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V tomto mìsíci pøináší Památník novinku všem tìm, kteøí píšou do šuplíku nebo by rádi 
psali a nevìdí, jak na to. Literární soutìž Skrytá pamìś Moravy každý rok doprovází 
kurzy tvùrèího psaní Krocení literární múzy. Nejen seniory zve Andrea Procházková 
na mimoøádný semináø, v nìmž se mohou zájemci mnohému nauèit, pøípadnì si také 
mohou vzájemnì vymìnit své vlastní zkušenosti. Koncem bøezna byla otevøena výstava 
vìnovaná bratøím Mrštíkùm, k níž je pøipravena øada doprovodných akcí. Jednou z nich 

je pøednáška vìnovaná 
povídkové tvorbì morav-
ských literátù. Dùvìrnice 
Klubu pøátel Památníku 
Martina Chmelaøová na-
plánovala výlet do kraje 
Pohádky máje – Ostrova-
èic a pøilehlého okolí. Více 
informací najdete uvnitø 
tohoto èísla Literky. Dub-
nové èíslo informaèního 

zpravodaje pøináší také krátký rozhovor s dalším hostem StøeDìní, rakouským spiso-
vatelem èeského pùvodu Milanem Ráèkem. I my se pøipojujeme k Mezinárodnímu dni 
dìtské knihy, tentokrát najdou v pravidelné rubrice námìt na zajímavou knihu nej-
mladší ètenáøi. Krásné jarní dny Vám spolu s kolektivem spolupracovníkù pøeje         
      

Vaše Romana Macháèková
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Jiøí Pištora: Brundibásnì

Brundibár vletìl do krámu,
že by chtìl deko salámu.
I praštil øezník masem

a volá øeznickým hlasem:
Ty se máš pást na kvítí!
Hybaj než se rozlítím!Ve
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Nejbližší akce
Památníku písemnictví na Moravì

Rendez-vous o desáté
Pravidelné ètvrteèní mimoøádné programy pro návštìvníky od 9 do 99 let (a více) na 
vybraná témata vždy v 10 hod. 
5. dubna – Velká Morava; 12. dubna – J. A. Komenský; 19. dubna – Literární Morava; 26. 
dubna – Rukopisy  

19. dubna, 16 hod., Krocení literární múzy pro seniory
Kurzy tvùrèího psaní, Krocení literární múzy, každým rokem doprovází literární soutìž 
Skrytá pamìś Moravy, urèenou mladým lidem ve vìku 12–19 let. Pro ty, kteøí se 
nevešli do vybrané vìkové kategorie, pøipravil Památník speciální semináø. Je urèený 
všem, kteøí se psaní vìnují, ale i tìm, kteøí se chtìjí nìco nového nauèit.  
 

25. dubna, 17 hod., StøeDìní: Na druhé i naší stranì
Autorské ètení a beseda s rakouským spisovatelem èeského pùvodu Milanem Ráèkem. 
Spolu s autorem vystoupí i pøekladatelka Adéla Ráèek-Seidlová.

26. dubna, 16 hod., pøednáška Povídková tvorba bratøí Mrštíkù
Pøednáška Andrey Procházkové, kurátorky výstavy Alois a Vilém Mrštíkové – Drama 
jihomoravské vesnice, z jarního pøednáškového cyklu na téma Moravský realismus.

