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Velikán polské nové vlny

Jako by to
bylo dnes

V této zvláštní době, kdy
musíme sledovat, jak lidé
nejstarších generací
odcházejí po desítkách,
zasáhla kulturní veřejnost
zpráva, že v požehnaném
věku 86 let zemřel Krzystof
Penderecki, jeden
z nejslavnějších skladatelů
2. poloviny 20. století.
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akové odchody bývají
symbolem konce celé kapitoly hudebních dějin, a to
nejen v polské hudbě. Krzystof
Penderecki dovedl být avantgardistou i celebritou, ale také živým
kusem svědomí a zrcadlem celé
poválečné epochy.
Polsko se po 2. světové válce
stalo zvláštním řízením osudu
skladatelskou velmocí, a to
přesto, nebo právě proto, že na ně
válka dopadla – jak ze sovětské,
tak z německé strany – tak drtivým způsobem. Jako by právě
toto utrpení dalo mnoha skladatelům věrohodnost a legitimitu zpracovávat velká duchovní témata
a dotýkat se do hloubky bolestí
uplynulého století. Penderecki
byl posledním velikánem výrazné polské nové vlny a nejmladší
z velké skladatelské trojice, kterou kromě něj tvoří Witold Lutoslawski a Henryk Gorecki.
Narodil se 23. listopadu roku
1933 ve východopolské Debici
v Podkarpatském vojvodství.
K jeho kulturnímu zázemí vzdělané rodiny patřila i babička arménského původu, on sám studoval
v Krakově na Jagellonské univerzitě a pak na zdejší hudební akademii. Na festivalu Varšavský podzim, jednomu z mnoha světových
festivalů soudobé hudby, se od
50. let začaly dít pozoruhodné
věci. A právě zde zažil první úspěchy a ocenění – za díla, jako jsou
Emanace, Davidovy žalmy a zejména za Žalozpěv obětem Hirošimy pro 52 smyčcových nástrojů. Pozoruhodnou kombinaci duchovnosti a avantgardy přinesly
Pašije podle sv. Lukáše z poloviny 60. let. Ve stejné době se zabý-

Mimořádná umělecká osobnost i celebrita. Krzysztof Penderecki na koncertě v polském Lublinu na jaře 2009.

val seriální technikou, elektronickou hudbou a v roce 1966 se stal
profesorem na Folkwang Hochschule v Essenu.
Ač byl vždy hrdým Polákem,
získal postupně snad všechny významné skladatelské ceny všech
evropských zemí – v Itálii, Německu, Francii, Německu i Rakousku, cenu Sibeliovu i cenu státu Izrael. Dále třikrát cenu Grammy a několik vysokých polských
státních vyznamenání. Získal desítky objednávek od nejslavnějších umělců a nejvýznamnějších
světových institucí. Vybudoval si
pozici, ve které mu nedokázal bránit ani polský komunistický režim. Politická témata nikdy nezpracovával přímo – na objednávku polské Solidarity napsal v roce
1980 Lacrymosa, které se stalo jádrem proslulého Polského requiem. Ač neměl status emigranta,
v letech 1972–1978 byl profesorem na americké Yaleově univerzitě. A už během 70. let se odvrá-

til od avantgardní hudební řeči
k hudbě velkého žánrového rozpětí – od komorních miniatur po velká oratoria.

Mnozí ho kritizovali, že jeho
hudba už je stále konvenčnější, trochu konjunkturální a že umí mistrně využít své pozice mezinárodní
skladatelské celebrity. Jeho poslední Symfonie č. 8 má podtitul
Písně pomíjivosti a je věnována
přírodě, její křehkosti a zranitelnosti. Málokterému soudobému
skladateli se dostalo takové slávy,
kterou mu mnozí záviděli. Kdo
z kritiků měl pravdu, ukáže čas –
Poláci ale neopominou jedinou příležitost podpořit své skladatele,
kteří si vydobyli světové uznání.
I v Česku jsme měli občas příležitost Pendereckého osobně zažít.
Naposledy to bylo při závěrečném
koncertu Pražského jara 2017, kde
dirigoval svou Symfonii č. 7 Sedm
bran Jeruzalémských. Jeho návštěva se nesla ve smutečním duchu,
protože v úvodu držel minutu ticha
za Jiřího Bělohlávka. Na tiskové
konferenci o něm promlouval přátelsky a o komponování s nadhledem a klidným sebevědomím skla-

