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Milí čtenáři, Ukrajina je velká země, to není žádná novinka. Ale na Ukrajině působí vše zvětšeně 
a mocněji, teprve když se jí skutečně dotknete. Jako ředitelka Českého centra jsem tu žila téměř 
šest let, a těch 68 intenzivních měsíců se mi jeví jako jeden celý život. Setkala jsem se s desítkami 
zajímavých lidí, ale zdá se mi, že na Ukrajině žijí jen takoví. Cesta z jednoho města do druhého je 
úmorně daleká, milí lidé jsou blízko, na dosah ruky. Jako by sto kilometrů bylo na Ukrajině tisíc a 
přátelských setkání ještě tisíckrát víc.

Má to snad znamenat, že na Ukrajině neplatí fyzikální zákony? Nepochybně platí, tak jako všude 
jinde na světě. Přesto je dnešní Ukrajina v čemsi unikátní. Aspoň já mám ten pocit. Zdánlivě místní 
vztahy a události přesahují rámec rodiny, města a země. Hluboké kořeny Ukrajiny se dotýkají samotné 
existence naší civilizace, jak jsme se realitu, v níž žijeme, naučili z pohodlnosti nazývat. Mé téměř 
šestileté angažmá zde se mi jeví jako desetiletí, protože je napěchované obrazy zápasu jednoho 
národa o svoje místo na slunci. Kdo se ale podívá pozorně, zjistí, že na Ukrajině nejde o ukrajinské, 
tedy domácí záležitosti, ale o pojmy jako pravda, spravedlnost a, ano, láska. A jak velká je dostatečná 
láska nebo pravda? Svět fyzikálních zákonů je v koncích.

 Žila jsem v zemi vzdálené od mého rodiště stovky kilometrů, a přesto s domácím pocitem. Jsem ráda, 
že se Českému centru podařilo zlákat celou řadu českých osobností, aby přijely a viděly perspektivu 
Ukrajiny na vlastní oči, aby se i pro ně, aspoň na chvíli, proměnila školní fyzika v metafyziku tady a teď.

Tento sborník zrcadlí činnost Českého centra Kyjev na Ukrajině mezi lety 2014 a 2020. Pečovali jsme 
s láskou o naše hosty a snažili být Ukrajině nablízku. Děkuji všem svým kolegům a přátelům ze všech 
koutů našich společných domovin za to, že mi tolik pomáhali.

V úctě,

L.Ř.

Любі читачі, дорогі мої, до ваших рук потрапило унікальне видання, наша збірка «Книжка без 
кордонів», якою ми з колегами з Чеського центру хотіли залишити шестирічний відбиток того, 
що, власне, відбувалося в Чеському центрі в 2014-2020 роках. Ми з любов’ю піклувалися про 
наших гостей і разом з тим намагалися бути ближчими до України в цей непростий час.

Україна – велика країна, це не новина. Але в Україні все здається більшим і сильнішим тільки 
тоді, коли ви безпосередньо  перебуваєте  тут. Уже 6 років я обіймаю посаду директорки 
Чеського центру, але ці 68 інтенсивних місяців здаються мені цілим життям. Я зустрілася 
з десятками цікавих особистостей, але в мене складається враження, що в Україні живуть 
тільки такі люди. Дорога з одного міста до іншого виснажливо далека, але хороші люди 
близько, на відстані простягнутої руки. Так, наче сто кілометрів в Україні — це тисяча, а дружніх 
зустрічей — мільйони. 

Мабуть, це означає, що в Україні не діють закони фізики? Діють, звісно, як і всюди у світі. Та все 
ж сьогочасна Україна чимось унікальна. Принаймні мені так здається. Локальні, як на перший 
погляд, відносини та події  виходять за рамки сім’ї, міста чи країни. У театрі ставлять не тільки 
Шекспіра, поети пишуть не лише про любов. Глибоке коріння України сягає самого буття світу 
й нашої цивілізації, як ми звикли, заради власних зручності й комфорту, називати ту реальність, 
у якій живемо. Моя шестирічна діяльність на посаді директорки Чеського центру здається мені 
десятирічною, бо в ній безліч прикладів боротьби народу за своє місце під сонцем. Але той, хто 
придивиться уважніше, побачить, що Україна вирішує не якісь внутрішньоукраїнські проблеми: 
тут ідеться про такі поняття, як правда, справедливість і, так, любов. Наскільки великою може 
бути справжня любов чи правда? Тут світ законів фізики заходить у глухий кут.

Я жила в країні, на сотні кілометрів віддаленій від моєї домівки, але попри це почувалась, як 
вдома. Я рада, що Чеському центру вдалося заохотити багатьох відомих чеських особистостей 
приїхати і  на власні очі побачити  перспективи України, аби і для них шкільна фізика  зараз і тут 
перетворилася  на метафізику. Я вірю, що все так буде і надалі.

Ця збірка відображає діяльність Чеського центру в Києві в Україні з 2014 до 2020 року. Ми 
з любов’ю турбувались про наших гостей і намагались бути ближчими до України. Я дякую всім 
своїм колегам та друзям з усіх куточків нашої спільної батьківщини за всю їх допомогу. Тепер 
у Вас є можливість поринути у враження наших гостей. Наш шлях триває. Сердечно бажаю Вам 
всього найкращого.

Щиро Ваша,

L.Ř.

LUCIE ŘEHOŘÍKOVÁ ЛУЦІЄ РЖЕГОРЖІКОВА

Ředitelka Českého centra Kyjev Директорка Чеського центру в Києві
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"Jak si tě tam mám představit?" píšeš mi na Bukovinu. "Líbili by se ti všichni ti němí bázliví psi na 
ulicích a v průjezdech", píšu vyhýbavě z Bukoviny. Jednoho z nich, štíhlého s dlouhýma nohama a 
světlehnědou tvrdou srstí, tady pro tebe stopuju: přes den leží na slunci před kinem, které bývalo 
synagogou, a na noc se ukládá do květinového záhonu uprostřed náměstí, před bleděmodrou radnicí. 
Stulený, hlavu dojemně zabořenou hluboko do jiřin přešlých mrazem. Bylo by ti ho líto. Bála by ses tu.

To už nepíšu. Asi by ses tu bála. Bydlím hned vedle hlavního bulváru pojmenovaného po jedné 
spisovatelce. Ten bulvár je pěkný, široký a vydlážděný, z dob, kdy Czernowitz patřil k monarchii; 
dostane se tu lvovská čokoláda a káva a vídeňská káva a pečené kaštany. Ale je tak slabě osvětlený; 
po páté, kdy se stmívá, je mezi opravenými fasádami skoro tma, lidé tiše spěchají a není jich tu mnoho. 
Když zahnu do úzkých uliček, které vedou k mému bytu, octnu se v jiném městě. Tady už je noc 
a přitom víc lidí než tam nahoře mezi kavárnami; postávají u domů a v podchodech, před obchody, v 
nichž se svítí tak slabě, že vypadají jako zavřené. Do domů se vchází z průjezdů a podchodů, které 
jsou složitě propojené, a v té černé spletité síti je tak živo, kouří tu skupinky starců, zastavují se tu 
školáci a studenti, posedávají tu ženy s obrovskými naditými taškami. V mém průjezdu je jedna lípa, 
která se dotýká špinavých oken a zdí, které jsou bez omítky. Často se tu zpívá (deset patnáct lidí 
a svíčky). Vzadu jsou kontejnery bez poklopů, přeplněné odpadky, u kterých věčně někdo stojí a jí.

Dům je vždycky odemčený, na chodbě se nesvítí a v chodbě je naskládaný starý nábytek a někde za 
ním leží mrtvé zvíře – ten pach je sladký a nesnesitelný. Stojím tu a kouřím celé hodiny, dívám se 
a občas někomu připaluju; takhle si mě tu nejspíš představuj. 

«Як тебе уявити?» — пишеш ти мені на Буковину. «Тобі сподобалися б ці німі боязкі пси на 
вулицях і в арках», — пишу я ухильно з Буковини. «За одним із них, схудлим, із довгими ногами 
і світло-коричневою цупкою шерстю, я задля тебе стежу: весь день він лежить на сонці перед 
кінотеатром, який раніше був синагогою, а на ніч вкладається в клумбу посеред площі, перед 
блідо-синьою ратушею. Зіщулений, голова зворушливо занурена глибоко в жоржини, змучені 
морозом. Ти б його пожаліла». Тобі було б тут страшно.

Цього я вже не пишу. Думаю, тобі було б тут страшно. Я живу неподалік головної вулиці, названої 
на честь однієї письменниці. Вулиця гарна, широка, вкрита бруківкою, ще з часів, коли Чернівці 
були частиною монархії; тут є львівський шоколад, і кава, і віденська кава, і смажені каштани. 
Та вона так мало освітлена; після п’ятої, коли сутеніє, між відремонтованими фасадами панує 
темрява, люди тихо поспішають, та їх не так уже й багато. Коли я повертаю у вузькі вулиці, які 
ведуть до моєї квартири, я опиняюся в іншому місті. Тут уже ніч, але людей більше, ніж там, 
нагорі між кав’ярнями; вони стоять біля будинків і в переходах, перед магазинами, освітленими 
так слабко, що здаються зачиненими. До будинків входять через арки й переходи, які між 
собою складно поєднані, і в цій чорній сплетеній сітці дуже жваво, тут курять групки старих, 
тут зупиняються школярі та студенти, сидять жінки з великими напханими торбами. У моїй арці 
одна липа, яка торкається брудних вікон і стін, з яких повідпадала штукатурка. Тут часто співають 
(десять-п’ятнадцять людей і свічки). Позаду контейнери без кришок, переповнені сміттям, біля 
них постійно хтось стоїть і їсть.

Дім завжди відчинений, у коридорі немає світла, зате поскладані старі меблі, за якими десь лежить 
мертва тварина – той запах солодкий і нестерпний. Я стою тут і курю годинами, споглядаю, час 
від часу комусь прикурюю; ось так мене тут уявляй.

PETR BORKOVEC (1970)

POETICKÁ REZIDENCE PETRA BORKOVCE

ПОЕТИЧНА РЕЗИДЕНЦІЯ ПЕТРА БОРКОВЦА

ПЕТР БОРКОВЕЦ (1970) 

básník, překladatel a publicista

поет, перекладач і публіцист

2014
Černovice

2014
Чернівці
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Na břehu Dněpru v Dněpropetrovsku jsem spatřil srdce vyřezaná do kůry, v tamním univerzitním 
parku milence a v ubytovně pro uprchlíky u nádraží starého muže z Doněcka, jenž dlaň své manželky 
svíral tak vroucně, jako by se držel záchranného lana v rozvodněné řece. V čekárně na kyjevském 
hlavním nádraží jsem zahlédl zoufalé oči dívky, která vyprovázela milence nebo manžela do války, 
a v Malinovce v Žitomirské oblasti jsem potkal zasněného malíře březových lesů, který miloval Go-
gola a svoji ženu – volyňskou Češku. V dubnu mě pozvala domů právnička ve výslužbě, která plakala 
nad osudy dubenských Židů za II. světové války, Putina měla za Hitlera a manželovi podstrkávala na 
talíř další a další karbanátky, za něž muž láskyplně a hlasitě děkoval. V roubené chalupě v Roztoce v 
Zakarpatsku mě po tři dny hostil bodrý Ivan nakládanými hřiby, čerstvou smetanou a rozmačkanými 
brambory. Rozdělil by se i o poslední košili. 

Viděl jsem na Ukrajině i nenávist, partnerské ponižování nebo fyzické násilí, ve srovnání s láskou a 
dobrotou ale jen v nepoměrně malém množství. Ukrajina je kraj láskou požehnaný, a to navzdory 
citové devastaci a příkoří, kterými politikové po staletí devastovali ukrajinskou duši. Ukrajina je láska! 
A tu nelze vyhnat z hlavy, zakázat nějakým nařízením rodičů či staršího bratra nebo ji zničit zbraněmi.

На березі Дніпра в Дніпропетровську я знайшов серця, вирізані на корі, у місцевому універси-
тетському парку, — коханців, а в гуртожитку для переселенців біля вокзалу — старого чоловіка з 
Донецька, який долоню своєї дружини стискав так пристрасно, ніби тримався за рятівний канат 
у річці під час повені. У залі очікування на київському головному вокзалі я побачив безнадійні 
очі дівчини, яка проводжала коханого або чоловіка на війну, а в Малинівці Житомирської області 
я зустрів замріяного художника березових лісів, який любив Гоголя і свою дружину – волинську 
чешку. В Дубно мене запросила додому колишня юристка, яка плакала над долями дубенських 
євреїв у Другій світовій війні, Путіна вважала Гітлером і підкладала чоловікові на тарілку все 
нові й нові котлети, за що той з любов’ю голосно дякував. У дерев’яному зрубі в Розтоках на 
Закарпатті добродушний Іван три дні пригощав мене маринованими грибами, свіжою сметаною 
і картопляним пюре. Він поділився б і останньою сорочкою.

Я бачив в Україні також ненависть, приниження партнерів і навіть фізичне насилля, але порів-
няно з любов’ю та добротою в набагато меншій кількості. Україна – це країна, благословенна 
любов’ю, усупереч почуттєвому запустінню й образам, якими політики протягом століть спу-
стошували українську душу. Україна – це любов! А її не можна викинути з голови, заборонити 
наказом батьків чи старшого брата, не можна вбити її зброєю.

IVAN MOTÝL (1966)

OZVĚNY FESTIVALU "JEDEN SVĚT" V DNIPRU ВІДГУК ФЕСТИВАЛЮ «ОДИН СВІТ» У ДНІПРІ

ІВАН МОТИЛ (1966) 

básník, dramatik, publicista, editor поет, драматург, публіцист, видавець

2014
Dnipro

2014
Дніпро
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Jak bych mohl za dva dny poznat zemi, která je větší než Francie? Jak bych mohl za dva dny poznat 
město, kde se narodili spisovatelé tak rozdílní, jako Leopold von Sacher-Masoch nebo Stanisław 
Lem? Ze své cesty do Lvova a zpět si mohu vybavit jen pár letmých postřehů.

Ukrajinu vidím jako krásnou zemi plnou protikladů. Marnotratně oplývající bohatstvím, které někam 
záhadně mizí. S panenskou přírodou Karpat proti morové ráně Černobylu. S nádhernými prastarými 
chrámy v obležení klecí na lidi, postavenými z betonových panelů. 

Nejraději však vzpomínám na lidi, které jsem tady potkal. Milé a přátelské, talentované a inspirující, 
i když snad maličko zmatené ze světa, který už není tak jednoduchý jako za sovětského bezčasí. Taky 
mě těší, že spolu žijeme v míru, třebaže Ukrajina pejskovi mé rodné Československé republiky kdysi 
ukousla ocásek Podkarpatské Rusi. Dnes už naštěstí nejsme sousedé, takže nám nic nebrání, abychom 
se měli rádi.

Proto ti, milá Ukrajino, přeji mnoho zdaru i štěstí, a upřímně se těším, že tě jednou poznám trochu víc 
do výšky i hloubky.
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Як я можу за два дні ознайомитися з країною, більшою за Францію? Як я можу за два дні ознайо-
митися з містом, де народилися настільки різні письменники, як Леопольд фон Захер-Мазох чи 
Станіслав Лем? Зі свого шляху до Львова й назад у моїй пам’яті спливає лише кілька мимовільних 
спостережень.

Україна мені видається надзвичайно красивою країною, сповненою протилежностей. Марнотрат-
но заполоненою багатствами, які загадково кудись зникають. З незайманою природою Карпат 
проти морової виразки Чорнобиля. З прекрасними старовинними храмами, оточеними клітками 
для людей, побудованими з бетонних панелей.

Але більш за все мені подобається згадувати людей, яких я тут зустрів. Милі та доброзичливі, 
талановиті й надихаючі, навіть коли трохи збентежені від світу, вже не такого простого, яким він 
був у період радянської позачасовості. Я також радий тому, що ми всі разом живемо в мирі, хоча 
Україна колись відкусила у собаки моєї рідної Чехословацької Республіки хвіст Підкарпатської 
Русі. На щастя, сьогодні ми вже не сусіди, тому нам ніщо не заважає подобатись одне одному.

Саме тому, мила Україно, я бажаю тобі талану й щастя і щиро сподіваюсь на те, що одного разу 
дізнаюся про тебе трохи більше.

PETR STANČÍK (1968)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ПЕТР СТАНЧІК (1968) 

básník, prozaik, esejista a dramatik 

поет, прозаїк, есеїст та драматург 

2015
Lvov

2015
Львів
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Už během prvních kilometrů na Ukrajině cítíme jakýsi zvláštní závan čerstvého větru, silný, určující 
pocit svobody, na kterou jako bychom už pozapomněli, a proto jsme si ji také přestali představovat. 
Zapomenutá svoboda v nás nevyvolává nostalgii, zapomenutá svoboda do chvíle, dokud se s ní 
znovu nesetkáme, v našich představách neexistuje. Svoboda čerstvě podojeného mléka, svoboda 
nákupu od sousedů, svoboda přirozené krajiny, svoboda krávy volně se procházející po kruhovém 
objezdu, svoboda stát na místě a čumět, svoboda žít z mála a nebýt v tom sám, svoboda hrdinského 
gesta, svoboda být šťastný, svoboda ukouřit se k smrti, svoboda nemít co ztratit, svoboda neurčité, 
hluboce prožívané naděje. Všichni v autě si okamžitě odepínají pás. Možná tu svobodu nepřežijeme, 
ale než se tak stane, jsme ji bez váhání rozhodnuti žít.

Уже з перших кілометрів в Україні я відчуваю якийсь особливий подув свіжого вітру, сильне, ви-
значальне почуття свободи, про яку ми вже наче призабули, а тому й припинили її собі уявляти. 
Забута свобода не викликає в нас ностальгії, свобода, забута аж до того моменту, коли ми з нею 
зустрічаємося знову, не існує в нашій уяві. Свобода щойно видоєного молока, свобода купити 
щось у сусіда, свобода природних пейзажів, свобода корови, яка вільно гуляє серед кругового 
перехрестя, свобода стояти на місці і витріщатися, свобода жити з малого і не бути в цьому 
самотнім, свобода геройського жесту, свобода бути щасливим, свобода накуритися до смерті, 
свобода не мати що втрачати, свобода непевної глибоко затаєної надії. Всі в авто відразу відсті-
бають паски безпеки. Можливо, ми не переживемо цієї свободи, але поки так не сталося, ми без 
вагань хочемо її проживати.

IGOR MALIJEVSKÝ (1970)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ІҐОР МАЛІЄВСЬКИЙ (1970) 

básník, fotograf

поет, фотограф

2015
Lvov

2015
Львів
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Za posledních pár let jsem Ukrajinu navštívila několikrát – v roce 2014 jsem se zúčastnila mezinárodního 
knižního festivalu "Bookforum" ve Lvově, na který velmi ráda vzpomínám, protože jsem se tam setkala 
s milým přijetím profesionálního organizačního týmu i čtenářů. Ráda vzpomínám i na další příležitost 
navštívit toto krásné město, kterou jsem měla během literárního festivalu "Měsíc autorského čtení". 
Prošla jsem místní muzea a galerie, ochutnala šašlik, vareniky, samozřejmě ukrajinský boršč, a potkala 
se s autorkami a autory ze svého oboru (nejen s Ukrajinci, ale i s Čechy a Slováky) v "Dzyga" klubu, 
kde tehdy probíhaly autorské večery. 

Důležité a potěšující pro mne bylo setkání se spisovatelkou Oksanou Zabužko, v jejímž nakladatelství 
"Komora" vyšel můj román "Žítkovské bohyně". 

Velmi si vážím pozvání a následné péče, kterých se mi od organizátorů a partnerského Českého 
centra Kyjev dostalo, a velmi také oceňuji množství práce, která za tím vším byla vidět. Tým Českého 
centra na Ukrajině v posledních letech odvedl na úrovni česko-ukrajinských vztahů mimořádnou 
práci, za kterou bych tímto chtěla všem jeho členům v čele s ředitelkou Lucií Řehoříkovou poděkovat. 

Do budoucna se ještě těším na plánovaný almanach povídek, v němž vyjde mimo jiné i překlad mé 
povídky "Život a dílo baronky Mautnicové".  

Doufám, že se Českému centru bude i nadále dařit realizovat podobné projekty, které upevní česko- 
ukrajinskou kulturní spolupráci a vzájemné povědomí o našich zemích. Rozhodně držím pěsti! 

За останні роки я кілька разів була в Україні – у 2014 році брала участь у міжнародному книж-
ковому фестивалі "Bookforum" у Львові, про який згадую з радістю, тому що там мала справу 
з привітною професійною командою організаторів та читачами. Із радістю згадую й про наступ-
ну можливість відвідати це прекрасне місто, яка випала мені впродовж «Місяця авторських чи-
тань». Я пройшлася місцевими музеями та галереями, скуштувала шашлик, вареники і, звичайно 
ж, український борщ, зустрілася з авторками та авторами мого напряму (не лише українцями, 
але й чехами та словаками) в клубі «Дзиґа», де відбувалися читання.

Важливою та приємною була зустріч із письменницею Оксаною Забужко, у видавництві «Комо-
ра» якої вийшов мій роман «Житковські богині».

Дуже цінними для мене є запрошення та турбота Чеського центру в Києві, а також я щиро вдяч-
на за обсяг роботи, який бачила за цим усім. Упродовж останніх років команда Чеського центру 
в Україні виконала надзвичайну роботу на рівні чесько-українських взаємин, за що окремо хочу 
подякувати його працівникам на чолі з Луцією Ржегоржіковою.

Чекаю з нетерпінням запланованого альманаху оповідань, у якому має вийти переклад мого опо-
відання «Життя і творчість баронеси Маутніцової».

Сподіваюся, що Чеському центру в Києві буде й надалі до снаги реалізовувати подібні проєкти, 
які збагачуватимуть чесько-українську культурну співпрацю та взаємні знання про наші країни. 
Безумовно, тримаю кулаки!

