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ÚVODÚVOD

K následující  práci  mě  přivedlo  shlédnutí  vernisáže  absolventských  prací  jednoho  vý-

tvarného kurzu, jež jsem navštívila krátce před mým odjezdem na stáž v Německu, kde jsem 

se musela sama, bez jakékoli konzultace rozhodnout. Čas na promýšlení jsem měla dostačují-

cí a velká vzdálenost od mého běžného okolí byla v tomto ohledu bezpochyby velmi plodnou. 

Proto si za zvolením tohoto tématu pevně stojím.

Má práce je vystavěná na dvou hlavních stavebních pilířích: první tvoří především litera-

tura, která má být jakousi předlohou či vzorem  pro ztělesnění druhého, jímž je výtvarná prá-

ce. Tyto dva pilíře se navzájem podpírají a tvoří si oporu. Myslím si, že jeden obor bez toho 

druhého nežije, a pokud se spojí, je to jedině ku prospěchu. Doplňují se a mohou pozdvihnout 

jeden druhý na vyšší úroveň.

V teoretické části jsem se zaměřila především na život autora knihy, na níž je založena 

celá tato práce. Pomocí literatury, jež byla dosud o autorovi napsána, a které není prozatím to-

lik, se snažím shromáždit co nejvíce informací. Jak jsem již zmínila, zdrojů je velmi po málu, 

a proto mým nejspolehlivějším a také nejrozsáhlejším se pro mě stal autor sám osobně, což je 

velmi cenné a velmi si toho vážím. Setkání mi jen dodalo na opravdovosti jeho osoby, a sama 

teď vím, jaký je a není pro mě jen nějakým přeludem, který jsem si vysnila. Sen se stal sku-

tečným.

Praktická část tvoří druhý pilíř a tím je vlastní tvorba, kterou jsem specifikovala jako vy-

tváření objektů. 

Mým cílem je „poznávat sama sebe“ ve smyslu hledání vlastní výtvarné tvorby, která je 

experimentem a zjišťuji zde, zdali mě tato cesta v mém životě  táhne a pokud ano, tak kam. 

Už jen v hledání správného materiálu na vystavění a uchopení vlastní představy, aby se objek-

ty mohly zrealizovat, je lecčím misionářské.

Avšak, aby nebyla tato část jen tak abstraktně definována – nedefinována, je mou velkou 

oporou, jak jsem v předchozí části hovořila kniha – básnická skladba: „Adam a Eva“ (od čes-

kého spisovatele Karla Šiktance).

Kniha byla hlavním impulsem pro celou tuto práci, a je zároveň  hlavním strůjcem pro 

všechny mé počiny po celou tu dobu. Proto se v této části setkáte s mými objevy (zdary i nez-

dary), které jsou nedílnou součástí takovéto „mise“. Tato část se věnuje vzniku hmotné ilu-

straci  této  básně,  však  hlavní  myšlenkou  bylo,  zaměřit  se na scénografické  prvky,  které 

se z toho nijak nevylučují.
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Umělecká  část  tedy  splývá  s praktickou,  proto  je  těžké  specifikovat  jiné  cíle  než  ty,

jež byly dosud vyřčeny. Uměleckou částí bych nazvala samotný závěr této práce, protože snad 

jen konec jakékoli mise, tak i tento by se dal nazvat „Uměním“.
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TEORETICKÁ ČÁSTTEORETICKÁ ČÁST
KAREL ŠIKTANCKAREL ŠIKTANC

1. Život
1.1 Dětství 

Narodil se 10. 7. 1928 v Hřebči u Kladna nedaleko Lidic. Jeho tatínek byl vyučeným truh-

lářem, ale pracoval jako zaměstnanec železničních drah. Maminka byla žena v domácnosti, 

žili velmi skromně. Malý Karel se k literatuře dostal díky svému dědečkovi z matčiny strany. 

Dědeček Karel Brynda sice původem zedník, později podnikatel ve stavebnictví, měl doma 

velkou knihovnu a byl velkým milovníkem literatury.

 „Každé vydání novin (tehdy vycházela Národní politika) si pozorně přečetl a vyhledával 

a zaškrtával si všechny knížky, které se mu líbily. Většinou jsme chodili spolu do antikvariátů 

buď na Kladno, protože samozřejmě on nekupoval ty nový knížky a ani na to neměl tolik 

peněz, ale zřejmě si uměl moc dobře vybírat. Pak jsme ještě chodili pěšky do Prahy, to je ta-

kovejch pětadvacet kilometrů, ale mě to tenkrát ani nepřišlo. A to se vždycky šlo na kraj toho 

Kladna, tam na jedenáctku tramvaj a jeli jsme. Děda měl vždycky plánek a tam měl zakres-

lený, kde přesně ty antikvariáty v tý Praze jsou a to bylo výborný. No a to mi to všechno asi 

vdejchnul.“1

1 Z osobních rozhovorů s Karlem Šiktancem
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Zprvu k literatuře přistupoval jako čtenář až ve dvanácti letech se zúčastnil školní soutěže, 

která byla vyhlášena časopisem Český domov, o nejlepší báseň o Praze. Tu Karel Šiktanc vy-

hrál.

„Vyhrál jsem takovej blok na čtrnáct dní do Prahy, že můžu jet. Byly v tom restaurace, kde 

se můžu stravovat, divadla do kterejch můžu chodit atd., biografy, všechno. Byl to takovej 

kupónový blok, oni by mi to odškrtli. No jo, ale to bylo směšný, protože Prahu sem zas tak 

moc neznal, hlavně jsem neměl takový šaty a můj otec, ten byl dělník ten na to neměl čas. 

Takže  jsem to nechal propadnout, ale ještě to někde u nás mám schovaný.“2

V měšťanské škole se vztah k literatuře více prohluboval. Vznikaly tak autorovy prvotiny 

např.: básně, školní divadla. Zveršoval jako dospívající kluk Klicperovu hru s názvem Roho-

vín Čtverrohý.

