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Vzlety a pády

Melancholik s rybí krví
knih ale cítíme, Ïe snaha uspût
pro nûj nebyla hlavní motivací. Nehledal ãtenáfisky atraktivní témata,
ale psal o tom, co dobfie znal: o Ïivotû na vsi a v malém mûstû (povídky v souboru Dfievûn˘ nÛÏ,
2004), o hledaãích vltavínÛ (Zlodû-

ské téma s obecnûj‰í problematikou lidské svobody. Tuãková je
moÏná obratnûj‰í stylistka a její
próza je efektnûj‰í, ale HájíãkÛv
pfiíbûh je hlub‰í a autentiãtûj‰í.
„Tohle téma mû vlastnû provázelo
od dûtství,“ fiekl autor o Rybí krvi.

Foto Jarka ·najberková

Jediné politické rozhodnutí mÛÏe
zmûnit krajinu i osud jejích obyvatel. Tohle téma není v moderní literatufie niãím nov˘m, aÈ uÏ jde o v˘stavbu pfiehrady, jaderné elektrárny nebo vojensk˘ prostor. Otevírá
mnoho obecnûj‰ích otázek: co
znamená pro ãlovûka domov, kam
svou rodovou tradicí patfií? Jak se
postavit ke zmûnám, které s sebou pfiiná‰í technick˘ pokrok, ale
i bezohledná snaha o efektivitu
a zisk? Jakou má jedinec ‰anci ve
stfietu s institucionalizovanou mocí
a nakolik je ochoten se s ní pustit
do kfiíÏku? A nakonec, kdyÏ uÏ je
rozhodnuto, jak se vyrovnat se
ztrátou domova?
Není marné si pfiipomenout, Ïe
v dobách socialismu se toto téma
objevilo v knihách sovûtsk˘ch autorÛ (uveìme Valentina Rasputina
a jeho Louãení nebo slavnou Stanici Boufiná âingize Ajtmatova).
Vnímaví ãtenáfii mohli tehdy tato
díla chápat jako kritiku bezohledné
totalitní moci. JenÏe stavba jaderné elektrárny Temelín na pfielomu
dvou spoleãensk˘ch systémÛ ukázala, Ïe boj s tûmi „kdo ovládají
energie“ (fieãeno s Jifiím Hájíãkem)
je pfiedem prohran˘ za kaÏdého
systému. „Právû konkrétní pfiíklad
Temelína a vesnic, které kvÛli jeho
v˘stavbû zanikly, dobfie ukazuje,
jak jsme po roce 1989 postupnû
pfiicházeli o iluze,“ uvedl pfied ãasem spisovatel Jifií Hájíãek v rozhlasovém rozhovoru o své knize
Rybí krev. „Na‰e pfiedstavy byly
tehdy hodnû naivní a není divu, Ïe
jsme se v mnohém zklamali. MÛj
pfiíbûh není jen o marném boji za
záchranu ohroÏen˘ch vesnic, ale
má obecnûj‰í platnost.“
Rybí krev, která nyní na Vltavû
zazní jako ãetba na pokraãování,
získala letos v soutûÏi Magnesia
Litera vÛbec nejvy‰‰í ocenûní a její
autor se uÏ definitivnû stal známou tváfií souãasné ãeské literatury. Jifií Hájíãek (1967), rodák
z âesk˘ch Budûjovic, se ke svému
souãasnému úspûchu trpûlivû
a usilovnû propsal. Ze v‰ech jeho

„Pfiíklad Temelína a vesnic, které kvÛli jeho v˘stavbû zanikly, dobfie ukazuje, jak
jsme po roce 1989 postupnû pfiicházeli o iluze,“ fiekl o své knize Rybí krev
spisovatel Jifií Hájíãek

ji zelen˘ch koní, 2001), o násilné
kolektivizaci jihoãeského venkova
(Selsk˘ baroko, 2005). „Regionální tematika mû prostû baví,“ pfiiznává, „protoÏe mám za to, Ïe
z dobré znalosti lokálního prostfiedí se dá vystavût obecnû platn˘
pfiíbûh.“ KdyÏ uváÏíme, kolik praÏsk˘ch autorÛ si nafiíká na nedostatek nosn˘ch témat a kolik regionálních autorÛ propadá hysterii, Ïe
si jich v Praze nikdo nev‰ím, znûjí
Hájíãkova slova sympaticky.
Jifiího Hájíãka bychom mohli podezírat z kafkovské stylizace, alespoÀ co se t˘ãe vzhledu a profese:
‰tíhl˘ muÏ, obleãen˘ vût‰inou
v tmav˘ch barvách, pracuje v bance. Ve svém psaní je ale vÏdy poctiv˘, pfiirozen˘ a svÛj. Zajímavé mÛÏe b˘t srovnání Rybí krve a knihy
Îítkovské bohynû od Katefiiny Tuãkové, coÏ je dal‰í v˘razná loÀská
próza, ve které se prolíná venkov-