Od experimentu
k srozumitelnosti
K Pendereckému patří také to,
že byl výborný hudební řemeslník, který ovládal kompoziční
techniky všech stylových období. A byl všechno jiné než zapřisáhlý avantgardista. Jeho obsáhlá duchovní díla kombinují mnoho hudebních slohů na půdorysu nejstarších židovských a křesťanských témat. Když se dozvěděl, že Andrzej Wajda chystá
svůj film Katyň o sovětském masakru polských důstojníků, jednoduše mu oznámil, že hudbu
k němu prostě musí zkomponovat on – a také to s přehledem
a mistrně udělal. Nebyl v tom
ovšem žádný začátečník, je autorem hudby k více než třiceti filmům.

FOTO REUTERS

datele, kterého jako jednoho z mála
hrají všude na světě. Pravda, o uvádění svých děl se jako dirigent hodně zasazoval. Například pro jubilejní 100. sezonu České filharmonie
zkomponoval Klarinetový koncert,
který tu se Sharon Kam v březnu
roku 1996 v premiéře provedl.
Svůj velký houslový koncert zkomponoval pro houslovou superstar
Annu Sophii Mutter, která ho okamžitě nahrála, nechyběl na jediném festivalu soudobé, duchovní
či polské hudby – a u nás by se měl
určitě hrát více, podobně jako Lutoslawski nebo Gorecki. Ale jako bychom v Česku nedokázali naplno
připustit, že v hudbě 2. poloviny
20. století takto významné osobnosti prostě nemáme. Málokterý skladatel získal tolik ocenění a čestných doktorátů. Ta náročnější a delší cesta k umělecké nesmrtelnosti
začíná až teď – málokdo má ale tak
mohutně nakročeno.
Autor je redaktor ČRo

Síla umění a vědy přetrvá věky

BLANKA FR AJ ER OV Á
LN Budou mít současná opatře-

ní nějaký dopad na vaše česko-čínské aktivity?
Zatím se domnívám, že žádné.
Samozřejmě je důležité, jak dlouho bude tato vypjatá situace trvat
a jak se s ní svět vyrovná. Otázkou
spíše je, jak zareaguje Evropa
a USA. Finanční újmy se dají odhadnout jen do jisté míry. Pokud
to však nebudou ztráty lidské, vše
je nahraditelné. Držím se slov
hvězdáře Tychona Braheho „Ani
moc, ani zbraně, jen síla umění
a vědy přetrvá věky“. Jsem optimista. Novou zkušenost prožíváme všichni.
LN Znamená to tedy, že jste asi

jediný, kdo nemá starosti?
Přirozeně, že mám, ale v Číně
a na území jiných států běží naše
dlouhodobě rozpracované projek-

LN Má některý český výtvarník

ty. Omezuje mě pochopitelně nemožnost cestovat, ale jsou e-maily
a telefony. Větší starost bych
mohl mít, pokud se situace nezmění ve smyslu zákazu vstupu do výstavních síní a nemožnosti širších
osobních kontaktů s provozem našich tuzemských galerií.
LN Můžete specifikovat své akti-

vity v Číně?
Pořádám výstavy, studijní pobyty, přednášky, to provází nakladatelská činnost a produkce filmů
o umění. Zároveň zde realizuji
uměřený obchod, který toto všechno živí. Radost mi dělá především
možnost seznamovat jiné národy
s českým uměním.

FOTO GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ

Galerista Zdeněk Sklenář
musel ve své pražské galerii,
stejně jako jiné instituce,
kvůli koronaviru odložit
plánované výstavy a s nimi
spojené akce. V oboru
výtvarného umění podniká
ovšem také v dalších zemích,
především v Číně.

