce

amatérů. Nejsem historik ani politolog, ale logicky vzato, Poláci si
svoje ostruhy skutečně vydobyli, ti
s tím režimem opravdu bojovali,
kdežto tady šlo o takovou intelekt uální revoluci. V mnohém tu třeba
byl i dost velký střet mezi mou generací a undergroundem na jedné
straně a společenstvím kolem Havla,
Vaculíka a dalších, kteří vydávali
třeba časopis Obsah a mysleli si, že
když to napíšou v deseti kopiích na
stroji a pak dají do odpudivých desek,
tak to stačí. Vůbec je nenapadlo, že
by se to mělo třeba nějak víc rozmnožit, byli to většinou lidé svým způsobem rozmazlení, protože jejich
knihy vyšly už v 60. letech nebo i dřív
oﬁciálně, a vůbec nemysleli na to, že
tu existuje početná skupina lidí,
k nimž se prostě tak malý náklad
nedostane, i když by to bylo dobře.
A to byl jeden rozdíl mezi nimi
a okruhem RR nebo Čuňasem, který
dělal Vokno. Ten to množství a distribuci rozjížděl ještě ve větší míře.
Chtěl jsem tím jenom říct, že rozpaky, než se to tu všechno dalo do pohybu, byly podle mne logickým obrazem toho, jak většina aktérů do té
doby žila a působila.

Prosinec 1989, v Nezávislém tiskovém středisku – Galerii Řečických jsou (zleva) Vít Kremlička, Terezie Pokorná, Lucie Váchová, Eliška Meissnerová, Barbara Veselá a Viktor Karlík
Foto: Ludvík Hradilek
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Paříž: Viktor Karlík s Jiřím Kolářem v jeho pařížském ateliéru v červenci 1989
Foto: Marek Hlupý-Kapler
V létě 1989 jsem se poprvé podíval na Západ. Spolu
s kolegou z RR Markem Hlupým-Kaplerem jsme jeli do
Paříže. Ve dveřích auta jsme pašovali RR č. 12 a 1. svazek
Edice RR. Naše cesta měla pracovní charakter. Nejvíce
času jsme strávili v Tigridově Svědectví, v ateliéru Jiřího
Koláře a také jsme navštívili byt Jana Vladislava,
redakci Lettre internationale A. J. Liehma a byli jsme na
obědě s Jaquesem Rupnikem. Natočili jsme několik
rozhovorů a písemně nám odpověděl i Jiří Kolář. Položil
jsem mu otázku, co mu dala zkušenost vězně 50. let
a jak se odrazila v jeho tvorbě. J. K. v odpovědi zmínil
oči zakryté páskou při transportu k výslechům a svou
zkušenost dal do kontrastu s vězněním Václava Havla
a jeho Dopisy Olze. Tato část rozhovoru byla pak
důvodem, proč Jan Ruml, jak mi řekl Ivan Lamper,
interview do samizdatového Sportu nezařadil.
Ze Svědectví jsme naším autem stěhovali do
Mnichova tiskařský stroj a nechali ho u Karla Jadrného
v Arkýři. Odtud měl putovat přes Maďarsko do Prahy.
Setkání s redaktory Svobodné Evropy bylo také
inspirativní.
S Pavlem Tigridem, který tehdy RR výrazně pomohl,
jsem se naposledy viděl u Židovského hřbitova. On
jako ministr kultury šel do práce, já jako uklízeč
synagogy a hřbitova vynášel popelnice.
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V debatě v Činoherním klubu je
zřetelný rozpor mezi názorem
radikálů a umírněných na to, do
jaké míry jednat s lidmi, kteří
reprezentovali zločinný režim.
Jak jste vlastně vnímal politický
přechod? Jak jste vnímal
rozhodnutí Václava Havla
spolupracovat s určitou částí
komunistického vedení a jeho
zvolení prezidentem?
To, že se Havel stal prezidentem a že
ho zvolilo komunistické Federální
shromáždění, mě nerozhodilo. Přišlo
mi to svým způsobem jako zázrak...
Spíš mě vyděsilo, že si Havel vzal za
svého blízkého spolupracovníka
Čalfu. Tehdy už jsem nepracoval
v galerii, ale v Respektu. A vím, že

