
Michaela Viewegha, 

„Když mi můj sázavský soused Jarda Dušek vypráví o tom, 
jak vědci zjistili, že termití královna se při požáru termitiště umí
teleportovat na jiné místo, tak si vždycky naliju dvojitou whisky
a nějak to zvládnu.  Bojím se světa, kde to jde, kde se takovéto 

věci dějí, já chci prostě věřit, že termití 
královna se neumí teleportovat. 

Nechci se zabývat myšlenkou, 
že se jednou reinkarnuji 
do termití královny.“

„Jsem asi v té kategorii, kterou Tomáš
Halík nazývá „něcisté“. To znamená, že
v „něco“ věří, ale neví zas tak úplně
v co…“ říká spisovatel Michal Viewegh.
Michal Viewegh už toho tolik napsal… A tolik
o něm bylo napsáno…Obdivovaný, zavrhovaný,
mediálně propíraný, leč neoddiskutovatelně čte-
nářsky oblíben. Vzpomeneme-li na propíraných
„pár facek kritikovi“, můžeme říci po chlapsku
účty vyřizující, pro někoho ješitný, pro jiného 

symbol skloubení ironie, laskavosti, humoru,
empatie, chytrosti a talentu. V úspěch. 

Zkrátka je naším nejúspěšnějším 
soudobým autorem. Samozřej-

mě si to uvědomuje. Ale 
bere to s nadhledem.

Po čtyřdenním ležení s virózou, kdy mi v nemoci
neulevilo ani pravidelné pití čerstvé mrkvové
šťávy (dokonce byla „bio“), jsem se teprve cestou
na setkání pustila do čtení čerstvě vyšlé Vieweg-
hovy Biomanželky. Když jsem se blížila k cílové
zastávce, chvilku jsem i zalitovala, že musím vy-
stoupit z tramvaje, zavřít knížku a jít na schůzku.
Ehm. Na schůzku s autorem ☺

Spisovatel již v určené hospůdce seděl. I přes
široká ramena a půllitr piva před sebou vypadal
tak nějak chlapecky, že to jen s úsměvem umoc-
nilo můj první dojem z fotografií a podobnost
s postavou kouzelnického kluka.

Jaký máte vztah k Harry Potterovi? Silně
mi ho připomínáte, vždycky jsem si
představovala, že až Harry vyroste, bude
vypadat jako vy…
Ještě když jsem asi před osmi lety nosil lennonky,
jeden internetový výtvarník, který si říká Theo,
udělal něco jako koláž s tímhle tématem. Je to
moje fotka trochu upravená, s lennonkami, pláš-
těm Harryho Pottera a kouzelnou hůlkou a ta se
mi docela líbí ☺

Považujete se za úspěšného?
Rád bych se považoval za úspěšného.

A co pro vás znamená úspěch?
Když prodáte za dva měsíce 110 000 výtisků Ro-
mánu pro muže, tak jak jinak to už nazvat, než
úspěch?  Průměrný náklad je v současnosti tak
2 000, čili bych předstíral falešnou skromnost,
kdybych tvrdil, že si nepřipadám úspěšný.

Ironie a sebeironie, když bereme v potaz
autobiografické prvky některých vašich
postav, je vaší přirozenou vlastností
i v civilním projevu?
Ne, ve skutečnosti jsem ješitný a namyšlený a se-
beironie je jenom marketingový tah.

A jak se ješitný a namyšlený spisovatel
stará o své zdraví?
Byt´ jste časopis o zdravém životním stylu, ne-
můžu tvrdit, že tak žiji.  Já to tak nějak perverzně
kombinuji, řekl bych. Přes den většinou žiji vcelku
zdravě, dokonce jím i ty biopotraviny. Poslední tři
roky chodím taky pravidelně běhat, protože mám
cíl si příští duben, kdy mi bude 49, zaběhnout
půlmaraton a v padesáti maraton.  Mohlo by se
tedy zdát, že když pěstuji ty kardiosporty, odda-
luji infarkt a tak dále, žiju zdravě – ale pak si dám
večer dvě večeře a vypiji k tomu litr a půl vína….
Takhle to se mnou je.  Ale je to zase lepší, než
kdybych měl jen ty dvě večeře a to víno…

