vystavil. Hlavním zájmem mu ale byla literatura,
počátkem čtyřicátých let se seznámil s básníkem
Františkem Halasem (to byl mimochodem strýc Jana
Galušky, bývalého ředitele Poštovního muzea) a s jeho
pomocí se mu podařilo vydat první knížku básní
Křestný list. „Poezie // Jsem obraz pro sluch / A hudba
pro oči / Ztracený ráj kdy vracejí se ptáci / V hledání na
dluh trdlují // Jsem ústa beze rtů / A ruka bez prstů /
Popelka s prázdným oříškem / Zrozením nežádoucím
časem zabrumlám si // Jsem živá mrtvá voda“.
V té době Kolář spolu s Jindřichem Chalupeckým založili Skupinu 42, jejíž někteří členové byli rovněž připomenuti na našich poštovních známkách (například
výtvarníci Gross, Hudeček, Lhoták a Matal, či básníci
Blatný a Kainar). Bída dvacátých a třicátých let a
později hrůzy protektorátu Koláře přivedly hned na
jaře 1945 do KSČ, ale skutečné úmysly téhle strany
velmi rychle rozpoznal, a tak z ní po čtvrt roce zase vystoupil a stal se jejím celoživotním odpůrcem. Rok
před únorovým převratem, v básnické sbírce Dny v
roce, jasnozřivě píše: „Nikdy v dějinách lidstva / nebyla
svoboda ohrožena tak jako dnes…“. Za sbírku Prométheova játra, která vznikla jen v několika kopiích na
psacím stroji, byl dokonce tři čtvrtě roku vězněn. „... o
práci mluví nejvíc lenoch, / lhář o pravdě, / zrádce o cti,
/ zbabělec o hrdinství, / podvodník o poezii, / zloděj o
poctivosti, / zločinec o lásce, / a kat o životě...“. O jeho
statečnosti a jedinečném smyslu pro humor svědčí, že
když jej tehdy StB chtěla přimět ke spolupráci, rezolutně se ohradil slovy „Pánové, co to chcete po starém
komunistovi?“.
Kolegové ze Svazu spisovatelů po únorovém převratu Koláře označili za reakcionáře a bylo jasné, že
nemá nejmenší naději něco publikovat. Literatura tedy
v jeho životě ustoupila do pozadí (později prohlásil, že
se konečně osvobodil od slov – i když nadále psal do
samizdatu) a začal se plně věnovat výtvarné části své
tvorby. Byl v tom tak jedinečný, že vzbudil zájem za-

hraničních galerií, a díky tomu se nejen uživil (komunistům devizy za jeho díla nesmrděly), ale i velkoryse
podporoval další nekonformní výtvarníky, od nichž
kupoval jejich díla a zprostředkovával jim kontakty se
zahraničními sběrateli. Některé z nich známe z našich
poštovních známek (Medek, Váchal, Sýkora) a na
známkách byli připomenuti i literáti, kterým Kolář v
roce 1956 pomohl debutovat ve strojopisném almanachu Život je všude (Hrabal a Havel).
Je až dojemné, jak tenhle velikán vzešlý z prostinkých poměrů, bez soustavného vzdělání, vykonávající po nemalou část svého života podřadnou práci
(pokud ji vůbec měl), utlačovaný a pronásledovaný
komunistickým režimem a nakonec vyhnaný z vlasti,
dokázal po celý život nezištně pomáhat druhým.
Kolář mezi prvními podepsal Chartu 77, a tak jej
režim koncem 70. let rád pustil na stáž do Západního
Berlína, odkud odešel do Paříže, kde se nakonec
rozhodl zůstat. V Československu byl za to odsouzen
na rok do vězení a k propadnutí majetku. Část jeho děl
naštěstí skončila v Národní galerii, a o Kolářově velkorysosti svědčí i to, že když po roce 1989 mohl požadovat jejich navrácení, místo toho je galerii bezezbytku daroval.
Když teď držím v ruce obálku dne vydání k poctě
Jiřího Koláře, mísí se ve mně radost z toho, že se
zrovna tahle emise tak povedla, se smutkem, že jde o
labutí píseň tiskárny, jejíž výrobky mě provázely vlastně po celý můj filatelistický
život. Razítko na ní má jednoduchý tvar
a je v něm uveden domicil Protivín,
kde se Jiří Kolář narodil. Uvnitř kruhu je
pětkrát nad sebou zopakováno jeho příjmení, vždy posunuté o jedno písmeno,
což je dobré symbolické vyjádření toho, jak tenhle
originální výtvarník dokázal jednoduchými postupy
posunovat význam věcí, které díky tomu vidíme v nové
souvislosti.
FB

Houslista, violista, dirigent – Václav Neumann
Název emise: Osobnosti: Václav Neumann
Den vydání: 12. 5. 2020
Hodnota: 19 Kč; kat. č. 1074
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF; Hradištko, sro.
Papír: fl-an-OF
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 600 tis. ks
FDC: hnědý digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 ks

