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Milí čtenáři,
říjnové číslo Literky je téměř výlučně věnováno knihám a knižnímu trhu. Najdete v něm pozvánku na jubilejní
25. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, rozhovor s Jiřím Trávníčkem, hlavním řešitelem projektu Čtenáři
a čtení v České republice, příspěvek věnovaný historické benediktinské knihovně, kterou má Památník písemnictví
ve své odborné správě. Již z nabídky článků je patrné, že lidé četli, čtou a budou číst. Jsem v jádru optimista, a proto
jsou mi protivné lamentace nad literární negramotností, nad tím, že současná mládež nečte, že lidstvo spěje ke své
kulturní zkáze…
Na čí stranu bych se ale zařadila v lítém boji staromilců potištěného papíru a příznivců moderních počítačových
technologií? Byť jsem v mnohých ohledech staromilec, nemám nic proti tabletům, čtečkám e-knih, zprostředkovávání čtenářských zážitků pomocí sociálních sítí atd. Ostatně ani v Památníku písemnictví na Moravě se některým
moderním technologiím nebráníme. V lecčems mohou být užitečné. Záleží jen na tom, jak se k nim člověk postaví, co
z nich dokáže vytěžit. Co mne ale osobně míjí, je vytváření ryze virtuálních přátelství a „sdílení se na síti“. V tomto
ohledu jsme tradiční i v Památníku. Stojíme totiž o přímý kontakt s návštěvníky. I proto dalším zájemcům otevíráme
dveře do Klubu přátel Památníku písemnictví na Moravě, s nímž se letos vydáme nasávat veletržní knihomilskou
atmosféru do Havlíčkova Brodu. Pokud byste se k nám chtěli přidat, budete srdečně vítáni. Nikoli virtuálním odkliknutím, ale skutečným stiskem ruky. Bližší informace o výletě najdete v Literce.
Pěkné podzimní čtení Vám přeje
Petra Pichlová

verše měsíce října

jiří kuběna: kuběna zpívá:
Chudý(m) Duchem

Jediná Možnost Jak Dobro Dát:
— Se Neprodat.
Jediná Možnost Jak Pravdu Žít:
— Se Zadlužit.
Jediná Možnost Jak Se Vymknout Času: Už Nemít Vůbec Nic.
— Dát Krásu.

nejbližší akce památníku písemnictví na moravě
7. října, 18 hodin, StřeDění: Jiří Trávníček
V roce 2007 začal Jiří Trávníček s projektem Čtenáři a čtení v České republice. Beseda o tom, jací jsme čtenáři,
kdy a co čteme, jaké knihy si kupujeme, čím se lišíme od jiných čtenářů v rámci Evropy, čili co na nás prozradily
tři statistické výzkumy z let 2007, 2010 a 2013.
21. října, 18 hodin, Slavnostní večer
Památník písemnictví na Moravě slaví v letošním roce 10 let své činnosti. Při této příležitosti pořádá v Rajhradě
Slavnostní večer. Kromě setkání všech, kteří s Památníkem písemnictví na Moravě v uplynulých deseti letech
spolupracovali, zde bude vyhlášen také jubilejní X. ročník literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy
s autorským čtením vítězů minulého ročníku.
Ve středu 28. října bude pro veřejnost otevřeno. Počínaje říjnem je Památník písemnictví na Moravě otevřen
pouze do 16 hodin.

