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ŘÍJEN

1.10.1931 - * JIŘÍ SUCHÝ – dramatik , výtvarník

1.10.2019 - † KAREL GOTT – český zpěvák

26.10.1901 - * VL. KARFÍK – československý architekt
a vysokoškolský pedagog
1.10.1951 - † KAREL TEIGE, čs.publicista, grafik, teoretik umění
1.10.2018 - † CHARLES AZNAVOUR,
francouzský zpěvák, skladatel a šansoniér
2.10.1946 - + EDUARD BASS, čs.spisovatel a novinář
3.10.1901- * FRANTUŠEK HALAS . čs. básník
4.10.1906 - * LADISLAV PEŠEK - divadelní a filmový
4.10.1945 - + VLADIMÍR RENČIN – český grafika karikaturista
5.10.1873 - † JOACHIM BARRANDE – franc. geolog a paleontolog
5.10.1936 - * VÁCLAV HAVEL – čs. dramatik, státník, president ČR
6.10.2019 - † VLASTA CHRAMOSTOVÁ - herečka
7.10.1923 - * BŘETISLAV POJAR – scénárista a režisér animovaných filmů,
spolupracovník Jiřího Trnky

7.10.1953 - † EMIL FILLA – čs. malíř výtvarný teoretik

8.10.1838 - * JAN GEBAUER – čs.filolog, národopisec a badatel. Společně s T.G.M.
dokázal nepravost Rukopisů zelenohorského a královédvorského

8.10..1911 - * KAREL VLACH, čs. dirigent a skladatel
9.10.1636 - † KAREL st. ze ŽEROTÍNA – politik, spisovatel, moravský
protestantský šlechtic
10.10.1813 - * GIUSEPPE VERDI – italský skladatel

10.10.1956 - † JAN KOBZÁŇ – valašský malíř a spisovatel – národopisec

11.10.1901 - * EMIL HLOBIL –čs. skladatel a pedagog
11.10.1913 - * MÁRIA ŽELIBSKÁ - malířka a grafička, zasl.umělkyně
12.10.1991 - † JOSEF ANTEK – čs. sochař a řezbář
13.10.1941 - † FRANTIŠEK BÍLEK, - český sochař
13.10.1961 - † GRACIÁN ČERNUŠÁK - čs.hudební historik a kritik
13.10.1863 - * JOSEF MARHAUT – brněnský žurnalista a prozaik

13.10.1868 - † GIACCHIMO ROSSINI – italský hudební (zejména operní) skladatel
/mj. Lazebník sevillský; /

14.10.1771 - † F.X.BRIXI – čs.skladatel a varhaník
14.10.1861 - * ALOIS MRŠTÍK – čs.spisovatel
15.10.1856 - * OSCAR WILDE – angl. sposovatel
15.10.1886 - * VRATISLAV H. BRUNNER – čs. malíř a grafik
16.10.1888 - * EUGENNE O´NEILL – amer.dramatik, nositel Nobelovy ceny
16.10.1676 - † ADAM MICHNA z OTRADOVIC – čs. hud. skladatel
17.10.1988 - † JOSEF VLACH - houslista a dirigent
18.10.1931 - † THOMAS ALVA EDISON – amer. vynálezce
18.10.1946 - † LADISLAV JAN ŠALOUN – čs. sochař
20.10. 1931 - * HANA HEGEROVÁ – čs. šansoniérka
21.10.1933 - * ZDENA SALIVAROVÁ – prozaička a překladatelka.
22.10. 1811 - * FRANZ LISZT – maď.skladatel a klavírista

22.10.1906 - † PAUL CÉZANNE – franc.malíř, „otec“ moderního malířství
24.10.1601 – † TYCHO DE BRAHE - dánský astronom

24.10.1948 - † FRANZ LEHÁR - rakouský hudební skladatel po matce maďarského,
po otci českého původu známý hlavně svými operetami (Veselá vdova aj.)

25.10.1838 - * GEORGES BIZET – franc. hud. skladatel

25.10.1881 - * PABLO PICASSO – španěl.malíř

25.10.1893 - † PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ – ruský skladatel

26.10.1861-* JOŽA UPRKA - významný čs. malíř moravskou národopisnou
tematikou

26.10.1901 - * VLADIMÍR KARFÍK – český architekt a designer

28.10. 1918 - VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI ČECHŮ A SLOVÁKŮ

28.10.1886 – odhalena v New Yorku SOCHA SVOBODY – symbol USA – dar franc. lidu
28.10.1466 - * ERASMUS ROTTERDAMSKÝ – nizozemská humanista
a myslitel – reformátor
31.10.1821 - * KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ – čs. politik a novinář

LISTOPAD
1.11. – každým rokem – VŠECH SVATÝCH
1.11.1945 –V Londýně zakládající komference UNESCO /44 STÁTŮ/
1.11.1896 - * KAREL ŠEJNA, český dirigent
3.11.1926 - * MIKOLÁŠ MEDEK – čs.malíř - surrealista
4.11.1847 - † F.MENDELSSOHN – BARTHOLDY, německý hud. skladatel

4.11.1936 - *JAN TŘÍSKA – český herec

5.11.1890 - * JAN ZRZAVÝ – čs. malíř a grafik
5.11.1836 - † K.H.MÁCHA – český básník
5.11.1916 - † FRANTIŠEK ŽENÍŠEK – čs.malíř

6.11.1976 - † VÁCLAV ČTVRTEK, čs.spisovatel pro děti a mládež

6.11.1893 - † PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ , ruský skladatel

7.11.1811 - * KAREL JAROMÍR ERBEN
čs. básník a historik

7.11. 1992 - † ALEXANDER DUBČEK - Československý politik slovenské národnosti, hlavní
osobnost pražského jara 1968 a zakladatel nové formy socialismu s lidskou tváří

8.11.1841 - * JAN OTTO – historicky největší čs. nakladatelství, vydal
„Ottův slovník naučný“
11.11.1821 * F.M.DOSTOJEVSKIJ - ruský spisovatel
12.11. 1951 - + KONSTANTIN BIEBL – čs-básník a spisovatel
11.11.1891 - * PHDR. JAN MUKAŘOVSKÝ – literární vědec a estetik
12.11.1866 - * STANISLAV SUCHARDA – sochař a medailér
14.11.1901 - * CYRIL BOUDA, malíř a grafik
15.11.1916 - † FRANTIŠEK ŽENÍŠEK . čs. malíř
15.11.1950 - † VOJTĚCH JASNÝ - česko-americký scenárista, filmový režisér a vysokoškolský pedagog

15.11.1976 - † JEAN GABIN (Gabén) – francouzský film. Herec

16.11.1971 - † JOSEF KAINAR – čs.spisovatel
18.11.1786 - * CARL MARIA von WEBER – něm.hud.skladatel a dirigent
19.11.1711 - * M.V.LOMONOSOV – ruský přírodovědec
22.11.1916 - † JACK LONDON, amer. spisovatel
24.11.1571 - † JAN BLAHOSLAV, čs.spisovatel, biskup Jednoty bratrské
26.11.1926 - † ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ – čs. básnířka,
libretistka Bedřicha Smetany,..
27.11. 1876 - * VIKTOR KAPLAN - česko-německý technik
a vynálezce turbiny

27. listopadu 1921 - † ALEXANDER DUBČEK – československý politik
18.11. 1881 - * STEFAN ZWEIG – rakouský spisovatel
28.11.1911 - * VÁCLAV RENČ, český básník a dramatik
30.11.1911 - * JOSEF ANTEK – sochař
30.11.1926 -* VOJTĚCH JASNÝ– režisér a scénárista („Až přijde kocour“, „Všichni dobří rodáci“…)
30.11.1956 - † LUDVÍK KUBA – malíř, folklorista
a spisovatel

PROSINEC
3.12. 1621 – * BOHUSLAV BALBÍN – český historik
5.12. 1901 – * WALT DISNEY . amer. Filmový kreslíř a herec
5.12. 1791 - † W.MOZART - rakouský skladatel klasicismu
6.12.1926 - † CLAUDE MONET – franc. malíř
6.12. 1928. - *PhdDr . ZDENĚK MAHLER – český spisovatel,
režisér, scénárista, historik
7.12. 1891- * FERENC FUTURISTA , kabaretní a film. herec
7.12.1856 - * JIŘÍ FANTA – čs. architekt
8.12. 1731 - * F.X.DUŠEK, český skladatel a klavírista
9.12. 1871 - † JOSEF MÁNES – zakladatel a klasik novodobého čs.malířství
10.12. 1921 – * AMBROŽ ŠPETÍK, sochař – díla na sv. Hostýně, ve Valašském Slavíně…

11.12. 1901 – * JAROSLAV MARVAN – český herec

12.12. 1821 – * GUSTAV FLAUBERT, franc. spisovatel
14.12.1546 - * TYCHO de BRAHE – dánský astronom
15.12.1911 - stanul na Jižním pólu první člověk – Nor ROAL AMUNDSEN
18.12. 1751 – † KILIÁN IGNÁC DIEZENHOFER, arch. a stavitel baroka

18.12. 1871 – * JAN KOTĚRA – architekt, malíř a grafik

18.12.2018 - † JANA ŠTĚPÁNKOVÁ – divadelní a filmová herečka, dcera Nár.umělce Zdeňka
Štěpánka a herečky Eleny Hálkové, po matce pravnučka českého básníka Vítězslava Hálka. Sestra
herců Petra a Martina Štěpánka.

21.12.1941 - † KAREL HAŠLER – čs. skladatel
21.12.1926 - * ARNOŠT LUSTIG - čs.spisovatel
24.12. 1546 - * TYCHO DE BRAHE – dánský astronom

24.12. 1896 – * ALOIS SCHNEIDERKA, čs. malíř valašských Beskyd

27.12. 1571 - * JOHANES KEPLER , něm. Hvězdář
27.12. 1846 - * ZIKMUND WINTER. č.spisovaterl a historik

28.12. 1966 - † VINCENC MAKOVSKÝ – český sochař

30.12.1756 - * PAVEL VRANICKÝ – český hud. skladatel - dirigent a houslista.

EDITORIAL
Motto:
NADE MNOU NEBE POVĚRY,
PODE MNOU MOŘE ZVYKU
A JÁ MEZI NIMI
NA SLABÉ LOĎCE ZDRAVÉHO ROZUMU
Karel Havlíček Borovský, EPIGRAMY

Vážení a milí přátelé,
uplynul rok 2020. Byli jsme účastníky a svědky mnoha událostí,
které se staly pro nás trvalou vzpomínkou, ponaučením, varováním ale i
osudovým znamením. Z nich mnohé nás poznáním posunuly vpřed a před
jinými mnozí zase strkali hlavy a stále ještě strkají do písku. Jsme opět na
prahu vstupu do nového roku a vystaveni společenskému dění a situacím,
které jsme si neplánovali, ale také které nás nečekaně překvapí tak jako tomu
ILUSTRACE K EPIGRAMŮM
bylo v roce 2020. Nerad se vracím ke kovidu 19. Je ale tady! A zřejmě se
K.H.BOROVSKÉHO
budeme s ním muset na dlouho smířit, neboť nás přehlušuje ve všem!!! Jeho
přílivové vlny překvapují naši špatně připravenou společnost, která se ukázala bohužel jako domýšlivá a pyšná
nad svou moderností, životní úrovní a vědeckým pokrokem a konečně i svou arogancí, pohrdající nutnými
společenskými předpisy a novými nečekanými disciplinárními opatřeními. Uraženi nad přírodní sílou, která dnes
ohrožuje a omezuje naše zdraví, naši svobodu volného pohybu a těžce vybojovanou demokracii, překračujeme
mantinely rozumného a logického uvažování a pyšní nad tím co jsme vybudovali, neuznáváme ani pokoru před
účtující přírodou, která si nevybírá. Příteli, který mne zval v pondělí na oslavu svých narozenin už v pátek kupuji
věnec a v sobotu mu jdu na pohřeb….. Co dodat ? Všemoudrost, vychytralost, všeználkovství, mudrlantsví a
klapky na očích v kombinaci se společenským „vysokým“ postavením a akademickými tituly, mate rozum
kdekomu a bohužel ovlivňuje i mnohé z nás a dokonce i ty, kteří se spoléhají na zdravý selský rozum. V těchto
kritických chvílích, i nejtěžších v našem životě, poznáváme také lidské povahy, lidské charaktery.., poznáváme
lépe tváře skutečných přátel i tzv. „přátel“, v nichž se zrcadlí jejich kvalita, schopnost empatie a samozřejmě i
kvalita rodinných vztahů. V této složité době přeje si jistě každý z nás učinit něco výjimečně dobrého pro druhé,
ale především pro své zdraví, takže se přirozeně kromě léčebných procesů soustřeďuje na pochopení a
porozumění prostředí, které ho obklopuje. To je rodina a nejbližší přátelé. Tyto nejbližší sociální okruhy nám
dokážou pozitivně (ale i negativně) ovlivnit naše duševní a tělesné zdraví, naši sílu odolávat úspěšně vnějším
nepříznivým vlivům, dokážou zmírnit a potlačit smutek, stres, depresi…zbaví nás samoty, které jsme dnes v době
karantén a nechtěného lockdown vystaveni. Osamělost je nebezpečná věc a je třeba se proti ní velmi tvrdě ohradit.
To ale neznamená obklopit se za každou cenu lidskou společností. Čím více máme přátel okolo sebe, tím větší je
pravděpodobnost, že jeden či dva z nich nás nemile překvapí a zklame, což může zanechat i špatné stopy na
psychice. Sociální sítě nás také ale nezachrání (TV, internet, facebok…). Mít skutečného přítele je v dnešní době
zvláště „boží dar“. Je třeba ho mít rád, vážit si ho, mnohdy i odpouštět mu a opominout jeho názory, s nimiž
nesouhlasíme, i když nemusíme mít s ním na vše shodný názor. Na všem se nelze shodnout, neboť každý z nás je
jiný, skutečného přítele ale nikdy neopouštíme, neboť právě on, je - li vskutku dobrým přítelem, sdílí s námi
životní strasti, ale i radosti. Nu a pokud toto přátelství nemáme ihned po ruce – sáhneme po dobré knize,
věnujeme se svým oblíbeným zájmům, hudbě, výtvarné či jiné umělecké tvořivosti, jdeme do přírody,
vybavujeme si hezké vzpomínky na příjemné události v našem životě a popřemýšlíme a naplánujeme jak je nadále
rozvíjet. Vskutku nevím, zda-li jsem se svým úvodním slovem v tomto posledním čísle ZHOŘe roku 2020
s představami čtenářů shodl. Přes všechna úskalí, zklamání i smutek, s nimiž jsem se setkal v letošním roce, však
zůstávám stále optimistou, neboť pesimisté to nikdy nevyhráli a nevyhrají!!!
Krásné svátky vánoční, veselého Silvestra a ve zdraví šťastný vstup do nového roku 2021
všem čtenářům srdečně přeje

Oldřich Páleníček

KNIŽNÍ ILUSTRACE DŘÍVE A DNES
ADOLF KAŠPAR - HANUŠ SCHWEIGER - druhé pokračování Při prázdninových procházkách se svým otcem valašskou krajinou, nesčetněkrát jsem
navštívil jedno z jejích nejtypičtějších míst – RUSAVU, zapadlou to dědinku choulící se
v závoji hustých Hostýnských hor. Častými hosty této svérázné obce, krásy přírody i
krásy prostého lidu byli známé osobnosti moravského kulturního života. Byli to HANUŠ
SCHWEIGER, KAREL SVOLINSKÝ, FRANTIŠEK TÁBORSKÝ a konečně i
ADOLF KAŠPAR. Samozřejmě Rusava je dodnes magnetem turismu, ale zejména
pramenem uměleckých inspirací. Každý z těchto vyjmenovaných vykonal pro kulturní
rozkvět naší vlasti (zvláště pro poznání života moravského lidu) obrovské množství
ADOLF KAŠPAR
práce. Nebyli sami. Protože jsem bytostně spjat s životem tohoto kraje – nemohu se jako
*1877 †1934
výtvarník a tak trochu napůl jako literát – nezmínit o ak.mal. Adolfu Kašparovi,
vynikajícím ilustrátorovi, malíři, grafikovi a nástupci či pokračovateli Mánesovských nebo také Alšovských
tradic.
Ve své podstatě byl Adolf Kašpar svým životním profilem kosmopolita a milovník všeho krásného. Není se
tedy čemu divit, že si oblíbil při svých toulkách po Moravě také chudou, ale krásnou dědinku
Rusavu v Hostýnských horách natolik, že si v roce 1932 nechal v ní postavit roubenou chalupu. Měl zde mnoho
přátel, nepochybně se znal i s Dušanem Jurkovičem. Z jeho pobytů na cestách a v přírodě se dochovalo množství
akvarelů, ale také ilustrace v místopisných knihách (Rusava-život valašské dědiny). Jeho životopisný popis není
zrovna mým cílem – lze si ho vystopovat v bohatém internetovém rejstříku. Proto jen v krátkosti a stručně:
Adolf Kašpar byl vysoce talentovanou a vzdělanou osobností,
jehož ilustrátorské umění bylo a je bohatým vkladem do
historie a vývoje moderní české knižní ilustrace.
Během svého života vytvořil více než tři tisíce knižních ilustrací,
množství kreseb pro lidové kalendáře a časopisy, desítky návrhů
knižních přebalů, pohlednic, plakátů a diplomů. Vždy se pečlivě
připravoval a seznamoval s reáliemi, studoval prostředí, místní
obyvatele, jejich oblečení i předměty denní potřeby. Zhotovoval si
náčrty, podle nichž pak tvořil definitivní ilustrace. Pracoval téměř
ve
všech
výtvarných
technikách,
z nichž
nejraději
používal perokresbu tuší, kresbu tužkou, samozřejmě i akvarel.
V jeho volné malířské tvorbě převládají
akvarely, jichž se dochovalo několik set.
ROUBENÁ CHALUPA (VILA) ADOLFA KAŠPARA NA RUSAVĚ
Většinou maloval v přírodě, která byla
spolu s krajinou jeho hlavním inspiračním zdrojem. Vznikaly na procházkách a
výletech v okolí Loštic, Rusavy nebo zpočátku i na cestách po Slovensku, Itálii,
Rakousku či Dalmácii. Zanechal také čtyřicet olejomaleb, které pocházejí z období
1902–1906. Jako malíř ale nikdy samostatně nevystavoval. S oblibou se věnoval
ilustrační grafice, zejména technice leptu a litografii. Dochovalo se asi 150 grafických
listů s různými náměty - loutkové divadlo, pražská zákoutí, figury, z čehož lze usoudit,
že měl tématicky i motivačně mnoho společného i s Hanušem Schweigrem z Bystřice
pod Hostýnem. Hanuš Schweiger však nebyl tak upnut ke studiu lidové a vůbec
národní tvorby a k ilustraci tíhnul zřídka. S největší pravděpodobností se ale musel
Adolf Kašpar se Schweigrem dobře znát. Za zajímavost stojí jen zmínka, že oba dva
umělci mají podobné téměř stejné náhrobní pomníky (kříže). Ten Schweigrův je
umístěn na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem, ale Kašparův na Vyšehradském hřbitově
v Praze. Hanuš Schweiger bydlel a tvořil v Bystřici od Hostýnem od roku 1890 až do
své smrti. Na přání rodičů studoval na obchodní akademii ve Vídni, kterou ale záhy
zanechal a přešel na vídeňskou Akamedii výtvarných umění. Jeho první výstava byla
uspořádána běhěm doby jeho pobytu v Praze (1886 - 1889). Cestoval po Holandsku a
NÁHROBNÍ POMNÍK ADOLFA
po návratu se usadil na Slovácku, odkud jej vypudili věřitelé do Hostýnských vrchů.
KAŠPARA NA VYŠEHRADĚ

V Bystřici pod Hostýnem Hanuš
Schweiger (a na Valašsku vůbec) zažil
nejplodnější éru své malířské tvorby.
Léto trávil v hájovně na pasece na
svahu Hostýna, a přes zimu v domě na
Masarykově náměstí č. p. 71, kde je i
jeho pamětní deska. Namaloval
sluneční hodiny a pamětní desku na
zámku v Bystřici pod Hostýnem. Pod
památkovou péčí je také překrásná
freska v Loudonské kapli na městském
hřbitově. Ač nebyl Hanuš Schweiger
výrazným a hledaným ilustrátorem,
pak přesto byl svými náměty a
tématy přímo zrozený k tomu aby
ilustrátorem byl, zejména pohádek.
Doba však ještě ilustrátorům příliš
Hanuš Schweiger – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A
nepřála a ti se těžce probojovávali
BYSTROZRAKÝ
kupředu. Spolupráce s nakladateli a tvůrci knih ustupovala před politickými
a ekonomicko-hospodářskými otřesy, před blížící se první světovou válkou, rozpadem Rakouska-Uherska a
úsilím o vznik československého státu.
NÁHROBNÍ POMNÍK HANUŠE SCHWEIGRA
NA BYSTŘICKÉM HŘBITOVĚ

Hanuš Schweiger – VODNÍK

Hanuš Schweiger -KRYSAŘ

Bohužel Schweigerovy nádherné ilustrativní obrazy nenašly své uplatnění v dětské knižní literatuře, ale
spíše v romanopisecké a jiné beletristické, zřejmě proto, že stylisticky a mistrovským klasickým rukopisem
připomínaly německou a rakouskou školu. Což lze připustit, neboť Schweiger vystudoval monumentální malířství
ve Vídni, v atelieru profesora Hanse Makarta. Studia ukončil roku 1881 a poté odjel na studijní cesty. Navštívil
Itálii, Německo, Holandsko a Belgii, kde se mu zalíbilo nejvíce.
-

pokračování příště -

Oldřich Páleníček

OSUDOVÉ ŽENY a UMĚNÍ OČIMA ŽEN
2. HELENA POSPÍŠILOVÁ - WILSONOVÁ
a nejen český undergrund ve fotografii
> n e xt