 1.2 Mládí
V roce 1942 podstoupil přijímací zkoušky v Praze na Amerlingově učitelském ústavu, kte-

ré i přes malé komplikace s německým komisařem přítomným na přijímacím řízení úspěšně 

složil.  Na střední  škole  v něm  vzbudil  velký  zájem  učitel  češtiny  Jaroslav  Holubář. 

Ve školních letech na učitelském ústavu se svými spolužáky také založil recitační soubor, je-

likož znělost slov a to především v poezii, mladého Šiktance velmi zaujala. Moc zvukové zně-

losti, kterou poezie v sobě nese, ho doprovází po celý život. Hudební vlastnosti v poezii obsa-

žené mají pro autora velký význam. Učitelský ústav dostudoval roku 1947.

1.3 Politika – nástup komunistů a podmanění kultury
Na jaře roku 1945 skončila 2. světová válka a většinu území osvobodila Sovětská armáda. 

Komunisté cílevědomě začali připravovat převzetí politické moci. Využili důvěru a vděčnost 

většiny obyvatelstva, která tkvěla v osvobození od Němců. Do důležitých funkcí v nově zři-

zovaných národních výborech se dostávali především komunisté či jejich tajní příznivci. Vy-

žadovalo  se potrestání  zrádců  a kolaborantů,  tzv.  národní  očista.  Ta  se však  často  zvrhla 

v nenávistné udavačství. (Ze sympatií k fašismu, nepřímo z kolaborantství.) Ale tím to  zdale-

ka nekončilo, také byli nařčeni i spisovatelé katolicky orientovaní.3 Mezi lidmi zavládla radost 

a euforie z konce války a z naděje na demokratický stát. Rok 1948 byl pro mnoho lidí zásadní. 

2 //Tamtéž
3 Blažek, J.: KOUZELNÉ ZRCADLO LITERATURY – Od železné opony k postmoderně, s. 136// Praha 2005 

– Velryba s r.o.
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Prezident Beneš v demokratickém státě viděl možnost propojení mezi Západem a Východem. 

Gottwaldův program se propagoval „československou cestou k socialismu“. 

Své uzurpátorství komunisté vedli až do převzetí veškeré moci v únoru 1948 za pomoci 

sovětských tajných agentů. Ministři tří nekomunistických stran na protest proti těmto prak-

tikám komunistů podali demisi, kterou Beneš přijal a doplnil vládu podle návrhu tehdejšího 

předsedy vlády Klementa Gottwalda4. Tak byla otevřena komunistům cesta k moci. Ti dále 

pokračovali v tzv.  „čistkách“, kdy byla sesazena spousta lidí z mnoha vedoucích míst.  Jen 

z vysokých škol bylo vyloučeno na 500 učitelů a přibližně pětina žáků. V tuto dobu přišlo 

o práci  26 000 lidí. Myšlení lidí bylo pokrouceno a počínaje rokem 1953 bylo šedesát procent 

vedoucích  ředitelů  v nejrůznějších  oborech  bez  jakéhokoli  odborného  vzdělání  nemluvě 

o vůdčích inženýrských postech, jejichž místodržící mnohdy neměli vysokoškolské vzdělání. 

Počet emigrantů,  kteří  opustili  republiku ve velmi krátkém čase za těchto dob se odhaduje 

na zhruba čtvrt milionu obyvatel.

 V období mezi koncem války a nástupem komunistické vlády vznikla v literatuře   roz-

polcenost, zdali směřovat k východu či k západu. Tak vznikly v poesii dvě orientace: indivi-

dualistická a kolektivistická. V tomto velmi krátkém čase je také na scéně v literární tvorbě 

tzv. „válečná generace“5, jejímiž zástupci jsou např. Josef Kainar, Jiří Kolář aj. Jejich tvorba 

byla však stále vytlačována do ústraní nebo byli umlčeni zákazem cokoli publikovat. V této 

době byl vydán první seznam zakázaných autorů, příčina stahování spousty děl z knihoven. 

Byla  tu  velká  snaha  komunistů  nahradit  západní  literární  vzory  sovětskými,  například 

Čingizem Ajtmanovem, či Viktorem Astafjevem.

 1.4 Konec studia
Roku 1948 začal Karel Šiktanc studovat Vysokou školu pedagogickou, obor čeština a ze-

měpis. Tam se autorovy předpoklady pro jeho budoucí povolání více rozvíjelo. Během studií 

na VŠ začala převažovat básnická tvorba, množství básní rostlo a autor sám rozesílal svá díla 

do redakcí. Ale nejen to, začala ho táhnout novinařina a chuť být uprostřed dění. Jeho před-

stavy o studiu  na VŠ pedagogické  se neztotožňovaly s realitou  a ani  úroveň výuky nebyla 

dostačující. Došel také k závěru, že povolání učitele není práce, ke které by inklinoval. Proto 

svá studia nedokončil a ve třetím ročníku, roku 1950, školu opustil.

4 Až od roku 1945 – 1953 předseda KSČ (Komunistická strana Československá)
5 Tamtéž
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2. Začátek práce
2.1 Ve světě literatury

 Již před skončením studia docházel osobně do redakcí se svými pracemi, a po přerušení 

studia se plně ponořil do psaní.