LN Proč jste expandoval právě

do Číny?
Vyšel jsem z rodinné tradice.
Dveře mi otevřel malíř Zdeněk
Sklenář, bratr mého tatínka, jehož
dílo Čína s nadšením přijala. To
mi umožnilo dostat se do nejvyšších vrstev tamní společnosti. Pohybuji se na území celé Číny. Centrem je Peking a další metropole
Šanghaj a Hongkong. Moje tamní
aktivity byly oceněny nejvyšším
uznáním Čínské národní akademie pro malbu. Za rok 2018 jsem
obdržel titul Nejvlivnější zahraniční umělecká instituce roku.
LN Můžete charakterizovat čín-

ský trh s výtvarným uměním?

Je živý a nepředstavitelně mocný. Uvědomme si stáří čínských
dějin, což je pět tisíc let. Tradice
nefritu – národního kamene –, tušové malby, porcelánu se vyvíjela
po staletí a stále si drží prioritu.
Ale tím, jak se Čína proměňuje
v informační společnost pod vlivem elektronických médií, vzniká
zároveň tradice nová, reprezentují
ji malířské celebrity Čang
Siao-kang, Jüe Min nebo například Wang Kuang I. Oni představují vrchol této proměny a právem
dosáhli celosvětového úspěchu.

v tak kulturně odlišných končinách úspěch?
Po výstavě Kupky v Národní
galerii Číny v Pekingu v roce
2005 se strhujícího úspěchu ve
stejné instituci dočkal Bohuslav
Reynek a Zdeněk Sklenář.
U Reynka to vedlo k prudkému
růstu cen. Sklenář šokoval. Následné otázky, jak může náš umělec propojit západní a východní
kulturu v harmonický celek, vedly k jeho plnému uznání.
Sklenářovu malbu a ilustrace
Opičího krále si zamilovali a doslova přivlastnili. Na trhu jsme
ovšem omezeni kvůli počtu Sklenářových obrazů, kterých je pouze
265. Představte si čínskou malířskou jedničku Čchi Paj-še s jeho
padesáti tisíci obrazy! Přesto jsou
výskytem vzácné. Tak je ten trh
obrovský. Karla Malicha za jeho
života navštívil osobně pan Wang
I, který pro Times Art Museum získal 47 Malichových originálů,
a zájem roste. Výstava Milana
Grygara v Today Art Museum
v Pekingu znamenala pro Čínu
nový moment. Dá se říci, že Čína
do Grygara byla jiná než po Grygarovi. Ukázal jí nový rozměr tušové malby, kterým je objev zvuku
při vznikání obrazu. Přitom se
Čína považuje za otce a matku tušové malby. A Jiří Straka, který
v Pekingu trvale žije, si dokonce
pomalu, ale jistě získává sympatie

v pozici reformátora tušové malby. Josef Achrer sedmi výstavami
na území Číny dokázal svou malbou pojmenovat to, co Čína v současnosti prožívá. Prudkou proměnu v elektronickou společnost a nebezpečí z toho plynoucí. To jsou
jen některé z příkladů.
LN A naopak, kupují tuzemští

sběratelé čínské autory?
Ano, originálů od proslulých
současných čínských autorů zde
máme již stovky.
LN Je velký rozdíl mezi cenami

děl u nás a v Číně?
Zásadní, protože je propastný
rozdíl v našich ekonomikách.
Ceny tam jsou na světové úrovni,
která je mnohonásobně vyšší. České vrcholy výtvarného umění tam
však s trochou trpělivosti směřují.
LN Musel jste odložit výstavu

svého strýce Zdeňka Sklenáře.
O co jsme prozatím přišli?
Retrospektivní výstava Splněný
sen, představující více než 60 výjimečných obrazů, měla být zahájena 29. 3. Pocta k nedožitým
110. narozeninám mistra a současně k 30. výročí vzniku Galerie Zdeněk Sklenář je zatím odložena na
neurčito, možná na druhou polovinu října. Nynější výstavu Zdeněk
Sýkora 100 jsme prodloužili do
13. 6., abychom potěšili ty, kdo ji
za současné situace nestihli.

