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Prohlídka ‰koly moÏná po domluvû

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení podniku
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – daÀové poradenství
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra
BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Jdi do toho

Získej titul DiS. na VO· studiem po maturitû

Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

Pfiedstavovat v˘tvarníka, reÏisé-
ra, grafika, malífie, designera a mi-
lovníka plného, tedy smysluplného
Ïivota, blanenského umûlce Jifiího
Polá‰ka, je asi dost zbyteãné. Pfies-
to alespoÀ struãné:

Narodil se v roce 1928 do rodiny,
která pozdûji, ve tfiicát˘ch létech
vlastnila v Blansku tiskárnu. Po vál-
ce studoval na grafické ‰kole
v Praze. Po absolvování této ‰koly
nastoupil do Metry v Blansku, kde
se vûnoval designu elektrotechnic-
k˘ch pfiístrojÛ. O tom, jak dobfie si

vedl, svûdãí fiada ocenûní domácích
i evropsk˘ch. Jeho ãinnost v˘tvar-
níka a reÏiséra amatérského divadla
je spjata s blanenskou Sokolovnou,
tam zaãínal, navrhl desítky jevi‰t-
ních scén a jako reÏisér nacviãil
mnoho realizovan˘ch titulÛ; pokra-
ãoval i po té, co budovu jeho 
domovské scény srovnaly se zemí
buldozery. Nejvíce si v‰ak Jifií
Polá‰ek povaÏuje svou malífiskou
tvorbu, ta je také stále více cenûna
na mnoÏství v˘stav.

Bûhem rozhovoru s Jifiím Polá‰-
kem jsem se zajímal nikoliv o v˘ãet
jeho úspûchÛ, ale spí‰e o jeho názo-
ry a postoje, ke kter˘m se bûhem 86
let svého Ïivota propracoval.

Pane Polá‰ku, v jednom rozho-
voru jste fiekl, Ïe litujete, Ïe se jiÏ
nemÛÏete setkat a popovídat si
s Janem Werichem, Václavem
Havlem, Karlem Högerem a dal‰í-
mi. Na co byste se jich chtûl ze-
ptat?

Îivot kaÏdého ãlovûka se ubírá
cestami, které jsou jednak nûjak˘m
zpÛsobem urãeny a jednak jsou 
ovlivnûny tím, s k˘m jsme se pot-
kali a potkáváme. Îivot slavn˘ch li-
dí má urãitû mnoho tváfií, mnoho

podob. Ta vefiejná tváfi, kterou zná-
me, mÛÏe b˘t hodnû jiná, neÏ ta,
kterou naplÀují osobní touhy, pfiání
a potfieby. S Janem Werichem bych
si urãitû rád popovídal o jeho ob-
rovském sociálním cítûní a tfieba se
zeptal na skuteãné pfiíãiny jeho roz-
chodu s Jifiím Voskovcem. Také na
to, proã na rozdíl od Voskovce zÛ-
stal po válce doma, i kdyÏ urãitû jiÏ
vûdûl, Ïe to zde svobodymilovn˘ 
umûlec nebude mít snadné. Na to,
proã neemigroval, bych se zeptal
i Václava Havla. Je pravda, Ïe na tu-
to otázku odpovûdi tu‰ím; sám jsem
fie‰il stejné dilema a také jsem od-
mítl opustit svÛj domov; nicménû
tûch dÛvodÛ, i ryze osobních, mÛÏe
b˘t velké mnoÏství.

¤ekl bych, Ïe to pevné „zakofie-
nûní” doma, ve své zemi, je ãasté
právû u siln˘ch osobností.

Na druhou stranu si pfiedstavte, Ïe
by tfieba Ernest Hemingway zÛstal
sedût doma v Illinois – o jaké lite-
rární skvosty bychom pfii‰li.  

Máte pravdu, to platí i v mnoha
dal‰ích pfiípadech; E. M. Remarque
musel utéct pfied nacisty a z jeho ná-
sledného toulání vze‰lo mnoho pÛ-
sobiv˘ch pfiíbûhÛ. Ale - stejnû psal
o Nûmcích a Nûmecku, i kdyÏ se
tam nevrátil. 

Ano, jsem uÏ dost star˘ na to, 
abych vûdûl, jak sloÏité je rozhodo-
vání, jak poãetné a rozmanité mo-
hou b˘t dÛvody i pro kaÏdé zásadní
rozhodnutí. Znám pfiíbûh ãlovûka,
kter˘ se rozhodl odejít; mûl uÏ sba-
lené kufry, ale kdyÏ se podíval do
oãí svého psa sedícího vedle zava-
zadel, tak ty kufry zase rozbalil a uÏ
nikdy neodjel.

KdyÏ jste uÏ dfiíve hovofiil o za-
ãátcích v Sokole, tak jste chválil
tehdej‰í spolkovou atmosféru;
cviãenci mûli stejné úbory, takÏe
zanikly rozdíly mezi chlapcem
z chudé a bohaté rodiny. Jaké je
Va‰e sociální cítûní, cítûní ãlo-
vûka, kter˘ pamatuje a mÛÏe po-
rovnávat první republiku, dobu
pováleãnou i souãasnost?

