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Alena Zemančíková

Pro Mistra jsme jeli wartburgem
na kraj města do chaty, ve které byl
na návštěvě, a odvezli ho k nám,
kde na něj čekala jeho žena a dcera.
Bydleli jsme tehdy ve veliké lesov-
ně, v níž byl pro hosty vyhrazen sa-
mostatný pokoj a kde jsme si uží-
vali (a návštěvy využívaly) luxusu
pohostinství až zámeckého. 

Lesovna, jak je zřejmo, stála
v lese, jenž poskytoval dostatek
hub a lesních plodů, a byla obklo-
pena zahradou a velikým sadem.
Dům a jeho okolí v podstatě člově-
ka uživily. Když došly peníze, sta-
čilo jít na borůvky, posbírat spada-
ná jablka nebo otrhat třešně či rybíz
a odvézt do výkupu – bylo z toho
tak akorát na chleba, ale stačilo to,
alespoň v létě.

Návštěvy jsme měli rádi, pře-
ce jenom byl dům na samotě a les-

ní a zahradní činnost, která mě-
la s přáteli povahu hry, byla bez
nich spíš každodenním stereoty-
pem nouze. Měli jsme tři malé děti.
Mistr žil se svou rodinou v Praze,
a pokud jde o tu nouzi, byli jsme
na tom stejně. 

S návštěvou jeho ženy k nám při-
jela atmosféra neoficiální kultury,
protirežimní intelektuální opozice
a radostného bohémství, pily jsme
ve dvou levné ovocné víno encián
z venkovského koloniálu a bylo
nám, jako by se toho léta zastavil
svět. Psal se počátek osmdesátých
let, normalizace už byla normou, já
jsem po odpolednách chodila do
autoškoly, můj muž pracoval v lese
jako dřevorubec a Mistr, herec a di-
vadelní režisér, se zotavoval po ne-
moci.

V té chatě, kde jsme ho vy -
zvedávali, nás přátelsky uvítaly
a hostily dvě ženy, Mistr byl dosud

na návštěvě u nich. Jejich domác-
nost byla chalupářsky upravená
a přichystaly pro nás skvělé jídlo,
co mělo na mě příliš složitou pří-
pravu. Vařilo se tu pro vybranější
publikum a podle toho vypadal jak
stůl, tak pokrm. A bylo na první po-
hled jasné, že do této domácnosti
děti nepatří.

Odstěhovali jsme se z Prahy,
protože jsme potřebovali bydlení
a zaměstnání odpovídající rodině
se třemi dětmi – vedlejším efektem
ale bylo zřeknutí se společenské-
ho života a uplatnění. Či spíše – ten
život a uplatnění se zřekly nás. 
Mistrův příjezd na lesovnu mi při-
pomněl, jak se mi po tom jeho svě-
tě divadla, poezie, výstav v bytech,
samizdatu stýská. V noci se mi
zdálo, že se to dá propojit, že by-
chom třeba mohli hrát divadlo
u nás ve stodole…

Můj muž byl k lidem Mistrova

typu ostražitý, jeho opozice byla ji-
ného druhu než moje, a zatímco on
mým uměleckým kruhům jako ne-
závislý člověk přírody imponoval,
sám vůči nim tak nezávislý, jak se
zdálo, nebyl. Cítil komplex z jejich
schopností a neuměl mezi nimi
uplatnit ty své. Když jsme vystou-
pili na dvoře z auta, Mistr ho staro-
světsky oslovil Hospodáři a mně
zatrnulo. Ale nestalo se nic.

Naše malé děti byly k návštěvám
přátelské, bez zábran, trochu divo-
ké a zvyklé velikému prostoru dvo-
ra, kde si mohly dělat, co chtěly.
Měli jsme také všelijaká zvířata,
mezi něž je třeba započítat i ropu-
chu ve sklepě a vlaštovky pod oka-
pem. Byl to bezpečný svět ničím
neomezovaného dětského života. 

Uplynuly dva dny a Mistr u nás
nepůsobil šťastně. Jeho žena byla
ostatně také veselejší, dokud tu ne-
byl, a mně začínalo svítat, že v té
chatě s jejím vzorným interiérem
se mezi Mistrem a těmi dvěma že-
nami dělo něco víc než jenom po-
hostinství. 

