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The Power of Fear

Jaroslava Šiktancová *1954

Jaroslava Šiktancová *1954
Vyrůstala v Praze na Novém Městě. V malostranské farnosti žije od
roku 1991. Po gymnáziu se rozhodla pro studium na DAMU, kde se
věnovala divadelní režii. V roce 1977 zasáhla do jejího života Charta
77 – neformální protestní iniciativa, která vyzývala k dodržování
základních lidských práv v tehdejším Československu.

„K

dyž jsem podepsala Chartu 77, studovala jsem
ještě pořád DAMU. Byla jsem na praxi ve
Vinohradském divadle. Tam se podepisovala komunisty
organizovaná Anticharta. Vzpomínám si, jak za mnou
přišel jeden z mých pedagogů a řekl: „Tak a tady
zase podepíšeš tohle, ne?“ Odmítla jsem to. Na první
výslech mě příslušníci Státní bezpečnosti předvedli
až po několika měsících. Výslechy ale nakonec trvaly
celý rok. Mezitím mě ze školy vyhodili. Nebýt jednoho
kamaráda - herce, který písemně protestoval proti
mému vyloučení, tak bych ani později neměla doklad,
že mě vyhodili kvůli Chartě. V jeho dopise i odpovědi
rektora se slovo Charta jasně objevilo. Jinak by to
otevřeně neřekli. Kárná komise totiž konstatovala, že
jsem „zaujala negativní postoje a setrvala jsem na nich.“

Jaroslava Šiktancová nemohla po podpisu Charty 77 dostudovat,
ani dál vykonávat svoje povolání – divadelní režii. Pracovala na
různých místech jako uklízečka. V polovině 80. let zvažovala emigraci,
nakonec se ale rozhodla zůstat, když poznala svého budoucího
manžela. Po revoluci, v roce 1990 dokončila DAMU, kde později
začala učit herectví.

Přání dnešní mladé generaci:
„Přála bych všem, aby měli štěstí potkat v životě autoritu,
kterou by mohli přijmout – a aby to byla autorita dobrá.“

Jaroslava grew up in Prague-Nové Město. She has been living in the
Malá Strana parish since 1991. After graduating from secondary
school, she decided to study at DAMU (the Theatre Faculty of the
Academy of Performing Arts in Prague) where she specialised in
theatre direction. Charta 77 affected her life in 1977. This was an
informal protest initiative that called for the respect for human
rights in the then Czechoslovakia.

„W

hen I signed Charta 77, I was still studying at
DAMU. I was doing my practical training at
Vinohrady theatre. The communists were circulating
an organised ‘Anti-charta’ there. I remember one of my
teachers coming to me and saying: „And now you will
sign this one here, won’t you?“ I refused. I was taken
for the first interrogation by the State police after just
a few months. The interrogations lasted a whole year. In
the meantime, I was expelled from school. If it weren’t
for an actor friend who protested against my dismissal
in writing, I wouldn’t have any proof I was kicked out
for signing the Charta. The word Charta was clearly
mentioned both in his letter and also in the answer of
the rector. They wouldn’t have said it openly otherwise.
The disciplinary commission stated that „I have
adopted negative attitudes and maintained them.“

Jaroslava Šiktancová was not allowed to finish her studies after
signing Charta 77. She could also no longer work in her occupation;
theatre direction. Instead, she worked at various places as a cleaner.
She was considering emigration in the middle of 80s. In the end,
she decided to stay after meeting her future husband. After the
revolution she finished DAMU and started teaching acting.

Hopes for the today’s young generation:
„I would like everybody to be lucky enough to meet an
authority in their life they can accept - and I would like it to
be a good authority.“

1972

Petr Šiktanc *1958
Petr Šiktanc *1958
Vyrůstal v Holešovicích, ale studoval gymnázium Jana Nerudy
v Hellichově ulici, které také v 70. letech zůstávalo otevřené
i kádrově nevyhovujícím studentům. Jeho tatínek – básník,
překladatel a novinář Karel Šiktanc – vystupoval po roce 1968
otevřeně proti totalitnímu režimu. Musel proto opustit zaměstnání
a živil se manuální prací. Svá díla nesměl publikovat. Petr chtěl
studovat filosofii a historii, zkoušel se hlásit i na práva. Kvůli
protirežimní aktivitě svého tatínka ale nebyl ke studiu přijat.

„V

deváté třídě jsem měl oblíbeného pedagoga
– dějepisáře. To byl bezvadný chlap. Měl nás
i na tělocvik, učil nás baseball a byl tak prozápadně
orientovaný. Byl to takový vzor, my jsme ho milovali.
A pak přišla hodina dějepisu, kde začal probírat
události roku 1968. Mně bylo 14 let a to jsem
jenom zíral! Předvedl absolutně prorežimní výklad.
O přestávce mi řekl, abych za ním přišel do kabinetu.
Tam mi řekl, ať se nezlobím, že to tak musel říkat a
abych pozdravoval tatínka. Neumím si představit, co
by ho mohlo donutit, aby o tom takhle mluvil. Musel to
být nějaký strach. Když jsem později shodou okolností
také chvíli učil, poznal jsem, že k tomu člověka vlastně
nikdo přímo nenutil. Dělal to vlastně sám od sebe,
z nějakých přehnaných obav. Začal jsem přemýšlet,
kam až může člověk ze strachu dojít.“

Petr grew up in Prague-Holešovice. But studied at Jan Neruda
secondary school in Hellichova Street. This school was unusual in
accepting ‘politically inappropriate’ students even during the 1970s.
His father, the poet, translator and journalist Karel Šiktanc, openly
spoke against the totalitarian regime. As a result, he had to leave his
job and do manual work for living. He was not allowed to publish his
work. Petr wanted to study philosophy and history, he also tried to
apply to law school. However, he was not accepted to any university
because of his Daddy’s anti-regime activities.

„I

had a favourite teacher in the ninth grade. My
history teacher was a great guy. We had PE with
him, he taught us baseball, he was pro-western. He was
a role model for us and we loved him. Then the time
arrived for the history lesson where we covered the
events of 1968. I was 14 and I just stared! He delivered
a completely pro-regime lecture. During the break he
told me to come and see him in the teachers’ office,
where he told me not to be angry. He told me that
he had to say it like that and to say hello to my Dad.
I can’t imagine what could have forced him to speak
like he did. It must have been some kind of fear. As it
happened, I also taught later for some time. I learnt
that nobody directly forced anybody. People acted from
their own will, founded in exaggerated fear. I began to
think about how far fear can force a man.“

Petr pracoval před revolucí jako kulisák a závozník. Po roce 1989
mohl začít publikovat prózu i poezii, působil jako redaktor v denících
Prostor a Telegraf a v časopisu Týden. Dnes znovu pracuje u divadla.

Before the revolution, Petr worked as a stagehand and a truck
driver’s assistant. After 1989 he was able to start publishing prose
and poetry. He also worked at the Prostor and Telegraf dailies and at
Týden magazine. Today he once again works in the theatre.

Přání dnešní mladé generaci:
„Přeji každému, aby v sobě měl touhu po pravdě a potřebu
vnitřní čistoty. To jsou moc důležité věci.“

Hopes for the today’s young generation:
„I would like everybody to have a longing for the truth and
a need for inner cleanliness. These are very important things.“

