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Yanču-

Dvl rutořl oolLorýoh nonognrftí o Vančr:roYl l ltlan Íun-

(1960} a tílrn B].etrynkr (1978) nIuví o ton, !r v Obrl-

r děJÍn n{rodla čoelého er proJewJe nová, nsxletlokó

bnorpco Úea|ých áěJtnl ř nÍ! b3r něl Yeněune vycháret r do-

t J1. Írkové gtanovtabo . cd Jt.ř by}o fornrlov{no

r úobó vfiu nrbo a dtůvodů oportunních - Je ncudráltolné.

lrfuhrrr {toehod;.-igního nnterl.álu ukÉgal,, Ěo gpoluprácc hxp

tont"ků nr obu:agcch gůatalr omg.n. nt příprevrr h1otorlclÓbo

r.toríáhl. B nrJvětší čágtí bonptleěně přovnrtého s. gtudlÍ

lttrdrrhho, t|ovotrráhg, Pokďo, šulty, Slavíka epod. - l tl

Po'outcnÍ botového tsrtu a věcrrébo blcdtakr. 0 lrnogtrtqý

rrrxlatlctý příatup k ěcesb děJlnán Jrlo ecllu oe pohurll

?óalrv ttrar ař v brořtrřr spochy ěeasch děJln děJln r rotn.r

19{6.

Ídí ao te{y ' řo aderr{tněJÍ- nri Xrrrdara r Blelrynka '
Etrří nr Yančuronr tvorbr pobl.ÍĚeJí a per$elttw gerruěrn-

I

gtrí rvrntgmdníhg báenění r korn.rnlEtíoké}ro

attv 01eg rhlqylč l kdyá v nreky peané

ltatlgkén pobl'edu* n&

tl. 1boJlco lfuca ' Chervát ; Pachta p*tři,la

třloÍtých lot L nonkorrformtÍ ltÍatoníaké shrp1ně1 ttrr{ 
"{í*

lr v opoxíc!, ?ůěr trrdlčn{n ntod*n akoundní (přs.tevĚÍn eLr

drnlckán odbornÍotvÍ porltlvlgtlobé ražby} a aneslla gr

wÍttt at'nuloatl JgJí ĚtYý rosněr, preoí""lt J1 Í, v dlncngl

hnutÍ' poetí}tl

nono6raé1Í o Yln-

děJlnné udá].oe-

h drubé po}ovtně
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hoopodářského a hrlturního dění' všodní pracovní čtnností.

Akeentovala přtton'" ařetg1 vědy k eouěeedn socÍdlnín g řt-

votnín probl-émůn. ,'rledíné ustavlčné zřgní k ž1votu a kg

konlrétním probJ.énůn přítonré doby vysvobozuJe htetorÍ'c-

kou prác!. ze sar.oúěe].ného odbor'nÍctvín Jež nenÍ níěín Jl-

nýn neř neurot1ckýn hnomaděnín rnrtvých událogtí.,. 1

H1atorl.cká ekuplna neby}a narxl.etíckou okrrplnou, alo

otýkal.a 8o v uloha bodech $ narxovstýln poJetín děJÍn' l;.-

splrovala ss díly Jane S1avíka' Závlše Ka}andry (kteřÍ by-

lt vařr].edom ke svýn poetoJfun k stal''nÍslru v t'bť na lndoxu)5

také ťnancouuaké škoJ.y sná].ů, teorlení lda)íe lrťebers. 8r,ib11-

žovala ee také postu3.átůn prežokého struktrrra}tsur. je

znáno , Že ve druřrém1 už nevydaném ročníku Děj1n a přítor

nostl. so počítalé nlno Jlné e účastÍ jrih:keřovského a Jakob-

BoÍls r

ďe tedy petnné' řo 1 kdyř pod{l. histortků na obragech

Je těžko ognaělt za tvůrěÍ spol.ueutorstvÍ, kooperece s Yan-

čurou zdg1eka nebyJ.e nahodl]-á. tIestl1že sán Vaněr:ra nebyl

v histor1l právě outsl'der.o,f t"oj!.ce h1stori.bů (k ninĚ

ně]" v delšÍch dílech přÍstoup1t Čajchan) nělo blígko ke

kltl-tuře a umění. oatatně na obraaechr epo1'upracovali. í J1-

ří Hařánek a MÍlade Souť'ková - ktgří už dávno rovněž ne.