Kdo by neznal slavnou pražskou rockovou kapelu PLASTIC PEOPLE
– The Plastic People of the Universe (PPU)?! Právě na jejích prknech se
začal odvíjet osud fenomenální ženy – HELENY POSPÍŠILOVÉWILSONOVÉ, manželky Paula Roberta Wilsona – kanadského
hudebníka, překladatele a spisovatele. Ten právě působil v rockové
skupině jako zpěvák, ale i jako kytarista. V roce 1976 byla řada členů této
skupiny v rámci „normalizace“ zatčena pro údajné „výtržnictví“. Mezi
zatčenými byl nejen Wilson (později z Československa vyhoštěn), ale i manažer skupiny – tedy rockové kapely
- Ivan Martin Jirous, básník, hudebník a signatář Charty 77, zv. „Magor“,. V minulém čísle (ZHOŘ č.
3/2020) jsme právě hovořili o Jirousově ženě - publicistce a kurátorce Věře Vařilové – Jirousové. Tak jako
ona, která spojila svůj osud s Martinem, tak i Helena Pospíšilová spojila svůj osud s Paulem Robertem
Wilsonem a stala se tak nedílnou součástí i hýbatelem českého undergroundu – ovšem nikoliv jako
hudebnice, ale jako fotografka.
S Paulem Robertem Wilsonem se seznámila v Londýně v roce 1967. Paul o něco později přijel do
Československa, učil angličtinu a v roce 1970 se stal jedním z členů undergroundové skupiny The Plastic
People of the Universe. Dva roky nato měli Helena a Paul svatbu.
Normalizační šrouby se ale postupně začaly utahovat a oba museli během první poloviny 70. let ve své
práci skončit. V červenci 1977 komunistický režim Paula vyhostil. Heleně se podařilo vycestovat za ním
téhož roku. Paul ale chtěl zůstat v Londýně, zato Helena, která čekala první společné dítě, toužila někde se
usadit. A tak se jejich syn Jack nakonec
narodil v Kanadě.
Helena se narodila 15. srpna 1937 v
Navarově na pomezí Jizerských hor a
Krkonoš. Její rodiče tu vlastnili malý
zámeček. Druhou světovou válku strávila
v Brně, po válce do školy nastoupila
opět v Navarově.
Po únoru 1948 byl jejich nemovitý
majetek i se zámkem znárodněn.Padesátá
léta proto už strávila v Praze. Absolvovala
střední Průmyslovou školu grafickou obor
The Plastic People of the Universe (Lipník nad Bečvou - 14.1.2017)
fotografie. Stejně jako předtím její
maminka, žačka Jaromíra Funkeho.
Fotografování se věnovala i Helenina babička na přelomu 19. a 20. století. Fotografie se tak stala pro Helenu
osudovým dědictvím.
Po maturitě pracovala jako fotografka v Archeologickém ústavu Akademie věd. Pozornost věnovala
vykopávkám, hlavně slovanských a keltských sídlišť. Její kádrový profil jí ale neumožnil vystudovat
vysokou školu… .
Od konce 50. let fotorafovala pro časopis Umění a řemesla a Krásná jizba. Její fotografie se objevovaly
i v knižních publikacích, například v knize Česká umělecká výroba.
„…Ateliér měla v domě naproti hotelu Alcron, kde vytvořila pozoruhodnou sérii fotografií bývalých
britských armádních letců, kteří tam pracovali v kotelně,…“
Dodává kunsthistorička Duňa Slavíková.

Od roku 1966 učila praktickou a ateliérovou fotografii na pražské grafické škole v Hellichově
ulici, kterou sama vystudovala.
Kromě toho se v 60. letech seznámila s řadou nonkonformních umělců a začala fot ografovat jejich
práce. Skupina se scházela v hostinci U Křížovníků,jejími vůdčími osobnostmi byli sochař KAREL
NEPRAŠ a výtvarník JAN STEKLÍK.
„V roce 1968 vytvořila během českokrumlovského sympozia jedno ze svých stěžejních děl, nádherný
cyklus HORA VODY, zachycující z mostu proudění neuvěřitelně znečištěné Vltavy,…“ uvádí Slavíková.
Během srpnové okupace
dokumentovala
události v ulicích
např. nejrůznější nápisy.Do
Československa se poprvé vrátila v roce 1988 a po sametové revoluci už tu žila téměř trvale. „V Praze po
návratu z Kanady ještě rozkvetla. Sportovala, byla velmi aktivní. Účastnila se kulturního dění, měla několik
podstatných výstav, například v Galerii Josefa Sudka, v Libri Prohibiti, v Lucerně i jinde, …“ popisuje
Slavíková.
„Její fotografie děl Křížovnické školy jsou důležité nejen z uměleckého hlediska, ale i kvůli kulturní
paměti. Nebýt jí, zůstaly by dnes o mnohém jenom povídačky.“
Empatická, něžná a hodná, tak popisuje osobnost Heleny Wilsonové historik Petr Placák. Duňa Slavíková ji
vidí jako přímou, zásadovou a silnou ženu: „Helena byla taky hodně chytrá, měla analytický pohled a
myšlení. Přestože jí manželství nevydrželo, několikrát mi řekla, že Paulovi vděčí za mnohé a mnohému se
od něj přiučila.“
Helena Wilsonová zemřela den před svými 82. narozeninami v kanadském Torontu.

Undergroundová 70. léta ve fotografiích Heleny Wilsonové

Za Helenou Wilsonovou zemřela fotografka Helena Wilsonová. Bylo jí osmdesát dva let, což je neuvěřitelný,
protože do poslední chvíle to byla opravdu fešná, noblesní dáma – nejen svým zjevem, ale hlavně tím, jak se
chovala, jak vystupovala, jaká byla. Znal jsem ji až po listopadu, protože když odjela s Paulem Wilsonem, kterého
komunisté z Československa vyhostili, byl jsem ještě kluk, měl jsem prak a ve „vyšší“ společnosti jsem se
nepohyboval. Jsou dva druhy lidí (no jejich víc): jedni neustále dělají z komára velblouda, vše je problém,
absolutní blbosti považují za věci nejvyšší důležitosti, které musí řešit – oni, bez nich to nejde, nic nejde, na
pokraji hysterie, dopředu na vše přednasraní, a pak jsou lidé, kteří jsou dopředu v pohodě – přistupují k věcem,
k lidem, k situacím v klidu, míru a pokoji, aniž by ovšem byli lhostejní, neřku-li cyničtí. Taková byla Helena
Wilsonová, jak jsem ji poznal. Zemřela uprostřed své rodiny, bez slz, váhání, s klidným úsměvem na tváři… „
(–ppl- 17. 8. 2019 - Petr Placák)

THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
Zkušebna v Holešovicích (rok 1972)
foto: Helena Wilsonová
Oficiální stránky The Plastic People of the Universe

HELENA POSPÍŠILOVÁ – WILSONOVÁ
(Jejími slovy: Zvíře, které se nerozmnožuje v zajetí)
ČEST JEJÍ PAMÁTCE

- Fenomén Underground - Umění bez galerií Irena Goldfinch

- Londýn

DNEŠNÍ SVĚT UMĚNÍ JE PLNÝ DYNAMICKÝCH ŽEN,
Pokračování z minulého čísla (a dokončení)
Žena dvanáctá - JENNY

MORGAN

* 1982 - Žije a pracuje v Brooklynu v NEW YORKU

https://www.jennymorganart.com/recent-work

Současná obrazová práce Jenny Morganové se zabývá citlivým dialogem
mezi zahalením a zranitelností. Její subjekty mají neočekávané, barevné
tóny inkarnátu se zvýrazněnými sklovitými zraky a pootevřenými rty.
Postavy jsou zobrazeny, jako by byly viděny přes obrazovku. Časté je
použiti červené barvy, symbolickou pro život.

Jenny Morgan

Žena třináctá - JENNY

SAVILLE

7. května * 1970 50 let, Cambridge, VELKÁ BRITÁNIE

https://gagosian.com/artists/jenny-saville/

Současná britská malířka a původní členka Young British Artists. Je známá svými velkými malovanými
vyobrazeními nahých žen. Saville byl připočítán s původem nové a náročné metody malování ženského aktu a
objevování figurální malby pro současné umění. Saville pracuje a žije v Oxfordu v Anglii.
V obrazové tvorbě Jenny Saville je surová síla. Části těla se v jejích pracích slučují, provázají, sráží se a směřují
diváka k groteskním i krásným aspektům lidské anatomie. Její malby vyjadřuji akt stvoření v bujné kvalitě
aplikace barvy.

Jako členka Young British Artists (YBAs), volné skupiny malířů a sochařů, kteří se dostali do popředí na konci
80. a na počátku 90. let, Saville oživila současnou figurální malbu tím, že zpochybnila hranice žánru a nastolila
otázky vnímání společnosti společností o tělo a jeho potenciál. I když se dívá do budoucnosti, její práce odhaluje
hluboké povědomí, intelektuální i smyslové, o tom, jak bylo tělo zastoupeno v průběhu času a napříč kulturami od antické a hinduistické plastiky, přes renesanční kresbu a malbu, až po dílo moderních umělců jako Henri
Matisse, Willem de Kooning a Pabla Picassa.
V nápadných tvářích, neuspořádaných končetinách a padajících záhybech jejích obrazů lze vnímat ozvěny
Tizianovy Venuše z Urbina (kolem 1532), Rubensova Krista vSestup z kříže (1612–14),
Manetova Olympia (1863) a tváře a těla vyřazené z časopisů a bulvárních novin. Savillovy obrazy odmítají
hladce zapadat do historického oblouku; místo toho každé tělo přichází dopředu, je autonomní, objemné a vždy
se odmítá skrýt.

Žena čtrnáctá - KARA

WALKER

*1969- Kalifornie – USA
http://www.karawalkerstudio.com/2018
Neuvěřitelně odvážná a impozantní práce Kary Walkerové řeší rasu, pohlaví, sexualitu, vykořisťování, násilí
a podřízeni. Její vystřižené siluety překvapí diváka, který zpočátku očekával uklizené, předvídatelné ilustrace.
Jsou to místo toho nádherně detailní ztvárnění odhalující násilnou historii, která nemá být umlčena.

KARA ELIZABETH WALKER je americká současná
malířka, siluetistka, tiskařka, instalační umělkyně a filmařka,
která ve své práci zkoumá rasu, pohlaví, sexualitu, násilí a
identitu. Ona je nejlépe známá pro její obrazy velké černé
siluety řezaného papíru o velikosti místnosti.

Kara W alk er

born 1969)
Title:UNTITLED 2015
Medium: spray paint paint on vellum
Size:48.5 x 62 cm. (19.1 x 24.4 in.)
(American,

KARA WALKER, 2005
(photo: Cameron Wittig, ©Walker Art Center)

Žena patnáctá - KELLEY

BENES

*1969- Kalifornie – USA
https://www.instagram.com/beansofjohn/?igshid=10hz6nyyykfuj

Beans of John, také známá jako Kelley [KT] Benes [Beans], je umělkyně žijící a pracující v Los Angeles v
Kalifornii. Je to průzkumnice a milovnice jedinečného, kterou inspirují zvláštní drobnosti
nalezených předmětů a přírodních artefaktů, jež nashromáždila během svého života.
Kelley Benes vymýšlí překvapivé umělecké předměty pomocí mušlí v kombinaci se ztvárněním zubů, očí a
dalších částí těla. Vše vychází ze skutečné lásky k přírodě, což má za následek nečekané zobrazení hravé i
zlověstné. S jejími originálními výtvory oslavujícími bizarnost si člověk nemůže pomoci a pomyslí na muzea
kuriozit z 19. století.
Milovnice přírody nade vše ostatní se věnuje udržitelnosti, k vytváření svých kousků využívá darované mušle a
recyklované památky, jako jsou zubní protézy a skleněné oč apod. Kelley je také praktickou ilustrátorkou,
umělkyní smíšených médií… Pracuje v Natural History Museum of Los Ageles .

Žena šestnáctá - LEE

PRICE

Lee Price se narodila v Queensu v New Yorku.
http://www.leepricestudio.com/recent-1
Hyper-realistické a detailní obrazy Lee Price jsou ženy, zachycené v soukromých chvilkách požitkářství.
Složité vzory tkanin a tapet vyvolávají kamuflážní efekt, protože předměty splývají s jejich prostředím.
Lindsey Kustusch Energické obrazy Lindsey Kutusch nabízejí realismus s živou variací. Její obrazy ptáků mají
solidní smysl pro váhu v kombinaci s atmosférickou kvalitou. Odvážnými tahy malbou vytváří zajímavé abstrakce
v pozadí, které dobře kontrastují s podrobnými předměty.
Lee Price se narodila v Queensu v New Yorku.

Vyrůstala v drsném životě, byla jako dítě šikanována a také viděla, jak
její matku otec neustále mlátí. Lee se spřátelila s mutantním chlapcem s
nemocí pyrokineze. Ten vytvořil bytový komplex, ve kterém žili, než pro
něj přišli vládní agenti a nechtěně zabili její matku. Lee byla otcem
opuštěna ale byla přijata do ochranných služeb. Než se stala členem
Strážců armády, strávila pět let jako státní dozorce. Lee byl zraněna při
výbuchu miny, při němž zahynulo několik členů jejího týmu, což jí stálo
dva prsty na levé ruce. Kvůli svému zranění se zaregistrovala jako
zdravotně postižená veteránka, aby získala výhody (které nakonec
nezískala). Nebyla schopen najít si zaměstnání ani
u domácích
bezpečnostních firem, což jí způsobilo zoufalou situaci.

Žena sedumnáctá

LINDSEY KUSTUSCH
Energické obrazy Lindsey Kutusch nabízejí realismus s živou variací. Její obrazy ptáků mají smysl pro gravitaci v
kombinaci s atmosférickou kvalitou. Odvážnými tahy malbou vytváří zajímavé abstrakce v pozadí, které dobře
kontrastují s podrobnými předměty…

Žena osmnáctá

MICHELLE DOLL
Intimní obrazy Michelle Doll jsou o lidském spojení. Ať už jsou jejími předměty matka a dítě nebo milenci v
objetí, Doll přistupuje k jejím tématům s nenápadnou citovostí a empatickým okem.
Její obrazy se pohybují v různých rozměrech, od nadživotních velikosti po miniaturní intimní klenoty
vzbuzujících soucit a snadné ztotožněni.

Žena devatenáctá

RACHEL PERSONETT
*1991 – Havaj - USA

RACHEL PERSONETT se narodila na Havaji, ale vyrůstala v Coloradu. Jako dcera pilota vždy hodně
cestovala. Studovala na částečný úvazek na Savannah College of Art and Design, The Angel Academy of Art, a
nakonec se usadila na Florentské akademii umění, kterou ukončila v roce 2015. V lednu 2016 se v Norsku po
dobu osmi měsíců vyučila u malíře Odd Nerdrum. Rachel Personett pracuje striktně a baví ji malovat pomíjivé
obrazy. Práce ze života jí poskytuje příležitost cestovat po celém světě a malovat stále se krajinu měnící a lidi.
„…Moje matka studovala reklamu na vysoké škole, takže věděla hodně o umění a dobrém řemesle. Každý týden
mluvila na mé základní škole o jiném umělci. Pamatuji si, že mě velmi dojaly obrazy Van Gogha a Andrewa
Wyetha. Na florentské akademii se mi opravdu líbily Sargent, Sorolla, Willard Metcalf, Henri Fantin-Latour a
Velazquez. V Odd Nerdrums jsem získala nový respekt k Rembrandtovi a představila jsem ho dalším
skandinávským malířům, jako byli Edward Munch, Anders Zorn a Fritz Thaulow. V současné době jsem
opravdu inspirována malíři 19. století jako Monet, Manet, Degas i modernějšími malíři jako jsou Andrew,
Jamie Wyeth, Ben Fnske, Daniela Astone a další….“

Žena dvacátá

ABOUT SWOON

*USA

Swoon, umělkyně a aktivistka je srdcem pouličního uměni, které je nejlépe známo svými velkými tisky z
pšeničné pasty a papírovými výřezy. Její jedinečný styl realismu a vyprávění s tématy sociální spravedlnosti
oslavuje lidského ducha. Mnohostranná ve svém přístupu Swoon také vytváří nástěnné malby a velké práce se
smíšenými médii na dřevěných panelech.

O „SWOONU“ - CALEDONIA CURRY, jejíž díla se objevují

pod jménem Swoon, je brooklynská umělkyně a je všeobecně
známá jako první žena, která získala velké uznání ve světě
pouličního umění ovládaného muži. Callie vyšla do ulic New
Yorku, když navštěvovala Pratt Institute of Art v roce 1999, a
vlepila své papírové portréty po stranách budov s cílem zpřístupnit
umění a veřejný prostor města. V okamžiku, kdy si současné
umění často zachovává konfliktní vztah ke kráse, přináší Callieina
práce vážnost a zachází s krásou jako s vznešenou, i když zkoumá
temnější stránky svých subjektů. Její práce se stala známou tím, že
se oženila s náladovým a uzemněným, často tkajícím v troskách
pohádek, útržků mýtu a opakujícím se motivem posvátného ženského rodu. Úponky její vlastní rodinné historie a dědictví jejích rodičů v boji se závislostí a zneužíváním návykových látek - se v průběhu její práce opakují.
Zatímco většina Callieho umění hraje fantasticky, je zde také silný prvek realismu. To lze vidět na jejích
nesčetných společenských snahách, včetně dlouhodobého projektu revitalizace komunity v Braddocku v
Pensylvánii a jejího úsilí o vybudování domů odolných proti zemětřesení na Haiti prostřednictvím Konbit Shelter.
Její nezisková organizace, Heliotrope Foundation, byla vytvořena za účelem další podpory těchto podniků. Dnes
je její práce k dispozici po stranách budov po celém světě a dostala trvalé i přechodné domy v klasičtějších
institucích, včetně newyorského Muzea moderního umění, Institutu současného umění v Bostonu, Tate Modern a
São. Muzeum umění Paulo. Nejnověji začala pomocí filmové animace zkoumat hranice vizuálního vyprávění.

Brooklynská umělkyně Swoon oslavuje světské lidi a zkoumá sociální a environmentální problémy svými portréty
podpisového papíru a figurálními instalacemi. Ona je nejlépe známá pro své velké, složitě řezané tisky vložené do
průmyslových budov v Brooklynu a na Manhattanu.
Vytváří site-specific instalaci v galerii rotundy a transformuje ji do fantastické krajiny se středem
monumentálního sochařského stromu s vytvořeným prostředím v jeho základně, včetně vytvarovaných člunů a
vorů, figurálních tisků a kreseb a řezaného papíru olistění….

A jako bonus pro čtenáře přikládáme imformaci o české performance a maliřce

LENCE JIRKOVÉ
https://www.lenkajirkova.cz/malba.html
LENKA JIRKOVA čerpá ve své tvorbě z prvků primitivniho uměni, přirodních zákonů, surrealismu a nadčasovosti
nevědomych kolektivnich principů lidké psychiky.

SVĚT LITERATURY- prózy a poezie
ČESKÁ LITERATURA V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ II.
(AVANTGARDA, PROLET. POEZIE, POETISMUS)
AVANTGARDA (předválečná moderna a almanach na rok 1914)
Avantgarda bylo kulturní a umělecké hnutí první poloviny 20. století. Avantgardní umění je etapa
ve vývoji moderního umění, které je poslední vývojovou etapou, či fází novodobého umění.
Předcházející etapou byla moderna, která byla přechodným vývojovým stadiem mezi tradičním uměním
19. století. S modernou je avantgarda spojena antitradicionalismem a společenskou revoltou..
Výchozími ideovými ohnisky byly poválečnému avantgardnímu hnutí CURIŠSKÁ DATA a
SOVĚTSKÉ REVOLUČNÍ UMĚNÍ.
Hlavními znaky avantgardy jsou odmítání sociální nespravedlnosti. Z toho plyne příklon k
radikálním a extremistickým politickým hnutím, jako je komunismus, anarchismus, fašismus.
Na české scéně je nejvýznamnější vzniknutí spolku DEVĚTSIL. Podstatným rysem je experiment a
hledání nových obsahů a forem. Po 1.SV. přichází krach humanistických ideálů. Současně však nastupuje
idea nové, spravedlivější společnosti přicházející z VŘSR. S těmito událostmi, souběžně, probíhá
ohromný rozvoj techniky a vědy. Společnost se po válce nachází ve víře v utopistickou vizi nového světa
ovládaného stroji. Konec nadějím přišel s hospodářskou krizí, která otřásla avantgardní vírou, v
zázračnou moc techniky a ve zrození nového člověka.
Představa, že nové vynálezy a společenské vztahy od základu změní samu biologickou podstatu
člověka, a že se během několika let promění jeho, po tisíciletí utvářené fyziologické a psychické
mechanismy, se už tenkrát ukázala jako zcela nereálná.
Mezi nejvýznamnější osobnosti české avantgardy, kteří se věnovali literatuře patří:
ADOLF HOFFMEISTER, KAREL TAIGE, JINDŘICH ŠTÝRSKÝ, JOSEF BARTUŠKA.