Třetího dne vyšel Mistr v pyža-

mu na zápraží. Náš nejstarší syn,
tehdy pětiletý, už byl venku a hrál
si ve stodole s kočkou. Kočky byly
jeho nejlepšími pří telkyněmi a spo-
lečnicemi, a chlapec dokonce ně-
kdy mluvil o sobě samém jako
o kočce. Z kuchyňského okna jsem
viděla, jak se mu mourovatý ko-
cour vysmekl z náruče a rozběhl se
za něčím přes dvůr. Kluk sebral
prut, který tam ležel, a utíkal za
ním. V tu chvíli spustil Mistr řev,
křičel na dítě hrubými slovy, jimiž
ho obvinil z týrání kočky, krutosti
a sadismu. Hulákal doslova jako na
lesy, jako na divadle. 

A opravdu – jakoby zpoza kulis
do dvora vstoupil můj muž navra-
cející se z lesa. Mistr pokračoval ve
své tirádě až do chvíle, kdy ho
manžel okřikl. Bála jsem se, že ho
praští, ale neprojevil smysl pro dra-
ma, jenom odvedl synka za dům do
zahrady. Nastalo ticho a před vraty
zastavil vůz autoškoly, s nímž jsem
měla odjet, a taky odjela, složit ři-
dičskou zkoušku. Ani nevím, jak
probíhala, protože jsem byla úplně
zdrcená. Na našem dvoře se setkaly

dva světy, z nichž se ten, po němž
se mi stýskalo a který jsem postrá-
dala, projevil hrubě, neurvale a his-
trionsky, a ten, který jsem si přála
aspoň trochu kultivovat, aby můj
život nebyl tak roztržený v půli, se
ukázal být rozumnější a velkory-
sejší. 

Když jsem se po vykonané
zkoušce vracela autobusem domů,
bylo mi také líto, že má pří telkyně
s dcerou jistě odjela s Mistrem do
Prahy a tímhle výstupem naše
krásné léto s enciánem skončilo.
Ona ale seděla na studni, četla si
knížku a vypadala klidně. Zůstala.
Když jsem se probrečela až k ve-
černí sklence toho sladkého vína
s obrázkem alpského hořce, pocho-
pila jsem, že Mistr se vrátil do té
upravené chaty, odkud nikdy ne-
chtěl odjet. Že výstup s dítětem
a kočkou posloužil jako dramatic-
ký moment krize, jako záminka,
aby mohl nejen náš dům a mé sny
o propojení světa umění s mou les-
ní existencí, ale zejména svou ženu
a dceru opustit. Což tímto na na-
šem dvoře navždy učinil. 

[fejeton]

O Mistrovi a kočce

Zpěvačka a učitelka Ida Kelarová: 

Romská cesta je trnitá
Tereza Šimůnková

Než jsem se nadechla k první
otázce, začala zpěvačka, 
hudebnice a učitelka zpěvu Ida

Kelarová (1956) sama: „Buď
se tady všichni vzpamatujeme,
nebo to dopadne špatně.“ Ne-
dávno byla na letním umělec-
kém soustředění Romano
drom svědkem útoku na rom-
ské děti ze sboru Čhavorenge,
který vede. Došlo na rasistické
urážky i střelbu.

Co kromě zpěvu učíte romské
děti?

Že na sobě musejí pracovat třikrát víc
než neromské. Že je důležité, aby převzaly
zodpovědnost samy za sebe. Aby vytvořily
funkční rodiny, vystudovaly nebo se vy-
učily, a měly tak lepší život než jejich ro-
diče. Vysvětluju jim, že když na sobě bu-
dou pracovat, společnost je přijme. Sou-
středění s Čhavorenge pořádáme každé lé-
to, program začíná v půl osmé ráno a trvá
do večera, děcka poctivě makaj. A pak se
stane tohle.

Jak jste o tom s dětmi mluvili?
Vlastně jsme to nejdřív chtěli ututlat.

Myslím to, co se stalo první večer, kdy na-
še děti proběhly kolem domu toho člověka
a on jim začal sprostě nadávat a zároveň
vystřelil do vzduchu. Prostě jsme doufali,
že se to nebude opakovat. Bohužel den na-
to v půl deváté ráno naše učitelka tance
pustila muziku na rozcvičku. A najednou
se v těsné blízkosti ozvaly další tři rány.
Došlo nám, že to je zase on. Vnikl do areá-
lu, pak do kuchyně, kde vařilo pět lidí,
včetně mého muže, který je Rom. Ten člo-
věk mu začal sprostě nadávat. Přesně vě-
děl, kam mířit, útočil na nejcitlivější místa
každého Roma – provokoval ho sprostými
rasistickými urážkami, kdy za normálních
okolností Romové bouchnou a nezvládnou
emoce, ale Dežo se udržel. Taky jsem mu
hned řekla, že je borec. Protože kdyby se
nechal vyprovokovat, tak by to bylo oka -
mžitě celé na nás.