„To jsem přišel do redakce Deníku práce a chodil jsem po těch chodbách, podíval jsem 

se na tu vizitku a tam bylo napsáno – Jaroslav Seifert. Já jsem skoro upadl a říkal jsem si: 

já tam nejdu, protože jsem ho miloval – měl jsem ho rád.“6

V té době byl Jaroslav Seifert kulturním redaktorem a uveřejňoval v hojném počtu básně 

psané často u příležitosti výročí různých událostí. Byl to také ten, který měl zásluhu na vstupu 

Karla do básnické publicistiky. Tak vyšla Šiktancova první báseň v sobotním vydání 6. března 

1948 v kulturní rubrice Deníku práce. Báseň se jmenovala Sokolovo a opěvovala páté výročí 

válečné události, v níž hrál velkou roli československý prapor, který dokázal odolat invazi ně-

meckých tanků ve vesnici  s týmž názvem. Po zveřejnění první básně následovalo v deníku 

ještě pár dalších. Jaroslav Seifert se zasloužil o vydání první Šiktancovy knihy – Tobě, živote! 

„Je to takových pětapadesát let, co mě, externistu, zavolal do kulturní redakce deníku Mladá 

fronta pan doktor A. M. Píša, jakožto editor řady poezie Klín (tehdy vydávané nakladatel-

stvím  Práce)  a ten  mi  řekl:  „Prosím  Vás,  říkal  mi  Jaroslav  Seifert,  že byste  měl  možná 

na knížku  časem...“  já  jsem skoro  spadl  na zem a všichni  v redakci  na mě  koukali  a ptali 

se kdo to byl a co chtěl? Já jen odpověděl: A. M. Píša mi volal a chce knížku. Tak jsme to za-

pili. Já mu ji tam tu knížku dal a bylo to.“7

 Krátce působil Šiktanc v kulturní redakci deníku Mladá fronta a v témže roce se stal re-

daktorem Československého rozhlasu ve vysílání pro mládež, později v armádním vysílání.

2.2 Padesátá léta aneb změna pohledu
Je důležité  připomenout  organizaci,  která  nebyla  otevřenou organizací  a o přijetí  do ní 

bylo rozhodováno výběrovým řízením –  Svaz československých spisovatelů. Tato organizace 

byla založena na přelomu roku 1948 – 1949. Na svém prvním sjezdu byla ustanovena or-

ganizace jako politicko – kulturní a další setkání byla plánována každé tři roky. 

6 //Tamtéž – z dob studia na VŠP
7 //Tamtéž, Karel Šiktanc: „Cesta k první knize“ (anketní odpověď). Host 2007, č. 1, s. 17.
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Takže další, tedy druhé se mělo konat roku 1952. Nicméně termín konání se stále posou-

val,  nejdříve  o měsíce.  Po smrti  Stalina  a Gottwalda  i o několik  let.  Přesto  se od vidiny 2. 

sjezdu neupouštělo. 

Konečným impulsem pro sjezd Svazu československých spisovatelů byl všesvazový sjezd 

spisovatelů v době 15. – 27. 12. 1954, kterého se zúčastnili i spisovatelé z řad českých (např. 

Jan Drda a Marie Majerová). Rok na to byl vydán dokument o svolání sjezdu, kde byla už vy-

tištěna i jasně daná témata referátů, velmi se inspirovali  těmi sovětskými. Dokonce se rok 

před konáním sjezdu vydala česká delegace na tzv. studijní cestu, kde se radila se sovětskými 

spisovateli  o správnosti  zvolených témat.  Ti  souhlasili,  avšak upozornili  na nějaká,  jež  by 

mohla vzbudit zmatek, např. téma tvůrčí svobody.  Ještě před sjezdem proběhla revize sezna-

mu členů. 

Konečně 22. – 29. dubna 1956 došlo v Praze k onomu očekávanému sjezdu. Nedlouho 

před tím se konal XX. sjezd KSSS8, který velmi ovlivnil i SČSS, především díky vystoupení 

Nikity Chruščova. Ten odsoudil praktiky svého předchůdce Stalina. To se samozřejmě odrazi-

lo i v programu SČSS. Byly přidány další příspěvky, referovalo se např. o odpovědnosti spi-

sovatelů za stav společnosti a umění.

 2.3 „Květňáci“
 V letech  1955–1959  byl  Šiktanc  členem redakční  rady časopisu  Květen  a literárního 

uskupení utvořeného kolem něj, které bylo součástí programu tzv. poezie všedního dne.9

Touto dobou se roku 1955 oženil s Helenou Halmayovou, později absolventkou práv, kte-

rá později pracovala v Českém literárním fondu. O tři roky později se jim narodil syn Petr 12. 

9. 1958.

 V těchto  letech  se setkává  se svými  generačními  druhy,  Miloslavem Červenkou,  Mi-

roslavem Florianem, Miroslavem Holubem, Josefem Bruknerem a především s Jiřím Šotolou, 

s nímž naváže velké přátelství. Časopis Květen byl měsíčník pro literaturu a umění. Vydavate-

lem byl Svaz československých spisovatelů. Dával možnost autorům publikovat svá díla, po-

stupně především skupině básníků, jež je spřízněna nejen generačně, ale i osudově. Většina 

z nich byla stejně jako Šiktanc nedávnými debutanty.  Redakci zaplavují  stovky literárních 

pokusů. Z literatury se stává konzum. Jakoby psaní poezie bylo lehkou věcí, stačí se podívat 

8 Komunistická strana Sovětského svazu
9 Poezie všedního dne – má být srozumitelná širokým vrstvám, vybírá si témata ze všedního dne. V Čechách 

vzniká  především v 60. letech 20. století.
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do seznamu předepsaných slov prezentujících idee a báseň byla na světě. „Bylo to opojnější 

než jindy, v té halasné a uřvané době padesátých let...“10 

 Po nástupu komunistického režimu, který si na začátku 50. let získal svou přízeň lidu 

svými obrovskými kampaněmi, díky níž si podmanili umění a zneužili jej v propagaci svých 

ideologických myšlenek jednoúčelně a to jen k potřebám režimu.

