Vyprávění o Karlu Šlengerovi

Začínám už poněkolikáté sepisovat poznámky, které jsem vyčetl z obsáhlé korespondence a snažím
se propojit získané informace do smysluplného vyprávění. Pokusím se o jakési chronologické
vyprávění životní cesty KŠ s obrazovými ukázkami.

Vyprávění uvedu dobovou fotografií rodné chalupy čp.41 Chomutice, fotografie byla pořízena kolem
roku 1910, autor fotografie byl Karlův starší bratr Josef

Od této fotografie je možno rozvinout celý cyklus zajímavých vyprávění – osudy jednotlivých členů
rodiny jsou bohatě zachyceny v dobových dokumentech, které vlastním, ale já se chci zaměřit na
příběh malíře Karla Šlengera.
Pokusím se shrnout fakta o rodinných poměrech ze kterých vyšel KŠ, poměrech, které jsem vyčetl z
neúplné korespondence členů rodiny, korespondence, která se dochovala navzdory mnoha
stěhováním a „úklidům“ naší maminky a „řádění“ nás dvou kluků na naší půdě. Ta korespondence,
jakož i další poznámky KŠ a foto – materiály jež se mi dostaly do rukou se staly základem archivu,
který buduju. Domnívám se, že znalost rodinných vazeb může přispět k pochopení výtvarných děl

malíře - samouka a to v mnoha směrech. Jednak co se týče námětů, techniky zpracování,
filosofického pohledu až k nezvykle širokému výtvarnému záběru tvorby.
Již několikrát v minulosti bylo publikováno, že KŠ pocházel z učitelské rodiny a měl 5 sourozenců, ale
vždy scházely informace o profesích, zálibách a dalších zajímavostech z osobního života sourozenců,
které v jistém smyslu po výtvarné stránce Karla ovlivňovaly.
Začnu výčtem dat.
Rodiče Karla:
Josef Šlenger, nar.13.12.1857 , původem z Vazačky pod Bezdězem
Františka Šlengerová rozená Rajchová, nar.26.1.1871 v Hlušicích (u Nového Bydžova)
Oddáni 23.6.1888 v kostele v Chomuticích

Chomutický kostel, foto je z roku cca1910, autor Josef – bratr Karla,
Na fotografii vlevo je zachycena část staré školní budovy (základní 5ti třídka), pokračuje dům
Budinova sedlářství, pokračuje čp.41 dům rodiny řídícího učitele Josefa Šlengera, v dálce je komín
místního cukrovaru. V popředí stával pomník svaté ? – po roce 1918 byl nahrazen památníkem
padlých v 1.světové válce.

Děti řídícího učitele Josefa a Františky Šlengrových:
Josef, nar. 23.3.1889
Marie, nar. 24.11.1890
Kristýna, nar. 29.5.1896
Ludmila, nar. 3.5.1901
Karel, nar. 5.4.1903
Františka, nar.23.6.1905

Moje babička a její děti - dcery Fanuška, Liduška, Kristýnka a Karel, foto Josef -odhadem roku 1916

Prarodiče: Jan Šlenger a Alžběta rozená Goldbachová, Vazačka pod Bezdězem
Jan Rajch a Kateřina rozená Kliková, Hlušice u Nového Bydžova

Mezi jednotlivými sourozenci, rodiči a prarodiči fungovala nesmírně krásná pouta vzájemného
porozumění, jak lze vyčíst z dochované korespondence. Pokud bych se živil jako spisovatel, rozhodně
bych se zajímal o životní osudy jednotlivých členů právě tohoto rodinného společenstva. Protože psát
knihy neumím, tak alespoň pro potřeby presentace výtvarného díla Karla – mého otce, stručně shrnu
životní příběhy svých prarodičů, svého dědečka a babičky, kteří zemřeli dříve než jsem se já narodil a
příběhy jednotlivých sourozenců Karla, z nichž jsem osobně poznal jen některé.

Příběh první – můj dědeček Josef Šlenger,
řídící učitel základní, tehdy pěti -třídní školy v Chomuticích. Vyšel z velmi chudých poměrů. Studoval
tzv na útraty státu, nejprve gymnasium v Mladé Boleslavi a následně mu bylo umožněno opět na
státní útraty vystudovat Učitelský ústav v Jičíně.

Začal učit v Chomuticích hned po absolutoriu Učitelského ústavu v Jičíně roku 1887. Není mi známo
za jakých okolností došlo k seznámení Josefa s Františkou Rajchovou, jisté je, že oddáni byli
v Chomuticích roku 1888 a že Františka byla dcerou mlynáře a pocházela ze mlýna v Oboře.

U jména Rajchovi bych se poněkud zastavil, neboť si kladu otázku, co jejich rodina měla společného
s pivovarnictvím. Na naší půdě se dochovalo cca 70 foto-desek konstrukčních a stavebních plánů
pivovarů postavených kolem roku 1900. Jeden pivovar stával v Oboře, ale plány se týkají Pardubic,
Nového Bydžova, Mladé Boleslavi a dalších pivovarů. Jméno Rajch se na pivovarských plánech sice
neobjevuje, ale stopa po pivovarnickém mistru (staviteli ? ,nebo jen nájemci pivovaru) začíná a
zároveň končí na Podkarpadské Rusi, kdesi v pivovaru Užgorod. Dopis z Užgorodu ze dne 5.10. roku

1909 je adresován Janu Rajchovi do Hlušic u Nového Bydžova, přičemž závěr dopisu zní: „pozdravujte
ode mě všechny Chomutický, že je všechny líbám a přeju mnoho zdaru. Přijměte srdečný pozdrav a
políbení od vaši přítelkyně Anny Rajchové.“ Jméno Anna Rajchová se vyskytuje v korespondenci
několikrát a také ve spojitosti s adresou Bendery u Oděsy. (byla? to sestra nebo teta ? Františky)
Shodou osudových náhod jsem i já projektoval v 70 tých letech pivovarskou regulační techniku, proto
mě zaujala nejen dokumentace, ale i osudy mých předků. Další jméno Emil Rajch se objevuje na
obálce dopisu ze dne 31.12.1931, který zůstal neodeslaný v korespondenci KŠ.

Příběh druhý – bratr Karla – Josef Šlenger.

Vystudoval Učitelský ústav v Jičíně a začal učit nejprve v Nepolisech u Chlumce n/Cidlinou, později od
roku 1921 učí v Praze nejprve v Liboci na základní škole, jak píše 5.9.1921 do Chomutic mamince,
později přejde na Základní školu „Pod Mariánkou“. Mimo jiné pokoušel se o malování a také o
komponování hudby. Stal se členem pěveckého sboru Pražských učitelů.

Když moje dcera pátrala na internetu, našla pod jménem Josef Šlenger autorství veselohry o pěti
jednáních s dohrou Trara, trara, Kašpar hledá prokašpara z roku 1931. Není mi známo kdy se Josef
oženil a kdy se rozvedl, ale děti neměli. Dochovalo se množství jeho korespondence hlavně z období
1.světové války, kdy jako voják působil na různých frontách. Z korespondence je zřejmé, že se snažil
podporovat svého o 14 let mladšího bratra Karla, ten však měl „svou hlavu“. Je však nesporné, že
Josef se zasloužil o seznámení Karla s malířem Tichým, který rozpoznal Šlengerův výtvarný talent a
uspořádal KŠ v Topičově salonu první soubornou výstavu. Úspěch výstavy přinesl KŠ uznání odborníků
a také na jistý čas finance tolik potřebné do nejbližších let.

Příběh třetí – sestra Mařenka, (v rodině ji říkaly Madla, nebo Mařka)

Mařenka a Mánička, rok 1935, autor foto je neznámý

Vystudovala Učitelský ústav v Litomyšli a hned po prázdninách v září roku 1909 začala učit na Dívčí
škole v Chlumci n/Cidlinou. Mařenka se provdala roku cca 1910-1912 za Luďka Schmidta –lesníka
z Melku (Rakušan) a protože p.Schmidt jako fořt (lesník) měl na starost stříbrnické polesí, zabydleli se
v hájence ve Stříbrnicích (obec cca 5 km jihozápadním směrem od Chomutic). Mařenka s Luďkem
měli dvě děti – Ottu a Mařenku, v rodině se jí říkalo Mánička.
Období 1.světové války dokumentované bohatou rodinnou korespondencí vypovídá o pohybu Luďka
Schmidta na různých válečných frontách. Mánička vystudovala lékařskou fakultu, vdala se za Dr
Šabatu a působila jako uznávaná lékařka v Pardubicích. Vychovali s manželem dvě děti Helenku a
Martina. Martin Šabata vystudoval také medicinu a působil jako dětský pediatr v Semilech. Má dceru
Věru dnes Saidlovou. Věra působí jako právník v Semilech a zároveň spolu s manželem – v současné
době soudcem brněnského soudu, vychovává čtyři děti. Helenka Šabatová vystudovala chemickou
fakultu a odešla po roce 1970 do Švýcarska a víc o ní nevím. Otta Schmidt vystudoval právnickou
fakultu a hned po 2. Světové válce vykonával krátce funkci ředitele Brněnské Zbrojovky. V dokladech
jsem se dočetl, že Otto Schmidt je můj kmotr při křtu. Dále jsem se dověděl přímo od Otty a jeho
druhé ženy Dr Dáši Beňové, že v 50 tých letech byl Otto politickým vězněm komunistického režimu.
První manželka Otty se jmenovala Pleskotová z obce Čepí u Pardubic a jejich dcera Eva Hahnová
(rozená Schmidtová) je dnes mezinárodně uznávanou odbornicí v oblasti poválečných Česko –
Německých a anglických dějin.

Příběh čtvrtý – sestra Kristýna (v rodině přezdívaná Týna)

Kristýna, 17 letá, profi fotoateliér v Praze

Jediný dopis, který jsem dohledal v jinak obsáhlé korespondenci, který zmiňuje studium Týny je
datován 26.9.1917 uvádí zpáteční adresu Ústav sv. Nortburgry –klášter, Šporkova 32, Praha. Neznám
tudíž podrobnější informace o jejím vzdělání, jisté je, že po několika krátkodobých zaměstnáních
našla pracovní uplatnění v zoologickém oddělení Muzea království českého, kde časem zastávala
práci odborné preparátorky. Tuto práci vykonávala v muzeu cca 50 let – až do penze.

