
Fiktivní rozhovor s panem Vaidasem Šeferisem coby Jonasem Basanavičiusem (26.4.2016) 

 

1) Co vás pane Basanavičiusi v Čechách při vašem pobytu nejvíce zaujalo? Timea 

V Čechách bylo na sklonku 19. století mnohem liberálnější prostředí než v Litvě, byla tam i 

mnohem větší svoboda slova. Buditelé prosazovali český jazyk a to i v úřadech a nebáli se s ním 

psát. Psali jím a ne v jednom, ale hned mnoha časopisech. Čeština se prosazovala na školách, 

byli na něj hrdí. Našel jsem tu místo, odkud jsem mohl ovlivňovat litevštinu. Zasadil jsem se o to, 

abychom měli v litevštině háčky a čárky, jako je má čeština, tedy jen na některých souhláskách... 

2) Znal jste osobně budoucího prezidenta Masaryka? 

Spíše jsem se s ním potkal v lázních, kam jsem jezdil kvůli svému slabému zdraví, ale přímo, že 

bychom spolu vedli významný rozhovor, který bych si zaznamenal to ne.  Natálie Š 

3) S kterými významnými osobnostmi českého národního obrození jste se stýkal? Honza 

V Čechách jsem se stýkal s několika osobnostmi tehdejšího veřejného života. Například s Václavem 

Brožíkem, který je autorem obrazu Mistr Jan Hus před koncilem Kostnickým. Dále jsem se setkal s 

Františkem Ladislavem Riegrem, který byl významný český politik. Dobře jsem se také znal se 

spisovatelem Janem Nerudou. 

4) Jaké byly poměry v Litvě během Vašeho života? Natálie  

Moji rodiče byli první generace rolníků, kteří byli osvobozeni z nevolnictví. Díky tomu jsem mohl 

studovat. Mnoho mladých lidí vystudovalo gymnázium a začalo studovat na univerzitě. Dříve to 

nebylo možné. To byla největší změna v životě Litevců v období mého života. 

5) Jaké byly poměry v Bulharsku ve vaší době? Jirka 

Žil jsem v Bulharsku 25 let a je to pro mě druhá rodná země. Také jsem tam mnohem lépe známý než 

v Čechách. Bulharsko nabízelo velké profesní možnosti. Jakožto doktor jsem tam měl velice dobré 

postavení. Aktivně jsem se účastnil politického života v Bulharsku. Pracoval jsem jako dvorní lékař 

bulharského krále a jsem autorem rekonstrukce historického jádra města Varna. Bulharsko byla 

země, kde jsem se mohl seberealizovat. A také jsem tam pátral po stopách dávných Tráků - 

významného národa se slavnou minulostí, ze kterých jsem odvozoval dějiny našeho litevského 

národa. 

Znal jste se s panem Alexandrem Teodorem-Balanem?  Jirka 

Ne nikdy jsme se nepotkali. 
 



6) Hovořil jste dobře česky, bylo pro vás učení se češtině náročné? Ondra 

 Mluvil jsem Německy a Rusky. Česky jsem se nikdy pořádně nenaučil. Češtinu jsem uměl 

spíše pasivně - uměl jsem číst - vysedával jsem v knihovnách, studoval jsem a rozuměl 

jsem, ale mluvit jsem nikdy neuměl. -  

7) Kdo byl váš nejlepší přítel v Praze, se kterým jste se stýkal? Marek 

 Celý život jsem byl spíše samotář a neměl jsem moc přátel, jediného nejlepšího přítele jsem 

 měl v Litvě a v Praze byla mým nejlepším přítelem moje budoucí choť Gabriela Eleonora Mohl 

- pražská Němka, kterou jsem velmi miloval, ale ona mi zemřela za 5 let po svatbě na tehdy velmi 

rozšířenou nemoc tuberkulózu. 

 Byl jsem dosti odměřený, nepříliš hovorný a družný, velmi intelektuální své poslání jsem bral 

velmi vážně.  

8) Kam jste rád v Praze chodil? 

 Rád jsem chodil se svou ženou na dlouhé procházky do Kanálové zahrady, (ta už dnes 

 neexistuje, jsou zde Riegrovy sady) a na Olšanský hřbitov. Nejvíce času jsem trávil 

 v zaprášených knihovnách, často mi to moje žena vyčítala, neboť jsem neměl příliš dobré 

zdraví, a prach knihoven mi nesvědčil. 

9) Vracel jste se někdy později do Čech a jak často? Markéta 

Vracel jsem se každé dva roky. Můj zdravotní stav nebyl dobrý, proto jsem navštěvoval české lázně. 

Vracel jsem se také do Prahy a na místa, kde jsem byl šťastný a kde jsem se zamiloval do své ženy, 

která bohužel zemřela. Potom jsem se setkal s její sestrou. Pak už jsem se nikdy nevrátil, navrátilo by 

mi to bolestivé vzpomínky. 

10) O čem jste psal ve svém časopise Aušra? Veronika 

 Většinou jsem psal historické články. Moje nejoblíbenější téma byly středověké tvrze. Psal 

jsem také články o náboženských zvycích pohanů. Také jsem psal o tom, jak se válčilo ve východních 

zemích. Vybízel jsem k tomu, aby tyto články byly použity v litevských kostelích.  Byl jsem také 

folklorista. Nasbíral jsem mnoho legend, pohádek, přísloví a písniček, které jsem publikoval ve svém 

magazínu. Generace litevských dětí vyrostla na mých pohádkách. 

 

 