 V literatuře  a obecně  v umění  byl  zaveden  socialisty  závazný  směr  –  socialistický 

realismus11,  kterému se všichni  museli  podřídit  tzv.  směr  „nového umění“.  Umění  nebylo 

svobodným  prostředkem  seberealizace.  Například  v literatuře  byla  předepsaná  témata, 

o kterých se smělo psát. Hodnota děl se kamsi ztrácela. Proto s příchodem 60. let opadávalo 

nadšení a lidé si pomalu, ale jistě uvědomovali svou svázanost. Některé segmenty společnosti 

se probouzely, například spisovatelé měli zájem o literární hodnotu, která nebyla možná kvůli 

předepsaným  směrnicím.  Zároveň  se dostávali  z oné  „budovatelské“  nálady.  „Začínalo 

se veřejně  mluvit  o škodlivosti  fráze,  o frézistickém  období  12,  o schématismu 

a zjednodušování skutečnosti.“13 Toto uvědomění se projevilo v literatuře díky událostem roku 

1956  (sjezd  KSSS),  které  na tuto  problematiku  poukazovaly  a upozorňovaly.  Směřování 

autorů se měnilo i v časopise Květen.

„Já  jsem  socialismu  věřil,  myslel  jsem  si,  že budou  mít  lidé  právo  na jakousi 

rovnoprávnost, aby je někdo poslouchal, aby se jim i ten život zlepšil. Konečně by obyčejní 

lidé, jako například můj dědeček mohli říci slovo. S touto vírou jsem do toho šel, jenomže 

postupně jsem zjistil, že ten režim, který se toho ujal, že na to nemá, že je to na ty dělníky, 

kteří opravdu makají  ušitá bouda. Protože k moci se dostali většinou takoví ti nicnedělálci.“14 

 V reakci  na kritické  vidění  situace  se sjel  druhý  sjezd  Svazu  československých 

spisovatelů, který na tuto situaci navazoval kritickými referáty. Hlavními referáty, které stojí 

za zmínku jsou referáty Jaroslava Seiferta a Františka Hrubína. 

„Přímých zákazů předtím jaksi nebylo, neboť jsme skoro všichni do té doby nejvíce psali 

o radosti a nadšenosti. Sotva pak jsme z toho, hlavně druhého Sjezdu spisovatelů v padesátém 

šestém (s projevem právě Seifertovým a Hrubínovým), začali procitat...“15

10 Hruška, P.: NĚKDE TADY – Český básník Karel Šiktanc, s. 31 //Brno 2010 – Host
11 Umělecký směr, který byl zaveden ve 30.letech 20. století v SSSR. Oficiální směrnice pro literaturu 

a výtvarné umění a hudbu. Ideově vychází z oslavy vládnoucího režimu. 
12 Snaha vnést do české poezie dogma socialistického realismu.
13 Hruška, P.: NĚKDE TADY Český básník Karel Šiktanc, s. 30 //Brno 2010 – Host
14 Z osobních rozhovorů s Karlem Šiktancem
15 Slomek, J.: Řeč ne řeč – rozhovor J. Slomka s K. Šiktancem, s 60//Praha 2007 – Karolinum
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Další čísla časopisu Květen byla čím dál více věnována tématu nesouhlasu s politickým 

vlivem na literaturu a nejen s tím.

Nesouhlas  s vedením kultury narůstal,  ale  samozřejmě to  nenechal  tehdejší  režim bez 

povšimnutí. V souvislosti s tím se snažil tyto drobné vzpoury zahnat pomocí manipulace.

„S květnem jsme chodili na kobereček na ústřední výbor strany dost pravidelně (dokonce 

nám i zinscenovali  obří  setkání s dělníky v hale ČKD, abychom si tváří  v tvář vyslechli  – 

hlavně funkcionáře –, co si o našem psaní myslí dělnická třída).“16

 Šiktanc  vydává  své  sbírky,  kde  se často  vyjadřuje  ke svým  dřívějším  básním,  jako 

o verších,  které  lhaly.  Vesměs  všichni  členové,  začínají  procitat  a vydávají  na toto  téma 

nejrůznější  úvahy.  Tíhnou  k zahraničním  literátům  a jako  všude,  se nálada  vyhraňování 

samozřejmě tehdejšímu režimu nelíbila. V červnu roku 1959 byl časopis zakázán. 

Vznikla  skupina  okolo  časopisu  Květen  nazývaná  mnohdy  jako  „květňáci“17 patřili 

do nich lidé jako: Jiří Šotola, Miroslav Holub, Karel Šiktanc a Josef Brukner (všichni z řad 

básnických).  Z prozaiků Miroslav  Červenka, Karel  Ptáčník,  Ivan  Klíma,  okrajově Ludvík 

Vaculík a Ladislav Fuks. Program Května řídili  Jaroslav Boček, Josef Vohryzek ad.

Po skončení časopisu Květen se Karel Šiktanc stal vedoucím redaktorem nakladatelství 

Mladé fronty a od roku 1961 jeho šéfredaktorem. 

Společenství  okolo  Května  se rozpustilo  a každý šel  svou vlastní  cestou.  Přesto  se dál 

někteří scházeli a udržovali spolu kontakt. Další politické uvolnění mělo vliv také na kulturu 

a literaturu.  Nejčastěji  se odráželo  v časopiseckém světě.  Proto  ze stran  lidí  jako  je  Karel 

Šiktanc, ale i z jiných uměleckých oborů zde byla vůle založit nový časopis. Už v roce 1964 

to  měl  být  časopis  Červen,  ale  nakonec  se o rok  později  vydává  první  číslo  časopisu 

Orientace.  Lidé,  kteří  se na tomto díle podíleli,  měli  velký přehled co se oborů týče.  Byly 

mezi nimi filosofové, sociologové, kunsthistorici ad. Toto seskupení mělo na všechny členy 

dobrý vliv a umožňovalo přístup k nejrůznějším informacím. Umožňovalo také přicházet si 

na některé věci samostatně. Dá se říci, že na tu dobu bylo toto dílo díky své rozmanitosti z řad 

nejrůznějších  oborů  unikátní  a trochu  objevné.  Orientace  byl  dvouměsíčník  a politiky 

se dotýkal spíše nepřímo. 