ALMANACH NA ROK 1914
První česká avantgardní skupina, obvykle označována a nazývána jako předválečná moderna, vznikla
ještě před 1.SV. Její snahou bylo zachytit dynamiku života na počátku 20. století. Předními představiteli
almanachu byli bratři Čapkové, Otakar Theer a generačně starší S. K. Neuman.
Vznik almanachu podnítil Otakar Theer, organizačně se ma něm podíleli Otokar Fischer a bratři
Čapkové, kteří ke spolupráci přiměli o generaci staršího S. K. Neumana. I Když Neuman byl nejstarší z
autorů, byly to právě jeho tři básně, DUB, STŘEVLÍCI, CIRKUS, které nejlépe charakterizovali nový
směr. Svazek doprovázely kubistické kresby Václava Špály.
Sborník nepřinesl ucelený a jasně formulovatelný teoretický program, který by obsáhl estetiku nové
literární tvorby. Na veřejnosti vystupoval jako mluvčí nového tvůrčího hnutí Otokar Theer. Jeho hlavní
znak nové mladé poezie viděli ve volném verši.
Dvě nejzralejší osobnosti almanachu, S. K. Neuman a Otokar Theer, byli po mnoha stránkách,
zejména ideových, protichůdné. Byli protipóly svými světovými názory i svým vztahem k
demokratickým i civilistickým tendencím nového umění.

Přesto je spojují některé principy, jež přinášely strukturální změnu poezie, především její rytmické
stavby.
Do připravovaného druhého svazku ALMANACHU chtěli bratři Čapkové přizvat také Františka
Langera, Ervína Taussiga, Richarda Weinera a Petra Křičku. Blízko k jejich skupině stál též Karel
Toman, který nadšeně přivítal sbírku NOVÉ ZPĚVY od STANISLAVA KOSTKY NEUMANA.
Slibně se rozvíjející avantgardu však v prvním rozletu zabrzdila světová válka. Některé plány se
uskutečnily v časopisu ČERVEN, jež S.K.Neuman vydával od roku 1918. Poválečný vývoj však
skupinu rozdělil.
Nejcennějším výsledkem tehdejšího programového úsilí o moderní umění se jeví překlady Karla
Čapka z francouzské poezie nové doby, znamenající historický mezník ve vývoji moderní české
poezie.

PROLETÁŘSKÁ POEZIE
Proletářská poezie je český literární směr 20. a 30. let 20. století. Inspirací byla marxistická filosofie,
později filosofie V.I.Leninem rozšířená a později všeobecně vnímaná jako marxisticko-leninská.
Pojednává o revoluční přeměně světa. Základy proletářské poezie položil JIŘÍ WOLKER ve své stati
PROLETÁŘSKÁ UMĚNÍ.
Zobrazuje především dělníky, jejich útlak a vykořisťování. Typickými znaky je nenávist k válce a
touha po spravedlivém světě. Tato poezie se chce stát kolektivní záležitostí, má rétorické rysy, je určena
k recitaci a má agitační cíle. Proletářskou poezii velmi ovlivnil ruský básník VLADIMIR
MAJAKOVSKIJ svým agitačním dílem. V této době mnoho mladých básníků sympatizuje s levicí,
nejvíce s KSČ. Program proletářské literatury se formoval v časopisech KMEN, ČERVEN, VAR. V
duchu proletářské poezie vzniká první, už zmiňovaná, avantgardní skupina DEVĚTSIL. Období
proletářské poezie začíná pomalu ztrácet na zajímavosti úmrtím jejího hlavního představitele JIŘÍHO
WOLKERA.
Období proletářské poezie tedy upadá po smrti Jiřího Wolkera, avšak nemizí. I u dalších autorů cítíme
proletářskou tvorbu. Jedná se o díla Jaroslava Seiferta a Konstantina Biebla. Ve svém programu měli
proletářští autoři hlavně kolektivismus, revolučnost, optimismus, tendenčnost a realismus.
Tématu proletářské poezie jsem se už dotknul v jednom starším čísle našeho časopisu. Tedy se jen
zmíním, aby se nám tito autoři opět oživili v našich myslích.
Jsou to: Jiří Wolker, S.K.Neuman, Josef Hora, Jindřich Hořejší, Jaroslav Seifert, Konstantin
Biebl.

POETISMUS
Tento umělecký směr jsem už malinko rozepsal a vlastně uvedl jen nejvýraznější osobnosti tohoto
literárního směru. Tito představitelé, Vítězslav Nezval, František Halas a Vladimír Holan jsou těmi
opravdovými poetisty. Zároveň Františka Halase a Vladimíry Holana jsem rozebral v souvislosti s
reflexní a meditativní lyrikou.
Historie POETISMU má své kořeny v proletářské poezii a vznikl v prostředí avantgardní skupiny
DEVĚTSIL. Roku 1921 Jaroslav Seifert vydal sbírku MĚSTO V SLZÁCH a v roce 1923 mu vyšla
sbírka SAMÁ LÁSKA. Předmluvy k těmto sbírkám byly psány jménem DEVĚTSILU a naznačovaly
posun myšlení uvnitř socialistické a proletářské poezie. Autorem první předmluvy byl Vladislav
Vančura, který zde zdůvodnil existenci proletářské poezie a jejích zásad.

Posláním tvorby měla být duchovní a citová příprava na revoluci. Druhou předmluvu napsal Karel
Teige, který sice také zastával socialistické principy a názory, ale zároveň zastával názor, že do české
literatury i kultury by měly pronikat cizí vlivy a že i ona by měla promlouvat a oslovovat jiné národy.
Toto pojetí se projevilo v DEVĚTSILU již dříve, a to už v roce 1922, ve studii nazvané NOVÉ UMĚNÍ
PROLETÁŘSKÉ. Byl zde kladen důraz na slovo nové, nebránící se experimentů.
Tato stať, ani jiné úvahy Karla Teigeho, nebyly namířeny proti Wolkerově, nebo Horově poezii.
V roce 1924 uveřejnil Karel Teige v brněnském časopise Host do domu první ucelený náčrt poetismuSTAŤ POETISMUS. V roce 1928 byl v REVUE DEVĚTSILU vydán Manifest poetismu, který vyšel
pod názvem POETISMUS a skládal se ze tří částí:
1. KAPKA INKOUSTU – napsal Vítězslav Nezval
2. ULTRAFIALOVÉ OBRAZY, ČILIARTIFICIELISMUS – autorem Karel Teige
3. MANIFEST POETISMU – opět Karel Teige
Druhý a poslední manifest byl uveřejněn ještě v roce 1924 v časopise HOST DO DOMU pod názvem
PAPOUŠEK NA MOTOCYKLU, ČILI O ŘEMESLE BÁSNICKÉM od Vítězslava Nezvala.
Poetismus se v české literatuře objevoval až do 2.SV. V literární tvorbě umělci zdůrazňovali řazení
básnických obrazů, které nejsou závislé na logice. Za hlavní účel básně považovali, aby byla báseň
básnickou hrou obrazotvornosti. Prioritním znakem jejích básní je pěkný a líbivý rým.
Už v jednom z minulých vydáních časopisu ZHOŘ- art, padly mé zmínky o proletářské poezii,
avantgardě, poetismu. A protože jako v každém vývoji, tak i ve vývoji literatury se vše prolíná se vším,
tak se někdy může stát, že informace jsou opakovány. Jenže říká se přece “opakování – matka moudrosti“
HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ PROLETÁŘSKÉ
A ZÁROVEŇ POETICKÉ LITERATURY A POEZIE:
VÍTĚZSLAV NEZVAL (1900-1957)

Ne ještě nepřestala válka Dokud má jediný muž hlad
Dotud nás budou verbovat Přiletí šrapnel vdova zalká
Ne ještě nepřestala válka
Ne ještě poteče moc krve Než padne Rotschild Stinnes Ford
Zas postaví nás do kohort Čekal jsi bomby jsou tu prvé
Ne ještě poteče moc krve
Ne ještě nepřestal věk králů Hranice státy celníci
Spojte se spojte dělníci Do boje proti kapitálu
Ne ještě nepřestal věk králů
Ze sbírky Zpáteční lístek

Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel a také překladatel. Byl taktéž spoluzakladatelem
poetismu, vůdčí osobností surrealismu a představitel proletářské poezie.

Dílo v. Nezvala
Z poezie je od Nezvala zřejmě nejznámější jeho MÁJ (1922) Jedná se o milostnou a přírodní lyriku.
PODIVUHODNÝ KOUZELNÍK (1922) Lyrickoepickou skladbou již začíná Nezvalova tvorba v duchu
poetismu. PANTOMIMA (1924) Tato sbírka je považována za vrchol poetické tvorby Nezvalovi.
Vyznačuje se pestrostí žánrů a výrazným podílem výtvarné složky.
Během šesti let vydal Vítězslav Nezval řadu poetických sbírek: ABECEDA (1926), MENŠÍ
RŮŽOVÁ ZAHRADA (1926), NÁPISY NA HROBY (1927), AKROBAT (1927), EDISON (1928),
BÁSNĚ NOCI (1930)
V polovině 30. let se Nezvalova poetika mísí se surrealistickými prvky, prohlubuje se využívání snů a
podvědomí. Zde bych vzpomněl díla následující:
SKLENĚNÝ HAVELOK (1932), PĚT PRSTŮ (1932), SBOHEM A ŠÁTEČEK (1934),
ŽENA V MNOŽNÉM ČÍSLE (1936), PRAHA S PRSTY DEŠTĚ (1936), ABSOLUTNÍ HROBAŘ
(1937), MATKA NADĚJE (1938)
Na Mnichovský diktát se kterým souhlasily i spřátelené země jako Francie a Británie a na následující
šestileté válečné období reaguje Vítězslav Nezval sbírkami HISTORICKÝ OBRAZ (1939) a PĚT
MINUT ZA MĚSTEM (1940)
Z Nezvalových poválečných sbírek a rozsáhlých lyrickoepických skladeb nabízím tyto:
VELKÝ ORLOJ (1949), KŘÍDLA(1952), CHRPY A MĚSTA (1955), STALIN (1949), ZPĚV
MÍRU (1950), Z DOMOVINY (1951)
Poválečnou tvorbu Vítězslava Nezvala musíme chápat takovou, v jaké době vznikala. Po válce se
národ oprávněně obrátil k SSSR a jeho nejvyššímu představiteli Stalinovi. Západu se nevěřilo, ba
západu se bálo. Zrada našich spojenců byla příliš čerstvá a otevření západní fronty v Normandii
by se rozhodně neuskutečnilo, kdyby v SSSR nedošlo k zásadnímu obratu ve válce.

KONSTANTIN BIEBL (1898-1951)

„Na pelest ke mně tiše usedla jsi. Sestro, bojím se tvých skloněných rtů!
Co bych si počal s tvými Zlatými vlasy? Neuschne nikdy krev na mém bajonetu
Přede mnou tma, za mnou tma. Umím svou karabinu nabíjet.
Umím dobře koně sedlat! Střílet! Zabíjet! Ale co bych si počal s tvýma očima?“
úryvek z básně „SMRT“

Konstantin Biebl byl český básník a prozaik lyrické, snové orientace. Studoval na gymnáziu a poté
lékařství. To to studium však nedokončil a naplno se počal věnovat básnické tvorbě. V roce 1922 se
svými, levicově orientovanými přáteli, vstoupil do KSČ. Mezi jeho nejbližší přátele patřili Karel
Konrád, coby spolužák z reálné školy a Jiří Wolker.

V letech 1921-1924 byl členem LITERÁRNÍ SKUPINY z níž společně s přáteli přešel do
DEVĚTSILU. Podnikal řadu cest do zahraničí, do Francie, také za exotikou jako Jáva, Cejlon, Sumatra.
Tyto exotické cesty ho inspirovaly k básnické sbírce S LODÍ, JEŽ DOVÁŽÍ KÁVU A ČAJ.
K. Biebl trpěl duševními potížemi, jež nejprve zaháněl alkoholem a drogami. Na život si sáhl sám a
zemřel ve svých 53 letech. Ještě poznamenám, že v roce 1934 podepsal prohlášení SKUPINY
SURREALISTŮ V ČSR.
Jeho umělecké začátky se začaly objevovat nejprve v novinách a časopisech. Raná tvorba K. Biebla je
silně levicově orientovaná a také silně protiválečná. Po 1. SV se pacifistické snahy postupně umírňovaly.
Poté v jeho tvorbě převládají motivy úzkosti a strachu z budoucnosti.

PROLETÁŘSKÁ POEZIE K.BIEBLA
VĚRNÝ HLAS (1924), ZLOM (1925), ZLODĚJ Z BAGDÁDU (1925) Sbírka Zloděj z Bagdádu
inklinuje k poetismu a exotismu. Má jisté, z dnešního pohledu, rasové prvky.

POETISMUS K. BIEBLA
ZLATÝMI ŘETĚZY (1926), NOVÝ IKAROS (1929), MODRÉ STÍNY (1930)

SURREALISMUS K. BIEBLA
NEBE, PEKLO, RÁJ (1935), ZRCADLO NOCI (1939), BEZ OBAV(1951), CESTA NA JÁVU
(1958) Dílo Cesta na Jávu bylo vydáno posmrtně.
Sbírkou Zrcadlo noci reaguje K.Biebl na nacistickou okupaci. Během 2 SV. Konstantin Biebl básně
nevydával.
Próza K. Biebla byla publikována jen časopisecky pod vlivem poetismu. Neměla ale moc velký
význam. Snad jediné skutečné prozaické dílo K. Biebla je prozaický cestopis PLANCIUS, který byl
velmi ostře zaměřený proti kolonialismu.

„Až umřeme, staneme se květinami. Ve dne budeme lidem pro radost a v noci budeme sami“
Konstantin Biebl

FRANTIŠEK HALAS (1901-1949)

Tak jako usínají ruce tvé
vychládá hvězda za svítání
tak jako zavíráš své oči jímavé
pták křídla sklání
Tak jako dítě záhy odstavené
umírá zvolna smutkem záhadným
tak tvoje čelo steskem unavené
na spáncích schází stínem modravým

Tak jako blankyt bez bolesti
je první hvězdou zjitřený
tak tvoje tklivé něžné štěstí
krev ztrácí na mém mlčen
--- Ze sbírky Krásné neštěstí

František Halas byl především českým básníkem. Zprvu se vyučil knihkupcem. Jeho otec, dělník,
ho přivedl mezi komunistickou mládež, která ho velmi ovlivnila. Později, od roku 1921, pracoval pro
komunistický tisk, konkrétně pro noviny Rovnost. Jeho tvorbu velkým dílem ovlivnil Jiří Mahen a také
pobyt ve Španělsku, kde právě probíhala krutá občanská válka. Za 2. SV. přispíval ilegálně do novin
Rudé Právo. Po roce 1945 se stal předsedou Syndikátu českých spisovatelů a taktéž působil na
ministerstvu informací a jeho působení bylo v souladu s chováním aktivního komunisty. V letech 19451946 byl poslancem Prozatímního Národního Shromáždění za KSČ. Později, po návratu ze SSSR,
byl poměry u osvoboditelů pobouřen a zrovna tak se mu nelíbil nově nastolovaný prosovětský režim v
Československu.
Halasova poetika bývá některými popisována jako nelíbivá, nemelodická. Vítězslav Nezval mu vyčítal
opomíjení opravdového a jiskrného básnického řemesla. Jeho tvorba se však vyznačuje jazykovým
experimentátorstvím a výraznou metaforou. Jedním pólem jeho poezie je zapojení svého umění do služeb
celku, odtud snaha o prosté psaní s akcentem na sociální problematiku a druhým pólem je potřeba
vyjádřit své intimní, niterné prožívání světa, vědomí nicotnosti člověka a tušení blízkosti smrti. Často a v
odvážných polohách se v jeho básních objevují erotické motivy, opakovaně se vrací i motivy slova, řeči,
poezie.

Dílo FRANTIŠKA HALASE
SEPIE (1927), KOHOUT PLAŠÍ SMRT, THYRSOS (1932) Sbírku Thyrsos si František Halas vydal
na své vlastní náklady v počtu asi 130 výtisků. Sbírka je zaměřena na erotiku. HOŘEC (1934), STARÉ
ŽENY (1935), DĚLNICE (1936), DOKOŘÁN (1936), TORZO NADĚJE (1938) Torzo naděje je
antifašistická a antinacistická sbírka. V této sbírce reaguje na MNICHOVSKOU DOHODU a zbytečnou
a marnou československou mobilizaci v roce 1938. Staví se proti Velké Británii a Francii, které, nejenom
podle Halase, zavinili MNICHOVSKÝ DIKTÁT. Tyto velmoci, které jsme považovali za spojence
(Francie spojencem byla, dokonce vázaná smlouvou) označuje František Halas za zrádce a hlasitě volá
po odplatě, která se nikdy neuskutečnila.

V roce 1940 vyšel cyklus básní NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ. Jedná se o oslavný cyklus ke
120. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. V dalším protektorátním roce (1942) vyšla sbírka
LADĚNÍ. Po osvobození v roce 1947 byla vydána lyrizovaná próza JÁ SE TAM VRÁTÍM a v
roce1948 počin s názvem V ŘADĚ. Halasovo dílo A CO?, vydáno v roce 1957 je o pocitu zklamání z
vývoje v Československu po únoru 1948.
Dlouhodobé básnické sbírky, jež František Halas připravoval zůstaly nedokončené. Tyto projekty se
měly jmenovat POTOPA a HLAD.
František Halas byl také velmi dobrý překladatel. Překládal literaturu polskou, ruskou, maďarskou, ale
také bulharskou, slovinskou, či srbochorvatskou.

VLADIMÍR HOLAN (1905-1980)

Být milován! Tento sebeklam,
i když snad dosud je bezděčný
a jen v předtuše, hledá sobě rovného.
Brzy jej najde: je to zoufalství,
zatím opuštěné, ale jak potom
po celý život věrné,
i když miluješ! …

Vladimír Holan – Být milován, milovat...

Vladimír Holan je jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století. Je autorem intelektuálně
náročné reflexní a meditativní poezie. Po maturitě začal pracovat jako úředník, ale po nedlouhé době
odešel do předčasné penze a už se věnoval jen poezii.
V letech 1933-1938 působil jako redaktor UMĚLECKÉ BESEDY. V letech 1939-1940 pracoval jako
dramaturg divadla E.F. Buriana. Po 2. SV. V euforii ze sovětského osvobození vstoupil do KSČ. Brzy
však odmítl politiku KSČ a bylo mu znemožněno publikovat, ale básnického řemesla se nevzdal a psal
téměř každý den. Tato jeho tvorba mohla být vydána až v roce 1963, kdy se kulturní a všeobecné poměry
v Československu ustálily.
Holanova prvotina: BLOUZNIVÝ VĚJÍŘ je velmi silně ovlivněna poetismem.
Další dílo: TRIUMF SMRTI (1930) Tato sbírka byla ještě přepracována dvakrát, a to v roce 1936 a
1948. Rozdíly mezi jednotlivými vydáními jsou velmi výrazné.
Dílo 30. let: VANUTÍ (1932), OBLOUK (1934), KAMENI PŘICHÁZÍŠ (1937) Sbírka Kameni
přicházíš je o experimentální lyrice, kde se Holan zaměřuje na hledání nové poetiky, kterou se snaží
vyjádřit rozporuplnost a složitost okolního světa. Sbírkami ZÁŘÍ (1938) a ODPOVĚĎ FRANCII
reaguje na události v ČSR při konci 30. let. (Mnichovská dohoda, zrada spojenců, zejména Francie).

Během 2 SV. se Holan nemohl svobodně vyjadřovat. Jeho díla z válečné doby obsahuji velké
množství jinotajů a dvojsmyslů. Některá vyšla až po roce 1945. Za doby německé okupace napsal Holan
tyto hlavní počiny: SEN (1939), ZÁHŘMOTÍ (1940), PRVNÍ TESTAMENT (1940), CHÓR (1942),
ZPĚV TŘÍKRÁLOVÝ (1941).
Po skončení války oslavil Vladimír Holan osvobození ČSR sovětskou armádou a obyčejné hrdinství
jejích vojáků díly DÍK SOVĚTSKÉMU SVAZU (1945). Toto dílo je dosti patetickým poděkováním za
osvobození. Dále PANYCHIDA (1945), kde hlavním motivem je tryzna za padlé a umučené ve 2. SV.
Sbírka TOBĚ (1947) obsahuje soubor básní reagujících reportážní formou na válečné a poválečné
události. V díle RUDOARMĚJCI (1947) vykresluje Vladimír Holan portréty prostých sovětských
vojáků. Všechny uvedené sbírky vyšly později (1949) jako komplet v souboru s názvem DOKUMENT.
Holanova poválečná lyrická tvorba
Po roce 1948 nemohly Holanovy sbírky, až na vyjímky, vycházet. Jeho jméno se v české literatuře
objevuje někdy kolem roku 1962. Básnické sbírky 60.-70. let jsou naplněny úvahami nad nedokonalostí
lidského bytí a základními existenciálními otázkami. Lyrické sbírky jsou většinou odpoutané od reality a
zaměřené na lidské nitro. Časté jsou motivy smrti, absurdity života, nepříjemné a živočišné erotiky
kontrastující s čistou mateřskou a dětskou láskou. Holanova tvorba velmi ovlivnila generaci básníků
vstupujících do literatury v 60. letech 20. století.
Mezi nejzajímavější poválečné sbírky Holanovi patří tyto: BOLEST (psáno v 50. letech a vydáno v
roce 1965). Tuto sbírku Holan věnuje svým mrtvým přátelům, Josefu Čapkovi, Josefu Horovi a Františku
Halasovi. Dále jsou to sbírky TOSKÁNA (1963), MOZARTIÁNA (1963), NOC S HAMLETEM
(1964), NOC S OFÉLIÍ (1970), BEZ NÁZVU (1963), NA POSTUPU (1964), NA SOTNÁCH (1967),
ASKLÉPIOVI KOHOUTA (1970).

