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Jan Balabán Foto Martin Popelář

Jan BalaBán  (29.  ledna 1961, Šumperk – 23.  dubna 2010, Ostrava)

sátých let spoluzaložil ostravskou výtvarně-literární skupinu 

Přirození, jejíž neoficiální aktivity zaujímaly jistý kritický postoj 

vůči tehdejší struktuře společnosti. Revoluce zasáhla generaci 

Jana Balabána a jeho přátel ve věku kolem třiceti let. Čas prožitý 

v normalizaci byl dost dlouhý na to, aby v této generaci zásad-

ně ovlivnil vnímání atmosféry let devadesátých. Jak uvádí sám 

Balabán, z jedné části z nich se stala „zalehnutá“ generace, která 

směřovala k pití a nihilismu, z  té druhé nesmlouvaví kariéristi. 

Jako centrum setkávání a „živé“ prezentace umění a literatury se 

v Ostravě 90.  let zrodil undergroundový podnik Černý pavouk 

na Stodolní ulici. Antikvariát a klub s galerií se staly místem li-

terátů, malířů, performerů, fotografů, herců, pábitelů, studentů, 

galeristů, které ožívalo od bílého rána a spát nechodilo vůbec. 

U stolků a baru se divoce diskutovalo, tvořilo, hrálo a vystavo-

valo. V tomto prostoru se dala do pohybu celá generace výtvar-

níků a spisovatelů, jejichž jména dnes sahají daleko za hranice 

regionu. Jan Balabán, Petr Hruška, Ivan Motýl, Jaroslav Žila, Jiří 

Surůvka, Pavel Šmíd, Hana Puchová a mnozí další se v klubu Čer-

ný pavouk denně potkávali, pořádali výstavy, kabarety a velmi 

energicky a  nepřehlédnutelně představovali ostatním obrov-

skou chuť a touhu po vyjádření a svobodné tvorbě. Za dobu exi-

stence Černého pavouka (1995–2003) v něm bylo uspořádáno 

přes 70 výstav, většinu z nich kurátorsky zajišťoval Vladislav Ho-

lec. Dramaturgie klubu trvale zprostředkovávala  velké množ-

ství koncertů, autorských čtení a  kabaretů, ale také setkávání 

s mimoostravskými autory (Frič, Jirous, Krchovský, Zajíček aj.). 

S  klubem Černý pavouk je úzce spjat od roku 1995 nepra-

videlně vycházející Landek s  podtitulem Časopis pro kulturu 

a emoce. Zaměřoval se nejen na slovesnou sféru tvorby Ostrav-

ska, ale také na umění výtvarné, fotografii a performance. Pojetí 

časopisu zahrnovalo provokaci, znepokojení i nahodilost. Na něj 

navazující Obrácená strana měsíce již měla charakter čehosi výji-

mečného. Podobná redakční skupina (Jan Balabán, Petr Hruška, 

Pavel Hruška, Ivo Kaleta) se zaměřovala na pojetí svazků jako 

svérázné bibliofilie, v níž byl poskytnut výlučně prostor původní 

poezii, próze či překladům. Byl zde dán  nerušený prostor slovu. 

Vydávání časopisu, stejně jako klub Černý pavouk, pohltila valící 

se komercializovaná společnost a konzumní vlna 21. století. Ze 

Stodolní ulice se stalo banální zábavní centrum. Magická tvůrčí 

atmosféra 90. let skončila. 

Dílo Jana Balabána je v  kontextu české literatury přelomu 

20. a 21. století naprosto ojedinělé. V jeho tvorbě jednoznačně 

převažují povídky, které publikoval knižně i časopisecky (Revol-

ver Revue, Literární noviny, Landek, Tvar, Host, Weles, Scriptum aj.).  