jsme tam o tom mluvili a já z toho byl
opravdu nepříčetný.
Mám k tomu jednu historku. Na
přelomu roku 1988 a 1989 se Jáchym
Topol dostal úplným zázrakem – vrátili mu pas a dali mu povolení – do
Spojených států. Byl první z mých
nejbližších kamarádů, který se ještě
před listopadem 1989 dostal do Ameriky. Vím, že jsem mu do New Yorku,
kde tehdy byl, posílal pohlednice.
V tom období člověk pořád posílal
pohledy, třeba politickým vězňům.
Byl to takový dobový sport, každý den
poslat nějakou pohlednici všem, kteří sedí ve vězení, takže člověk psal
Magorovi a dalším, třeba lidem z Nezávislého mírového sdružení. Jáchym
sice nebyl politický vězeň, ale pohled-

2009/04 paměť a dějiny

52-63 karlik.indd Sec2:62

1/28/10 12:56:40 PM

„Smrt Občanskému fóru!“

nici jsem měl tenkrát s sebou a Havel
ji taky podepsal a něco na ni myslím
připsal – seděli jsme tenkrát s ním,
Olgou Havlovou, Eliškou Meissnerovou, Ivanem Lamperem a já nevím
kým ještě Na rybárně, a mám dojem,
že to byl Ivan Lamper, kdo otevřel
téma Marián Čalfa: toho v té době
totiž pověřili, aby vypracoval nový
tiskový zákon, který by usnadnil
potírání a kriminalizaci samizdatu.
Takže na Čalfovu adresu tam padaly
opravdu silné výrazy a Havel je samozřejmě kvitoval. No a neuplynul
ani rok a tohle zosobnění všeho špatného ve státě, v němž jsme žili, se
stane nejbližším spojencem člověka,
ke kterému jsem se hlásil a opravdu
ho vnímal jako důležitou postavu.
Bylo to pro mě jedno z prvních překvapení. Ale s odstupem to taky beru
jako svou naivitu. Havel dal přece
nedlouho před Listopadem rozhovor,
kde pravil, že politika je terén, na
který nevstoupí. A za krátkou dobu
byl prezidentem. To snad mluví za
všechno. Člověk si musí projít určitými věcmi, aby pochopil jisté principy. Nejspíš nejsem dost chytrý na
to, abych to věděl bez zkušeností.
Takže už jste Havlovi odpustil?
Ne, takhle to neberu. Odpustil, neodpustil, já to vnímám spíš jako děsivý
signál pro celou společnost a skvělou
zprávu pro všechny kolaboranty všech
dob... Upřímně řečeno, já ta 90. léta
považuji v tomto smyslu za jedny
z nejhorších let svého života. Rozumíte, teď když o tom mluvím, dělám
si z toho trochu legraci, ale ta devadesátá léta, to byla děsivá série. Kam
se člověk podíval, tam viděl nějaké
prase, které se podílelo na řízení téhle
země. A do toho mě někteří mí kamarádi v hospodě přesvědčovali o tom,
že Viktor Kožený je úžasný člověk. Já
sice nejsem novinář, ale už od pohledu to pro mě byla podivná persona.
A oni na to: Ne, ten rozhýbal kuponovou privatizaci, takhle o něm mluvit
nesmíš! Nebo třeba, jak je fantastický
Klaus. A teď se ti samí lidé – nebudu
je jmenovat, většinou jsou to kamarádi nebo osoby, které mám pro spous-