Regena je časopis zaměřený na zdraví
a alternativní přístup v léčení, jak se vy
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stavíte k alternativnímu přístupu
v léčení?
Hlavní hrdina mé poslední knížky Biomanželka je
takové moje alter ego. Musím ale hned dodat, že
ze mne je tam tak 20–30 %, není to zpráva
o mně nebo o mém manželství, ale autobiogra-
fické motivy tam jsou. Dokonce tam spisovatel
Mojmír říká, že vypravěčka příběhu, dula z něj
dělá většího ignoranta, než ve skutečnosti je. Čili
já jsem na sebe vzal tu špinavou práci a ve pro-
spěch humoru obětoval některé své skutečné ná-
zory. Nepohrdám homeopatiky – avšak Mojmír
se jim tam posmívá. Absolvovali jsme dva porody
do vody v porodnici ve Vrchlabí a byly to nejkrás-
nější zážitky mého života. Čili nejsem obhájcem
klasických porodů, nechám si od manželky uvařit
bylinkový čaj – a takto bych mohl pokračovat. Sa-
mozřejmě že věci jako fotit zmrzlé krystaly vody,
kdy se ke sklenici s vodou dá cedulka se slovem
„pitomec“, ke druhé slovo „duchovno“ a každá vy-
tvoří úplně jiné krystaly, tak tady už se můj raci-
onalizmus skutečně brání. (Narážka na japon-
ského vědce dr.Masaru Emota, který se
zkoumáním zmrzlých krystalů vody zabývá. Pozn.
Redakce) A tady si Hedviku Mojmír – nebo já
manželku Veroniku – dobírám.

Co na vás bylo z oblasti esoteriky
a alternativy vyzkoušeno, nejspíše tedy
manželkou, nebo co jste vy sám
vyzkoušel?
Právě v Biomanželce jsou o tom celkem rozsáhlé
pasáže. (Spisovateli právě přinesli pivo ☺) Tam
se dočtete, že Mojmír se posmívá léčivým byli-
nám. Říká, že když ho bolí hlava, vezme si brufen,
nikoli jeřabiny a trnky. To je ale zase jen nad-
sázka, protože já to takhle nemám, leckteré by-
linky mi pomáhají a přijímám od Veroniky léčivé
čaje.  Ona mě to naučila. Včera jsem si naťukl
kloub, tak jsem si to mazal arnikou. Nebo: u nás

v Sázavě je pan doktor, který se zaobírá čínskou
medicínou a akupunkturou. Veronice to prokaza-
telně pomáhá na chronické bolesti hlavy, mně to
také s čímsi pomohlo.  Nejsem zpupný raciona-
lista, pohrdající vším alternativním.  Ale na dru-
hou stranu, když mi žena vypráví, že na ženské
skupině byly v indiánské potní chýši, tzv.Sweat-
lodge, a vyprávěly  rozpáleným kamenům
o svých traumatech z dětství  a že jeden ten ká-
men praskl – a tvrdí mi, že to není tím, že ho po-
lévaly ledovou vodou, nýbrž tím, že ten kámen
slyšel příliš mnoho traumat, tak v té chvíli sahám
po revolveru…☺

S alternativními predikčnímimi
metodami – astrologie, numerologie,
karty, máte zkušenosti?
Mám takovou zásadu, že se neposmívám ničemu,
co mne přesahuje, co neumím pochopit. Ale mám
jisté hranice, za které už nejdu.  Kamarádka mi
jednou přinesla rozbor od numerologa a byl jsem
překvapen, jak to vcelku sedělo. Pasáže v Bio-
manželce, jak se Mojmír seznámí s architektem,
který staví barák ve stylu feng-shuei, jsou také
částečně autobiografické. Je to pan inženýr z Rož-
nova pod Radhostěm, se kterým jsme se skama-
rádili.  Po všech zkušenostech v našem zdravot-
nictví se dal na tyto alternativní cesty, aktivně
praktikuje buddhismus, je vegetarián a nepije al-
kohol.  Vzájemně se tolerujeme, řekl bych, on sedí
u zeleného čaje, já vypiju litr vína. Ale o lecčems
jsme si povídali, už na prvních schůzkách si ne-
chal nadiktovat naše nacionále a podle toho také
stanovil datum smlouvy, změřil nám patogenní
zóny, o čemž je také humorná pasáž v Bioman-
želce. 

Co je pro Vás relaxace, či „po chlapsku“ to
příslovečné koukání do ohně, vypnutí…?
Mě pomáhá číst. Je to takové zklidnění věčného
hektického tempa, kdy člověk pořád něco řeší,
volá, emailuje.  Takže, někam se zavřít, dát si
špunty do uší, protože děti dělají doma bugr…
Ponořím se do čtení, uvařím si kafe… Nebo ně-
kdy sedím na zahradě, píšu si deník, v poslední
době už ani nezapínám televizi. Spíš si sednu na
lavičku, dám si k tomu lahev červeného, to mi
také pomáhá vyčistit hlavu, zklidnit, prostě
trošku usměrnit vědomí – tím neříkám, že se se-
tnu jak Dán pokaždé, ale řekněme lehká podna-
pilost je příjemná, leč nepředstavujte si pod tím
vrávorání. (Spisovatel dopil pivo.)