JAROSLAV SEIFERT (1901-1986)
Uprostřed města dlouhá řeka teče,
sedm mostů ji spíná,
po nábřeží chodí tisíc krásných dívek
a každá je jiná.
Od srdce k srdci jdeš zahřát si ruce
v paprscích lásky veliké a hřejivé,
po nábřeží chodí tisíc krásných dívek
a všecky jsou stejné.
Píseň o dívkách ---Jaroslav Seifert

Jaroslav Seifert patří k proletářským básníkům a byl také velmi silně ovlivněn poetismem. Patřil k
zakládajícím členům KSČ, avšak v roce 1929 ho ze strany vyloučili pro jiný náhled než mělo nové
stranické vedení. Ve 20. letech byl považovaný za hlavního představitele ČESKOSLOVENSKÉ
UMĚLECKÉ AVANTGARDY. Podílel se na vzniku a činnosti skupiny DEVĚTSIL. S Karlem Teigem
redigoval REVOLUČNÍ SBORNÍK DEVĚTSILU a promýšlel formulace avantgardních manifestů,
především pak MANIFESTU POETISMU. Z Devětsilu byl v roce 1929 taktéž vyloučen. V poezii
potom našel svůj vlastní osobitý hlas, který rozvíjel poměrně nezávisle na okolním literárním dění.
Doba válečná a poválečná
Během 2. SV. Jaroslav Seifert pracoval v Národní Práci jako redaktor. V poválečné ČSR se zapojil,
stejně jako řada dalších spisovatelů, do kampaně před volbami v roce 1946. Ve volbách podpořil
Československou Sociálně demokratickou stranu dělnickou. Únorovou politickou změnu neodmítal a
v anketě Lidových novin komentoval komunistické převzetí moci následovně.
„Vždycky jsem byl pro jednotu dělnictva, jak bych nevítal, jestliže tak dobrovolně a tak spontánně se
vysloví pro jednotu celý národ“
V poúnorové tvorbě se Seifert vrací ke smrti Edvarda Beneše a také ke Všesokolskému sletu. Odmítl
členství ve svazu ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ a další léta mu bylo znemožňováno
publikování a teprve po uvolnění poměrů v republice, jež nastalo po 20. sjezdu KSSS, se vrací na
oficiální literární scénu. Vychází mu dílo ŠEL MALÍŘ CHUDĚ DO SVĚTA. Tato sbírka byla pro
školní rok 1954/55 na seznamu knih čtenářské soutěže o FUČÍKŮV ODZNAK. V roce 1954 vyšla
sbírka MAMINKA, za kterou obdržel Státní cenu Klementa Gottwalda. Jeho dříve odmítaná tvorba,
například PÍSEŇ O VIKTORCE, z roku 1950 se dočkala znovuvydání. Veřejnou autoritu si Seifert
získal vystoupením na druhém sjezdu československých spisovatelů v roce 1956, v němž kritizoval
dosavadní kulturní politiku vůči nepohodlným autorům.
Dne 9. září 1968 vystoupil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy a své vystoupení v Československé
televizi uzavřel slovy: „Jako jsme si dali na podstavec první tank, který přijel v květnu 1945 do Prahy, tak
si vystavíme poslední, který opustí naši vlast“. Dne 17. ledna 1969, den po protestním upálení Jana
Palacha, veřejně vyzval lid, aby Palachův čin nenásledoval. Pro své občanské postoje i veřejnou autoritu
patřil Jaroslav Seifert mezi umělce, kteří postupně v období “normalizace“ upadli v nemilost. Seifertovi
bylo nabídnuto publikování, pokud nebude veřejně vystupovat a podepisovat žádné petice. Přesto
podepsal Chartu 77. V tomto období vycházela jeho díla především v samizdatu.
V roce 1984 obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu.
Počátky tvorby J. Seiferta byly ovlivněny proletářskou poezií MĚSTO V SLZÁCH (1921) a SAMÁ
LÁSKA (1923).

Seifrtovo období poetismu
NA VLNÁCH TSF (1929), SLAVÍK ZPÍVÁ ŠPATNĚ (1926), POŠTOVNÍ HOLUB (1929).

30. léta 20. století
JABLKO Z KLÍNA (1933), RUCE VENUŠINY (1936), JARO SBOHEM (1937).

Předválečné a válečné období
V roce 1937 publikuje Seifert cyklus OSM DNÍ o smrti a pohřbu TGM.
Dále jsou to díla: ZHASNĚTE SVĚTLA (1938), VĚJÍŘ BOŽENY NĚMCOVÉ (1940), SVĚTLEM
ODĚNÁ (1940), KAMENNÝ MOST (1944), PŘILBA Z HLÍNY (1945).

Poezie po roce 1945 (poválečné období)
RUKA A PLAMEN (1948), CHLAPEC A HVĚZDY (1956)

Proměna poetiky v 60. letech 20. století
V této době verše Jaroslava Seiferta zdrsněly. Jsou viděny přes jakési pomyslné “černé zrcadlo smrti“
Objevují se u něj existenciální motivy umírání a utrpení. KONCERT NA OSTROVĚ (1965),
ODLÉVÁNÍ ZVONŮ (1967), HALLEYOVA KOMETA (1967).

70. A 80. LÉTA 20. STOLETÍ
Jaroslav Seifert je v nemilosti a jeho dílo vychází v samizdatu. MOROVÝ SLOUP /1968-1970),
DEŠTNÍK Z PICCADELLY (1979), BÝTI BÁSNÍKEM (1983) Sbírka Býti básníkem je poslední
sbírka Jaroslava Seiferta. Je jakousi životní i uměleckou rekapitulací.

SEIFERTOVI PAMĚTI
HVĚZDY NAD RAJSKOU ZAHRADOU (1929) Jedná se o autobiografickou skicu ve které se
vyznává, jak hluboce ho ovlivnil poetismus a vzpomíná zde na své dětství a mládí.
VŠECKY KRÁSY SVĚTA (1979) Jde o prozaickou knihu, která je věnována jeho beletrizovaným
životním vzpomínkám.

VLADISLAV VANČURA (1891-1942)

„Chci žít, chci vidět, jak se střídá deštivé počasí se
slunečnými dny… chci vidět, jak sílí kmeny stromů.“

Vladislav Vančura

Vladislav Vančura byl prvním předsedou skupiny DEVĚTSIL, a to v roce 1920, přívrženec poetismu,
ve 30. letech členem Levé fronty a od roku 1921 členem KSČ. V roce 1929 byl za podepsání
MANIFESTU SEDMI ze strany vyloučen, tak jako i jiní nám známí spisovatelé a básníci.
Za okupace vedl spisovatelskou sekci VÝBORU INTELIGENCE – ilegální odbojová organizace při
komunistickém ústředním národním revolučním výboru)
V květnu 1942 byl za svou činnost zatčen a 1.června popraven.
„Až příliš dobře vzpomínám si na ten večer. Vladislav Vančura byl již několik týdnů zatčen a
týrán gestapem. Seděli jsme rozechvěni u rozhlasového přijímače, abychom vyslechli zprávy o
nových opatřeních nacistů a o vraždách, které slibovali. Když mezi prvními jmény popravených
ozvalo se jméno Vančurovo, vstali jsme jako vymrštěni hrůzou ze svých židlí a bez dechu jsme
strnuli. Vladislav Vančura! V tom jméně byla zasažena celá naše generace, byl v něm osud nás
všech. V tom jméně byla krvavě zraněna celá naše země“
--- Jaroslav Seifert
Vančurovo prozaické dílo je silně ovlivněno 1. SV., expresionismem, obsahuje celou řadu experimentů
a hledá nové způsoby vyjadřování. Pro jeho dílo je typický specifický jazyk a sloh, který napodobuje
větnou skladbu staré češtiny a usiluje o zvukomalbu.
Vančurův jazyk je celkově hodně bohatý a pestrý. Významné jsou jeho dva romány:
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ a PEKAŘ JAN MARHOUL.
Pekař Jan Marhoul je dílo, které lze považovat za nejlepšího reprezentanta meziválečné levicově
orientované avantgardní tvorby. Další díla vzpomenu jen okrajově, už byla zmíněna v jednom minulém
čísle ZHOŘ art. Tedy: POLE ORNÁ A VÁLEČNÁ (1925), ROZMARNÉ LÉTO (1926), POSLEDNÍ
SOUD (1929), HRDELNÍ PŘE ANEBO PŘÍSLOVÍ (1930) a MARKÉTA LAZAROVÁ (1931).
Vladislav Vančura napsal také ještě několik prozaických děl. Jsou to:
ÚTĚK DO BUDÍNA (1932), LUK KRÁLOVNY DOROTKY a KONEC STARÝCH ČASŮ (1934),
TŘI ŘEKY (1936), RODINA HORVATOVA (1938), OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO
(1939-1940).
Mezi povídkové knihy patří AMAZONSKÝ PROUD (1923), OBČAN DON QUIJOTE (1925),
KNĚZ GUDARY, KOSMAS a KUBULA A KUBA KUBIKULA (1931).
Z dramat Vančurových bych vzpomněl JEZERO UKEREVE (1935), JOSEFÍNA (1941) a
ALCHYMISTA (1932).

Další tvorba nebyla Vladislavovi Vančurovi dopřána. Jak už jsem se zmínil, byl zatčen Německou
nacistickou tajnou policií. Po zatčení následovalo dlouhé vyslýchání a mučení na jehož konci byl vynesen
rozsudek smrti. Zpráva o popravených byla vysílána protektorátním rozhlasem.

VILÉM ZÁVADA (1905-1982)

RŮŽE
Je zákon v tom či šprým,
že růže voní vždy tak krásně?
Ty růže snad jsou skvělý rým
na konci tajemné básně,
anebo div okultní
zhmotněný z jiného světa.
Tak málo se o nich ví,
a kvetou každého léta.
ze sbírky CESTA PĚŠKY

Vilém Závada se narodil v Hrabové u Ostravy v rodině dělníka v hutích. Vystudoval gymnázium a
poté se věnoval studiu filosofie. V letech 1930-1932 byl redaktorem časopisu ROZPRAVY
AVENTINA, potom v letech 1932-1937 redaktorem čtrnáctideníku LISTY. Brzy po květnu 1945
vstoupil do KSČ, což se brzy odrazilo i v jeho básnické tvorbě. V roce 1948 byl jmenován ředitelem
NÁRODNÍ A UNIVERZITNÍ KNIHOVNY a o rok později se této funkce vzdal. Po roce 1953 působil
jako redaktor a spisovatel z povolání.
V roce 1931 se oženil s Jaroslavou Hrejsovou, pocházející z významného evangelického rodu. Kvůli
sňatku změnil církevní příslušnost a z katolíka se stal členem Českobratrské církve evangelické.
Dílo Viléma Závady je velmi pesimistické, plné tragického životního pocitu. To pramenilo z vícero
faktorů. Otcovi předčasné smrti, vlastních prožitků z války a také mládí tráveného ve vyprahlém prostředí
ostravských šachet a hutí. Závadovo dílo lze označit až za militaristické a je v něm patrný silný vztah k
rodnému kraji.

Z díla Viléma Závady
PANYCHIDA (1927)
Slavnost za mrtvé, vzpomínky na 1.SV. Život zde vidí a vnímá jako naplnění bolesti a smutku. Používá
zde prvky tehdy vrcholícího poetismu, avšak místo víry v “krásu všech věcí“ objevuje tíži a tragiku
života.

SIRÉNY (1932)
Básně této sbírky jsou opět ponuré, temný životní pocit a pesimismus přerůstá až ve zhnusení života
samého, v barokně křečovitou apokalyptickou vizi rozkladu a zmaru světa. Závada ve své současnosti
spatřuje až “máchovskou“ nicotu.

CESTA PĚŠKY (1937)
V této sbírce je znát obrat v Závadově poezii v době ohrožení národní samostatnosti. Opouští dosavadní
naturalistický styl a začíná hledat hodnoty, které dokáží vzdorovat životní marnosti. Tady je nachází ve
všední práci obyčejných lidí a jejich přirozené solidaritě a také v úzkém sepětí s rodným ostravskem,
které se mu, aniž by ztrácelo hrůznou monumentalitu, stává zdrojem sociální a národní naděje.

POVSTÁNÍ Z MRTVÝCH (1946)
Ve sbírce povstání z mrtvých jsou shrnující básně z protektorátního období a první básně z doby po
osvobození. Básně ukazují obrazy válečné zkázy a také jsou vystřídány obrazy osvobození a
osvoboditelů.

MĚSTO SVĚTLA (1950)
Zde je patrný vliv poúnorových požadavků na socialisticky orientovanou tvorbu, který vnáší do
Závadových veršů schematismus, rétoričnost a didaktickou přímočarost.

POLNÍ KVÍTÍ (1955)
Sbírka v níž je místy násilná, ale cenná osobitá reakce na deformaci života padesátých let, způsobenou
kultem osobnosti.

JEDEN ŽIVOT (1962)
Zde Vilém Závada opět zniterňuje svůj básnický projev a obrací se k zásadnějším otázkám lidské
existence i k metaforickému bohatství svých tvůrčích počátků. Sbírka obsahuje básně, které se dotýkají
jeho rodného kraje.

NA PRAHU (1970)
Vrcholné dílo Závadovi poválečné tvorby. Přináší filosofující, nelítostnou, až drásající bilanci člověka
stojícího před branami smrti. Navzdory převážně osobní existenciální problematice se stala sugestivním
výrazem obecnějšího dobového depresivního pocitu úzkosti, strachu, beznaděje.

ŽIVOTE DÍKY (1977)
V tomto počinu se ukazuje umírněný optimismus Viléma Závady a taktéž vyrovnání se se životem.

Literatura pro děti od Viléma Závady
JDOU VOJÁCI JDOU, MÁM RÁD SVOU MAMINKU, PŮJDU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,
U MAMINKY, U TATÍNKA
Kromě vlastní tvorby překládal Vilém Závada (převážně poezii) z těchto jazyků: NĚMČINA,
RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA, RUMUNŠTINA, SLOVINŠTINA, SLOVENŠTINA, POLŠTINA,
BULHARŠTINA. S jazykovou pomocí odborníků na jazyky také: HEBREJŠTINA, PERŠTINA,
MAĎARŠTINA.
Vilémem Závadou můj příspěvek pro toto číslo čtvrté ZHOŘ – art - končí. Je to vlastně druhá část
celku, která pojednává o literatuře 1. poloviny 20. století. Ačkoliv, v mnohém, jsem tu pomyslnou hranici
poloviny překročil a dostal se až k 70. létům. Snad ne na škodu. V příštím, už jarním vydání, se pokusím
osvěžit ČESKÝ SURREALISMUS a SKUPINU SURREALISTŮ ČSR. Poté vzpomenu literaturu
legionářskou, levicově orientované autory, SKUPINU 42, prodemokratické autory a katolickou literaturu.

ZDROJ: internetové encyklopedie (Wiki), vlastní úvahy a studium.

Lumír Stehlík

OKÉNKO POEZIE LUMÍRA STEHLÍKA

NAPLNĚNÁ NADĚJÍ

A smrt - obcházela kolem
Kolem toho stavení- mého
Její sestry s úšklebkem - jí v pomoci byly
By dosáhla - cíle svého
Já vždycky- nechával
dvířka- otevřená do světnice
By šklebky- směly dál
Jejich procesí- přicházejíce
Dnes konám- činím - k Pánu se obracím
Nechť nepříjdou - ony krasavice
I osud prosím - ať vezmou si mě snad
Však za let sto i - více

PÍSEŇ SMUTEČNÍ
Ony končiny- ten kraj severní
Kraj- kde i lišky polární - mrazem zmírají
To z černých nebes - snášelo se - na mou hrud znamení
Znamení lásky- co tušilo - zlo že se utají
Dnes utíkám- vracím se- obcházím bludný kruh
Kruh co nikdy mě radost - štěstí nedá
A zítra co stane se - to ví snad jen Bůh
Bude to on- co zvěst o mém skonu - Ti předá

A PŘÍBĚH KONČÍ...
A příběh končí - je večer všech svatých
Ještě chvilka poslední je jako - dohasínající oheň
Kolik potkám ještě - lásek vratkých
Kolikrát pocítím paní zrady - výheň
Raději - už v koncích se vidím
Vše připravím - dokonale - a smrtku zavolám
Svůj život předávám - už věru ho neřídím
Možná - v srdcích nejbližších – tiše – teskně - zavolám

Ze zdrojů e-encyklopedií,
vlastní knihovny a za pomoci
svých úvah napsal pro čtenáře
časopisu ZHOŘ-ART

Lumír Stehlík

NOVÉ KNIHY

Aleny Klímové - Brejchové
Kniha připomíná příběhy českých hrdinek
Vážení přátelé,
i v letošním turbulentním covidovém roce jsem na Vás, mé čtenáře, nezapomněla a připravila jsem několik
nových článků a úvah.
Koncem roku 2020 vyjdou dvě nové knihy, a to sbírka básní "MÚZOVO LEHKÉ POLÍBENÍ" a

"ZÁZRAKY HYPNOTERAPIE".
Druhá jmenovaná pojednává o možnostech pomoci neplodným párům, jak pomocí hypnoterapie, tak na
klinikách, kde je prováděno umělé oplodnění. Kniha je psána povídkovou formou o léčebných kauzách zkušené
lékařky, zároveň léčitelky a hypnoterapeutky a je doplněna filozofickými úvahymi autorky o mateřství a jeho
peripetiích, ale i o životě a smrti. V třetí části jsou uvedeny autorčiny básně rovněž s tematikou mateřství. Je
doplněna ilustracemi známé malířky a básnířky Bedřišky Znojemské. Takto nezvykle konstruována se může stát
kvalitní součástí bestsellerové literatury.

ZÁZRAKY HYPNOTERAPIE

MÚZOVO LEHKÉ POLÍBENÍ

Po růžích mi voníš Lásko
vlahý klenote
jsi plod znásilněné dívky Země
rudou krví zalité...

Tobě…
Řekni mi řekni...
proč je mi s Tebou tak blaze a tiše
jako když ptáče pod křídlem dýše
proč Tě znám Lásko i když Tě nevidím
za duši odkrytou proč už se nestydím
Řekni mi řekni...
proč je mi s Tebou tak svěže a hebounce
jako když uléhám do květů na louce
proč když mne do modrých závojů zahalíš
už mne být člověkem nedrásá nebolí...
Řekni mi řekni...
proč je mi s Tebou tak sladce a úlevně
jak když se říčka z hor navrátí do země
Navrátí... vypaří... zaprší z oblaků
my dva jsme přesličná podoba Zázraku

BO.-žena

Královské Obdarovávání…
Pryskyřicí ještě voníš příteli náš
Rytíři Výšin… Strome vánoční
Posloucháš tlukot našich srdcí do třpytu i chladu oděn
a svůj úděl „Velké Služby a Oběti“ už znáš…
V hlubině tvé paměti ještě lesní tráva ševelí
Ještě slyšíš jak v mokřinách utichá žabí volání
i jak v pěně lesní tmy Tlení vzdechlo…
Ach postůj rozpažen v ochraně nad námi
Připomeň nám v této velebné chvíli lidský úkol náš
i Světlo, které ve dnech Slunovratu do kolébky slétlo
a až zazní naléhavá hudba Sfér
a pryskyřičná slova vzlétnou jako ptáci z tvého domu
my poklekneme na kamennou Tvrdost v pokoře
Slzami, tou božskou rosou, si Duši omyjeme …
…ohřejeme ji v dlaních planoucích Hvězd
co se v lidských očích zrcadlí… a podáme si ruce…
Pak uvidíš zázrak… Příteli náš… Velikáne výšin
Uvidíš, jak ve Svaté noci Láska v božské alchymii
tepající srdce na průzračný Démant přetaví
i jak si usměvaví lidé předají
ten do hebounké kůže zahalený
skvostný Dar…

Alena Klímová-Brejchová

Alchymie Velké Matky
(prosincová noc)

Snad sama Láska v tu noc sestoupila
ze svatyní Kosmu, lehkou chůzí houpavou
aby krásná jako mladá žena políbila
zástupy, co poklekly jí v úctě u nohou
Ta Krasavice nesla Dítě lidstvu jako Dar
a kryla ho vlastní září i vlasů záplavou
Jen ono smělo zvrátit zánik, žal a zmar
Světlem Naděje a Víry, co bude Nápravou
V té velebné noci Matka k „dětem“ sestoupila
aby Věčné dítě do kolébky Země znovu položila
aby vzdala se ho v nejvyšší své oběti…
A lidé slavili ten zázrak tony mnohohlasé písně
pláč byl štěstím, v katedrále nebylo už tísně…
Pak modlitbou byl Polibek a Mírem objetí

Krásné prožití Vánoc i naděje plných dnů kýženého
Slunovratu, pevné zdraví, harmonii mysli, důvěru, obnovenou
radost a šťastný vstup do jistě zajímavého roku 2021…

přeje ze srdce

Alena Klímová-Brejchová

S láskou BO.-žena, Vánoce 2020

SLOVO A ČAS

400. výročí bitvy na Bílé hoře
(Co bylo předtím a co bylo potom)
Tato bitva poznamenala na několik staletí život v Českých zemích, ale i v Evropě. Střetla se v ní česká
stavovská protestantská armáda proti dvěma armádám katolickým – armády císaře Svaté říše římské
Ferdinanda II. Štýrského a armády německé Katolické ligy. Prohraná bitva měla pro České země fatální
následky. Období, které po ní následovalo, označil spisovatel Alois Jirásek jako dobu TEMNA, což tak
učinil nakonec v názvu svého slavného románu. Jirásek velmi pečlivě studoval staré historické kroniky a
archiválie, takže vytvořil nepochybně realistický obraz té doby, prostředí, lidí a všech událostí. Právem lze
Jiráska nazvat i historikem. Termín TEMNO se natolik vžil do myslí historiků a našich dějin, že přetrvává
dodnes. O tragických důsledcích pro český národ, které následovaly po vítězství katolických vojsk se už
dnes málo hovoří. Jakoby se zapomnělo. Od této doby jistě uplynulo několik set let, takže v podání a očima
současných historiků, s ohledem na měnící se politické a mezinárodní současné evropské vztahy na mnohé
se zapomělo, mnohé se nepřipomíná, mnohé se zametá pod koberec a zlehčuje se.