16 Tamtéž
17 Tzv. Generace Května – členové časopisu
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„Hledání,  pokusnost,  výbojnost  poetiky  duchu  moderního  umění  a zkoumavé  pátrání 

v kulturním odkazu minulosti – tím vším byl obsah Orientace.“18

Přesto  všechno je  i druhý časopis,  se kterým byl  Karel  Šiktanc  spojen bez  jakéhokoli 

udání důvodů „pozastaven“ roku 1970.

3. Adam a     Eva  
Ještě před normalizací (během doby Orientace), napsal a vydal Karel Šiktanc množství 

sbírek. Šedesátá léta se tak dají  označit z jeho strany jako plodná, protože vydává sbírky jako 

jsou Město jménem Praha (1966), Horoskopy (1968), ale také básnickou skladbu Adam a Eva 

v témže roce. Toto dílo se označuje jako třetí vrchol Karla Šiktance z šedesátých let. Dočkala 

se opravdu velkého zaujetí jak u čtenářů, tak v recenzích a hned v druhém roce se jí dostalo 

druhého vydání.

Adam a Eva se zaobírá mystériem dvou. Jedná se o návrat až k úplnému počátku světa. 

Jakoby autor  hledal  v mýtické historii  ten první  nejčistější  stav světa  u úplně prvních lidí 

na něm.  Jedná  se až o existenciální  zamyšlení.  Je  zde  všechno,  co  život  obnáší,  jaké  síly 

působí ve vztahu mezi mužem a ženou. Vykresluje se tak nejen okolní svět, ale především ten 

jejich, vnitřní.

„Už Jiří Brabec u doslovu k výboru Šiktancovy poezie Paměť napsal, že autor cítí jako 

svůj  básnický úkol  scelovat svět,  který moderní člověk vnímá jako rozpadlý.  Východisko 

nalézá Šiktanc v mytologickém ladění své poezie. Pohled na svět jako celistvost je pohled 

mýtický. Jinak bychom mohli říci, že v Šiktancově poezii se projevuje velký záměr unést svět 

v jeho celku, svět před rozpadnutím.“19

4. Konec šedesátých let – politické dění
Vesměs všechna vojska menších států nás opustila až na sověty, kteří se začaly vměšovat 

postupně do nejrůznějších záležitostí (hlavně politických). Poměrně důležitý moment se udál 

v říjnu roku 1968, kdy byla podepsána smlouva o dočasném pobytu sovětský vojsk na území 

Československa. Ještě v témže měsíci 27. října byl ustanoven zákon o federativním rozdělení 

republiky, tedy na Českou a Slovenskou socialistickou republiku.

Okupace sověty samozřejmě nezůstala bez povšimnutí  a mezi lidmi zavládl nesouhlas. 

Proběhlo pár protestních akcí a vyvrcholením bylo vyjádření nesouhlasu mladého studenta Fi-

18 Hruška, P.: NĚKDE TADY Český básník Karel Šiktanc, s. 30 //Brno 2010 – Host
19 Janů, J.: in – Bezprostřednost, paměť a mýtus, cit. čl., s. 35
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losofické fakulty Univerzity Karlovy Jana Palacha, který se 16. ledna roku 1969 na protest 

upálil na Václavském náměstí před budovou Národního muzea (sebevražda tohoto mladého 

studenta není však jedinou). Tyto události mezi lidmi nezůstaly bez povšimnutí, politické dění 

to nijak neovlivnilo a to pokračovalo ve svém vývoji. Po podepsání smlouvy o dočasném po-

bytu sovětských vojsk nikdo nemohl tušit, že tato nadvláda bude trvat ještě třiadvacet let.

4.1 Padání klece
Rok 1968 se stal samozřejmě Šiktancovi osudným jako pro mnoho lidí v té době. 21. srp-

na na rodinné dovolené ve Slovinsku stačil ve spolupráci se slovinskými kolegy a českými au-

tory v jugoslávském rozhlase odsoudit vpád sovětských vojsk do Československa. Rozeslal 

spolu se svými přáteli (např. Karlem Peckou)20  dopisy, které se protestně vyjadřovaly o této 

situaci. Oba přemýšleli o emigraci, přesunuli se tedy do Vídně. Nakonec se po dlouhém zva-

žování v září vrátili domů. Návrat je těžký, protože se vesměs všude v okolí smráká na špatné 

časy. 

Šiktanc má čím dál víc problém s veřejným působením. V té době se v redakci začínaly 

vyskytovat  lidé  z komunistických  výborů,  kteří  přijímali  husákovské  poměry  a nabádali 

k tomu i ostatní. Šiktanc jakožto šéfredaktor nakladatelství Mladé fronty odmítl měnit ediční 

plány a podrobovat se normalizačním požadavkům. To znamenalo pro Šiktance výpověď. Tu 

se mu povedlo ještě odložit o rok, jelikož si vybral v roce 1970 stipendium od Literárního fon-

du, který do té doby nikdy nevyužil. 

Jeho kariéra  šéfredaktora se stvrdila  těsně před skončením tvůrčí dovolené,  kdy dostal 

od svých nadřízených dopis,  ve kterém mu sdělili,  že na jeho místo byl  přijat  jiný člověk, 

a proto se sním už v nakladatelství nepočítá.  Počátkem sedmdesátých let vystoupil ze strany 

a podepsal petici pro zachování podmínek svobodné tvorby. Od té doby už nikdo s autorem 

nechce spolupracovat a veškeré texty jež měly být v budoucnu vydány např. pohádky a nová 

sbírka Jak se trhá srdce, mu byly vráceny s vysvětlením, že tyto texty nejsou s dostatečnou 

uměleckou úrovní hodny vydání. Sbírka Mariášky je poslední ze Šiktancových sbírek, které 

vydávalo socialistické vydavatelství. Výtisky těchto sbírek si čtenáři přečtou až za dvacet let 

stejně ještě s několika jinými. Karlovi Šiktancovi tak bylo oficiálně zamezeno jakkoli vyko-

návat své povolání. 

