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Od Slovanské epopeje k Temelínu
Dûtství jsem strávil v kinû. AlespoÀ jeho ãást. VÏdy v
sobotu jsem dostal dvû koruny na lístek do první fiady a
v okolí místa, kde jsem vyrÛstal bylo pût kin s poetick˘mi
názvy: Vzlet, Práce, PilotÛ, Vesna a Mír. V‰e bylo v
okruhu dvaceti minut od místa, kde jsem bydlel a dfiíve
neÏ jsem zaãal obdivovat Gerarda Philipa, Brigitte
Bardotovou ãi Sophii Lorenovou jsem nav‰tûvoval filmy,
které pocházely z v˘chodu. Vût‰inou se tam udatní
potomci Ilji Muromce pot˘kali s anonymními fa‰isty ãili
bûlogvardûjci a vítûzili. Jednou jsem byl na filmu, kdy
chrabr˘ telegrafista zniãil ãtyfii nûmecké tanky. Za tento
neuvûfiiteln˘ hrdinsk˘ ãin dostal opu‰Èák ãili povolení
vzdálit se od útvaru a nav‰tívit svou rodnou vesnici. A teì
si geroj pfiedstavuje, jak v‰e probûhne. Dojede do vesnice,
popije s kamarády, pomiluje Nata‰ku, mámû opraví
stfiechu na domû a nav‰tíví ìáìu v sousední vesnici. I na
procházku se sabakou bude jistû ãas. JenÏe, jak ãas
plyne a váleãná infrastruktura nefunguje, vÏdy ho nûco
zdrÏí. Tu fa‰isti bombardují vlak, tu chybûjí koleje.
Parachód je nahrazen gruzavíkem, kter˘ zase nemá
benzín. Tím se neustále zvût‰uje ãasov˘ skluz. Voják
nejprve zru‰í lov, pak náv‰tûvu u str˘ce, s tûÏk˘m srdcem
obûtuje i opravu stfiechy.  Nakonec Nata‰ku jen poceluje,
mámû stfiechu neopraví a protoÏe není doma, tak zbytek
ãasu stráví cestou na kolchozní lán, kde ji obejme a pak
jiÏ je jen rusk˘ sentiment, Ïe odjede na frontu a nevrátí
se. PÛvodnû se film jmenoval Balada o vojákovi. My, jako
pubertující mládeÏ, jsme ho pfiejmenovali na Baba dala
vojákovi. Zkrátka nám nebylo nic svaté.
âastokrát si na tento film vzpomenu pfii m˘ch cestách do

âeska. VÏdycky mám v hlavû, co v‰echno staãím a
udûlám a pak to se mnou dopadne jako ve váleãném
sovûtském filmu. Na rozdíl od sv˘ch znám˘ch nestaãím
témûfi nic a tak mám pocit, Ïe bych zde mûl zÛstat je‰tû
o ãtrnáct dní déle, ale vím, Ïe i kdybych tu zÛstal do konce
Ïivota, bylo by to stejné.

***

Je aÏ pfiekvapivé, jak je po sto letech od vzniku tohoto
monumentálního díla Alfonse Muchy my‰lenka
panslavismu pro nás vzdálená. Kdyby nebyla pûkná
broÏurka vysvûtlující vznik jednotliv˘ch obrazÛ, asi bych
nedokázal proniknout do jejich tajÛ. I pfies detailní popis

mnû dûlalo obãas problém identifikovat jednotlivé postavy.
Chápu, Ïe Mucha byl souãasníkem Aloise Jiráska.

Rozumím i dobû prvorepublikového vlastenectví. Pfiesto
mne nûkterá témata obrazÛ, které jsou v souãasnosti
vystaveny v Národní galerii v budovû b˘valého VeletrÏního
paláce cizí. JiÏ první dva obrazy Slované v pravlasti a
Slavnost Svantovitova na Rujánû hrající spí‰e na
sentiment, oslovily pouze velikostí nikoliv obsahem.  První
obrazy, které mne zaujaly byly z období ranní reformace
jako Milíã z KromûfiíÏe anebo aÏ z období  o sto ãi dvû stû
let pozdûji - Petr Chelãick˘, Bratrská ‰kola v Ivanãicích a
pfiímo fantastick˘ Jan Ámos Komensk˘, kterého Mucha
znázornil jako starce, kter˘ pozoruje vodní hladinu. Tento
obraz je jako jedin˘ malífiem podepsán. Sv˘m zpÛsobem
unikátní je jeden ze závûreãn˘ch obrazÛ Zru‰ení
nevolnictví na Rusi. Zfiejmû tato tvorba byla dÛvodem, Ïe
Mucha byl pfied svou smrtí zatãen gestapem a krátce
vûznûn.

***
Slovanská epopej není jedinou v˘stavou, která stojí za

pozornost. Na PraÏském hradû jsou hned tfii v˘stavy.
Sbírku obrazÛ z 19. století pfiedstavují dvû expozice s
názvem Poslední korunovan˘ ãesk˘ král Ferdinand V.
Dobrotiv˘  a umûní jeho doby. Jedná se vût‰inou o oleje
z 18. a 19. století. MÛÏeme zde vidût obrazy rakousk˘ch
malífiÛ, ale i tfieba Quido Mánesa. Ferdinand V. se narodil
v roce 1793, byl synem Franti‰ka II., kter˘ se pozdûji
oznaãil jako Franti‰ek I. âesk˘m králem se stal pfii
korunovaci  7. záfií 1836 a na rakousko-uherském trÛnu
byl do boufilivého roku 1848, kdy 2. prosince abdikoval.
Zbytek Ïivota strávil v Praze, kde 29. ãervna 1875
zemfiel. V˘stava je rozdûlená do dvou ãástí. V Císafiské
konírnû jsou obrazy, zatímco v Královském letohrádku jeAlfons Mucha: Jan Ámos Komenský
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