Zdá se, že nejen Alois Jirásek měl bujnou fantazii, ale dokonce i František Palacký…. Nicméně –
PRAVDA VÍTĚZÍ - což je historické heslo na vlajce presidenta republiky – a to nikdy nezmizí. Jeho
autorem je Mistr Jan Hus, který ho komentoval slovy:
„Nade vším vítězí pravda, i když načas bývá poražena… A pokračoval: …. Pravda Páně je nadřazena
nad církevním kanonickým právem i světskou mocí….“ . Všichni dobře víme, za co Jan Hus položil svůj život
a tak jistě nemá smysl se detailně vracet k dějinám a příčinám husitského revolučního hnutí a husitských válek.
Jejich výsledkem byl logický odklon české šlechty, panstva ale i prostého lidu od loajality ke katolické víře,
která Husa nechala potupně upálit a odklon či opuštění věrnosti katolickému duchovenstvu a pomalý příklon
k evangelické víře s diametrálně jiným přístupem k bibli a k církvi. Jaké jsou rozdíly mezi těmito vírami – nelze
se bohužel na jedné či dvou – tří – čtyř stránkách rozepisovat. Materiálů je tolik, že bychom mohli studovat do
konce života. V každém případě je ale na prvním místě třeba vidět /kdyby nic jiného/ skromnost a neokázalost,
která v evangelickém hnutí dodnes vládne a skutečnost, že loajalita, důvěra k Bohu a k bibli převládá
v evangelickém hnutí více než k církvi samotné. Vyznavačů zakázané evangelické víry bylo v českých zemích po
upálení Mistra Jana více a více, takže se postupně staly české země nekatolické – protestantské.

Doba politicky, nábožensky i mravně dozrála tak, že
protestantský kazatel Martin Luther usiloval svou filosofií o
reformaci katolické církve a získal na svou stranu i tzv. české
stavy, tj. českou šlechtu a vyšší měšťanstvo, převážně kališnické.
Protireformační katolické duchovenstvo se postavilo na odpor
proti českým evangelickým stavům a zakázalo jejich sjezd
v květnu roku 1618. Tak vzniklo první české stavovské povstání
proti katolickým Habsburkům, které nakonec vyvrcholilo
pražskou druhou defenestrací v květnu 1618. Defenestrace se
stala v podstatě signálem ke vzniku českého reformačního hnutí
a ke zrodu Jednoty bratrské, vedené evangelickým
duchovenstvem. Vojenské střetnutí mezi českými stavy a
katolickým duchovenstvem bylo neodvratné a vyvrcholilo bitvou
na BÍLÉ HOŘE v neděli 8. listopadu 1620 (neděle). Česká
vojska
byla ale poražena. Příštím rokem následovaly postihy
Smetání místodržících na hradě Pražském r. 1618.
Romantická malba Karla Svobody z roku 1844
jeho účastníků, včetně popravy 27 českých pánů na
Staroměstském náměstí v roce 1621. Byla to nepřiměřeně krutá a
tragická pomsta Habsburgské dynastie vůči českým stavům a českému protestantskému hnutí.
Po Bílé Hoře se museli evangelíci (většina národa) buď vystěhovat nebo přijmout katolickou víru svého
panovníka. Přesto mnozí dál tajně a pod hrozbou
přísných trestů vychovávali své děti ve víře svých
otců…. Evangelické církve byly časem opět
povoleny až vydáním tolerančního patentu v
roce 1781, ale ještě dlouho potom byly trpěné a
potlačované. Příkladem nezměrného utrpení ale i
odporu vůči habsburské rekatolizaci je život
posledního biskupa Jednoty českobratrské - Jana
Amose Komenského. Členové jednoty bratrské
zdůrazňovali trojí ideál evangelické víry „víra,
láska a naděje“ se silnějším důrazem na
praktický křesťanský život, než na učení a
církevní tradice. To byl jeden z mnoha důvodů
(včetně odkazů husitského a kališnického hnutí)
proč evangelické modlitebny nesměly mít věže,
zvony ani klenutá okna, proč se pálily a ničily
SMÍRČÍ KŘÍŽ V PRAZE 6 - Alej exulantů
české evangelické knihy, atd. Teprve po roce
1861 se staly evangelíci plnoprávnými občany,
ale již nikdy u nás evangelická církev nezískala takový vliv na veřejné dění, jaký měla v 15. a 16. století. Tři
sta let trvající poroba, germanizace a rekatolizace českého národa, násilné i nenásilné znovuobracení nekatolíků
(evangelíků) na římskokatolickou víru zanechalo své stopy. Síla a touha po vlastní národní svébytnosti byla ale
nezlomná, byla silně ovlivněna francouzskou osvícenskou revolucí a vyvrcholila obdobím českého intelektuálního
hnutí, které konečně demonstrovalo své touhy díky např. generaci ND (Národní divadlo).
Do této doby státní moc, armáda a samozřejmě i církev, udržovaná a řízená katolickými Habsburgy, ovládala
naši zemi až do roku 1918, kdy vznikla po konci 1.sv.válce konečně samostatná Československá republika…
ZÁVĚR:
K nastolení míru mezi katolíky a protestanty vedla ku dnešní současnosti dlouhá cesta. Symbolizovat
ho má KŘÍŽ SMÍŘENÍ, který odhalili v listopadu tohoto roku (v Aleji Českých exulantů nedaleko bojiště
na Bílé hoře, která je dnes součástí Prahy 6), zástupci obou církví. Kříž stojí na místě, kde české šlechtice
protestantského smýšlení porazily katolické armády. Má připomínat, že nikdo by neměl trpět kvůli své
víře. Vyrobil ho německý benediktinský mnich a umělecký kovář Abraham Fischer. Tvoří ho dva ocelové a
jeden titanový kříž. Dva zrezivělé kříže představují znesvářené strany: minulost a bolest. Třetí rameno je
čisté a modré a odkazuje na smíření.

Génius, kterého nám závidí celý svět
Češi připomínají sobě a světu
350.výročí smrti J.A.Komenského
V souvislosti s politickými, ekonomickými, náboženskými a kulturními událostmi, které následovaly po Bílé
hoře, ale i se současnou celosvětovou kovidovou pandemií, jsou filosofické, humanistické a pedagogické
myšlenky J.A.Komenského natolik aktuální a významné, že nelze si je nepřipomenout. Pro český národ pak na
prvním místě. Jeho dramatický život všichni dobře známe, stejně tak jako jeho spisy. Svým způsobem jsme prošli
ve školách v rámci povinného vzdělávání i vyučovacími metodami, jejichž základy položil právě on. Život
Komenského je bezprostředně spjat s pobělohorskýmI událostmi, které se podílely na jeho osudu.
Z Komenského životopisu vyjímáme právě onu pobělohorskou etapu, která ho krutě poznamenala, nicméně
podílela se významně na jeho výjimečné tvůrčí, vědecké tvorbě.

České stavovské povstání, zahájené 23. května 1618 známou defenestrací, otevřelo cestu k válce, jež trvala 30 let
a pro český národ měla tragické důsledky. Na samém jejím počátku žil Jan Amos Komenský ve Fulneku, kde byl
rektorem bratrského sboru a učitelem místní školy a kde také založil rodinu. Za pobytu ve Fulneku (1618–1621)
Komenský dále studoval a rozšiřoval svůj duchovní obzor.
Během působení ve Fulneku si vytvořil svůj vztah ke katolické straně ve městě, jejímž střediskem a oporou
byl klášter augustiniánů. O „pastýři“ beránků, jak jej nazývali němečtí katolíci, se hodně dovídáme i ze zpráv
napsaných místním kronikářem Felixem Jaschkem.

Například i o tom, že Komenský pěstoval ve Fulneku včelařství. Komenský stále sledoval politický vývoj,
který vyvrcholil v roce 1620 porážkou českých stavů na Bílé hoře. Brzy po bělohorské bitvě vtrhli do Fulneku
císařští Španělé. Zpustošili město a s ním i budovu bratrského sboru a školy.
Podle místních pověstí se Komenský až do konce roku 1621 skrýval v Oderských vrších v blízkosti hradu
Vikštejna a poté v roce 1622 na žerotínském panství v okolí Velkých Losin. V roce 1622 jej postihla osobní
tragédie, zemřela mu manželka Magdalena i se
dvěma syny na následek epidemie.
Komenský, neustále vystavený jako bratrský
duchovní riziku prozrazení a vydání do rukou
císařským vojákům, našel útočiště na panství Karla
staršího ze Žerotína, ve východních Čechách,
Brandýse nad Orlicí.
V roce1623 ve Fulneku,v jeho
bývalém
působišti byla jeho knihovna s rukopisy veřejně
spálena na fulneckém náměstí. K překonání určité
psychické krize přispěl i Komenského sňatek s Marií
Dorotou Cyrillovou v roce1624
Komenský se v této době dostal do popředí Jednoty
bratrské. V jejích službách vykonal v letech 1625–
1626 mnoho důležitých cest, jejichž cílem bylo
připravit organizaci emigrace členů Jednoty bratrské
a získat politickou a morální podporu v zahraničí.
Podílel se i na záchraně žerotínské knihovny v
Náměšti nad Oslavou a kralické tiskárny, která byla
SOCHA J.A.KOMENSKÉHO od ak.soch. Vincence Makovského
úspěšně převezena do slezské Vratislavi. Nicméně
před vstupem do Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě.
byl stále pronásledovaný, takže uprchl až do
polského Lešna, které se stalo útočištěm Jednoty bratrské již od dob první perzekuce v roce 1547.
Protireformace a pronásledování členů Jednty bratrské a evangelíků však sílilo. Valdštejnova vítězství upevnila
císaře Ferdinanda II. Habsburského na trůnu natolik, že se rozhodl definitivně vyřešit českou otázku v habsburský
prospěch. Císař patentem z 31. července 1627 nařídil nekatolickým stavům
se buď vyprodat a vystěhovat do šesti měsíců ze země, nebo přestoupit ke
katolictví. Proto Komenský se svou rodinou opustil vlast a společně s
dalšími věrnými odchází do Lešna, kam všichni dorazili v únoru roku 1628.
K osobnostem, které musely emigrovat do zahraničí v důsledku
pobělohorských událostí patřil i Václav Hollar, vynikající český rytec a
grafik, Karel Škréta neméně významný malíř a další…. Hollar se také s
Komenským setkal ale k ilustracím slavné ORBIS PICTUS bohužel nedošlo
– jak bylo Komenským zamýšleno.
Odchodem Komenského do vyhnanství se uzavřelo jedno významné období
v jeho životě a díle. Komenský strávil v Lešně během tří dlouhodobých
pobytů celkem 19 let života a toto město se stalo jeho druhým domovem.
Zejména jeho první, nejdelší pobyt v letech 1628–1641, byl dobou jeho
velkého tvůrčího rozmachu. Komenský zde začal vyučovat na vyšší bratrské škole. Svoje úsilí soustředil na
přípravu učebnic a metodologické a jazykovědné studie. Na počátku třicátých let, zvláště když v roce 1630
Švédové úspěšně vstoupili do války proti Habsburkům, českým exulantům vysvitla naděje, že se budou moci brzy
vrátit domů. Když však roku 1632 byli Sasové, spojenci Švédů, vytlačeni císařskými vojsky z Prahy a Čech a
když padl švédský král Gustav II. Adolf, slibující protestantům osvobození z područí Habsburků, možnost
Komenského na brzký návrat do vlasti se vzdálila. Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu, vyjednávajícího
za zády císaře o možné dohodě se Švédy a Sasy a dokonce i s českými emigranty, zmařilo naděje českého
exilu….. Během svého exilového vyhnanství se dostalo Komenskému mnoho poct od významných státníků a
politiků a pozvání k pedagogickému a filosofickému humanistickému poradenství, směřujícímu ke tvorbě tzv.
pansofie (celosvětového všehomíru).
Komenský se pravděpodobně (zcela určitě) setkal i s Rembradtem, neboť žili v Naardenu v jedné společné
ulici.

Je nepochybné, že Rembrandt vytvořil i Komenskému portrét.
Stejně tak měl s Rembrandtem společného lékaře, byl to dr. Tulp,
kterého známe z obrazu „Anatomie dr.Tulpa“….
Komenský zemřel ve věku 78 let dne 15. listopadu 1670. Byl
pohřben 22. listopadu v Naardenu v kostelíku náležejícím valonské
církevní obci. V letech 1935 až 1937 upravila naše republika bývalý
valonský kostelík na důstojné mausoleum.

ANATOMIE DR.TULPA –
Obraz od Rembrandta Harmenszoon van Rijn

Komenský zanechal po sobě množství vědecko-naučných
zejména pedagogických spisů, z nichž téměř všechny jsou
nadčasové a realizace jejich myšlenek potřebné v každé době
– jak dnes tak i v budoucnosti.
Dílo J.A.Komenského motivovalo i české umělce ke tvorbě
jeho portrétů a soch, bylo napsáno mnoho odborné a
badatelské literatury, bylo založeno mnoho muzeí a ústavů, jež
se zabývají odkazem a dědictvím v jeho učení.

BUSTA J.A.KOMENSKÉHO
NA NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

SOCHA J.A.KOMENSKÉHO V KOLÍNĚ

VÝSTAVY – KONCERTY

!! – ČTĚTE – ČTĚTE - !!

ChADIMOVU FOTOREVUI
- Zpravodaj o českých výtvarnících
- POZVÁNKY na VÝSTAVY
a další zajímavosti v roce 2020
Galerie G-Ž, Chadimova Fotorevue - výstava BALÍČEK.html

http://www.fotorevue.org

Chadimova fotorevue

Vydávám již po mnoho let časopis
, který je o výtvarnících a pro zájemce o výtvarné umění. Nazývám to procházkou
uměleckým lesem, při které se občas zastavíme u kmene, kmínku nebo plaňky. Většinou jsou to reportáže z vernisáží výstav, ale i medailonky již známých
výtvarníků. Dozvíte se zde o připravovaných výstavách a můžete si i prohlédnout dosud vydaná čísla dle jednotlivých ročníků.
Přístupová adresa :

http://www. fotorevue. org

Hradecká Galerie moderního umění
změnila tradiční koncept expozic
Výstava má člověka naučit číst umění, domnívají se galeristé z Hradce Králové a obnovují koronavirem zastavený
provoz Galerie moderního umění zbrusu novou expozici. Ve dvou patrech provede návštěvníka českým moderním uměním
od přelomu 19. a 20. století až po současnost. Ovšem žádné chronologické řazení stylů, nýbrž specifický charakter tvorby
vybrané dvacítky umělců a umělkyň.
„První část se nazvaná Minulé století – dvacet osobností se zvolenou metodou přibližuje renesančnímu názoru, podle něhož
originalita projevu autorů utváří podobu umění dané epochy,“ naznačila motivaci při koncepci výstavy její autorka Petra
Příkazská.
Návštěvník prochází expozicí jako knihou, jakýmsi 3D atlasem, v němž nechybí texty, citáty, ale hlavní roli samozřejmě hrají
výtvarná díla. Při výběru dvacítky konkrétních autorů byl kladen důraz i na jejich vztah s Hradcem Králové, potažmo
regionem východních Čech. Velká pozornost je v rámci výstavy věnována ženám, které právě v minulém století dosáhly určité
rovnoprávnosti. „Vedle děl známých umělkyň, mezi něž patří Toyen, Adriena Šimotová, či Věra Janoušková, jsou zastoupeny
i práce autorek, které zatím stojí spíše stranou oficiálních dějin umění, jako Jitka Svobodová nebo Augusta Nekolová,“
dodala Příkazská.

Zvukový záznam kresby
Vedle jedné zápůjčky z Národní galerie a pardubické
Východočeské galerie jsou vystavená díla majetkem
Galerie moderního umění. Jen ještě jeden exponát se
vymyká. Zapůjčil ho Milan Grygar, výtvarník, který v
60. letech začal experimentovat s dalšími vjemy
výtvarného díla.
„Díla vnímáme především jako daný předmět. Ale ony
se neobjevily z ničeho nic. Vznikaly a tento zrod byl
provázen zvuky, například tahů štětcem. Právě Milan
Grygar se zaposlouchal do zvuku dřívka, kterým tvořil

Kurátorka a autorka výstavy i katalogu MINULÉ STOLETÍ
Petra Příkazská -

kresbu a začal to nahrávat. Takže jeho výtvarné dílo
nyní existuje jak v tradiční kresebné podobě, tak i ve
zvukové stopě. A takto autentická nahrávka je rovněž

součástí expozice,“ upozornila Petra Příkazská.

Posledních padesát let
V dalším patře, které je věnováno umění současné střední a mladé generace, se prostorové řešení expozice proměnilo.
„Někdy od konce 60. let vstupují do výtvarného umění nové typy médií a způsoby uměleckého vyjadřování jako performance,
videa nebo fotografie. Proto jsme se rozhodli, že dominantním prvkem tu budou dva boxy uprostřed prostoru. Jejich cílem je
prezentace prací pohyblivého obrazu,“ prozradil architekt Tomáš Svoboda.
Autorem koncepce této části, nazvané Posledních padesát let, je kurátor Tomáš Pospiszyl.
„I on téma pojal netradičně. Především opustil pokusy vyprávět příběh současného umění chronologicky nebo na základě
vývoje forem. Ostatně vzrůstající různorodost výtvarných projevů nám brání nalézt v něm jednotný vizuální styl. Expozici
proto uspořádal spíše tematicky nebo jako slabikář různých přístupů a tendencí současné umělecké tvorby s důrazem na
rozmanitost jazyka jednotlivých autorů a autorek,“ míní ředitel galerie František Zachoval s tím, že diváci tu zhlédnou jak
díla tradičně prezentovaných autorů, jako Milan Knížák nebo Margita Titlová, tak i práce mladých umělců: Matyáše
Chocholy, Anny Hulačové a dalších.

Akvizice za pět milionů
Podstatná část vystavených děl pochází z nových akvizic. Díky příspěvku ministerstva kultury zakoupila galerie v posledních
dvou letech 184 děl současných umělců za více než 5 milionů korun. Řada nově získaných děl spadá právě do kategorie
pohyblivého obrazu – mezi nimi například Modely vesmíru Zbyňka Baladrána nebo Večeře s Malevičem Daniela Pitína.
Obě dlouhodobé expozice budou přístupné do září 2023.

V Praze – Národní galerii - začíná největší výstava obrazů
Rembrandta Harmensze van Rijn.
Národní galerie ukáže díla z celého světa
REMBRANDT: PORTRÉT ČLOVĚKA
16. LISTOPAD 2020 – 31. LEDEN 2021
Tak konečně máme tuto světově reprezentační výstavu u nás v Praze a nemusíme se trmácet do Vídeňského
Albertina. I když je toto vídeňské umělecké supercentrum vzdálené takřka jen cobys kamenem dohodil.

Rád do Vídně jezdím, ale přece jen „doma je doma“ a
nemusím svou školní němčinou pracně překládat to, co
mne nejvíce zajímá. Do Prahy to mám sice dál než do
Vídně, zato ale nejsem nijak časově ani solventně
významně omezený. Národní galerie nás totiž mile
překvapila. U příležitosti 350. výročí úmrtí jednoho z
nejvýznamnějších nizozemských malířů Rembrandta
Harmensz van Rijn (1606 Leiden – 1669 Amsterdam)
připravila společně s Wallraf-Richartz-Museem v Kolíně
nad Rýnem tuto Rembrandtovu reprezentativní výstavu.
Ústředním a motivujícím dílem výstavy je portrét
Učence ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha z
roku 1634. Tedy z období naplněného pro Rembrandta
úspěchem jak v profesním, tak v soukromém životě.
K samotnému obrazu, který dominuje této výstavě, je
třeba řící následující: Zobrazený učenec – jeho portrét
nezachycuje jen fyzickou podobu neznámého muže, ale
zachycuje t dramatický duchovní život portrétovaného
starce. Díky výrazu tváře tak obraz vypráví bohatý příběh,
čímž
samotnou malbu Rembrandt staví na úroveň malby
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 Leiden - 1669 Amsterdam)..
historické. Výstava se tak s pomocí dalších
PORTRÉT UČENCE
Rembrandtových děl, i s pomocí prací jeho současníků i
následovníků (Jan Lievens, Gerrit Dou, Ferdinand Bol, Govaert Flinck či Christopher Paudiss), pokusí přiblížit
vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám. Poznání
Rembrandtovy tvorby nikdy nemůže být úplné bez grafiky a kresby, jelikož zejména grafice se Rembrandt
věnoval se stejnou intenzitou a invencí jako malbě a právě proto je pracím na papíře věnována stejná
pozornost jako malbě.
Epilog výstavy potom nabídne moderní pochopení Rembrandtova díla v tvorbě předních současných umělců.
Jejich autorská intepretace pražského Učence ve studovně ukazuje, že Rembrandtovo dílo je i více než tři sta
padesát let po umělcově smrti stále zdrojem inspirace.
Výstava představí řadu prvotřídních děl zapůjčených
nejen z významných tuzemských i světových muzeí a galerií,
jako je například Moravská galerie v Brně, Arcibiskupství
olomoucké, Královská kanonie premonstrátů na Strahově,
The Metropolitan Museum of Art New York, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Rijksmuseum
Amsterdam, Museo Nacional del Prado a Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, The National
Gallery London, Staatliche Kunstsammlungen Dresden či
vídeňská Albertina, ale i od soukromých zapůjčitelů. Záštitu
nad výstavou převzal: J. E. Kees J. R. Klompenhouwer
velvyslanec Nizozemska v České republice. ýstavu děl
slavného nizozemského malíře Rembrandta van Rijna
navštívilo za prvních několik dní na naše tuzemské poměry
nebývale mnoho lidí. Mluvčí pořádající Národní galerie
Praha Eva Sochorová, nás informovala, že za prodloužený
víkend výstavu denně navštívilo v průměru téměř tisíc lidí.
Pořadatelé s a ostraha s ohledem na platná hygienická
opatření nepouštějí najednou do expozice více než 100 lidí.
Výstava se návštěvníkům otevřela 25. září a potrvá do konce
ledna. (Kinského palác).
Použito textů z i-stránek: Anja Ševčík, Lucie Němečková,
Blanka Kubíková a další

Rembrandt Harmenszoon van Rijn:
SASKIA UYLENBURGHOVÁ
jako dívka, 1633.

