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Památnı́k pı́semnictvı́ na Moravě
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Editorial

Mìsíc øíjen je pro nás v Památníku vždy ponìkud hektický. Již po tøetí s napì-
tím oèekáváme vernisáž další z našich øíjnových vìtších výstav, a tak vìtši-
nou na poslední chvíli opravujeme zdánlivé malièkosti, dolepujeme popisky, 
kontrolujeme obsah vitrín, posíláme poslední tiskové anonce a poskytujeme 
rozhovory novináøùm. Atmosféra jinak poklidného pracovištì tak zaèíná vždy 
na zaèátku øíjna ponìkud houstnout. Tento rok jsme se proto rozhodli výstavu 
trochu odlehèit a zpestøit sportovním programem. V sobotu 13. øíjna vyrazíme 

na cyklistický výlet po sto-
pách Petra Bezruèe, který 
bude prokládán kulturní-
mi vsuvkami vztahujícími 
se k Bezruèovu životu; 
celý výlet bude konèit 
slavnostním dojezdem 
na výstavu do Rajhradu 
a pøátelským posezením 
u horkého èaje.

V øíjnu slavíme hned nìkolik literárních výroèí. 1. øíjna pogratulujeme 
k osmdesátým sedmým narozeninám Zdeòku Rotreklovi, katolickému básní-
ku, a 7. øíjna s tichostí vzpomeneme na ètyøicáté sedmé výroèí úmrtí básníka 
Jana Zahradníèka.Dvojí výroèí si v øíjnu pøipomínáme v souvislosti se jménem 
Františka Halase, na zaèátku mìsíce výroèí narození a na konci výroèí úmrtí. 
V samostatném èlánku Literky vzpomeneme na dosud opomíjenou èást jeho 
tvorby a zároveò na výstavu, kterou jsme právì Halasovým básnickým zaèát-
kùm pøed rokem vìnovali.

Petra Pichlová 

Nejbližší akce a výstavy 
Památníku písemnictví na Moravì

10. øíjna v 16 hod., vernisáž výstavy Petr Bezruè a … Antonín Vašek 
Výstava vìnovaná Petru Bezruèovi a jeho otci Antonínu Vaškovi, poøádaná 
ke 140. výroèí narození klasika èeské literatury. Samostatnou kapitolou vý-
stavy jsou bezruèovská ex libris. Výstava bude otevøena do 30. prosince.

13. øíjna v 10 hod., cyklistický výlet po stopách Petra Bezruèe
Cyklistický výlet po stopách Bezruèových „výplazù” spojí sportovní 
i kulturní zážitek. Sraz úèastníkù je na modré turistické znaèce na 
nádraží ve Støelicích, pojede se parkem Bobrava, cílem bude Rajhrad 
a prohlídka výstavy.

23. øíjna v 10 a 14 hod., komentované prohlídky
Speciální prohlídky výstavy Petr Bezruè a … Antonín Vašek s komentá-
øem kurátorky Kateøiny Vávrové.

26. øíjna, Skrytá pamìś Moravy
Téma druhého roèníku literární soutìže nese název Sousedé. Uzávìrka 
pøihlášek je 31. bøezna 2008. Slavnostní vyhlášení vítìzù a ètení vítìz-
ných literárních textù se uskuteèní ve druhé polovinì èervna 2008.

Nìkterá (nejen) literární výroèí 
mìsíce øíjna 2007

 
1. 10. 1920  

se v Brnì narodil katolicky orientovaný básník, prozaik a esejista Zde-
nìk Rotrekl. Do literatury vstoupil ve 40. letech básnickými sbírkami 
Kyvadlo duše, Kamenný erb a Pergameny, které ovlivnila expresivní 
lyrika Františka Halase. Komunistická perzekuce pøerušila Rotreklovu 
publikaèní èinnost; jeho práce z let 1948–89 mohly vycházet pouze 
ineditnì a knižnì jen v exilových nakladatelstvích (napøíklad Malachit, 
Básnì a prózy, Nìmé holubice dálek). Zdenìk Rotrekl je rovnìž auto-
rem knihy medailonù zakázaných spisovatelù Skrytá tváø èeské litera-
tury a esejistického cyklu Barokní fenomén v souèasnosti.  