20 Český spisovatel, politický vězeň a disident
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Toto odepření postihlo pochopitelně i jeho ženu Helenku, která do té doby stále pracovala 

jako právnička v Literárním fondu odkud ji vyhodili a musela jít do pojišťovny, pro změnu 

jako referentka pojišťovny. Jeho syn nemohl studovat vysokou školu.

Šiktanc spolu i se svými přáteli, které postihly stejné osudy, zažal brigádničit. Měnil různá 

zaměstnání od natěrače až po hlídače kurtů na Štvanici u majitele pana Kodeše.

Během dvaceti  let  nesvobody,  byla vydána jeho některá díla  v samizdatových edicích. 

Z toho Petlice a Krameriova expedice, byly vydány také v exilu v Mnichově.

I přes zákaz publikovat  mu byly vydány knihy,  ale  pod jinými  jmény.  Především pod 

ženskými jmény např. Mileny Medové, Evy Králové vycházely televizní pohádky. V osm-

desátých letech publikoval i knižně a to pod jmény jako: Vladimír Pistoria, Jiří Šebánek, Vla-

dimír Remeš, Libuše Palečková, Soňa Pilková aj.

Karel Šiktanc po revoluci získal spoustu ocenění a konečně po dvaceti letech dostal svo-

bodu zas psát plnohodnotně pod svým jménem.  
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PRAKTICKÁ ČÁSTPRAKTICKÁ ČÁST

TRANSFORMACE TEXTU DO PROSTORUTRANSFORMACE TEXTU DO PROSTORU

5. Vztah k     počátku  

Adam a Eva. Tato dvě jména přisuzujeme díky bibli ke dvojici prvních lidí, kteří byli při 

zrození  života  na zemi,  kdy  ještě  vše  nemělo  své  místo  a svou  podobu  a smysl  teprve 

dostávalo. Dá se říci, že stvoření světa dává stvoření dualitě, tedy protipólům. Jde o dvě síly, 

které se mohou navzájem vyhraňovat, tedy tvořit vůči sobě jasné hranice, stanovovat začátek 

a konec. Ale také se mohou spojovat v jednu a doplňovat se – „zapadat do sebe“ a vytvářet 

společnou harmonii. 

Zajímavé je, jak jsou věci nejrůznějších podob do sebe promítány. Je to způsobeno tím, 

že na začátku  všeho  byl  jeden  celek?  Kdy  se z něčeho  jednoho,  neurčitého  rodilo  něco 

konkrétního, co i v dnešní době můžeme vidět jako den a noc?
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 Pouto mezi víceméně vším, co nás na světě obklopuje, si vykládám z počátku stvoření 

světa.  Představuji  si  to  jako  krájení  koláče  na nejrůzněji  velké  kousky.  Vysvětlují  se tak 

podobnosti odlišných věcí.

Znamená to pevný vztah k jednotě. Dokola se opakující návrat k počátku, který se často 

stává i koncem. Toto tvrzení lze aplikovat jakkoli, v tomto případě však na život.

 Jedná se o jakousi pomyslnou osmičku, která krouží nad naším životem a postupuje jako 

spirála do nekonečna. Proto bod počátku, do kterého se často dostáváme, nám může připadat 

stejný, je tomu však naopak, jelikož se odehrává v jiné úrovni. Za jiných okolností např. v ji-

ném čase, ročním období, s jinými lidmi...!

To vše je strůjcem Adama a Evy. Je to věc, jež nás lidi obklopuje – vztah mezi mužem 

a ženou. Spojení dvou bytostí, které se na své cestě životem potkávají a poznávají. Navazují 

spolu vztah, který mezi nimi vytváří pouto. Setkání principu „mužského“ a „ženského“ – tvoří 

kontrast. A kontrast je jeden z nejsilnějších uměleckých prostředků.

6. Adam a     Eva v     básni Karla Šiktance  
V této básni je velmi těžké zachytit jednu jedinou podobu. Spíše bych to, co nazýváme 

jinak formou označila jako nestálou formu, která se stále mění. Pokaždé při čtení tohoto díla 

člověk objevuje stále jiné obrazy a jiné významy. Stejná pasáž působí jinak, když ji čtete po-

druhé. Skladba se navrací k počátku všeho. K jádru principu žití a toho, co nás lidi doprovází 

tady na Zemi. Stvoření světa. 

Příběh Adama a Evy v podání básníka Šiktance není stejný jak ho známe v bibli. Nejsou 

prvními  lidmi,  kteří  objevují  vztahy  a lásku.  Jsou  to  lidé,  kteří  jsou  již  bolestně  dospělí 

ve smyslu,  že vědí  co  on  a ona  je.  Odehrává  se to  skoro  s vědomím,  že něco  jako „spolu 

a navždy“ už neexistuje.

Adam a Eva jsou hlavními postavami, které se v první den stvoření světa potkávají. Oba 

jsou vyobrazeni jako lidé, kteří už si v životě něco prožili, ale stále hledají a nacházejí nové 

podněty pro  bytí  a v tomto případě  to  může  být  jejich  setkání.  Je  to  chvíle,  kdy se jasně 

střetávají  duální  principy  a to  nejen  ve vystupování  jednotlivých  postav,  ale  i v odlišném 

veršování. Přistupují k sobě s odlišnými zkušenostmi. 