KATEŘINA TUČKOVÁ (1980)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

КАТЕРЖІНА ТУЧКОВА (1980)

spisovatelka, kurátorka

письменниця, кураторка

2015
Lvov

2015
Львів
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Kraj okolo Lvova pro mne odedávna byl magickou krajinou: Brody Josepha Rotha, Drohobyč Bruna 
Schulze, Belz Jiřího Langera… Čekal jsem, že má cesta do Lvova před několika lety v rámci Měsíce 
autorského čtení dodá mým představám trochu skutečnosti, ale stalo se, že spíše posílila snovost té 
krajiny: jízda automobilem od polské hranice, jedno jediné odpoledne ve městě, které navíc nebylo 
možné věnovat bloudění ulicemi, pak ještě té noci návrat vlakem… Odvezl jsem si útržky obrazů: 
secesní fasády zalité mírným slunečním světlem, stromy v parku, pomník, káva v klubu… Útržky reality 
se od mého snění příliš nelišily a nakonec s ním za nějaký čas splynuly, už si nejsem jist, co jsem viděl a 
co jsem si vysnil. Z četby, z obrazů a ze vzpomínek vyrůstá pocit jedné jediné země, která se prostírá 
přes hranice několika států, snového Rakouska-Uherska, které se po zániku monarchie proměnilo v 
neviditelnou zemi ducha. Byly tu vždy nitky spojitostí mezi Prahou a tímto vzdáleným krajem, ať už to 
bylo osobní přátelství (Kafka a Langer) nebo příbuznost pocitů i způsobu jejich vyjádření: nedůvěra 
k velkým slovům a velkým ideám, humor, melancholie, úcta k malým věcem a schopnost vidět jejich 
snovou stránku... Neviditelná země pořád ještě žije, myslím, že jejím obyvatelem je i přítel Oleksandr 
Irvanec, kterého už jsem léta neviděl, nebo také Sofija Andruchovyč, jejíž román "Felix Austria" právě 
čtu – Ivano-Frankivsk je sice na fyzické mapě světa trochu jinde, ale není to daleko a na duchovní 
mapě je to docela blízko. Vím, že tradice, o které tu mluvím, není jediná ukrajinská tradice, a rád ještě 
poznám jiné, ale přece pro mne právě tenhle kout neviditelné země, který jsem navštívil jako ve snu 
a který jinak znám jen prostřednictvím slov, zůstane součástí domova.
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Місцевість біля Львова завжди була для мене магічним ландшафтом: Броди Йозефа Рота, 
Дрогобич Бруно Шульца, Белз Їржі Ланґера… Я чекав, що моя подорож до Львова декілька років 
тому в рамках «Місяця авторських читань» зробить цей образ трохи реалістичнішим, але вона 
радше зміцнила моє уявлення про цю країну: дорога автомобілем від польського кордону, пів дня 
у місті, за які, до того ж, було неможливо ним погуляти, та ще й повернення додому потягом тієї 
ночі. Я забрав із собою такі фрагменти: сецесійні фасади у спокійному сонячному світлі, дерева 
в парку, пам’ятник, кава в клубі… Реальність не дуже відрізнялася від мого уявлення, врешті, деякі 
моменти з нею злилися, і я вже не впевнений, що дійсно бачив, а що собі науявляв. Від читання, 
образів та спогадів зростає відчуття однієї-єдиної країни, яка простягається через кордони 
декількох держав, фантазійної Австро-Угорщини, які після розпаду монархії перетворилися 
на невидимий духовний край. Завжди був зв’язок між Прагою та цим віддаленим регіоном: чи 
особиста дружба (Кафка та Ланґер), чи взаємозв’язок почуттів та способів їхнього вираження — 
недовіра до голосних слів та великих ідей, гумор, меланхолія, повага до малих речей та вміння 
побачити їх з нового боку. Ця невидима земля ще жива, думаю, що її громадянином є і мій друг 
Олександр Ірванець, якого я вже багато років не бачив, або ще Софія Андрухович (її роман 
«Фелікс Австрія» зараз читаю). Івано-Франківськ на фізичній мапі світу розташований ніби деінде, 
але недалеко, а на духовній мапі — цілком близько. Я знаю, що традиції, про які тут говорю — не 
єдині в Україні, і я все ще хочу пізнати інші. Але все-таки для мене цей куточок невидимої країни, 
яку я відвідав ніби уві сні та яку знаю зі слів, залишиться частиною мого дому.

MICHAL AJVAZ (1949)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ" «МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

МІХАЛ АЙВАЗ (1949) 

spisovatel a překladatel письменник і перекладач

2015
Lvov

2015
Львів
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Byl jsem letos na Ukrajině poprvé – je to ostuda, ale snad se s tím dá ještě v příštích letech něco 
udělat. Bylo to pár dní ve Lvově, takže skutečně to bylo jen takové rychlé nahlédnutí. 

Ale léta mi je ta země, která se před lety, ve šťastné chvíli dějin, odloupla od toho sovětského masivu, 
kde si ji drželi jako svou služku a poddanou, sympatická a skoro bych řekl blízká. Z různých důvodů. 
Znal jsem třeba v 90. letech v Praze jednu kyjevskou intelektuálně založenou slečinku, říkal jsem jí 
dáma s psíčkem, neboť chodila s obrovským čau-čauem a opravdu vypadala jak z Čechova, a z té 
jsem v kavárnách tahal názory na ukrajinský problém a jeho řešení. Ptal jsem se třeba, proč ti velcí 
spisovatelé-Ukrajinci jako právě Gogol nebo Bulgakov přirozeně psali a snad i cítili rusky. A ona říkala, 
víš, být Ukrajinkou, to je taková tajná láska, romantická, ale nepraktická. Takže poučen pohledem 
slečny z Kyjeva jsem o to více oceňoval to rozhodnutí Ukrajinců milovat Ukrajinu prakticky a vážně, 
což reálně znamenalo odmítnutí možná i svůdného vábení splynout opět s tou nově se rozmachující 
říší na východě, s jejichž obyvatelstvem mají Ukrajinci samozřejmě mnoho společného, ale zároveň je 
něco podstatného dělí. Především tedy jiné dějiny, které patří k dějinám evropským, a kultura, kterou 
pro mě nyní reprezentují evropská jména spisovatelů jako Jurij Andruchovič a Oksana Zabužko.

A tak když jsem seděl v létě v jedné z těch mnoha výborných kaváren ve Lvově, cítil jsem, že se tu 
člověk může znovu zamilovat, i když třeba jen romanticky, což si člověk v mém věku užije nejlíp.

Цього року я був в Україні вперше – соромно, звісно, але сподіваюся, за наступні роки це 
вдасться виправити. Це було кілька днів у Львові, тож насправді я тільки швидко глянув одним 
оком.

Та вже багато років ця країна, яка в щасливий момент історії відкололася від радянського масиву, 
де її тримали за служницю і піддану, мені симпатична і навіть, сказати б, близька. З різних причин. 
Наприклад, у 90-х я був знайомий у Празі з однією київською інтелектуальною панянкою, я називав 
її «дама з собачкою», бо вона ходила з великим чау-чау і справді нагадувала героїню 
Чехова, і я в неї випитував у кав’ярнях погляди на українську проблему та її вирішення. 
Я запитував, наприклад, чому великі письменники-українці, як-от Гоголь чи Булгаков, зазвичай 
писали по-російськи, а мабуть, і почувалися так. І вона відповідала, що бути українкою – це така 
собі таємна любов, романтична, але не практична. Тож навчений думкою пані з Києва, я тим більше 
високо цінував рішення українців любити Україну практично і серйозно, що насправді означало 
відкинути, можливо, приємну звабу знову з’єднатися з наново посталою на сході імперією, 
з мешканцями якої українці, звісно, мають багато спільного, та водночас їх відокремлює щось 
суттєве. Насамперед, це інша історія, що належить до історії європейської, та культура, яку для 
мене уособлюють такі європейські письменники, як-от Юрій Андрухович чи Оксана Забужко.

Тож коли я сидів улітку в одній із чудових кав’ярень Львова, то відчував, що тут можна знову 
закохатися, хоча б і суто романтично, що для людини мого віку найкраще.

JIŘÍ PEŇÁS (1966)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ЇРЖІ ПЕНЯС (1966)  

novinář a literární kritik

журналіст і літературний критик 
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"Nedej se?" Možná, "bojuj?" Přemýšlel jsem, co vzkázat Ukrajině. Zemi, která je nám dál, ale jako 
by platilo, čím dál, tím blíž. Ovšem, pak to všechno začalo dávat smysl. Neposílám vzkaz Ukrajině. 
Posílám vzkaz, který bych řekl i České republice. Jen, překvapivě, přese všechny rozdíly, může znít 
stejně.

 

Evropa musí uslyšet Ukrajinu. Závisí na tom další osud Ukrajiny a bez nadsázky i její existence. Nechť 
aktuální kultura stane se pro Ukrajinu tím hlasem, který bude promlouvat k Evropě. Je to hlas zajímavý, 
sebejistý a svébytný, hlas, který si umí získávat sympatie. 

 

«Не здавайтеся?» Можливо, «боріться?» Я думав про те, чого побажати Україні. Країні, яка від нас 
далеко, але, як кажуть, чим далі, тим ближче. Зрештою, це все почало мати сенс. Я не посилаю 
побажання Україні. Посилаю побажання, яке міг би адресувати і Чеській Республіці. І воно, на 
диво, попри всі відмінності, може звучати так само.

Європа має почути Україну — від цього залежить подальша доля України і, без перебільшення, 
її існування. Нехай актуальна культура стане тим голосом України, який промовлятиме до 
Європи. Це голос цікавий, впевнений і самобутній, який вміє викликати до себе симпатію.

ONDŘEJ KOBZA (1979) ALEXEJ SEVRUK (1983) 

"POEZIOMAT" NA "KNIŽNÍM ARSENALU" PREZENTACE KNIHY PATRIKA OUŘEDNÍKA "EUROPEANA"

«ПОЕЗІЄМАТ» НА «КНИЖКОВОМУ АРСЕНАЛІ» ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ПАТРІКА ОУРЖЕДНІКА
"EUROPEANA"

ОНДРЖЕЙ КОБЗА (1979) ОЛЕКСІЙ СЕВРУК (1983)

kavárník, autor "poeziomatu" redaktor, překladatel, publicista

власник кафе, винахідник пристрою «поезіємат» редактор, перекладач, журналіст
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U nás doma se pořád žije minulostí, a tak je Lvov pro mě místo bitvy u Lvova na začátku první světové 
války. Možná právě v této bitvě se otcův strýc "strejda Ferda" ocitl v ruském zajetí. Vrátil se pak 
jako legionář a levičák. Rád jsem četl Josepha Rotha a představoval si Halič jako nejdivočejší část 
starého Rakouska, kde se mohlo stát cokoliv. Nejdivočejší a ovšem nejzajímavější, právě tak jsem Lvov 
očekával. A našel jsem město s energií, jakou mívala Praha v devadesátých letech. Nahlíželi jsme 
s přáteli do starých dvorů, na vlhká schodiště, do putyk a kaváren, ocitli jsme se i na pozemku blázince. 
Byli jsme snad všude, jenom u Masocha bylo plno, tak jsme se nemohli nechat sešvihat. Vše ostatní 
se nám vyplnilo.

Ano, víme, že tahle země je jednou nohou ve válce, že je tu obrovská korupce, že příměří na 
východě je křehké a vleklý konflikt stojí lidi životy. Neumíme o tom mluvit, moc jsme si zvykli na život 
nafrněného konzumenta. Chytáme se o to víc všech nadějných známek, i tak nepravděpodobných, 
jako je úspěšná reforma policie. S policií se ostatně potkáváme několikrát, když se pozdě večer 
bavíme moc nahlas. Jednání je přátelské a profesionální. Vůbec se tu dobře sedí a diskutuje po 
večerech. Pijeme Slavu Ukrajiny, tedy curacao s džusem, udělá to pak v panáku ukrajinskou vlajku. 
Kolem obchází básník Viktor Neborak, zvláštní postava. Netuším, co přesně píše, ale potkáváme ho 
ve Lvově všude.

Kamarádka ze Lvova nás doprovází do vesnice hned za Lvovem, kde bydlí s rodiči i prarodiči. Bavíme 
se jako všude ve Lvově směsí češtiny, slovenštiny a ruštiny, kupodivu to nějak funguje. Ne ovšem 
stoprocentně. Když nám kamarádka z mobilu čte ukrajinsky báseň Viktora Neboraka, jsme s naším 
slovanským esperantem samozřejmě v koncích.  Z rytmu a přednesu je ale jasné, že je to dobrá báseň.

Вдома у нас досі живе минуле, тож Львів для мене — це місце битви поруч на початку Першої 
світової війни. Може, саме в тій битві батьків дядько, «стрийко Ферда», опинився в російському 
полоні. Повернувся він уже легіонером і ліваком. Я любив читати Йозефа Рота й уявляв Галичину 
найбільш дикою частиною давньої Австрії, де могло трапитися що завгодно. Найдикішим і, звіс-
но ж, найцікавішим — саме таким я очікував побачити Львів. А побачив місто з енергією, прита-
манною Празі дев’яностих років. Ми з друзями заглядали до старовинних двориків, на відвологлі 
східці, до пивниць і кав’ярень, опинилися й на території божевільні. Мабуть, ми побували всюди, 
тільки в «Мазоха» було повно відвідувачів, тож ми не потрапили під батіг. Усе інше здійснилося.

Так, ми знаємо, що ця країна однією ногою у війні, що тут величезна корупція, що перемир’я на 
сході хистке, а тривалий конфлікт коштує людям життя. Ми не вміємо про таке говорити, ми 
занадто звикли до життя зарозумілих споживачів. Тож тим більше хапаємося за багатообіцяльні 
прикмети, хоч і такі сумнівні, як успішна реформа поліції. А втім, з поліцією зустрічаємося кілька 
разів, коли пізно ввечері веселимося надто голосно. Поводяться з нами по-дружньому й профе-
сійно. Узагалі вечорами тут добре сидіти й дискутувати. П’ємо «Славу Україні», тобто кюрасао із 
соком, який утворює в склянці український прапор. Поруч ходить поет Віктор Неборак, незви-
чайний персонаж. Без поняття, що саме він пише, але у Львові ми натрапляємо на нього всюди.

Подруга зі Львова відвозить нас до села біля самого Львова, де живе з батьками й дідусем та ба-
бусею. Спілкуємося, як і скрізь у Львові, сумішшю чеської, словацької та російської мов, на диво, 
це якось діє. Утім, не на сто відсотків. Коли подруга читала нам із мобілки вірш Віктора Неборака 
українською, з нашим слов’янським есперанто ми сіли в калошу. Але з ритму й виконання розу-
міємо, що вірш хороший.

KAREL KUNA (1970)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

КАРЕЛ КУНА (1970)

spisovatel, publicista

письменник, публіцист
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Na Ukrajině jsem byl podruhé v životě, v obou případech šlo o cestu dlouhou pouhých pár dní, 
navíc jsem viděl jen západ země, Lvov, takže těžko soudit. Mé dojmy ale byly s rozestupem několika 
let totožné a já na jejich základě dělám pro svoji potřebu tento závěr: Ukrajina je zemí tyranů, a v 
dohledné době tomu nebude jinak. Jsem si téměř jistý, že se nedožiju změny, za pár dekád se nezmění 
charakter ani její, ani můj… Někteří lidé by ji rádi viděli na západě, v Evropě, ale nejde to. Doporučuji 
vám, seznamte se s tamními básníky nebo s těmi, kdo dosáhnou na evropské granty. Dělají se svými 
lidmi totéž, co po staletí dělá vrchnost s bezzemky: tyranizují je, vláčí je za sebou. Jejich nástroji jsou 
předstíraná bojovnost a nabubřelé, prázdné emoce. Ta země by měla udělat sto kotoulů vzad nebo 
rychle začít válet z kopce sudy, abych ji dokázal vzít nevážně a vážně.

В Україні я був уже вдруге, і в обох випадках це була подорож всього на кілька днів, до того ж, я 
бачив тільки західну частину, Львів, тож робити висновки складно. Але мої враження на відстані 
кількох років були однаковими, й на підставі цього я роблю для себе такий висновок: Україна — 
це країна тиранів, і найближчим часом це не зміниться. Я майже впевнений, що не доживу, щоб 
побачити зміни, за кілька десятиліть ні її, ні мій характер не стане іншим… Дехто хотів би бачити 
її на Заході, в Європі, але це неможливо. Раджу вам познайомитися з тамтешніми поетами або 
з тими, що здобувають європейські ґранти. Вони зі своїми людьми чинять так само, як століттями 
робили феодали із безземельними: тиранують, тягнуть за собою. Їхні інструменти — напускна 
войовничість і роздуті, порожні емоції. Якби ця країна зробила сто обертів назад або покотилася 
шкереберть згори, то я б міг її сприймати, серйозно і несерйозно.

DAVID ZÁBRANSKÝ (1977) 

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ДАВИД ЗАБРАНСЬКИЙ (1977)

spisovatel

письменник
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V šestačtyřiceti letech první cesta na východ. Tedy cesta iniciační. Takovou nelze vykonat letecky 
či jiným teleportačním zařízením, nýbrž postaru, s důrazem na zasvěcující povahu cesty. Vlakem k 
polským hranicím a dále nočním autobusem: Katovice, Krakov, Řešov. V pět hodin ráno pak polsko- 
ukrajinská hranice. Šedivá mlha nad haličskými pláněmi a v povětří kalné svítání, ze kterého se noří 
podivné konstrukce silničního zastřešení, montované buňky se zářícími okny, temné škatule nejas-
ného účelu, do dálky roztažené betonové placy. S prvním stínem v uniformě též mrazivé déjà-vu, 
propad studnicí času o nějakých třicet let zpět. Dlouhé zpytavé pohledy polských policistů, nehybné 
vteřiny zírání do cestovních dokladů, tísnivý pocit nejasného provinění, se kterým jsem překračoval 
české hranice ještě deset let po jejich otevření. Naštěstí, jak zjistíme cestou zpět, osmotická membrá-
na je v tomto směru přeci jen prostupnější. Po hodině se autobus dává do pohybu. Konečně Ukrajina. 
Zbystříme až na předměstích Lvova. Město cizí a přece důvěrně známé. Nejen společnou rakousko- 
uherskou minulostí, ale hlavně přítomností. Po celé čtyři dny se nám to připomíná. Od prvního ran-
ního vdechnutí ostrého, smogem prosyceného vzduchu, až po unavené noční cesty z přeplněných 
klubů a náleven. Praha 90. let 20. století těsně po pádu komunismu. Šípková Růženka, která se právě 
probudila z temného spánku. V šatech ještě pomačkaných dlouhým ležením, ještě omotaná šlahouny 
planých růží, ale o to více plná energie, o to více spěchající dohnat, co zameškala v letech nehybnosti. 
Lvov žije a odhodlaně kráčí vpřed. Kam jeho cesta vede, je zatím těžko říct. Ale držíme palce. A roz-
hodně budeme tuto cestu sledovat. Něco nám říká, že jsme tu nebyli naposled. 

У сорок шість — перша поїздка на схід. Тобто ініціаційна поїздка. Таку не можна здійснювати 
літаком чи іншим телепортаційним пристроєм, а по-старому, з наголосом на посвятному харак-
тері подорожі. Поїздом до польського кордону, і далі нічним автобусом: Катовиці, Краків, Ряшів. 
О п’ятій ранку польсько-український кордон. Сіра мряка над галицькими полями, в повітрі — ка-
ламутне світання, з якого випливає дивна конструкція з дахом над трасою, збірні будки, з вікон 
яких ллється світло, темні коробки незрозумілого призначення, витягнуті в далечінь бетонні 
майданчики. І з першою тінню в уніформі морозне відчуття дежавю, провалювання в колодязь 
часу на якихось тридцять років назад. Довгі пронизливі погляди польських поліцейських, неру-
хомі секунди вдивляння в паспорти, гнітюче відчуття незрозумілої провини, з яким я перетинав 
чеський кордон ще десять років після його відкриття. На щастя, як з’ясовуємо по дорозі назад, 
осмотична мембрана в тому напрямку все-таки більш проникна. Через годину автобус рушає. 
Нарешті Україна. Ми роззираємося аж у передмісті Львова. Місто чуже, а проте близько знайо-
ме. Не тільки спільним австро-угорським минулим, а, в основному, сучасністю. Усі чотири дні 
в нас такі асоціації. Від першого вранішнього вдиху гострого, просяклого смогом повітря, аж до 
втомливого нічного шляху з переповнених клубів і пивниць. Прага 90-х років XX століття одразу 
після падіння комунізму. Спляча красуня, що тільки-но прокинулася з похмурого сну. У сукні, ще 
зім’ятій від довгого лежання, ще обвита пагонами диких троянд, але тим більше сповнена енергії, 
тим більше квапиться наздогнати те, що пропустила за роки непорушності. Але тримаємо за неї 
кулаки. І, безумовно, будемо стежити за її шляхом. Щось нам підказує — ми тут не востаннє.

VÍT JANOTA (1970)

ČESKÝ DECH: VÝSTAVA "ZNAMENÍ LVOVA"
A LITERÁRNÍ VEČER

ЧЕСЬКЕ ДИХАННЯ: ВИСТАВКА «ЗНАК ЛЬВОВА»
ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР

ВІТ ЯНОТА (1970) 
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Ukrajinu v mé mysli už v mládí utvářeli spisovatelé Ivan Olbracht románem "Nikola Šuhaj loupežník" 
a Isaak Babel svými "Oděskými povídkami". Zůstala mi po nich dodnes platonická láska k této 
pohádkové zemi.

Platonická proto, že na ni myslím mnohem častěji, než tam jezdím. Před třemi lety jsem s polskými 
přáteli běžel štafetu z Varšavy do Kyjeva (na první výročí Majdanu) a když jsem v noci probíhal 
jednou ukrajinskou vesnicí, doprovázelo mě několik psů. Žijí tam volně, tolerováni lidmi – to dnes 
už na západ od Ukrajiny možné není, domácí zvířata jsou tady pod kontrolou. Svoboda má zde stále 
přísnější pravidla.

Když jsem byl letos na podzim v Kyjevě, ohromil mne počet stánků s kávou (dobrou), pohozených 
po chodnících s ledabylou noblesou, počet restaurací (skvělých) a obchůdků, ohromila mne divoká 
energie města a jízda mého taxikáře, který se dokázal současně proplétat zácpou a téměř bez 
přestání troubit. V západní části Evropy už tento tvůrčí chaos nevidíte, svoboda je zde – v zájmu 
obyvatel – stále přísněji regulována.

Já vím, že si svým obdivem k živelnosti Kyjeva opět jen podvědomě potvrzuji svoji romantickou 
představu o Ukrajině. Velmi dobře vím, jak těžkým obdobím prochází, vím, jak nespravedlivě chudá 
je většina jejích obyvatel a jak ji drtí korupce.

Ale nemůžu si pomoct: ohromuje mne energie národa, který se dokázal vzepřít Rusku, což posiluje 
moji naději, že se dokáže vzepřít i korupci a že jednoho dne budeme společně v Evropské Unii 
přemýšlet o tom, jak naložit se svojí svobodou.

Україну в моїй уяві ще в юності витворили письменники Іван Ольбрахт романом «Микола Шугай, 
розбійник» та Ісаак Бабель своїми «Одеськими оповіданнями». Від них у мене до сьогодні зали-
шилася платонічна любов до цієї казкової землі.

Платонічна тому, що більше про неї думаю, ніж туди їжджу. Три роки тому я з польськими дру-
зями біг естафету з Варшави до Києва (на першу річницю Майдану), і коли вночі пробігав через 
одне українське село, мене супроводжувало кілька собак. Вони там живуть вільно, люди їх 
толерують — таке на захід від України вже неможливе, домашні тварини там під контролем. 
У свободи тут строгіші правила. 

Коли торік восени я був у Києві, мене вразила кількість кіосків із кавою (смачною), розміщених 
по тротуарах із недбалою аристократичністю, кількість ресторанів (чудових) і крамничок, вра-
зила дика енергія міста та їзда мого таксиста, що спромігся водночас пробиватися крізь затори 
і майже безперестанку сигналити. У західній частині Європи такого творчого хаосу ви вже не 
побачите, тут свобода — в інтересах мешканців — регулюється все суворіше.

Знаю, що захватом перед стихійністю Києва я знову несвідомо зміцнюю своє романтичне уяв-
лення про Україну. Дуже добре знаю, який важкий період вона переживає, знаю, як несправед-
ливо бідні більшість її громадян і як підточує її корупція.

Але нічого не можу з цим вдіяти: мене захоплює енергія народу, що зміг вчинити опір Росії, а 
це зміцнює мою надію, що зможе дати відсіч і корупції, і одного дня ми в Європейському Союзі 
будемо спільно думати над тим, що робити зі своєю свободою.

MARTIN M. ŠIMEČKA (1957) 

PREZENTACE KNIHY "DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ"

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ»

МАРТІН М. ШІМЕЧКА (1970)

spisovatel a novinář

письменник, публіцист
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2017
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Sofie mi nabízí procházku po Lvovu. Jsem nadšený. Obcházíme hotel, kde je na stěně podobizna 
Františka Xavera Mozarta. Jak se tu vzal Mozartův syn? A Sofie mi hned vysvětluje, že ve Lvově bylo 
v premiéře provedeno slavné "Requiem" Wolfganga Amadea. A opět jsme u dominikánského klášte-
ra, kde bylo za komunistů muzeum ateismu, nyní jsou tam dějiny religionistiky. 