7. 10. 1960
zemøel v Uhøínovì Jan Zahradníèek, autor spirituální lyriky, esejista a pøe-
kladatel. V roce 1952 byl v politickém procesu odsouzen k tøinácti letùm 
vìzení (amnestován v roce 1960). V první básnické sbírce Pokušení smrti 
vychází poezie Jana Zahradníèka z tragického životního pocitu, ale ná-
sledující sbírka Jeøáby je již naplnìna radostným smíøením se životem. 
Vrchol tvorby pøedstavují díla ze 30. let Žíznivé léto a Pozdravení slunci. 
Nìkterými rysy se Zahradníèkova poezie blíží Halasovi a Závadovi. 

Informaèní zpravodaj Památníku písemnictví na Moravì

Vydává Muzeum Brnìnska, 
pøipravuje Památník písemnictví na Moravì
Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 136
e-mail: pamatnik.rajhrad@quick.cz, www.muzeumbrnenska.cz
Odpovìdný redaktor: Vojen Drlík, redaktor: Petra Pichlová.
Autoøi textù: Jindra Pavelková, Petra Pichlová, 
Romana Macháèková
Vychází desetkrát roènì, èíslo 2, roèník 1.

» Editorial

» Nejbližší akce a výstavy

» Øíjnová literární výroèí

» Vzpomínka Romany Macháèkové

» Moravská tvorba Františka Halase

» Otázky pro Petra Hrušku

» Získali jsme, Klub pøátel Památníku

ZÍSKALI JSME
Ex libris pocházejí z pozùstalosti Františka Kleina 
(23. 5. 1905– 3. 2. 2004), støedoškolského pro-
fesora, vlastivìdného a regionálního badatele, 
genealoga, redaktora Vlastivìdného vìstníku 
moravského, který publikoval Ètení o minulosti 
nosislavské a øadu básnických výborù z nìmecké 
a ruské poezie. 

Novoroèenka
Svým pøátelùm k Vánocùm 1930 vìnoval 
a v poètu 100 èíslovaných map vydal Rudolf 
Michalik, Olomouc, Englova 2. Vytiskly Lidové 
závody tiskaøské a nakladatelské spol. s ruè. 
obm. v Olomouci.
EX LIBRIS – Stanislav Vrbík

Novoroèenka
Svým pøátelùm k Vánocùm 1932 vìnoval a v poètu 
100 èíslovaných map vydal Rudolf Michalik, Olo-
mouc, Englova 2. Vytiskly Lidové závody tiskaøské 
a nakladatelské spol. s ruè. obm. v Olomouci, 
výtisk è. 43
EX LIBRIS – Bohuslav Glos

Klub přátel Památníku 
je volné sdružení, s jehož èleny se budeme setkávat ne pøíliš èasto, ale 

pravidelnì a pøi mimoøádných pøíležitostech. S pomocí všech, kteøí mají o naši 
práci trvalý zájem a chtìjí se k nám, tøeba symbolicky, pøipojit, se Klubu pøátel 

postupnì daøí vdechovat život. Èestným èlenem se stal Ludvík Kundera. 

Podrobnìjší informace o novì zakládaném Klubu najdete na zvláštním letáèku 
u pokladny Památníku, na webových stránkách Muzea Brnìnska

www.muzeumbrnenska.cz. 
Tìší se na Vás pracovníci Památníku písemnictví na Moravì. 

Z NAŠICH 
PUBLIKACÍ
Halasové, otec a syn – proletáø a básník
Autoøi pøedstavují život a tvorbu Fran-
tiška Halase staršího, legionáøe a pro-
letáøe, a poezii Františka Halase mlad-
šího, která byla otištìna èasopisecky 
nebo zùstala pouze v rukopisu. Pøipra-
vili Vojen Drlík a Petra Pichlová.



 otázky pro básníka 
            Petra Hrušku

Ve ètvrtek 20. záøí byla ve speciální místnosti Národní 
knihovny v Praze zahájena výstava, vìnovaná nejvìtšímu 
rukopisu svìta, tzv. Codexu gigas èi Ïáblovì bibli. Tento 
unikátní, 75 kilogramù vážící rukopis se na naše území 
alespoò formou této výstavy vrátil po dlouhých 359 le-
tech. V roce 1648 jej švédská vojska podle instrukcí svých 
velitelù vyhledala ve sbírkách Rudolfa II. a odvezla do 
Švédska. Již pøed touto cestou kniha mnohokrát putovala 
po území Èeského království. Svìtlo svìta spatøila nìkdy 
v první polovinì 13. století patrnì v benediktinském kláš-
teøe v Podlažicích, odkud ji zakoupili cisterciáci ze Sedlece 
u Kutné Hory. Dalším majitelem se stali benediktini z Bøev-
nova, kteøí ji v dobì husitských válek pøevezli do kláštera 
v Broumovì. Odtud již její cesta vedla do sbírek Rudolfa II. 