Příběh pátý – sestra Ludmila (Lída)

Dopisy datované 12.3 1916 a 6.8.1916 říkají, že Lída studuje v Praze Českoslovanskou obchodní
jednoroční školu. Další dopis z 22.11.1918 říká, že Lída pracuje v kanceláři Správy knihovny musea
království Českého a navštěvuje kursy angličtiny, francouzštiny a kursy pro bibliotékáře. Kolem roku
1920 se provdá za jistého Vávru, (podle dodatečně zjištěných indicií, by se mělo jednat o syna
tehdejšího ředitele muzea pana Vávru – dále jsem však nepátral) . Jejich bezdětné manželství nemělo
dlouhého trvání. Když následovala svoji mladší sestru Františku do Francie roku 1926, ponechala si
ještě jméno Vávrová, a pod tímto jménem byla známá v nejznámějším pařížském varietním klubu

Moulin Roge, pro jehož tanečnice navrhovala kostýmy a výtvarné scény. Od roku cca 1931 změnila
jméno – podruhé se provdala a její nové jméno je Madame Cimper. Jejím mužem se stal Gabriel
Cimper, francouzský koloniální úředník. Následuje manžela a mezi roky 1931 -35 je jejich novým
domovem Dakar, ve francouzské rovníkové Africe. Jelikož nemají děti, může se v novém prostředí
věnovat svému koníčku, kterým je malba. V Dakaru vystavuje a tehdejší francouzský tisk pěje chválu.
Po návratu do Evropy nejprve krátce navštíví Čechy a následně se usadí v malém městečku na jihu
Francie – Bagnols-en-Forét, kde se s manželem rozhodnou chovat včely.

Příběh šestý – sestra Františka (v rodině jí říkali Fanda, Fanynka..)

Základní školu 6-8 třídu Fany dokončila v Jičíně, což dokládá mimo jiné dopis Karla a Fanynky ze
4.3.1919 adresovaný rodičům. O dalším studiu mám jen kusé informace, protože rukopis Fanynky je
téměř nečitelný a proto jsem korespondenci nedostatečně prohledal. Část korespondence je navíc ve
francouzském jazyce, jehož základy se Fanynka učila ve škole. Vzpomínám si, že jsem někde v obsáhlé
korespondenci četl jak její sestra Marie, učitelka na Dívčí škole v Chlumci referuje rodičům, že nechá
propadnout Františku z matematiky, což by naznačovalo, že Fanynka byla studentkou Dívčí školy.
Jestli dostudovala není mi známo. Dopis z 15.7.1925 říká, že Fanynka chce dále studovat v Praze a
Karel bude Fandu finančně podporovat na studiích. Úmrtí maminky mezitím (cca 10tý až 12tý měsíc
roku 1925) zcela změnilo veškeré další osudy všech sourozenců, nejen Fanušky. 17.01.1926 Karel píše
„Fanuško chceš jít na cestu kolem světa? Bez peněz a všemi zeměmi? Já bych šel s tebou…“
21.10.1926 Fanda překračuje hranice Bavor do Francie, (odjela do Francie na inzerát)

1.11.1926 Fanda píše z Paříže tatínkovi a sourozencům, že maluje, 10 hod. denně práce…(maluje
nejprve porcelán)
24 11.1926 Fanda píše další dopis z Paříže, Lída se v Praze v té době s p.Vávrou rozejde a následuje
sestru Fanynku do Francie. Obě sestry se následně zapisují ke studiu na Pařížské Sorboně.
03.1928 Karel píše Fandě a Lídě „nebudete v Paříži po prázdninách studovat dále?“
04.1929 Fanda píše tatínkovi, že se s Lídou zapsaly na Sorbonu , Fanda na filosofii, stejně jako Karel
v Praze
13.04.1929 píší Fanda a Lída sestře Mařence do Bydžova „v atelieru děláme překrásnej obraz na
černém sametě….Lída prozatím porcelán nedělá, taky to byla dřina pro ni.“ a dál z textu vyplývá, že
Karel v Chomuticích má být vážně nemocen…
Z další korespondence lze dovodit, že do Paříže přijíždí Karel v rozmezí měsíce listopad – prosinec
roku 1929 a hned pomáhá sestrám na kostýmech a výtvarných scénách. Na Sorbonu se zapisuje
v únoru 1930 . Další část nejen pařížského příběhu Karla popíšu samostatně.
Za jakých okolností se obě sestry seznámily s bratry Cimper mi není známo, stejně tak neznám
závratnou pracovní kariéru obou děvčat v nejznámějším pařížském varietním klubu Moulin Roge, pro
který navrhovaly kostýmy a varietní scény.
2.01.1931 Fanda i Lidka jsou vdané za bratry Cimper . Obě sestry následují profesní kariéru svých
manželů – koloniálních úředníků a odjíždějí do Dakaru. Tam stráví dalších pět let. Zpátky do Francie
se však manžel Fanynky nevrátí. Přestože s Fanynkou mají synka jménem Bud, otec Edgar je opustí a
zůstává v Africe. Fanynka se synem se usadí v Paříži, otevře si malý butik s medem a včelařskými
produkty a zároveň provozuje mini- galerii vlastní výtvarné tvorby. Její butik – galerie se stává malou
společenskou raritou a snad proto byl zapsán v jistém cestovním bedekru mezi zajímavosti Latinské
čtvrti.

Příběh sedmý – po stopách KŠ

1910-11 Chomutice – závěrečné vysvědčení pětitřídní školy
12.2.1916 Jičín, vysvědčení měšťanské školy chlapecké
4.11.1919 Jičín Nové Město č11,Poděbradova třída, bytem u p.Novotné –hostinské
24.06.1922 Jičín, závěrečné vysvědčení z reálného gymnasia - uznán k návštěvě vysoké školy
Technické. Zajímavostí je, že se Karel nedostavil k závěrečné maturitní zkoušce a
vykonal ji až v roce 1932, kdy potřeboval doklad o způsobilosti vykonávat učitelské
povolání.
14.11.1922 Praha.poštovní praktikant, pošt. úřad Praha 25, listovní výpravna, byt Vinohrady,

Slezská č2
25.11.1923 Praha, pošt.úřad Praha 2, listovní výpravna, pošt. Praktikant
Někde v tomto časovém období začínají první malířské pokusy KŠ.

KŠ. Radotín,1924, olej, plátno, 40 x 29 cm

1924

sestra Mařenka píše Karlovi „máš královský plat 1100,-Kč“
Maminka sourozenců je již těžce nemocná (zřejmě rakovina ?). Karel za maminkou
pravidelně dojíždí z Prahy a zejména z této doby se dochovalo obrovské množství
Karlových starostlivých dopisů adresovaných mamince.

1925

KŠ inzeruje že chce studovat na umělecké akademii výtvarné
Už v této době Karel píše první část obsáhlých vlastních filosofických úvah na téma
„dobro a zlo“

15.7.1925 Fanda chce v Praze studovat a Karel ji chce finančně podporovat
20.7.1925 Karel –deníkový zápis: „před východem slunce na vrcholu hory v Litoměřických horách“
navštíví pěšky Lovosice, Milešovka, Terezín, Litoměřice
24.8.1925 Maminka Karla je v Hořicích, v nemocnici- těžce nemocná. Maminka pochází ze
mlýna v Oboře, ale zmínka o jejím pobytu z této doby je také v Hlušicích. –U
zahradníků - v Hlušicích bydleli prarodiče Františky
Když maminka zemřela, Karel nešel na pohřeb – nedokázal se smířit s jejím
odchodem, odešel sám truchlit do Prachovských skal
03.12.1925 z poznámek KŠ vyplývá že Karel navštívil lékaře, který konstatoval, že Karel trpí
srdeční vadou…dále vyplývá rozhodnutí „odejdu z pošty, pošta by mě zabila…“
Rozhodnutí odejít z pošty se netýkalo doporučení lékaře „aby přestal vykonávat noční služby“ , ale jak
dokládají veškeré další jeho vlastní poznámky, on nedokázal žít jako ostatní. Navíc si dělal jakési
výčitky, že se k poště dostal protekcí.
14.12.1925 Duše a hmota – Karel teskní po mamince – „kdo porozumí, ten tu není“
12.01.1926 Nový Bydžov, Karel se omlouvá p. řediteli poštovního úřadu Praha 25 p.Macháňovi a
vysvětluje svůj odchod od pošty
Karlův odchod z pošty těžce nesl jeho otec, který nechápal proč se jeho syn vzdal
„teplého místa pod penzí“ a rozhodně tento krok silně narušil jejich další vzájemný vztah. Došlo to až
tak daleko, že se Karel odstěhoval na půdu rodného domu a vycházel jen večer, aby si nakoupil
nejnutnější potraviny. (jak Karel píše v pozdějších denících).
17.01.1926 Karel píše dopis kolegům na poště a mj. vyjádří svůj světonázor proti kapitalistickému
řádu
17.01.1926 N.Bydžov, Karel píše „Fanuško chceš jít na cestu kolem světa? Bez peněz a všemi
zeměmi? Já bych šel s tebou…“
1926

Karel podniká pěší tůru na Slovensko –cíl Velký Kriváň. Cestu „mapuje“ sérií drobných
akvarelových kreseb

22.06.1926 Karel se hlásí na výtvarnou akademii, není přijat
Výtvarné pokusy malířského začátečníka-samouka se příliš vymykají tehdejším školským představám
akademických veličin.