Lvov není ani v noci přesvětlený pouličními lampami. Stojím u řecko-katolického kostela svatého 
Andreje, má jen spoře osvětlené sochy na portálu, bíle, v nikách oranžově. Obcházím chrám do stínu, 
vstupuju v pivnyj sad "Starhorod". Moc času do půlnoci nezbývá, přesto tu na trampolíně poskakují 
děti. Vzadu za chrámem je úplná tma, opodál rozpoznávám neuvěřitelně chudé pavlače, tam snad 
ani nikdo nemůže bydlet, v oknech není sklo, ale v bytech se spoře svítí a mihla se tam i silueta ženy. 

A rorýsové lítají ostošest. Křičí, krouží v hejnech. Rorýsové křičí stejně v Ostravě, v Košicích i ve Lvově. 
Nepotřebují překladatele. 

Míjím "Kinopalác" s reklamami na americké filmy. Spiderman a jiný odpad. Reklama v ukrajinštině mě 
pohoršuje, cítím, jak slovo «родина» (domov) či «країна» (vlast), které se váže k nějakému bezdu-
chému americkému akčnímu filmu, ponižuje tento posvátný jazyk. Braňte si svoji kulturu, Lvované, 
braňte ji před dekadentním Západem! Nevyměňte ji za přepych, který jen otupuje lidského ducha. 

V sedm hodin odjíždíme zpět do Košic. Opouštíme Lvov a široko daleko, kam až je vidět, kupí se nad 
krajem nádherné mraky. A znovu vjíždíme do Karpat. Oči se mi klíží, ale nesmím usnout. Kdo ví, jestli 
tudy ještě někdy v životě pojedu. 

Софія пропонує прогулятися Львовом. Сприймаю пропозицію із захватом. Проминаємо готель, 
де на стіні портрет Франца-Ксавера Моцарта. Як тут опинився син Моцарта? І Софія мені одразу 
ж пояснює, що у Львові на прем’єрі виконали знаменитий «Реквієм» Вольфганга Амадея. І знову 
ми біля домініканського монастиря, де за комуністів був музей атеїзму, а зараз — історії релігій.

Уночі у Львові не дуже багато світла. Стою біля греко-католицької церкви святого Андрія, на її 
порталі ледве освітлені статуї, білі, у нішах — оранжеві. Обходжу храм у бік тіні, заходжу в пивний 
сад «Старгород». До півночі залишається небагато, проте тут на батуті стрибають діти. Позад 
храму суцільна пітьма, віддалік я розпізнаю неймовірно бідні галереї житлового будинку, там же, 
напевно, ніхто й не живе, у вікнах немає скла, але в квартирах кволо світиться, мелькає жіночий 
силует.

Стрижі літають несамовито. Кричать, кружляють зграями. Ці птахи однаково кричать в Остраві, 
в Кошицях і у Львові. Перекладачів не потребують.

Проминаю «Кінопалац» із рекламами американських фільмів. «Спайдермен» та інший непотріб. 
Реклама українською мене обурює, відчуваю, що слова «родина» чи «країна», які пов’язали 
з якимось безживним американським бойовиком, принижують цю священну мову. Захищайте 
свою культуру, львів’яни, захищайте її від декадентського Заходу! Не проміняйте її на розкіш, яка 
лиш притуплює людську душу.

О сьомій виїжджаємо назад до Кошиць. Покидаємо Львів, і ген-ген, скільки сягає зір, над гори-
зонтом збираються прекрасні хмари. Знову в’їжджаємо в Карпати. У мене злипаються очі, але 
забороняю собі спати. Хтозна, чи колись ще поїду цією дорогою.

ROMAN SZPUK (1960) 

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

РОМАН ШПУК (1960) 

spisovatel, kreslíř, fotograf

письменник, художник, фотограф

2017
Lvov

2017
Львів
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Nejprve jsem vystoupila v industriálním prostoru "IZONE", kde jsem mluvila zejména o své tvorbě na 
poli performance. Náladou mi "IZONE" připomněl zaniklé "Karlin Studios" v Praze. Od vstřícného a 
otevřeného provozovatele prostoru jsem se dozvěděla o expozici v "PinchukArtCentre", kam jsem se 
hned druhý den vypravila. Překvapilo mě, že před vstupem jsou návštěvníci kontrolováni detektorem 
kovů a je třeba odevzdat fotoaparáty, přitom mobilem fotit lze. Dalším zásadním rozdílem bylo 
množství návštěvníků – galerie byla plná. Ne, nebyla vernisáž. Mezi přítomnými převažovali mladí 
lidé, ale potkala jsem zde všechny generace, a všichni se o vystavená díla umělců světových jmen 
živě zajímali. S menším nadšením jsem se setkala na výstavě současného ukrajinského umění o patro 
výše, tam už byla jen mladá generace.

Podobné překvapení jsem zažila na bleším trhu na Petrivce. Tento na naše poměry velký bleší trh 
(jedna ulice se táhne kilometry a končí v blátě u železniční trati) je z větší části věnován knihám. 
Knihám! Jsou zde různí knihkupci, samotná nakladatelství nebo stánky zájmových skupin. Ukrajina 
má ráda literaturu! A zdálo se mi, že opravdu ráda, ne jen tak, jako u nás, aby se neřeklo. Tento trend 
se ostatně ukázal i při mém autorském čtení v klubu "Paliturka" ve dvorním traktu přímo na hlavní třídě. 

Celkově svůj pobyt hodnotím jako velmi inspirativní, ráda bych zmínila skvělou spolupráci s Českým 
centrem, které pohotově vyřešilo všechny provozní nepříjemnosti.

Спочатку я виступила в індустріальному просторі "IZONE", де говорила, зокрема, про свою 
творчість у сфері перформансу. Атмосфера "IZONE" мені нагадала занепалий комплекс "Karlin 
Studios" у Празі. Від привітного й відвертого співробітника цього простору я дізналася про 
експозицію в "PinchukArtCentre", куди я подалася одразу ж наступного дня. Мене здивувало, 
що на вході відвідувачів перевіряють детектором металу і що треба віддавати фотоапарати, при 
цьому на мобільний фотографувати дозволено. Інша суттєва риса — це кількість відвідувачів, 
галерея була повна. Ні, це не був вернісаж. Поміж присутніх переважала молодь, але траплялися 
представники всіх поколінь, і всі жваво цікавилися виставленими творами митців світового рівня. 
Менше ентузіазму я побачила на виставці сучасного українського мистецтва на поверх вище, 
там була вже сама молодь.

Подібний подив я пережила й на блошиному ринку на Петрівці. Цей великий, як на наше 
розуміння, ринок (одна вулиця тягнеться кілометрами й закінчується болотом біля залізничних 
колій) здебільшого відведено під книжки. Книжки! Тут різні книготорговці, окремі видавці чи 
намети зацікавлених груп. Україна любить літературу! І мені здається, що справді любить, а не 
так, як у нас, про людське око. До речі, цей тренд проявився і на моєму авторському читанні 
в клубі «Палітурка» у дворику прямо біля головного проспекту.

Загалом можу сказати, що перебування тут принесло багато натхнення. Хочу відзначити чудову 
співпрацю з Чеським центром, який швидко вирішив неприємні організаційні питання.

JANA ORLOVÁ (1986)

ARTIST TALK V GALERII "IZONE" ARTIST TALK В ГАЛЕРЕЇ "IZONE"

ЯНА ОРЛОВА (1986) 

básnířka a performerka поетеса й перформерка

2017
Kyjev

2017
 Київ
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V souvislosti s Ukrajinou se mi vybaví ze všeho nejdřív tohle: sedíme asi před osmi lety s kamarádem 
Alexem v takovém příjemném parčíku, pijeme lahvové pivo a posloucháme, jak se poblíž obřího 
nehezkého monumentu hádá milenecký pár. Sedíme a povídáme si o ukrajinské literatuře. Alex je 
dnes vynikající spisovatel, ale tenkrát pracoval ještě jako překladatel.

V našem apartmánu se s ním vydržet nedalo. Ivan Martin Jirous tam už tři dny vařil boršč. Já ty 
Ukrajince naučím, jak se to dělá, prohlásil hned první večer (to samé řekl o něco dříve o pití vodky). 
Když se mě později na milém dýchánku, kde se v kroužku u kávy recitovaly špatné básně jakýchsi 
místních básníků (toužil jsem slyšet Andruchovyče, Žadana, Tarase Prochaska – a oni na nás vytáhli 
pohrobky minulého režimu a jejich písně o lučním kvítí), ptali, koho mám z české současné poezie 
nejradši, musel jsem s vědomím třech posledních Jirousových sbírek přiznat, že jeho. Nebylo to na 
tom místě lehké – Jirous mezitím opodál házel po těch dobráckých básnících jejich knihami a řval jim 
do tváře básně Tarase Ševčenka, aby jim vysvětlil, co považuje za kvalitní poezii. 

Odvezli nás pak do naší rezidence, s nezbytnou mezizastávkou u "našeho" kiosku, kde Jirous dojatě 
krmil místní zatoulané kočky. Jakmile se doma usadil na balkoně a zmožen všemi těmi dobrodružstvími 
začal dřímat, utíkali jsme s Alexem, co nejdál to šlo. Trochu se projít, nadechnout se čerstvého 
večerního vzduchu. A tak jsme došli až do toho hezkého parku, a tam na lavičce zaposlouchaní do 
vzdálené milenecké hádky (v hlavě mi bůhví proč zněly Jirousovy verše "nauč se podávat nůž i tágo"), 
seděli jsme tam jak stěhováci po šichtě, v těžkých rukou těžké lahváče a povídali jsme si dlouho do 
noci. Doma na plotně mezitím zlověstně bublal boršč. A ten park, jak mi Alex později vysvětlil, se 
jmenoval Babin Jar.

Асоціації з Україною в моїй голові такі: сидимо щось із вісім років тому з моїм другом Алексом в 
такому затишному маленькому парку, п’ємо пляшкове пиво та слухаємо, як поблизу величезного 
негарного монумента свариться закохана пара. Сидимо та говоримо про українську літературу. 
Алекс – сьогодні видатний письменник, але тоді ще працював перекладачем.

У наших апартаментах ми не витримали. Іван Мартін Їроус там уже три дні варив борщ. «Я навчу 
українців, як це робиться», — виголосив ще в перший вечір (щось подібне сказав раніше про 
пиття горілки). Коли мене пізніше на чудових посиденьках, де в колі за кавою декламували 
погані вірші якихось місцевих поетів (я хотів чути Андруховича, Жадана, Тараса Прохаська, а 
вони на нас звалили дітей мертвого режиму та їхні віршики про луговий квіт), запитали, хто мені 
найбільше подобається в сучасній чеській поезії, я, ознайомлений із трьома останніми збірками 
Їроуса, був змушений визнати, що він. Там було нелегко — Їроус тимчасом збоку кидався в тих 
добродушних поетів їхніми ж книжками й кричав їм в обличчя вірші Тараса Шевченка, щоб 
роз’яснити їм, що він вважає хорошою поезією.

Нас потім відвезли до резиденції, із необхідною зупинкою біля «нашого» кіоску, де Їроус 
зворушено годував місцевих бродячих котів. Як тільки він сів удома на балконі і, змучений усіма 
цими пригодами, почав дрімати, ми з Алексом утекли якнайдалі. Трохи пройтися, подихати 
свіжим вечірнім повітрям. І так ми дійшли аж до того гарного парку, і на лавці, прислухаючись до 
сварки закоханих поодаль (у голові мені бозна-чому звучав вірш Їроуса «навчися подавати ніж 
і кий»), ми сиділи, наче вантажники після зміни, важкі пляшки пива у важких руках, і довго, до 
ночі, розмовляли. Тим часом удома на кухонній плиті зловісно булькав борщ. А той парк, як мені 
пізніше розповів Алекс, називався Бабин Яр.

MAREK ŠINDELKA (1984) 

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

МАРЕК ШІНДЕЛКА (1984)

spisovatel

письменник 
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Do Kyjeva jsem jel s přesvědčením, že je Ukrajina zemí plnou skvělých lidí. České centrum se o mě 
perfektně postaralo. Největší dojem ve mně zanechala úžasná galerie "PinchukArtCentre", která se 
dle mého názoru řadí to první ligy institucí, které se věnují vystavování současného umění. Musím 
přiznat, že něco takového jsem na Ukrajině vážně nečekal. A ještě se mi tady líbí prolínání vysokých 
obytných budov se starší nízkou zástavbou.

Děkuji všem studentům, kteří přišli na moje přednášky a na lekce v konverzačním klubu, kterých 
jsem se zúčastnil. Také bych chtěl zmínit, že mi tu moc chutnalo jídlo. Hlavně topinky s česnekovým 
sádlem, boršč s takovými buchtičkami a rostbíf s tuňákovou omáčkou. Pardon, možná bych neměl 
psát recenzi na Kyjev před večeří.

Abych to shrnul. Ukrajina je dle mého názoru úžasná. Nevylučuji ale, že je můj dojem podmíněn 
setrváním v internacionální sociální bublině studentů, vysokoškoláků a netrpících lidí obecně. 
Kdybych se dal do řeči s některou "bábuškou" s taškou na kolečkách nebo s nějakým vojákem (viděl 
jsem jich tu cca 20), mohl bych poznat Ukrajinu i jinak. Nevadí. Rád jsem vyměnil komplexitu možných 
pohledů za výbornou kávu v nejvyšším patře galerie. Je škoda, že z té Ukrajiny pořád někdo ukrajuje. 
Koupil jsem si na tržišti vyšívanku a budu ji hrdě nosit. Moje žena si myslí, že je to postkoloniální, mně 
to přijde pěkný.

Pravoslavná mše je skvělá šou!

В Україну я їхав уже із враженням, що тут живуть чудові люди. Чеський центр про мене добре 
попіклувався. Найбільше враження на мене справила прекрасна галерея "PinchukArtCentre", 
яка належить, на мою думку, до першої ліги інституцій, що займаються виставками сучасного 
мистецтва. Мушу визнати, що в Україні я такого побачити не очікував. А ще мені сподобалось 
поєднання нових висоток із давньою низькою забудовою. 

Хочу подякувати усім студентам, котрі прийшли на мої лекції та до розмовного клубу, де я також 
брав участь. Ще я б хотів зазначити, що тутешня їжа мені дуже смакувала. Особливо грінки з 
салом та часником, борщ із особливими булочками та ростбіф із тунцевим соусом. Пробачте, 
мабуть, не варто було писати відгук про Київ до вечері.

Якщо коротко, то Україна, на мою думку, прекрасна. Проте не виключаю, що мої враження 
зумовлені перебуванням у міжнародній соціальній бульбашці учнів, студентів і загалом людей, 
які не бідують. Якби я заговорив із якоюсь «бабцею» із сумкою на коліщатах чи з якимось 
військовим (бачив їх там близько 20), то пізнав би Україну з іншого боку. Ну та нічого. Я з радістю 
проміняв комплексність можливих поглядів на відмінну каву на найвищому поверсі галереї. 
Шкода, що від України хтось постійно щось відриває. Купив собі на базарі вишиванку і буду її 
носити з гордістю. Моя дружина вважає, що це ознака постколоніальності, але я думаю, що це 
красива річ.

Православна церква — чудове видовище!

PETR TUREČEK (1990)

PREZENTACE KNIHY "VLASY SE VRACÍ" ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ВОЛОССЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ»

ПЕТР ТУРЕЧЕК (1990) 

autor literatury pro děti, grafický designér дитячий письменник, графічний дизайнер
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Kyjev

2017
 Київ
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Není cesta k poznání jiných zemí a lidí vždy jednoduchá, ale ve Lvově jsem strávil měsíc jako učitel 
češtiny a tři dny na autorském čtení, během kterých jsem takřka nespal, abych neztrácel čas – snad 
tedy mohu říct, co si myslím a co jsem si myslel o Ukrajině a Ukrajincích.

Když jsem před pár lety trávil měsíc ve Vídni a město i celé Rakousko si náramně pochvaloval, varovali 
mě místní, abych nejezdil na venkov a najmě tam, pro Boha, s nikým nemluvil – prý abych si nezkazil 
obrázek o Rakušanech. Ve Lvově jsem to risknul, byť jsem poznal jen dvě venkovská stavení v Haliči 
a jedno v "naší" Podkarpatské Rusi. Poznal jsem o kousek víc, ale to, co jsem zažil, změnilo můj postoj 
k Ukrajině. 

Jak to říct, budu upřímný, Ukrajina mi byla ukradená. Zajímala mě Velká Británie, její tajná válka proti 
Francii a Německu, zajímalo mě, co na to Polsko – a ruská poesie, která oproti té současné anglické 
má občas koule. Nicméně Lvov byl perlou císařství, slavné a ztracené město, a proto jsem šel na 
Ukrajinu poprvé, na jaře. 

A pak se to všechno semlelo. Procházky městem, návštěvy galerií, popíjení horilky na venkově s 
kamarády, pití piva ve městě s přáteli – ale přitom to není tak veliký rozdíl! 

Nebavil jsem se jen s básníky a podobným výkvětem společnosti, ale i prostými týpky a vojáky, kterých 
jsem se samozřejmě neptal, z jakého pluku jsou a kolik má jejich rota vojáků. A jednoruký desátník mi 
o válce řekne víc než nadšený intelektuál ze Lvova. Ano, líbí se mi jejich vlastenecké nadšení. I když 
to právě není ten vítr, který Ukrajinu uzdraví. 

Když jsem učil své studenty česky, každý měl ambici vzít draka do Čech a na Moravu. To chápu, 
rozumím tomu v jiné době, ale když vlast ovinou takový mraky, je to také útěk.

Ale co říci: bylo mi ctí a národním svátkem ve Lvově učit a číst, kdykoli se na Ukrajinu rád vrátím, i když 
prý ta země podivínům nepřeje.

Шлях до пізнання інших країн та людей не завжди легкий, але у Львові я провів місяць як викладач 
чеської і три дні на авторських читаннях, протягом якого майже не спав, щоб не втрачати часу — 
тож, мабуть, тепер можу сказати, що думаю й думав про Україну та українців.

Коли кілька років тому я провів місяць у Відні й розхвалював місто й цілу Австрію на всі боки, 
місцеві мене попереджали, щоб я не їхав у села та особливо щоб там, заради Бога, ні з ким 
не говорив — мовляв, щоб не зіпсувати собі враження про австрійців. У Львові я ризикнув це 
зробити, хоча побував тільки у двох сільських будинках на Галичині та в одному на «нашій» 
Підкарпатській Русі. Я дізнався трохи більше, але те, що я пережив, змінило моє ставлення до 
України.

Як би це сказати: якщо чесно, то Україну в мене украли. Мене цікавила Велика Британія, її таємна 
війна проти Франції й Німеччини, мене цікавило, що про це думає Польща — і російська поезія, 
у якої, на відміну від сучасної англійської, часом є «яйця». І все-таки Львів був перлиною імперії, 
знаменитим і втраченим містом, тому я й вирушив до України вперше, навесні.

І так усе це трапилося. Прогулянки містом, відвідування галерей, розпивання горілки в селі 
з приятелями, пиво в місті із друзями, але водночас різниця не така вже й велика!

Я спілкувався не тільки з поетами та подібною до них елітою суспільства, а й із простими хлопцями 
й військовими, яких я, звісно, не розпитував, з якого вони полку та скільки солдатів у їхній роті. 
І однорукий молодший сержант мені про війну скаже більше, ніж натхненний інтелектуал зі 
Львова. Так, мені подобається їхнє патріотичне натхнення. Хоча це й не той свіжий подув, що 
має зцілити Україну.

Коли я навчав своїх студентів чеської мови, в кожного з них були амбіції дати тягу в центральну 
Чехію чи на Моравію. Це зрозуміло, я міг би це збагнути за інших часів, але коли Батьківщину 
огортають такі хмари, то це втеча.

Що й казати: мені було честю і святом навчати й читати свої твори у Львові, колись я залюбки ще 
раз приїду в Україну, хоча ця країна нібито й не вітає диваків.

PATRIK LINHART (1975)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ПАТРІК ЛІНГАРТ (1975)

básník, esejista, performer a výtvarník

поет, есеїст, перформер і художник
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Je to "příběh", který letos vyprávím pořád dokola, bezmála na potkání.

Byl jsem na Ukrajině v roce 1988, když ještě byla součástí Sovětského svazu. Byla to zkušenost s 
jiným světem, proti kterému se československá normalizační přítomnost jevila jako výhra. Brzy 
nato přišel rozpad Sovětského svazu. Ukrajina se osamostatnila; a za tuto zdánlivou svobodu 
tvrdě zaplatila. Tisíce Ukrajinců přicházejících v první půli 90. let do Československa, aby 
tu – převážně načerno – vykonávaly v nedůstojných podmínkách podřadné profese, byly 
důsledkem téměř naprostého zhroucení ukrajinské ekonomiky navázané do té doby pupeční 
šňůrou k Moskvě. Šikovný a chytrý letecký technik Vasyl Ňahaj byl šéfem party, která předělávala 
můj nově koupený dům v Kunštátě... A dost mi o těch pohnutých časech vyprávěl. 

Na Ukrajinu jsem se tak vrátil po třiceti letech, když mi letos vyšla v ukrajinském překladu knížka 
Jeden z milionu. A musím hned předeslat, že "pomajdanská" Ukrajina má tady u nás v Brně velmi 
dobrou pověst. A přesto byla má představa o tom, kam jedu, determinovaná třicet let starým zážitkem 
i Vasylovým vyprávěním o ekonomické katastrofě. Takže těch několik dní strávených v Kyjevě a ve 
Lvově pro mě bylo velkým pozitivním šokem. Je mi jasné, že největší a "nejzápadnější" ukrajinské 
město nejsou dokonalým obrazem a odrazem celé Ukrajiny, ale stejně jsem se nechal velice rád 
strhnout energií, kterou Ukrajina těchto dní oplývá. Při všech obrovských problémech, kterým 
Ukrajina čelí, je vidět, jaký pokrok v zemi nastal už v poměrně krátké době. Je vidět, že aktivita a živý 
zájem o budoucnost země zvláště u množství mladých lidí je dosud nesena čerstvě porevolučním 
étosem i patosem; současná Ukrajina se tak docela podobá naším devadesátkám, se vším dobrým i 
horším, co ta legendární léta přinesla. 

Це «історія», яку я цього року постійно розповідаю майже всім, кого зустріну.

Я був в Україні 1988 року, коли вона ще входила до Радянського Союзу. Це був досвід іншого 
світу, проти якого чехословацька нормалізаційна реальність здавалася виграшною ситуацією. 
Невдовзі потому Радянський Союз розпався. Україна стала незалежною; і тяжко заплатила 
за цю примарну свободу. Тисячі українців, що прибували в першу половину 90-х років до 
Чехословаччини, щоб тут — переважно нелегально — виконувати в принизливих умовах 
другорядну роботу, були наслідком майже колапсу української економіки, доти  пуповиною 
прив’язаної до Москви. Вправний і розумний авіатехнік Василь Нягай був бригадиром робітників, 
які ремонтували мій тоді недавно куплений будинок у Кунштаті… він мені розповів чимало про 
ті неспокійні часи.

В Україну я повернувся через тридцять років, коли цього року в українському перекладі вийшла 
моя книжка «Один із мільйона». Одразу хочу сказати, що в «післямайданної» України тут, у Брно, 
дуже хороша репутація. А проте моє уявлення про те, куди я їду, було визначене досвідом 
тридцятилітньої давності та Василевими розповідями про економічну катастрофу. Тож тих кілька 
днів, проведених у Києві та Львові, стали для мене великим позитивним шоком. Я розумію, що 
найбільше і «найзахідніше» з українських міст не є досконалою картинкою та віддзеркаленням 
усієї країни, але все одно я з радістю занурився в енергію, якою Україна шумує в ці дні. Попри 
всі величезні проблеми, з якими Україна опинилася віч-на-віч, видно, який поступ відбувся 
тут за доволі короткий період. Видно, що активність і жваве зацікавлення майбутнім країни, 
зокрема у значної частини молоді, досі на хвилі свіжого пореволюційного етосу й патосу; сучасна 
Україна цілком схожа на наші дев’яності, з усім добрим і злим, що принесли ті легендарні роки.