oslouchat staré desky, to
je jeden ze způsobů, jak
se zabavit v karanténě.
Kdo chce mít zážitek na druhou,
pustí si píseň o tom, jak někdo
poslouchá desky: ano, tu od Petra Skoumala, kterou vydal na
albu Poločas rozpadu v roce
1990, ale zpíval ji už před Listopadem a trefoval se s ní do jednoho z nejbolavějších míst společnosti omotané ostnatým drátem: „Starej pán sedí a poslouchá jazz/ a zdá se mu, jako by to
bylo dnes,/ starej pán sedí a poslouchá jazz/ a na desce se točí
pes./ Jó, ráno si vzal čistý ponožky/ a zajel si do Paříže bez doložky.../“
Eventualita, že to znovu bude
něco, nač se jen vzpomíná, byla
docela dlouho nepředstavitelná.
Virus to bleskurychle změnil
a do Paříže (natož třeba Benátek) se našinec zase nějaký ten
pátek nedostane. V rámci těch
nejmimořádnějších opatření je
to patrně v pořádku, ale jde o to,
jak dlouho to bude trvat a co
z těch omezení zůstane (přinejmenším v hlavách) už napořád.
Panika, kterou vyvolal šéf
Ústředního krizového štábu Roman Prymula svým známým výrokem o tom, že nejsou vyloučené ani dva roky restrikcí, nemá
jen ten povrchní důvod, že se
lidé chtějí v létě vykoupat
v moři. Jde tu o možnost cestovat jako o symbol svobodné exis-

Virus situaci
bleskurychle změnil
a do Paříže (natož třeba
Benátek) se našinec
zase nějaký ten pátek
nedostane
tence. A také o otevřené hranice
jako důkaz sounáležitosti s Evropou. Samozřejmě jedna věc je
něco chtít a druhá mít možnost
to udělat. Pokud bude na západě
Evropy dál zuřit pandemie
a v Česku už od ní bude pokoj,
bude se pro bezstarostné otevření hranic argumentovat obtížněji. Je však brzy malovat čerta na
zeď a předpokládat, že západní
modely boje s virem tak zásadně
a dlouhodobě selžou. A také
bude třeba bedlivě vážit, jak velká hrozba je ještě taková, aby
ospravedlnila izolaci Česka od
přirozeného prostředí plných evropských souvislostí.
Jinak se může stát, že se budeme neodpustitelně dlouho dusit
ve vlastní šťávě a na vlně zadostiučinění se povezou ti, kdo byli
vždy vůči Evropě nevraživí a už
dávno před pandemií si hrdě škrtali na poznávacích značkách
svých aut symbol EU. Teď se
těmi vozy podívají do Rozvadova či do Mikulova a dál už ne,
možná si díky tomu něco uvědomí. Anebo také ne a zalíbí se jim
možnost udělat Česko, které se
díky možnostem cestovat opticky poněkud smrsklo, znovu velké: bude se nám takové zdát, nedohlédneme-li dál.
Lze si představit, že někdo
vidí uzavření hranic nejen jako
hygienické opatření, ale i jako
satisfakci vůči těm, kdo ve své
zpovykanosti pohrdli Krkonošemi a museli (nejen letos, kdykoliv) jezdit lyžovat do Itálie. Lipno je naše moře, proč jezdit
v létě někam dál a riskovat?
Že by se možnost odjet vlakem z Wilsonova nádraží do Paříže už nikdy neobnovila, toho
se snad přece jen bát nemusíme.
Rostoucích tendencí izolovat se,
udělat si to tu pěkně po svém podle sloganu jednoho vizionářského obchodního řetězce „co je
české, to je dobré“, toho se můžeme nadít snadno. Czexit?