tu jiných věcí rád – diví, ale já tu určitou „zblbělost“ vidím hlavně v 90.
letech. Dnes někoho překvapuje, kdo
je to Klaus? Co se to v téhle zemi děje?
Že jsou politici zkorumpovaní? Vždyť
to do sebe všechno zapadá. To nevzniklo v posledních letech. Vystihl
to výborně Miloslav Žilina, mezi nímž
a Václavem Havlem dle očitých svědků prý proběhl následující rozhovor:
A kdy tedy myslíte, že se to všechno
podělalo, doktore? ptal se prezident.
Já myslím, že hned na začátku, odpověděl doktor Žilina. Když před časem
vznikla iniciativa S komunisty se
nemluví, pohádal jsem se s Petrem
Placákem a říkal jsem mu: Takovou
blbost přece nemyslíš vážně! To je iniciativa na úrovni S komunisty se nepije
káva nebo S komunisty se netančí. Byla
to taková mediální legrace pro lidi,
kteří x let mlčeli, iniciativa, k níž se
mohou bezbolestně přidat všichni;
i nejhloupější herci a osoby, co dolují
peníze v nějaké televizi. Myslím si, že
věci nevznikají náhodně, a spíš mě
zaráží, že někdo je ještě dnes zděšený
třeba z Klause. Proč? Vždyť on je pořád stejný, akorát jsou u něj určité věci
víc vidět, protože je trochu jiná doba.
Ale možná je to stejný druh naivity,
jako jsem projevil já v souvislosti
s Havlem. Kdybych tehdy znal Rezkovu Filosoﬁi a politiku kýče, mohl jsem
si ušetřit rozčarování.
Vzpomínám si, jak jsem byl v 90. letech nešťastný z toho, že se o určitých
důležitých tématech mlčí, i proto jsme
založili Kritickou Přílohu RR. Na jedné
straně byla svoboda tisku, ale na druhé se novináři chovali až na naprosté
výjimky naprosto loajálně. Emanuel
Mandler to výstižně označil jako „národní tiskovou konvenci“. Pamatuju si
to i z Respektu, kde se kolega ptal:
A není to divné, že Honza Ruml je náměstek ministra vnitra a zároveň je tady
v redakci, když máme podtitul nezávislý
týdeník? No samozřejmě že to byl průšvih. Ale kolegu okamžitě seřvali, že
to je v pořádku, co si to vůbec dovoluje
se na to ptát! Asi to souviselo s komunismem, kdy se lidé černobíle dělili na
ty zlé a hodné. A to také říkával Žilina:
Ono je to složitější. Rád bych řekl s Adi-

nou Mandlovou Dneska už se tomu
směju, ale nesměju se, je vidět, že mě
to stále ještě rozdráždí.
Rozdráždilo, ale já bych se ještě
jednou otázkou vrátil
k Činohernímu klubu. Seděl jste
v první řadě, ale do diskuse jste
se nezapojil. Cítil jste již snahu
lidí s ostřejšími lokty zviditelnit
se a připravovat si půdu pro
funkce?
Necítil, protože jsem to vůbec nechápal
jako nějak zvlášť významné setkání.
A upřímně řečeno si to zase tak úplně
nepamatuju, což možná svědčí o tom,
jaký význam jsem tomu přikládal.
Ale mám z toho prostoru jednu
skvělou vzpomínku z jiného setkání
z o něco pozdější doby. Když byl Jirous
ve vězení v roce 1989 – to mě tehdy
opravdu zasáhlo –, tak jsem mu jednak
psal pohlednice a jednak jsem mu
namaloval obraz a napsal do kriminálu cosi jako: Až tě pustí, namaloval
jsem ti zvíře, které tě ochrání… Namaloval jsem takového velkého psa –
Magorova hlídače. No a Magora
pustili a já s ním měl sraz v Činoherním klubu s tím, že se domluvíme, jak
ten obraz odvezeme na Vysočinu.
V divadle probíhala akce, na které
byli různí hosté, spisovatelé, herci,
nehrálo se, ale konala se tam diskuse Občanského fora a v baru divadla
byl Magor, který najednou zařval:
Smrt Občanskému fóru! Všichni jen
koukali a musím přiznat, že mě to
taky zarazilo. Ale pak jsem si uvědomil, že Magor se projevil jako člověk,
který uvažuje o pár kroků dopředu.
Řekl: Co je? Vždyť je svoboda slova! To
bylo geniální, protože většina lidí v té
době Občanské fórum ještě vnímala
jako něco svatého, na co se nesmí
sáhnout. To bylo dobré. Chytré. Takže tohle si vybavím z Činoherního
klubu. A pak si ještě pamatuju, že
když vzniklo logo Občanského fóra,
dělali jsme si z něj srandu, protože
už bylo masově opěvované.
Rozhovor byl pořízen v rámci projektu ÚSTR
„Pamětníci ustanovující schůze OF v Činoherním
klubu“.
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