Při čtení mě oslovila Eva, snad proto, že jsem stejně jako ona žena. Cítím s touto postavou 

úzké spojení, jako by každá věc, která se jí stala, byla mou součástí. Toto mé tvrzení lze brát 

doslovně, už jen proto, že tato skladba se vyvíjí z tak obecných věcí, které jsou součástí lid-
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ského života. Proto si myslím, že každého zaujme v této básnické skladbě něco odlišného.

Vzhledem k nestálosti básnického významu bylo nutné více specifikovat věc, která by tuto 

nestálost pozastavila. Proto jsem si vybrala především vztah mezi postavami Adama a Evy 

na začátku básně a na konci,  kdy se poprvé setkávají  a kdy báseň končí pro mě velmi zá-

sadním rozuzlením. 

Dobře se dá v momentě setkání pracovat s odlišností principů těchto postav. Adam vystu-

puje před Evou jako silný muž, který se nebojí promluvit  první a oslovit ji.  Kolem je vše 

chmurné a pusté, jako by je obklopovala krajina nedokončeného obrazu. 

Řekla bych, že se tento příběh dá rozdělit na dvě části. První část, je především o přibli-

žování se a poznávání. Oba vláčejí břímě útrap z minulosti, které jim brání vykročit do bu-

doucna. Stále se obrací zpět, lpí na minulosti.  Většina z toho jsou předsudky, které si nosí 

z předchozích vztahů. Přistupují k sobě už s vědomím, co to láska je a s tím, že se s ní nechtějí 

mít nic moc společného. Adam je hodně rozumově zastíněn a přesvědčuje Evu o tom, aby 

se nebála a nechala se unášet tím, co jim přichází vstříc. Během každého dne Eva odhazuje 

pomyslnou vrstvu minulosti, která ji dosud tíží. V den, kdy Adam přesvědčí Evu o jejich lás-

ce, se sblíží. Tento den nazývám jako „Zrození Evy“, kdy stane před Adamem zcela nahá bez 

jakýchkoli předsudků připravená odevzdat se. Spojením nastává obrat, jakoby Adam přenesl 

celou tíhu na sebe.

7. Podoba
Moje představa o podobě objektů se během práce velmi měnila. Od samého začátku jsem 

chtěla  pracovat  se světlem či  stínem.  Stín  vnímám jako kontrastní  smysl,  jako výše  zmi-

ňovanou dualitu. 

Věděla jsem s určitostí, že budu mít dva objekty propojené tak, že budou vyjadřovat Ada-

ma a Evu jako takové a jejich stín se potáhne jako dialog. Ale přesná kompozice ještě nebyla 

na světě. 

Nejprve jsem byla pohlcena představou, že objekt bude splňovat myšlenku o nedokon-

čenosti  chodu života na světě.  Myslela jsem, že budu vycházet z věty:  „Všechno se začíná 

a končí od začátku.“. Chtěla jsem to zobrazit jako promítání objektu (jeho obrazu) pomocí 

promítacího přístroje na druhý, který by byl zhmotněn z pletiva. Po dlouhém přemýšlení jsem 

však došla k závěru, že tato podoba se dá zhmotnit i bez jakýchkoliv technických vymoženos-

tí  a to  v podobě  stínů,  které  by byly vytvářeny nasvícením světly.  Zaměřila  jsem se tady 
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na vztah  mezi  Adamem  a Evou,  jak  se jejich  přítomnost  odráží  v tom  druhém  a promítá 

se v něm. 

Začala jsem vytvářet tzv. drátové skicy. Většinou jsem si v klidu přečetla nahlas nějaký 

úryvek z básně a nechala se vést  mými instinkty.  Pomocí této metody vznikaly prostorové 

skicy, jaké by na papíře nebyly možné. Víc se tak utvářela moje představa o prostorovém roz-

vržení objektu a lépe jsem docházela k analýze o tom, jak to funguje. Z textu bylo potřeba 

definovat si Adamovy a Eviny vlastnosti vzhledem k prostoru –  jací jsou? 

Eva Adam spolu
Tichá, splývá s proudem, 
ukrytá duše.

Je ten, kdo první hovoří 
a oslovuje.

 

Eva dává ze začátku hranice, 
ale neukončuje je. Adam se je 
naopak snaží odstranit. Je 
velmi chápavý. Společně 
se doplňují a spolu 
se i formují. 

Utlumená strachem 
ze zklamání, nedůvěřivá. Je 
lpící na minulosti, však stále 
je přítomná.

Je plný a přesvědčený 
o naději. Je přesvědčující 
o dobrém. Přestože je uvnitř 
pln pochyb.

Proměňuje se, chce všechno! Snaží se působit jasně a bez 
problému, ale uvnitř má 
stejně jako Eva své smutky.

Očekávající důkaz o tom, 
že je to dobré.

Nepochybuje o tom, že by 
neměli být spolu.

Měnivá a občas neuchopitelná, 
zahloubaná do sebe.

Evu chce jistě, protože ji 
miluje.
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Z vypsaných  vlastností  jsem  vytvořila  další  sérii  skic.  To  byl  impuls  k přistoupení 

k novým materiálům a to  přesněji  ke králíkářskému pletivu  a silonovým punčochám spolu 

se dřevem. Tyto materiály jsem si konečně vybrala jako definitivní. 

Rozhodla jsem se Evu vystavět z pletiva a Adama ze dřeva. Jejich společným prvkem je 

silon. Výhoda silonu je v neúplné průhlednosti, jelikož se mohou na silon hezky promítat stí-

ny. Je velmi pružný a vytváří zajímavé průhledy objektem, dokáže elegantně a nenásilně spo-

jit různé hmoty, jimž dává nové varianty formy. 

Zjistila jsem během práce, že se stíny při nasvícení vytváří nejen venku v prostoru, ale 

i uvnitř. Vzniká jakási pomyslná úroveň prostoru uvnitř a venku. Výklad nechci nijak specifi-

kovat, to bych přenechala na ctěném čtenáři a pozorovateli . 