Co na to policie?
Na lince 158 se zeptali, jestli ten člověk

střílí na děti. „Zatím ne,“ říkám. „Jakou má
zbraň?“ „Nevím, přijeďte!“ Nepřijeli. Prý
mají své postupy. Tak jsme se sebrali my
a dorazili na stanici do Varnsdorfu, kde se
k nám policista Harák choval s takovým
hulvátstvím a nadřazeností, že nevím, jak
může zastávat svou funkci.

Na soustředění máme každý večer spo-
lečné posezení. Hodnotí se, co fungovalo,
co ne, a vždycky jedno dítě čte pro ostatní,
co daný den zažilo. Ten večer ale místo dětí
četl Petr Kadlec z České filharmonie, Ne-
rom, který byl na policejní stanici s námi.
Když skončil, bylo deset minut úplné ti-
cho. Pak vystoupil jeden kluk ze Šluknov-
ska, Milan se jmenuje, a poděkoval panu
Kadlecovi, že si nesmírně váží toho, že se
za ně on jako Nerom postavil. Všichni se
rozplakali. Byl to silný večer. Totiž lidé,
kteří nejsou s Romy v kontaktu, absolutně
netuší, co musejí zažívat. 

A co musejí zažívat?
Už když jsem se po revoluci vrátila zpát-

ky ze zahraničí, lekla jsem se toho zdejšího
přidušeného rasismu a nenávisti, které na-
jednou vystoupaly na povrch. A místo aby
se to časem lepšilo, je to čím dál horší. Jako
když máte před společným koncertem
s Českou filharmonií v Rumburku, dáváte
si v kavárně čaj a slyšíte, jak si dvě paní
v pokročilém věku povídají, co ty cikáni
na tom náměstí budou zase dělat za bordel
a že je škoda, že Hitler nežil dýl.

Nebo když jsme šli společně na Vsetín-
sku do restaurace. Všichni si okamžitě chy-
tili tašky, kabelky, někteří vyšli na chodbu
a číšníci je tam chodili obsluhovat. Přitom
naše děti přišly slušně, pozdravily, posadily

se. Večer ani nedokázaly zpívat, jak byly
zavřené. Naštěstí jsme jim to dokázali vy-
světlit, že to je ten moment, kdy ze sebe
musejí dostat to nejlepší a nevzdávat se.
Nakonec to byl úžasný koncert…

Anebo když jedeme do zoo, stojíme
u goril a mladí, rozumíte, mladí lidé nahlas
říkají, že teď nevědí, na které gorily se mají
dívat. Kde se to v nich bere? Já vřu, chci
jít za nimi, ale děti mi říkají, ať to nechám
být.

Ovšem teď, po té střelbě a s tímhle pří -
stupem policie, už je toho na mě moc. Není
možné, aby se to jenom zveřejnilo v mé-
diích a tím celá záležitost skončila. Já to
tak nenechám! Slíbila jsem dětem, že budu
za jejich práva bojovat.

Cítíte se bezpečně?
Nevypadám na Romku, takže tyhle

problémy nemám. Ale cítím se nepřijatá.
Někdy přemýšlím, jestli se nemám zase
odstěhovat ven. Jenže kdo pak těm dětem
pomůže, kdo se za ně postaví? Jejich rodi-
če ne, neznají svá práva a taky už jsou v za-
jetí systému, rezignovali. Vůbec jsem na-
štvaná i na Romy samotné, protože – kde
jsou ti vystudovaní romští vysokoškoláci?
Proč se neozvou? Tady se páchá zločin na
dětech, Babiš si vykřikuje naprosto neho-
rázné věci – a oni mlčí! Každý si jede to
své a nenávist z obou stran narůstá. A ty

děti v tom skončí taky, pokud jim nedáme
šanci. Přitom jsou tak úžasné… Jenom je
potřeba jít na ně jinak než na české děti.

Jak?
Romské děti neznají rodičovský tlak na

úspěch, takové to dobře se uč, nos jedničky,
něco v životě dokaž, takže ten náklad ve
škole nedávají. My na ně jdeme přes to, co
je jim blízké, přes hudbu, tanec, hru.

Taky si vezměte jazyk. Ty děti doma čas-
to mluví romsky, česky nerozumějí a stydí
se to přiznat. Kdyby mohly chodit do první
třídy v romštině, speciální školy by nepo-
třebovaly, měly by samé jedničky. Nebo
kdo z českých učitelů umí nějakou rom-
skou písničku? Učím školní třídy a ještě se
mi nestalo, že by některá uměla něco za-
zpívat romsky. Romové mají vynikající ka-
pely, skvělé umělce, ale každý chodí hrát
ven. Ani moje písničky se tady nehrají,
v zahraničí vyhrávám ceny a kdesi cosi, ale
v tuzemském rádiu to nepustí, protože to
není česky. Romové nejsou součástí české
společnosti. Jedete na Balkán a tam říkají
naši Romové. To se tu nestane.