To je velice sloÏitá otázka. Mnû
se absolutnû nelíbil komunistick˘
reÏim a úplnû stejn˘ postoj mám
k tomuto souãasnému kapitalismu.
Ve sv˘ch dÛsledcích mají oba reÏi-
my stra‰nû moc spoleãného.
VÏdycky ten, kdo se dostane v py-
ramidû moci nahoru, úplnû ztratí ro-
zum a zaãne se chovat jako despota,
maniak a blázen. To platí o jak o no-
vopeãen˘ch majitelích, ktefií koupí
zavedenou fabriku, nebo firmu,
a rychle se zbaví v‰ech zku‰en˘ch
pracovníkÛ, stejnû jako o politic-
k˘ch vÛdcích. Já chápu, Ïe asi jiná
moÏnost, neÏ soutûÏ politick˘ch
stran není, Ïe nûjak˘ osvícen˘ mo-
narcha neexistuje, ale právû v tûch
stranách vidím obrovské nebezpeãí

rozsáhlého pletichafiení, bratfiíãko-
vání, vidím boj o moc, kter˘ je po-
v˘‰en nad v‰e ostatní. 

Abych se vrátil k tûm zaãátkÛm
Sokola. Tam to fungovalo opravdu
jinak, se‰li se tam jak lidé hodnû
bohatí, tak i spousta lidí, ktefií ne-
mûli doslova nic. Snad v tom byl
duch Tyr‰e, snad velká míra vlaste-
nectví, ale pro v‰echny ty lidi to
zdaleka nebyl jen zpÛsob trávení
volného ãasu. Oni tam nacházeli 
u‰lechtilost. Víte, já vÏdycky fiíkám,
Ïe vzdûlání je úÏasná a velmi dÛle-
Ïitá vûc, ale vzdûlání bez vnitfiní
kultury, kterou ãlovûk získává díky
rodinû a okruhu sv˘ch blízk˘ch, je
na nic. A právû ten tehdej‰í spolko-
v˘ Ïivot poskytoval lidem velké
hodnoty. 

Ale ta doba je uÏ nenávratnû pryã,
uÏ se nemÛÏe vrátit. Neexistuje Ïád-
né zázraãné fie‰ení na‰í nespokoje-
nosti se stavem spoleãnosti. Musíme
pfiipustit, Ïe takov˘ je svût a snaÏit
se pfiispívat k tûm mal˘m krÛãkÛm,
které díky informovanosti v‰ech,
snad ãasem povedou k lep‰ím v˘-
sledkÛm.

K tomu pokroku ve vûdomí lidí
urãitû mÛÏe pfiispívat i umûní.

V dobách komunistického reÏimu
bylo úplné martyrium proplouvat
s amatérsk˘m divadlem systémem
v‰ech porot a hodnotitelÛ, ktefií roz-
hodovali o tom, zda si s nacviãe-
n˘m titulem zahrajeme jen párkrát
na domácích prknech, nebo se do-
staneme na festivaly a budeme 
úãinkovat v dal‰ích mûstech. Nám
se dafiilo b˘t úspû‰n˘mi. Úãast a ús-
pûchy na festivalech a soutûÏích,
i to, Ïe jsme vystupovali od Karlov˘ch
VarÛ aÏ po KeÏmarok, bylo odmûnou
za tvrdou práci, která nastudování
kaÏdého titulu provází. Práce v ama-
térském souboru na‰eho divadla tak
byla pro mnohé i radostí a ulehãením
tehdej‰ího Ïivota.

Umûní mÛÏe lidem zlep‰it Ïi-
vot, mÛÏe pfiispût k jejich infor-
movanosti, mÛÏe je pfiimût k pfie-
m˘‰lení nad problémy, ukázat jiné
úhly pohledu. Ale zmûnit se
a zlep‰it svÛj Ïivot musí kaÏd˘
sám. Já nevûfiím v nûjakou samo-
spasitelnost umûní.

Já se domnívám, Ïe fie‰ením mno-
ha problémÛ by byla fungující ob-
ãanská spoleãnost, ale nemám ná-
vod na to, jak ji zaloÏit a udrÏet.
Mladí lidé by si mûli uvûdomit, Ïe
rodina je skuteãnû základ státu a Ïe
na její soudrÏnosti hodnû záleÏí.
Mladí by mûli víc, tak jak tomu by-
lo dfiíve, naslouchat sv˘m rodiãÛm
a prarodiãÛm. Víc by se dozvûdûli
a víc by mohli sdûlit, takÏe by ta
dal‰í generace uÏ nemusela dûlat
pofiád ty stejné, hloupé chyby.

Pane Polá‰ku, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

S Jifiím Polá‰kem o umûní, umûlcích a Ïivotû

Jifií Polá‰ek.