KŠ „Náš domov“ , 1926, olej, karton, rozměr cca 70 x 100 cm

KŠ 1926 „Na maškarním plese“ , olej, karton, rozměr cca 40 x 30 cm

17.08.1926 poznámka v deníku KŠ ..jazyky, hudba, cesta do budoucna…
viz dokumet_817_00001 - 17.08.1926 Karel píše: „…..Koncem měsíce uzavřu první účet, tj.: mám a
domohl jsem se čeho jsem na těch několika měsících žádal, tj. zdraví těla i ducha, to jest: vím co jsem
já, co druzí lidé, co je Bůh a jeho zákon a Ďábel. Dost vím-li to, vím všechno. Dále mám tolik základu
pro ostatní, kolik jsem chtěl, německy umím, francouzsky do vánoc, anglicky do jara a italsky taky
neboť toho základy potřebné již mám a základy španělštiny spolknu rovněž do jara. Na pianě, na
piano umím asi tolik kolik potřebuji k vědomí chtít umět a na housle ještě do jara jistotu tónů ve
vysokých polohách zdolati rychlé měnění, dále vytrvalost tj. nemožnost únavy a vůbec ještě rychlost.
To je asi vše co jest mé, pro co prozatím žiji a chci žít. Příležitost dosáhnouti chtěného si beru tam kde
je. Kdo mi ji nedá darem vemu si ji násilím a ukážu mu, že není zlem u mě násilí, ale prostě pravda a
dobro na mé straně, a jenom životem mu to ukážu, ne slovem. Darem danou příležitost nechci.(i
kdyby ten zázrak se stal – ač jest jeden (jest to papá – ale, ale jsou tu city, myšlenky mé i jeho, která
jsou mi cizí, jaksi jest tu ještě neporozumění, či on mě ještě nechápe v mém jednání a tu nemohu si
ještě vzíti) a dále tedy darem danou příležitost nikdy nechci neboť darování jest něco ještě mi hrubé,
politické, pletichářské, závazkové, vypočítavé - není to prostý bez myšlenky v slova a v slova zabalený
cit, cit krásné lásky a pochopení, a vůbec nekonečností lidské duše mluvící,
jest mi ne mojím – mým, chci lásku, krásu a dobro na - na životě a stvořím si je. Že musím si je stvořit
a na základě ne mojím přesvědčením ona cesta je, vino lidstvo samo je, vina přítomnost je, že není ho
tu, není onoho velkého člověka, neprojeveného „chtěného“. A tak nezbývá nežli žít teprve pro ně, tj.
dobro a zlo ve stejném citu a vědomě nyní dělati…….
A tak já dožiju – a ne, chci eště mimo toto řečené, pro nekonečnost, pro samotné pochopení
okamžiku žití, protože silný je člověk v vůli „Bohu a Ďáblu.“

17.10.1926 Praha, K. se zapisuje na Karlovu universitu – fakulta filosofie, absolvuje cca 2-3 semestry a
protože v přednáškách nenalézá odpovědi na množství otázek, které si klade (je to jen školská teoriepoznamenal si), opouští asi po roce fakultu.
5.11.1926 KŠ žádá za účelem studia výtvarného umění o vydání pasu do všech zemí
evropských, asijských a afrických
1.12.1926 fa Halík –export-import s dánskými semeny, potvrzuje, že přijímá KŠ jako obchodního
zástupce fa.
6.12.1926 pojišťovna Legie v Praze má zapracovat KŠ do pojišťovnictví
1927 Karel sepisuje druhé volné pokračováni obsáhlých filosofických úvah o životě, dobru a
zlu, člověk a příroda, osud, Bůh…Tyto jeho vlastní úvahy se prolínají s poznámkami z fakultních
přednášek a zároveň i dalších zdrojů – filosofů jako Shopenhofer, Nietzsche, které studoval v
originálech
14.01.1927 Chomutice, přepis poznámek z léta 1926 – Pabouci

Následuje krátká humorná ukázka z originálních dokumentů a knižního přepisu.

22.03.1927 Praha Liboc, pokus o teoretické zobecnění zákonitostí „prostorové perspektivy
centrické“ – na několika kresbách se Karel pokouší odpovědět si na otázky spojené s perspektivou

KŠ, Obývací pokoj domku čp. 41 Chomutice, kresba-čtvrtka A3, rok 1926

22.05.1927 Praha, Karel –student filosofie UK, odpovídá na seznamovací inzerát Máni
Vackové, Nový Bydžov, Otmarka 279, pokračuje krásná korespondence s Máňou o
filosofii
5.09.1927 Chomutice, Karel chce studovat v Římě teologii, ale ne na kněze
10.12.1928 Praha, Karel před vánoci píše do Francie sestře Fanči o společné cestě a
studiu a ptá se zda vysoká škola ve Francii mu uzná stávající roky 1927-28 studia, kdy
byl 1 ½ roku nemocen (vleklá oční choroba)
13.06.1929 Praha, K. píše „zítra jdu na Šumavu“, následuje popis pěší trasy, „budu mít vše za
sebou- poslední tak hlavní partajku (část) naší republiky mimo Podkarpatskou
Rus

navštívil z Prahy pěšky Český Krumlov, Klatovy, Pernek –Černá
Hůrka, Vimperk, Lenoru, Boubín – viz mapa a průvodce
1.11.1929 Praha IV, Pohořelec 145 u p.Sotnera, Karel odepisuje na inzerát „dcera průmyslníka“
Několik desítek drobných akvarelů z Paříže je datováno rokem 1929, což svědčí, že
Karel vzápětí opustil Čechy
26.12.1929 Paříž, z programu Moline Roge – La Revue GAI…T-ES ROSSE CE SOIR
GAITE – ROCHECHOART 26.prosince1929 – kostýmy: VÁVROVÁŠLENGEROVÁ – tj. Lída, (1.manžel Lídy byl p.Vávra)
na kostýmech se podílela Fanda a také Karel
1930 Karel píše z Paříže, že zakládá s jistým p. Vojkůvkou časopis ZISK s cílem:
Časopis ZISK - chtějí řešit problematické otázky boje mezi materialismem a
spiritualismem, uvažují 10 čísel za rok v jazyce francouzském, příspěvky v jazyce
německém, anglickém a českém –přeloží KŠ. Články do časopisu viz
1930_dokumenty_00001-00039 svědčí , že se chtějí podílet na záměru i obě Karlovi
sestry
02.1930 Paříž, zápis Karla na Sorbonu, poznámky z přednášek filosofie doplňuje vlastními
úvahami, a obdobně jako na universitě v Praze, ani na Sorboně nenachází uspokojivé odpovědi na své
otázky. Výsledkem studia je, že se věnuje nadále malbě a rozhodne se hledat odpovědi v životech lidí.
Studium na pařížské universitě nedokončí.
17.03.1930 Paříž, K. píše tatínkovi „poslali jsme vám přání k svátku…“ K.vysvětluje
tatínkovi svou odlišnou cestu životem…
Karel píše:
Milý tatínku,
poslali jsme Vám psaní k svátku, ale to co Jste asi očekával totiž odpověď moji na vaše psaní, tam
nebylo.
Chtěl bych dodatečně a konečně vám říci co zamýšlím, podaří-li se mi to nevím, neboť jak otázka je to
složitá, tak i to co k ní patří materielně jest velmi labilní.
Co jsem až dosud dělal, víte, neospravedlňoval-li jsem své jednání a nebo když se tak dělo bylo to
způsobem nejasným a nepřesným, nemějte mi to za zlé. Věděl jsem, že tím by se stejně stav věcí
nezměnil, neboť jakékoliv vlivy vnější jsem ze zásady odstranil. Ovšem člověk žije v určitém prostředí,
a proto

nemožno mu všechny vlivy zrušit.
A proč jsem afroutoval společnost lidskou, ptáte se tatínku ? Stalo se tak z důvodů principielní
existence, která rozkazuje. Vše jak jsem viděl, není jaké se mi až do určité doby zdálo. A chtěl jsem
proto poznat a žíti to, k čemuž kategorický imperativ přírody mě nutil.
Dnes vím, v které místě společnosti jsem, a na jakých zákonech ona staví, a jakých ji staví
životní fikce podstaty.
Tedy, studoval jsem jazyky,
ovšem proti veškerým pravidlům a návodům. K cíli, ke kterému jsem tím šel, jsem se dostal. Německé
a francouzské knihy vědecké mohu dnes čísti a je studovat. V krátké době to budou i anglické. Co se
týče italštiny a španělštiny, základy mám a budu-li stavěti, stačí mně i ony bych dosáhl potřebného. A
k čemu to všechno ?
Bych mohl svobodně mysliti a mluviti a bych pomocí toho dosáhl svobody vlastní životnosti, která je
tak zotročena. A všechny mé snahy mířily a míří k tomuto bodu.
Mám holt jiné touhy než ostatní lidé, ale nemohu se jich zbavit, jinak bych nebyl spokojen.
Načal jsem i hudbu, koupil Jste tatínku, skoro i jen kvůli mně, piáno, byl jsem velice rád a
jsem i nyní. Neboť jestliže jsem snad přerušil svoji snahu, nezřekl jsem se jí a jakmile přijde doba (
doufám že přijde), budu pokračovat. Základy mám rovněž dostačující a co mně jen vadilo v pokroku
bylo mé zdraví. Nemohu za to, že mohu žít jen pro tuto činnost z kteréž prozatím nic nekouká
finančně.
Nestačí mě opakování prázdných forem, jako lidé činí, z čehož však mají zisk na penězích atd.
Dovolil jsem si i bráti peníze od jiných., od Vás apod., ne že bych byl líný – ale prostě jelikož mně to
bylo prospěšné., egoismus.
Dobře egoismus, ale já jej tím i poznal a naučil se na něj dívat očima reálníma, ne jako předtím
zastřenýma škraboškou názorů předsudků .
Tady vidíte, kterou asi cestou jdu, a co se týče budoucnosti nemusíte míti starost. Kdybych
chtěl se vzdáti všech svých ideálů, mohl bych pracovati ihned a získávati a střádati si, bohužel, dokud
mám energii a touhy v sobě, nemohu jíti cestou davu.
Co se týče našeho baráku a zahrady, vidíte, to je jen krásný přídavek ke všemu tomu, co člověk má.
K Vašemu, mému, k Mařenčinýmu atd., beřte to tedy tímto způsobem, tak klidně, a užívejte
z přítomných věcí co se dá. Pohodlí, světlo sluneční v létě, radost z robotění třeba ne velkého –
zkrátka takto to má být. Cítí-li však člověk potřebu změnit to vše, je nutno tak činit a neohlížet se …..