âesk˘ rozhlas pfiedstavuje tvorbu Jifiího Hájíãka uÏ od jeho prvních próz. V ãeskobudûjovickém
studiu vznikly ãetby z knih Zlodûji
zelen˘ch koní, Selsk˘ baroko
a nejnovûji i z Rybí krve. V dramaturgii autorky ãlánku ji pfiipravila
Milena M. Mare‰ová a s Danou
âernou ji natoãil reÏisér Lubo‰ Konífi. A mimochodem, pokud váháte
nad zvlá‰tním názvem prózy, vysvûtlení máme pfiímo od autora:
„O Jihoãe‰ích se pfiece fiíká, Ïe
mají rybí krev. Pro mû v tom je jakási metafora pomalosti, melancholie nebo zdrÏenlivosti. Kdo si
knihu pfieãte, moÏná do sebe nûco
z toho nasaje a lépe pak tomu názvu porozumí.“
■ Hana Soukupová, redaktorka âRo
âeské Budûjovice

Od ãtvrtka 27. ãervna, âRo Vltava, 18.30

Na ãaji se ZdeÀkem Nejedl˘m
Vltavská âajovna s datem 25. ãervna bude vûnována publikaci Zdenûk
Nejedl˘, politik a vûdec v osamûní
od Jifiího KfiesÈana, kter˘ za ni získal Magnesii Literu v kategorii literatura faktu. Jak uvádí nakladatelství
Paseka, „poutavû psaná Ïivotopisná monografie (…) tûÏí z autorova
více neÏ dvacetiletého v˘zkumu a je
první velkou a komplexní anal˘zou
této kontroverzní postavy moderní
ãeské historie. Zab˘vá se Nejedlého
vûdeck˘m i politick˘m pÛsobením,
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pfiíãinami jeho pfiíklonu ke stalinismu, jeho pomûrem k politick˘m idolÛm (Masaryk, Stalin, Gottwald), ke
spolupracovníkÛm i konkurentÛm
(Bene‰, Kopeck˘), k velk˘m umûleck˘m zjevÛm jeho doby (Dvofiák, Janáãek, Jirásek, ·alda), ale i jeho
soukrom˘m Ïivotem, vztahem k Ïenám a k rodinû. Kniha je v˘znamn˘m pfiíspûvkem k dûjinám komunismu a radikálního socialismu
v ãesk˘ch zemích a získá si pozornost i u zájemcÛ o kulturní dûjiny.“

TR 26/2013

V pofiadu promluví i Zdenûk Nejedl˘ osobnû, a to v archivních nahrávkách. Zazní Nejedlého projev
ke kulturním pracovníkÛm v Lucernû z 29. kvûtna 1945 a proslov
k sedmdesátému v˘roãí otevfiení
Národního divadla z 18. listopadu
1953.

Rozhlasov˘ archiv uchovává svûdectví o slavn˘ch chvílích i pádech vlád, reÏimÛ i osobností.
Jsou tu projevy, ale také procesy, pfii nichÏ ti, ktefií je‰tû nedávno hovofiili k námûstím pln˘m
obãanÛ, usedají na lavici obÏalovan˘ch. Rozhlasov˘ rok uvede jeden takov˘ pfiíbûh 24. ãervna.
V rozhlase ve tfiicát˘ch letech
ãasto hovofiil Rudolf Beran (na
snímku uprostfied), vÏdy v roli politika agrární strany, pozdûji jako
pfiedseda ãeskoslovenské vlády.
„âesk˘ sedlák nezatíná nenávistnû ruku proti nikomu. Nevolal nikdy slova zá‰ti a bojÛ,“ prohlásil
do mikrofonu v roce 1938. Ani
v té pro národ tûÏké dobû si nepfiipustil, Ïe by se sám mohl ocitnout na stranû zrádcÛ. Ale Rudolf Beran se nakonec nezavdûãí
nikomu – bude souzen jak nacisty, tak komunisty a jeho majetek
bude po válce dekretem prezidenta Bene‰e vyvlastnûn.
âtyfiiadvacátého ãervna 1945
se v MiloÀovicích u Strakonic také se‰li fieãníci. Reportér Alfred
Technik vûcnû a bez emocí uvedl
zaãátek slavnosti, na které je
statek Rudolfa Berana, v té dobû jiÏ sedícího ve vûzení, oficiálnû pfiedán lidu. Ministr zemûdûlství Julius ëuri‰ tehdy pronesl

aÏ zajíkavû plamennou fieã:
„Dnes na místa HenleinÛ a BeranÛ nastupuje spolehlivá, uvûdomûlá a pokroková vrstva pracujícího zemûdûlského lidu.“ Pfiítomní lidé jásají. Ostatnû kdo by
nebyl rád, kdyÏ dostane do vlastních rukou zavedené hospodáfiství. Nikdo z nich netu‰í, Ïe za
pár let budou odevzdávat tatáÏ
hospodáfiství sami – do jednotn˘ch zemûdûlsk˘ch druÏstev...
ReÏim ke své vlastní propagaci pfiizpÛsobil v prÛbûhu let i dal‰í masové akce. Konec ãervna
v âeskoslovensku jednou za ãtyfii roky patfiíval spartakiádám.
V pohotovosti byl i rozhlas. Reportéfii na rozdíl od televizních
kolegÛ museli vyvolávat vizuální
obrazy slovy a ãasto dojímali
vzletn˘mi vûtami posluchaãe
i sami sebe. Poslechnûte si 27.
ãervna alespoÀ nûkteré z nich
z let 1955 aÏ 1985.

Katefiina Rathouská
redaktorka âRo Vltava

■ Bronislava Janeãková

Úter˘ 25. ãervna,
âRo Vltava, 19.00

Pofiad vysílá âRo Vltava dennû
v 5.35, 12.50 a 22.45.

dramaturgynû