trvající výstavy
23. dubna — 1. listopadu, Loutky nikdy nespí
Profilová výstava roku 2015 zaměřená na zpřístupnění odkazu moravského loutkářství nejmladší generaci čtenářů
a diváků. Pro děti je připraven doprovodný program. Výstava je pro velký zájem prodloužena do 1. listopadu.
21. května — 4. října, Na návštěvě u nakladatelů brněnských univerzit
Návštěvníkům Památníku písemnictví se představují nakladatelství čtyř brněnských univerzit — Ediční středisko
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, Nakladatelství Munipress, které je součástí Masarykovy univerzity a Nakladatelství vutium, které je zřizováno Vysokým učením
technickým v Brně.
28. května — 4. října, Gladio verbi Dei — Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských
Výstava vznikla v rámci projektu naki Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén. Více informací naleznete na www.rajhradskyklaster.cz. Využijte poslední možnosti návštěvy!
10. září — 6. prosince, Tři generace tvůrců, rod Šuleřů
Současná literatura a výtvarné umění spjaté s rodem spisovatelů, historiků, výtvarníků a organizátorů kulturního
života na severu i jihu Moravy.

hledáme
Kulturně politický měsíčník Červený květ vycházel v letech 1956—1969 v Ostravě. Jedním z jeho šéfredaktorů
byl v letech 1959—1960 také Oldřich Šuleř. Do knihovny či do sbírek Památníku písemnictví na Moravě hledáme
zejména ročníky 1956 a 1963—1969.

(nejen) za knihami do havlíčkova brodu
Knižní veletrhy se těší čím dál větší popularitě. Ať už se jedná o skromnější festivaly, setkání menších nakladatelů
se čtenáři (například Knihex v Praze nebo Tabook v Táboře) či hojněji navštěvované veletrhy (Svět knihy Praha,
Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě či Ostravský knižní veletrh). V obou případech se jedná o záslužnou
akci, kdy se mohou tváří v tvář setkat čtenáři s nakladateli, či dokonce se samotnými spisovateli.
Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná již od roku 1991. Jeho zakladatelkou a hlavní organizátorkou je
Markéta Hejkalová a její nakladatelství Hejkal. Jedná se o nejstarší a druhý největší knižní veletrh v České republice,
jehož prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi nakladateli, knihkupci a čtenáři. V průběhu let se k němu
přidružilo množství doprovodných programů, autogramiád a autorských čtení. Letošní jubilejní 25. Podzimní knižní
veletrh se v Havlíčkově Brodě bude konat ve dnech 9. a 10. října.
Město v srdci Vysočiny ale není spojeno pouze s konáním jednoho z největších knižních veletrhů. Patří k němu
také jména významných českých literátů, ať už to byl satirik Karel Havlíček Borovský nebo básník a výtvarník Bo-

huslav Reynek, tvořící v nedalekém Petrkově. Za návštěvu jistě stojí i Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Zkrátka
jde o město s hlubokými literárními kořeny. Chcete-li se i Vy seznámit s literárním Havlíčkovým Brodem, přidejte
se v sobotu 10. října 2015 ke Klubu přátel Památníku písemnictví na Moravě. Bližší informace Vám poskytneme
na telefonním čísle 547 229 932 nebo na e-mailové adrese p.pichlova@muzeumbrnenska.cz.

genius loci — madona v trní tuřan
tu hodinu v noci
Výhní je moje čistá hruď…
r. southwell (16. stol.)
Přiložil kořen do kamen, tu hodinu
v noci, odhadovanou jen z množství
načurané moči; pokleknuv čelem
k tuřanskému chrámu, kam z domu
do trní mizela Madona rolníku Horákovi;
znovu a znovu vracel svou mysl Kristu,
propouštěje ho srdcem jako trám komínem.
Když trůnní madonu — už Balbínem pro nesčetné množství doložených zázraků nazvanou Diva Turzanensis — přemístili v rámci výstavy Umělecké poklady brněnské diecéze (l. p. 2008) do katedrální krypty na Petrově, nebyl jsem zřejmě ve „farnosti“ sám, kdo to v hrudi pocítil. Neboť tuřanský příběh, legenda o Matce Boží v trní,
sošce z hruškového dřeva, kterou tu údajně zanechali sv. Cyril a Metoděj, je především příběhem, předzpěvem,
před-básní… v našich roztržitých časech, pro modlitbu…
Zdeněk Volf