Nìkterá (nejen) literární výroèí 
mìsíce dubna

v dubnu 1897
vyšel v nakladatelství Jan Otto poprvé knižnì první román Viléma Mrštíka Po-
hádka máje. Ètenáøi romantický pøíbìh Helenky a Ríši umístìný do Ostrovaèic, 
a pøilehlého okolí, znali již z èasopisecké verze z let 1891–92, kdy vycházel na 
pokraèování ve Svìtozoru. Pìtiletou pauzu mezi jednotlivými vydáními využil 
autor k pøepracování svého impresionistického díla, z nìhož odstranil drsnìj-
ší tóny a èasté moravismy. O typografickou úpravu i výtvarný doprovod se 
postarala jeho tehdejší pøítelkynì, malíøka Zdenka 
Braunerová. Pohádka máje si získala velikou oblibu 
u ètenáøù a doèkala se mnohých vydání. Velice rádi 
po tomto tématu sáhnou divadelníci, hudebníci 
nebo filmaøi. Poprvé byla Pohádka máje zfilmována 
v nìmé verzi v roce 1926 režisérem Karlem Anto-
nem. V hlavních rolích se pøedstavili Anita Janová 
(Helenka) a Jiøí Voskovec (Ríša). Ten hrál pod pseu-
donymem Petr Dolan. Za své ztvárnìní milovníka 
Ríši byl vylouèen z umìleckého sdružení Devìtsil, 
jehož byl tehdy èlenem. 

Pøírùstky Muzea Brnìnska za mìsíc bøezen
Knihovna Šlapanice
• 100 SVUM: 100. výroèí založení Sdružení výtvarných umìlcù moravských: Galerie výtvarného 

umìní v Hodonínì 12. záøí - 25. listopad 2007: Záhorská galéria v Senici 6. december 2007 
–3. február 2008. Hodonín: Galerie výtvarného umìní v Hodonínì ve spolupráci se Záhor-
skou galerií v Senici, [2007]. 

Centrální knihovna
• 1989–2009–20 Jahre friedliche Revolution, Chance und Verpflichtung für die Museen: 

18. Internationale Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer 
Museumsfachleute: 20. bis 22. September 2009. Chemnitz: Sächsische Landesstelle für 
Museumswesen, 2010. 

• Gemeinsam Perspektiven schaffen: Regionale und grenzüberschreitende Kooperation und Ver-
netzung ; 16. Tagung bayerischer, böhmischer und sächsischer Museumsfachleute: Passau, 3.-5. 
10. 2007. [Praha]: Asociace muzeí a galerií Èeské republiky; München: Landesstelle für nichtsta-
atlichen Museen in Bayern; Chemnitz: Sächsische Landesstelle für Museumswesen, 2007. 

• Hájíèek, J.: Fotbalové deníky. Brno: Host, 2007. 
• Christliche Religion im musealen Kontext: 19. Internationale Fachtagung bayerischer, 

böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute. Leonding: Verbund 
Oberösterreischischer Museen, 2010. 

• Mikulka, A.: Letem svìtem. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 
• Sviták, P.: První èeský letec inženýr Jan Kašpar a zaèátky èeského letectví: pøíbìh našeho 

prvního letce, jeho pøedchùdcù, spolupracovníkù a souèasníkù s pøihlédnutím k vývoji letectví 
ve svìtì. V Pardubicích: Východoèeské muzeum, 2003. 

• Šuleø, O.: É trli-frli, aneb, Kdy nastane konec. [Ostrava]: Šmíra-Print, 2011. 

Pøíruèní knihovna Památníku písemnictví
• Knapík, J.: Prùvodce kulturním dìním a životním stylem v èeských zemích 1948-1967. I. Praha: 

Academia, 2011. 
• Knapík, J.: Prùvodce kulturním dìním a životním stylem v èeských zemích 1948-1967. II. 

Praha: Academia, 2011. 
• V souøadnicích volnosti: Èeská literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 

Praha: Academia, 2008. 

Hledáme: Salon

Spoleèenská revue Salon vycházela jako mìsíèník v letech 1922–43. Pùvodnì byla opatøe-
na podtitulem Spoleènost–sport–divadlo–móda–výtvarné umìní. Svoji definitivní podo-
bu èasopis získal až v prùbìhu prvního roèníku za redakce Bohuslava Kiliana. Právì díky 
jeho snaze se Salon stal ve své dobì prestižním èasopisem pøinášejícím aktuální informa-
ce z oblasti literatury, filmu, divadla, výtvarného umìní a architektury. 

