
Agáta Pilátová 
Paní Pilátová se narodila 17.10 1938 vyrůstala v Užhorodu na Podkarpatské 

Rusi, kde prožila necelých 9 let svého života, druhou světovou válku a příchod 

Rudé armády roku 1944. Pochází z učitelské a velmi věřící rodiny. Její původ je 

rusínsko - maďarský. I když byla jen malé dítě, některé vzpomínky na válku jí 

utkvěli v paměti  dodnes. Pamatuje si například, jak do školky přestali chodit 

židovské děti. Stále jezdí navštěvovat své rodné město a vždy vzpomíná na život 

co tam prožila. Jejího tatínka, jakožto představitele Podkarpatské  inteligence, 

Sověti zavřeli do lágru. Její otec měl ale štěstí, díky těžkému onemocnění na 

skvrnitý tyfus. Maminka Agáty sehnala jednoho z tatínkových kolegů, který měl 

vazby  na komunisty a věděl, že za války její tatínek pomáhal partyzánům a to 

mu pomohlo se dostat z vězení do nemocnice kde sváděl boj o život, který 

vyhrál..  

Roku 1947 rodiče Agáty požádali o přestěhování do Československa, ale nebylo 

to vůbec lehké, jelikož Sověti nechtěli pouštět rodiny s malými dětmi. Když 

přijela do Prahy, neuměla vůbec česky, po příjezdu onemocněla hnisavou 

angínou a díky pobytu v nemocnici se pomalu naučila česky. V dospívání šla na 

gymnázium na Praze 7. Od patnácti let miluje vážnou hudbu a v mládí chodila 

do tanečních. Po ukončení studia na gymnázium se dále rozhodla studovat  na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde studovala i její maminka. Agáta 

vystudovala obory  český jazyk a literatura, estetika, publicistika. Po dokončení 

vysoké školy a získání doktorátu působila v médiích jako kulturní redaktorka. V 

roce 1969 byla donucena z médií odejít a dostala zákaz publikování. V roce 

1990 se vrátila zpátky do médií, působila jako politická komentátorka a vedoucí 

vnitropolitické rubriky v deníku Mladá fronta. V roce 1989 pomáhala 

v organizacích rusínské národnostní menšiny. Poté se vdala a měla manžela  

PhDr. Jana Piláta, se kterým má dva syny Tomáše a Davida. Teď je vdova a 

babička. Žije na Praze 4 a píše knihy. 

 