knihovna rajhradského kláštera dnes
Snad nejatraktivnějším místem prohlídky rajhradského kláštera je historický knihovní sál. Návštěvníka ohromí nástropní freska, samohybný globus, unikátní
skříňové hodiny a hlavně dubové skříně vyplňující celou výšku místnosti, ve kterých jsou pečlivě vyskládány řady knih. Naši průvodci nezapomenou zmínit, že
rajhradská knihovna je nejstarší a s asi 65 000 svazky nejobsáhlejší klášterní
knihovnou na Moravě. V rámci celé České republiky ji rozsahem převyšují jen
klášterní knihovny na Strahově, v Teplé a ve Vyšším Brodě. Dojem z knihovny
ještě umocňuje jednotná převazba knih z 18. století.
Upřímně řečeno, knihy nebyly psány, shromažďovány, řazeny a opečovávány
proto, abychom obdivovali jejich hřbety. Nevšední estetický zážitek knihovního
sálu by nás, stejně jako v minulosti rajhradské mnichy, měl pozvat k nahlédnutí
do knih samotných. V prostorách Památníku písemnictví na Moravě je k dispozici
badatelna, kam si může každý návštěvník vyžádat ke studiu knihy nejen z Knihovny
Muzea Brněnska, ale také knihy z historické Knihovny benediktinského opatství
Rajhrad, kterou má Památník ve správě. Pro lepší orientaci probíhá v tomto fondu
elektronická katalogizace. Díky právě končícímu pětiletému projektu, jehož hlavním nositelem je Moravská zemská knihovna, je dokončován katalog celého historického knihovního sálu (k dispozici
přes web mzk). Knihovníci Muzea Brněnska pokračují dále hlavně s náboženskou literaturou 19. století a periodiky
přelomu 19. a 20. století (katalog na stránkách mb).
Nejvzácnější knihy jsou digitalizovány. S ohledem na finanční náročnost je v současnosti takto zpracováno
na pět desítek svazků rukopisů (přístupné na www.manuscriptorium.cz). V rámci snahy o zpřístupnění vzácných
knih veřejnosti byly v roce 2010 z prostředků Jihomoravského kraje pořízeny přesné makety dvou středověkých
svazků — Žaltáře a Antifonáře, které nechala ve 14. století zhotovit Eliška Rejčka pro klášter cisterciaček na Starém
Brně. Rajhradští benediktini je do své knihovny koupili v 19. století a dodnes zůstávají v klášterních sbírkách. Novo-
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dobé makety umožňují přiblížit kulturní a duchovní odkaz starých rukopisů bez ohrožení originálů. V nejbližší době
poputují do polské Poznaně v rámci mezinárodní výstavy připomínající právě českou a polskou královnu Elišku Rejčku.
(hp)