Hledáme: Roèníky 1–5, roèník 6 – è. 1–11, roèník 7 – è. 1, 2, 4–10, roèník 8 – è. 5–6, 11, 
roèník 9 – è. 5, 6, 10–12, roèník 10 – è. 2, 3, 7, 11, 12, roèníky 11–22.



 otázky pro 
             Milana Ráèka

Vaším spisovatelským jazykem se po emigraci stala nìmèina. Bylo to èistì prag-
matické rozhodnutí nebo vyjadøuje Vaše odøíznutí se od èeské kultury v tehdej-
ším totalitním režimu?
Pokud bych se mìl pøiklonit k jednomu z dùvodù uvedených ve Vaší otázce, tak 
spíše k druhému. Normalizaèní kultura mì pøíliš nepøitahovala, nehledì na to, že 
bylo nutné se vypoøádat s neznalostí kulturní souèasnosti, ale také minulosti v nové 
zemi našeho pùsobení. V ÈSSR nám nebylo zprostøedkováno z kultury sousední 
zemì Rakouska skoro nic. Pøekvapilo mne, že informovanost kulturní veøejnosti, 
napøíklad v oboru èeské literatury, zde byla podstatnì vìtší. Hlavní dùvod pro zmì-
nu literárního jazyka byl ale jiný.  Po témìø dvaceti letech života v nìmecky mluvícím 
prostøedí, i pøes to, že se u nás doma mluvilo pøevážnì èesky, jsem ztratil nutnou 
suverenitu ve vyjadøování. Jazyk se stále vyvíjí a tento vývoj jsem zameškal.

Dlouhá léta se pohybujete v muzejním a galerijním prostøedí. Nakolik si myslíte, že 
mohou v dnešním svìtì „zážitkové turistiky“ souèasná muzea oslovit návštìvníky? 
Co by mìla nabízet?
Jsem pøesvìdèen, že muzea dnes a v budoucnu mají šanci stát se opìt „stánky 
vìdìní“. Kombinace textu a objektu v jeho trojrozmìrnosti nemùže být úspìšnì 
nahrazena výluènì elektronickými prostøedky. I pøes zdejší ponìkud sarkastické 
poøekadlo: výlet za kulturou je pouze oklikou na cestì do hospody, si myslím, že se muzea, 
hlavnì ta nacházející se mimo urbanistická centra, stanou magnetem pro návštìv-
níky. Pøedevším temporální výstavy s brizantní tematikou slaví obrovské úspìchy 
(Dolnorakouskou zemskou výstavu o Øímanech na Dunaji navštívilo za pùl roku 
více než pùl milionu lidí).

Jakým tématem se právì jako spisovatel zabýváte? 
V souèasné dobì jsem se vrátil do první tøetiny svého života – do doby pøed emigrací 
a píšu velmi osobní „Životní støípky“ (pracovní název knihy), chronologicky sestavené 
vjemy a zážitky, uvedené exaktními informacemi o denních událostech ve svìtì (získa-
ných z www.chroniknet.de). Vzniklé konfrontace osobního „mikrosvìta“ s událostmi 
„ve velkém svìtì“ vedou vedle popisu reality v komunistickém Èeskoslovensku oèima 
zpoèátku politicky sotva zatíženého dítìte a nakonec mladého muže, který si již urèité 
životní principy uvìdomuje, dávají ètenáøi dostatek prostoru k existencionalistickým 
úvahám. Zatím jsem oslavil prvních sto stránek, jak to celé dopadne zatím nevím.

Zlínský rodák, spisovatel Milan Ráèek emigroval do Rakouska v roce 1968. Od roku 1969 
pùsobil v Dolnorakouském zemském muzeu ve Vídni a St. Pöltenu. Svá díla píše nìmecky, 
v èeštinì mu vyšly knihy povídek Vznešené okamžiky – Svatební pøíbìhy, které by radìji mìly 
zùstat utajeny a Štìdré veèery – Vánoèní pøíbìhy, které by radìji mìly zùstat utajeny a román 
Leo – postskriptum.

