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U: MÛÏete nám nûco ﬁíct o své rodinû a prostﬁedí, z kterého pocházíte?
I.L.: Je to tro‰ku komplikované, protoÏe moje maminka se rozvedla, otec Ïil mimo
republiku, poprvé jsem ho vidûl aÏ na Vánoce v roce 1989, kdyÏ se otevﬁely hranice.
Maminka od mého narození Ïila s druhem, takÏe rodinné zázemí jsem mûl. Maminka j e
zdravotní sestra, má stﬁední zdravotnické vzdûlání, její druh je spojov˘ mechanik. Otec
se po rozvodu znovu oÏenil, mûl dceru, kterou jsem poznal, aÏ kdyÏ mi bylo asi 18 let, a
nûkdy od sedmdesát˘ch let Ïil ve Spolkové republice Nûmecko. Byl vojákem z povolání
a myslím, Ïe lítal na vrtulnících a pak se zab˘val leteckou modelaﬁinou a dûlal modely
letadel pro modeláﬁskou firmu.
Maminka pocházela z rodiny kulaka, prarodiãÛm patﬁil jeden z nejvût‰ích statkÛ v
okrese. V roce 1951 jim byl rozsudkem lidového soudu zabaven majetek, dûda ‰el do
vûzení, babiãce urãili nûjakou pokutu, propadnutí majetku, pﬁesun do pohraniãí. N a
základû toho se maminka s bídou a odﬁen˘ma u‰ima dostala na stﬁední ‰kolu, ale na
vysokou ‰kolu nemohla vÛbec pom˘‰let. Zaãala dûlat jako zdravotní sestra, kdy vstoupila
do KSâ, nevím pﬁesnû. Neﬁekl bych, Ïe rodina byla vyloÏenû nebo vyhranûnû
protireÏimní, ale duch prarodiãÛ a té prastaré kﬁivdy tam byl. Vnímám tam tro‰ku
jak˘si stﬁet nebo paradox. Otcovu emigraci jsem si jako dítû moc neuvûdomoval,
protoÏe jeho místo zastoupil matãin druh a ke mnû se choval velice, velice dobﬁe. Od té
doby odli‰uju biologického otce od reálného, myslím si, Ïe otcem je spí‰e ten, kdo dítû
vychovává neÏ ten, kdo dítû zplodí zplození je dílem okamÏiku a umí to skoro kaÏd˘,
kdeÏto vychovávat kaÏd˘ neumí.
U.: Jak vzpomínáte na léta základní a stﬁední ‰koly, Pion˘r, SSM, prostﬁedí ve kterém
jste rozvíjel své první zájmy a názory?
I.L.: Do základní ‰koly jsem zaãal chodit v roce 1972. Byl jsem v Pion˘ru, byl jsem
trubaã. Jsou to mlhavé vzpomínky, ale pro mû to byla víceménû sranda díky tomu, Ïe
jsem dûlal trubaãe, byla v tom jakási dávka exhibice. Pamatuju si na pion˘rská

shromáÏdûní, kde mûli hlavní slovo funkcionáﬁi s nûjak˘mi hvûzdiãkami, a potom
dominantní roli hráli trubaãi, kteﬁí buì pokazili znûlku nebo nepokazili nám se daﬁilo
ji kazit. Nevnímal jsem v tom vÛbec nic politického, spí‰ to bylo jenom shromáÏdûní
dûtí. Myslím, Ïe uÏ tehdy jsem byl vÛdãí typ, byl jsem vÏdycky tam, kde se nûco dûlo,
mnoho vûcí jsem uvádûl do pohybu sám. Mûl jsem prakticky v˘born˘ prospûch, ale kdyÏ
byl nûjak˘ malér, nûjak˘ prÛ‰vih, lítal jsem v tom okamÏitû. MoÏná to byla vnitﬁní
potﬁeba vynikat, ukázat se, stanout v ãele.
V roce 1980 jsem ‰el na gymnázium na tﬁídû Jiﬁího z Podûbrad. Byl jsem v SSM,
kter˘ jsme zredukovali víceménû na sport, kulturu a divadlo, pro mne tak jako pro mnohé
to byla moÏnost realizovat se ve sportu nebo v kultuﬁe. Nebyl jsem na Ïádném svazáckém
sjezdu.
âlovûk, kter˘ studuje gymnázium, Ïije úplnû v jiném svûtû, neÏ je ten reáln˘
kolem nûj, a já mám na to období bájeãné vzpomínky. Byla to spí‰ léta zábavy a spousta
velké srandy, nemÛÏu ﬁíct, Ïe bych tenkrát cítil nûjak˘ tuh˘ reÏim. Ale uÏ jsem se také
doslechl, Ïe existují kníÏky, které se nesmûjí ãíst, které se nesmûjí vydávat a prodávat, Ïe
existují lidé, kteﬁí nesmûjí publikovat své vûci. Pﬁepisoval jsem na stroji Hrabalova
NûÏného barbara a stra‰nû to na mû zapÛsobilo. Bylo to krásné ãtení. Dneska si ho kaÏd˘
mÛÏe koupit v‰ude, já jsem ho tehdy pﬁepisoval po nocích na prÛklepáky z podobného
opisu, abych si ho mohl uchovat, a ﬁíkal jsem si, jak je moÏné, Ïe tak krásnou knihu mÛÏe
nûkdo zakázat, jak je moÏné, Ïe nûkdo brání lidem, aby si pﬁeãetli nûco tak úÏasného. Z
ãiré zvûdavosti, nikoli proto, Ïe bych si uvûdomoval, Ïe to je proti reÏimu, to potom
plíÏivû ‰lo samo, krÛãek k rádiu, k ladûní a poslouchání vysílání, které bylo ru‰ené, aÏ to
nûkdy ve tﬁeÈáku skonãilo tím, Ïe jsem byl schopen ãásti získan˘ch informací vstﬁebat,
srovnat je s tím, co se ﬁíká oficiálnû, postﬁehnout nûco od rodiãÛ a znám˘ch a utvoﬁit si
zhruba svÛj vlastní názor. Vy‰lo mi, Ïe nûco v tom státû je ‰patné, protoÏe nûco jiného ﬁíká
oficiálnû sv˘mi ústy, a nûco jiného ﬁíkají lidé, kteﬁí v nûm Ïijí.