MARTIN REINER (1975)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ" «МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

МАРТІН РАЙНЕР (1975)

prozaik, vydavatel a organizátor kulturních akcí прозаїк, видавець та організатор культурних подій
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Poprvé jsem o Ukrajině slyšela kdysi dávno v dětství od babičky, ale ona používala název Podkarpatská 
Rus. Můj děda byl ve dvacátých letech dvacátého století na vojně v Chustu a babička ho tam navštívila. 
Vyprávěla o krásné krajině, ale k té vzpomínce se pojil i smutek – jela tam proti vůli svého tatínka, a on 
v té době náhle zemřel, nestihla se s ním ani rozloučit.

Mnohem víc byla s Ukrajinou spjatá moje maminka, spisovatelka Hana Pražáková. Vystudovala na 
Karlově univerzitě v Praze češtinu a ukrajinštinu a z ukrajinštiny překládala – v šedesátých letech 
20. století hlavně válečné knihy. 

Já sama jsem se na Ukrajinu poprvé podívala až v září 2017, kdy se ve Lvově konal světový kongres 
PEN klubu. Ve Lvově je snadné propadnout rakousko-uherské nostalgii a ve zdejších kavárnách a 
kostelích se cítit jako v Terstu nebo ve Vídni, ale vojáci na ulicích a staré ženy modlící se na náměstí 
za odvrácení války s Ruskem svědčí o tom, že dnešní Ukrajina se potýká se zcela jinou říší.

Já jsem ale měla to štěstí, že jsem se díky Českému centru mohla setkat se studenty bohemistiky 
na lvovské univerzitě. Při semináři jsme překládali úryvek z mé knihy "Měj mě rád/a" a pro mě (a 
snad i pro studenty) to byl moc hezký a zajímavý zážitek, ráda na to slunečné odpoledne ve Lvově 
vzpomínám. Stejně jako na celý Lvov – krásné město ve složité době. Вперше про Україну я почула колись у дитинстві від бабусі, але вона називала її Підкарпатська 

Русь. Мій дідусь був у 20-х роках ХХ ст. на війні в Хусті, а бабуся туди до нього їздила. Розповідала 
про красиву місцевість, але ті спогади повні й суму: туди вона їхала проти волі батька, і він тоді 
раптово помер, вона не встигла з ним попрощатись.

Більше з Україною пов’язана моя мама, письменниця Гана Пражакова. Вона вивчала в Карловому 
університеті чеську та українську мови і перекладала з української в 60-х роках ХХ ст. військові 
книги.

Сама я Україну вперше побачила аж у вересні 2017 року, коли у Львові проходив світовий 
конгрес ПЕН-клубу. У Львові легко впасти в австро-угорську ностальгію, а в місцевих кав’ярнях 
та костелах почуваєшся, як у Відні чи Трієсті, але військові на вулицях та старі жінки, які моляться 
за припинення війни з Росією, свідчать, що нині Україна зіткнулася з іншою імперією.

Мені пощастило, що завдяки Чеському центру я змогла зустрітися зі студентами богемістики 
у Львівському університеті. На семінарі ми перекладали уривок з моєї книжки «Люби мене», 
і для мене (можливо, для студентів теж) це було приємним досвідом, я з радістю згадую про цей 
сонячний день у Львові. Як і цілий Львів – красиве місто у складні часи.

MARKÉTA HEJKALOVÁ (1960)

SEMINÁŘ PEN KLUBU

СЕМІНАР ПЕН-КЛУБУ

МАРКЕТА ГЕЙКАЛОВА (1960) 

spisovatelka a překladatelka

письменниця і перекладачка
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Mé první setkání s ukrajinským prostředím proběhlo více než přívětivě. Nejen bohemisté mají o 
literaturu zájem. A ten v mnohém převyšuje zájem, na který jsme zvyklí z České republiky. 

Opilost tentokrát způsobila poezie, která prostoupila všechna těla v kavárně "Urban Space", až jsme 
se všichni stali tělem jedním. A to tělo je určitě ženské a jmenuje se Ukrajina.

Моя перша зустріч з українським середовищем минула більш ніж привітно. Не тільки богемісти 
цікавляться літературою. І цей інтерес набагато перевищував той, до якого ми звикли в Чеській 
Республіці.

Сп’яніння цього разу спричинила поезія, яка наповнила присутніх у кав’ярні "Urban Space", поки 
ми всі не стали єдиним тілом. І тіло це, без сумніву, жіноче й називається Україна.

 

TOMÁŠ ČADA (1985) TOMÁŠ TLAPA (1987) 

VEČER SOUČASNÝCH ČESKÝCH AUTORŮ
V IVANO-FRANKIVSKU

VEČER SOUČASNÝCH ČESKÝCH AUTORŮ
V IVANO-FRANKIVSKU

ВЕЧІР СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ АВТОРІВ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

ВЕЧІР СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ АВТОРІВ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

ТОМАШ ЧАДА (1985) ТОМАШ ТЛАПА (1987)

spisovatel, básník spisovatel

письменник, поет  письменник
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"Good luck!" Pronesl celník, když jsme přejížděli hranice mezi Polskem a Ukrajinou. Paradoxně jsem 
si z Ukrajiny přivezl díky našim kamarádům víc Ameriky než kdy předtím z nějakého místa. Kdo by to 
byl řekl. Přemýšlel jsem o tom, že bych náš výlet přirovnal k tomu do Vegas a řekl: "Co se stane na 
Ukrajině, to tam taky zůstane." Ale na to si mě Ukrajina moc vzala.

ŠIMON LEITGEB (1996)

VEČER SOUČASNÝCH ČESKÝCH AUTORŮ
V IVANO-FRANKIVSKU

spisovatel, organizátor literárních setkání

2017
Ivano-

Frankivsk

"Good luck!" — мовив прикордонник, коли ми переїжджали кордон між Польщею та Україною. 
Незбагненно, але завдяки нашим приятелями я з України привіз більше Америки, ніж досі 
привозив із будь-якого місця. Хто б міг подумати. Я думав, що нашу поїздку можна прирівняти 
до поїздки у Вегас, і сказав: «Що сталося в Україні, там і залишиться». Та тільки Україна забрала 
собі багато мене. 

ВЕЧІР СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ АВТОРІВ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

ШІМОН ЛАЙТҐЕБ (1996)

письменник, організатор літературних зустрічей

2017
Івано-

Франківськ
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До Києва я летів на початку червня 2018 року на запрошення місцевого Чеського центру, а перед 
цим мені вдалося побачити у будапештському Музеї Людвіґа виставку сучасного українського 
мистецтва "Permanent Revolution". Картини неспокійної історії України за останні три десятиліття, 
представлені тривожним модерним мистецтвом, значною мірою «підготували» мене до того, як 
сприймати сучасну ситуацію в цій країні. За короткий період перебування в Києві я помітив 
виразно позитивну динаміку, яка віддзеркалювалася, наприклад, у винятковій атмосфері 
фестивалю «Книжковий Арсенал», який я відвідав. Тоді як в інших, західних постсоціалістичних 
країнах нині переважає цинізм і безсумнівна покірність, в Україні ніби попри усі сучасні проблеми 
люди ще мають багато оптимізму і надії на те, що майбутнє може бути щасливим.

Можливо, це не суто перманентна революція, а скоріше відчуття відповідальності, яке випливає 
з подій близького  минулого, що не дозволить заснути на лаврах або скотитися в пасивність. 
З нашої перспективи сучасній Україні можна в чомусь позаздрити, її переконанню, що речі ще 
можна змінити на краще і що за свободу та незалежність варто боротися. Портрети мертвих 
з Майдану, котрі оточують головну київську площу, ще не вицвіли.

«КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ»

КАРЕЛ ВЕСЕЛИЙ (1976)

публіцист і письменник

2018
Київ

Do Kyjeva jsem letěl na začátku června 2018 na pozvání místního Českého centra a těsně předtím 
jsem měl příležitost vidět v budapešťském Ludwig Musfzáeum výstavu současného ukrajinského 
umění "Permanent Revolution". Obrazy z neklidných dějin Ukrajiny posledních tří dekád přetavené 
v znepokojující moderní umění mě do jisté míry "předpřipravily" na to, jak vnímat současnou situaci 
v této zemi. V Kyjevě jsem si během krátkého pobytu všiml výrazné pozitivní dynamiky, která se 
zrcadlila třeba ve výjimečné atmosféře knižního festivalu Arsenal, který jsem mohl navštívit. Zatímco 
v jiných postsocialistických zemích směrem na západ nyní převládá cynismus a jistá rezignace, na 
Ukrajině jako kdyby přes všechny současné problémy ještě měli dost optimismu a naděje v to, že 
budoucnost může být šťastná.

Možná to není přímo permanentní revoluce, ale spíše pocit zodpovědnosti vyplývající z událostí 
nedávné minulosti, který nedovolí usnout na vavřínech nebo sklouznout do pasivity. V něčem lze z 
naší perspektivy dnešní Ukrajině závidět její přesvědčení, že věci se ještě dají změnit k lepšímu a že za 
svobodu a nezávislost stojí za to bojovat. Portréty mrtvých z Majdanu, které hlavní kyjevské náměstí 
obepínají, ještě nevybledly. 

KAREL VESELÝ (1976)

"KNIŽNÍ ARSENAL"

publicista a spisovatel

2018
Kyjev
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V rámci "Měsíce autorského čtení" jsem se ocitl ve Lvově. Takže od začátku...

Já už jsem před mnoha lety na Ukrajině byl, a sice v Kyjevě. Už je to mnoho let a pamatuju si jenom, že 
jsem tam jedl nejlepší zmrzlinu v životě, byl v muzeu malíře Vrubela, jehož obrazy mám rád, koupal 
jsem se v řece. To bylo tehdy všechno.

Z domova a z dětství mám daleko bohatší vzpomínky. Rodina mé maminky žila ve Lvově a v Sokalu. 
Moje babička po válce přišla s maminkou a tetou do Brna, kde pak žila až do smrti. Můj otec, když 
prchal před Hitlerem, se na cestě totiž s mou maminkou seznámil a slíbili si, že pokud přežijí válku, dají 
se dohromady – a to se taky stalo, po všelijakých dobrodružstvích.

Pár drobností jsme měli doma, v jedné krabici, např. takové vroubkované staré fotky předválečných 
hvězd. Rád jsem si je prohlížel. A teď, najednou, když nás ubytovali v hotelu King George a já kráčel 
po chodbě, hned na začátku jsem uviděl zlatou cedulku vedle dveří pokoje, na které stálo, že tam 
v tom pokoji přebýval slavný herec a tenor Jan Kiepura. A tu jeho fotografii jsme měli doma, byl na 
ní ve fešáckém světlém obleku a bílém širokém klobouku, opíral se o nějaký sloup a hleděl do dáli.

Jinak ovšem město působilo dojmem zašlé předválečné slávy, všude honosné domy, plno restaurací 
a kaváren, hodně mladých lidí, turistů, všude živo. Mezitím chudinké, scvrklé a sešlé babičky, které 
prosily o pár drobných ke své maličké penzičce. I na nich bylo vidět, že se snaží udržet bývalou a 
starodávnou úroveň. Připomínaly mi mou nebohou babičku.

Teď už bych nejspíš neváhal a rád bych se tam vrátil, možná bych zajel i do toho Sokalu a prošel se tam, 
abych objevil mládí mé jedné babičky, maminky, mojí rodiny, možná i tak trochu ztracený starodávný 
domov, kam jsem se tak nečekaně konečně podíval, byť jen na chvilku, tak trochu jako ve snu.

У Львові я опинився завдяки «Місяцю авторських читань». Тож спочатку... 

Багато років тому я вже був в Україні, а точніше, в Києві. Це було дуже давно, я пам’ятаю лише, 
що їв там найсмачніше морозиво у своєму житті, був у музеї Врубеля, його роботи я люблю, 
і купався в річці. Напевно, це все. 

З дому та дитинства я маю набагато більше спогадів. Родина моєї матері жила у Львові та в Сокалі. 
Моя бабуся після війни разом з моєю мамою та тіткою оселилася у Брно, де й прожила до 
самої смерті. Мій тато, рятуючись від Гітлера, якраз у дорозі зустрів мою маму, і вони пообіцяли 
одне одному, що будуть разом, якщо переживуть війну - і зрештою, після всіх їхніх пригод, так 
і сталося. 

Вдома у нас було трохи дрібниць - в одній коробці, наприклад, вирізки з фотографіями 
довоєнних знаменитостей. Мені подобалося їх передивлятись. І тепер, раптово, коли нас 
поселили в готель «Жорж» і я йшов коридором, на самому його початку я побачив золотисту 
табличку біля дверей кімнати, де було написано, що саме в цій кімнаті колись мешкав відомий актор 
і тенор Ян Кепура. Вдома у нас була його фотографія — на ній він був у франтівському світлому 
костюмі та широкополому білому капелюсі, спирався на якийсь стовп і дивився в далечінь. 

А взагалі місто справило на мене враження пригаслої передвоєнної пишноти, всюди розкішні 
будинки, повно ресторанів та кав’ярень, багато молодих людей, туристів, всюди вирує життя. 
І водночас — бідолашні, зморщені старі бабусі, котрі просили кілька копійок на додачу до 
маленької пенсії. По них було видно, що намагаються триматися колишнього, давноминулого 
рівня. Нагадували мою бідну бабусю. 

Зараз я, швидше за все, уже б не вагався і з радістю повернувся, може, заїхав би до міста Сокаль 
та пройшовся б вуличками, щоб відшукати юність своєї бабусі та мами, моєї родини, а можливо, 
і трохи втрачений бозна-колишній дім, який я, зрештою, несподівано угледів, хоч і на мить, ніби 
уві сні. 

ARNOŠT GOLDFLAM (1946)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

АРНОШТ ҐОЛЬДФЛАМ (1946)

herec, dramaturg, režisér, pedagog

актор, драматург, режисер, педагог 

2018
Lvov

2018
Львів
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Na Západě se dnes na Ukrajinu buď zapomnělo, nebo o ní převládá obraz jako o zkorumpované, 
nefunkční zemi. Myslí si to i řada českých politiků, poslední návštěva jakéhokoliv českého premiéra 
v Kyjevě byla před mnoha lety, od té doby nic. Jde o pozoruhodný nezájem. Bezpečí a prosperita 
Ukrajiny je v našem národním zájmu, častější komunikace českých politiků s ukrajinskými protějšky by 
byla i výrazem solidarity těžce zkoušené zemi. Když jsem se před měsícem procházel ulicemi Kyjeva, 
mluvil s řadou místních lidí, styděl jsem se, že českým politickým elitám je Ukrajina lhostejná.

Ano, reformy zpomalily, s proevropskými politiky se v Kyjevě dostali k moci i různí místní šíbři, kteří 
se snaží nahradit dřívější zkorumpované oligarchy. Zápas o svobodnější, prozápadní Ukrajinu je 
klopýtavý, některým lidem po Majdanu dochází energie a nadšení ho dál vést. I v tomhle směru je 
důležité Ukrajincům připomínat, že nám na nich záleží. Známe to z komunismu, dodává to sílu vytrvat.

V době, kdy jsem byl na Ukrajině, byl schválen protikorupční soud. Jak víme z Česka, boj proti 
zneužívání moci je složitý a i nám trvalo dlouho, než jsme se do něj vůbec pustili. Výchozí podmínky 
jsme přitom měli jednoduší: v minulosti nás nezkosil po milionech Stalinem řízený hladomor, jsme blíže 
dlouhodobě svobodným zemím, jsme bohatí. I tak se tu leccos neuvěřitelně vleče. Je samozřejmě 
třeba chtít po Ukrajině změny, ale v rozumných a realistických proporcích.

A čistě osobní poznámka. Jako vždy mě nadchnul Kyjev, živé město plné kaštanů, chrámů a písečných 
pláží u nespoutaného Dněpru. Každý víkend zde uzavírají hlavní třídu pro auta, lidé korzují, baví se 
spolu. Když se v Praze mělo jednou v roce uzavřít kus nábřeží, byl z toho poprask a logisticky jakoby 
to nešlo zvládnout. To zase až někdo bude říkat, jak jsou Ukrajinci zaostalí.

На Заході сьогодні про Україну чи то забули, чи то про неї переважає думка як про корумповану, 
нефункціональну країну. Так думає і багато чеських політиків, остання поїздка будь-якого чесь-
кого прем’єра до Києва була багато років тому, і з того часу нічого. Йдеться про повну відсут-
ність інтересу. Безпека та процвітання України – в наших національних інтересах, частіша кому-
нікація чеських політиків з українськими колегами була б і вираженням солідарності з країною, 
яка проходить важке випробування. Коли я місяць тому прогулювався вулицями Києва, говорив 
із деякими місцевими, мені було соромно, що чеській політичній еліті Україна байдужа.

Так, реформи сповільнилися, разом із проєвропейськими політиками до Києва прийшли і різ-
ні місцеві шахраї, котрі хочуть посісти місце попередніх скорумпованих олігархів. Боротьба за 
вільнішу, прозахідну Україну непевна, дехто після Майдану втрачає енергію і натхнення вести її 
далі. І в цьому українцям важливо нагадувати, що ми їх підтримуємо. Ми з часів комунізму знаємо, 
що це додає витримки. 

Коли я був в Україні, якраз утвердили антикорупційний суд. Як нам відомо в Чехії, боротьба зі 
зловживанням владою складна, і минуло багато часу, перш ніж ми за це взагалі взялися. Водно-
час із тим для нас початкові умови були простішими: у минулому ми втрачали мільйони людей 
від Голодомору, який організував Сталін, ми ближчі до вже давно вільних країн, ми багаті. Не-
зважаючи на все це, щось неймовірно сюди тягне. Звичайно, потрібно впроваджувати в Україні 
певні зміни, але в розумних та реалістичних межах.

І суто особиста примітка. Як завжди, мене зачарував Київ, жваве місто, повне каштанів, храмів та 
піщаних пляжів біля нестримного Дніпра. Кожні вихідні тут перекривають головну вулицю для 
машин, люди прогулюються та розважаються разом. Коли в Празі раз на рік мали перекрити ча-
стину набережної, це спричинило гармидер, і логістично це здавалося неможливим. Це просто 
на той випадок, якщо хтось казатиме, наскільки українці відсталі від світу.

"KNIŽNÍ ARSENAL"

«КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ»

ОНДРЖЕЙ КУНДРА (1980)

журналіст-слідчий

2018
Kyjev

2018
Київ

ONDŘEJ KUNDRA (1980)  

investigativní novinář
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Jsem ukrajinofil a Ukrajina pro mne znamená především příběhy Ukrajinců, které jsem poznal a potkal 
na mnoha cestách touto zemí. 

Maminky mojí kamarádky v Ternopilu, která úchvatně vyprávěla o časech druhé světové války a jaké 
to bylo, když z domu uprchli a po válce se vrátili. – Studenta ze Lvova Pavla Diduly. Na Majdanu 
měl zlomenou nohu v nártu, později organizoval setkání studentů ze západu a východu Ukrajiny. – 
Političky a poslankyně Lesji Orobecové, která mi vyprávěla ve své kanceláři v kyjevské vládní čtvrti 
o detailech zákulisí ukrajinské politiky a parlamentu. – Inženýra Sergeje Sarafanjuka, se kterým jsem 
popíjel kávu v nádherný slunečný den v zahradní kavárně před budovou oděské opery. Hovořil 
o tom, jak se rodilo ve městě na pobřeží Černého moře hnutí Euromajdan. – V Charkově mi členky 
feministického hnutí vysvětlovaly, co je a proč vznikla organizace "Femen" a proč si jí váží i přes 
kontroverzní metody. – S ukrajinským kozákem jsem se setkal v jeho vile se zahradou ve Slavjansku 
v době, kdy město obsadily proruské síly. Nedal jinak, než že si také vyzkouším kozácký oblek. – 
Nezapomenu na den strávený s Olexanderem Chmelem ze Šepetovky, který jako dobrovolník bojoval 
na frontové linii u města Stanycja Luhanska a ukazoval mi místa, kde padli jeho kamarádi. – Nebo den s 
novinářkou Viktorií Kryjatovou, která utekla z města Krasnyj Luč do Kyjeva a začala nový život. Našla 
si práci, učila se ukrajinsky, vdala se.

A k tomu tisíce kilometrů strávených v ukrajinských denních i nočních vlacích, kde se v kupé vždy 
rozvinula zajímavá konverzace a českému pasažérovi spolucestující nabízeli maso, okurky, sýry, 
vodku, vareniky… Vůně a atmosféra ukrajinských vlaků jsou nezaměnitelné.

Я – українофіл, і Україна для мене означає, передусім, історії українців, котрих я зустрів та з яки-
ми познайомився у багатьох поїздках цією країною. 

Матусі моєї подруги в Тернополі, яка із запалом розповідала про часи Другої світової війни і як 
це було, коли вони втекли з дому й повернулися після її завершення. — Студента зі Львова Павла 
Дідули. На Майдані він зламав ступню, пізніше організував зустріч студентів із західної та східної 
України. – Політикині та депутатки Лесі Оробець, яка мені розповідала у своєму офісі в київсько-
му урядовому кварталі про деталі закулісся української політики та парламенту. – Інженера Сер-
гія Сарафанюка, з яким я пив каву прекрасного сонячного дня в кав’ярні в саду перед будівлею 
одеської опери. Говорив про те, як народжувався рух Євромайдану на узбережжі Чорного моря. 

– У Харкові мені членкині феміністичного руху пояснювали, що таке організація "Femen", чому 
вона з’явилась та чому її поважають, незважаючи на суперечливі методи. – Із українським коза-
ком я зустрівся у його будинку із садом у Слов’янську в часи, коли місто окупували проросійські 
сили. Не відпустив мене, поки я не приміряв козацьке вбрання. – Не забуду й день, проведений 
з Олександром Хмелем із Шепетівки, котрий воював добровольцем на лінії фронту біля міста 
Станиця Луганська та показував мені місця, де полягли його друзі. – Чи день із журналісткою 
Вікторією Крят, котра втекла з міста Красний Луч (нині Хрустальний) до Києва та почала нове 
життя. Знайшла собі роботу, вивчала українську, вийшла заміж. 

А ще тисячі кілометрів, проведених в українських денних та нічних потягах, де в купе завжди 
зав’язувалася цікава розмова, а чеському пасажиру попутники пропонували м’ясо, огірки, сир, 
горілку, вареники … Запах та атмосфера українських потягів — незамінна. 

MARTIN NOVÁK (1988)

MAIDAN DEBATE CLUB MAIDAN DEBATE CLUB

МАРТІН НОВАК (1988)

zpravodaj, žurnalista кореспондент, журналіст

2018 2018
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Návštěva veletrhu "Knižní Arsenal" v Kyjevě mne v mnoha ohledech pozitivně překvapila. Organizace 
ze strany Českého centra i pořadatelů dokonalá, akce na vysoké kulturní i společenské úrovni, desítky 
tisíc lidí, co přišly ne za slevami, ale za knihami a autory. A Kyjev? Kyjev je živá EVROPSKÁ metropole, 
kde se snoubí bohatá historie s až překotným rozvojem. Vím, že Ukrajina má řadu problémů, že 
musí ještě překonat spoustu dětských nemocí ruskosovětského typu, ale v mnoha ohledech mi 
Kyjev i "Knižní Arsenal" připomínal dobu po Sametové revoluci u nás. Dobu sice divokou, až šílenou, 
konvencemi nespoutanou, ale dobu entuziasmu, dobu víry v ideály, hrdosti na vlastní zemi a důvěru 
ve vlastní schopnosti. To všechno mi teď v České republice hodně chybí, jsem rád, že jsem si to v 
Kyjevě mohl připomenout.

Určitě se budu rád vracet, ostatně už jsem oznámil přítelkyni, že na příští eurovíkend nepojedeme do 
Londýna nebo do Paříže, ale do Kyjeva.