Při tvorbě vznikla jedna zkušební podoba objektu před podobou finální. Obě dvě byly fo-

tograficky zdokumentovány.
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8. Karel Šiktanc – člověk
Po celý čas tvorby mé praktické i teoretické a umělecké části jsem se scházela se spisova-

telem Karlem Šiktancem, jehož kniha byla impulsem a je hlavním strůjcem mé ročníkové prá-

ce. Naše schůzky proběhly vždy v určitém časovém rozmezí a doprovázely tak celý průběh 

práce.  Scházeli  jsme  se s panem  Šiktancem  v kavárně  v Domě  u Černé  Matky  Boží 

na Ovocném trhu. Zde mi Pan Šiktanc odpovídal na otázky, které se různě spojovaly s jeho 

životem a tvorbou. Často jsem se ho ptala na dobu, kterou jsem ještě nezažila a na nejrůznější 

otázky, které mě při tvorbě a četbě Adama a Evy napadaly. Během doby našich rozhovorů, 

které trvaly většinou hodinku, jsem pro sebe doplnila obraz v mé hlavě o panu Šiktancovi, 

a proto zde předkládám fragmenty našich rozhovorů, které by mohly přiblížit i vám, jaký asi 

je Karel Šiktanc.

 Máte nějaké téma, které je obsažené ve všech vašich dílech?

Žena. Já myslím, že žena je pořád jakýmsi základním objektem v poezii. Ona, je v poezii 

ohromným elementem, který v jakémkoli vztahu s mužem udržuje stálé napětí. Pokud takové-

to napětí mezi mužem a ženou není, tak je to mrtvé a nemají si co říct. Mých témat je i více 

a mezi ty časté je pro mě reál, který je pro mě zásadní, bez něj se nemohu obejít.

Jste člověk, který by se obracel k minulosti?

Velmi málo, já ani své knihy nečtu, jen když mi někdo například pochválí nějaký úryvek 

v mé knížce a zrovna si nepamatuji jak to přesně bylo, tak si to osvěžím. 

Já si osobě myslím, že jsem člověk přítomný, nemám v sobě potřebu návratu, ale chápu je. 

Samozřejmě, tu tradici ve svém oboru velmi ctím a vážím si ji. Ty jména spisovatelů přede 

mnou respektuji, nejsem člověk, který by literaturu z dřívějších let zavrhoval. Naopak k tomu 

chovám pokoru a jsou mezi nimi jména, které miluji ohromě. Rozhodně nejsem člověkem lpí-

cí na minulosti či budoucnosti, prostě jsem teď a tady.
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UMĚLECKÁ ČÁSTUMĚLECKÁ ČÁST
PORTFOLIOPORTFOLIO

Uměleckou část jsem zásadně od mé počáteční představy nijak zvlášť nezměnila. Portfo-

lio, jež je výsledkem této práce obsahově vychází z části praktické a navazuje na ni. 

Pořídila jsem fotografie  finální podoby objektu a tu jsem esteticky seřadila vedle sebe tak, 

aby na sebe navazovaly. Snažila jsem se zachytit nejdůležitější situace, které se vytváří mezi 

stíny a průhledy, které by měly vypovídat situace o Adamovi a Evě a jejich vnitřním světě. 

Uměleckou část jsem rozšířila jen o další dílek, aby součástí fotografií v portfoliu bylo 

zviditelněné mé tvrzení o promítání nejrůznějších věcí do sebe. Proto jsem vyrazila do ulic 

s fotoaparátem a hledala Adama a Evu. Pořídila jsem malou sérii fotografií s názvem „Hledání 

Adama a Evy“.
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ZÁVĚRZÁVĚR
Všechny části  mé ročníkové práce  byly pro mě velmi  přínosné.  Každá část  měla své 

těžkosti, ale ty prostě k práci patří. 

Teoretická část byla zajímavá pro mě především rozhovory s Karlem Šiktancem. Vést roz-

hovor je  velmi  cenná zkušenost.  Ráda jsem s Karlem Šiktancem spolupracovala  a každou 

chvíli jsem si náramně užila. Jeho vyprávění mě zavedlo do doby, o které jsem měla zkreslené 

představy a s jeho pomocí jsem si je dokázala utříbit. Bylo velmi zajímavé se vracet do histo-

rie skrze osud člověka, který je v literárním světě velmi považovaným spisovatelem díky  ne-

obyčejnosti svých děl. Přesto se on popisuje jako naprosto obyčejný člověk. Je velmi skrom-

ný, což mi bylo při rozhovorech sympatické.

 Básnická sbírka Adam a Eva je pro mě velmi inspirujícím a fascinujícím dílem. Myslím, 

že tato kniha a tento příběh mě budou provázet ještě velmi dlouho. Staly se mou součástí, také 

díky intenzivní tvorbě objektů, ve které spočívá celá má praktická část. 

Pochopila jsem, že někdy je lepší, když člověk přestane plánovat a vést veškeré počiny 

hlavou a toto privilegium vůdčí  schopnosti  občas  přenechá rukám,  které  mají  ve výtvarné 

tvorbě mnohdy více rozumu nežli náš mozek. Praktická část mě naučila se nedívat na věci do-

slovně a jen prostě vnímat. Jsou věci, kterým nemusíme rozumět, ale cítíme jejich smysl, dá 

se to pozorovat všude možně např. ve výtvarném umění, literatuře, hudbě, v přírodě ad. Lehko 

se mi  spojovala  praktická  část  s uměleckou,  ale  jinak  to  ani  nebylo  možné.  Zjistila  jsem, 

že propojení,  o kterém píši  v praktické části,  se vyskytuje naprosto všude a myslím,  že dů-

kazem je celá toto práce.
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