U.: Proã jste si vybral studium medicíny?
J.L.: Nic není ãernobílé, takÏe kdyÏ teì ﬁeknu dÛvod, musím ho zase zpûtnû zkorigovat.
KdyÏ jsem se rozhodoval, pﬁipadalo mi, Ïe medicína je obor, kter˘ je nejmíÀ
zpolitizovan˘, kde skuteãnû záleÏí na tom, co ãlovûk umí, nevyhne se sice dûjinám KSâ a
podobnû, ale to je jen nutné zlo úplnû na okraji, které se musí respektovat. Medicína m i
pﬁipadala jako nejãist‰í obor ze v‰ech, ke kter˘m jsem mûl blízko. Podepsalo se na tom
také to, Ïe mÛj str˘c zemﬁel na leukémii, byla v tom mladická touha objevit lék proti
leukémii a spasit lidstvo. Ale souãasnû, a to je tﬁeba dodat, jsem si první pﬁihlá‰ku
podával na VLVDU Vojensk˘ lékaﬁsk˘ v˘zkumn˘ a do‰kolovací ústav Jana Evangelisty
Purkynû v Hradci Králové, ãili na vojenskou medicínu. Tohle rozhodnutí bylo
motivováno tím, Ïe jsem si ﬁíkal, kde jinde mÛÏe b˘t dostatek kvalitního technického
zaji‰tûní, protoÏe armáda byla preferována. Bylo v tom i tro‰ku vypoãítavosti, Ïe ãlovûk
bude asi schopen rychleji profesnû rÛst. Paradoxnû to dopadlo tak, Ïe jsem tam vydrÏel
tﬁi mûsíce. (Mimochodem, se v‰emi, co jsme utekli, nakonec ‰erednû zametli.) Zjistil
jsem totiÏ, Ïe moje pﬁedstava o prostﬁedí optimálním pro odborn˘ rÛst, o pﬁístupu k
nejnovûj‰ím poznatkÛm vûdy a nejmodernûj‰ím pﬁístrojÛm, byla mylná.
Nejbrutálnûj‰ím zpÛsobem se tam toãil duch kolektivismu, vhánûli nás do jednotek a
museli jsme neustále pochodovat. Bylo to obrovské prozﬁení, protoÏe anonymita a

uniformita, do které nás tlaãili, byla tak dûsivá, Ïe ãlovûk chtûl ze sebe strhat uniformu,
utéct z té pochodující jednotky a zaãít kﬁiãet: »Já jsem já, nejsem jenom ãíslo, nejsem
jenom zelená uniforma, která pochoduje ze ‰koly do ‰koly.« Toto byl asi dÛvod, proã
jsem spoleãnû s 20 nebo 30 kolegy odmítl pokraãovat ve studiích, a to pro nás
znamenalo, Ïe jsme museli jít doslouÏit základní vojenskou sluÏbu. Pﬁesnûji to bylo
v‰echno následovnû.
Odmaturoval jsem v ãervnu, 1. srpna jsem nastoupil do Hradce Králové, tam
jsem vydrÏel asi tﬁi mûsíce a pak mûlo pﬁijít upsání se navÏdycky armádû. To jsme
odmítli a tím pádem nás odlifrovali k bojov˘m útvarÛm na západní hranice, abychom
»hájili ná‰ socialismus pﬁed rozeÏran˘m kapitalismem, kter˘ nás chtûl spolknout«. N a
vojnû jsem byl v letech 1985 1987, zaãínala »pﬁestavba« a spousta postﬁehÛ svûdãila pro
to, Ïe se doba skuteãnû uvolÀovala, jak˘si svûÏí vzduch zavál i v kasárnách v Plzni na
Borech nebo na Slovanech, kde jsem pak skonãil. Ale o to jasnûj‰í vzpomínky mám na
kﬁeãovité reakce nûkter˘ch dÛstojníkÛ, kteﬁí se tomu zﬁejmû bránili, o to hrÛzostra‰nûj‰í
byly nûkteré jejich reakce, o to nesmyslnûj‰í, absurdnûj‰í setrvávání na dodrÏování
nesmysln˘ch pﬁedpisÛ. Já jsem byl je‰tû navíc v absurdní roli, protoÏe v‰ichni tam ‰li z
musu, z donucení, protoÏe to zákon o branné povinnosti pﬁikazoval, a já jsem byl jako
o‰klivé káãátko, které ‰lo na vojnu samo. To, Ïe vlastnû uteklo, se moc nebralo v potaz.
Pro záklaìáky jsem byl ãlovûk, kter˘ ‰el dobrovolnû, pro dÛstojníky jsem byl zrádce,
kter˘ prchl. V takovém zvlá‰tním postavení bylo dost tûÏké vyboxovat si svÛj Ïivotní
prostor, stálo to ne pár zubÛ, ale pár kapek krve, neÏ se to nakonec podaﬁilo. Ale existoval
únik, byÈ jsem byl, jak ﬁíkám z legrace, jedin˘ vzdûlanec na baterii, protoÏe jsem umûl
ãíst, psát a poãítat. Jinak tam byli lidi základního vzdûlání nechci se jich v Ïádném
pﬁípadû dotknout a tûÏko lze komunikovat s lidmi z v˘chodního Slovenska, s Romy,
Maìary a tak dál. Únikem byla kultura; armáda právû v té své nesmyslnosti potﬁebovala
získávat body na kulturním poli, tak jsme na‰li únik v podobû komponovaného poﬁadu,
kde jsem pﬁedná‰el svoje i pﬁevzaté básnû, zkombinovali jsme to s hudbou, a objíÏdûli
jsme s tím projektem posádky. Byl to »svobodn˘« Ïivot a jakási ukázka nebo dÛkaz, Ïe
svûÏí vítr zavál uÏ i do armády.
Díky té »kulturní úderce« jsem pﬁi‰el do kontaktu s lidmi z plzeÀského divadla.