Візит на фестиваль «Книжковий Арсенал» у Києві з багатьох причин мене позитивно здивував. 
Організація з боку Чеського центру та  фестивалю – досконала, заходи на високому культурному 
та суспільному рівні, десятки тисяч людей, котрі прийшли не по знижки, а до книг та авторів. 
А Київ? Київ – це жива ЄВРОПЕЙСЬКА метрополія, де поєднується багата історія та надто 
стрімкий розвиток. Я знаю, що Україна має низку проблем, має ще покращити багато дитячих 
лікарень російсько-радянського типу, але й через багато інших причин Київ та «Книжковий 
Арсенал» нагадували мені часи після Оксамитової революції у нас. Часи хоч і дикі, аж шалені, не 
сковані конвенціями, але часи ентузіазму, віри та ідеалів, часи гордості за власну країну та надії 
на власні можливості. Цього всього мені зараз у Чеській Республіці дуже не вистачає, я радий, 
що зміг про це згадати в Києві. 

Звичайно, повернуся сюди з радістю, врешті, я вже попередив свою кохану, що наступного 
євровікенду ми поїдемо не до Лондона чи Парижа, а до Києва.

RADOVAN AUER (1975)

"KNIŽNÍ ARSENAL" «КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ»

РАДОВАН АУЕР (1975)

ředitel knižního veletrhu "Svět knihy" керівник книжкового ярмарку «Світ книги»
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Київ

©
 A

na
st

as
iia

 A
rt

em
ya

k 
/ 

А
на

ст
ас

ія
 А

рт
ем

'я
к



60cz укрKnížka bez hranicКнижка без кордонів 2014-2020 61

Předsudky máte v hlavě dřív, než se zamyslíte. Když jsem oznamovala rodině, že jedu na Ukrajinu, 
reagovali svorně: "Ježišmarja". Ukrajina, pokud ji sami nenavštívili, má pro Čechy velmi rychlé konotace. 
Vyjevily se mi pěkně všechny najednou, když se k nám blížil po setmění muž středního věku. Objevily 
se i ty, o kterých jsem myslela, že je tam nemám. Šli jsme s přítelem parkem, drželi se za ruce. Jak se 
k nám přibližovala temná postava, sevřeli jsme si dlaně nepříjemným očekáváním. Tušili jsme úsměv 
zbodřelý alkoholem, srdceryvné historky, prosby o cokoliv v našich kapsách. Muž nám řekl, že láska 
je nádherná, popřál nám hodně štěstí a šel dál. Taková byla celá moje Ukrajina. Čekala jsem cizí zemi, 
postsovětskou exotiku, Mars. Zvědavě jsem nakukovala do bytů, obličejů a myslí vrstevníků, očekávaje, 
že tam zákonitě musí být něco jinak. Zemi můžu hodnotit jenom prostřednictvím jednoho měsíce, 
který jsem strávila ve Lvově. Dělala jsem tam to, co doma. Chodila do kaváren s výběrovou kávou 
a do coworkingu s výběrem digitálních nomádů. Něco ale bylo jinak. Povědomá blízkost. Vyřazené 
české tramvaje a částečky města zastavené v devadesátých letech to tvořily jenom částečně. Když 
jsem požádala na ulici od cizího zapalovač, dostala jsem ho mlčky a samozřejmě. Stejným způsobem 
se po přeplněném autobuse přesouvaly peníze a lístky. Se spolučekajícími na zastávkách jsme k sobě 
mluvili jako staří známí. Nechci se pouštět do klišé o Slovanech a bratrech.

Čert ví, čím to je. Ekonomikou, politikou, válkou? Můžu mluvit jenom o pocitu, který jsem v jiné zemi 
neměla. A nemám ho ani v rodném paneláku. Ukrajina byla zkrátka milá. Jako babičky v šátku, které 
prodávají kopr na trzích. Možná je to tím, že když chceme o něco požádat u nás, řekneme "prosím". 
Na Ukrajině "buď laska". A to je přesné.

Ми навіть не свідомі своїх упереджень. Коли я повідомила родині, що їду в Україну, усі реа-
гували сумнівно: «О Боже!» Україна, поки її не побачать на власні очі, дуже швидко викликає 
в чехів певні конотації. Усі вони в мене добре проявилися, коли в сутінках до нас наближався 
чоловік середнього віку. Проявилися навіть ті, про які думала, що в мене їх нема. Ми з хлопцем 
ішли через парк, трималися за руки. Коли до нас наблизилася темна постать, ми стиснули 
долоні в неприємному очікуванні. Передчували усмішку, підігріту алкоголем, жалісні історійки, 
випрошування чого-небудь із наших кишень. Чоловік сказав нам, що любов прекрасна, побажав 
щастя і пішов далі. І такою була вся моя Україна. Я очікувала побачити чужу країну, пострадян-
ську екзотику, Марс. Цікаво заглядала до квартир, облич і думок ровесників, очікуючи, що там 
неминуче щось повинно бути по-іншому. Цю країну я можу оцінювати тільки за тим одним мі-
сяцем, який провела у Львові. Я робила там те саме, що вдома. Ходила до кав’ярень із добірною 
кавою й до коворкінгів із цифровими кочівниками на підбір. Але щось відрізнялося. Знайома 
близькість. Віджилі чеські трамваї й частинки міста, що зупинилися в дев’яностих, творили тільки 
фрагменти враження. Коли на вулиці я попросила в незнайомця запальничку, дістав її мовчки, 
як щось само собою зрозуміле. Так само в переповненому автобусі кочували гроші й квитки. 
З людьми на зупинках ми розмовляли, мов давні знайомі. Не хочу вдаватися до кліше про бра-
тів-слов‘ян.

Чорт його зна, чому це так. Економіка, політика, війна? Можу говорити тільки про відчуття, якого 
не було в інших країнах. Немає в моєму рідному панельному будинку. Якщо коротко, то Україна 
була милою. Як бабусі в хустках, що продають на базарі коропів. Може, це тому, що коли в нас 
про щось просять, то кажуть «прошу». В Україні кажуть «будь ласка». І це абсолютно так.

TAŤÁNA RUBÁŠOVÁ (1988)

NOVINÁŘSKÁ CESTA ЖУРНАЛІСТСЬКЕ ВІДРЯДЖЕННЯ

ТАТЯНА РУБАШОВА (1988)

dokumentaristka  документалістка
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"Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; strach počítá s trestem, a kdo má 
strach, není v lásce přiveden k dokonalosti." To jsou slova apoštola Jana.

Takže hurá na Ukrajinu. Vstříc novým výzvám: novému písmu, jazyku, kultuře, lidem, polévkám. Cíle 
byly zmatené, romantické, ale i pragmatické. Co mě tam táhlo, bylo světlo, velmi slabé, nejasné a 
něžné, spíš takové problikávání. 

Taky jsem v sobě chtěla zlomit blok, který moje generace vůči východní Evropě mívá. 

Ukrajina bývá nazývaná obilnicí Evropy, protože země je tam tak úrodná, že by uživila celý kontinent. 
Přitom jejím velkým historickým tématem je Hladomor.

"Nauč se číst vnitřní podstatu krajiny" – tak zní jedno z pravidel pro zmatené. A tak jsem poznávala. 
Západoevropský člověk může mít na Ukrajině záhy povýšenecký pocit, že ví, jak na to, a musí to téhle 
krajině sdělit: jak funguje demokracie, transparentnost, suverenita – začíná to kázáním o nezávislých 
státních orgánech a končí tříděním kelímků od jogurtu. Calm down and eat boršč.

Ano, Ukrajinci mají co dohánět. A my ne? 

Všichni se bojíme: toho, co bude, toho, co nebude. Přestáváme věřit, že ta dokonalá láska existuje. 
Musíme jít dál. Pomůže nám jedině: odvaha a víra. No a pak? Černé moře se usměje, děd Dněpr se 
zaraduje, a naši duši rázem láska naplňuje.

«Страху немає місця у любові, тому що ідеальна любов відлякує страх; страх прирівнюється до 
покарання, і хто відчуває страх, той не має досконалості в любові,» – слова апостола Івана. 

Отже, їдемо в Україну! Наперекір новим викликам: новому алфавітові, мові, культурі, людям, су-
пам. Мета була сплутана, романтична, але й прагматична. Те, що мене сюди тягнуло, було лег-
ким, дуже слабким, неясним і ніжним, схожим на мерехтіння. 

Я хотіла також зруйнувати в собі той блок, який має моє покоління стосовно Східної Європи. 
Україну часто називають житницею Європи, тому що там настільки родюча земля, що могла б 
прогодувати цілий континент. Хоча її найважливіша історична тема – Голодомор. 

«Навчіться читати внутрішню природу країни» – так звучить одне з правил для  туристів. Так 
я і пізнавала. Західноєвропеєць до України може відчувати не лише підвищену зацікавленість, 
але й мати чим поділитися з цією країною: як працює демократія, прозорість, суверенітет – по-
чинаючи з доповіді про незалежні державні органи та закінчуючи сортуванням стаканчиків від 
йогуртів. Calm down and eat borshch.

Так, українцям є що наздоганяти. А хіба нам ні? Усі боїмося, що буде і що не відбудеться. Пере-
стаємо вірити, що ідеальна любов існує. Маємо йти далі. Допоможе нам одне: відвага та віра. 
А далі що? Чорне море усміхнеться, дід Дніпро зрадіє, а наші душі наповняться любов’ю.

TEREZA SEMOTAMOVÁ (1983) 

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ" «МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ТЕРЕЗА СЕМОТАМОВА (1983)

spisovatelka, teatroložka a lektorka v Kyjevě письменниця, театрознавиця і викладачка чеської мови в Києві
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Můj tatínek se kdysi zajímal o původ našeho příjmení. Dočetl se, že pravděpodobně vzešlo ze slova 
"kolmaha", označujícího vozík s jedním kolem, a že jeho nositelé možná přišli z Ukrajiny. Nikdy jsem si 
to neověřoval. Častěji se s tímto příjmením ovšem setkáme pouze v určité, nepříliš rozsáhlé lokalitě 
Moravy, což by mohlo hovořit ve prospěch hypotézy o přistěhovalcích. Tak či tak, Ukrajina podněcuje 
mou představivost jako moje možná "výchozí země", jako jakýsi "Chaldejský Ur". Lvov a vidina zážitku 
krajiny východně od slovenských hranic pro mne byla nejmocnější motivací, abych únavný maraton 
autorských čtení absolvoval celý. 

Každoroční útrapy mnohahodinového čekání na hranicích však letos pořadatele přinutily zařídit věci 
jinak. Do Lvova jsme se snesli z nebe v letadle z Wroclavi, a ze Lvova se vzduchem přenesli do 
Kyjeva a odtud opět vzduchem do Vídně. Snad je to symbolické, snad je to výmluvné, vypovídající o 
skutečnosti. Skutečnost Ukrajiny jsme viděli (a stále vidíme) z výšky a z dálky. (S nemnoha výjimkami: 
slunečnicové pole vedle ranveje, polní uniformy na letištích.) 

Večer ve Lvově byl nicméně krásný: posluchači pozorní, otevření, vstřícní a vnímaví, velmi rozumějící.

Мій тато колись цікавився походженням нашого прізвища. Він прочитав, що воно, ймовірно, по-
ходить від слова «колимага», що означає візок з одним колесом, і що його носії, можливо, по-
ходять з України. Я ніколи цього не перевіряв. Однак це прізвище частіше трапляється лише на 
певній, не дуже великій території Моравії, що могло б свідчити на користь гіпотези про іммігрантів. 
Так чи інакше, Україна збурює мою уяву припущенням, що це моя ймовірна «країна виходу», свого 
роду «халдейський Ур». Львів і міражі вражень від пейзажів на схід від словацького кордону були 
для мене найпотужнішою мотивацією завершити виснажливий марафон авторського читання.

Щорічні муки багатогодинного очікування на кордоні, однак, цього року змусили організаторів 
залагодити справи по-іншому. Ми прибули до Львова літаком із Вроцлава, а зі Львова полетіли 
до Києва і звідти знову до Відня. Можливо, це символічно, можливо, красномовно розповідає 
про реальність. Ми бачили (і досі бачимо) реальність України згори і здалеку (за кількома винят-
ками: поле соняшників поруч із злітно-посадковою смугою, польова форма в аеропортах).

Вечір у Львові, однак, був прекрасним: слухачі уважні, відкриті, привітні та сприйнятливі, дуже 
вдумливі.

PAVEL KOLMAČKA (1962)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ" «МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ» 

ПАВЕЛ КОЛМАЧКА (1962)

spisovatel письменник
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Přijet do Kyjeva na knižní veletrh znamená setkávat se převážně se zajímavými, otevřenými a 
inspirativními lidmi, ponořit se do úžasného světa literatury a překladu, knižních obálek a ilustrací. 
Spokojeně se usmívat na všechny známé (protože setkat se se všemi je fyzicky nereálné), prostě si 
užívat.

Před Arsenalem se vždy nachází scéna, kiosky, kavárny. Davy lidí a dětí.

Letos se připojil ještě jeden stánek – stan. Vojenský. A v něm jako v temném zákopu veteráni, kteří prošli 
ATO – a vrátili se. A mnohé z nich múzy přiměly sednout si a psát. Jejich knihy (a jsou jich desítky!) si 
každý mohl v tomto stanu opatřit. Nevím, kdy najdu odvahu a otevřu svoji trofej z tohoto stánku.

To je ovšem ta pravá literatura – arzenál emocí...

Прибути до Києва на книжковий ярмарок – це означає зустрітися переважно з цікавими, відкри-
тими та натхненними людьми, зануритись у чудовий світ літератури та перекладу, обкладинок 
та ілюстрацій. Щасливо усміхатися всім знайомим (бо встигнути зустрітися з усіма фізично не-
реально), просто насолоджуватися. 

Перед Арсеналом завжди буває сцена, кіоски, кав’ярні. Натовпи дорослих та дітей.

Цього року долучився ще один стенд – намет. Військовий. І в ньому, наче в темній траншеї, ве-
терани, які пройшли АТО – і повернулися. І багатьох із них Музи примусили сісти й писати. Їхні 
книги (і їх десятки!) можна було придбати в цьому наметі. Не знаю, коли знайду відвагу та роз-
горну свій трофей з цього стенду.

Але ось це і є справжня література – арсенал емоцій...

RITA KINDLEROVÁ (1974)

"KNIŽNÍ ARSENAL"

«КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ»

РІТА КІНДЛЕРОВА (1974)

překladatelka a filoložka

перекладачка та філологиня

2019
Kyjev

2019
Київ
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Těšili jsme se, protože do města Lvova se snad nedá netěšit. Ta aristokratická tesknota domů, ta 
posmutnělost lidí, koček… Podivné i podivuhodné lvovské kouty ještě úspěšně vzdorující nájezdům 
turistů, nečekaná velkolepost schodiště v nostalgickém hotelu George, kde jsme byli opět ubytováni, 
laskavě obyčejná bistra a kluby, nebezpečně jiskřící lahve vodky a koňaku. Skvěle připravený 
červencový festival Měsíc autorského čtení, na němž jsme měli se ženou Yvettou Ellerovou a synem 
Františkem vystupovat. České centrum nám s neobyčejnou vstřícností a prozíravostí zajistilo "papír", 
díky němuž jsme své vlastní vystoupení stihli , jinak bychom čekali v koloně aut na hranicích ještě teď. 

Druhý den jsme ve Lvově už jenom tak byli. V jedné ulici stáli sedmnáctiletí kluci, studenti střední 
školy. Drželi v ruce nastříhané modrožluté bikolory (bože, jak nezvyklé slovo pro Čechy – trikolora 
je pro nás něco samozřejmého, ale bikolora?). Kdo chtěl, tomu bikoloru uvázali kolem zápěstí, kdo 
chtěl, dal jim za to nějaké drobné. "Za svobodnou Ukrajinu," volali ti kluci a zároveň v dlaních počítali, 
jestli už mají na pivo. "Za svobodnou Ukrajinu," volali jsme na ně, když jsme jim na to pivo dávali. "Už 
brzy," kývali hlavami klidně a vědoucně. 

Tak jo. Z města Lvova, na které se nedá netěšit, jsem si letos přivezl modrožlutou bikoloru a slib těch 
kluků, že už brzy.

Ми з нетерпінням чекали цього, бо як можна не чекати на місто Львів. Аристократична туга за 
домом, смуток людей, котів... Дивні та дивовижні місця Львова досі успішно витримують набіги 
туристів, несподівана велич сходів у ностальгійному готелі «Жорж», де нас знову розмістили, 
по-люб’язному прості бістро та клуби, небезпечно блискучі пляшки горілки та коньяку. Добре 
підготовлений липневий фестиваль «Місяць авторських читань», де ми мали виступати з моєю 
дружиною Іветтою Еллеровою та сином Франтішеком. Чеський центр з незвичайною передба-
чливістю забезпечив нам «папір», завдяки чому ми встигли на власний виступ, інакше чекали б 
у колоні машин на кордоні досі. 

Наступного дня у Львові ми лиш так були. На одній вулиці стояли сімнадцятирічні хлопці, шко-
лярі. Вони тримали в руках вирізані синьо-жовті біколори (Боже, яке незвичне для чехів сло-
во — триколор — це звичайно для нас, але біколор?). Хто хотів, тому зав‘язували той біколор 
навколо зап‘ястя, хто хотів, давав їм за це дрібні гроші. «За вільну Україну», — кричали ті хлопці 
і перераховували, чи вже мають на пиво. «За вільну Україну», — кричимо їм і даємо на пиво. 
«Вже скоро», — кивають головами спокійно та свідомо. 

Тож отак. З міста Львова, з відвідин якого неможливо не радіти, цього літа я привіз синьо-жовтий 
біколор та обіцянку тих хлопців, що вже скоро.

PETR HRUŠKA (1964)

KONCERT "THE HRUSKAS" VE LVOVĚ,
"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

КОНЦЕРТ "THE HRUSKAS" У ЛЬВОВІ,
«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ПЕТР ГРУШКА (1964)

básník, literární vědec поет, літературознавець
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Lvov

2019
Львів
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Mám k Ukrajině rozporuplný vztah, jako mnoho Čechů. Vím, že kdysi částečně patřila k nám, a přece 
cítím, že to nikdy nebyla tak úplně pravda. Máme s Ukrajinci mnoho společného, ale chceme je vidět 
hlavně přes jejich odlišnost. Ukrajina od nás není příliš vzdálená, vnímáme ji však jako jiný světadíl, 
realitu, svět. 

Je to taková naše nevlastní sestra, kterou se nesnažíme poznat. Není bohatá, nevdala se výhodně 
(naopak – vynucená svatba se Sovětským svazem se nepovedla, my o tom víme své), není krásná 
(rozhodně ne krásnější než my!), ani se o ní ve světě nemluví se zájmem. Spíš je to velká a rozložitá 
selka, neprůbojná… Nezveme ji na oslavy, nevíme, jak se jí žije, nezajímáme se o ni. 

Možná i proto, že nám připomíná naše vlastní neslavné a neveselé období, kdy i u nás zněla ruština, 
ale v podstatě jsme proti tomu až na statečné výjimky nic moc nedělali? 

Naposledy jsem byla na Ukrajině začátkem března, jela jsem do Mariupole. Za víc než patnáct let se 
nebývale změnila (ukrajinština místo ruštiny, otevřenější společnost, energie touhy po změně – ale 
jaké?). 

Mariupol a kousek od ní stále probíhající válečný konflikt s kořistnickým Ruskem se mi staly zrcadlem. 
Když jsem vymyla prach z očí a zvykla si na ozbrojené vojáky, polorozpadlé domy, nárazy vichru od 
ocelově chladného moře, uviděla jsem desítky nejen mladých lidí plných nadšení a odhodlání. A další 
stovky letargických, vzpomínajících na staré časy, čekajících trpně na cokoliv. 

Ukrajina je nám mnohem blíž, než si chceme připustit. Je to naše nevlastní sestra. Jen neměla takové 
štěstí jako my.

Моє ставлення до України суперечливе, як і в багатьох чехів. Знаю, що колись вона частково нам 
належала, а проте відчуваю, що це було не до кінця правдою. У нас з Україною багато спільного, 
але ми хочемо бачити передовсім відмінне. Україна від нас не дуже далеко, а проте ми сприйма-
ємо її, наче інший континент, реальність, світ.

Це наша зведена сестра, з якою ми не намагаємося познайомитися ближче. Вона небагата, не 
вийшла вигідно заміж (навпаки — примусове одруження з Радянським Союзом не вдалося, хіба 
нам не знати), негарна (точно не гарніша за нас!), та й у світі нею точно не цікавляться. Вона 
радше велика присадкувата селянка, неповоротка… ми не кличемо її на свято, не знаємо, як вона 
живе, не цікавимося нею.

Може, ще й тому, що вона нагадує про наш власний безславний і невеселий період, коли і в нас 
звучала російська, але ми, по суті, крім сміливих винятків, ніяк цьому не опиралися?

Востаннє я була в Україні на початку березня, їхала до Маріуполя. За понад п’ятнадцять років 
вона надзвичайно змінилася (українська замість російської, більш відкрите суспільство, енергія 
прагнення змін — але яких?).

Маріуполь та військовий конфлікт із експлуататорською Росією, що досі точиться неподалік мі-
ста, стали для мене дзеркалом. Коли я вимила з очей пилюку й звикла до озброєних солдатів, 
напівпорожніх будинків, поривів вітру зі сталево-холодного моря, я побачила не тільки десятки 
молодих людей, сповнених натхнення й рішучості. А й сотні летаргійних, захоплених спогада-
ми давніх часів, в пасивному очікуванні на невідомо що.

Україна нам набагато ближча, ніж ми б хотіли припустити. Це наша зведена сестра. Просто їй не 
пощастило так, як нам.

ADÉLA HODINSKÁ KNAPOVÁ (1976)

NOVINÁŘSKÁ CESTA

ЖУРНАЛІСТСЬКЕ ВІДРЯДЖЕННЯ

АДЕЛА ГОДІНСЬКА КНАПОВА (1976) 

novinářka a spisovatelka

журналістка й письменниця
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Mariupol

2019
Київ

Маріуполь
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Sama jsem si prošla několik částí města, které mi připomínalo svou krásnou architekturou město 
Olomouc a živým ruchem Brno, takže jsem se cítila opravdu jako na návštěvě u sousedů. Jsem 
vděčná za celou dobu, kterou jsem v tomto příjemném městě strávila a ráda bych se tam vrátila 
zpátky – kdyby nebylo čekání na hranicích tak nevyzpytatelné, určitě by to bylo častěji. 

Cesta do Lvova pro mne byla velice silným a inspirativním zážitkem. Byla jsem ve Lvově poprvé, a 
přece jsem měla silný dojem, že to město znám. Nejvíce mne dojalo, že na moje čtení přišly dvě 
členky České besedy ve Lvově, děti Volyňských Čechů. Mluvily dobře česky a velice se zajímaly o 
vše, co přichází z naší země.

Я сама обійшла декілька кварталів Львова, який мені нагадував своєю прекрасною архітектурою 
місто Оломоуц та активністю – Брно, тож я справді почувалася, наче в сусідів у гостях. Я вдячна 
за кожну хвилину, яку провела в цьому приємному місті, куди з радістю повернулася б — якби 
не незбагненне очікування на кордоні, то приїздила б значно частіше.

Поїздка до Львова для мене стала дуже потужним і натхненним досвідом. У Львові я була 
вперше, та все-таки було неймовірне враження, що знаю це місто. Найбільше мене зворушило, 
що на моє читання прийшли дві учасниці «Чеської бесіди» у Львові, діти волинських чехів. Вони 
чудово розмовляли чеською й дуже цікавилися всім, що походить із нашої країни.