otázky pro
Jiřího Trávníčka

Pole vaší odborné činnosti je široké (od literární teorie, přes literární historii až k ediční a redaktorské činnosti). Která z těchto oblastí je vám nejbližší?
Platí ono nerudovské: vším jsem byl rád. Řekl bych, že právě až tato souhra všeho, co jste vzpomněla, mě činí
oborově šťastným. Na jedné struně by se mi hrálo špatně.
V roce 2007 byl zahájen projekt Čtenáři a čtení v České republice, jehož jste hlavním řešitelem. Jak byste
na základě výzkumů charakterizoval typického českého čtenáře?
Spíše žena, spíše z města, nejméně středoškolačka, alespoň ze středních příjmových skupin a spíše staršího věku.
Víceméně pravidelně chodí do knihovny, čte hodně oddechovou beletrii, z časopisů preferuje ty pro ženy, digitálnímu čtení příliš neholduje.
Otázka mnohokrát opakovaná, kterou ale nelze nepoložit… Jaký jste vy čtenář? Kdy, kde a co čtete nejraději?
Jsem čtenářský mnohožrout, ale asi nikoli všežravec. Rád čtu doma v křesle, ale taky na chalupě v Beskydech, to
je čas na tlusté knížky, hodně toho učtu ve vlaku. Večer už čtu prózu, přes den literaturu odbornou a věcnou,
poezii čtu dost nárazově a nepravidelně. Tak jako jsou knihkupectví, tak bych uvítal nějakou prodejnu, kde by se
dal koupit čtenářský čas navíc, ať už v konzervách nebo prášku.
jiří trávníček (* 1960) je literární vědec, literární kritik, vysokoškolský učitel. Pracuje v Ústavu pro českou
literaturu av čr, externě učí na ff mu. Zabývá se moderní českou a středoevropskou literaturou, interpretací
a hermeneutikou, čtenářskou kulturou, je činný i jako editor (dílo J. Zábrany, I. Blatného, I. Jelínka, Slovník teorie
literatury a kultury, antologie textů ke kultuře a geopolitice střední Evropy V kleštích dějin ad.). Je autorem
publikací Poezie poslední možnosti (1996), Na tvrdém loži z psího vína (1998, společně se Z. Kožmínem), Příběh
je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (2003), Vyprávěj mi něco… Jak si děti osvojují příběhy (2007),
Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2008), Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky
a jejich vztah ke čtení (2011), Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích (2014, spolu se Z. Šimečkem);
též spoluautor dvou knižních rozhovorů (s A. Goldflamem a D. Šlosarem). V roce 2013 vydal publikaci čtenářských
životopisů lidí zabývajících se profesně knihami (Knihy a jejich lidé).

z našeho depozitáře
V předchozích číslech Literky jste se mohli seznámit s podsbírkou výtvarného umění (kresby Josefa Kremláčka)
a částí literárního archivu (korespondence Richarda von Schaukala). V tomto čísle vám představíme první publikace
zařazené do sbírkové knihovny Památníku písemnictví na Moravě, které tvoří podsbírku bibliofilií, knih s vepsaným
věnováním naší instituci či autorsky signovaných. Jedním z prvních, kteří nám věnovali svoje knihy, byl Jiří Kuběna.
Básníkovi byla v říjnu roku 2006 otevřena v Památníku písemnictví výstava s názvem Jiří Kuběna — šestatřicátník.
V době příprav projížděli kurátoři výstavy trasu Rajhrad — Bítov často. Z bítovských výprav tak nejednou odváželi
knihy, které Jiří Kuběna Památníku daroval. Jedná se o několik svazků rozsáhlého souborného díla vycházejícího
v nakladatelství Vetus Via a memoárovou knihu s názvem Paměť básníka, kterou vydalo nakladatelství Host.

Text věnování z pera Jiřího Kuběny je sám o sobě básní („Obnoviteli Slávy Naší Velké Moravy (od Konstantina — až po Kuběnu) Tuto Naši Paměť Básníka Božskému Rajhradu Střežícímu Ráj našeho Slova: A Jeho Rajská
Zahrádka — Naše Moravské Písemnictví — Ať Vzkvete! Jiří Kuběna“).

střípek… z přátelského koncertu
Ve čtvrtek 3. září 2015 byl rajhradský klášter dějištěm nevšedního hudebního
vystoupení. V rámci oslav desetiletého jubilea zahájení činnosti Památníku
písemnictví na Moravě se uskutečnil koncert Ivy Bittové a jejích přátel Jana
Čižmáře a Vladimíra Maňase. Kdo koncert navštívil, jistě na něj bude ještě
dlouho vzpomínat. Posluchači byli účastníky excelentního uměleckého výkonu
ve výjimečném složení hudebníků. Zněly skladby převážně ze šestnáctého a sedmnáctého století. Iva Bittová a Vladimír Maňas hráli na housle a zpívali, Jan
Čižmář hrál na loutnu a theorbu.

Prostory benediktinského kláštera v Rajhradě jsou rekonstruovány pro Památník písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska) s pomocí finančních prostředků Jihomoravského kraje, Norských fondů
a Regionálního operačního programu Jihovýchod.
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