Po půlhodině přemítání – já bych to nenazval
slovem meditace – kdy člověk usebere svou mysl,
přemýšlí si, si najednou třeba vzpomenu, že jsem
dlouho nezavolal lidem, kterým bych zavolat
měl, tak to udělám a popovídáme si… Takže já
bych to spíš nazval takovým přepnutím na jinou
rychlost.

V minulém čísle Regeny jsme měli
rozhovor s Raymondem Moodym. Jak se
díváte na existenci života po životě?
V Nápadech laskavého čtenáře je zrovna parodie
na Život po životě…Jen mně přišlo podezřele
podivné, že všichni ti lidé šli tunelem, všichni vi-
děli Světelnou bytost… je to taková laskavá pa-
rodie… Jinak vás v tomhle asi zklamu, na to
jsem příliš velký skeptik…

A věříte v myšlenku, či někdo říká zákon
karmy, vyšleš dobré, dobré se ti vrátí
a naopak…?
Věřím v pozitivní energii. Zažil jsem velmi silné
věci kolem umírání. Když tatínek umíral na rako-
vinu slinivky, v okamžiku jeho smrti jsme všichni
seděli kolem jeho postele, měli jsme to štěstí, že
jsme to stihli, že jsme tam byli.  Otcova smrt je
beletrizována v novele Andělé všedního dne.
Mám tam anděly, tak jak já je vidím, takovou ci-
vilní mordpartu. Pak jsou tam takoví ti andělé od
Doreen Virtue, kdy sice hodná, ale poněkud ome-
zená paní ze školní jídelny věří, že je lze přivolat
kouskem křišťálového skla… Oni ale furt nejdou
a nejdou, zatímco ti mí andělé jsou tam prakticky
od první stránky… A to je nikdo nevolal, a oni se
přesto sami o něco snaží. A já je vidím jako síly
dobra, jako pozitivní energii – jenom jsem ji
takhle personifikoval. Takže vidíte, že mé psaní
má občas skoro duchovní rozměr ☺

Co je tedy vaše víra?
Pokud jde o víru, líbí se mi citát mého oblíbeného
francouzského spisovatele Juliena Barnese, který
v nějakém rozhovoru řekl: „Nevěřím v boha, ale
schází mi.“ Já jsem na tom tak nějak podobně,
jsem asi v té kategorii, kterou Tomáš Halík nazývá
„něcisté“. To znamená, že v „něco“ věří, ale neví
zas tak úplně v co… Nadchla mě mimochodem
jeho kniha Vzdáleným na blízku, která má podti-
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tulek Dialog víry a nevíry. Pro mě to byla první
zkušenost nepovýšeneckého přístupu k nám ne-
věřícím, naopak se tam pan Halík s námi pokouší
o dialog – a řekl bych, že z pohledu středověké
církve by byl asi tak po třech větách upálen. On
třeba říká, že se v podstatě shoduje s ateisty prak-
ticky ve všem, snad kromě otázky, zda bůh exis-
tuje – to je asi rouhavé, leč roztomilé, ne?

Jak vnímáte mužský a ženský princip,
jing-jang, či různé knížky o Marsu
a Venuši, prostě symboliku mužského
a ženského rozdělení….
To je těžká otázka, na celý samostatný rozhovor.
Ale v podstatě se toho týká poslední knížka. Prin-
cip Biomanželky je takový, že v době námluv- lí-
bánek-svatby je muž jaksi na piedestalu, je jed-
nička, žena se kvůli němu strojí a líčí a dělá
všechny podobné věci. On jí pak udělá dvě krásné
zdravé děti, postaví jí ten vysněný dům se zahra-
dou – a pak se začne v jejím hodnotovém že-
bříčku propadat až na desáté místo. Před ním
jsou všechna ta mateřská centra, biokluby, kursy
správného kojení, domácí vyučování a tak dále.
A manželku nezajímá, že už dva dny nic nejedl.
Jídlo uvádím jako metaforu zájmu o druhého, to
není o tom, že Mojmír je středověký primitiv a že
si nárokuje dvě teplá jídla denně. I já často říkám,
že by mi stačilo, kdyby mi žena zavolala a zeptala
se: „Najíš se někde po cestě z Prahy, nebo mám
něco udělat?“  Takové otázky jsou pro mne důkaz,
že jsem pro ni nepřestal existovat, protože třeba
do tří do rána dělala žádost o grant na dětská
hřiště a celý den pak byla na exkurzi na bio-
farmě…  Já nechci být za grantem na dětská
hřiště.  A dostávat takové otázky – nejen na jídlo,
ale třeba i na spánek, náladu apod. – považuji to

za přirozený nárok každého muže. I ženy, samo-
zřejmě.