Ačkoli se tvorba autora rozděluje na povídkovou a  romá-

novou, můžeme říct, že rozdíl mezi těmito žánry je dosti zpo-

chybněn. Co má být vypovězeno, to si nachází svůj tvar. Postavy 

povídek si v  souborech přecházejí z  jednoho příběhu do dru-

hého a vytvářejí tím dojem pospolitosti. Romány, které nemají 

jednoho dominantního hrdinu, se rozkládají do osudů a pohle-

dů jednotlivých postav. Psaní bylo pro Jana Balabána vlastním 

způsobem pořádání světa. Výsledný text měl být tím nejlepším, 

co byl schopen druhému člověku vzkázat. Byl autorem obda-

rovaným až nesnesitelnou mírou jitření, touhou pojmenovává-

ní věcí, vyprávění příběhů jako prostředků k  předání poznání 

a Ostrava mu nabízela bezmezné množství takovýchto objektů 

a  zážitků. Do jeho textů však vstupuje také venkovská Vysoči-

na nebo Kanada, kam v roce 1969 emigroval jeho strýc a kterou 

měl sám možnost v roce 1994 navštívit. Kritika měla pro díla au-

tora většinou uznalá slova, tu a tam se však objevovala výtka, že 

jeho psaní je příliš depresivní. Odpověď na tyto připomínky byla 

jednoduchá. To není deprese, to je pravda. Balabán pouze od-

mítal časté tendování k laciné spokojenosti a nenáročnosti vůči 

vlastní existenci. Příběhy se většinou soustředí na jeden rozho-

dující, byť nenápadný okamžik života hlavního hrdiny, do jehož 

dění čtenář proniká bez jakékoli expozice či závěrečného vý-

chodiska. Celým Balabánovým dílem se nese schopnost přesné-

ho a pregnantního pojmenování. Jsme svědky krátkých průhle-

dů do života lidí přesně v takových situacích a na tak dlouhou 

dobu, abychom pochopili. Lidí ohrožených rezignací a prázdno-

tou, která souvisí s jejich předchozí existencí i celkovým klima-

tem soudobého světa. Sledujeme literární dokument, který se 

odvíjí tématy marnosti, samoty a prázdna bytí, denní dramata 

a uzlová setkání. Všudypřítomné otázky „kdy a kde jsme mohli 

být, kdyby…“ hořknou čtenáři v ústech. Ideály a touhy dětských 

snů a žití stojí v konfrontaci s až překvapující marností a drsnou 

účelovostí dospělé reality. Spolu s autorem přemítáme nad ces-

tou osudu a mírou našeho vlastního podílení se na něm. Co už 

je nám ze životní cesty dopředu dáno a co z toho ještě můžeme 

změnit? Spolu s autorem zakoušíme námahu hledání lidské dů-

stojnosti, kterou jako by bylo nutno každým dnem znovu vyna-

lézat. Pociťujeme poctivý, obtížný a uvěřeníhodný pokus vyslo-

vit pro naše pobývání na světě přiléhavou naději. 

 Každým drobným činem se něco stane, něco pohne kupře-

du. Moment, chvíle, která může být pro druhého banální, je pro 

vás zábleskem naděje. 

Balabánovým debutem byl povídkový soubor Středověk 

(1995), následovala prozaická skladba Boží lano (1998) a sbírky 

povídek Prázdniny (1998), Možná že odcházíme (2004), Jsme tady 

(2006) a  románová tvorba Černý beran (2000), Kudy šel anděl 

(2003), Zeptej se táty (2010). Roku 2004 byla kniha Možná že od-

cházíme nominována na Státní cenu, zvítězila v anketě Lidových 

novin o Knihu roku 2004 a v  roce 2005 získala cenu Magnesia 

Litera v kategorii prozaických děl. V roce 2011 bylo uznání této 

knihy završeno udělením titulu Kniha desetiletí (Magnesia Lite-

ra). Román Zeptej se táty získal cenu Magnesia Litera za rok 2010 

a ve stejném roce v anketě Lidových novin ocenění Kniha roku. 

Tvůrčí rozsah Jana Balabána však překračuje hranice prózy. Vy-

tvořil scénář ke komiksu Srce draka (2001), který výtvarně zpra-

covala Hana Puchová. Je autorem rozhlasové hry Posedlí (2007) 

a divadelní hry Bezruč?!, kterou napsal společně s Ivanem Motý-

lem v roce 2009. Jeho zaujetí výtvarným uměním a schopnost 

citlivého vnímání a pojmenování vedly ke vzniku řady interpre-

tačních textů psaných do katalogů výstav soudobých malířů.   