Amatérské divadlo jsem dûlal uÏ v Olomouci a nûjaké kontakty fungovaly. Umûlci byli
vÏdycky vûrozvûstové svobody, poslové svobody, volnomy‰lenkáﬁi s vrozen˘m odporem
proti v‰emu zkostnatûlému a v‰emu, co se spojovalo s reÏimem. Odtamtud proudily
informace, ãasopisy, nelegální kníÏky, které se sem pﬁiváÏely nebo opisovaly. Pamatuju
si, jak ná‰ velitel pluku udûlal ‰Èáru v ‰atnû, kde jsem mûl sbírku básní »Blues v modré a
bílé«. Nejdﬁív mi ﬁekl, Ïe pÛjdu na 14 dní do basy a Ïe mám zakázanou poezii, nakonec
jsem dostal dÛtku.
Gorbaãovovi a perestrojce se na vojnû bránili jako ãert kﬁíÏi. VÏdycky, kdyÏ
pﬁi‰el hovor na takové téma, politruci znejistûli a zaãali tanãit jako baletky uprostﬁed
podlahy plné stﬁepÛ, pak, aby tu nejistotu nûjak zakryli, zaãali ﬁvát a nutili nás bûhem
kolem dokola a plnit nesmyslné povely. V místnosti, kde bylo politické ‰kolení
muÏstva, kde nebyl ﬁev to nejsprávnûj‰í, se vÏdycky snaÏili ten rozhovor utnout, hledali ve
sv˘ch pﬁíruãkách a pﬁípravách dal‰í bod, ke kterému by pﬁebûhli.
U.: Byl v armádû nûkdo, koho byste si mohl váÏit?

J.L.: Urãitû by se na‰li dva tﬁi lidé, kteﬁí, i kdyÏ mûli uniformu, se chovali poﬁád jako
lidi a bylo na nich vidût, Ïe je trápí zvlá‰tní schizofrenie: »KdyÏ jste sám, Langﬁe,
jednám s vámi jako rovn˘ s rovn˘m, ale na veﬁejnosti na vás musím ﬁvát a vyãítat vám
vûci, které bych v normálním Ïivotû vÛbec nevyãetl.«
Byl jsem u dûlostﬁelcÛ, miﬁiã dûla; dopadl jsem je‰tû relativnû dobﬁe, protoÏe
nûkteﬁí mí kamarádi skonãili v trojúhelníku Stﬁíbro Tachov Janovice, takÏe to mûli
mnohem, mnohem hor‰í. Na nûkter˘ch se to, myslím, i psychicky podepsalo, Ïe si j e
vzali do parády jak lampasáci, tak záklaìáci.
V roce 1987 jsem je‰tû v uniformû dûlal pﬁijímaãky na fakultu, takÏe kromû
ãi‰tûní dûla, stﬁílení a já nevím ãeho v‰eho jsem se musel uãit. Pﬁi pﬁijímaãkách jsem
jako vojín základní sluÏby, zelen˘ panáãek, zpÛsobil velk˘ rozruch.
U.: Jaká byla v roce 1987 atmosféra na medicínû v Olomouci?
J.L.: Já jsem mûl obrovskou vÛli a energii do Ïivota a studium a pobyt v reálné
spoleãnosti, i kdyÏ byla totalitní, pro mû znamenal obrovskou svobodu, protoÏe v letech,
kdy se lidé spí‰ zamilovávají, odmilovávají a proÏívají neskuteãná dobrodruÏství, jsem
oblékl zelen˘ mundur a dûlal úplnû nûco jiného, neÏ jsem chtûl. TakÏe pak jsem to
vnímal jako svobodu, prostor, kde záleÏí jenom na mnû, jaké ãásti se zmocním a co s tím
udûlám. Podepsala se na tom asi i vÛle a energie studovat. Ponoﬁil jsem se do studia »na
pln˘ pecky«, pﬁipadalo mi to nejsmysluplnûj‰í vûc na svûtû. Souvisí to i s volbou oboru
medicíny, Ïe ãlovûk dûlal vûci a mohl Ïít mimo politiku, mimo reáln˘ socialismus.
I v medicínû se dá ãást vûcí schovat za funkce. Pamatuju si lidi, kteﬁí díky svému
ãlenství v KSâ a funkcím zastávali v˘znamné posty v hierarchii fakulty nebo byli
pﬁednosty klinik, ale v medicínû to prostû nijak neo‰idíte. MÛÏete se snaÏit získat
autoritu z pozice své funkce, ale pﬁirozenou autoritu nezískáte, kdyÏ neumíte svÛj obor. A
‰tudáci samozﬁejmû inklinují k pﬁirozen˘m autoritám. KdyÏ jim nûkdo nûco naﬁizuje,
moÏná sklopí hlavu, ale toho ãlovûka nerespektují, protoÏe vûdí, Ïe to neumí. To mnû
hodnû pomohlo rozeznávat, co je v lidech pﬁirozené a co je jim nûjak umûle naroubováno.
Dodne‰ka tûÏím z toho, Ïe vûﬁím ve schopnosti ãlovûka, v jeho sílu a dovednost. Nejvy‰‰í
odmûnou lékaﬁe je i teì spokojen˘ pacient, kter˘ mu podûkuje. MÛÏe dát pﬁednostovi
kliniky fla‰ku, protoÏe on je funkcionáﬁ, ale potom jde za doktorem, kter˘ ho operoval
nebo se o nûj staral, a vyjádﬁí mu svÛj dík. V to doteì vûﬁím.
Ale pamatuju si i pﬁípad, kdy pﬁednosta byl sv˘m okolím vlastnû
donucen, aby vstoupil do partaje. ·el do partaje proto, aby mohl zÛstat ve funkci, protoÏe
si to jeho kolegové pﬁáli, uznávali ho a byl to jedin˘ zpÛsob, jak se udrÏet.
U.: Jak jste pﬁi sv˘ch Ïivotních zku‰enostech vnímal v˘uku marxismu- leninismu?