ZUZANA GABRIŠOVÁ (1978) MAGDALÉNA PLATZOVÁ (1972)

"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ" "MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ» «МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ЗУЗАНА ҐАБРІШОВА (1978)
МАҐДАЛЕНА ПЛАТЦОВА (1972)

překladatelka a básnířka spisovatelka

перекладачка та поетеса
письменниця
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Lvov

2019
Lvov

2019
Львов 2019

Львов
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Přijel jsem do Kyjeva, přišel do Jámy. Přivítala mě stejná rodina, se kterou jsem po pěti letech dokončil 
celovečerní dokumentární film. Rodina, kterou pohání neskutečná pozitivní energie matky Nataši. 
Mnoho lidí nevěřilo, že staré hospodářství uprostřed moderní zástavby přežije další rok. Nataše se 
podařilo neuvěřitelné a stále na místě s rodinou setrvává. Bojuje tak nejen proti mamonu, ale hlavně 
za svá práva. V neposlední řadě je to jedno z posledních míst, kde lze v panelové zástavbě dýchat. 
Vzpomínám si na ty krásné chvíle u šašliku, kdy jsme v rozkvetlé zahradě sledovali všechna ta blikající 
okna ozařovaná televizory. Ukrajina dnes nabízí mnoho možností, je to taková malá Amerika, dalo 
by se říci. Přeji lidem, aby měli životních příležitostí co nejvíce a hlavně aby se vždy byli schopni 
ohlédnout i za sebe. A pokud vás životní energie náhodou opustí, neváhejte navštívit "Jámu".

Nádherná příroda, srdeční lidé a osobitá kultura na jedné straně, válka, chudoba a neštěstí na straně 
druhé. To je pro mne současná Ukrajina. Bylo by krásné, kdyby se pro nás Čechy stala Ukrajina co 
nejdříve synonymem toho prvního. Abychom nevídali denně v novinách a televizi jen a jen tragické 
zprávy, zuboženou zemi a nešťastné rodiny. Aby se situace v zemi zklidnila, hospodářství začalo 
fungovat a lidé začali zase žít beze strachu o své děti a své domovy. Uvědomuji si, že Ukrajina, s níž 
jsme v minulosti sdíleli území i historické události, potřebuje podporu, a my, kteří žijeme v klidu a 
blahobytu, jí tu podporu můžeme poskytnout. Je tak trochu i na nás, jak bude žít náš blízký soused.

Я приїхав до Києва, прийшов до «Ями». Зі мною привіталася та сама родина, з якою я п’ять років 
знімав повнометражний документальний фільм. Родина, яку рухає вперед надзвичайна позитив-
на енергія мами Наталі. Більшість людей не вірило, що старе господарство посеред сучасної 
забудови переживе ще рік. Наталі вдалося неймовірне, і вона з родиною досі живе на тому ж 
місці. Тож вона бореться не лише із багатством, але насамперед – за свої права. Не в останню 
чергу тому, що це одне з небагатьох місць серед панельної забудови, де можна дихати вільно. 
Я згадую чудові моменти за шашликом, коли ми серед розквітлого саду спостерігали за всіма 
миготливими вікнами, освітленими телевізорами. Україна нині пропонує багато можливостей, 
це така собі маленька Америка, назвемо це так. Я бажаю людям, щоб у них було якнайбільше 
можливостей у житті і, головне, щоб вони могли роззирнутися навколо себе. І якщо вам раптом 
не ставатиме життєвої енергії, не вагаючись, відвідайте «Яму».

Чудова природа, відкриті люди та своєрідна культура з одного боку; війна, бідність і нещастя – 
з іншого. Така для мене сучасна Україна. Було б добре, якби для нас, чехів, Україна стала якнайш-
видше синонімом усього того першого. Аби ми не бачили щодня у газетах і по телебаченню 
лише трагічні новини, збіднілу країну і нещасливі сім’ї. Аби ситуація в країні заспокоїлася, еко-
номіка почала працювати і люди знову стали жити без страху за своїх дітей і свій дім. Я розумію, 
що Україна, з якою ми колись були однією державою та мали спільні історичні події, потребує 
підтримки, і ми, хто живе у мирі й добробуті, можемо її надати. Тому і від нас у чомусь залежить, 
як житиме наш близький сусід.

JIŘÍ STEJSKAL (1985) JAN SOUČEK (1974)

PROMÍTÁNÍ FILMU "JÁMA" TOUR ČESKÉ ČTVRTKY

ТУР ФІЛЬМУ «ЯМА»

ЧЕСЬКІ ЧЕТВЕРГИ 

ЇРЖІ СТЕЙСКАЛ (1985)

ЯН СОУЧЕК (1974)

režisér a scenárista ředitel České televize Brno

режисер і сценарист

директор Чеського телебачення в Брно

2015
Chmelnyckyj

Kyjev
Vynnycja

Oděsa 

2015
Lvov

2015
Хмельницький

Київ
Вінниця

Одеса

2015
Львів
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Radši bych mluvil obrazem než textem. Celou dobu jsem totiž fotil nejroztodivnější kombinace žluté 
a modré ve veřejném prostoru. Jakoby jiné barvy došly. Most má modré zábradlí, ale žluté příčky. 
Lampa na ulici má žlutý stožár, kryt žárovky je modrý. Auto je celé žluté, ale dveře má modré. Na 
každé ulici jsou takových úkazů desítky. Modrá střecha, žluté rýny. Modré dveře, žlutá klika. Jak se 
dá se dvěma barvami vyhrát. Jakýsi betonový sokl je modrý, ale oprýskal a v nejrůznějších mapách 
teď prosvítá žlutá podkladová barva. Velice rafinované, jak natěrač pracoval s konceptem času a 
nechal ho navždy tvořit abstraktní tvary v barvách Ukrajiny. Pro mě je Ukrajina právě taková. Neustále 
se přede mnou mění a vytváří nové a nové obrazce. Cosi oprýská a objeví se něco nového. Nová 
kontura v myšlenkách, nové reliéfy úvah. Při každé mojí návštěvě Ukrajiny prosvitne něco, co předtím 
ne. Tentokrát je to pro mě vzájemnost lidí, když přemýšlím, co dělá zemi zemí. Ty barvy to přece 
jenom nejsou. Kdyby rýny byly zelené a lampy červené, Ukrajina by nebyla o nic míň Ukrajinou. Jdu 
kolem Dněpru tady v Chersonu kolem skrovných sousedství a myslím na to, že jenom vzájemná 
solidarita, úcta, vstřícnost, ať už k sousedovi vedle nebo ta abstraktní k někomu neznámému – ale 
i navenek, nejenom v kmeni lidí pomalovaných stejnou barvou – dělá stát místem k životu. A že to 
začíná u každého z nás a že to nemůže zařídit ani nařídit ani vláda, ani podnikatelé, ani mezinárodní 
instituce. Na Ukrajině tu touhu po vzájemnosti cítím a pouliční hry modré a žluté jsou snad jejím 
symbolickým rámcem.

Я б краще говорив образами, ніж текстом. Увесь час я фотографував найдивніші комбінації жов-
того та синього у громадському просторі. Ніби вичерпались інші кольори. Міст має сині сходи, 
але жовті перила. Лампа на вулиці має жовтий стовп, кришка лампочки – синя. Авто повністю 
жовте, але має сині двері. І на кожній вулиці таких прикладів десятки. Синій дах, жовті лінії. Сині 
двері, жовта ручка. Як можна виграти двома кольорами. Синій бетонний плінтус, який, однак, 
злущився, і в різних місцях тепер видніється жовтий основний колір. Дуже вишукано, так, ніби 
маляр працював з концепцією часу і дозволив йому назавжди створити абстрактні форми в ко-
льорах України. Для мене Україна такою і є. Постійно переді мною змінюється та створює нові 
й нові образи. Щось відлущиться і з’явиться щось нове. Нові контури в думках, нові рельєфи 
міркувань. Кожного разу, коли я відвідую Україну, блисне щось, чого раніше не було. Цього разу 
для мене це взаємність людей, коли я думаю про те, що робить країну країною. Це не про ко-
льори. Якби лінії були зелені, а лампи червоні, Україна б не була меншою Україною. Об’їжджаю 
скромними мікрорайонами річку Дніпро тут, у Херсоні, і задумуюсь над тим, що лише взаємна 
солідарність, повага, допомога, чи то сусідові поруч, чи та, абстрактна, комусь незнайомому, але 
й зовнішня, не тільки в спільноті людей, забарвлених у той самий колір, - робить державу місцем 
для життя. І що це починається з кожного з нас, що ані уряд, ані підприємці, ані міжнародні уста-
нови не можуть цього забезпечити. В Україні я відчуваю прагнення до взаємності, а синьо- жовті 
вуличні ігри, мабуть, її символічна рамка. 

IVO BYSTŘIČAN (1980)

OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ V JIHLAVĚ

ВІДГУК МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ В ЇГЛАВІ 

ІВО БИСТРШІЧАН (1980)

filmový dokumentarista

фільмовий документаліст 

2016
Užhorod

2016
Ужгород

©
 Č

T 
Br

no



80cz укрKnížka bez hranicКнижка без кордонів 2014-2020 81

Ukrajina – co pro mě znamená? Ukrajina pro mě není jedna… Je to země neuvěřitelně pestrá a 
členitá. Od donbaských továren přes obrovské nížiny u Dněpru až po nádherné karpatské vrcholky 
a kraj polonin. Západ slunce nad Azovským mořem, plavba vstříc černomořským přístavům, lvovské 
kavárny a kostely, Kyjev – to je hrdý Majdan s památníkem Nebeské setniny, dlouhými bulváry a nikdy 
nekončícím nočním životem. 

Ukrajina, to je především směsice pachů a vůní.  Jsou to tisíce lidí v nočních vlacích brázdící místní 
železnice. Každý má svůj krásný unikátní příběh. Někdo tu na vás v kupé mluví rusky, někdo ukrajinsky, 
někdo sloučeninou obou jazyků zvanou suržyk. Ukrajina, to jsou bábušky prodávající pár jablek před 
nádražím. Je to vůně soljanky a chuť zakarpatského koňaku.

Díky Ukrajině, ale vlastně především kvůli panu Putinovi a jeho nohsledům vím, co je to natáčet na 
frontové linii nebo jak propít noc s vojáky na kontrolním stanovišti. Znám ale i poetiku podvečerního 
rande za hřmění minometu…

Měl jsem tu možnost potkat se s těmi opravdu vlivnými a bohatými. Se starosty měst, veliteli vojsk, 
úspěšnými podnikateli. Potkal jsem tu ale i ty, kterým osud tolik štěstí nedopřál. Vím, jak vypadá těžký 
úděl kyjevských bezdomovců, co za sebou mají místní narkomani, v jakých podmínkách žijí ukrajinské 
prostitutky – dívky sotva plnoleté. 

Jak je vidět, Ukrajina znamená obrovské množství podnětů a impulzů – pro mě je to ale především 
možná trochu nešťastná země se spoustou opravdových a vnitřně neuvěřitelně krásných lidí. Země, 
kterou má smysl ne poznat, ale poznávat…

Україна – що вона для мене означає? Україна для мене неоднозначна… Це багатогранна та 
рельєфна країна. Від донбаських заводів, через величезні низини біля Дніпра аж до карпатських 
вершин та полонин. Захід сонця над Азовським морем, заплив назустріч чорноморським портам, 
львівські кав’ярні та костели. Київ – це гордий Майдан із пам’ятником Небесній сотні, довгими 
бульварами та нескінченним нічним життям. 

Україна, передусім, суміш запахів та ароматів. Це тисячі людей в нічних потягах, які борознять 
місцевою залізницею. Кожен з них має свою унікальну історію. Хтось до вас звертається 
російською, хтось українською, а хтось поєднанням обох мов, так званим суржиком. Україна – 
це бабусі, які продають кілька яблук перед вокзалом. Це аромат солянки та смак закарпатського 
коньяку. 

Завдяки Україні, хоча, передусім через пана Путіна та його дії, я знаю, що таке знімати лінію 
фронту або як пропити всю ніч із військовими на контрольному пункті. Знаю і поетику вечірнього 
побачення під гул міномета…

Я мав тут можливість зустрітись із тими справді впливовими та багатими. Із мерами міст, 
командирами військ, успішними підприємцями. Натрапив я тут і на тих, кому доля не подарувала 
такого щастя. Знаю, як виглядає тяжкий талан київських безхатьків, що ховають за плечима 
місцевих наркоманів, в яких умовах живуть українські повії – ледь повнолітні дівчата. 

Як бачите, Україна – означає величезні можливості стимулів та імпульсів, але для мене, передусім, 
можливо, трішки нещасна країна з багатьма справжніми та внутрішньо неймовірно гарними 
людьми. Країна, яку є сенс не пізнати, а пізнавати …

MARTIN OCKNECHT (1988)

DOKUMENTÁRNÍ PROJEKT "V KYJEVĚ SE NESTŘÍLÍ" ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «У КИЄВІ НЕ СТРІЛЯЮТЬ»

МАРТІН ОКНЕХТ (1988)

redaktor pro Český rozhlas – "Radio Wave" редактор для Чеського радіо - "Радіо Wave"
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Navštívil jsem Ukrajinu poprvé v životě a byl to zážitek, který bych rád zopakoval. Jeli jsme sem 
natáčet filmový dokument v Mariupoli a kromě toho jsme byli taky v Kyjevě. Ukrajina, ačkoliv není 
Čechům moc známá, skrývá nesmírné kulturní a zážitkové bohatství. Byli jsme při tom všem taky 
příjemně překvapeni lidmi, kteří byli vstřícní a otevření. 

Země nyní prochází složitou transformací a myslím si, že ta nejlepší investice do budoucnosti je ta 
v oblasti kulturního rozvoje. České centrum tady zastupuje právě tuto důležitou roli a já jsem rád, 
že jsem mohl poznat jeho práci v zemi. Činnost Českého centra zde je založena na přátelských a 
otevřených vztazích a komunikaci. Náš filmový projekt se snaží propojit Prahu a Mariupol skrze naši 
místní hrdinku a ukázat dva zdánlivě odlišné světy, které však mají ve skutečnosti společného více, 
než je na první pohled patrné. 

Přál bych opravdu všem, aby se mohli na Ukrajinu podívat a poznat tuto zemi, která je neprávem 
často opomíjena.

Я був в Україні вперше і отримав стільки вражень, які б знову пережив. Їхали ми сюди знімати 
документальний фільм у Маріуполі, а крім того, ми також були в Києві. 

Хоч Україна чехам маловідома, вона приховує багато культурних та туристичних багатств. Були 
ми й приємно здивовані відкритими та щирими людьми.

Країна нині проходить складну трансформацію і думаю, що найкращою інвестицією в майбутнє 
є розвиток сфери культури. Чеський центр якраз відіграє цю важливу роль, і я радий, що зміг діз-
натися про його роботу в країні. Діяльність Чеського центру тут спирається на дружні та відкриті 
взаємини та комунікацію. 

Наш фільмовий проєкт прагне об’єднати Прагу та Маріуполь через нашу місцеву гордість та 
показати зовні два різні світи, які в дійсності мають більше спільного, аніж здається на перший 
погляд.  

Хотів би всім побажати мати змогу відвідати Україну і пізнати цей край, який часто помилково 
нехтують. 

DOKUMENTÁRNÍ PROJEKT "TOO CLOSE, TOO FAR"
O SOUČASNÉ SITUACI NA UKRAJINĚ

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ "TOO CLOSE, TOO FAR" 
ПРО СУЧАСНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

ПАВЕЛ РУЗЯК (1990)

filmař, absolvent filmové školy FAMU v Praze

кінорежисер, випускник кіношколи FAMU у Празі

2018
Mariupol

2018
Маріуполь
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Díky profesionálně zorganizovanému festivalu "Docudays" jsem potkala více než 20 ukrajinských 
režisérů a producentů dokumentárních filmů, kteří mají film právě dokončený nebo v různých fázích 
přípravy. Festivalu se daří ukazovat ukrajinskou dokumentární krajinu jako mimořádně rozrůzněnou 
(tematicky i esteticky), proměnlivou a živoucí. Většina režisérů, kteří prezentovali své připravované 
filmy, byla z nejmladší generace. Je krásné vidět, jak odlišné a jasné perspektivy zaujímají (jeden film je 
angažovaně politický, jiný až intimně osobní, další se k postavám přibližuje a jiný je nezaujatě sleduje), 
a zároveň je děsivé, jakým tématům a podmínkám čelí dokumentaristi v dnešní Ukrajině, především 
kvůli válce na jejím východě. Válka je přítomná v mnoha filmech, avšak vedle ní se dokumentaristé 
zabývají i jinými rysy společnosti; co jim je však zjevně vlastní, je kritický postoj a analytický náhled. 

Vnímala jsem, že MFDF Jihlava se těší úctě místní komunity. Režiséři i producenti chválili program 
našeho festivalu a nejčastěji jsme diskutovali možnosti uvedení jejich filmu anebo účasti na některém 
z programů pro filmové profesionály, který by jim pomohl jejich námět vyvinout, výrobu filmu či 
postprodukci dofinancovat a podobně. Hovořili jsme také o literatuře a povědomí o ukrajinských 
spisovatelích, které v českém kontextu upevnilo především nakladatelství "Větrné mlýny". 

Poznala jsem tedy tvůrce i nové a připravované filmy a jsem si jistá, že se s mnohými ještě uvidím. 
Nejvíc mě však potěšilo, že v ukrajinském dokumentu se opravdu něco děje. Vedle výrazných tvůrců 
starší generace se staví silná mladá generace režisérů, kterým do života zasáhly hrůzné události a kteří 
každodennost vnímají kriticky a inspirují se rozličnými filmovými styly.    

Завдяки професійно організованому фестивалю "Docudays" я зустріла більше ніж 20 україн-
ських режисерів та продюсерів документальних фільмів, котрі мають вже або завершені фільми, 
або на різних стадіях підготовки. Фестивалю вдається показати український документальний 
пейзаж як надзвичайно різноманітний (тематично та естетично), мінливий та живий. Більшість 
режисерів, які презентували свої майбутні фільми, були з наймолодшого покоління. Прекрасно 
бачити, з яких різних та чітких перспектив вони висвітлюють події (один фільм спрямований на 
політику, інший — інтимно особистісний, наступний різниться підходом до персонажів, а ще 
інший неупереджено стежить за ними), і в той же час лякає те, з якими темами та умовами стика-
ються документалісти в сучасній Україні, особливо через війну на її сході. Війна присутня у бага-
тьох фільмах, але, крім неї, документалісти мають справу і з іншими особливостями суспільства. 
Однак, очевидно, що їм властиве критичне ставлення та аналітичне розуміння. 

Я зрозуміла, що Міжнародний фестиваль  документального кіно «Їглава» користується повагою 
місцевої громади. Режисери та продюсери високо оцінили програму нашого фестивалю, та 
найчастіше ми обговорювали можливість запуску їхніх фільмів чи участі в одній із програм для 
кінопрофесіоналів, яка допомогла б їм розвинути свою ідею, спільно продюсувати фільм чи по-
стпродукцію тощо. Ми також говорили про літературу та обізнаність українських письменників, 
які в чеському контексті посилювались переважно видавництвом "Větrné mlýny". 

Познайомилась я також із творцями нових і майбутніх фільмів, і я впевнена, що з багатьма ми 
ще побачимось. Однак мене найбільше порадувало те, що в українській документалістиці щось 
справді відбувається. Окрім видатних творців старшого покоління, існує потужне молоде по-
коління режисерів, в житті яких відбулись жахливі події. Ці режисери критично ставляться до 
повсякденного життя та надихаються різними стилями кіно.

ANDREA SLOVÁKOVÁ (1981) 

FESTIVAL "DOCUDAYS"

ФЕСТИВАЛЬ "DOCUDAYS"

АНДРЕА СЛОВАКОВА (1981)

režisérka a dokumentaristka

режисерка та документалістка
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Kyjev

2019
Київ
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Do Kyjeva jsem poprvé přijel v roce 2016. S přáteli jsme zde natáčeli reportáž o sociálních službách 
a dopadech války. Město mě pohltilo. S kamerou jsme se sem vrátili ještě třikrát. Kromě důležité 
praktické pomoci je pro mě České centrum zásadní ještě v jiné věci: koncentruje kolem sebe lidi – 
Čechy se zájmem o Ukrajinu, Ukrajince se zájmem o Čechy a všechny tak nějak se zájmem o život, 
setkávání a snad i hledání tenké materie, která se vznáší někde mezi Prahou a Kyjevem. Přátelské 
noční rozmluvy nad koňakem a sušenými rybami jsou ty, které ve mně zůstávají. Díky těmto setkáním 
mi bylo dovoleno trochu pochopit, jaké je to být Ukrajincem. V krátkosti to asi sdělit nejde, sklouzl 
bych do klišé, možná ale výňatky z deníkových záznamů něco přiblíží:

Pravoslavný Štědrý den. "Homemade" sbory zpívají koledy. Říkám si, jestli to takhle v Čechách taky 
kdysi bylo, takhle krásné, polyfonní a spontánní… Sobota u Dněpru, rybáři loví ryby, lidé rozdělávají 
ohně a grilují. Jo, grilují v lednu! Sněží a sněží. Děti sjíždějí na sáňkách z nájezdů k mostům. Jak by asi 
vypadaly Ladovy obrazy, kdyby bydlel tady… Ráno nás kontrolovala armáda, jestli nemáme v sumkách 
bomby… Výhled z hotelu Ukrajina: Kyjev ve slunečním svitu s bílými stěnami a zlatými stříškami 
chrámů působí úchvatně, úplně jinak než na ulici, kde je člověk malý a ztracený... Pozorujeme průstřel 
od snipera v okně… Na druhém gauči se baví Martin s Aničkou o Donbase, jak je zážitek blízkosti smrti 
vedl k uvědomění si života, že je cenný… Spěcháme na vlak. Zasekneme se ve výtahu… Pijeme čaj z 
krásných skleněných hrnečků v plechových držáčcích s nápisem UKRAJINA… Objednáme si pizzu, 
kterou měl oblíbenou padlý voják – a druhou s názvem Ukrajinská, které říkají "Vítězná"…

До Києва я вперше приїхав у 2016 році. Із товаришами ми тут знімали репортаж про соціальні 
служби та результати війни. Місто мене поглинуло. З камерою ми сюди повернулись ще три 
рази. Окрім важливої практичної допомоги, Чеський центр для мене є важливим ще в іншо-
му: концентрує навколо себе людей – чехів, які цікавляться Україною, українців, які зацікавлені 
Чехією, і всі мають інтерес до життя, до зустрічей та, напевно, до пошуків тонких матерій, які 
ширяють десь між Прагою та Києвом. Дружні нічні розмови під коньяк та сушену рибу – це те, 
що в мені залишається. Завдяки таким зустрічам я зміг трохи зрозуміти, як це – бути українцем. 
Стисло поділитись такими речами не виходить, я би опустився до різних кліше, можливо, урив-
ки записів зі щоденника зможуть трохи наблизити: 

Православний Щедрий день. "Homemade" хори співають колядки. Кажу собі, якби таке було б 
десь у Чехії, так само гарно, поліфонічно та спонтанно... Субота біля Дніпра, рибалки ловлять 
рибу, люди розпалюють вогонь та готують на грилі. Так, готують на грилі в січні! Сніжить і сніжить. 
Діти з’їжджають на санках із в’їзду на міст. Як би виглядали герої Лади, коли б жили тут... Зранку нас 
контролювали військові, чи не маємо в сумках бомби... Вигляд з готелю «Україна»: Київ у сонячно-
му світлі з білими стінами та золотими дахами храмів захоплює, абсолютно інакше, ніж на вулиці, 
де людина маленька та загублена... Розглядаємо пробоїну від снайпера у вікні... На іншому дива-
ні розмовляють Мартін з Анничкою про Донбас, який досвід наближення до смерті вони мали 
і що привело їх до усвідомлення цінності життя... Поспішаємо на потяг... Застрягаємо в ліфті... 
П’ємо чай із красивих склянок у металічних тримачах із написом «Україна»... замовляємо піцу, 
яку полюбляв загиблий воїн – та іншу під назвою «Українська», яку ще називають «Переможна». 