Václava
Neumanna,
dlouholetého šéfdirigenta
České filharmonie, znal u
nás snad každý – i ti, kdo
se o vážnou hudbu nijak
nezajímají. Hudebníka z
nehudební rodiny, který
krok za krokem postupoval
od studií hry na housle,
přes místo violisty, dirigenta řady orchestrů, a to
většinou v zahraničí, po šéfdirigenta našeho nejslavnějšího souboru, prostě nešlo přehlédnout. Jeho
aristokratické vzezření, neuvěřitelná řada skvělých nahrávek, mezinárodní proslulost, to vše z něj učinilo
celebritu. Nyní si tedy připomínáme sté výročí jeho
narození, k němuž vychází známka podle návrhu mého
oblíbeného autora Pavla Sivka. Když se na ni dívám,
vlastně mi jej i připomíná. Pan Sivko vypadá dobromyslně a stejně tak na mně působí i známka vyvedená
v národních barvách obklopujících jednoduchou
černou kresbu tužkou, zachycující Neumannovu tvář a
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ruce při řízení orchestru. Líbí se mi, že autor vytvořil
portrét z údobí dirigentova vrcholného údobí, kdy ještě
neměl úplně bílé vlasy, protože právě k němu se váže
nejoceňovanější část jeho hudební tvorby. Portréty z
údobí pozdějšího jsou sice známější, ale kritici o něm
hovoří méně nadšeně.
Důvtipně je vyřešena poloha názvu státu a nápisů
pod ním, které by na první pohled měly být umístěny
u horního okraje. Pak by ovšem Neumann hleděl do
nich, a tak je Sivko posunul do středu a pohled může
být upřen do bílé dáli pozadí známky.
Jednoduché razítko sestává z kmitající taktovky v
Neumannově ruce, domicilu Praha – tady se narodil –
a jeho podpisu.
Jediným stínem na jinak zdařilé emisi je tiskové provedení výzdoby na FDC – liniová kresba zhotovená
digitálním tiskem na strukturovaném povrchu obálky
vykazuje řadu nedotisků, což by se v případě ocelotisku z ploché desky nepochybně nestalo. Ale co se dá

dělat, Česká pošta ocelotisk (zatím) neobjednává, a tak
by nejlepším řešením asi bylo přejít na obálky s povrchem hladším. I s tím si ale v tiskárně Hradištko jistě
časem poradí.
FB

Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost
Název emise: Arcibiskupství pražské - Brandl Petr
Den vydání: 12. května 2020
Hodnota: 30 Kč; č. 1075
Rozměr známk. obrazu: 40 x 50 mm
Druh tisku: OF; Hradištko, sro.
Papír: fl-an-OF; Tisková forma: 6x PL 4
Náklad: 64.000 ks (16 tis. PL)
FDC: černý digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 ks
Proč byla do emisního plánu na letošní
rok zařazena známka k pražskému arcibiskupství, je mi záhadou. Biskupství bylo
v Praze zřízeno v roce 973, a na arcibiskupství jej papež Kliment VI. povýšil o
necelá čtyři století později, v roce 1344.
Na internetu jsem nenašel žádné významné výročí,
které by si v souvislosti s ním zasloužilo připomínku,
snad s výjimkou desátého výročí jmenování Dominika
Duky do čela této instituce (DD je mi zrovna velmi
sympatický, ale kvůli němu asi známka nevyšla). Když
už tak ale ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo,
mohla být tato příležitost využita k připomenutí některého z významných a naší veřejnosti z hodin dějepisu
více známých osobností s arcibiskupstvím spjatých, například prvního arcibiskupa Arnošta z Pardubic (jeho
busta je v katedrále svatého Víta), nebo naopak některého z arcibiskupů doby moderní, třeba kardinálů
Berana nebo Tomáška, kteří statečně vzdorovali komunistické zvůli. Namísto toho byl vybrán málo významný
obraz významného malíře Petra Brandla, s jehož díly
jsme se na našich známkách už setkali. Je na něm arcibiskup hrabě Khünburg, rakouský šlechtic, který u nás
důrazně prosazoval rekatolizaci a je spojen se svatořečením Jana Nepomuckého, světce, který byl předmětem mnohaletých diskuzí, o koho vlastně vůbec šlo, a za
první republiky tématem sporu o smysl českých dějin.
Dílo je na známce navíc zobrazeno, jak nyní zřejmě vypadá, tedy s vrstvami ztmavlých laků, což nepochybně
neodpovídá podobě, v jaké jej Brandl stvořil. Kdyby
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byla použita jiná než pouze
ofsetová technika, tedy ocelotisk z
plochých desek, vícebarevný
nebo kombinovaný s ofsetem,
rytec by si jistě dal tu práci a obraz
zesvětlil, aby jej přiblížil původní
podobě předlohy. Tady však k
žádnému takovému zásahu nedošlo a na známce je pouhá fotografie zachycující současný stav.
Známka je přitom vytištěna dobře
a když si člověk vezme lupu, vidí i
některé detaily vystupující z
tmavého pozadí. Původní šerosvit,
tak významný a oceňovaný v
malířově tvorbě, je však beznadějně ztracen.
V kresebné výzdobě obálky dne vydání je arcibiskupský palác na Hradčanech, z pohledu od Matyášovy brány na Pražském hradě, přes plot vedle Brány
Titánů. Díky liniové kresbě Václava Fajta je tato část FDC
vytištěna zdařileji, než tomu je u FDC V. Neumann, k
čemuž paradoxně přispěla „hrbolatost“ povrchu obálky,
vyvolávající tak
trochu zdání, že
jde o rytinu (kde
ty časy jsou…).
Razítko je příjemně jednoduché, s architektonickým detailem, a je v něm
logicky vepsáno
Praha.
FB