KRAJINOU POHÁDKY MÁJE

V kuføe mám na polo zpracovanou „Pohádku máje“ – a ta je plná tìch obrazù – i roz-
kvetlých stromù – bzuèících vèel. Lesy tam šumí – vìtve se otvírají a zavírají nad hlavou 
svìtlého jednoho zjevení, které v lesích vyrostlo – z lesù vyšlo do svìta – a do lesù se 
vrátilo jak víla. Procházím se s ní, na každém kroku se s ní zastavím a dívám se s ní, jak 
mouchy se honí – komáøi víøí v soumraku – a v lese chladem se zachvívá v pøísné velebì 
èerného vysokého lesa. Tìmito slovy popisuje Vilém Mrštík v dopise z roku 1891 Józe 
Hálkové obrazy ze svého prvního románu, zasazeného do krajiny Podkomorských lesù 
v okolí Ostrovaèic. Nechte se i Vy zlákat touto pohádkou a pøijmìte pozvání na další 
výlet Klubu pøátel Památníku. A i když nás teprve nìkdo napálil na „apríla“, pøesto je 
správný èas pøipravit se na nadcházející mìsíc. Mùže být lepšího mìsíce na toulky kra-
jinou zamilovaných Ríši a Helenky, než je právì máj?

Naše putování  krajem, kam je pøíbìh zasazen, zahájíme v Památníku Pohádky máje 
v Ostrovaèicích. Poté už nás plnì pohltí lesy místního pøírodního parku s nìkolika zasta-
veními. Jedním z nich bude Podkomorská myslivna. Místo, kde žila skuteèná Helenka 
Nováèková, první z dívek, která byla Vilémovi inspirací. Zamilovanou dvojici pøipomínají 
také studánky nesoucí jejich jména. Cesta povede listnatými lesy s mohutnými buky, 
které obèas vystøídá smrèina. I když je reliéf krajiny mírnì zvlnìný, trasa nepatøí k nároè-
ným. Výlet je možné zakonèit buï v Žebìtínì, nebo v pøípadì pìkného poèasí a dostat-
ku sil až na Brnìnské pøehradì.

Výlet se koná v sobotu 5. kvìtna a sraz úèastníkù je v 9.15 na koneèné tramvají è. 6 a 8 
ve Starém Lískovci. Autobus 402 odjíždí do Ostrovaèic v 9.35 ze zastávky Dunajská.

POVÍDKOVÁ TVORBA 

BRATØÍ MRŠTÍKÙ
Letošní pøednáškový cyklus – jarní i podzimní – je v souvislosti s probíhající 
výstavou vìnován tvorbì Aloise a Viléma Mrštíkových; jejich literárním ko-
øenùm, povídkám a románùm. Tématem úvodní pøednášky bude povíd-
ková tvorba obou bratrù, která tvoøí podstatnou èást jejich díla.

Aloisovy povídkové texty pøi zpìtném ohlédnutí jakoby pøedznamenávají 
vznik románové kroniky Rok na vsi: jsou sondami do života lidí na pomezí 
Moravského Slovácka a Hané, které po mnoha letech práce zakompono-
val do rùznorodého celku románové Habrùvky.  

Alois Mrštík debutoval èrtou Trkmanèáci v èasopise Vesna (1884) a tím-
to obrázkem ze života nejchudších obyvatel vesnice otevøel jedno z témat, 
které se prolíná celým jeho dílem - zaèarovaný kruh chudoby. Svou první 
knihu Dobré duše vydal v roce 1893. Jednalo se o soubor povídek, které 
pùvodnì vycházely jednotlivì v èasopisech. Každá z nich, aś se odehrává 
v Rakvicích, Tìšanech nebo Divákách, zachycuje jeden lidský osud a tema-
tizuje stinné stránky venkovského života. Už ve své prvotinì se Alois proje-
vil jako bystrý pozorovatel se smyslem pro detail, který dokáže vystihnout 
charakteristické rysy. Našel si své téma: zmìny, které nejen na jihomorav-
ském venkovì probíhaly ve druhé polovinì 19. století pod vlivem postu-
pujícího rozšiøování prùmyslové výroby a sílícího vlivu mìsta na tradièní 
venkovský zpùsob života.