JAKUB ŠEDÝ (1993)

DOKUMENTÁRNÍ PROJEKT "V KYJEVĚ SE NESTŘÍLÍ"

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «У КИЄВІ НЕ СТРІЛЯЮТЬ»

ЯКУБ ШЕДИ (1993)

režisér, scénárista, fotograf

режисер, сценарист, фотограф
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Myslím, že duše národa se dá poznat i z přípitku. Většinou si všude na světě připíjíme na zdraví, což 
skoro ve všech slovanských jazycích zní stejně. Slavné ukrajinské "Buďmo!" je sice zkráceným "Buď-
mo zdorovi!", ale zní víc existenciálně. Buďme, zůstávejme, žijme... 

Jak je možné, že je někde tak krásně, jako by se člověk vrátil v čase někam do doby, kdy svět ještě 
dával smysl? Je to možná opravdu tou přítomností války a smrti – tak aby se to vyvážilo, musí být vše 
ostatní velká krása. Ukrajina – velká krása!

Я думаю, що душу народу можна пізнати і з його тостів. Здебільшого скрізь на світі п’ють за здоров’я, 
і майже всіма слов’янськими мовами це звучить однаково. Славне українське «Будьмо!» – це, звісно, 
скорочене «Будьмо здорові!», та звучить воно більш екзистенційно. Будьмо, залишаймося, жиймо… 

Як це можливо, що є десь щось таке гарне, немовби людина повернулася кудись в той час, до 
тієї доби, коли світ все ще мав сенс? Можливо, це справді присутність війни та смерті – тому, 
щоб збалансувати це, все інше повинно бути неймовірною красою. Україна – неймовірна краса!

BŘETISLAV RYCHLÍK (1968) ROBIN KVAPIL (1982)

"JEDEN SVĚT": FILMY V DNIPRU "OPEN NIGHT"

«ОДИН СВІТ»: ФІЛЬМИ В ДНІПРІ "OPEN NIGHT"

БРЖЕТІСЛАВ РИХЛІК (1968) РОБІН КВАПІЛ (1982)

režisér, vysokoškolský učitel režisér a scénárista

режисер, університетський викладач режисер і сценарист 
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Moje srpnová návštěva Koločavy byla velmi krátká, ale nezapomenutelná. Na mnoha místech jsem 
zaznamenala českou stopu. Potkala jsem se s velmi milými a vstřícnými obyvateli, z nichž mnozí 
rozuměli nebo dokonce mluvili česky. Krásný skanzen, hrob Nikoly Šuhaje, pro mne velmi zvláštní 
hřbitov. Jen lituji, že jsem se do těchto končin nevypravila dřív a neprošla pěšky hory. 

Моя серпнева поїздка до Колочави була дуже короткою, але незабутньою. Я помітила чеський 
слід у багатьох місцях. Я зустріла дуже привітних мешканців, багато з яких розуміли чеську чи 
навіть говорили нею. Прекрасний музей просто неба, могила Миколи Шугая, дуже особливе для 
мене кладовище. Я просто шкодую, що раніше не приїжджала сюди і не ходила горами пішки.

HANA CHYBÍKOVÁ (1959)

NATÁČENÍ FILMU "BALADA PRO BANDITU"

ЗЙОМКИ ФІЛЬМУ «БАЛАДА ДЛЯ БАНДИТА» 

ГАНА ХИБІКОВА (1959)

produkce filmu Balada pro banditu

одна із продюсерів фільму «Балада для бандита»
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Můj pobyt na Ukrajině by se v kostce dal pojmenovat jako "eržikovský". Jelikož jsme každý den točili, 
nebyla moc možnost výletů. Jeden jediný jsme ale uskutečnili a nikdy na něj nezapomenu. Vyjeli 
jsme s našimi přáteli z Koločavy do hor starým vojenským náklaďákem. Cesta byla velmi krkolomná 
a do kopce, takže než jsme dorazili na místo, byli jsme pěkně "uštěrchaní". Jeden by nevěřil, že se 
dá takto do kopců jet, museli jsme se držet velmi pevně, aby někdo z auta nevypadl nebo aby ho 
cestou nesrazila větev. Když jsme dorazili nahoru do kopců, všimli jsme si, že nikdo nechybí a že 
jsme dobrodružnou cestu zvládli. Místní nám ukázali chalupu, kde vyrůstali, kam chodili do školy, 
a abychom nabrali energii na zpáteční cestu, pohostili nás špekem, chlebem, zahřáli pálenkou. 
Pokochali jsme se nádhernou krajinou a jeli zpět do vesnice.

Cesta zpět po kamenech byla náročná – snad ještě náročnější než cesta nahoru. Ale díky pálence a 
šikovnému řidiči jsme ji absolvovali s úsměvem na tváři. Na tenhle zážitek se nedá zapomenout, stejně 
tak jako na nádherné kopce, kde si představuju, že divoce běhala Eržika za svým milovaným Nikolou, 
a kde opravdu lítají havrani jako tenkrát v našem představení "Na Provázku". Sen se stal skutečností a 
já za to všechno, co jsem díky Eržice zažila, moc děkuju!

Моє перебування в Україні двома словами можна назвати «ержіківським». Оскільки зйомки 
тривали кожного дня, ми майже не мали можливості кудись з’їздити. Та попри все нам вдалося 
вирушити в одну коротку мандрівку, яку я ніколи не забуду. Ми з друзями виїхали у напрямку 
гір з Колочави старою військовою вантажівкою. Дорога була досить небезпечною та круто 
йшла вгору, тому на момент приїзду на місце ми були досить «пожмакані». Дехто не повірив 
би, що так можна їхати по схилу вгору, нам довелося дуже міцно триматися, щоб ніхто не випав 
з машини або щоб когось по дорозі не вдарило гілкою. Коли ми дісталися вершини пагорбів, 
ми з полегшенням зрозуміли, що ніхто не загубився і що ми впорались з цією пригодницькою 
мандрівкою. Місцеві мешканці показали нам будинок, де вони виросли, куди ходили до школи, 
а щоб ми набралися сил для повернення назад, почастували нас салом, хлібом та зігрівальною 
настоянкою. Ми досхочу намилувались прекрасними краєвидами і поїхали назад до села.

Зворотний шлях по кам’янистою дорогою був складним – можливо, навіть складнішим, ніж шлях 
вгору. Але завдяки настоянці та вмілому водієві ми проїхали цей шлях з усмішкою на обличчі. 
Цей досвід абсолютно незабутній, нарівні з прекрасними пагорбами, на яких, як я уявляю, 
Ержіка прудко бігала за своїм коханим Миколою і де насправді літають ворони, як тоді під час 
нашого виступу в театрі «На Шнурку». Мрія здійснилася, і я щиро вдячна за все, що пережила 
завдяки Ержіці! 

EVA VRBKOVÁ (1976)

NATÁČENÍ FILMU "BALADA PRO BANDITU"

ЗЙОМКИ ФІЛЬМУ «БАЛАДА ДЛЯ БАНДИТА» 

ЕВА ВРБКОВА (1976)
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Ono to pro mě začalo tím, že mě vzali Petr Minařík a Pavel Řehořík, mí brněnští producenti, na 
Koločavu. Jestli by tam nešlo natočit některé scény z toho našeho připravovaného filmu. Nevím, co 
je k tomu vedlo. Anebo nevěděl jsem. Pak jsem ale rovněž vzplanul vášní. A pak několik let strávil 
prací na realizaci onoho pomyslu. 

Vzniknul pak z toho film, jak na Zakarpatské Ukrajině jacísi evropští filmaři chtěli natočit film Nikola 
Šuhaj. Jak to všichni dobře mysleli. Jak chtěli vyhovět preambulím na téma "evropský projekt". Jak se 
nějací hodně zoufalí tlumočníci snažili tlumočit věty o absolutnu, dost často jim z toho vyšel blábol. 
Jak nakonec všichni dostali průjem a byli rádi, že pro ně přiletěl vrtulník. Ten film pak nenatočili, 
respektive natočil ho někdo jiný za ně. Všichni ti původně zamýšlení koločavští komparzisté... 

Film v této ukrajinské verzi ponese název "Napriek tomu dažďu" a bude ze všeho nejvíce o tom, 
jak je nám Evropanům třeba pravdomluvy. Jak totiž v poslední době lžeme stejně samozřejmě, jako 
dýcháme. Návštěvou tu na Zakarpatské Ukrajině, tu v jiných krajinách nevinnosti. A v řece je bláto a 
chodí tamtudy dobytek a děvčata na kraji s chlapci se tam koupají. A uhýbají pohledem a jsou mimo 
soutěž. A ona krásná Štědroňova hudba do toho zní a zní. A my nenávidíme, co milujeme, a milujeme, 
co nenávidíme – a snažíme se popřít i toto. I popřeme to. A nebe se zatáhne. A začne bouře, jakou 
svět neviděl...

Pořád jsme u toho samého: nebát se a nelhat – to je, oč tu běží – v Evropě roku 2020. V tom pro 
mě bylo ono dvouleté pobývání na Zakarpatské Ukrajině obrovskou lekcí. Radostí. Někdo je tam 
schopen něčemu věřit. Někdo je zas schopen mít něco rád.

Jsem velkým zastáncem všech těch příběhů. Týkají se nás.

Для мене все почалося тоді, коли мої продюсери з Брно – Петр Мінаржік та Павел Ржегоржік – від-
везли мене до Колочави. Чи не вдалося б зняти там кілька сцен для нашого майбутнього фільму. 
Я не знаю, що їх спонукало до цього. Або не знав. Проте потім мене так само охопила ця при-
страсть. І після того кілька років працював над реалізацією цієї ідеї.

З цього всього в результаті виник фільм про те, що якісь європейські кінорежисери на Закар-
патській Україні хотіли зняти фільм «Микола Шугай». Як всім це здавалося хорошою думкою. 
Як вони хотіли втілити преамбулу на тему «європейського проєкту». Як деякі дуже відчайдушні 
перекладачі намагалися інтерпретувати абсолютні сентенції, і дуже часто у них виходили якісь 
нісенітниці. Як, зрештою, у всіх почалася діарея, і вони раділи, що за ними прибув вертоліт. Тоді 
вони так і не зняли той фільм, точніше, хтось інший зробив це за них. Всі ті, які спочатку мали 
бути масовкою для Колочави…

Українська версія цього фільму називатиметься «Незважаючи на дощ», і найбільше мова там йти-
ме про те, як нам, європейцям, потрібна правдивість. Що для нас останнім часом брехня стала 
такою ж звичною, як дихання. То тут, відвідавши Закарпатську Україну, то інші незаймані землі. 
А в річці багнюка, там ходить худоба, а з іншого боку там дівчата купаються з хлопцями. Вони 
ховають очі і не мають конкуренції. І ця прекрасна Штєдроньова музика все звучить і звучить. 
І ми ненавидимо те, що любимо, і любимо те, що ненавидимо – і  намагаємось це заперечувати. 
І заперечимо це. І небо затягне хмарами. І почнеться буря, якої не бачив світ…

Ми весь час стикаємось з одним і тим самим: не боятись і не брехати – ось що відбувається тут – у 
Європі в 2020 році. Для мене те дворічне перебування на Закарпатській Україні було величез-
ним уроком. Радістю. Там хтось ще може у щось вірити. Комусь може знову щось сподобатися.

Я великий прихильник усіх подібних історій. Вони нас стосуються.

VLADIMÍR MORÁVEK (1965)

NATÁČENÍ FILMU "BALADA PRO BANDITU" ЗЙОМКИ ФІЛЬМУ «БАЛАДА ДЛЯ БАНДИТА» 

ВЛАДІМІР МОРАВЕК (1965)

divadelní, filmový a televizní režisér театральний, теле- та кінорежисер
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Ukrajinu jsem navštívila poprvé před dvaceti lety. Cestovali jsme tehdy po Zakarpatí a přijeli jsme 
i do Koločavy, která teprve větřila možný turistický potenciál. Dnešní oblíbená destinace, hospoda 
Četnická stanice, byla tehdy ještě v ruinách a všechny plány místních o její přestavbě na hotel a 
dalším možném rozvoji tohoto místa se nám jevily jako nerealizovatelný sen. Pokud jsme dostali 
hlad, rozhodně jsme nenatrefili na řízek, hranolky nebo pizzu, ale na pelmeně, vareniky, holubce 
nebo boršč. Tomu všemu ovšem kraloval špek, na východě solený, na západě uzený. Původně jsem 
zamýšlela psát právě o chutné ukrajinské kuchyni nebo o pravoslaví a o působivých ikonách, kterým 
zdejší věří, že konají zázraky. Uvědomila jsem si ale, že největší zkušenost mám s lidmi, kteří přijeli do 
České republiky za prací.

Obraz Ukrajiny je možná pro našince trochu nejednoznačný. Na jedné straně jde o silného hráče, 
protože tato obrovská země se strategickou rozlohou má velké množství nerostných surovin a 
je důležitá jak pro Rusko, tak pro EU. Zároveň však může v sobě mít z našeho pohledu i hodně 
slabosti. V České republice totiž pracuje mnoho Ukrajinců často na nejnižších a nekvalifikovaných 
pozicích, a i to je pro ně výrazným zlepšením jejich finanční situace. Od 90. let fungují na Ukrajině 
zprostředkovatelé, kteří zajišťují práci a pobyt migrantů v České republice a za to pobírají poplatek 
nebo procento z výdělku migrantů. Takový zprostředkovatel práce pro Ukrajince se označuje pojmem 
klient a podle toho je pak celý systém nazýván klientským systémem.

Přestože zmíněný systém s sebou nese spoustu problémů, je pro české zaměstnavatele často 
jednodušší uzavírat smlouvu se zprostředkovatelem práce než s každým zaměstnancem zvlášť. 
I proto české firmy bývají nakloněny ke spolupráci. Navíc tak nemají závazky v rámci pracovního 
práva, nemají náklady na odvody z mezd a za své zaměstnance nenesou odpovědnost. Jenomže pak 
se stává, že mnoho Ukrajinců nemá zajištěny například ochranné pracovní prostředky, pracují více, 
než je povolená pracovní doba, nebo se na pracovišti nedodržují bezpečnostní předpisy. Nejčastěji 
bývají migranti najímáni na konkrétní práce a nedostávají plnou mzdu. Klientovi pak odvádí určitý 
podíl ze svého platu. Je obvyklé, že se cizinci dostávají do koloběhu závislosti, ze kterého nedokážou 
vystoupit, a zůstávají tak i za naprosto pro ně nevýhodných podmínek.

Chtěla bych se tu podělit o příběh ženy, se kterou jsem se seznámila v uprchlickém táboře. Její pravé 
jméno uvádět nechci, říkejme jí třeba Irina. Narodila se v malé vesnici u rumunských hranic a do školy 
chodila povinné první dva roky, tedy naučila se sotva číst a psát. Když nabyla plnoletosti, vybrali jí 
rodiče partnera, se kterým odcestovala na sever Moravy přes zmíněný klientský systém. Irina si tak 
jako uklízečka hotelu byla schopná vydělat 30 korun na hodinu, 15 korun odváděla klientovi. Tak 
tu žila i s partnerem několik let, porodila  dvě děti, což ji v případě syna přišlo dost draho, protože 
neměla platné zdravotní pojištění. Život běžel v zásadě normálně, kdyby Irinu neopustil její partner i s 
úsporami a ona nepřišla o pracovní víza. Vrátila se s dětmi zpátky na Ukrajinu, ale její rodiče už nežili. 
Byl zrovna leden, teploty klesaly několik desítek stupňů pod nulu a místní se na ni dívali skrz prsty, 
protože co to je žena bez muže. Měli hlad a byla jim zima.  Pro její děti byla Ukrajina neznámá, syn, 
kterému v té době byly čtyři roky, okamžitě onemocněl.

EVA KALIČINSKÁ (1980)

NATÁČENÍ FILMU "BALADA PRO BANDITU"

pedagožka a cestovatelka

2020
Karpaty

Irina se tedy rozhodla vrátit zpátky na Moravu a hledat otce svých dětí. Důležité je říct, že neměla 
platné povolení k pobytu ani k práci. Netrvalo dlouho a na udání si pro ni přijela cizinecká policie, 
aby ji na šest měsíců i s dětmi umístila do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, odkud ji měli 
deportovat zpátky na Ukrajinu.

Tady se příběh láme. Irině se podařilo zažádat o azyl, a přestože je náš azylový systém opravdu tvrdý, 
po letech jí i dětem ministerstvo vnitra skutečně azyl udělilo.  Možná, že důvody její žádosti byly 
vážnější, než byla schopna mi doopravdy svěřit. Dnes jsou její děti již dospělé a úspěšně dostudovaly. 
Jejich otec žije zpátky na Ukrajině, nestýká se s nimi a výživné neplatil. Irina okamžitě po udělení 
azylu začala pracovat jako kuchařka, nikdy nebyla závislá na žádné sociální pomoci. Minulý rok 
získala občanství a vyřídila si hypotéku.

Pro mě osobně se stal tento příběh univerzálním tématem, byť ukotveným ve velmi konkrétní 
zkušenosti. Je pro mě důkazem, že přestože se člověk narodil do složitých podmínek,  lze ve svém 
životě listovat a provádět v něm korektury.

"Odjet do Čech" znamená v tomto příběhu jistou jednoznačnost a zároveň nezvratnost. Odjet 
znamená mít moc možnosti volby, dokázat překonat velký strach a stát pevně za svým.  Irina dokázala 
obstát v novém, cizím prostředí a prosadit se. Zvládla postarat se o sebe, o svoje děti, přestože je 
sama. Nevzdala to, přestože byla opuštěna. Vybojovala pro svoje děti lepší budoucnost a její životní 
elán stojí na přesvědčení, že vždy je šance, i když ostatní říkají, že není.
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Я вперше відвідала Україну ще 20 років тому. Тоді ми подорожували Закарпаттям, приїхали та-
кож і до Колочави, від якої просто віяло можливим туристичним потенціалом. Улюблена турис-
тична локація сьогодні – заклад "Četnická stanice" – тоді була зруйнована, і всі плани місцевих 
мешканців щодо того, щоб перебудувати її в готель і надалі якось розвивати це місце, здавались 
нам всього лише нереалізованою мрією. А що ми були голодні, то нас точно не частували б тут 
стейком, картоплею фрі чи піцою, а натомість – пельменями, варениками, голубцями чи борщем. 
На столі, звісно, головувало сало – солоне на сході і копчене на заході. Спочатку я справді ду-
мала написати саме про українську кухню чи про православ’я і вражаючі ікони, які, за місцевими 
віруваннями, здатні творити чудеса. Але я зрозуміла, що маю найбільше досвіду з людьми, які 
приїхали до Чехії на роботу.  

Образ України, певно, є неоднозначним для наших людей. З одного боку, мова йде про сильно-
го гравця, тому що ця величезна країна з вигідним стратегічним положенням багата на корисні 
копалини і є важливою як для Росії, так і для ЄС. Але разом із тим, з нашого погляду, їй не бракує 
і слабких місць. Мова йде про те, що в Чехії багато українців часто працюють на найнижчих 
і некваліфікованих посадах, але навіть це є для них істотним поліпшенням їхнього фінансового 
становища. З 90-х років в Україні працюють посередники, які забезпечують мігрантів роботою 
та житлом в Чехії, і отримують за це плату чи відсоток з заробітку мігрантів. Таких посередни-
ків з роботи українці називали клієнтами, а саму систему називали клієнтською системою.

Незважаючи на те, що вищезгадана система несе в собі низку проблем, для чеських працедавців 
все одно дуже часто було простіше укладати договори з посередником, ніж окремо з кожним 
майбутнім працівником. Через те чеські фірми радо йдуть на співпрацю. Крім того, у них немає 
жодних зобов’язань в рамках правового законодавства, немає витрат на податки із заробітної 
платні і відсутня відповідальність за своїх працівників. Але потім стається так, що багато укра-
їнців не забезпечені захисними засобами під час роботи, вони працюють більше за визначений 
робочий день, або їхні робочі місця обладнані без дотримання техніки безпеки. Часто мігрантів 
наймають на якусь конкретну роботу, але вони не отримують свою зарплатню в повному обсязі. 
Але вони все одно мають заплатити клієнтові певну частку зі свого заробітку. Тому ситуація, 
коли іноземці потрапляють у вир залежності, з якого вони не здатні вирватись і змушені залиша-
тись навіть за відверто невигідних умов для себе, стала звичною.

Я хотіла б поділитися історією людини, з якою я познайомилась у таборі для біженців. Я не хочу 
вказувати її справжнє ім’я, тому назвемо її, наприклад, Іриною. Вона народилася в маленькому 
селищі біля румунського кордону, ходила до обов’язкової школи перші два роки, де заледве 
навчилась читати й писати. Коли вона стала повнолітньою, батьки вибрали для неї наречено-
го, з яким вона переїхала на північ Морави за вже згаданою клієнтською системою. Працюючи 
прибиральницею в готелі, вона заробляла 30 крон за годину, з яких 15 вона мусила віддавати 
клієнтові.

ЗЙОМКИ ФІЛЬМУ «БАЛАДА ДЛЯ БАНДИТА» 

ЕВА КАЛІЧІНСЬКА (1980)

викладачка й мандрівниця

2020
Карпати

Так вони з чоловіком жили тут кілька років, вона народила двох дітей, і це, у випадку з сином, 
дуже дорого для неї коштувало, тому що вона не мала дійсного медичного страхування. Життя 
загалом минало нормально, але потім її покинув чоловік і закінчилась робоча віза. Разом з дітьми 
вона повернулась назад до України, але її батьки на той час вже померли. Тоді був січень, тем-
пература сягала кількох десятків градусів нижче нуля, але місцеві наче не помічали її, бо що ж 
це за жінка без чоловіка. Вони потерпали від холоду й голоду. Для її дітей Україна була цілком 
незнайомою, а її син, якому на той час було чотири роки, відразу ж захворів. Тоді Ірина вирішили 
повернутися назад на Мораву, щоб розшукати батька своїх дітей. Важливо також сказати, що 
у неї не було дійсного дозволу на проживання чи роботу. За короткий час за вказівкою по неї 
приїхали представники міграційної служби, щоб на 6 місяців переселити її з дітьми до Установи 
з захисту іноземців Б’єле Єжове, звідки її мали депортувати назад до України.

Це стало переломним моментом. Ірині вдалося подати заяву про отримання притулку, і хоча 
у нас досить сувора система надання притулку, з часом Міністерство внутрішніх справ все ж 
надало їй та дітям дозвіл на проживання. Можливо, аргументи в її заяві були серйознішими, ніж 
вона була здатна мені розповісти. Зараз її діти вже дорослі, вони успішно закінчили навчальні 
заклади. Їхній батько знову живе в Україні, але він з ними не спілкується і не платив аліментів. 
Одразу  після отримання притулку Ірина почала працювати куховаркою, вона ніколи не зале-
жала від соціальних служб. Минулого року вона отримала громадянство та оформила іпотеку.

Особисто для мене ця історія стала універсальною темою, хоча вона має підґрунтя конкретного 
досвіду. Вона є для мене доказом того, що, незважаючи на складні умови, в яких народжується 
людина, вона має змогу переписати своє життя та внести свої корективи.