Nemùžeme se vùbec divit, že švédští dobyvatelé se vzápìtí po té, co obsadili Pra-
hu snažili tuto raritu najít. Nejen, že se jedná o nejvìtší knihu na svìtì, zajímavá je 
také její výzdoba. Jedno ze svých oznaèení totiž získala po vyobrazení ïábla, které 
se nalézá na stranì 290r. S touto zvláštní výzdobou se rovnìž pojí legenda o vzniku 
rukopisu. Jeden podlažický  mnich mìl být za svùj høích zazdìn za živa. Aby tomuto 
trestu unikl, slíbil vytvoøit za jedinou noc nejvìtší knihu svìta. Protože však již o pùl-
noci zjistil, že není sto sám svùj slib dodržet, povolal si na pomoc ïábla, kterého pak 
z vdìènosti v knize vymaloval. 

NEJVÌTŠÍ KNIHA OPÌT V PRAZE

Vracím se ve své pamìti do horkých èervencových dnù. 
Sluneèním paprskùm, nyní toužebnì vyhlíženým, jsme se 
tehdy vyhýbali a hledali pøed nimi úkryt. Blahodárný stín 
nám poskytly interiéry boskovické synagogy, ve které se 
právì pøipravovalo pøedstavení Kafka a jazz. Na scénì se 
objevila hlavní hrdinka onoho veèera (nepoèítám-li Fran-
ze Kafku, jehož dílo bylo prezentováno) hereèka Zdenka 
Procházková. Teprve pozdìji se dovídám, že její jméno 
je s Kafkou spojeno mnohem pevnìji. V roce 1975 hrála 
hlavní roli v Kafkovì zfilmované povídce Promìna. V sou-
vislosti s tímto autorem jí Masarykova akademie umìní 
udìlila cenu Franze Kafky. Není divu, že pøi výbìru z jeho 
díla volila citlivì a s jistým zámìrem. Øadì z nás se pøi zmínce o Kafkovi vybaví pocit 
marnosti, bezvýchodnosti. Zdenka Procházková se však rozhodla poukázat na jinou 
stránku jeho díla. Z povídek, které pøedèítala, èišel vtip. 

Pøedstavivost divákù umocòovala jazzová improvizace èeských a nìmeckých stu-
dentù. Povídky byly na pozadí doplòovány èi v pauzách støídány dramatickými zvuko-
vými pasážemi a rytmickými figurami.

Silný zážitek byl odmìnìn velkolepým potleskem. A pocit z nìj pøetrvává, zùstává 
v duši a zahøívá. Høeje tøeba i v takových deštivých dnech, jako je ten dnešní. 

Ing. Romana Macháèková je s námi teprve od èervence, ale již za tìch pár mìsícù si ji pro 
vlídné slovo a úsmìv na tváøi oblíbili nejen kolegové, ale i návštìvníci Památníku, které provází.

VZPOMÍNKA NA LÉTO ROMANY MACHÁÈKOVÉ

Pùsobíte v Ostravì i v Brnì. Jeví se Vám Morava jako prostor, který 
má stále nìco spoleèného?
Morava se mi jeví pøedevším jako prostor výraznì rozštìpený, a to na 
sever a jih. To, co i já vnímám jako tradiènì moravské, tedy urèitou 
mìkkou melancholii, snahu „øešit“ svìt zpìvem, uzemnìnost a trpì-
livost (symbolizovanou vinicemi) provázenou ochotou rozmáchnout 
se po tom spirituálním (symbolizovaná katolictvím), jistou apriorní 
vstøícnost k osudu i k tomu druhému, to vše je pro mne spjato s Mo-
ravou jižní. Severní Morava je zamlklejší a sveøepìjší, cizí sama sobì, 
úsporná a trochu vytøeštìná, drzácky zírající do znepokojivé existen-
ce, vzhlíživá všednost (symbolizovaná horami) je provázená ochotou 
k cynickým bezcitnostem (symbolizovaným zloèinností, alkoholismem 
a „podnikatelstvím“ všeho druhu).