Jeou uváděnl Jeko epoluautořl - a ně].o to být kolekttvní

dí].o Ještě rrnohem šíršÍho rozsahu.

rleat].1že hÍ'storÍkové Vančuru s6anailova11 s materÍ.átren

a dball' o eprávnost ťaktl Yančura je naopair udtvoval schop-

ností ggtetí'cké v1ae nl.nulého dění, sugestívní egokacc

děJrnných událostí. Václav }fusa - neJqýrazněJší osobnogt

nez1 ě1eny Skuplny . to pootih3. takto! í...domríváne 8 €r



b{míbvo vl{lřrrí nÍnglootl gůřo pnobloubí't blrtorlJruvo

&í pomíní (...} sárnÍkovín nanÍrtJťoíru *ntnítlm{'

iáno rřÍtl v[ot; Jr! rrnt.trJí rolrrmvénr gLorrnínÍ V.td.

. á Jaor to něk$l právĚ věal r nr$lvatněJšíoh. &tt.

trpř]'lvě arúší t gcbímínt pranopy ovčřuJr }up'

1 lla }ůubĚí psrdstrvr ÚÍ.rotrl ktar{ r tsobto ríŮn.-

rnďuJr' nr řrrto unt.bÍ. l{oprotí toer b.gníb 6oY|á|

rrtrrlÍlu, abronÍjogr*n h1atorlly, Jrmolřtvýn poblr-

rrolovrt 
"!,t1 

uatlýob trdáloatÍ' {ovode Yldót Ckriytá

r díelr&tío&mr protttlrdnoat r nanndlÚvrJíoÍ po-

rtrbo ilěnÍ.* 9

Yýr1o6lrn apolupr.ín1 . podloĚgó nírorolýrl abodp

r vr{|rnÍr pocbopcaÍu . ttl bylo ilílo ' uprr|,lont

ioarvrdpí hlatorl,etó brlrtrll oJcdhěrý. r'1ř nírvrn

0brrny b.l{lÍ k mnrrnrntllníru dílu Pr].rclÉbo (ťxtw

dr uY{dtl D|Jlný nÍrodu sgahóho1 vcd.lo 8elďr l

' Jtb pfíIlt{ btgtorlcbÓ prlcr' v nít vlda 1 Erč-

mrJÍ Jrdlnýt blrnn). l oprtvóu' FllrEkdbo DrJrnrl

vc rvá dobs nr Jrn odlborrťd }vlrttmů; ele

n&Ía clovrandbo padínír YytvoĚtl.y .wábo dnrblt ns,'

|pocr g poúo&ýn pocl.dnÍtn býly bonetpovány 1

r děJín nÍrolr ělg}lbo, lutor ;..". ntbllEdt

tf l lr dílo n. !ýt Jrkourt mdaraí ualoglÍ I r'1-

strrýn pověotrn čro$řu.

rlqdnou g bhtuíob aloígk obragů Jc eltrrtl.Ítlct.

řýkÉ m Jrdnak dílčíob rrpl!.L r Lonentáíů' JrdnrE pĚěs.

rtrvov{ní blatorxolýob tdál.ogtí r pot}trT (wrtý Yáalarrl
:
toblalrv II. ). sktuá]'nÍ a nÍ]'o obvgklá všalt bylr l ol-