J.L.: V mém roãníku byli v‰ichni o dva roky mlad‰í neÏ já, dva roky, které z hlediska
Ïivotních zku‰eností vydaly asi za mnohem víc. Bylo dobﬁe, Ïe jsem byl na vojnû, protoÏe
jsem k nûkter˘m vûcem pﬁistupoval s tro‰kou pov˘‰enosti, s takov˘m pohrdáním, Ïe vím,
o ãem vûci skuteãnû jsou, a Ïe si mÛÏu dovolit jenom mávnout rukou a u‰klíbnout se nad
tím. Ale byla tam i jistá dávka blahosklonnosti, jakési gesto: Tak dobﬁe, tak se tímto
bavte, ve skuteãnosti je to stejnû úplnû jinak. Mezi kolegy se na‰li lidé, kteﬁí byli téhoÏ
názoru, ale aÏ po listopadu jsem zjistil, z jak˘ch rodin pocházejí. VÏdycky mi pﬁipadalo

absurdní, co dûlal komunistick˘ reÏim, jak se vypoﬁádával s dûtmi kvÛli profesím a
názorÛm jejich rodiãÛ. Nechci se proto dopou‰tût téhoÏ, ale prostﬁedí ãlovûka nûjak
determinuje. Byly tam dûti starostÛ, ﬁeditelÛ dolÛ a Ïelezáren, a to byla tehdy v˘spa
komunismu. Bylo tam hodnû takov˘ch lidí. Cítil jsem se nad nimi povznesen, protoÏe
jsem se domníval, Ïe vím, o co v Ïivotû jde, protoÏe jsem mûl za sebou takovou
zku‰enost a pﬁátele, kteﬁí mû pﬁetahovali úplnû jin˘m smûrem. Toleroval jsem je a ﬁíkal
jsem si, Ïe mi nestojí za to se jimi zab˘vat a pﬁít se. Pamatuju si na jednoho uãitele
zamûstnaného v Ústavu marxismu-leninismu, s nímÏ jsme hodnû debatovali a hodnû
otevﬁenû. Tehdy mi pﬁipadal nejsnadnûji oddroliteln˘ od komunistického kamene,
nejsvobodomyslnûj‰í mezi tûmi lidmi, a paradoxnû právû on je ve stranû dodnes.
Dokonce jsem se s ním pozdûji setkával na mûstském zastupitelstvu, kde byl za KSâM.
Na fakultû samozﬁejmû byl SSM, ale tehdy uÏ byl otevﬁenûj‰í. Pamatuji si, jak
jsme se hádali, jestli SSM má smysl a proã nûkomu nûco pﬁikazovat. Byly to hodnû
vzru‰ené debaty v prvním, druhém roãníku, proã je jenom SSM, proã si nemÛÏeme
svobodnû zvolit nûjakou jinou organizaci.
ZaloÏili jsme vlastní divadlo. S kamarádem jsme se rozhodli, Ïe napí‰eme
divadelní kus, v kterém potom budeme vystupovat. Byl to zase únik ze zdí, které byly
postaveny kolem nás. Aby ãlovûk nemusel chodit na schÛze a poslouchat nesmyslné
blábolení, udûlal si ãárku tím, Ïe dûlal nûco jiného to ten reÏim umoÏÀoval. Chodili
jsme na pohovory k pﬁedsedovi celo‰kolského v˘boru SSM, Ïe na‰e hry jsou protireÏimní,
obsahují dvojsmyslné naráÏky, Ïe by nás mohli zakázat a Ïe nepojedeme na soutûÏe, které
se dûlaly. Byla to zábava, byla to moÏnost jak se legálním nebo nepostiÏiteln˘m
zpÛsobem vysmívat absurditám tûch dnÛ, absurditám reÏimu.
Mûl jsem pár pﬁátel asi bychom mûli udûlat klasifikaci: znám˘, kamarád,
pﬁítel. Úplnû nejbliÏ‰ích pﬁátel má ãlovûk skuteãnû pár, na fakultû jenom nûkolik, potom
byl ‰ir‰í okruh znám˘ch, se kter˘mi se chodilo do hospody a dûlaly se rÛzné akce, a
potom uÏ to byli jenom kolegové, s nimiÏ prohodíte pár slov a vlastnû si nemáte co ﬁíct.
Znám˘ch jsem mûl hodnû, protoÏe jsem pocházel z Olomouce, ty vazby tady byly.
Hodnû znám˘ch z »umûleck˘ch kruhÛ«, to byla násoska volnomy‰lenkáﬁství, ãlovûk pﬁi‰el
ubit˘ dnem a nasál tam tro‰ku svobody anebo víry; pomáhalo to dûlat to, co ãlovûk
dûlal.
U.: Byli mezi vyuãujícími na vysoké ‰kole lidi, kteﬁí vám nûjak˘m zpÛsobem »otvírali
oãi« vÛãi existující realitû?
J.L.: ¤ekl bych, Ïe ne. Ale kdybych se vÏil do pozice tûch uãitelÛ, vlastnû ani nemohli,
protoÏe kromû mû a mého kolegy, kter˘ udûlal taky takové koleãko a pak dostudoval se
mnou, tam byla dûcka, u kter˘ch si kantor nemohl b˘t jist˘, co jsou zaã. Pﬁinejmen‰ím
bylo asi hodnû riskantní otvírat se a svûﬁovat ‰tudákÛm, kteﬁí toho o Ïivotû je‰tû moc
nevûdûli, takÏe jsem to nezaÏil a ani jim to nevyãítám.
U.: Dalo by se ﬁíct, Ïe na olomoucké vysoké ‰kole existovala nûjaká studentská opoziãní
skupina?
J.L.: Ne, myslím, Ïe ne. Kdybych se podíval, jak vznikal stávkov˘ v˘bor, jak vzniklo to
hnutí, tak to bylo v‰ecko hodnû Ïivelné, byÈ se vlastnû spojovali lidé, kteﬁí se znali, ale o
politice jako takové se mluvilo hodnû málo, prakticky vÛbec ne. Spí‰ mezi pﬁáteli mimo

akademickou pÛdu, to ano. Asi se dalo vysledovat, kdo k tomu mûl nebo nemûl sklony.