Ve stejném roce také Vilém zúroèil povídky, které døíve vycházely èasopisec-
ky, a to v souboru Stíny (1893), upozoròujícím pøedevším na ty temnìjší 
stránky Slovácka – alkoholismus, hazard, mravní úpadek, pomluvy. Tehdy 
se literární tvorba obou bratrù stala poprvé pøíèinou nevraživosti místních 
obyvatel, protože Klobouètí se poznávali v jednotlivých pøíbìzích. Další 
kniha povídek, Obrázky, byla již impresionisticky ladìná. 

V roce 1897 vydali oba bratøi Bavlnkovy ženy a jiné povídky. Úvodní po-
vídka, která dala knize titul, vznikla spoleènou prací, ètyøi další napsal 
Alois, pátou Vilém, jehož vliv na staršího bratra je zde ze všech spoleèných 
prací nejzøetelnìjší – pøesnì vykreslené postavy typické pro Aloisùv styl 
ustupují lyrickým pøírodním pasážím.

Zatímco stálým, a v podstatì jediným, zdrojem inspirace staršího z bratrù 
byla jihomoravská vesnice, mladší z nich ztvárnil také námìty ze života na 
malomìstì – kritika malomìšśáctví se objevuje v knize Babetta, Verunka 
a drobné povídky (1902). 

O jejich tvùrèí spolupráci, osobitém autorském vyjádøení každého z nich 
a tøeba i Vašich ètenáøských zážitcích si budeme povídat 26. dubna.

UZLY A POMERANÈE

Matka vytáhla z kapsy provázek a podala mu ho: „Udìlej si uzel.“ V jejím svìtì nebylo mís-
to pro bloudìní a pochybnosti. Kdo se matèinými zákony øídil a umìl vázat uzly, nemohl se-
jít z cesty. Hlavní hrdina knihy spisovatelky Ivy Procházkové ètrnáctiletý Darek se na svou 
matku mùže obracet už pouze ve vzpomínkách. Vybavuje si ji èasto a zvláštì ve chvílích, 
kdy je bezradný. Takové okamžiky jsou témìø na denním poøádku, Darek je postaven do 
role vychovatele své mladší sestry Emy, jejímuž svìtu pøíliš nerozumí. Mentálnì zaostalá 
Ema se utíká ke svým nesrozumitelným mumlitániím a její nepøedvídatelné reakce vyža-
dují velkou dávku neustálé pozornosti a trpìlivosti. Na rozdíl od zemøelé matky otec rodiny 
pøed tajemným svìtem své dcery i pøed vlastními problémy utíká èasto k alkoholu. Darek 
se kromì svých vlastních problémù spojených s dospíváním – nejistota, vnitøní zmatek, 
vymezování se vùèi rodièovské autoritì a hledání vlastního po-
stavení ve spoleènosti – musí vyrovnávat také s pøedèasným 
dospíváním. Pevným bodem jeho svìta se stává Hanka, první 
láska vonící po pomeranèích. Darkùv život také nabývá nového 
smyslu ve chvíli, kdy se jeho otec pustí do chovu koní. I pøes 
rozèarování ze zjištìní pravého dùvodu podnikání se zvíøaty 
vyøazenými a zanedbanými, stanou se pro chlapce konì pod-
statnou souèástí života. Nadèasový pøíbìh pro ètenáøe ve vìku 
dvanácti let je v mnohých místech pro dnešní dìti velmi aktu-
ální a pøináší i odkazy a vysvìtlení k øadì událostí z minulosti.  

Procházková, Iva: Uzly a pomeranèe. Praha: nakladatelství Al-
batros, 2011.