O čem jsou romské písničky?
Romové vědí, co je radost. Přijedete do

osady a vidíte tolik radosti, až zjistíte, že
se už sama radovat neumíte, i když jinak
máte všechno. Ale Romové mají i písně
smutné, o lásce, o mámě, o tátovi, které
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fungují jako takový kanál terapie. Smutek
je pevnou součástí romské historie. Osmi-
letý chlapec vám zazpívá o bolesti tako-
vým způsobem, že vám to vžene slzy do
očí. Kde se to v něm bere, ptáte se. A při -
tom je to jednoduché, stačí být otevřený
a napojený. Já na svých workshopech učím
lidi, ať vyzpívají, co je trápí, na tom mám
založenou svou metodu. Otevři to a pošli
do vesmíru, hlavně to nedrž! Lidi se za ví-
kend pootvírají, vyzpívají z toho, co je du-
sí. Často čtu, že Kelarová ničí hlasivky. Ne,
Kelarová lidem pomáhá najít hlas! 

Líbí se mi Váš citát: „Když se
dneska moc směješ nebo moc pláčeš,
rušíš. Už tím ztrácíme svobodu.“

Vždyť je to pravda! Myslíme si, že kdo
je smutný, je s ním něco špatně. Pro Romy
je to naopak: Je s tebou něco špatně, když
nepláčeš. Lidé se bojí být smutní, ale vlast-
ně se bojí života, protože v životě není
všechno v pohodě a smutek do něj patří.
Stačí ho vybrečet nebo přetransformovat
v něco krásného. Teta mě doma jako malou
provokovala, ať se naštvu, a pak všechny
svolala, ať se přijdou podívat, jak je Iduška
krásná. Dneska vím, že mě učila projevovat
emoce. To se ve školách nebere, tam se učí
být zticha. Lidi tak nejsou schopni říct
pravdu ani sami sobě. Přitom v sobě máme
obrovskou sílu. Pojďme učit děti, že když
se naštvou, ať namalují obraz nebo ať si
jdou zařvat na kopec. Ať nevyrůstají v tom
strachu se projevit. A hlavně ať otevírají
srdce. V srdci jsme všichni krásní lidé, ale
co si nasadíme do hlavy, to je průser. Mys -
lete srdcem – to je můj odkaz.

Co znamená to Romano drom
z názvu vašeho letního soustredění? 

Romská cesta. Já jsem na ní skoro třicet
let. Není lehká, je trnitá, bolavá, silná, ale
jinou bych nevolila a vím, že jsem na ní
dobře. Vydala jsem se na ni, když několik
studentů mých workshopů mluvilo o Ro-
mech ošklivě. Zeptala jsem se jich, jestli
nějaké vůbec znají, a samozřejmě neznali.
Na to konto jsem začala organizovat hu-
dební setkávání Romů a Neromů. Podařilo
se mi dostat romské děti z pěveckého sboru
Čhavorenge až do Rudolfina. 

Ta cesta mě sama navedla zpátky k mým
romským kořenům, poznala jsem na ní
svého nynějšího muže. Být Romem je sil-
né. Ať se romské děti integrují, ale nechtěj-
te po nich, ať se asimilují. Integrace zna-
mená být hrdá na to, kdo jsem. Asimilace
je to všechno zabít a předstírat, že jsem ně-
kdo jiný. To dělal můj táta. Ten se tak sty-
děl, že je Rom, že zemřel předčasně. Když
umřel, začala jsem z toho hlubokého smut-
ku zpívat romské písně, ani jsem pořádně
nevěděla, o čem jsou, ale cítila jsem, jak se
to romské ve mně probouzí. Pak jsem za-
čala sólově koncertovat po celé Evropě,
protože jsem cítila, že to tátovi dlužím,
a následně se mě jali oslovovat lidi, jestli
bych je neučila zpívat, i když jsem to nikdy
předtím nedělala. 

To je taky jedna z cest, nebýt sobec,
když dáváte, máte víc a víc. Je jasné, že dě-
láme chyby, ty člověk dělá pořád, učíme se
a jdeme dál, a pokud si to zasloužíme, mů-
žeme mít i krásnou smrt. Já tomu věřím.
Jsem otevřená a nachystaná na všechno, co
mě na té cestě ještě čeká, připravená vzít
i bolavé věci jako dar života a inspiraci.
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