Ve stávkovém v˘boru jsem nakonec byl já a mÛj kolega, kter˘ se mnou pro‰el tu anabázi
pﬁes Hradec, armádu a zpátky.
U.: Mûly na vás nûjak˘ vliv události pﬁed listopadem 1989, PalachÛv t˘den, Nûkolik
vût, 20. v˘roãí srpna?
J.L.: Vnímal jsem to zprostﬁedkovanû. Mnû se z hloubi du‰e nelíbil poãet partyzánÛ po 2.
svûtové válce, kdy mûl ãlovûk pocit, Ïe kaÏd˘ byl partyzán. Nemá smysl hrát si na
nûjakého velkého hrdinu a na souãást disentu. ZmiÀované události byly spí‰ jen dal‰ím
potvrzením té spoleãenské schizofrenie. Rozpor mezi oficiálním vystoupením státu a
tím, co ﬁíkali lidé, se je‰tû víc prohluboval. To je ov‰em pohled ãlovûka, kter˘ je nyní uÏ
o 10 let star‰í, takÏe neodpovídá pﬁesnû tomu, co tehdy skuteãnû proÏíval. Jednak jsem
byl zdû‰en˘, a jednak jsem si ﬁíkal, Ïe kdyÏ stát sahá k nûjakému násilnému prostﬁedku,
je to v˘raz jeho nejistoty. Byly to takové stﬁípky, které následnû formulovaly mÛj názor.
Ukládalo se to asi víc do podvûdomí neÏ do vûdomé sloÏky mého jednání a my‰lení, a v
listopadu to vyvrcholilo tím, Ïe se otevﬁel ventil a v‰echno zevnitﬁ vytrysklo ven.
U.: Jak probíhaly listopadové události v Olomouci? Jak jste je proÏíval, jak se k nim
stavûli va‰i kolegové, SSM, vedení fakulty?
J.L.: Na listopad 1989 mám zvlá‰tní vzpomínku. Byl to Den nezávislosti studentstva a
pod zá‰titou SSM se dûlala divadelní dílnu, kde se se‰ly v‰echny amatérské soubory z
celé republiky. My uÏ jsme se znali z pﬁehlídek, pamatuju si na pﬁehlídku v Brnû, kde
jsem poprvé vidûl film V‰ichni dobﬁí rodáci. To byl mimochodem dal‰í dÛkaz
nesmyslnosti té doby, Ïe se na oficiální akci pou‰tûlo nûco zakázaného. V Praze jsme se
se‰li 15. a 16. listopadu. Dûlali jsme nûco mezi hapeningem a pouliãním divadlem
takové pﬁedstavení k 17. listopadu, které mûlo silnou symboliku. Bylo to spí‰ pohybové
divadlo, hodnû o násilí, které potlaãuje svobodu ducha, svobodu my‰lenek, hodnû v
pohybech a v náznacích. Udûlali jsme dvû pﬁedstavení, jedno na KulaÈáku u menzy, to
bylo hodnû nepochopeno ze strany studentÛ, a potom druhé na námûstí Republiky. A tam
se stalo nûco neuvûﬁitelného. Zﬁejmû to nebylo dohodnuté s policií, najednou se tam
sbûhli policajtia zaãali zji‰Èovat, co se dûje, kdo jsme, co dûláme, a kontrolovat nám
obãanky. Nevím uÏ pﬁesnû, jestli jsme to dokonãili nebo jestli pﬁi‰li aÏ na úpln˘ závûr. V
tu chvíli se tam vyrojilo asi 7 nebo 8 televizních ‰tábÛ zahraniãních televizních
spoleãností, které nás zaãaly okamÏitû zpovídat, co se dûje a o ãem to je. To vystoupení
mûlo v sobû stra‰nou sílu a nevûdomky jakoby pﬁedurãilo to, k ãemu do‰lo druh˘ den.
Bylo to o studentské demonstraci z doby okupace, proti níÏ zasáhla hrubá síla, bylo to o
smrti Jana Opletala. KdyÏ jsme to dûlali na námûstí Republiky, netu‰ili jsme, Ïe nûco
podobného pﬁijde druh˘ den. Cítili jsme, Ïe lidi na to byli jakoby pﬁipraveni, reagovali
naprosto spontánnû. Pﬁedstavení konãilo tím, Ïe jsme leÏeli jako mrtví na zemi, potom
jsme vstávali, znûla muzika a my jsme ‰li mezi lidi a rozdávali papírky s citací Jana
Opletala, s takov˘m vz˘váním svobody. Jejich reakce byla opravdu hodnû, hodnû
vstﬁícná, byÈ byli nejdﬁív zaskoãeni; ﬁíkali si: bacha, je to nûco nezákonného, kdyÏ se s
tím spojíme, je‰tû nás zavﬁou. Nejdﬁív opatrná reakce, potom velice vstﬁícná, pak ty

‰táby... uÏ bylo prostû cítit, Ïe Praha Ïije v oãekávání ãehosi. To jsem si uvûdomil ale aÏ
zpûtnû.
Potom jsem odjel z Prahy do Dûãína, odkud jsem se vracel do Olomouce. V
nedûli veãer mi volal kamarád, Ïe se stalo to a to, hrÛza. ¤íkal, Ïe se musíme sejít,
udûlat nûjakou demonstraci, nûjak˘ protest. Myslím, Ïe tehdy uÏ mûli vymy‰leno, Ïe v
pondûlí pﬁi cviãení vojenské katedry na hﬁi‰ti udûlají ﬁetûz. Je‰tû ten veãer jsem zaãal
malovat transparenty, které visely na historicky první hale na úpéãku (UP). A je‰tû ten
veãer jsem ‰el na koleje, kde to zaãalo vﬁít, pﬁem˘‰lelo se, co udûláme. Koho napadlo
setkání v hale uÏ nevím, já jsem pak podepisoval smlouvu s univerzitou, Ïe tam nic
nepo‰kodíme. KdyÏ zaãala okupaãní stávka museli jsme taky podepsat nûjaké papíry, Ïe
‰kolu odevzdáme v dobrém stavu. Nejkrásnûj‰í bylo, kdyÏ jsme se bavili s kamarády, Ïe
nás vlastnû komunisté sami vy‰kolili v dûjinách mezinárodního dûlnického hnutí, jak
organizovat stávku aby byla úspû‰ná. Tehdy se uÏ ukazovaly vÛdãí typy, objevovalo se
zdravé jádro. Uvûdomovali jsme si, Ïe je tﬁeba mít nûjakou jednotící my‰lenku, nûjak˘
program jak udrÏet lidi neustále v pohotovosti, jak je koncentrovat. Z toho potom vze‰ly
hapeningy.