Mojmír v románu neubíjí přirozenou ženskou
tvořivost, kreativitu a spontaneitu – jak tvrdí
dula.  Mojmír i já jen chceme, aby naše ženy dě-
laly jen to, co stihnou  – ať dělají tři věci, ať dělají
třeba pět věcí – ale ať jich proboha nedělají sou-
časně dvacet osm…  Protože potom to, co mělo
být seberealizací, zpestřením manželské a mateř-
ské všednosti, se stává vysilující a stresující po-
vinností. Jediný výsledek je, že žena nestíhá, že je
totálně vyčerpaná, unavená. A já si troufám tvr-
dit, že tady to chce ten mužský princip, který pro-
stě do toho zasáhne a řekne: „Vždyť v tom vůbec
nemáš systém, nestanovila sis žádné priority, dě-
láš 28 věcí najednou – a potom z nich nutně dě-
láš 25 polovičatě až blbě… Dělej pět věcí, ale
pořádně. A nezapomínej prosím, že jsem tu taky.
Čili o tomhle to je. 

Na to je přísloví devět řemesel, desátá
bída ☺
Spíš se místo plánované seberealizace hroutí…

Jak se díváte na zprávy o roce 2012,
přepólování zeměkoule, přechod do
čtvrté dimenze a podobné…
No, tak tohle už je pro mě za čárou. 

Myslíte, že existuje reinkarnace?
Když mi můj kamarád a sázavský soused Jarda
Dušek vypráví o tom, jak vědci zjistili, že termití
královna se při požáru termitiště umí teleporto-
vat na jiné místo, tak si vždycky naliju dvojitou
whisky a nějak to zvládnu… Já se bojím světa,
kde to jde, kde se takovéto věci dějí, chci prostě
věřit, že termití královna se neumí teleportovat.

Nechci se zabývat myšlenkou, že se jednou rein-
karnuji do termití královny.

Avizujete, že vaše další práce bude scénář
ryzí komedie, co si pod tím máme
představit? Ve všech vašich pracích je
určitá humorná linka, ikdyž  témata
nejsou vyloženě veselá.

To ano.  Ale i když člověk třeba jen sedí s lidmi
v kavárně a vypráví o smutných věcech, cítí pak
povinnost říci něco odlehčenějšího – aby nenudil,
nezatěžoval atmosféru. No a já jsem si zrekapitu-
loval své poslední knihy –  Román Vybíjená je
o stárnutí spolužáků z gymnázia, Andělé všed-
ního dne jsou přímo o smrti, Román pro muže je
dost depresivním obrazem části mužské společ-
nosti – a napsal jsem programově Krátké po-
hádky pro unavené rodiče, protože jsem chtěl dát
čtenářům něco oddechového, veselého, příběhy
nezatížené problémy světa nás dospělých.
A stejně tak mám sen napsat scénář filmu, z ně-
hož budou lidé chodit rozesmátí. Měla by to být
„romantická milostná komedie pro všechny ge-
nerace“ ☺

Těšila jsem se na zpáteční cestu. V tramvaji
jsem se usmívala nad knížkou. Protože téma
střetu mužského a ženského principu, myšlení,
soužití zkrátka vztahu mezi mužem a ženou se
týká nás všech. Ať už vně anebo uvnitř. Princip jin
a jang. Malé tečky v symbolu čínské monády zna-
menají stopy jedné síly v druhé. I ve tmě je světlo
hvězd. Jin a jang jsou na sobě závislé. Jedno ne-
může existovat bez druhého. Den nemůže existo-
vat bez noci. Jin a jang se navzájem podporují. Jin
a jang jsou obvykle ve stavu rovnováhy: pokud
jeden naroste, druhý ustoupí. 

Někdy je to krušné, než zase dojde k vyrov-
nání. 

Michal Viewegh tento stav nerovnováhy v Bio-
manželce dokonale zachytil. Na závažnost té-
matu navíc velmi, velmi vtipně.
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