1á Y1loaoťÍe děJln' rogvllřend v obrggech' Pohled t poš-

apektlvy všedrrodgrrního hletorÍckého dění' neJen pol.itlo*

lých událostÍ a ě1nů panovníků, ale t pnáce' hrltury

r tuĚeb dosÍtek a etovok ěee$lch ĚIechtlců; hěř{l V9-

Jálrfi, kupeil1 řgneelníkrl a ro].nÍkůn icteří utvóřgu děJt-

ny naší gomě. ďe to oouvlslogt ein.rtků e bodnot r Bs gou-

hm petrxť1kovaných ..nbt g Jogú * a přÍtom v dšJÍnrrón

vývoJl' Jak JoJ proJektuJí obrazy' noběáí Jen o rvyĚuJÍ-

cÍ ge sunt poanatků, rorót,řoyání prostoru l,t,daké púcob.

nootl, rle právě tak o rak.línění ělověka do rě!}í koonr'

nc o wuřívárrÍ a óloponovárrí, ele prÉvě tak o nrglouoh&

ní příroú6 1 ostátnÍe l.xťlen' o ělnd geělanňní do tvořl.

vd}to pot\yhr ř1votl.

Yeněura v Jodné le avých poelelních úvgh napeol'i

Ěl{oJane dlvé\y, neJsna bercl, Jene v obntokrr .lěJůl Jano

gán gtřed skcír které nda poutaJí ttaíce$nl Ýeta\yl Jgnr

řrělště 1 pro.rd přÍtonrrootl, kterou eael tvoříng; o Íttd-

Ěcne ge vedállt od tottoto žbavého prsuóu leds právs sr

conu žívota. " { A Je to právě tvoříTá vr1lg spoJrrrá e od-

pověónootí člověkg vo vztďru k obaoru nadosobníeh troánot'

go t dneg tak aÍ'lně proď'ouvá g to}roto dÍla. A neúchvtou-

Je nÚe totéř 1 na závěru lutorova řlvota?

Y dobéob vÍtěznéno řlvotnílro prngnrtlonr.r' v čago utl-

lltárnÍcb bnotnýeb potřeb' v oltuac1, kdy Jsno přlpóutá-

nt k ononnr *níto na útcgr "být", kdy adůregňuJemo sYó po-

ladldvs n pnáve enlž byahon vycMaell. u povlnnogtí -

tohdy eg trková uarlná].ní oaobní oépovědnsot otupňovaná
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L obětl dlr illát poĚrt'"tro6tÍ. á přooi trbvé Ú'.qy

Jí řtvot 
" 

pr|vdll r uabov.vrJí prrtĚu l pro nÍl

*qdokončmó vltÍ &rrrů 6nIJí nď n{d. Jrro bt.t

lryrrrttrv rugrrlu.

oEn{nLy

9rJ!Í'y r p'řÍtoutoct 1' nrrh. 19J7r g. fl',
.řtr pillponrnout Yrněurow sn$ gstl gtřgdovělÍ hrtttrr

l rtg&t Jrro něbtcrÍ přrdohoní dÍle' ;gfiÉnr Alc$nl;-

r rúrptrg1 PrqsrHho Útdr r oltrotÍnu. H.1ltor1olou .ťl}.

1 pottrruJí í rapouín\y př*trl. BodřÍ.cb nrě{r v ?řpo-

iín}.ob ].íÚí rogÚíh],ou dlaprrtaol mgl Tančunqr r o].wrhh'.

ililr v níl Vmilu.rr háJfi krtollc}ou l 0lbraobt protÍít|Rt.

:rloq nÍrotbí trrdlol; rlarorl*v $r!ťcrt tlgo uríilÍ, lt nt

r Yrřor{ pátečnílr0 Yančr.rrr uohvdtll [rr1r č.prr

ivouhodÍ'novotl brtlantní polrnltou g f. 8. |hrer;llrn

l rytlu řratýcb dóJtn.

' &tlr Y.' DšJ1Íty očlnr HenÍla. &norere l?l 19'9' č.
l l .

{ senlurr V. ' Jat ěÍat (g porúgtrlortt) r Í.nl Y. Y. ,
Ítc norc ttnrtg; En*he 19?a' !r ffisÚ