V pondûlí byla hala úplnû narvaná. Lavice v ãele byly ve srovnání s objemem haly
tak stra‰nû malinkaté. Zasedla do nich celá suita akademick˘ch a jin˘ch funkcionáﬁÛ, a
pak jsme tam byli my, ta hrstka, která se chtûla vzbouﬁit. Myslím, Ïe to byl asi
nejpÛsobivûj‰í okamÏik celého toho období, tam se lámaly charaktery. Já jsem
vystupoval na zaãátku a potom nakonec nechával hlasovat o stávce. UÏ tehdy se ukazovalo,
Ïe ãlovûk musí umût pracovat nechci ﬁíct s davem, ale se spoustou lidí. Z
psychologického hlediska byly dvû varianty, buì se bude zvedat ruka, nebo ti, kdo budou
chtít do stávky, zÛstanou stát, ostatní si sednou. Pak jsem to naschvál udûlal naopak: ti,
kteﬁí byli proti, mûli zÛstat stát, aby je pocit osamûní donutil sednout si. Byla to
obrovská síla vidût, jak si celá hala sedla a jen pár jedincÛ zÛstalo stát.
U.: Mûli jste promy‰lené co dûlat, kdyby vût‰ina lidí zÛstala stát? Nemûl jste strach, Ïe
byste mohl podruhé skonãit v oboru, kter˘ jste mûl rád, kdyby se to nepovedlo? V
prvním t˘dnu nebylo nic jasné.
J.L.: Myslím, Ïe o tom nikdo neuvaÏoval. Skoãili jsme do toho rovn˘ma nohama, bylo
tam takové nad‰ení, jiskra, která zachvátila úplnû v‰echny a vzplálo to naráz. S tou
moÏností nikdo asi moc nepoãítal, tajnû jsme doufali, Ïe k tomu nikdy, nikdy nedojde.
Pro mû to byl asi nejsilnûj‰í okamÏik, a kdybych za cel˘ Ïivot neudûlal nic víc, tohle
staãilo.
Neﬁekl bych, Ïe jsme mûli strach. V okamÏiku, kdy to bouchlo, jsme museli
vûdût jak s lidmi pracovat, tím nechci ﬁíct Ïe jsme je manipulovali. Bylo jasné, Ïe se
musí vytvoﬁit mechanismus, na jehoÏ základû vznikne stávkov˘ v˘bor, a Ïe musíme vûdût,
co bude dûlat. Organizaãnû technické vûci nás natolik pohltily, Ïe úvahy o strachu v tu
chvíli asi nehrály roli. Nûco jiného to bylo pozdûji, pﬁi okupaãní stávce na filozofické
fakultû. Chodily rÛzné zprávy, co se dûje, a tehdy se taky lámaly charaktery, nûkteﬁí lidé
zmizeli a jenom ãást zÛstala. Dobrou Ïivotní zku‰eností bylo vidût, jak po bodu zlomu
opût rostl poãet ãlenÛ stávkového v˘boru, vãetnû lidí, které jsem pﬁedtím ani nevidûl.
Reakce vyuãujících byly od opatrnû podpÛrn˘ch pﬁes otevﬁenou podporu tﬁeba
pozdûj‰ího rektora, aÏ po v˘hrÛÏky vylouãením, zavﬁením a oznaãování
nás za

kontrarevolucionáﬁe. Na na‰í fakultû to bylo myslím nejtvrd‰í. KdyÏ jsme na lékaﬁské
fakultû volili (na základû technologie uchopení moci) stávkové v˘bory jednotliv˘ch
fakult, které potom delegovaly své zástupce do celo‰kolského stávkového v˘boru, bûhal
mi mráz po zádech. Vystoupil tam jeden z kantorÛ, nevím uÏ, kdo to byl, a pokud se
nepletu, zaznûla tam slova kontrarevoluce a vûzení. My jsme potom demonstrativnû
ode‰li.
Nevím, jestli jsem mûl strach, Ïe by mû vyhodili, kdyby se to nepovedlo. Asi v
kaÏdém ãlovûku, kter˘ chce vést dav nebo je schopen vystoupit pﬁed velk˘ poãet lidí a
strhnout je, musí b˘t nûjaká schopnost a odhodlání sdûlit, pﬁedat jakési poselství. Vedle
toho tam musí b˘t i jistá dávka
nespekulujme jak velká
nûjakého mesiá‰ství,
schopnosti sebeobûtování. Myslím, Ïe v kaÏdém z nás, to bylo aspoÀ tro‰ku, byÈ v
rozdílné míﬁe, obsaÏeno. Byli jsme mladí, nemûli jsme rodinu, zamûstnání, odpovídali
jsme sami za sebe. KdyÏ je vám 35 let, máte dvû dûti, rodinu a obrovskou odpovûdnost
za ni, uÏ asi tak snadno nehazardujete. Tenkrát si ãlovûk ﬁíkal, teì je ta chvíle, aby to, co
se tak pomalouãku kumulovalo, kumulovalo, kumulovalo jako v papiÀáku, najednou
vyrazilo píst. Muselo to prostû jít ven jako ta pára. UÏ se to nedalo odsunout, potom uÏ
ãlovûk sám pﬁed sebou neuteãe.
Byly tam jakési snahy vsunout bûh událostí pod ochranná kﬁídla SSM nebo to
alespoÀ proplést a ﬁídit pﬁes SSM. Ale v okamÏiku, kdy se spustila stavidla, voda uÏ
nechtûla ani nebyla schopna vrátit se do nûjakého pﬁedem postaveného koryta.