26.01.1931 Paříž, K.píše panu Vojkůvkovi „nesouhlasíte-li pošlete zprávu, dotyčné články a

zplnomocnění jež jsem vám svěřil.“ Tímto dopisem končí veškerá další spolupráce s p.
Vojkůvkou a Karel odjíždí do Afriky.
02. –03.1931 Alžír, Je neuvěřitelné, že Karel za dva měsíce tohoto pobytu namaluje několik desítek
zářivě barevných, nádherných olejomaleb

Technika olej na kartonu, rozměr 23,5 x 15,5 cm

6.03.1931 Alžír, K. je ještě v Alžíru a píše tatínkovi
1.04.1931 Karel je v Praze, Horní Liboc, a podává žádost o povolení k přednáškám
11.04.1931 Praha, přihláška k pobytu Horní Liboc, vila Bartoš 26
21.04.1931 Liboc, drobná úvaha:

Nezaměstnanost _kdo je vinen nezaměstnaností ?
„Nikdo“
Hledá práci - muž, žena - rád by pracoval, vydělal si, chce se najíst -má hlad, ale práci nenalézá.
Výsledek? extrémní skutek. Vyvrhel, zločinec – nemoc nedostatkem potravy, smrt. Něco z toho. Kdo
je vinen?
Nikdo.
Neboť společnost (jedinci) nevystoupila inteligencí ještě tak vysoko odkud by působením svých sil
intelektuálních dala zaniknouti tomuto smutnému projevu lidské života bídy. Je nedostatečně
vzdělaná. Není to vina její, - neboť čas ještě nepřišel v němž ona by měla onu hodnotu inteligence.
Řešit nezaměstnanost obstaráváním práce lidem, – je naivní.
Zaměstnám jich hrstku i při obrovských projektech jako je stavba moderních mezinárodních silnic,
nebo průplavů.
Dnes pracuje stroj za člověka s 50% , zítra to bude z 60% a za pět let 90%. Co pak bude dělnictvo,
nemajetný člověk dělat ?
Smysl života a smrti – jest obé samo v sobě, to člověk poznal, rozum,
a rozum sobě smysl dal – v štěstí.
Krása a spokojenost vznikla námi pro nás a my jdeme za ní, za blahem. Chceme být spokojeni.
Ideu spokojenosti má tělo, - žije, - a chce jídlo. Nemožno je krmit krávu masem ani kočku senem, idea
spokojenosti chce rovněž určitou stravu. Jinak umírá. A smrt její jest zrozením těla nespokojenosti
v těle lidském.
To jsou fakta.

22.06.1931 Praha Horní Liboc 26, Licenční knížka ku konání cestopisných přednášek
V Praze se Karel zdržel jen dva měsíce. Spěchal domů, do Chomutic.
Někdy v této době přijíždějí z Francie do Chomutic i obě Karlovy setry. Svědčí o tom i následující
fotografie z alba Mařenky.

Řídící učitel Josef Šlenger s částí rodiny v létě roku 1931,vepředu sedí Fanda, uprostřed můj děda
Josef, Mařenka, vzadu Mánička a Otta (děti Mařenky), Lidka a Karel. Chybí Kristýna a moje babička
Františka (–ta už nežije). Fanda s Lidkou přijely z Francie na první návštěvu. Foto pořídil Josef –bratr
Karla

Celá 30. tá léta se Karel intenzivně, neřkuli horečně věnuje malování. Vzniká celá řada
monumentálních děl kombinované olejové techniky i desítky drobných akvarelů a olejů. Na rozměrná
díla používá vlastní kombinovanou techniku malby. Originální olejové barvy nastavuje lacinými
hlinkovými barvami (které jsou běžné ve výmalbě interiérů) a dále používal borovou pryskyřici,
kterou si přinášel domů z blízkého lesa. K ředění používal terpentýn, fermež a petrolej. S takto
vyrobeným laciným barevným tmelem si mohl dovolit experimentovat. Často používal vyřazené
velko-formátové překližky (nepoužitelné pro další truhlářskou výrobu), které lacino kupoval na místní
pile. Některá díla takto pastózně vytvořené připomínají plasticitu fresky, neboť je tvoří až 2 cm silná
vrstva malby. Není bez zajímavostí, že takto intuitivně vytvořené barevné pasty (bez chemických
analýz), se po uplynutí 85 let neodlupují od podkladu (překližek, juty , pláten) ani nemění barevnou
strukturu. Jen použité vrchní laky způsobují tmavnutí obrazů.

KŠ 1932, Země, kombinovaná olejová technika, překližka, rozměr 122 x 220 cm

Maluje výhradně večer - obvykle dlouho do noci, nebo vstává brzo ráno - ve 3 -4 hodiny, protože ve
dne se snaží vydělat prostředky na živobytí. Doučuje žáky, vyučuje jazyky a hru na hudební nástroje
(klavír, housle, akordeon)

KŠ 1932, Mateřství, kombinovaná olejová technika, překližka, rozměr 220 x 122 cm

11.07.1931 Chomutice, první přednášky viz autorský plakát

o

26.10.1931 Chomutice, Karel objedná auto zn. AERO. Auto, které mělo sloužit přednáškám po kraji,
je částečně na splátky. Karel na ně nemá, protože přednášková činnost končí
fiaskem a sourozenci mu další peníze nepůjčí a tak auto asi za dva roky prodává.
12.1931 Nový Bydžov, vystavuje v knihkupectví cca 10 prací z cest (Alžír) a větší dílo
„Panteon v Paříži“, cituji dopis z 31.12.1931 adresovaný p.Janu Rajchovi (bratr ?
dědečka z Oborského mlýna)
Zřejmě na podzim 1932 zemře Karlův otec, (a můj dědeček, přesný datum jsem nezjistil),

KŠ 1932, Odchod duše kombinovaná olejová technka, překližka, rozměr 122 x180 cm

Karel se uchází o místo výpomocného učitele v Chomuticích, dále na Slovensku a na Podkarpatské
Rusi
Od ledna do dubna1932 K. si dopisuje s učitelkou Marií Leksovou (Máňa), České Budějovice – poste

Restante

V roce 1932 Karel uspořádá v Bydžově druhou výstavu, tentokráte v Městském muzeu.
V korespondenci se sestrou Fanuškou zmiňuje neuvěřitelný počet vystavených děl. Uvedený počet
250 ks je zřejmě chybný…

KŠ 1933, Láska, olej, juta, rozměr cca 180 x 140 cm

od 02.07.1932 K. si dopisuje s Helenou Winklerovou, učitelkou v Chomuticích

30.11.1932 K.dostává povolení hospice v obecné škole v Chomuticích na r.1932-33
1.12.1933 KŠ si kupuje (viz účet) motocykl BD-989 (zn Indian)

KŠ Vandráci, 1934, olej, juta, rozměr cca 150 x 110 cm

KŠ 1934, Den a noc, olej, juta, rozměr cca 120 x 150 cm

13.12.1934 Umělecké Beseda odmítla KŠ žádost o členství
4.07.1935 odjezd z Prahy vlakem k Černému moři – Varna, zpátky lodí

KŠ 1935, Voda je život, olej, plátno, rozměr cca 200 x 150 cm

KŠ 1938, Zelená krajina, olej, juta, rozměr cca 110 x 150 cm

26.12. –31.12.1937 Účet z nemocnice v Jilemnici. Karel si na lyžích zlomil ruku. Bohužel ruka špatně
srostla, lékaři museli provést reoperaci, ale trvalé následky – menší ohebnost a častá bolestivost
Karlovi zůstaly až do konce života.
1.06.1937 Chomutice, Karel dostává dopis od brata, kde se píše o nezdaru výstav v Bydžově,
v Chomuticích a Topiči – slovy: „pokusy ty nebyly zrovna dobře voleny“ a Pepa radí,
aby Karel znovu vystavoval a nedal se odradit. V další části píše o požáru sousedního
domu (Budinovi) v Chomuticích a děkuje Karlovi, za zabránění přenosu požáru na
rodný dům (č.41)
17.11.1937 Chomutice, K.píše o „svědomí národa“ upozorňuje na nebezpečí Hitlerovského Německa
13.2.1938 Pepa píše Karlovi „…k někomu se s tvými věcmi vypravím“ a vyzývá K. aby

vystavoval. Mimo to Pepa zmiňuje: „opět jsem se trochu ujal opuštěných barev… a
také o sochaření jsem se pokoušel…“

9.04.1938 odjezd Karla do Jugoslavie, vlakem do Splitu
1939-42 Chomutice, obsáhlá korespondence s Věrou Hlaváčkovou, Hradec Králové, Pospíšilova 20/II

Tady ukončím sedmý příběh – po stopách KŠ. Příběh, který jsem pojal jako jakési chronologické
shrnutí části Karlovy korespondence. Jakýmsi pokračováním jsou:

Moje vzpomínky na dětství a padesátá léta.

Narodil jsem se roku 1946. O dva roky později se narodil můj bráška Karel (po tátovi)

Naši šťastní rodiče, foto 1947

můj bráška Karel –1949

1946 –56 Náš dvůr – naše dětské království….
Dvoukolový žebřiňák, tříkolka, hromádka písku či snad jen sypkého prachu,…. a pak skladiště obilí
….vedle skladiště ještě stávala malá kůlna původně určená na dřevo a uhlí a tam jsme mívali až do
sedmdesátých let slepice. (do 10 ks). Za touto kůlničkou táta ještě přistavěl králikárnu. Králíci, ryby a
co naši rodičové vypěstovali na malém rodinném políčku daleko za vesnicí, to bylo chudé živobytí
naší rodiny…to políčko nám soudruzi někdy v roce 1955 –56 znárodnili u příležitosti družstevního
rozorávání mezí…

Roky 1946-50 připomínají rodinné fotografie…moje první vzpomínka patří někam do roku 1949-50
…to když jsem dostal od táty výprask za vztekání na pískovišti a když jsem rozsekl lopatkou hlavu
Věrušce Chlumských - dcerušce praktického lékaře. Ta příhoda mi utkvěla v paměti, protože moji
kamarádce tekla z hlavy krev, když ji její tatínek odnášel do ordinace a já dostal na zadek…Rodina
Chlumských bydlela v přízemí našeho domu a pan doktor tam měl svoji soukromou ordinaci až do
roku asi 1952. Do uvolněného bytu po doktorových se nastěhovala rodina Pětiokých. Měli dva kluky –
starší Milan se mnou chodil do třídy základní školy v Chomuticích, a mladší Láďa –to už nevím přesně
– myslím, že chodil do třídy s mým bratrem, nebo snad o rok níž.. Vzpomínám si na to, jak jsem se
k nim někdy v zimě chodil ohřát k rozpáleným pilinovým kamnům, jak kamna hučela a já jsem klukům
záviděl teplo v pokoji. Jejich tatínek pracoval v Ostroměři –snad na pile, nebo u Uhelných skladů..to
nevím, ale každý rok přivezl velkým nákladním autem s přívěsem obrovské množství pilin a skládal je
do sklepa. Potom každý den plnil pilinami plechové vysoké nádoby - říkal tomu patrony…piliny musel
důkladně udusat a potom patrony upevnil do mechaniky kamen. Dneska mi to připadá samozřejmé,
ale tenkrát mě to asi moc zaujalo…
Když se o několik let později Pětiokých odstěhovali do Tereziných Darů - bylo to asi roku
1956…přistěhovali se k nám Macákovi a postavili na našem dvoře velkou kůlnu na uskladnění
veškerého paliva pro sebe i pro naší rodinu.. Paní Alena byla moji třídní učitelkou na základní škole,. a
její manžel, František, nás, všechny kluky z vesnice, cvičil v Sokole.

