
Jubilánsok

Ivan Blatný (1919. december 21–1990. augusztus 5.), költő,
műfordító, a múlt század egyik legtehetségesebb poétája, aki
angliai elmegyógyintézetek lakójaként már-már a feledésbe
hullott, de egy nővér észrevette, hogy ápoltja állandóan ír
valamit – a szövegek pedig eljutottak Josef Škvorecký kana-
dai könyvkiadójába, meg is jelentek, aztán eljött az idő, ami-
kor a szó szoros vagy átvitt értelmében az emigránsok is haza-
térhettek: a cseh irodalom így lett gazdagabb egy majdnem
elfeledett életművel. (90 éve született)
Otokar Březina (1868. szeptember 13–1929. március 25.),
költő, esszéíró, a cseh szimbolizmus európai rangú reprezen-
tánsa. Eredeti és szokatlan képekben gazdag bölcseleti lírája
nagy hatást gyakorolt a huszadik század cseh költészetére.
Lírikusként mindössze öt kötetet hagyott maga után: Titokza-
tos messzeségek (Tajemné dálky, 1895); Virradat nyugaton
(Svítání na západě, 1896); Sarki szelek (Větry od pólů, 1897);
A katedrális építői (Stavitelé chrámu, 1899); Kezek (Ruce,
1901). A Föld (Země) címmel tervezett kötet végül nem szü-
letett meg, s Březina 1907 után nem is publikált több verset.
Az 1903-ban közreadott A források zenéje (Hudba pramenů)
című könyvvel az esszéíró lépett színre, s ehhez a műfajhoz
Březina haláláig, „a hallgatás éveiben“ is hű maradt. Az 1903
után írt esszéket Rejtett történelem (Skryté dějiny) címmel
csak 1970-ben gyűjtötték kötetbe. (80 éve halt meg)
Věra Chytilová (1929. február 2–), filmrendező, a cseh új
hullám világhírű reprezentánsa. Nyugtalan és hajlíthatatlan,
provokatív megnyilvánulásairól ismert egyéniség, a kommu-
nista pártállam bürokratái és cenzorai éveken keresztül azt lát-
ták az egyetlen „megoldásnak”, ha más pályatársaihoz hason-
lóan őt sem engedik forgatni. Ironikus és szatirikus hangvéte-
lű, groteszk mozzanatokban bővelkedő, a kor legégetőbb
erkölcsi kérdéseire reflektáló alkotásai Jiří Menzeléhez
hasonló rangot biztosítanak neki a kortárs cseh filmművészet-
ben. Főbb művei: A Világ automata büfé (Automat Svět – a
Gyöngyöcskék a mélyben [Perličky na dně] című szkeccsfilm
egyik epizódja, 1965); Százszorszépek (Sedmikrásky, 1966);
Paradicsomi fák gyümölcsei (Ovoce stromů rajských jíme,
1969); Játék az almáért (Hra o jablko, 1976); Panelsztori
(Panelstory, 1979); Elakadás (Kalamita, 1981); Egy faun
megkésett délutánja (Faunovo velmi pozdní odpoledne,
1983); Prága – Európa nyugtalan szíve (Praha – neklidné
srdce Evropy, 1984); Farkaslak (Vlčí bouda, 1985); A bohóc

és a királynő (Šašek a královna, 1987); Egyet ide, egyet oda
(Kopytem sem, kopytem tam, 1988); T. G. M. – A Felszabadí-
tó (T. G. M. – osvoboditel, 1990); Az örökség (Dědictví aneb
Kurvahošigutntag, 1993); Csapdák (Pasti, pasti, pastičky,
1998); Kiűzetés a Paradicsomból (Vyhnání z ráje, 2001); Szép
pillanatok (Hezké chvilky bez záruky, 2006). (80 éves)
Milan Kundera (1929. április 1–), regény-, esszé- és dráma-
író, az elmúlt fél évszázad cseh irodalmának – s tegyük hozzá:
világirodalmának – egyik legkiemelkedőbb alkotója. Pályáját
lírikusként kezdte, igazi hangját azonban színmű- s elsősor-
ban prózaíróként találta meg. A hatvanas évek második felé-
ben a diktatórikus rezsim mélyreható reformjára törekvő
értelmiségiek, a „lázadó írók” egyikeként vállalt közéleti sze-
repet, amiért 1969 után ő is a betiltott szerzők, a társadalom
perifériájára száműzött „ellenforradalmárok” sorsára jutott.
1975-ben Franciaországba távozott, mindmáig Párizsban él, s
az 1989. évi rendszerváltozás után is csak szórványosan és
inkognitóban látogat vissza szülőföldjére. A nyilvánosság elől
makacsul elzárkózik, s ezzel mérhetetlenül irritálja mindazo-
kat, akik úgy gondolják, hogy a hírességek magánéletével
kapcsolatos tudnivalóknak a bulvármédiában van a helyük. A
közhiedelemmel ellentétben nem vált „francia íróvá”, esszéi-
nek jelentős részét az elmúlt években csehül is közreadta, a
brünni Atlantis kiadónál megjelenő életműsorozatának nagy
figyelmet szentel. Az élet értelmét firtató, filozófiai mélységű,
mesterien megkomponált regényei gyakran váltanak ki vitát,
jelentőségük azonban vitatathatlan. Főbb művei: Kulcstulaj-
donosok (Majitelé klíčů, színdarab, 1962); Szamárság (Ptáko-
vina, színdarab, 1966); Tréfa (Žert, regény, 1967); Nevetséges
szerelmek (Směšné lásky, az elbeszélések három füzetben
jelentek 1963-ban, 1965-ben és 1968-ban, a legjobbnak ítélt
írásokat a szerző 1991-ben adta közre kötetben); Jakab és az
ura: Hódolat Denis Diderot-nak (Jakub a jeho pán: Pocta
Denisu Diderotovi, színdarab, 1971); Búcsúkeringő (Valčík
na rozloučenou, regény, 1972); Az élet máshol van (Život je
jinde, regény, 1973); A nevetés és felejtés könyve (Kniha
smíchu a zapomnění, regény, 1978); A lét elviselhetetlen
könnyűsége (Nesnesitelná lehkost bytí, regény, 1984); A
regény művészete (L’art du roman, esszékötet, 1986); Halha-
tatlanság (Nesmrtelnost, regény, 1988); Elárult testamentu-
mok (Les Testaments trahis, esszékötet, 1992); Lassúság (La
Lenteur, regény, 1995); Azonosság (L’Identité, regény, 1997);
Nemtudás (L’Ignorance, regény, 2000); A függöny (Le
Rideau, esszékötet, 2005). (80 éves)
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