U.: KaÏdého, kdo se na to díval zvenku, naprosto oslnila va‰e organizovanost. Vznikla
spontánnû, nebo programovû, strategicky?
J.L.: V té technologii nás komunisti paradoxnû sami vycviãili. âlovûk, i kdyÏ nechtûl,
ãetl o stávkách, o revoluci, o partyzánech a protifa‰istickém hnutí, o tom, jak se
organizovaly bojÛvky. Z toho vyplynulo, Ïe jsme vûdûli co a jak, kaÏd˘ do toho nûco
vloÏil, nûãím pﬁispûl. Vûdûli jsme, Ïe musí b˘t jakási struktura postavená na základû
svobodného rozhodnutí, to znamená voleb, Ïe se musí rozdûlit kompetence; museli jsme
vûdût, co v‰echno zajistit
pﬁi okupaãní stávce na to byl ãas, byli jsme v‰ichni
pohromadû. Vznikaly jednotlivé sekce, kaÏd˘ mûl odpovûdnost za urãitou sekci, a
potom se hledalo nûco zastﬁe‰ujícího, co by kromû lidí ponoﬁen˘ch v sekcích pﬁitáhlo i
dal‰í masu. To pak byly hapeningy.
Myslím, Ïe ve v˘boru nás bylo asi dvanáct, jména mnû tro‰ku vyprchala, pamatuji
si jen ty nejdominantnûj‰í z dominantních. Urãitû to byl Hynek Hlavenka z lékaﬁské
fakulty, a myslím Va‰ek Koláﬁ. V reálné politice kaÏd˘, kdo vystoupí v prav˘ ãas na
pravém místû, nûjak˘m zpÛsobem povyskoãí z amorfní hmoty spoleãnosti, poutá na sebe
pozornost. KdyÏ se na to dívám zpûtnû, na tom byl postaven˘ cel˘ listopad, celé
Obãanské fórum. V první fázi tam ‰li lidé, kteﬁí vyskoãili v prvopoãátcích a nebyla
Ïádná pochybnost, Ïe by nezískali dÛvûru. A stínov˘ stávkov˘ v˘bor? Tehdy jsme je‰tû
nebyli v politice tak zbûhlí jako nyní, takÏe jsme nad stínov˘m kabinetem nepﬁem˘‰leli.
U.: Jak˘ byl v prvním t˘dnu vztah mezi studenty a Obãansk˘m fórem, a jak se dál
vyvíjel?

J.L.: Obãanské fórum mnû pﬁipadalo stra‰idelnû nudné. Domlouvali jsme se, Ïe nûkdo ze
studentského stávkového v˘boru bude chodit na OF, abychom zkoordinovali ãinnost. Mnû
pﬁipadalo, Ïe u nás to bylo mnohem lépe zorganizované, trvalo mnohem krat‰í dobu, neÏ
padlo nûjaké rozhodnutí a pﬁitom bylo v‰echno v‰em jasné. Na OF, aspoÀ v tûch prvních
dnech, kdy jsem tam chodil, to bylo nekoneãné. Nekoneãné povídání, diskuse, pﬁenice a
hádky a Ïádné konkrétní v˘stupy. TakÏe jsem tam pﬁestal chodit a ﬁíkal jsem si, aÈ si
dûlají co chtûjí, my máme svoji stávku.
U.: Stalo se v Olomouci nûco podobného jako v Praze, kde se kolem 25. listopadu
zaãaly tyto dvû opoziãní síly dokonce stﬁetávat?
J.L.: Myslím, Ïe ne. MoÏná existovaly nûjaké osobní spory, ale v tûch dnech ãlovûk
dospíval zku‰enostmi kaÏdou hodinu a bylo tu vûdomí, Ïe v okamÏiku, kdy nás rozdûlí,
nás snadno porazí, takÏe tu byla zodpovûdnost a vûdomí toho, Ïe musí existovat jedno
centrum.
Studentská stávka v prvopoãátku vÛbec nebyla o politice. Byla o brutalitû reÏimu,
o jeho nesmyslnosti, absurdnosti, o tom, jak brání lidem, aby dûlali, co opravdu chtûjí.
Politika se tam dostala aÏ pozdûji, nevím pﬁesnû o kolik hodin, dnÛ nebo t˘dnÛ, ale vím,
Ïe zpoãátku byla snaha drÏet se striktnû jen poÏadavkÛ, které definovali, stanovili studenti
a jejichÏ splnûní Ïádali.
Neumím odhadnout, kolik studentÛ se stávky zúãastnilo, ale ãást se po vyhlá‰ení
stávky sbalila a odjela domÛ, na hory nebo nûkam pryã a sledovali to zpovzdálí. ¤íct
nûjaké konkrétní ãíslo bych se bál, nejsem schopen.
V‰echno smûﬁovalo ke generální stávce, ta byla klíãová. VyjíÏdûli jsme na
»spanilé jízdy« do podnikÛ v Olomouci i mimo. Teì se hodnû mluví o ãlenech
stávkového v˘boru, jak v‰echno vyprovokovali, odtáhli, oddﬁeli; je to pravda, ale
stra‰livou spoustu práce udûlali kolegové, kteﬁí jezdili do fabrik. KdyÏ to hodnû
zjednodu‰ím, my jsme se vûnovali technologii vládnutí, a lidé v první linii se stﬁetávali
ve fabrikách s milicionáﬁi, vrátn˘mi a bol‰eviky a museli je pﬁesvûdãovat, dostat je z
fabrik ven. Museli s nimi mluvit o tom, proã studenti stávkují. Propaganda nás bila,
tloukla, vytváﬁel se obraz ‰tudáka, kter˘ za tûÏce vydﬁené dûlnické peníze chodí
hospodách, fláká se a nestuduje. Tuhle obrovskou práci oddﬁela tahle dûcka, která jezdila
po celém okrese.
U.: Stalo se vám, Ïe jste se zklamal v lidech, s nimiÏ jste byl pﬁed listopadem v úzkém
kontaktu?