1956, zleva J.Musil, K.Šlengr (můj bratr)

1956-7, F.Macák a jeho děti Alenka a Petr

Paní Alena, J.Vondráček, J.Miláček

S láskou , na tyto dva vzácné lidi vzpomínám… dali do budoucího života všem dětem z Chomutic i
z okolních vesnic nesmírně mnoho… S Macákovic dětma –Alenkou a Petrem, jsem neměl příležitost
si moc hrát, protože Alenka byla asi o 5 a Petr o 8 let mladší než já…

Naše skladiště – tam jsme sice nesměli, ale stejně to bylo naše dětské el.dorado… chodily za námi
děti ze sousedství …lezli jsme pod výsypky zrní dopravního elevátoru a hopsali jsme v hromadách
obilí a schovávali se mezi pytle obilí. To skladiště původně patřilo rodičům moji maminky a ti, r.1942

zahynuli v Osvětimi …. v padesátých letech bylo skladiště znárodněno a my děti jsme nic o
znárodnění nevěděli a chodily jsme si tam hrát… a většinou nás skladník nechal řádit …
Javorka – řeka našeho dětství a současně milovaná a nesčetněkrát malovaná naším tátou. Táta nás
často brával sebou k řece – to když máma byla dlouhodobě mimo domov, když pracovala jako
sestřička v Nemocnici Hořicích, kde pracovní podmínky v té době – padesátá léta…byly děsivé, jak
svědčí dochované dokumenty . Jako docela malý špunti jsme o tom nic nevěděli. Ráchaly jsme se na
štěrkových náplavkách, stavěly rybníčky a chytaly do nich malé rybičky. Táta měl hned ve vedlejší tůni
nahozen rybářský bambusový prut a sledoval naši „stavební“ činnost. To byl jeho odpočinek po noční
práci na rozměrných obrazech. O několik let později jsme k Javorce chodily už sami. Vzpomínám si,
jak jsme s tátou opravovali Maňáska, jak jsme tátovi „asistovali“ když řezal prkna a vzpomínám, jak
dehtoval škvíry mezi prkny a jak celou loď opatřil modrým nátěrem. Když jsme pak brázdily vody naší
Javorky - bylo to úžasné…Půjčovali jsme loď i kamarádům a ti nám na oplátku pomáhali stavět
kamenné hráze tam, kde bylo vody po kolena…Znali jsme s kamarády koryto řeky od splavu v Oboře
až po Nevratice…,

cca 1956, naši kamarádi

cca 1956, můj bráška Karel

V létě Javorka pramenící v Podkrkonoší u Nové Paky připomíná jen větší potok ve kterém mimo
splavy a mimo množství tůní bývalo vody tak po kolena, zato na jaře po prudších oblevách dokázala
voda nejednou svou sílu.

Rodinné výlety
Rodiče s námi dětmi často podnikaly výlety. A to už od nejútlejšího dětství.

Petr s tátou –Krkonoše 1947

1953, v Prachovských skalách

Petr s maminkou–Krkonoše 1947

1951, na procházce

1951. na koupališti Pelíšek

1950 byly mi 4 roky. První rodinná dovolená na kterou si vzpomínám. Přesněji utkvěly mi v paměti
jen kratičké střípky vzpomínek, které vyplavali napovrch teprve při pokusu uspořádat staré rodinné
fotografie. Táta zařídil rodinnou dovolenou v malé vesnici Medlov na Českomoravské vysočině.
Vzpomínám si, že jsme bydleli v malé chatičce na břehu rybníka a že mi ten rybník připadal obrovský.
Cachtali jsme se s bráškou na mělčině, maminka seděla na břehu a hlídala nás, táta si maloval opodál
– možná, že zrovna kreslil naši rodinnou idylku. Když se dnes 60 let poté probírám tátovým malířským
archivem, jsou tu desítky skic právě těchto vzácných okamžiků. Ale, vrátím se ke vzpomínkám. Na
břehu jsme s bráškou objevili loď a hned bylo vzrůšo…Maňásek, jak táta pojmenoval loďku, byl akorát
tak velký pro malé kluky jako jsme byli my dva. Utkvěla mi v hlavě asi jinak banální příhoda, jak
strašně jsem se vyděsil, když jsem se na Maňásku ocitl sám, několik metrů od břehu – banální
příhoda. Máma a táta nás společně hlídali, ale tenkrát jsem měl asi šok a jistě jsem řval, protože táta
mě hned přišel zachránit.

Z této první šťastné 14 denní společné rodinné dovolené – druhou a třetí – společnou dovolenou
naší rodiny v souladu s chronologickým řazením rodinných událostí v návaznosti na politické událostí
padesátých let, vzpomenu později,
–

v archivu se dochovala řada výše zmíněných skic, několik nekvalitních fotografií, a jediný olej
„Mlýn Medlov“

Mlýn Medlov – skica

1951 Mlýn Medlov, olej, překližka, 70,5 x 51 cm

Dnes nechápu jak to rodiče při naší chudobě zvládali, jak dokázali bez auta, bez peněz, při
vyčerpávajícím zaměstnání maminky a střídavých zdravotních problémech obou rodičů podnikat
výlety…to vůbec nebylo běžné na vesnici v Podkrkonoší… v padesátých letech….ale zřejmě to byl
jejich jediný únik z reality – jejich způsob přežití….
Na cestu jen chleba s máslem nebo marmeládou a trochu ovoce ze zahrádky…3 km pěšky na vlak do
Sobčic–někdy i 5km pěšky do Ostroměře – to když jsme se vypravily do Krkonoš….
A jelo se obvykle jen na jeden den! Nepamatuji se, že bychom někdy v té době někde nocovali. Jak
jsme dokázali pěšky dojít z krkonošských vlakových nádraží na hřebeny hor a večer spát doma
v Chomuticích, to je mi záhadou. Asi to mohlo být jinak… spaní u známých…. nevím. Nepamatuji si.
Ale ještě dnes vnímám mnohé krkonošské letní scenérie očima 7 až 12 letého kluka.…to když jsme se
dívaly na Kotelní jámy…když jsme byly na Labské boudě a u Pančavských vodopádů… když jsme byli
na Kozích hřbetech …na Dvoračkách…. na Luční boudě…na Černé hoře a když jsme s rodiči vystoupali
pěšky až na vrchol Sněžky….

Častěji než do Krkonoš jsme s rodiči, ale obvykle jen s tátou jezdily do bližšího okolí, na židovský
hřbitov do Bydžova …do Jičína za mámou když tam studovala zdravotní školu …do Hořic
v Podkrkonoší za mámou do práce, když celé týdny nemohla přijet domů…protože měla
zaměstnavatelem v nemocnici nařízené 24 hodinové služby, které se řetězily (2-4 směny bez
zákonného odpočinku)…
Pokud se maminka dokázala uvolnit ze zaměstnání, byly to vzácné společné chvíle…potom s námi
společně podnikala krátké výlety. Několikrát jsme například jeli na koupaliště „Pelíšek“ v Prachoských
skalách a chodili jsme společně na vyhlídky ve skalách.

S tátou jsme podnikali výlety po celém Českém ráji, Sobotka, zámek Humprecht, údolí Plakánků, Hrad
Kost, Trosky, Hruboskalsko, Kozákov… Asi až do konce života budu sentimentálně vzpomínat na tyto
vzácné okamžiky šťastného dětství. Ještě dnes cítím ten hluboký bílý sluncem rozpálený písek ve
skalách na Prachově, písek ve kterém jsme se bořily – bylo mě asi šest let, bráškovi čtyři… ještě dnes
slyším tátova slova „nikam sami nemůžete, protože jsou tady jedovaté černé zmije“....ve skalách pod
Zebínem… a opravdu jsme tam spatřili na sluníčku několik zmijí. Drobné střípky vzpomínek se mi
vybavují nad nekvalitními a jen malými fotografiemi pořízenými nejjednodušším aparátem značky
„Bej by box“ . (Aparátek mě provázel až do 16 let, teprve když jsem se pokoušel o vlastní
fotografickou tvorbu mi naši koupili „Flexaretu“ a to jsem si na ni ještě musel sám částečně vydělat
na jakési žňové brigádě)
Na mnohé události si detailně nepamatuji, mnohé jsem zcela zapomněl a o mnohých otázkách jsem
začal přemýšlet až docela nedávno. Až donedávna jsem neměl ani tušení, jak strašné byly podmínky,
ve kterých nás rodiče vychovávali. Asi i proto, že naši rodiče o žádných problémech před námi
nemluvili a tak dokázali nám dětem zajistit šťastné dětství. Většinou jsem si zapamatoval jen střípky
toho, co mě nějak citově zasáhlo. Všechna data výše řečených událostí a některé další detaily jsem
vyčetl teprve nedávno z tátových a maminčiných poznámek a jejich vzájemné, nesmírně láskyplné
korespondence. Vybavuji si, jak nás táta učil hrát na klavír a housle, a jak jsme asi od roku 1955-6 po
několik dalších let navštěvovali hudební školu pana profesora Bitnera v Hořicích, vybavuji si, jak jsme
chodili do školní tělocvičny, kde jsme cvičili na nářadí pod dohledem Františka Macáka, nebo jiného
„Sokola“…. Vybavuji si jak nás „sokolové“ a starší kamarádi učili lyžovat, bruslit a hrát hokej a fotbal,
jak mě naučili plavat – to, že mě hodili do hluboké vody nad oborským splavem se slovy „hrabej“….
Vzpomínám na pekaře, na teplo pekařské pece… a chutný čerstvý chléb… když jsme rozmáchaní,
vymrzlí z klouzaček a bruslení chodili do mlýna, (odkud pocházela moje babička,což jsem tenkrát
nevěděl), kde se už nemlelo obilí, zato se pekl chléb…. Nikdy nezapomenu na lyžařské zájezdy do
Krkonoš, zájezdy, které pro děti pořádal místní Sokol. Je to s podivem, ale Sokol fungoval u nás na
vesnici i v této době … asi jen díky chlapům jako František Macák, Jarka a Vašek Rubínovi, Jarka
Vejprava, a několika dalších jejichž jména mi vypadla z paměti…