Vás srdečně zve na kocerty v září 2021:

Telefon: +420 775 495 495
GALERIE SELAVÍ ŠUMICE – č.p.110
Slavnostní otevření
15.ledna 2021 - 15.00 hod. - Výstava potrvá do 15.dubna 2021
Výběr a expozice ze stovek originálů grafických listů z našich soukromých sbírek
Vám představí díla:
ALENY ANTONOVÉ
TOMÁŠE BÍMA
HELENY CEJNAROVÉ
VOJTĚCHA CINYBULKA
MIROSLAVA HOURY
VLADIMÍRA KOMÁRKA
MILOSLAVA LHOTSKÉHO
FRANTIŠKA MICHÁLKA
a
JOSEFA WEISERA
Těšíme se na Vaši návštěvu
kterou ohlásíte předem na tel.
+ 420 723 920 492

Srdečně zve redakce ZHOŘ-ART

ČESKÁ GRAFIKA
Stručný vývoj české grafiky od nejstarších dob až po dnešek
Úvodem:
Jednou ze součástí edičního plánu nakladatelství ART-TISK je
pokračování ve vydávání e-časopisu ZHOŔ ART. V roce 2021 bude i
nadále pokračováno v již „zaběhlých“ rubrikách, z nichž některé obsahem i
odborností na sebe navazují, jiné budou tvořit nové poznávací cykly. Tímto
čtvrtým číslem doznívajícího roku 2020 a úvodním slovem v něm
obsaženým, zahajujeme několikadílné pokračování e-cyklu na téma ČESKÁ
GRAFIKA. V podstatě jde o seznámení se s dějinným nebo lépe řečeno
historickým vývojem grafiky, jako jedné z mnoha nejstarších výtvarných
technik.
Samozřejmě půjde zde o stručný souhrn faktů, snad s výjimkou
nejmodernějších poznatků, objevů a uplatnění v grafickém počítačovém
designu, v užití elektrotechniky v typografii a polygrafickém průmyslu
apod. Grafický design dosáhl ohromných technických pokroků právě díky akceleraci a překotnému vývoji
výpočetní techniky. V tomto smyslu bylo dosaženo mnoho pozitiv, leč tento
Iluminovaný rukopis LIBER VIATICUS
pokrok má i své negativní stránky, které spočívají v plíživém opouštění od
Breviář Jana ze Středy,
asi z první poloviny
ověřených tradičních ručních technik.
14.století.(Modlitební kniha)
Důsledky jsou patrné ve snadné technické reprodukci, okem naprosto
dokonalé, ale znehodnocené snadno a nevšedně rychle dosaženým obrovským tiskovým nákladem. Ještě koncem
minulého století byla ruční grafická práce dílem upracovaných rukou sazečů, rytců, tiskařů a širokého pracovního
kolektivu u složitých tiskařských strojů. Nakládání s barvami a s kyselinami se neobešlo bez znečištění rukou,
pracovního
a
ochranného
oděvu…..
Byla to náročná „černá“ práce,
které se nebylo možné vyhnout.
Dnes je moderní tiskařská
práce
téměř
hudbou
pro
pracovníky obsluhující stroje
ovládané špičkovou elektronikou.
Trochu řečeno s nadsázkou – na
začátku tiskařského stroje stačí jen
klikat do PC klávesnice, sedět u
práce s kravatkou a s cigaretkou
místo pracovních plášťů, popíjet
kafíčko a čekat až se na konci
tohoto úžasného agregátu objeví
hotový list a po něm další a
další,….
Bohužel tato supertechnika
pronikla i do řad tvůrců umělecké
grafiky. Otázkou je, zda se vůbec
tato grafika dá označit jako
umělecká.
ROZEVŘENÁ ILUMINOVANÁ RUČNĚ PSANÁ A ŠITÁ KNIHA
V podstatě jde o tzv. techniku
CAD - computer-aided design,
čili přeloženo do češtiny – jde o počítačem podporované projektování.
Zejména u tvůrců a sběratelů XLIBRIS se setkáváme s technikou označenou ve zkratce CRD čili computer
reproduction design, nebo zkratkou CGD znamenající v angličtině computer generated design .

S pomocí počítačů lze takto
vyprodukovat a vytisknout téměř
libovolný počet grafických návrhů
– projektů, poměrně v rychlém a
krátkém čase a dokonce i
v pokojovém, čistém domácím
prostředí.
Vtip spočívá také v tom, že tuto
techniku mohou ovládat (a také že
ovládají!!!) i mladí studenti –
teenageři, kteří o grafice a jejích
technikách neví absolutně nic. To
samozřejmě konkuruje zkušeným
tvůrcům klasických grafických
technik, v mnohých případech i
kompromituje a znehodnocuje
jejich poctivé pracné a časově
ĎÁBLOVA BIBLE – CODEX GIGAS - 890×490 mm - váha 75 kg
náročné úsilí.
Největší ručně šitá, psaná a iluminovaná kniha na světě, psaná ve 13. století v klášteře v
Elektronika v počítačové práci Podlažicích u Chrudimi a ukradená za třicetileté války švédskými vojsky. Dnes uložena v
čím dále tím více ohrožuje Královské knihovně ve Stockholmu a přes opakované snahy se ji nepodařilo získat zpět.
uměleckou klasickou grafiku a
snaží se jí vytlačit – bohužel tento trend je stálý, navýsost potřebný a má skvělou budoucnost, neboť jí napomáhá
věda a čas. To už však není předmětem našeho zájmu o dějinný a historický vývoj umělecké grafiky.
V následujících číslech se budeme zajímat vývojem grafiky a jejího uměleckého projevu od nejstarších dob až
do přelomu IXX. a XX. století. Snad tento proces lze ukončit ve druhé polovině XX.stol., neboť po něm již
následuje zcela jiný technický vývoj, řekněme proud uplatňující počítačové projektování. Jím končí všechno to, co
nám bylo ve školách vštěpováno… T.j. precisní práce s trojúhelníky, pravítky, kružidlovými soupravami, ruční
rýsování geometrických obrazců v předmětu deskriptivní geometrie, axonometrie, projektování architektonických
zadání… To všechno je pryč a je nahrazeno úplně jiným světem, který urychluje naše poznávání atd. Leč u umění
je vývoj zcela jiný.
Chce snad někdo nahradit housle jiným dokonalejším strunným nástrojem? Je snad někdo, kdo by chtěl
zdokonalit klavírní křídlo, nebo sestrojit dokonalejší klarinet než ten, který známe?.... lze zdokonalit techniku
leptu nebo dřevorytu? Tak to by asi nešlo!
Grafika – to je dílo zrozené z citových prožitků,vytvořené
vlastníma rukama umělce kresbou, rytím a leptáním
v přírodních materiálech, tj. v kovu, ve dřevě, na kameni.. a
je rozmnožitelné tiskem.
Grafika je umění prastaré a je zahaleno do zvláštního
tajemství, je to úžasná cílená dovednost vycházející nejen
z talentu a nadání, ale také z praktické zručnosti. Jejím základem
je kresba uplatněná zpočátku jako doplňující knižní ilustrace.
Budeme ji nedříve hledat ve starých iluminovaných
rukopisech.
O tom všem velmi zajímavě pohovoříme v příštích číslech na
pokračování zejména ve vztahu k české grafice.

RUČNĚ PSANÁ INICIÁLA
(INICIÁLY - zdobená začáteční velká písmena)
byly postupně nahrazeny technikou dřevořezu a
následným tiskem. Což předznamenalo objev a
začátek rozvoje nového výtvarného oboru - grafiky

O.P.

BOHÉMOVÉ A JEJICH KONFRONTACE
LEOŠ JANÁČEK vs. KAREL KOVAŘOVIC
Když jsem přišel na myšlenku přiblížit Vám, našim čtenářům, některé konfliktní ale i tragické střety
mezi umělci (dříve i dnes), nebylo pro mne jednoduché vybrat si příklad netypičtější. V minulém čísle ZHOŘe
č.3, jsem tuto kapitolu zahájil známým ale nešťastným osudem Goghova přátelství s Gauguinem. Asi proto, že je
nejznámějším, i když jsou konflikty známé i z dávnějších dob, příkladně z epochy středověké a renesanční, kdy
názorové střety na umění mezi papežským dvorem a vyvolenými umělci byli na denním pořádku. Přešel jsem
tedy několik století a lze vypozorovat, že názorové, ideové a samozřejmě i odborné střety mezi umělci jsou stále.
Nejenom že jsou, ale i budou – to je zákonité. Jinak by nemohl existovat vývoj a pokrok kupředu. Hledání nového
a lepšího – není bezbolestné. V oblasti umělecké není tomu jinak. Ze všeobecně nejznámějšího malířského
konfliktu mezi Goghem a Gauguinem přecházím pro změnu do světa hudebního, v němž nacházíme poměrně
dlouhodobé a nešťastné nedorozumění mezi Karlem Kovařovic, šéfdirigentem Národního divadla v Praze a
zakladatelem klasické hudební moderny - skladatelem Leošem Janáčkem. Předmětem mnohaletého sporu mezi
těmito bezesporu hudebními genii, byla Janáčkova opera JEJÍ PASTORKYŇA. Nejdříve však ve stručnosti
několik stěženích životopisných informací o obou dvou.
LEOŠ JANÁČEK - (*3. 7. 1854 Hukvaldy – †12. 8. 1928 Moravská Ostrava)
Leoš Janáček patří do generace české hudební moderny!!!
Narodil se jako deváté dítě Jiřího a Amálie Janáčkových, kteří měli celkem čtrnáct
potomků. V roce 1865 ho rodiče poslali na klášterní školu do Starého Brna jako
fundatistu (žák, jehož studium bylo hrazeno z odkazů ve prospěch kláštera), kde se
hudebně vzdělával pod vedením Pavla Křížkovského Po absolvování německé
reálky (1866 až 1869) studoval na brněnském Slovanském učitelském ústavě (1869
až 1872, a poté působil v Brně jako sbormistr.
V roce 1874 odešel do Prahy, kde do roku 1875 pokračoval ve studiu
na varhanické škole. Tam se spřátelil s Antonínem Dvořákem. V roce 1876 byl
sbormistrem proslulého českého spolku Umělecká beseda. Dalšího hudebního
vzdělání se mu v následujících pěti letech dostalo v Lipsku a Vídni…. Janáčkův styl
je velmi osobitý a originální. Je ceněn především pro nezvyklou melodiku,
vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska.
Ve světě je známý hlavně díky svým operám, kromě jiných kvůli velkému
úspěchu opery JEJÍ PASTORKYŇA, často uváděné jako Jenůfa.
Roku 1881se oženil se svojí šestnáctiletou žákyní Zdenkou Schulzovou, dcerou ředitele Slovanského
učitelského ústavu v Brně, na kterém předtím studoval. Rok poté, se manželům Janáčkovým narodila dcera Olga.
V roce 1888 se jim narodil další potomek, syn Vladimír, který ale po dvou letech zemřel na spálu. Další tragická
příhoda, která rodinu postihla později, byla smrt dcery Olgy, která zemřela na tyfus ve svých jednadvaceti letech.
Obě tyto tragické události hudební duši Leoše Janáčka silně poznamenaly i v jeho skladatelské práci. Janáček jako
bytostní moravák, byl inspirován moravskou lidovou písní, užíval tedy moravských nápěvů, studoval rytmiku
a intonaci řeči, což originálně převáděl do své hudby. Studoval též ruskou lidovou hudbu. Lidové písni jeho rodné
lašské lidové kultury se věnoval i jako sběratel a folklorista. Podle vzoru Dvořákových „Slovanských tanců“ složil
podobný komplet, inspirovaný lidovou hudbou rodného kraje, s názvem „Lašské tance“. Původ a vznik Janáčkovy
opery JEJÍ PASTORKYŇA, pramení ze známé divadelní hry Gabriely Praisové - GAZDINA ROBA (premiéra
v Brně 9.11.1890). Janáček ji samozřejmě viděl a po souhlasu Gabriely ji také zhudebnil. Opera má ale do té doby
nevídanou prozaickou formu, což pro tehdejší dobu – bylo nezvyklé a v opeře neznámé. Proto také Národní
divadlo v Praze operu několikrát odmítlo, respektive šéfdirigent Karel Kovařovic ji odmítl nastudovat, neboť měl
s Janáčkem osobní rozepře. Ale nejen to. Jedna z dalších příčin nepochopení Janáčkovy tvorby byla i ta
skutečnost, že Praha byla vůbec nezralá ještě plně akceptovat slovanskou řeč, resp. češtinu a o lidovém národním
folkloru měla zkreslené představy. V každém případě v hudebním světě pražském dominovala těžká německá
klasika, zejména Wágnerovská. Opeře JEJÍ PASTORKYŇA se dostalo prvního ocenění až v roce 1904 v Brně,
kde se také prvně představila na scéně a také byla nadšeně přijata brněnským publikem. K pražské premiéře
opery došlo sice až v roce 1916 po vynucených Janáčkových a samozřejmě Kovařovicových úpravách, zato ale
otevřela Janáčkovi dveře do celého světa: pod názvem JENŮFA .

KAREL KOVAŘOVIC (*9.121862 v Praze –†6.12.1920 v Praze)
Český hudební skladatel, šéfdirigent symf.orchestru Národního divadla
v Praze a muzikolog. Wikipedie o Karlu Kovařovic píše (výtah):
„…Narodil se jako třetí syn v rodině Františka Pavla Kovařovice
v Praze.Karlovi bratři Tomáš a Alois se věnovali také hudbě, první hře
na harfu, druhý hře na housle. Rodina byla hudebně založená a spolu
s okruhem známých tvořila malý orchestr. V letech 1873–1879 studoval na
pražské konzervatoři hru na klarinet, harfu a klavír. Svou kariéru zahájil
jako harfista. Konzervatoř v Praze Karel ukončil v roce 1879.
Kompozici studoval u Z. Fibicha (1878–82). V roce 1881 měl příležitost
si zahrát na klarinet při premiéře Smetanovy Libuše v Národním divadle. Do
roku 1885 byl členem orchestru Prozatímního divadla, resp. Národního
divadla. V sezóně roku 1885/1886 byl kapelníkem u divadelní společnosti F.
Pokorného, hrající v Národním divadle v Brně, a v sezóně 1886/1887
kapelníkem u společnosti J. Pištěka, působící tehdy v Městském
divadle v Plzni. V roce 1895 byl O. Hostinským a F. A. Šubertem navržen
za kapelníka 63členného symfonického orchestru Národopisné výstavy….“
V letech 1900 až 1920 byl šéfem opery pražského Národního divadla, a zároveň dramaturgem a
dirigentem opery. Zapsal se do dějin české opery jako dirigent i skladatel oper Psohlavci, Na starém bělidle a
daších. Složil sedm oper…Karel Kovařovic je dnes znám především jako jeden z prvních moderních
českých dirigentů světové úrovně, který se zasloužil o rozvoj opery Národního divadla v Praze. Znovu
objevována je v současnosti jeho tvorba skladatelská, která se ve své době těšila mimořádné přízni a zájmu
publika. Úspěch si získaly především Kovařovicovy opery Ženichové, Psohlavci a Na starém bělidle, v nichž
se mísí vlivy české operní tradice s dobovými francouzskými vzory. Kovařovicovy dirigentské a organizační
schopnosti poprvé upoutaly širší pozornost veřejnosti při koncertech Orchestru Národopisné výs tavy
českoslovanské v Praze v roce 1895. Ve druhé polovině 90. let řídil Kovařovic rovněž některé koncerty
České filharmonie a v roce 1900 byl zvolen šéfem opery Národního divadla v Praze, kde působil až do své
smrti roku 1920, pohřben byl na Olšanských hřbitovech….“
Životopisnou součástí uměleckého života Kovařovice není jeho korespondence s Leošem Janáčkem. Kovařovicův
postoj k Janáčkovu byl velmi kritický, skoro až téměř negativní.
Osobnost Karla Kovařovic byla v čase jeho působnosti jako šéfa opery a hlavního dirigenta Národního divadla
v Praze natolik respektovaná a neotřesitelná, že postavit se mu v roli oponenta bylo marností a téměř zbytečnou
námahou. Právě Janáčkova opera JEJÍ PASTORKYŇA, se stala zrcadlem a totálním nepochopením pražské
hudební veřejné scény, v níž doznívala ještě Wágnerovská a vůbec německá tradice a snad i móda. O ryze
moravské lidové kultuře se spíše tradovalo, že jde o hrubé lidové zvyky, moravské písňové nápěvy byly pro
pražana té doby navyklého vnímat „klasickou hudbu a operu“ naprosto cizím vjemem a pojmem. V podstatě
vzato byla moravská lidová kultura odsunuta do periferie zájmů. Velmi pomalu se prodírala do podvědomí tzv.
středních měšťanských vrstev, přesto že společným jmenovatelem obou stran (ryze české a ryze moravské) byl
slovanský jazyk a podobné ale i shodné lidové zvyky. Prolomit tuto bariéru vzájemné nedůvěřivosti se podařilo
jen málokomu. Byly však zde umělecké osobnosti, které s maximálním úsilím usilovaly o seznámení, sblížení a
sjednocení či vzájemného pochopení obou tak ryze podobných lidových kultur – moravských a českých. Jejich
vzájemné prolínání bylo bezpodmínečně nutné, neboť stále oficiální kulturní život byl pod vlivem německého
(Rak-uherského) vnímání. Na štěstí v českém národě byly silné osobnosti, které přece jen určovaly vývoj směrem
k národní slovanské pospolitosti. To byly úžasné geniální zjevy - Antonín Dvořák, Joža Uprka, Josef Suk, Bedřich
Smetana, Jan Neruda, Mikoláš Aleš, prakticky celá rodina Mánesů, tak to bychom museli vstoupit do jiné
kapitoly českých dějin a vzít si přitom na pomoc zakladatele Národního divadla a celou jeho tvůrčí generaci. Je
proto s podivem, že uznávaný dirigent Karel Kovařovic zaujal vůči dílu Leoše Janáčka mnohaleté nepochopení,
ba skoro lze říci, že šlo o zaujatou averzi. Konec konců s touto averzí a pražským nepochopením mnohých
moravských tvůrců se lze setkat např. u Joži Uprky, Alfonse Muchy….. O nich však až v příštích číslech…
Leoš Janáček věrný svému životu a dětství na Hukvaldech a obdivu k lidovým zvykům, tancům, písním,
motivován také životem na moravském Slovácku, poznamenaný i nešťastným osudem své dcery Olgy a předčasně
zemřelého synka, dospěl ve svém úsilí vyjádřit hudebně toto strhující a krásné lidské drama hudebně.