J.L.: Nezklamal, pár pﬁátel se úãastnilo toho dûní, ale ne‰li úplnû na ‰pici, nechtûli
vystoupit z ãásteãné anonymity. Byli stejnû pﬁesvûdãení, stejnû odhodlaní jako v‰ichni
ostatní, ale asi nemûli schopnost stoupnout si na pódium pﬁed halu a mluvit k tisícÛm
lidí. To se nedá nikomu zazlívat ani vyãítat, nemÛÏu mluvit o zklamání. Pamatuju si
jednoho kamaráda, kter˘ byl u zrodu technologie uchopení moci, byl u vyhlá‰ení stávky v
tu noc z nedûle na pondûlí, a potom si s námi ne‰el sednout k tomu stolu v hale. Pﬁesto
bych nikdy neﬁekl, Ïe mû zklamal, vÛbec ne. Jenom v tu chvíli asi nena‰el odvahu si tam
stoupnout, ale vím, Ïe ideovû, my‰lenkovû a celou svou prací byl s námi poﬁád.

U.: Objevili se v Olomouci jiní kandidáti na prezidenta neÏ Havel, nebo tady byla jeho
kandidatura jasná?
J.L.: To bychom se museli vrátit ke vztahu mezi olomouck˘m Obãansk˘m fórem a
studenty a k období, kdy se do studentského protestu ãím dál víc dostávala politika a
nûco jiného, neÏ kvÛli ãemu stávka vznikla. Myslím, Ïe tu zaznívala dvû jména, mluvilo se
o Havlovi a my jsme volali po Komárkovi. To byla klasická ukázka, jak snadno jsou l i d i
manipulovatelní, podepisují a prodávají stát nûkomu, koho vÛbec neznají. Garantoval
bych, Ïe 90 % ‰tudákÛ vÛbec nevûdûlo, kdo je Havel. Komárka neznal uÏ vÛbec nikdo.
U.: Vá‰ nejvût‰í záÏitek z listopadu?
J.L.: Pro cel˘ mÛj Ïivot je nejpodstatnûj‰í okamÏik, kdy jsem stál poprvé pﬁed naplnûnou
halou a ﬁíkal jsem, kdo bude stávkovat, aÈ se zvedne a zÛstane stát. To byl asi nejsilnûj‰í
okamÏik v celém Ïivotû. Pak byla spousta drobnûj‰ích, ale stejnû nebo jen tro‰ku ménû
intenzivních záÏitkÛ, kdyÏ do‰lo ke stﬁetu s kantory. Hapeningy, které jsme dûlali. KdyÏ
ãlovûk stojí v de‰ti na so‰e lva, má v ruce prapor, pﬁipadá si jako francouzsk˘ barikádník,
to je urãitû silné. To uÏ bylo vlastnû po stávce, uÏ to skomíralo. Je‰tû 25. února 1990 se
nám podaﬁilo vyprovokovat ‰ílenou akci pod názvem Únor bíl˘, ÚV ‰ílí. Podaﬁilo se
nám vybudit celé mûsto. Nevûﬁili jsme, Ïe k nûãemu takovému mÛÏe dojít. KdyÏ jsem
vylezl na radniãní balkon a uvidûl námûstí zaplnûné do posledního místeãka, rozklepaly
se mi nohy. KdyÏ jsem mûl jít k mikrofonu a zaãít tu habaìÛru, kterou jsme na l i d i
vymysleli, byl jsem roztﬁesen˘ jako nikdy v Ïivotû. To uÏ bylo vlastnû po v‰em, byla to
jenom taková legrace, ale myslel jsem, Ïe uteãu pryã, protoÏe jsem mûl obrovsk˘ strach.
Jsem stra‰nû rád, Ïe jsem byl pﬁi tom, Ïe jsem si mohl dokázat, co mÛÏu a co
nemÛÏu. Svému okolí mÛÏete nûco pﬁedstírat, nûco nalhávat, ale sám sebe nikdy
neoklamete, a já jsem si tehdy sáhl aÏ na dno sv˘ch psychick˘ch schopností, takÏe teì uÏ
mû v Ïivotû asi nic nepﬁekvapí, nestane se, abych byl zaskoãen sám sebou.
Vykrystalizovalo tam hodnû lidsk˘ch charakterÛ a ãlovûk mûl moÏnost vidût, jak se lidé
mûní, od rozervaného pﬁístupu v krizov˘ch chvílích aÏ po to, kdy v‰echno bylo
rozhodnuto. Vidûli jsme, jak lidé pﬁicházeli a odcházeli, jak nastalo dûlení koﬁisti,
zásluh. ZaÏili jsme, Ïe revoluce poÏírala své dûti, jak se ﬁíká. Pro mû to skonãilo
nepﬁíjemnou pomluvou, aférou, která se stejnû nikdy neprokázala a ani se nemohla
prokázat, protoÏe to byl nesmysl, ale uvûdomil jsem si, Ïe jednou hozené bahno na mnû
zÛstane navÏdycky, i kdybych dûlal v‰echno moÏné, abych vûci vysvûtlil. KdyÏ jsem zval
lidi na svoji vysvûtlovací akci, nikdo nepﬁi‰el, nikdo nejevil zájem. Tehdy jsem si
uvûdomil, Ïe lidi ochotnû vûﬁí nûãemu ‰patnému, protoÏe to v nich je. Ale souãasnû je v
nich taky obrovská vÛle a odhodlání, kdyÏ se s nimi pracuje, dá se jim nadûje, nûjaká
vize, jsou ochotni ji následovat. Pro mû to následnû znamenalo vstup do politiky a
myslím si, Ïe to, co dûlám, co teì vz˘vám, co se dá pﬁepsat do politického programu,
obsahuje vlastnû v‰echno to, s ãím jsem ‰el do stávky. Je to pﬁirozené pokraãování toho
v‰eho. Nikdy jsem nepotvrzoval hlasy o ukradené revoluci, protoÏe si myslím, Ïe stávka
ukázala, co v lidech je, ãeho jsou schopni. âlovûk a jeho schopnosti jsou hodnoty, ve které
vûﬁím poﬁád. To se vine jak ãervená niÈ cel˘m Ïivotem i politickou kariérou, která taky
jednou skonãí.