1958 před hospodou U Patků – v Chomuticích
vpravo v červené bundě naše maminka,
uprostřed řidič p.Vondráček

1958 výstup na Pláně

1958 ve Špindlerově mlýně
uprostřed v zelené čapce Vašek Rubín,
vedle v černé čapce F.Macák,

1958 Špindlerův mlýn, naše maminka,
můj bráška Karel a v červenomodrobílém
kulichu moje maličkost

S výše popisovanou idylou našeho dětství ostře kontrastují svědectví a informace v rodinné
korespondenci a tátových denících. A ještě větší údiv vzbuzují výtvarná díla právě z tohoto
období….jednak zarážející je monumentálnost, která kontrastuje s neuvěřitelným množstvím
drobných děl, výtvarná a obsahová řeknu diametrální odlišnost od dobové výtvarné tvorby… (čtenář

nechť se laskavě nenechá zmást výběrem reprodukcí, které jsem zařadil do tohoto materiálu –
celková tvorba jenom v padesátých letech je podstatně rozmanitější a čítá na 300-350 olejů a další
stovky akvarelů a kreseb)

PO STOPÁCH VÝTVARNÝCH INSPIRACÍ

Na počátku mých pátrání byla obyčejná zvědavost. „tati, co je na těch srolovaných velkých plátnech“
ptal jsem se někdy počátkem sedmdesátých let a až po dlouhém naléhání se mi podařilo tátu
přesvědčit. Nedovoloval nikomu z rodiny a už vůbec cizím hostům, aby se mu přehrabovali
v depositáři. Jen částečně to umožnil Dr Sůvovi a několika vyvoleným. Snad proto, že jsem tátovi už v
té době začínal pomáhat v Dolanech u Jičína, kde si v kostele upravil ateliér, a později jsem pomáhal
s přípravou pražské výstavy v galerii V.Kramáře – (naproti OÚ Praha6 na Čsl. Armády – dnes je tam
Autosalon) souhlasil s postupným rozbalením jednotlivých pláten.
V koutě atelieru bylo opřeno o zeď asi 12 rolí. Role nebyly stejně vysoké, ale část se dotýkala stropu .
( v Chomuticích měly stropy výšku 3,10 m) Při postupném rozbalování na podlaze vyšlo najevo, že
některá role obsahovala i dvě či tři plátna navrstvené na sobě. Táta si jen povzdechl nad jejich
špatným uskladněním. „…nemám to kde mít, nikam se to nevejde…podívej jak je to poškozené….“
Když jsme společně rozbáleli „Symfonii“ tak dojatě povídá „…..tenhle obraz jsem neviděl asi 40
let,vlastně od jeho vzniku….kdy jsem jej vlastně namaloval?….1933 ? ….nebo 34 ?….“ Dodatečně
jsem zjistil, že to bylo roku 1937-38.

Symfonie 1937,olej juta 3,00 x 4,80 m

Potom hladil malbu – vypadalo to, že se s ní mazlil…(patrně kontroloval silnou vrstvu barvy ) ….a po
delší chvíli ticha začal vyprávět příběh našeho lidského propojení s přírodou. Příběh o propojení
Životů, propojení lidského rodu s přírodou a veškerými živými organismy na Zemi …. Byl to
neopakovatelný zážitek , ale tenkrát jsem tátovi moc nerozuměl. Moje dotazy byly naivní, neřkuli
hloupé a tak jsem jen poslouchal asi půl hodinový monolog a pokoušel jsem se něco nahrát na
magnetofon.pásku. Obdobně přihlouple jsem si připadal další cca 3 hodiny, když táta komentoval
další monumentální díla „Pohanskou oběť “ , „Člověk a vesmír“ a další díla.

Pohanská oběť 1934-37, olej, juta, cca 2 x 3 m

Jaká škoda, že tenkrát na mém místě nebyl odborník-profesionál, jaká škoda, že jsem neměl alespoň
lepší techniku, jaká škoda, že nelze vrátit čas…. Tu vyjímečnou situační náladu jsem bohužel už
nikdy nedokázal navodit, přestože jsem se o to několikrát pokoušel.

protiválečná tvorba z let 1939-45.

Mobilizace 1938, olej plátno, rozměr cca 150 x 200 cm

Předtucha, 1939, olej plátno, rozměr cca 120 x 90 cm
„Byla blízko. Nikdo z nás nevěděl, že je tak strašně blízko. Smrt a bezuzdný živel ničení se blížil.“

Válka 1939-45, olej, plátno, rozměr cca 2 x 5 m

Apokalyptičtí jezdci 1939-45, olej, juta (zalátované pytle od rýže), cca 3 x 4 m

Táta mi vyložil obsah obrazu následovně:
Z leva nahoře je „anděl spravedlnost“ – váží míru zla.
Uprostřed nahoře je „bůh“ či nejvyšší svatá moc obklopená andělíčky.
Vpravo nahoře jsou tři jezdci na koních – první jezdec s karabáčem trestá, prostřední jezdec ukazuje
hříšníky, třetí jezdec sehnutý vpravo přináší pochodeň míru.
Vlevo dole jsou zobrazena válečná zvěrstva.

Protiválečný motiv I. –Evropa, 1939-45, olej plátno, 240 x 180 cm, (ve sbírkách NG)

„Bolesti, bída a utrpení milionů lidí. Cítím tu hrůznou osudovost, z níž lidstvo tak pomalu uniká a
dosud plně nechápe, že je to jeho dílo.“

Protiválečný motiv IV, 1939-45, olej plátno, 250 x 180 cm, (ve sbírkách NG)

„Svět tmy z bludu dosud hrozí zničením lidskému rodu. Nemůže být mír tam, kde lidé zůstávají zlí,
kde vládne zlato. Bez naší pomoci spravedlnost nebude.“

Ochránce národa, 1941, olej plátno, 140 x 110 cm, (ve sbírkách regionální galerie HK)

„V těžkých chvílích voláme po pomoci. A život plný krásy se nám zjevuje v kvítí a mládí.“

Moje další pátrání pokračovalo a dodnes pokračuje pročítáním obsáhlé korespondence a tátových
pracovních deníků. Mimo jiné mohu už dnes zveřejnit tato následující fakta:

Min. od 23.11.1950 do min.10.3.1951 (dle dochované korespondence) je táta hospitalizován
v Nemocnici Hradec Králové „s akutní srdeční příhodou“
V roce 1952 se opětovně táta ocitá v nemocnici se stejnou diagnózou a opět na několik měsíců,
tentokráte v Hořicích, kde sloužila naše maminka. Na toto období si pamatuji velice jasně, protože
maminka, aby zvládla práci a současně rodinu, nás kluky přestěhovala téměř na celý školní rok na
nemocniční svobodárnu k sobě do Hořic. Chodil jsem do první třídy a děti se mi smáli, že jsem kluk
z vesnice a že neumím ještě číst. V šesti letech jsem ještě neuměl číst, zato každý den jsem vodil
čtyřletého brášku přes celé město do školky a odpoledne jsem jej sám vyzvedával. Bráška mě někdy
nechtěl poslouchat a utíkal mi do města, kde se ztratil a několikrát to řešily policajti – tenkrát se jim
říkalo „příslušníci SNB“ . Maminka potom plakala, ale nemohla to nijak vyřešit, protože
zaměstnavatel ji nechtěl ani na hodinu uvolnit ze zaměstnání. Vzpomínám si, jak jsme se dělili o jednu
postel s maminčinou spolubydlící. Do pokojíku se vešly jen dvě postele a maminka, nebo její
spolubydlící byly ve službě a já s bráškou jsme měli dohromady druhou postel. Vzpomínám si taky
docela jasně, jak jsem trpěl mindrákem, že se mi děti smějí a jak jsem si každý den nahlas četl, proto
aby se mi nesmáli.

1953 táta prodal svou rodnou chalupu (štěstí mu nepřálo – druhý den byla měnová reforma ). Z
rodné chalupy převezl k naší mamince trochu nábytku – byly to jen omšelé staré skříně na malířské
potřeby- a obrovské množství obrazů a obrazových rámů… Od té doby voněl terpentýn, olejové barvy
a pryskyřice celým domem. Táta napnul monumentální plátna na latě a rozmístil je po celém prvním
patře. (přízemí obývali nájemníci). Ty obrazy byly v mých očích dítěte, neuvěřitelně rozměrné, a jak si
pamatuji, byly navrstveny za sebou napříč celým naším pokojem a taky zabíraly celou stěnu naší
dlouhé chodby….Ty namalované tmavé příšery a draci mě nějakou dobu chodily strašit do mých
dětských snů….Vzpomínám si, že latě a rámy zůstaly na dvoře přikryté plachtou několik dní. A taky
tam byl Maňásek. Byl skoro stejný jako ten na Medlově, ale byl rozbitý. Táta řekl, že nám loď opraví,
ale dočkali jsme se až o několik let později.
Z rodinných fotografií lze spekulovat, že to byla tatáž lodička, na které se bavily tatínkovi sourozenci
někdy v roce 1912-1914 –ve Stříbrnicích.