Předně to byl ucelený cyklus klavírních sonát
s názvem PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU a konečně to
byla opera JEJÍ PASTORKYŇA. Historie vzniku této
opery a její uvedení na scénu Národního divadla v Praze
je nesmírně složitá a pro samého Janáčka i plná bolestí,
zklamání a nadějného mnohaletého očekávání v realizaci.
Se svým smyslem pro zemitou dramatičnost (podobně se
setkáváme s tímto přístupem i u Petra Bezruče) a s
velkým soucitem k lidským vztahům vzniklých v drsném
pracovním prostředí vesnického moravského lidu, kde
člověk žije na očích druhým vzniká tak pod jeho perem nevšední dílo. Hovoří o životě dívky Jenůfy a její

nevlastní matce Kostelničky, která se za každou cenu snaží udržet si pověst ctnostné ženy a respekt
celé vesnice. Činí tak paradoxně tajnou vraždou Jenůfčina nemanželského dítěte. Aby mohl toto dílo
řádně prostudovat a připravit k němu libreto, obrací se Janáček na spisovatelku Gabrielu Preissovou, aby se mohl
seznámit s její divadelní hrou GAZDINA ROBA. Hra neměla příliš velký úspěch ale přesto byla uvedena v Brně,
právě zde se s ní seznámil i Janáček. Později Preissová drama přepsala do podoby románu. V roce 1893 Leoš
Janáček požádal autorku o svolení dílo zhudebnit. Ač autorka zpočátku nesouhlasila, Janáček do roku 1895 hru
zkrátil do podoby libreta. Zvláštností je, že zachoval prozaickou formu, čímž se stal jedním z průkopníků opery
zpívané v próze. Místo veršů si v libretu vypomáhá častým opakováním motivů a vět a to právě zapříčinilo, že se
Janáčkova opera (zatím jen v partituře) Karlu Kovařovic znelíbila.
Na vlastní opeře pracoval Janáček několik let. Národní divadlo v Praze díky šéfdirigentu Karlu Kovařovic, který
měl s Janáčkem osobní rozepře, stále operu odmítalo. Proto Janáček nechal operu nastudovat v Brně. Premiéra se
uskutečnila 21. ledna 1904 v Divadle na Veveří. Opera sklidila obrovský úspěch. V pražském Národním divadle
byla uvedena pod názvem JENŮFA po mnohaleté korespondenci Janáčka s Karlem Kovařovic až v roce 1916 a
to po jejich vzájemných úpravách. V podstatě to trvalo dvanáct let, než se Janáčkovi podařilo Její pastorkyňu ( Jenůfu)
vtěsnat do repertoáru Národního divadla. JENŮFA sklidila ale opět mimořádný úspěch a Janáček slavil a zářil. Poté
byla opera nastudována i ve Vídni (1918) a konečně i v dalších metropolích, např. americká premiéra
v Metropolitní opeře v New Yorku proběhla dne 6. prosince 1924.
Ty brzdy, které bránily opeře v inscenaci, nebyly jen v příčinách rozdílných odborných náhledů. O
nepochopení Janáčkova díla se přičinily i jiné osobnosti, nahlížející na Janáčkovo dílo často posměšně. Tak např.
Zdeněk Nejedlý, muzikolog a uznávaný historik, ohodnotil Janáčkovo dílo za barbarské, v němž není nic krásného
a není v něm ani trochu života… Bohužel i Vítězslav Novák, významný český skladatel, vyjádřil se ve smyslu
oplakávání Jenůfina dítěte, že: „…je to jakoby Jenůfa oplakávala
svého papouška…“ a s podobnými vyjádřeními se setkáváme i
dodnes. Většinou však u těch, kteří život na vesnici, zejména
moravské, znají jen z knih a románů a o životě jako takovém, ví
toho pramálo. Pravda je ale také ta, že Janáček zachoval a dal
opeře nezvyklou prozaickou formu, do té doby poměrně neznámou,
čímž se stal ale jedním z průkopníků opery zpívané v próze. Jedno
z posledních českých uvedení proběhlo 29. ledna 2007 pod
taktovkou Jiřího Bělohlávka. Dnes patří toto Janáčkovo slavné dílo
k repertoáru mnoha světových oper a samá osobnost Leoše Janáčka
představuje světově uznávaného českého skladatele klasické
hudby. Přestože patří do generace české hudební moderny, je jeho
styl velmi osobitý, zvláštní a originální a je ceněn pro nezvyklou
melodiku, vycházející právě z lidové hudby moravských regionů,
zejména Slovácka a Lašska.
Pro značnou část posluchačů klasické moderní hudby, hudebníků –
skladatelů i interpretů a sólových umělců, se stal Janáček magnetem
nejen pro poslech, ale i pro samou hudební tvorbu. Přesto však
dodnes nemá Janáček mnoho následovníků, určitě ale v blízké
budoucnosti se s nimi setkáme.

Oldřich Páleníček

UMĚLCI BEZ PORTFEJE
aneb ze SVĚTA SLAVNÝCH SAMOUKŮ A AUTODIDAKTŮ
JAROMÍR STRETTI
ZAMPONI (1882-1959)
byl český grafik, malíř a ilustrátor.
Jaromír se narodil v západočeských
Plasích..
Pocházel z významné
pražské rodiny grafiků, a jeho
bratrem byl nám všem dobře známý
Viktor Stretti.
Jeho otec byl lékař Karel Stretti, jež
byl ve službách rodu Metternichů
jako osobní lékař. Jaromír byl ale
samouk, autodidakt, i když původním
povoláním byl úředníkem hypotéční
banky.
Neabsolvoval
žádnou
uměleckou školu, ani nestudoval u
renomovaných umělců – grafiků. Jeho talent a výtvarná pracovitost byly ale
nezbytnou součástí jeho životního osudu. Že se věnoval grafice, není se ale
čemu divit, i když se zprvu věnoval malbě, byl od dětství obklopen výtvarným
JAROMÍR STRETTI – ZAMPONI
prostředím. Malba ho příliš nezaujala, zato grafice zasvětil celý život. Větší
v portrétu svého bratra Viktora
část jeho celoživotního grafického díla je vytvořena v akvatintě. Soubor
pražských motívů, který představil veřejnosti, vystavoval v únoru roku 1906 v Rudolfíně s ohromným
ohlasem. Jeho grafické listy v této grafické technice (lepty, akvatinty…) patří mezi mistrovské práce, upoutávající
na sebe oprávněnou pozornost. V jeho celoživotním díle se sice „sem-tam“ objevují i oleje a pastely, ale i ty jsou
mistrovským dílem citlivého vystihnutí dobové atmosféry.
Jsou technicky nepřekonatelné a dodnes
vyhledávané na aukcích a burzách, starožitnostech,
objevují se jeho práce i v antikvariátech. Za
pozornost rozhodně stojí navštívit tato prodejní
umělecká centra, neboť v nich můžeme ještě
dodnes získat za přístupné a snesitelné ceny díla
těchto českých mistrů přelomu 19. a 20. stol. V
letech 1912-1913 pobýval Jaromír Stretti v Paříži
a do Francie se vůbec často vracel. Tématicky se
zaměřoval převážně na staropražské motivy a
k Paříži, ale i k Benátkám. Nejvíce ho ovšem
oslovovaly Hradčany. Pozornost na sebe upoutal
souborem grafik pražských i italských motivů,
z nich ho nejvíce zaujaly
motivy z Itálie
(Benátky...) a Paříže. Z této tvorby pochází
například několik pohledů na pařížský Notre
Dame. Společně s prof. a architektem Pavlem
Janákem pracoval také jako expertní člen stavební
komise na přestavbě Černínského paláce. Byla mu rovněž svěřena úprava reprezentačních prostor Pražského
hradu. Poradenství mu v grafické tvorbě poskytoval jeho bratr Viktor Stretti. Jaromír hojně vystavoval v zahraničí
(Vídeň, Paříž,...) V jeho díle převládají mistrné barevné akvatinty, samozřejmě lepty a litografie, ale objevují se i
oleje a pastely. Grafickým-technickým a uměleckým zpracováním jsou Jaromíra Strettiho pražské motivy téměř
nepřekonatelné a celkově vzato - nádherné. Jsou důkazem toho, že při bedlivém samostudiu a plném využití
výtvarného nadání – talentu, lze dospět k uměleckým úspěchům i bez akademického studia, u mnohých umělců
těžce vydřeného a bez dosažení výraznějších uměleckých cílů. Jaromír Stretti-Zamponi zemřel v Praze 29.
prosince 1959.
O.P.

EX LIBRIS A JEHO TAJEMNÝ SVĚT
aneb

PUTUJEME SE ZHOŘEM DO LAŠSKA NA
HRAD ŠTRAMBERK
Tedy nikam do nějaké cizí exotické země. Lašsko je
pozapomenuté pojmenování kraje ležícího severně od Radhoště.
A městečko stejného se zříceninou hradu se zachovalou
válcovou věží zvanou Trúba leží jen 8 km od Nového Jičína.
Hrad se vznikl za panování císaře Karla IV., v průběhu staletí
stalo se majetkem mnoha (moravských) pánů, od roku 1899
patřil Klubu českých turistů, dnes je majitelem město.
Jeskyně Šipka v masivu kopce Kotouč v těsném
Otakar Štáfl – HRAD ŠTRAMBERK –
sousedství
města je považována za nejznámější místo pobytu
dřevoryt doplněn perokresbou
neandrtálského člověka ve střední Evropě. V roku 1880 v ní
prováděl archeologický výzkum prof. Karel Jaroslav Maška.
Štramberk je nyní městskou památkovou rezervací a pro svůj romantický ráz
zachovalých dřevěných roubenek si vysloužil pojmenování Moravský či Valašský
Betlém.
Městečko může nabídnout muzeum Zdeňka Buriana /1905-1981/,
rodáka z nedaleké Kopřivnice. Je známý nejen jako malíř a ilustrátor české
dobrodružné literatury, ale hlavně ztvárněním prehistorických zvířat. Získal si tím
světovou proslulost.
Místní specialitou jsou "štramberské uši". Na rozdíl od těch lidských jsou
určeny k jídlu. Podle pověsti se počátkem května 1241 hrnuli podél Odry Tataři na
Moravu. Lidé se uchýlili na Štramberk, Tataři hrad oblehli. V noci se strhla prudká
bouře, lidé protrhli hráze rybníků a Tataři se utopili. Po opadnutí vody nalezeno
několik pytlů s nasolenýma ušima, které Tataři posílali svému chánovi.
Otakar Štáfl - *1884 - †1945

Romanticky položený Štramberk neušel pozornosti výtvarných umělců. Jedním
český malíř a ilustrátor
z nich byl Bohumír Jaroněk /1866 Zlín - 1933 Zlín/, malíř, grafik, fotograf, etnograf.
českých hradů
Málokomu se podařilo udělat nějaké místo mediálně známým, jak bychom dnes řekli.
B. Jaroňkovi se to podařilo hned dvakrát. Podradhošťským městečkům Rožnovu pod. Radhoštěm přineslo
založení Valašského muzea v přírodě slávu, a Štramberk, jak řekl literární
historik Arne Novák :

"Štramberk, to je v životě umělce motiv, heslo, láska. ... z
kdysi - kozího ráje - se stal v Jarońkových dřevorytech a
temperách "valašským Betlémem".

Bohumír Jaroněk –
*1866 -†1933
český malíř, grafik a zakladatel
Valašského muzea v Rožnově pod
Radhoštěm

Bohumír Jaroněk pocházel z rodiny barvíře v Malenovicích.
Průmyslový potisk látek znamenal pro toto umělecké řemeslo zánik; rodina se
stěhuje do Valašského Meziříčí, kde syn studuje na Střední odborné škole
/1885-1889/. Jméno si udělal ve fotografickém ateliéru dvorního fotografa
Sedlitzkého v Budapešti, kde se stal vynikajícím řemeslným koloristou.
Doplňoval a koloroval tehdejší portrétní fotografii neskutečnou krajinářskou
kompozicí. Dobrý výdělek mu umožnil cestování, m.j. i Do Egypta..
Roku 1895 navštívil Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze, jejíž
součástí byla Valašská osada, dílo stavitele Michala Urbánka ze Vsetína a
mladého architekta Dušana Jurkoviče. Valašská expozice byla pojata po vzoru
švédského prvního muzea na světě jako živé muzeum. Roku 1896 se vrátil na
Valaško trvale.

V 1909 v Rožnově s bratrem Aloisem založil malírnu keramiky a
porcelánu a ta je dosud v provozu. A konečně v roce 1911 pak to byl Valašský
musejní a náropisný spolek, jehož činnost vyvrcholila přenesením rožnovské
staré roubené radnice do lázeňského parku v roce 1925 na 1. valašském roku
(25 000 návštěvníků)
V jeho ateliéru vzniklo množství dřevorytů a litografií, ale pouze jen
tři exlibris.

EX LIBRIS BOHUMÍR JARONĚK
ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA

Hrad ŠTRAMBERK
a jeho vstupní brána

Hrad ŠTRAMBERK – JAROŇKOVA ULIČKA

EX LIBRIS Bohumír Jaroněk

Foto hradu Štramberk s erbem

Literatura:
- Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Severní Morava, str. 240
- citace: podle Ing. Jana Rudolfa Bečáka /1915 - 1987/, ředitele Valašského muzea v přírodě a sběratele exlibris
- LIST do slovníku českých tvůrců exlibris - Bohumír Jaroněk. List bude přílohou 4. čísla
2020.
-ZHOŘ-ART č. 3/2020 - Rožnovský skanzen - Valašské muzeum v přírodě

Knižní

značky

- 83. seznam exlibris B. Jaroňka - Richard Jeřábek, vydal SSPE 1945
1927 Bohumír JARONĚK. Valašská chalupa. X2, 91:77
1928 Alois JARONĚK. Monogram AJR, znak tiskařů, ornamenty. X2, 94:72
1928 B. JARONĚK (b.l.). Chalupy pod Štramberkem. X2, 93:72
Pospíšil 22.11.20

PS.:
K hradu Štramberk je třeba dodat a upřesnit:
„…Leží v horském městečku Štramberku na Moravě, na zámeckém kopci strmé zříceniny Štramberské trúby.
Hrad byl v druhé polovici XIV.stol. majetkem zeměpanským. Markrabí Jošt udělil Štramberk v léno Vokovi II.
z Kravař, jehož potomci tu seděli do r. 1434. Pak dědili Štramberk pánové z Cimburka. R.1523 koupili Štramberk
pánové ze Žerotína a r. 1781 připadl c.k.Terezie akademii, která hodrží dosud. Od r.1648 byl v ruinách. Nyní je
z věže udělána rozhledna. Originál Štáflova dřevorytu je v podstatě vytvořen pěti podtisky do olova rytých a poté
stříkán černou perokresbou…..“
Konec citace ze SOUBORU „ ŠTÁFLOVY PEROKRESBY –„ HRADY“, vydaného roku 1912
Závodem tiskařským a vydavatelským v Praze s názvem „POLITIKA“.

Bohumír Jaroněk – HORSKÁ VESNICE

Vladimír Pospíšil

TISKOVÉ ZPRÁVY
ZPRÁVY Z MORAVSKÉ TŘEBOVÉ A OKOLÍ
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – PERLA SBĚRATELŮ NEJEN ČESKÉ GRAFIKY
Píše

Marie Moravcová

naše nová dopisovatelka

Ráda bych vás trochu seznámila s krajem ve kterém žiju od narození. Je to kraj s velice pohnutou historii .
Většinou je známa Moravská Třebová jako „Perla renesance“ jde především o známé stavby – zámek, náměstí
, školy a další památky z dob kdy patřilo celé panství Žerotínům. Málo se ví, že zde našel útočiště Jan Ámos
Komenský. O rozkvět města se v pozdější době zasloužilo zavedení soukenické výroby mistrem Johanem
Antonem WONDRou a v pozdější době komplexní textilní výroba. Nelehká doba nastala po vzniku republiky a
až do roku 1945, kdy zde žili především občané německé národnosti a určitě vám něco říká - území zvané
Sudety. Přesto, že soužití s německými spoluobčany v dobách první republiky a především za okupace, nebylo
nejlepší (viz kroniky z té doby) nemůžeme tuto kapitolu dějin z historie města vynechat. Z té doby jsou známé
osobnosti z oblasti umění – malíř LUDWIG VINCENZ HOLZMAISTER – zakladatel a mecenáš překrásného
muzea v MT, malíři EDUARD KASPARIDES, GUSTAV TAUSCHINSKY a další.
Na ně v době po roce 1945 navázali už především české osobnosti – FRANTIŠEK STRÁŽNICKÝ – učitel a
akad. malíř, Rudof Mather – výtvarník a pedagog.
Z tohoto podhoubí vzešel i kroužek sběratelů a grafiků zde v Moravské Třebové. Především se zaměřili na
grafiku – jednak jako sběratelé (Ladislav Loubal, Jiří Vinkler, Ladislav Lohýnský) – tak i vlastní tvorbou. Známý
je pan Mauler – tiskař – tiskl a velice dobře, vždyť u něho tiskli své grafiky všichni významní grafici z celé
ČSR. Ze současných grafiků je možné jmenovat Františka Žáčka, Františka Němce, Hanu Horskou, Terezu
Vinklerovou a další. Tradice sběratelství se v MT udržuje stále a můžeme se pochlubit, že patříme k jednomu
z nejpočetnějších sdružení patřících do SSPE v ČR. Pořádáme setkání sběratelů z celé republiky i ze zahraničí
(letos nám korona bohužel obě setkání překazila). Máme zázemí v místním Městském muzeu a dobře se nám
spolupracuje s Kulturními službami MT – společně pořádáme výstavy ze sbírek našich členů a výstavy s tvůrci
grafiky – musím říct, že s většinou grafiků nejen z ČR rádi spolupracujeme – jednak i oni u nás rádi vystavují,
jezdí na setkání, besedy a taky pro naše sběratele tvoří EXL a taky VL s tématikou našeho kraje. Především VL
se těší oblibě celé řady lidí z MT – diví se jak je u nás krásně a jak dokáže grafik tuto atmosféru krásně vyjádřit.
Naší snahou je zapojit do sběratelství a nebo aspoň si pokochat krásnými výtvory našich grafiků s tématikou
MT i dalšími náměty - tak děláme besedy a posezení s posluchači University třetího věku – řeknu Vám, jsou to
pozorní posluchači. Taky spolupracujeme se ZUŠ – při našich výstavách vždycky necháme vystavovat i výtvory
žáků výtvarného oboru – jsou šikovní a mají nápady a paní učitelka jim moc dává.
Řekne se knihovna, co ta má společného s grafikou – divili by jste se - osvědčilo se dělat tématické výstavy –
např. poslední „Tři roční období v grafice“.
I když poslední výstava v knihovně byla nainstalována už v této nelehké době – lidí přišlo moc a poděkovalo,
že jsme jim připravili krásné chvíle.Bohužel, v současné době výstavy nemůžeme dělat. Proto máme šikovného
pana Vinklera – ten nám tvoří prezentace – první byla s velikonoční tématikou, pak místo setkání sběratelů v MT
– vytvořil prezentaci z minulých setkání. Následovala tématika májová – zaměřená na Máj měsíc lásky a K.H.
Máchu. Postupně tyto prezentace posíláme všem známým, dáváme na stránky města a muzea. Podobně chystáme
prezentace i na konec roku – s vánoční tematikou, s novoroční tematikou a vzpomínky a na významná výročí
grafických mistrů.
Děkuju panu Vinklerovi – taky je to jedna z věcí, která pomáhá v této nelehké době, kdy se nedá scházet, chodit
na výstavy.
Toto je jen pár základních informací, pokud Vás zaujali, pokusím se v příštích číslech konkretizovat některé z akcí
a seznámit Vás s tvorbou a ukázat jak jde skloubit historie se současností.

Marie Moravcová - Moravská Třebová

2. - Zprávy z Moravské Třebové
Tak jak jsem slíbila, chci představit malíře a grafiky, kteří zanechali a
zanechávají stopu zde v Moravské Třebové.
Nebudu postupovat hierarchicky, ale spíš dle toho na koho mám já vlastní
vzpomínky, které znám z vyprávění přátel a taky, co by pro vás čtenáře, mohlo
být zajímavé.
Jako prvního jsem vybrala pana Františka Strážnického – akademického
malíře, který zde v MT nejen maloval, ale i učil na zdejších školách v letech
1947 až 1969. Když mluvíte s lidmi, kteří navštěvovali v této době školu na
Kostelním náměstí, tak na něho rádi, ještě teď ve věku babiček a dědečků,
vzpomínají.
František Strážnický
se narodil
13.4.1913 v Olomouci v rodině
středoškolského profesora a již od mládí se projevoval výtvarně, maloval
výkresy i svým sourozencům do školy. Když to doma prasklo, tak si za to
odnesl pěkný výprask. Od mládí se taky projevovala jeho povaha šprýmaře,
kterým byl známý nejen mezi svými přáteli. Studoval Vysokou školu technickou
František Pavlica – novodobá
BRÁNA ČASU (2010) a Pacákova v Brně a v Praze, pak fakultu Přírodovědeckou v Brně na Masarykově universitě.
KALVÁRIE (asi 1740)
Zde v Brně získává titul středoškolský profesor a titul Akademický malíř. V
Praze studoval u Cyrila Boudy a Oldřicha Blažíčka, se kterým navázal
Ze sbírkového fondu Marie Moravcové
celoživotní přátelství. Učit začal ve Vsetíně a v roce 1947 přichází do Moravské
Třebové. Postupem času se Moravská Třebová s okolím včetně Valašska, stávají nejoblíbenějšími motivy jeho
tvorby.
Velkou část svého života (40 let) prožil v MT, kde učil na místním gymnáziu kreslení, ale taky a to ne moc rád,
zeměpis. Samozřejmě kreslení, které se studenty prožíval. Ti na něho rádi vzpomínají. Vedle vyučování ve třídě
byly oblíbené vycházky do přírody a pan profesor používal učení Jana Amose Komenského – metodu SCHOLA
LUDUS čili škola hrou. Názorně ji předváděl studentům a hlavně jim s malováním pomáhal. Hodně jeho studentů
má dodnes tyto práce schované a chlubí se jimi. Pan profesor si celou řadu svých studentů i po mnoha letech
pamatoval – často a rád říkal, „…byls dobrý malíř – proto si tě pamatuju i po 30 letech…“. Je pravda, že v celé
řadě výkresů byly poznat výrazné tahy pana profesora – Komenský by měl radost. Františka Strážnického
bereme zde v Moravské Třebové za svého malíře a největší malířskou osobnost Moravskotřebovska 2. poloviny
XX. století.
Rozsah jeho malířského díla je skutečně obrovský – mohli bychom se dopočítat až číslu 1000. Byl nejen
vynikající krajinář, ale je známo mnoho jeho květinových zátiší, portrétů z jeho okolí i rodiny. Neméně zajímavé a
velice oblíbené jsou jeho skici ženských aktů, ale maloval i ženy v oděvu - známé jsou jeho oleje znázorňující
tkadleny – vždyť MT patřila k nejvýznamnějším textilním regionům.
Také Stážnického malířské techniky jsou různorodé - od olejomaleb a pastelů – až ke křídě, kresbě uhlem,
tužkou ale i perokresbám tuší.
V každé druhé domácnosti MT visí nějaké jeho dílo a při různých akcích je jasné, že vzpomínka na něho je zde
v MT stále živá. Rád se také vracel na Valašsko – a opět maloval, skicoval a uchovával nám tento kraj, tak jak ho
viděl on ve své době.
Ve Třebové se zúčastňoval společenského života ve městě, maloval obrazy, které pak věnoval městu – když
navštívíte radnici, stále je tam naleznete. Moc rád kreslil v plenéru – při procházkách okolím Moravské Třebové,
často se s ním lidé setkávali. Se všemi se dal vždy rád do řeči, vysvětlil jak to vidí na obraze, atd.
Žil zde skoro 40 let a díky němu máme Moravskou Třebovou znázorněnou v proměnách rychle běžícího času –
děkujeme. Po odchodu do důchodu maluje, ale nemoc ho dožene a umírá v roce1985.
Třebováci na něho nezapomněli, parta nadšenců „Klub přátel díla Františka Strážnického“ velice aktivně
pracuje – jim děkujeme za Galerii Františka Strážnického v místním muzeu. Zde je stálá výstava jeho děl z
vlastnictví města, ale také obyvatelé města půjčují své obrazy, skici a tak se výstava pravidelně obměňuje. Také
této skupině nadšenců vděčíme za publikaci o Františku Strážnickém. Jde o velice výpravnou publikaci s jeho
známými i méně známými obrazy.