Myslíte, že existuje rozdíl mezi „èeskou“ a „moravskou“ poezií? Dají 
se v poezii naleznout nìjaké typické rysy moravanství?
Právì i z výše uvedených dùvodù si na žádný takový podstatný rozdíl 
mezi „èeskou“ a „moravskou“ poezií jako celkem netroufám. Kdybych 
èetl nepodepsanou báseò, v níž by chybìla pøemíra intenzívnì nahlí-
žených moravských reálií (jako vìstonická Venuše, Bítov, plameny os-
travských hutí nebo zlato a krev vína), nedokázal bych poznat, zda ji 
psal autor z Moravy, Slezska èi Èech.

Jak vítáte vznik Památní-
ku písemnictví na Mora-
vì jako centra moravské 
literatury? Co by mìlo 
být podle Vás hlavním 
cílem Památníku?
Rajhradský klášter je nád-
herný a Památník mu slu-
ší. Pøál bych si, aby vzdor 
svému názvu nebyl pøíliš 
„památkový”, aby v nìm 
nebyly písemnosti pouze 
konzervovány, ale též živì 
používány a využívány. 
Pøedevším k neustálému 
vzrušování se ze slova, 
z jeho ubohé marnosti 
i nenápadné síly.

Výročí 
Františka Halase

Øíjen je ve znamení dvojího vý-
roèí básníka Františka Halase 
(3. 10. 1901 Brno–27. 10. 1949 
Praha). Jako básník vzbudil 
pozornost svou první sbírkou 
Sépie, ménì se do dneška ví 
o jeho juvenilních rukopisných 

verších nebo pøíspìvcích pro èasopisy jež pøedcházely literárnímu de-
butu, èasto úzce spjatých s moravským prostøedím.

Mládí Františka Halase je spojeno s moravskou krajinou – narodil 
se v brnìnských Husovicích, vyrùstal ve Svitávce u Boskovic a v blízkém 
Zboòku. Rozhodující událostí v jeho životì byla uèednická léta u knih-
kupce Antonína Píši v Brnì, která byla prostoupena horlivou èetbou 
a prvním kontaktem s tehdejším literárním Brnem. Èetba a sezná-
mení se spisovateli (pozdìji zvláštì s Artušem Èerníkem a Jaroslavem 
Seifertem) byly hlavními podnìty k vlastní literární èinnosti. 

V lednu roku 1923 zaèal Halas pøispívat satirickými verši do èasopi-
su Sršatec, který v Praze redigoval Jaroslav Seifert. I když mìl František 
Halas za sebou již své první publicistické pøíspìvky v Rovnosti, do níž 
pøispíval vìtšinou krátkými publicistickými zprávami a recenzemi, 
teprve v Sršatci se poprvé objevily jeho vlastní pøevážnì satirické, poli-
ticky angažované verše. Tehdy se seznámil s další brnìnskou výraznou 
osobností – literárním teoretikem Bedøichem Václavkem. Spoleènì 
s ním pak redigoval satirický èasopis Šlehy. 

Rokem 1923 vstoupil do èeského umìní poetismus, jehož duchov-
ními otci a teoretickými mluvèími se stali Karel Teige a Vítìzslav Ne-
zval. Jeho organizaèní platformou se stalo sdružení Devìtsil v Praze. 
Brnìnská odnož vznikla 23. bøezna 1924 a František Halas nechybìl 
mezi jejími aktivními èleny. Zanedlouho zaèala vycházet tribuna Br-
nìnského Devìtsilu, která nesla název Pásmo. Svými obrazovými bás-
nìmi pøispíval do Pásma vedle Vítìzslava Nezvala a Jaroslava Seiferta 
také František Halas. Ostatnì právì jeho básní Èíslovky se v úvodním 
èísle prvního roèníku Pásmo svým ètenáøùm pøedstavilo. Touto básní 
autor zároveò vstoupil do poetistické a dadaistické etapy své tvorby. 
Dráždìní mìšśákù v duchu ryzího dada je patrné napøíklad z Halasovy 
básnì Bulvár dadaismu.

V roce 1926 odešel František Halas do Prahy a stal se na dlouhá léta 
redaktorem nakladatelství Orbis. Jeho první básnická kniha Sépie, dílo 
brnìnských let, vyšla v roce 1927.

Tomuto „prehistorickému období“ literární tvorby Františka Halase, 
které je zachyceno v jeho rukopisných, popøípadì èasopisecky tištì-
ných verších, se vìnovala výstava Halasové. Výstavu v loòském roce 
pøipravili Vojen Drlík a Petra Pichlová. Stejní autoøi vydali k výstavì 
brožuru, která je stále ke koupi v Památníku písemnictví na Moravì. 