Týž rok - 1953, jak vyplývá z dochované korespondence, se maminka potřebovala zotavit
z dlouhodobého pracovního vypětí a stresů.
Abych to vysvětlil, vrátím příběh až do roku 1933. Tehdy zemřela jají vlastní maminka Marie (rozená
Winklerová). Maminčin tatínek Jindřich Schwarckopf se oženil podruhé. V roce 1942 její druhá
maminka spolu s tatínkem a nevlastní –tehdy 4 letou sestrou Blankou, zahynuly v Osvětimi. V době
války moje maminka, jako 14 letá, těžce pracovala na polích Horákova statku, starala se o 12 letého
bratra Jirku a současně se učila u Kulichů drogistkou. Hned po válce v roce 1946 jsem se narodil já, o

dva roky později můj bratr Karel. Táta v roce 1947 dostal dvě pozvání. První pozvání přišlo od sester,
které žily ve Francii, druhá nabídka byla od tehdejšího Československého Ministerstva kultury. Táta
po dohodě s maminkou (jak vyplývá z deníků) volil „studijní dvouletou malířskou stáž“ v Jugoslavii.
Důvod byl prostý. Stáž byla placena ministerstvem. Maminka zůstala s námi dětmi dva roky sama.

1949 maminka nastupuje do nemocnice v Hořicích na funkci zdravotní sestřička. Zároveň začíná
dálkově studovat v Jičíně obor Zdravotní sestra. Jako sestra je nucena zaměstnavatelem sloužit
dlouhodobě 24 hodinové směny. (dokumenty hovoří 96 až 108 hodin týdně) Jsou padesátá
léta…není nikde dovolání…. maminka musela být vyčerpaná, když v červnu 1953 se dostala do
Mariánských lázní na krátkodobý léčebný pobyt. Léčení však nepomohlo, jak svědčí korespondence a
především následné dramatické události. Po návratu do práce se mamince na pracovišti nedostalo
žádné úlevy, dál musela sloužit přes 100 hodin týdně, přestože se fyzicky i psychicky hroutila a o
úlevu mnohokráte žádala vrchní sestru, primáře oddělení i ředitele nemocnice…. Opakuji znovu - byla
padesátá léta a nikoho z vedení nemocnice nezajímalo, že má doma dvě malé děti, až do chvíle jejího
dalšího zhroucení. …
Na jaře 1954 se maminka se ocitla v léčebně Radotín u Sychrova. Vzpomínám, jak jsme za ní jeli
s tátou vlakem a jak jsme se s maminkou procházeli rozsáhlým parkem Sychrovského zámku.
A taky vzpomínám na příhodu, jak jsme lezli přes zeď parku – to když si rodiče chtěli zkrátit zpáteční
cestu k léčebně.
Po jakéms-takéms odpočinku se maminka vrátila z léčebny domů a vrací se do zaměstnání do
hořické nemocnice. Bylo třeba živit rodinu…..

27.10.55 táta ve svých poznámkách si stěžuje na svou „strašnou bolest u srdce“ krátce nato je
hospitalizován v Hradecké nemocnici chorob srdečních. Když kolem něj umírali pacienti, nevydržel a
sotva se trochu vzchopil, tak „na revers“ z nemocnice utekl. „Já bych tam umřel“ napsal…. a mimo
jiné své nemocniční pocity vyjádřil v obraze „Vizita“…

KŠ 1957, Vizita, olej, juta, rozměr cca 110 x 160 cm
1957 naše druhá rodinná „dovolená“… uvozuji termín dovolená , raději bych měl říci ozdravný pobyt
v zařízení jemuž se tehdy honosně říkalo „socialistické podnikové rekreační zařízení“ .

Chalupa – tehdy rekreační zařízení OÚNZ Hořice v Malé Úpě, akvarel. kresba, čtvrtka A4

Dnes je to minulost, ale maminka tenkrát „dostala“ od vedení nemocnice asi na tři týdny- nevím
přesně …pobyt k ozdravení v Malé Úpě. Typická malá horská chalupa, vysoko ve stráni, kterou
bolševik znárodnil po „odejité“ německé rodině…Maminka vařila a vzpomínám si, jak byla stále
smutná, často plakala. Táta s námi dětmi chodil na hřebeny hor a maloval. Maminka s námi chodila
na společné procházky jen zřídka. Většinou jen na nákup základních potravin….Konsum byl daleko
dole v údolí….

Maminčino rozhodnutí vrátit se do Hořic mělo bohužel tragické následky. Pod tíhou nezměněných
pracovních podmínek, nedoléčených psychických poruch a po marných opakovaných žádostech o
úlevu se totálně zhroutila .…19.4.1958 se pokusila o sebevraždu…spolykala prášky….
Táta se o této beznadějné situaci dověděl až tehdy, když se maminka déle než měsíc neozvala.
Předtím bylo obvyklé, že alespoň 1 krát za 14 dní přijela maminka z Hořic na půl dne domů do
Chomutic. Tehdy se táta rozjel do nemocnice a našel naši maminku na jednotce intenzivní péče.
Maminka byla 14 dní v komatu a vedení nemocnice, jak bylo zřejmé, se to snažilo ututlat. Táta udělal
skandál – psal na všechny úrovně tehdejšího komunistického řízení, včetně prezidentské
kanceláře….ale stejně se to ututlalo, nikdo nebyl potrestán…padesátá léta…..

22.7.58 píše Hana Karlovi, že dala v nemocnici výpověď. Krátce nato nastoupí do práce v léčebně
Janské Lázně. Nás kluky si bere sebou na nemocniční ubytovnu. Táta zůstává v Chomuticích sám.
Zoufalý pokus o řešení neutěšené rodinné situace, za několik týdnů ztroskotá. Máma se pokouší začít
znovu, vrací se domů do Chomutic a nastupuje do nového zaměstnání Hygienicko-epidemické
stanice Jičín. A to už se ve svém vyprávění dostávám do počátku 60 tých let, proto se vrátím zpět do
roku1958, abych dopověděl příběh našeho táty.

V souvislosti s podáním trestního stíhání na řídící složky nemocnice se táta pokouší získat podporu i
na tehdejším Svazu výtvarných umělců. Mimo jiné 29.4.1958 píše: „v letošním roce jsem uspořádal 3
samostatné výstavy – první v Hradci Králové, druhou v Hořicích, a třetí výstavu zahájím 1.5.1958
v Novém Bydžově….“ Že to byl marný pokus a že zisk z výstav se rovnal „nule“ není třeba
zdůrazňovat….

Někdy v této době mě táta vypravil na pionýrský tábor do Orlických hor. Výsledek mého ozdravného
pobytu …žloutenka….přísná dieta …a asi dva měsíce karantény….
Jakoby nebylo málo problémů v rodině, jakoby nebylo málo maminčiny osobní tragedie, kterou
zapříčinila vrchní sestra Dreslerová a její komunističtí nadřízení… postihne tátu v roce1958 další
srdeční příhoda….naštěstí má příhoda slabší průběh…táta se nenechá hospitalizovat a po domluvě
s ošetřujícím lékařem nastoupí léčení v Lázních Poděbrady. Stojí za pozornost skutečnost, že ani zde
neodložil svůj skicák, z interiéru lázní si přiváží domů desítky drobných skic….

1958 společenské místnosti léčebného domu v Poděbradech

Teď vás seznámím s tátovou výtvarnou tvorbou z období 50 tých let, tvorbou, která je
ozvěnou prožitých válečných hrůz a také nových hrůz a stresů z politických procesů.

Pax vobiscum 1951, olej,plátno, 2,50 x 2.50 m
V překladu „mír lidstvu“

Táta mi vyprávěl, a ve svých vzpomínkách taky napsal, že monumentální plátna nemohl
z prostorových důvodů malovat uvnitř rodinného domku, a že je maloval na zahradě pod plátěným
přístřeškem u včelína. I když připustím, že ze silnice ke včelínu nebylo vidět…nedalo se
riskovat…..byla válka…
Zřejmě proto, alespoň já jsem o tom přesvědčen, všechna a nejen výše reprodukovaná válečná díla
byla rozsáhle dodělávána v padesátých letech. A toto období si už pamatuji.Táta měl protiválečná
díla v práci dalších 6-8 let! Zároveň pracoval na dalších monumentálních výtvarných dílech
s tematikou „proti násilí - proti válkám a proti totalitě“. Když jsem se táty ptal v sedmdesátých letech

na obsah některých děl, odpovídal tak trochu obecně: „….to všechno jsou ozvěny válečných hrůz.…“
Jakoby se ještě stále bál, vyhnul se přímé odpovědi, nevyslovil, že některá díla jsou inspirována
novou hrůzou …politickými procesy. Já byl v době procesů malý kluk, tehdy jsem o tom nic neslýchal.
Jen jedenkráte zazněla z úst rodičů poznámka: „zavřeli Šulce a Gabriela…“ Šulc byl náš soused –
řezník a Gabriel byl zahradník –bydlel vedle hřbitova. Ve své dětské naivitě jsem si pomyslel, že
kradli…a dál jsem se neptal. Odpověď jsem nalezl až o mnoho let později.

Malířovo vidění, 1951-53, olej plátno, rozměr cca 2,80 x 4,00 m

Diktátorovy katakomby, 1951-53, olej plátno,

Procesy, 1951-53, olej plátno,

rozměr cca 75 x 100 cm

rozměr cca 100 x 80 cm

Květy zla, 1953, olej plátno, rozměr cca 110 x 150 cm

Úzkost –hlavy a ruce II, 1950 olej plátno, rozměr 88 x 108 cm
„Ozvěny druhé světové války mi často působily chvíle tíhy. A tu se mi zjevovaly trpící národy ve směsi
obrazů hlav a rukou, v úzkostlivém očekávání.“

Někdy kolem roku 1997 po úmrtí maminky jsem se přehraboval v pozůstalostech a v atelieru jsem
vytáhl několik rolí papíru, které byly ukryty za skříní. O tom, že jsou tam „nějaké“ skici jsem věděl již
dříve, ale dostal jsem se k jejich prozkoumání až teď. Překvapením úkrytu bylo hned několik studií
k monumentálkám roku 1951, a také několik velmi zajímavých srolovaných pláten. Když jsem tyto
skici a plátna presentoval v roce 2005 Dc. Tomáši Vlčkovi, neváhal ani minutu a zařadil několik děl do
Š. kolekce vystavovaných děl NG.