Napsal rovněž beletrizující předmluvu k  fotografické publikaci 

Viktora Koláře Ostrava (2010) a Jindřicha Štreita Vítkovice (2008). 

V roce 2011, po smrti autora, vznikl dokumentární film Jan Bala-

bán (režie Petra Všelichová).

Jan Balabán zemřel náhle v důsledku selhání srdce 23. dub-

na 2010 v Ostravě. 

Jan Balabán se narodil 29. ledna 1961 v  Šumperku. Když mu 

byl jeden rok, rodina se přestěhovala do Ostravy. Po maturitě 

na gymnáziu studoval Filozofickou fakultu Palackého univerzi-

ty v Olomouci, kde absolvoval obor čeština a angličtina. Během 

studia strávil dva měsíce ve Skotsku na Kings College. Od roku 

1985, po absolvování univerzity, začal pracovat jako technický 

překladatel ve Vítkovických železárnách. Překladatelem na vol-

né noze se stal od roku 2000, pro ostravské průmyslové podniky 

však překládal i nadále. Od roku 2007 přispíval svými sloupky, 

komentáři či recenzemi do novin a  časopisů (Respekt, Lidové 

noviny, MF Dnes, Ateliér). 

Jan Balabán společně se svým bratrem Danielem, význam-

ným českým malířem, vyrůstal v  kulturním prostředí rodiny 

s výraznou evangelickou tradicí a v důsledném vnitřním odporu 

vůči nesvobodě komunistického režimu. Evangelický rod Bala-

bánů měl kořeny na Vysočině, která se stala místem Janových 

nezapomenutelných prázdninových pobytů. Tam s  bratrem 

a  bratranci pobývali na faře ve Sněžném, kde byl jeho strýc 

duchovním. Kombinace mírné poklidné letní Vysočiny a spalu-

jících ohňů Ostravy měla nemalý vliv na formování vnímání teh-

dy malého spisovatele. Jan Balabán psal své první povídky již 

od základní školy. Přes vášnivé dopisování pokračování románů 

Eduarda Štorcha se postupně dostal až k vlastní tvorbě, kterou 

si od útlého dětství zapisoval do malých notýsků. Janovi rodiče 

se s pobytem v Ostravě nikdy nesmířili. „Pořád jsme se jako rodi-

na těšili, že se odstěhujeme někam pryč, kde se dá žít, až jsme zde 

Jan Balabán v roce 2008 v evangelickém sboru ve Sněžném  
na Vysočině Foto Petr Pazdera Payne

Sněžné na Vysočině  Foto Jan Balabán

nakonec zůstali.“ Jan Balabán, ačkoli se v Ostravě nenarodil, od 

samého začátku do ní patřil. 

Ostrava, kusy obydlených míst pospojované potrubím a ti-

chem. Město prudkých kontrastů, z  nichž se právě zjevuje to, 

co je jinde neviditelné. Jak nesamozřejmá a o to intenzivnější je 

přítomnost jakékoli krásy. „V modlitebně na Ocelářské ulici jsme 

četli z  Kralické bible a  v  hospodě, kam jsme s  bratrem po biblic-

ké hodině zašli na pivo, se mluvilo jazykem dílen a ubytoven. Toto 

prolínání umožňuje dívat se na jedno optikou druhého a naopak.“ 

Do pádu komunistického režimu publikoval Balabán pouze 

v  příležitostných samizdatových sbornících. Ke konci osmde-

Bratři Balabánové Foto ze sborníku Honzo, ahoj!

Antikvariát a klub s galerií Černý pavouk Foto Martin Popelář

Jan Balabán a Petr Hruška v ostravském klubu Černý pavouk 
 Foto archiv Petry Sasínové

Jan Balabán uvádí výstavu Pavla Šmída. Zleva Lukáš Balabán,  
Jan Balabán, Pavel Šmíd, Ladislav Holec Foto Ivan Motýl

Jan Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Jiří Surůvka   
 Foto archiv Petry Sasínové
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