Zde musíme pochválit i město MT – podpořilo vydání této publikace i finančně. Další záslužnou věcí je
každoroční vydávání nástěnného kalendáře zaměřeného na jeho tvorbu. To už byl kalendář s tematikou Moravské
Třebové, s tématikou Valašska, květinové motivy - což je nachystáno pro kalendář roku 2021 a to se ještě máme
těšit na nejméně jeden kalendář s tematikou ženy – nejen jako aktu.
I v tvorbě grafické – snažíme se přiblížit Ak.mal.Františka Strážnického přes jeho grafické listy – tak nám ho
ztvárnil naposled grafik Karel Musil. Také připomínáme jeho tvorbu i život v místní ZUŠ a v Moravskotřebovské
universitě třetího věku .
Je velice příjemné zažívat, když posluchači U3V začnou sami o panu profesorovi poutavě vzpomínat. Je těžké
vybrat z jeho obrazů, skic a akvarelů – proto přijeďte se do MT podívat. Prohlédněte si jeho díla v jeho galerii a i
celou MT. Sami poznáte, v čem se Moravská Třebová od dob Františka Strážnického změnila či nezměnila.
Těžko se vybírá, přijeďte se podívat.

PORTRÉT FRANTIŠKA STRÁŽNICKÉHO od současného grafika - Karla Musila

František Strážnický – PORTRÉT - skica

Z malířského díla Františka Strážnického

Pro čtenáře časopisu ZHOŘ-ART připravila

Marie Moravcová

V Podlipanském muzeu v Českém Brodě
se těší z významného objevu
dosud neznámé skladby
JANA KŘTITELE VAŇHALA.

Notový záznam známé skladby Jana Křtitele Vaňhala.
Zdroj: Město Český Brod a Táňa Pikartová

Jde o doposud neznámou skladbu pro smyčcové trio, významného barokního skladatele Jana Křtitele
Vaňhala, který žil v letech 1739 až 1813.
„…Během digitalizace muzejní notové sbírky se ukázalo, že v katalogu děl J. K. Vaňhala nejsou evidována, což
zpochybňovalo jejich pravost. Obrátili jsme se proto společně s českými muzikology na společnost J. B. Wanhal
ve Švýcarsku, jejíž pracovníci pravost rukopisu potvrdili,“
vysvětluje Dr. Vladimír J. Mrvík z Podlipanského muzea.
Středočeský kraj ve spolupráci se společností Noty.cz připravilo nastudování této skladby, stejně jako i dalších
nově objevených skladeb z dalších kulturních institucí ve Středočeském kraji, včetně obnovené světové premiéry
českobrodské Vaňhalovy partitury.
Koncert Rozeznělých rukopisů se uskutečnil ve středu 25. listopadu 2020 formou live streamu. K dispozici je
také profesionálně sestříhaný záznam pro ty, kteří se nemohli on-line koncertu účastnit.
Kromě skladby Jana Křtitele Vaňhala zazněly i písně Antonína Vojtěcha Horáka, žáka skladatele Zdeňka
Fibicha, Aloise Strébla či Karla Jaromíra Erbena.

JAN KŘTITEL VAŇHAL se narodil 12. května 1739
v Nechanicích v rodině koláře Jana Vaňhala a již od raného
dětství projevoval hudební nadání. První hudební vzdělání mu
poskytl vesnický učitel a varhaník Kozák v Maršově. Poté se
vzdělával pod vedením nechanického učitele Antonína Erbana
ve hře na housle, klavír, varhany a ve zpěvu.
Jan Křtitel Vaňhal napsal za svého života 73 symfonií a více
než 100 smyčcových kvartetů, 58 mší a množství dalších
hudebních skladeb, z nichž jsou obzvláště ceněny
instrumentální koncerty (flétnový, violový, varhanní). Jeho
dílo upadlo na čas v zapomenutí. Začalo být objevováno znovu
ve 20. století, kdy počínaje rokem 1971 byly v Nechanicích
založeny Vaňhalovy Nechanice – cyklus koncertů vážné
hudby. Po několika letech však tato tradice zanikla pro slabou
návštěvnost koncertů. Dnes se Vaňhalovy skladby opět a
častěji více než dříve objevují v repertoárech koncertních
mistrů.
Připravila redakce

LIDOVÉ STAVBY ZNÁMÉ NEZNÁMÉ - OBEC ŠUMICE
Ing. Josef Jančář

OBECNÍ MUZEUM V ŠUMICÍCH
Moravsko-slovácká obec na Uherskohradišťsku
JAK SE STAVĚLO V ŠUMICÍCH
Záměrem článku je seznámit čtenáře s jednou úspěšnou rekonstrukcí stavby lidového stavitelství v Šumicích,
Hasoňovy chalupy č.p.102, ve které je v současnosti umístěno muzeum dobového bydlení. V souvislosti
s rekonstrukcí usedlosti č.p.102, nelze nezmínit vynikající publikaci „Lidové stavby známé neznámé,
Uherskohradišťsko“, od autorského kolektivu Slováckého muzea. Tým odborníků Slováckého muzea zmapoval
slovácké obce okresu Uherské Hradiště, popsal jejich stavební vývoj a popsal zejména některé konkrétní domy,
které nesly pečeť starobylosti, včetně tradičních znaků vývoje
lidového stavitelství.
V publikaci se objevil rozsáhlý materiál o č.p.102 a celý
výzkum má obec k dispozici

Dvůr zemědělské usedlosti č.p.102 v Šumicích
před rekonstrukcí

Sídelní útvar obce Šumice řadíme k návesním dvouřadovým
„silnicovkám“, typických pro všechny okolní obce na
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Uherskobrodsku. Dům č.p. 102, zemědělská tzv. čtvrtlánická
usedlost, nacházející se v centru obce na návsi, je dokladem
tradičního stavitelství v obci Šumice. Je pro místní
historickou zástavbu typická jak svou dispozicí a
uspořádáním objektů, tak i použitím místních stavebních
materiálů.

Zemědělskou usedlost čp.102 tvořilo několik objektů.
Základním objektem je obytný dům s hospodářským traktem v půdorysné stopě ve tvaru písmene „L“, před
domem bývala sýpka a dispozici dvoru uzavírala napříč
pozemkem umístěná stodola, orientovaná okapem do
dvora. V humně za stodolou bývala sušírna ovoce.
Obytný dvoupodlažní trakt, orientovaný okapem do
ulice, sloužil k bydlení. I přes intenzívní výstavbu
nových domů a různé přestavby, je možné v centrální
části obce dodnes pozorovat původní charakter řadové
zástavby. Z humen se sice ztratily sušírny ovoce, většina
stodol ale zůstala původních a tvoří stále kompaktní
řadu, která odděluje zástavbu od humen. Před domy se
nedochovala ani jedna sýpka, jejich původní polohu nám
ale prozradí starší katastrální mapa. Do současnosti se
v Šumicích dochovalo pravděpodobně šest původních
obytných staveb, které nepoškodily přestavby.
Tradičním stavebním materiálem byla až do velké Hasoňova chalupa č.p. 102 z roku 2015 před rekonstrukcí
povodně v roce 1919 nepálená hlína. Hospodářské
budovy se stavěly převážně z kamene, většina stodol byla zděných, vyskytují se ale i celodřevěné stodoly. Velká
povodeň na řece Olšavě v roce 1919 zničila přes 70 domů z nepálených cihel.

Tato přírodní katastrofa, a také materiální pomoc státu formou dodávek pálených cihel na novou výstavbu,
předznamenala masivní nástup pálených cihel jako hlavního stavebního materiálu a současně útlum místní výroby
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nepálených cihel, kotovic
O REKONSTRUKCI HASOŇOVY
CHALUPY č.p.102
Zemědělská usedlost č.p.102 je dokladem tradičního stavitelství v Šumicích, včetně stavební kontinuity.
Usedlost pochází z 19.století. Dochovala se projektová dokumentace obytné budovy z roku 1920, identická se
stávajícím stavem. Jednoduchá dokumentace byla zřejmě vypracována účelově, pravděpodobně ve vazbě na
škody způsobené velkou povodní. Stavebním průzkumem při rekonstrukci bylo potvrzeno, že konstrukce domu
jsou starší a určitě nepochází z období kolem roku 1920. Při rekonstrukci byl nalezen stropní dubový trám
s letopočtem 1839. Původní dřevěná stodola se zřítila a byla na konci 20.století stržena.
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Do objektu se vstupovalo a současně vjíždělo s povozem podkolním , které současně sloužilo k uskladnění
součástí zemědělského vozu.
Z podkolní se vstupovalo do bytu v přízemí domu. Skromnou dispozici tvořila síň, kuchyně a jizba. Ze síně se
po jednoramenném dřevěném schodišti vystupovalo na komoru. Dům nebyl podsklepený. Malý sklep se nacházel
pod stodolou. V hospodářském traktu byly stáje pro dobytek. Až ve třicátých letech 20. století byl ve dvoře
4
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dostavěný svinec a čeledník , který nakonec sloužil jako černá kuchyně.
Rod Hasoňů hospodařil na čtvrtláně, v zemědělské usedlosti čp. 102 po mnoho století. První potvrzené
informace jsou z konce 18.století.
Poslední hospodář Jan Hasoň (*1889 †1962) ovdověl, potomky neměl a v roce 1945 se jako šedesátiletý oženil
s jednačtyřicetiletou svobodnou Terezií Dvořákovou ze Šumic. Manželství bylo bezdětné. Jan umírá v roce 1962,
jeho manželka Terezie v roce 1983. Od této doby dům nebyl obydlen a to byl také důvod, že zůstal zachován
v původním, i když zdevastovaném stavu.
O získání domu č.p.102 do vlastnictví obce jsem usiloval od roku 2002, kdy jsem se stal členem obecní rady.
O cennosti lidové stavby svědčilo její zařazení do zmíněné publikace vydané Zlínským krajem v roce 2008.
Správný čas pro získání stavby nastal až v roce 2016, kdy poslední majitel Ing. Miroslav Dvořák prodává Obci
Šumice dům čp.102 s jasným záměrem: Zachovat tuto jednu z posledních památek lidového stavitelství
příštím generacím.
V té době jsem už mohl řídit realizaci projektu z pozice starosty obce. Prvním krokem byla konzultace
s Jaroslavem
Novosadem
z pracoviště
Památkového ústavu Kroměříž. Druhým
krokem bylo zadání studie zkušenému
projektantu Ing. arch. Jaroslavu Meluzínovi ze
Zlína. V té době padlo zásadní rozhodnutí o
budoucím využití celého stavebního souboru a o
dostavbě stodoly na původním místě. Bylo
rozhodnuto, že v rekonstruované obytné části
bude muzeum, a v hospodářském, nepatrně
prodlouženém traktu, vznikne prostor pro malou
kulturu včetně potřebného sociálního zázemí.
Nová stodola byla navržena konstrukčně jako
pilířová s ukázkou různých druhů výplní stěn.
Různorodé konstrukce výplní měly být ukázkou
místního zednického řemesla. Nakonec do
VNĚJŠÍ POHLED NA BUDOVU č.p..102 PO JEJÍ REKONSTRUKCI
stavby a typu stodoly zasáhla náhoda. Obec
DNES - OBECNÍ MUZEUM V ŠUMICÍCH
Šumice koupila v roce 2017 pro účely nové
bytové výstavby nemovitost č.p.191, u které stála zachovalá původní stodola postavená v roce 1919.

Je ryzí náhodou, že stodola u domu č.p.191
byla rovněž uváděna v 2. rozšířeném vydání
zmíněné publikace Slováckého muzea z roku
2017 jako cenná původní šumická stavba.
Stodola z nepálených cihel a z kamene byla
kompletně rozebrána včetně původní dubové
vazby. Ve stejném profilu, pouze s úpravou
délky, byla stodola postavena na původním
místě v Hasoňově chalupě. Stodolu jsme
postavili svépomocně s místními řemeslníky,
penzisty. Stodolová vrata jsou původní, včetně
dubového překladu nad vraty s letopočtem
1919. Jedině základy a střešní tašky jsou nové.
Rekonstrukci Hasoňovy chalupy jsme zahájili
v roce 2016, která byla dokončena společně se
Vnější pohled do dvora chalupy č.p. 102
po její náročné rekonstrukci
stavbou stodoly v roce 2018 s dobrým pocitem,
že celá usedlost může dál nejenom sloužit
veřejnosti, ale také je sama exponátem a ukázkou zednického řemesla místních obyvatel.
O VYUŽITÍ USEDLOSTI V SOUČASNOSTI

Už v průběhu stavby došlo k dalšímu
zásadnímu rozhodnutí ohledně jejího využití.
Pozval jsem na stavbu ke konzultaci pracovníka
Slováckého muzea Jana Káčera, jednoho
z autorů
zmíněné
publikace.
Důvodem
konzultace byl rozpor v určení stáří nemovitosti,
uváděný v publikaci „Lidové stavby známé
neznámé“. Bylo potvrzeno, že dochovaná
projektová dokumentace se stala zavádějící
k určení stáří objektu, uváděného v publikaci.
Po prohlídce stavby č.p.102 jsme navštívili
stávající obecní muzeum umístěné naproti
v budově č.p.100, kde byl za protektorátu obecní
úřad, poštovní úřad s podkrovním bytem
poštmistra a hasičská zbrojnice. Od roku 2004
bylo toto muzeum v bývalém bytě poštmistra
umístěno. Původní záměr, přestěhování expozice
V „ložnici“ je umístěna stará masivní komoda, tzv. „kostn“ .
obecního muzea do Hasoňovy chalupy, nám Jan Tento dnes již starožitný a vzácný nábytek sloužil jako prádelník
Káčer naštěstí rozmluvil. Exponátů bylo
nashromážděno velké množství a expozice byly velmi různorodé. Jan Káčer navrhl zřídit v Hasoňově chalupě
ukázku dobového bydlení malorolníka a stávající obecní muzeum nad poštou zachovat.
V roce 2019, po ukončení správcovství obecního muzea manžely Petrkovými, jmenovala obec Šumice
správcovou všech sbírek obecního muzea a Hasoňovy chalupy paní Janu Živnéřovou.
Volba nebyla náhodná. Jana Živnéřová ze Šumic je sběratelkou a vlastníkem rozsáhlé sbírky předmětů lidové
kultury a v oboru je velmi znalá a praktická. Má cit pro vystavění expozic, které ochotně doplňuje předměty ze
svých soukromých sbírek. Navíc připravuje v průběhu roku tematické výstavy s ukázkami lidových řemesel. Po
zdařilém dobovém vybavení bytu v Hasoňově chalupě obětavě provedla paní Jana Živnéřová instalaci nových
expozic obecního muzea, kde jsou především ukázky místního lidového kroje. Na radu pracovnice Muzea JAK
z Uherského Brodu, Veroniky Provodovské, jsou některé krojované figury umístěny do expozice světnice
v reálných situacích. Děti si hrají, hospodář sedí u rodinného stolu a hospodyně přede u kolovratu.

V Hasoňově chalupě na komoře postupně
budujeme
expozici
historie
zednictví
v Šumicích. Zedníci ze Šumic odcházeli na
celou sezonu za prací do všech koutů bývalého
Rakouska-Uherska.
Je potěšující, že základní sbírkový fond
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včetně mobiliáře pochází z darů občanů obce
Šumice. Posledním darovaným exponátem je
unikátní domácí oltář, který byl do současnosti
7
pevně zabudovaný ve zděné nice , ve světnici
domu č.p.143. Oltář byl vyjmutý a čeká na
restaurování. Bývalý památkář Pavel Konečný z
Olomouce se vyjádřil, že podobný typ
domácího oltáře ve své praxi ještě neviděl.
Společenský prostor Hasoňovy chalupy je
využíván pro kulturu, přednášky, hudební
vystoupení ale také výstavy děl tvůrců
Tak vypadaly kuchyně našich prarodičů – krásné kredence s původním
zařízením dodnes lze objevit např. v zapadlých koutech
spojených s naší obcí. Z výstav roku 2019
kopanic Bílých Karpat
zmíním například výstavu obrazů malířky
spontánního umění, šumické rodačky Františky Kudelové (*1912,†1997), nebo výstavu grafických listů
šumického výtvarníka Oldřicha Páleníčka (*1941).
8
Kvalitu mlatové podlahy ve stodole už vyzkoušeli
tanečníci za doprovodu cimbálové muziky.
OBEC NENÍ V ZÁCHRANĚ PAMÁTEK SAMA
Je bezvadné pozorovat, kolik „zatracených a
odepsaných“ staveb v celé naší republice povstalo
z popela díky osvíceným soukromým vlastníkům,
obcím, městům, institucím, ale také díky nadšení a práci
stovek, možná tisíců, dobrovolníků ze zájmových
sdružení. Velký dluh zanedbaných stavebních památek,
zanechaný minulým komunistickým režimem je stále
velkou výzvou pro všechny, kterým není osud chátrajících památek lhostejný. Také v Šumicích se našli soukromí
vlastníci, kteří své zděděné lidové stavby pěkně zrekonstruovali a několikrát do roka je zpřístupňují veřejnosti.
Nejčastěji otvírá veřejnosti dveře své zemědělské Trchalíkovy usedlosti č.p.210 rodina Janíčkova. Marek Janča
zrekonstruoval Šerkovu chalupu č.p.72. Je to malebná, původní malorolnická chalupa, které do původní zástavby
chybí jenom stodola. Velmi cennou technickou památkou, zařazenou do seznamu kulturních technických památek
je původní Pipalův mlýn č.p.81. Po vyhoření vodního horního mlýna v roce 1925, koupila požářiště mlynářská
rodina Pipalů z Vések a do roka zde postavila moderní elektrifikovaný válcový mlýn. Voda z náhonu roztáčela
turbínu a vyrobený elektrický proud zase poháněl elektromotory mlýnských strojů. Přebytečná elektrická energie
byla dovedena do místní fary.
CO ŘÍCI ZÁVĚREM ? :
Obec Šumice investovala do nákupu Hasoňovy chalupy a její rekonstrukce 4 mil.Kč. Zlínský kraj přispěl obci na
opravu střechy částkou 172 000 Kč. Stavební práce provedla kvalitně stavební firma LISONĚK z Uherského
Brodu a další obětaví šumičtí řemeslníci. Každá obec by měla být nositelem a podporovatelem místní kultury.
Zřízení obecního muzea nad poštou a v Hasoňově chalupě takovému poslání odpovídá.

Pohled na skvělou instalaci dobového bydlení na moravském Slovácku –konec IXX. a zač. XX.století

POZNÁMKY – VYSVĚTLIVKY:
1
– Čtvrtláník
Poddaný za feudalismu, který držel usedlost zhruba s čtvrtí lánu půdy, drobný rolník
2

– Kotovice
Cihly z nepálené hlíny. Na Moravě se dodnes udržela tato slovní zkomolenina z německého slova Kotziegel = cihla z bláta.

3

- Podkolní
Lidový výraz pro zastřešený krytý vjezd do domu – Průjezd do dvora tak situovaný, aby jím projel velký vůz obvykle tažený koňmi
či jiným spřežením (kravským, volským potahem) se senem nebo sklizní po žních a pod.

4

– Svinec
Chlívek pro prase, také tzv. krmík

5

– Čeledník
Místnost pro čeledína – selského sluhu, zemědělského dělníka, původně zvaná také jako rataj ( útulna pro najatého oráče, čeledína
nebo pohunka…).

6

– Mobiliář
Veškeré přenosné movité vybavení objektu, kompletní předmětné vybavení, v muzeích a lapidáriech obvykle dokumentované
inventárním seznamem vzácných a cenných předmětů

7

– Nika
Výklenek ve zdi, obvykle sloužící k trvale dekorativnímu uložení plastiky nebo jiného architektonického prvku či artefaktu

8

– Mlat
Podlaha mlatu se zhotovovala z mokré hlíny o tloušťce 20 až 30 cm. Takovou podlahou se obvykle vybavovala humna, průjezdy
(podkolní) atd. Do hlíny se ku zpevnění přidávaly i plevy z obilí, nebo volská
krev..

Srdečné pozvání ke shlédnutí ojediněle bohatých sbírek
dobového bydlení v muzeu v Šumicích na moravském
Slovácku posílá autor příspěvku

Ing.Josef Jančář
Text a foto
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