Lidstvo 1951,tempera- olej, balící papír,200 x 250 cm

Diktátor 1951, olej, plátno, cca 240 x 190 cm

Léta šedesátá
V roce 1959 táta uskutečnil 4. soubornou výstavu v Praze v prostorách bývalého Topičova salonu –
v té době přejmenované na výstavní síň Čs.spisovatel. Předmluvu mu tehdy napsal rodinný přítel
básník Josef Hiršal se slovy: „ …někdo vám to musí přečíst, protože kdybych to četl já, tak by Vám to
ublížilo…“ Tehdy při přípravě výstavy došlo k jistým censorským zásahům ze strany bolševického
vedení Svazu výtvarníků ve smyslu … „soudruhu, vaše obrazy jsou moc ponuré a smutné, a
nevystihují budovatelskou potřebu dnešního pracujícího lidu….“ .Táta nechápal a marně se pokoušel
něco vysvětlovat, nakonec, aby obhájil obtížně do Prahy dopravený soubor výtvarných děl, dostal
spásný nápad : přejmenovat některá díla. A tak když přejmenoval „Holý život“ dílo inspirované
bídou některých oblastí jižní Francie, bídou, kterou osobně poznal v letech 1931, 1935, 1936
(monumentální dílo rozměrů odhadem 2 x 3 m z roku 1936 ), dílo jež přejmenoval na „Varšavské
getto“ na dílo tzv. „protiválečné“, potom soudruzi výběr schválily. Bez publicity a vzhledem k době
je výsledek výstavy „nula“

Holý život, 1935-7, olej plátno cca 2 x 3 m

Období na přelomu 50 –60 tých let je ve znamení dalších monumentálních děl.

Člověk a vesmír - cca1960, olej, plátno, 3,00 x 5,00 m

Dílo „Člověk a vesmír“ . Na rubové části obrazu je vedle tohoto názvu uveden ještě druhý název
v množném čísle „Lidstvo a věčnost“. Táta mi k tomuto obrazu dlouze vyprávěl podivný a tehdy
v sedmdesátých letech pro mne nepochopitelný příběh, kterým volně navazoval na předcházející své
monology nad rozbalovanými plátny. Dnes se pokusím alespoň v útržcích přetlumočit dlouhý tátův
monolog, který uvedl slovy: „….podívej se na ten obraz, jak je kompozičně rozdělen na tři sféry, které
spolu tvoří harmonický celek…“ další slova nepamatuji přesně, ale mluvil podobně jako u „Symfonie“,
něco ve smyslu harmonie lidstva s přírodou a vesmírem, zázraku Přírody, zázraku, který by lidstvo
nemělo narušovat… „podívej nahoře jsou vzdálené světy, hvězdy a planety plující prostorem…a dole
je pozemské lidstvo…“ Co měl táta na mysli, nevím. Jestli prostřední sféra symbolizuje rotující
nekonečný vesmír …, to patrně zůstane rébusem pro odborníky. Já se domnívám, že by to také
mohla být forma jeho filosofického ohlédnutí za neskutečně obtížným životním obdobím, kdy si kladl
otázku:

Je, nebo není lidstvo schopné se z prožitých válečných hrůz a z politických procesů poučit ? Chci
věřit, že odborníci výtvarný rébus obrazu Vesmír rozluští, už proto, že otázka „poučí se lidstvo ?…“
resonuje v našem každodenním životě dodnes. A v otcově tvorbě resonuje hned po roce 1962 – kdy
namaloval další protiválečný cyklus „Drážďany“ a v dalších sedmdesátých letech znovu resonuje
monumentálními díly „Zlatý věk“ , „Zánik civilizace“, ale i další tvorbou sedmdesátých let „Ohrožená
Země“ , „Budoucnost civilizace“….

Vrátím se ještě poznámkou do období začátku 60.tých let k dalšímu monumentálnímu dílu „Z řetězů
poroby“ . Táta mi k tomuto obrazu řekl, že má symbolizovat rozpad kolonií v Africe. Má vyjadřovat
cestu ke svobodě národů…

KŠ 1960, Z řetězů poroby, olej, plátno, rozměr cca 200 x170 cm

Léta sedmdesátá
Protiválečná díla sedmdesátých let se poněkud odlišují od veškerých protiválečných děl let 39-64.
Mění se výtvarné pojetí, protože zásadní změnu tátova pohledu na svět přinesla okupace 1968. Když
maminka v době pražského jara 1968 tátovi dávala číst Vaculíka, Kunderu a další současné
spisovatele - táta nechápal… Okupace Československa Sovětskými vojsky, která následovala,
zásadním způsobem změnila celý otcův „světonázor“ .

Okupace 1968, olej plátno, rozměry cca 110 x 140 cm

Normalizace 1969 olej, plátno, cca 120 x 160 cm

Už tu nebyli osvoboditelé a zlí kapitalisté… Když v roce 1969 – v roce 1. výročí okupace, jsem byl já
zatčen a odsouzen za účast na manifestacích proti okupantům, táta vystoupil z KSČ a teprve tehdy se
začal zajímat o literaturu současných autorů. Mezi literaturou, kterou ho zásobovala naše maminka,
byl i Solženicin – konkrétně samizdatové vydání knihy „Souostroví gulag“.
V této době roku 1971 došlo ještě k jedné události, která pro naši rodinu a konkrétně pro naši
maminku mohla mít opět fatální následky. Do domova důchodců v Oboře, kde maminka nově
pracovala, byla dosazena partajními orgány na funkci „vrchní“ naše známá soudružka Dreslerová
s tím, že bude mamince opět šéfovat. Když mi to táta napsal, nečekal jsem na nic a ukončili jsme
pracovní poměr v Oboře a vzal jsem maminku k sobě do Prahy, kde si našla nové zaměstnání a začala
žít svůj nový život.
Táta zůstal v Chomuticích sám, ale maminka za ním pravidelně, týden co týden, jezdila. Dál se o něj
starala i když byly od roku 1963 rozvedeni. Samozřejmě, že jsme se u táty s bratem taky pravidelně
střídali.

Zánik 1973, olej, plátno, 2,80 x 5,50 m
Zánik – smutný pohled „uměleckých můz“ a malíře samotného na neustálé politicko –vojenské napětí
ve světě a jakési varování a poselství pro lidstvo před reálným sebezničením zbraněmi hromadného
ničení. Tátova vzpomínka na Hirošimu a Nagasaki je stále živá….

Zlatý věk lidstva 1973, olej, plátno, 3,00 x 5,00 m

Zlatý věk – tátova vize o světě bez válek o šťastném světě…
Když jsem hovořil s otcem o těchto dvou monumentálkách, v době kdy je maloval, (v roce 1973) řekl:
„to je můj svět to je moje pohádka… když se mi podařilo získat k malování dolanský kostel, tak jsem
nesmírně šťastný, že všechno k čemu jsem v životě dospěl a co jsem pochopil mohu zachytit na
těchto a dalších rozměrných plátnech. Chci a musím toho ještě moc namalovat, dokud jsem na tomto
světě…a jsem rád že jste mi s Kájou pomohli tady v kostele.“ Brácha tehdy tátovi zajistil dopravu
rozměrných balíků malířských pláten a množství nezbytných latí, (tehdy doprava byl pro naší rodinu
dost velký problém), no a já jsem lezl po střeše kostela a „hrál si“ na pokrývače, protože tehdy byla
část střechy bez střešní krytiny a my jsme na řemeslníka rozhodně neměli.
Táta potom napůl žertem, napůl vážně ukazoval doprostřed obrazu Zlatý věk na zobrazený kostelíček
a řekl: „…to je můj dolanský kostel, musel jsem si jej namalovat…“

V následujících obrazech „Říjnová revoluce“ a „Bankéři“ roku vzniku 1974 – se otec znovu vrací
k otázce „dobro –zlo“. Pietně připomene odporně hrůzné tragedie 2.světové války - vyhlazovací
koncentrační tábory…

Osvětim 1975, olej,plátno, cca 1,70 x 1,80 cm

A jakoby si sám odpovídal, souběžně maluje symboly dějinných událostí –maluje jakési vzpomínky na
zaniklé kultury Egypta, Řecka, Říma – maluje význačná evropská města, „Praha“ , „Paříž“ , „Moskva“ ,
„Petrohrad“ ,

Pyramidy 1973, (zaniklá egyptská kultura), olej plátno, rozměr cca 160 x 250 cm

Řecko 1972, (zaniklá řecká kultura), olej, plátno, rozměr cca 110 x 150 cm

Praha a dějiny Evropy, 1975, olej plátno, rozměr cca 160 x 200 cm

maluje náboženské ikony „Budha“ , „Kristus“, maluje krásu lidí v poetických symbolech „ženy“,
vyjadřuje se malbou k lidským charakterům, aby se znovu vrátil k tématu: „ ohrožená Země a
budoucnost lidstva“ .

Ohrožená Země 1973, olej, plátno, cca150 x 300 cm

Budoucnost civilizace 1973, olej, plátno, cca 150 x 300 cm

Po celá sedmdesátá léta táta horečně maluje, ostatně jako v minulých letech, jen tolik neponocuje.
Najednou zobrazí bývalou ikonu vůdce socialistické revoluce Lenina jen jako obyčejného mužika –
mimochodem, protože se mi tato podoba líbila, tak jsem si jej pojmenoval „strejda Lenin“ .

V roce 1984, po tátově úmrtí, v galerii K.Š. v zámečku Sobčice, prohlíží obraz Lenin pánové Jiří Kotalík
-tehdejší generální ředitel NG, a Fr. Šubrt –odborný restaurátor (vlevo) a napravo stojí moje maličkost

Svou celoživotní malířskou pouť uzavřel výtvarným dílem „Pomíjivost života“. Když v posledních
letech svého života marodil, hovořil se mnou často o pomíjivosti hodnot a nejen kulturních.

Pomíjivost života 1978, olej, plátno, 122 x 188 cm

Dalo by se hodně a hodně vzpomínat a mohl bych dál vyprávět o svých rodičích… do roku 1981, kdy
odešel tatínek… do roku 1996 …maminka… ale to už by byla poněkud jiná kapitola a protože doufám,
že se mi podaří uspořádat a případně zveřejnit neuvěřitelně krásnou korespondenci mých rodičů tak,
aby odpověděla na případné otázky autorsky, já tuto část vyprávění ukončím.