Під висловом «поїхати до Чехії» в цій історії маємо на увазі безсумнівну однозначність та вод-
ночас із тим незворотність. Поїхати – значить мати більше можливостей обирати, спромогтися 
перебороти найбільший страх та твердо стояти на своєму. Ірині вдалося досягти чогось у ново-
му, чужому середовищі і закріпитися. Вона змогла подбати про себе та своїх дітей, незважаючи 
на те, що була сама. Вона не здавалася, хоча її покинули. Вона виборола для своїх дітей краще 
майбутнє, і її життєва наснага базується на переконанні, що завжди є шанс – навіть коли всі 
навколо кажуть інакше.
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Nikdy jsem na Ukrajině nežil, ale velmi často jsem tam jezdil na prázdniny k dědečkovi. Mnoho věcí 
se nezměnilo, mentalita národa  v zemi, ve které se nacházíme, zůstává po léta stejná. Je vidět, že i v 
dnešní době v zemi převládají dva názory či pohledy na současné dění. Žijí tam lidé, kteří by radši nic 
neměnili, a potom současná generace, která by chtěla mít Ukrajinu jako moderní a plně demokratický 
stát. Je to patrné už na první pohled, když tam přijedete: je vidět rozdíl mezi chudobou a okázalostí. 
My jsme jako herci měli možnost odehrát několik dětských představení. Vzpomínám si, jak jsme hráli 
v Dněpru v ústavu pro tělesně a mentálně postižené děti. Děti tam žijí v neutěšených podmínkách. 
Stát není schopen zajistit důstojné podmínky pro život této skupiny lidí. Připomnělo mi to dobu, kdy 
v Československu byly postižené děti zavřené v ústavech a moc se o tom nemluvilo, natož aby se pro 
ně něco udělalo. Když jsme tam odehráli představení, tak se stalo něco, co mě vzalo za srdce. Děti 
nás nechtěly pustit. Chtěly, abychom tam zůstali s nimi. Pro nás to byla velká odměna. Personál, který 
se o děti staral, nám řekl, že jsme první, kteří přišli do tohoto ústavu něco zahrát, že jsme jediní, kteří 
projevili o děti zájem. Dokonce ani rodiče nejeví zájem o své děti a navštěvují je třeba jednou za rok. 
Je to na jednu stranu smutná realita a na druhou stranu velká výzva. Každý demokratický stát funguje 
na pevných demokratických základech, kam patří i silně rozvinuté sociální cítění. 

Ukrajina pro mě zůstane zemí, ke které mám a vždycky budu mít blízký a osobní vztah. Rádi bychom 
jako divadlo pokračovali v tom, čím divadlo je: chceme přinášet radost a dividlo (dívati se a diviti se).

Я ніколи не жив в Україні, але дуже часто туди їздив на канікули до дідуся. Багато речей не 
змінилось, ментальність народу в країні, у якій ми перебуваємо, з роками залишається тією ж. Видно, 
що і сьогодні в країні переважають два переконання чи погляди на сучасні події. Там живуть люди, 
які краще б нічого не міняли, але  теперішнє покоління, яке хотіло б, щоб  Україна була дуже 
сучасною та цілком демократичною державою.  Це очевидно і з першого погляду, коли туди 
приїдете: можна побачити різницю між бідністю й помпезністю. Як актори, ми мали можливість 
зіграти декілька дитячих вистав. Згадую, як ми грали в Дніпрі в закладі для дітей з фізичними 
та розумовими вадами. Діти там живуть у жалюгідних умовах. Держава не може забезпечити 
гідного проживання для цієї групи людей. Це нагадало мені час, коли в Чехословаччині діти 
з вадами були закриті у спецзакладах, і про них не дуже говорили, не кажучи вже про те, що 
робили б щось. Коли ми там зіграли виставу, сталось те, що мене особисто вразило. Діти 
не хотіли нас відпускати. Хотіли, щоб ми там залишились з ними. Для нас це було високою 
винагородою. Персонал, який піклувався про дітей, нам сказав, що ми перші, хто прийшов у 
цей заклад щось зіграти, що ми єдині, хто проявив зацікавленість до дітей. Зрештою, батьки не 
проявляють зацікавленості до своїх дітей і приходять до них, наприклад, раз на рік. З одного 
боку, це сумна реальність, а з іншого – великий виклик. Кожна демократична держава діє на 
чітких засадах, включаючи добре розвинуте соціальне чуття. 

Україна для мене залишиться країною, з якою маю і завжди матиму близькі особисті стосунки. 
Як театр, ми б із радістю продовжували в тому, чим театр є: хочемо приносити радість і "dividlo" 
("dívati se a diviti se" – дивитися і захоплюватися). 

 

SERHIJ SANŽA (1961)

WORKSHOP DIVADLA "FACKA" V DNĚPRU МАЙСТЕРНЯ ТЕАТРУ "FACKA" В ДНІПРІ 

СЕРГІЙ САНЖА (1961)

 principál, režisér, herec керівник театру, режисер, актор 

2016
Dnipro

2016
Дніпро 
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Dne 18. října odehráli lvovští v Činoherním studiu inscenaci české autorky Moniky Kaňové "Lidi", 
abychom my následně odjeli do Lvova s inscenací ukrajinské autorky Anastasie Kosodie "Ministerstvo 
školství a vědy Ukrajina". 

Velmi si ceníme osobní pomoci českého konzula ve Lvově, pana Vladimíra Kadlece, a jeho ukrajinské-
ho řidiče, kteří si, když bylo potřeba, vyhrnuli rukávy a nosili s námi kulisy, a především nám pomohli 
s dokumenty na hranicích. Kilometrové fronty na obou stranách hranice, kdy lidé v autech trpělivě 
čekají 10, ale i 15 hodin, aby se dostali domů nebo ze země ven, jsou pro mě zvláštním obrazem. Každý 
den přejíždím státní hranice ČR a SRN cestou do práce, a ač mi řeči politiků o Czexitu přišly vždy 
směšné, teprve při pohledu na celníky prohrabující kufry a stovky lidí trpělivě čekajících v nekoneč-
ných frontách mi došlo, za jak samozřejmé beru výhody života v členském státě EU.   

Náš pobyt ve Lvově byl týden zázraků. V době, kdy má ve městě foukat studený vítr a nepřetržitě 
pršet, přišlo do Lvova babí léto. Dvaadvacet stupňů a celé dny slunce, které prohřívalo kamenné 
chodníky, zdi nádherných kostelů a katedrál, Rynek a tržiště plná lidí. Babičky se zeleninou k pro-
deji vyloženou jen tak na chodníku, u stánku na tržišti nejlepší čeburečky, víno a káva před operou. 
A obrovská srdce našich kolegů ze lvovského divadla, kteří se o nás starali jako o vlastní. Stejně jako 
při jejich hostování u nás v Činoherním studiu přišli i lvovští diváci už předem nadšení, představení se 
povedla, s podporou členů souboru i techniků a dalších zaměstnanců divadla Lesi Ukrainki všechno 
běželo jako po drátkách. 

Už když jsem si v hotelu balila kufr na cestu domů, věděla jsem, že se do Lvova vrátím. To město má 
neuvěřitelnou atmosféru a náš pobyt tam byl skutečně zážitkem, na který se nezapomíná. 

18 жовтня львів’яни зіграли виставу чеської авторки Моніки Каньової «Люди» у театрі драми, 
щоб ми могли потім поїхати до Львова з виставою українською авторки Анастасії Косодії 
«Міністерство освіти і науки України». 

Ми дуже вдячні за особисту допомогу чеського консула у Львові, пана Владіміра Кадлеця та його 
українського водія, котрі, коли потрібно, закотивши рукави, носили з нами декорації,  та, перш 
за все, допомогли нам з документами на кордоні. Кілометрові черги по обидва боки кордону, 
де люди в машинах терпляче чекають 10, а то й 15 годин, щоб повернутися додому чи виїхати 
з країни, — для мене дивна картина. Щодня я перетинаю державний кордон Чехії та Німеччини 
по дорозі на роботу, і хоча розмови політиків про Чексіт мені завжди здавалися смішними, 
лише коли я дивилася на митників, які длубаються у валізах, і сотні людей, які терпляче 
чекають в нескінченних чергах, я зрозуміла, наскільки просто сприймаю життя у країні ЄС.

Наше перебування у Львові було тижнем чудес. У той час, коли в місті дме холодний вітер 
і постійно дощить, до Львова прийшло бабине літо. Двадцять два градуси і усі дні сонце, що 
зігрівало кам‘яні доріжки, стіни розкішних церков і соборів, площу Ринок і базари, сповнені 
людьми. Бабусі з овочами продавали просто на тротуарі, у кіосках на ринку найкращі чебуреки, 
вино та кава перед Оперою. І величезні серця наших колег із Львівського театру, які піклувались 
про нас, як про своїх. Як і під час їхніх виступів у нашій Драматичній студії, львівські глядачі 
заздалегідь були схвильовані, вистава мала успіх, за підтримки членів ансамблю та техніків 
й інших працівників театру імені Лесі Українки все пройшло як по маслу.

Навіть коли я пакувала в готелі свою валізу на дорогу додому, я знала, що повернуся до Львова. 
У місті панує неймовірна атмосфера, і наше перебування там було справді незабутнім досвідом.

ELIŠKA VENGLAŘOVÁ

DIVADELNÍ PROJEKT "DIALOG BEZ HRANIC"

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ДІАЛОГ БЕЗ КОРДОНІВ»

ЕЛІШКА ВЕНҐЛАРЖОВА

manažerka

менеджерка

2019
Lvov

2019
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Jelikož je naše země srdcem Evropy a jsou zde patrné jak západní, tak i východní vlivy, byla pro 
mne návštěva Ukrajiny o to významnější. Je to zatím nejvýchodněji situovaná země, jakou jsem 
navštívila. Díky Českému centru a Teatru Lesi Ukrajinky jsme měli i s ostatními členy souboru možnost 
seznámit se s místními divadelníky i s místy, kam bychom se bez takových průvodců nedostali. Kromě 
přepečlivé péče, jakou nám poskytli, a krásného zázemí v hotelu "George" se nám opravdu věnovali 
a pomohli nám poznat město z místní perspektivy. Bylo zajímavé pozorovat hodnotové i přístupové 
rozdíly. Zaujala mne atmosféra zašlé slávy, která je cítit jak v celém Lvově, tak byla patrná v našem 
hotelu. Měli jsme honosné pokoje, k snídani hrál klavírista, ale záchody i koupelna byly na chodbě. 
Nikdy jsem nebyla v zemi, která je ve válce. Osobní zkušenost s několik let trvajícím válečným stavem 
Ukrajiny, o které nám naši ukrajinští přátelé vyprávěli, pro mne byla velice poučná.

Patnáct hodin cesty autobusem a přitom se člověk v mnohém cítí jako doma. Město hrdé, ale v 
žádném případě ne namyšlené. Jen lvovští mají pevnější pohledy a nejsem si jistý, jestli by dopustili, 
aby první strana jídelního lístku patřila jinému jazyku, než je ten jejich. A to je dobře.

Оскільки наша країна є центром Європи і західний та східний вплив очевидні, тому для мене 
візит до України був ще більш важливим. Поки що це найбільш східна країна, у якій я коли-небудь 
була. Завдяки Чеському центру та театру ім. Лесі Українки у Львові ми мали можливість усією 
командою познайомитись з місцевими театралами і з місцями, куди б без таких провідників 
не дістались. Окрім надтурботи, яку нам надали, і гарного перебування в готелі «Жорж», про 
нас насправді піклувалися та допомогли нам пізнати місто з його перспективи. Цікаво було 
спостерігати за різницею між доступністю та якістю. Мене зачарувала атмосфера минулої слави, 
яку можна відчути як у всьому Львові, так і в нашому готелі. У нас були розкішні кімнати, піаніст 
грав за сніданком, хоча вбиральні та ванна були в коридорі. Я ніколи не була в країні, де є війна. 
Особистий досвід кількох років війни в Україні, про який нам розповідали наші українські друзі, 
був для мене дуже повчальним.

П’ятнадцять годин поїздки автобусом, але багато в чому людина все одно почувається як вдома. 
Місто горде, але не зрозуміле. Погляди львів‘ян тверді, і я не певен, що вони допустили б, щоб 
права сторона меню була написана якоюсь іншою мовою, аніж їхньою рідною. І це добре. 

ANNA KRATOCHVÍLOVÁ (1994) ADAM ERNEST (1993)

DIVADELNÍ PROJEKT "DIALOG BEZ HRANIC" DIVADELNÍ PROJEKT "DIALOG BEZ HRANIC"

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ДІАЛОГ БЕЗ КОРДОНІВ»

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ДІАЛОГ БЕЗ КОРДОНІВ»
АННА КРАТОХВІЛОВА (1995)

АДАМ ЕРНЕСТ (1993)
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V našem divadelním světě nejsou důležité národnosti, máme k sobě všichni velmi blízko, mnohdy 
blíže než k sousedovi z patra domu, kde žijeme. Proto jsme se těšili na Ukrajinu, těšili jsme se na své 
přátele, na naši rodinu – ať už známou, nebo neznámou. Těšili jsme se na publikum, které je skvělé, 
vyspělé, přející a vděčné.

У нашому театральному світі немає важливих національностей, маємо всі між собою близькі 
контакти, набагато ближчі, аніж із сусідом з того поверху, де живемо. Тому ми чекали з нетерпінням 
на Україну, чекали на своїх друзів, на нашу родину – чи вже знайому, чи ще ні. Чекали ми на пу-
бліку, яка є чудовою, зрілою, щирою та вдячною.

JAKUB VEDRAL (1977)

"V.O.S.A. THEATRE" NA FESTIVALU "GOLDEN LION" 

"V.O.S.A. THEATRE" НА ФЕСТИВАЛІ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ»

ЯКУБ ВЕДРАЛ (1977)

 umělecký vedoucí "V.O.S.A. Theatre"

художній керівник "V.O.S.A. Theatre"
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Přistáváme v Kyjevě. Pět lidí, tři kufry a jedna obří, pekelně těžká, zato ale slušivá taška přehozená 
přes rameno (nejspíš bubeníkovo). Jsme ve formě! Vidíme se na ceduli "FORMA / České centrum". 
Svítí na nás přes celou letištní halu a za ní se schovává milá Ukrajinka. Jsme správně! Tetelíme se 
radostí. Začíná naše první ukrajinské turné.

Čeká nás několik tiskovek, setkání s organizátory, setkání s Lucií z Českého centra, koncert ve 
filmovém muzeu "Dovženko centrum", jež nádherně doplňuje atmosféru němého filmu "Erotikon", ke 
kterému zde předvádíme vlastní verzi hudebního doprovodu, workshop "Ukrainian Cinema Village" 
pro studenty filmové školy, následuje přejezd do Dnětropetrovsku, další tiskovky, druhý koncert, 
tentokrát na nádherném místě na břehu Dněpru, přednáška, přejezd do Oděsy, další setkání s médii, 
rozhovory a velkolepé zakončení třetím koncertem na břehu Černého moře. 

Ukrajina nás přivítala s otevřenou náručí a ukázala nám, že je v některých ohledech mnohem dál než 
Česká republika. Ukrajinci si váží své krajiny a surovin, které jim nabízí, mnohem více než našinci. Jsou 
na první pohled také víc otevření a dobrosrdeční a mají evidentní radost z toho, když vám chutná 
jejich domácí kuchyně. A ta vám zaručeně chutnat bude!

V Kyjevě jsme tancovali, v Dnipru jsme se zamilovali a v Oděse jsme měli vyprodáno! Ukrajina nás 
pohostila, potěšila, překvapila, okouzlila… Přejeme této zemi další skvělé kulturní události, mnoho 
zahraničních umělců, kteří zde můžou sdílet své poznatky a zkušenosti, a naopak taky budeme rádi 
podporovat umělce z Ukrajiny, kteří budou chtít vystupovat u nás. 

Ми приземляємось у Києві. П’ятеро людей, три валізи та один гігантський, пекельно важкий, але 
пристойний мішок, закинутий на плече (ймовірно, барабанщика). Ми у формі! Бачимо на табличці: 
«ФОРМА / Чеський центр». Він світить на нас через усю залу аеропорту, а за нею ховається 
симпатична українка. Ми у правильному місці! Ми всміхаємось від радості. Починається наш 
перший український тур.

На нас чекають декілька прес-релізів, зустріч з організаторами, зустріч з Луцією з Чеського 
центру, концерт у музеї фільму «Довженко центр», який прекрасно доповнює атмосферу німого 
фільму «Еротикон», до якого ми представляємо власну версію музичного супроводу, воркшоп 

"Ukrainian Cinema Village" для студентів кіношколи, після чого переїзд до Дніпропетровська, інші 
прес-релізи, другий концерт, цього разу в прекрасному місці на березі Дніпра, лекція, переїзд 
до Одеси, чергова зустріч із ЗМІ, інтерв’ю та чудове закінчення третього концерту на березі 
Чорного моря.

Україна привітала нас з розпростертими обіймами і показала нам, що в чомусь є набагато 
далі, ніж Чехія. Українці цінують свою землю та сировину, яку мають, набагато більше, ніж 
ми. На перший погляд, вони також більш відкриті й добросердечні, і вони, очевидно, щасливі, 
коли вам подобається їхня домашня кухня. І вона вам гарантовано сподобається!

В Києві ми танцювали, у Дніпропетровську ми закохались, а в Одесі у нас було все розпродано! 
Україна нас розважала, радувала, дивувала, зачаровувала… Бажаємо цій країні інших чудових 
культурних заходів, багато іноземних артистів, які можуть поділитися своїми знаннями та 
досвідом, і навпаки, ми також будемо раді підтримати митців з України, які захочуть виступати 
у нас.

MICHAL PRINC (1979)

ROBERT FORMAN (1978)

BÁRA ZMEKOVÁ (1988)

MARCELA KUČOVÁ(1983)

VIKTOR DOŘIČÁK (1978)

"FORMA LIVE" – OSTRAVSKO-PRAŽSKÝ
HUDEBNÍ PROJEKT. PŘEDNÁŠKA "FORMA LIVE"
PRO STUDENTY FILMOVÉ ŠKOLY

"FORMA LIVE" – МУЗИЧНИЙ ПРОЄКТ ОСТРАВА-
ПРАГА. ЛЕКЦІЯ "FORMA LIVE" ДЛЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
КІНОШКОЛИ

МІХАЛ ПРІНЦ (1979)

РОБЕРТ ФОРМАН (1978)

БАРА ЗМЕКОВА (1988)

МАРЦЕЛА КУЧОВА (1983)

ВІКТОР ДОРЖІЧАК (1978) 
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Můj vztah k Ukrajině se popisuje těžko, a to z více důvodů. Za prvé, byl jsem tam poprvé – což dnes 
vidím jako svoji chybu. Za druhé, moje návštěva byla velice krátká, a navíc jsem mohl prozkoumat 
pouze Lvov. 

Do doby mé návštěvy jsem o Ukrajincích měl představy utvářené v rámci osobního kontaktu. Lidé, 
které jsem potkal, se vyznačovali nadprůměrným přehledem v politice, vědě, kultuře a v celkovém 
rozhledu. Zřejmě to má původ ve vnitřní politické situaci. V samotném Lvově jsem s kolegy každý 
den zažíval pouliční hudební produkci, která měla vynikající úroveň. Kvalita hudební produkce byla 
podle našich zvyklostí jaksi nepatřičná – u nás by toto bylo součástí hudebního provozu, nikoliv 
pouliční produkce. Vysvětlení může být mnoho a ne každé je lichotivé. Domnívám se totiž, že vysoká 
kultura Ukrajinců nemá možnost se prosadit. To, že jsem mohl vystoupit s hrou na housle, bylo velice 
zajímavé i tím, že v tu samou chvíli na ulici hráli hudebníci, od kterých  bych se  asimohl lecčemu 
přiučit. Je to výzva. 

Velice mě bavilo, že Lvov je město, kde se žije, což se třeba o Praze nedá říci, protože Praha má 
centrum téměř bez obyvatel a je spíše mrtvým místem k nákupu, koukání... Většina centra je obsazena 
kancelářemi, bankami, obchodními domy a lidé bydlí spíše na okraji. Lvov je město, které slouží i svým 
centrem ke svému původnímu účelu – k bydlení a životu. 

Byl jsem nadšen nepoškozeností architektury i městského urbanistického celku špatnými 
rekonstrukcemi – skoro vše bylo v původním stavu a tak, jak bylo původně zamýšleno. Krása. 
Doufejme, že tato zakonzervovanost lidem utkví jako pozitivum a v případě zlepšení finanční situace 
architektura nepodlehne zkáze, jako to známe odjinud.

Мені важко описати своє ставлення до України, і це через багато причин. По-перше, досі я ще 
ніколи там не був, і сьогодні розумію, що це моя помилка. По-друге, моя поїздка була дуже 
короткою, більше того, я міг дослідити тільки Львів. 

До мого візиту мої уявлення про українців складалися лише в рамках особистого контакту. Люди, 
яких я зустрів, відрізнялися знаннями, вищими за середній рівень, у політиці, науці, культурі та 
загалом. Звісно, це через внутрішню політичну ситуацію. У самому Львові ми з колегами щодня 
споживали вуличну музичну продукцію, яка була на високому рівні. Якість її, за нашим уявленням, 
була якоюсь невідповідною: у нас би це було частиною музичної роботи, аж ніяк не вуличної 
продукції. Пояснень може бути багато, і не всі лестять. Мені здається, що висока культура 
українців немає можливості самоствердитися. Можливість виступити з грою на скрипці була 
цікава і тим, що в той самий час на вулиці грали музиканти, від гри яких з’являлися відчуття, що 
в них є чого навчитися. Це виклик. 

Мені дуже сподобалось, що Львів – це місто, яке живе, чого, наприклад, не можна сказати про 
Прагу, оскільки центр Праги майже без мешканців, а є скоріше мертвим місцем для покупок 
та огляду... Більшу частину центру займають офіси, банки, торговельні центри, і люди більше 
живуть на окраїні. Львів – місто, яке служить і своїм центром своїй первісній меті – проживанню 
та життю. 

Мене вразила непошкодженість архітектури та міської урбаністичної цілісності з поганими 
реконструкціями – майже все було в первісному стані й так, як це було спочатку задумано. 
Краса. Будемо сподіватися, що ця законсервованість людей запам’ятається як щось позитивне, 
і у разі покращення фінансової ситуації архітектура не загине, як ми це знаємо з інших країн.

LUKÁŠ KUTA (1972)

ZNAMENÍ LVOVA

ЗНАК ЛЬВОВА

ЛУКАШ КУТА (1972)

houslista

скрипаль 

2016
Lvov

2016
Львів 
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V průběhu let jsem navštívil Ukrajinu několikrát. Poprvé jsem vystoupil s recitálem v sále Kyjevské 
filharmonie, kterou prý konstruoval český architekt. Dřevem obložený sál zaplnilo asi 1000 posluchačů 
a díky skvělé akustice má kytara zněla i bez ozvučení velmi dobře. Z Kyjeva jsem jel ještě na další 
koncerty po Ukrajině, z nichž jeden byl nedaleko Černobylu, již samozřejmě po havárii, o čemž jsem 
tehdy neměl moc povědomí.

Další zajímavá koncertní cesta začala o řadu let později. Pořadatelé tenkrát neměli dostatek peněz na 
patřičný honorář, tak jsem obdržel státní vyznamenání "Mecenáš Ukrajiny" a současně mi věnovali 
krásně zdobenou kytaru z 19. století (jejíž hodnota výši honoráře převýšila). Dozvěděli se totiž, že 
mám sbírku kytar 19. století. 

Jednou jsem také zprostředkoval koncert kamarádovi Štěpánu Rakovi. Ten se díky tomu vůbec 
poprvé setkal se svým bratrem, který navštívil jeho koncert. Štěpánova matka byla Ukrajinka a při 
osvobozování Československa na konci 2. světové války přijela se sovětskými vojsky do Prahy, kde 
Štěpána porodila, a vzhledem k válečným a poválečným zmatkům byla nucena zde syna zanechat. 

Můj zatím poslední koncert se konal kousek od Zlatých vrat. Milé publikum, atmosféra v sále i počasí 
vytvořily příjemný zážitek. 

Mezi ukrajinskými kytaristy mám řadu let mnoho přátel – jezdí pravidelně na kurzy na Mezinárodní 
kytarový festival Brno, který pořádám. Občas za mnou na JAMU přijedou studovat ukrajinští 
talentovaní a velmi pilní studenti. V průběhu let sleduji, že práce a pozice učitelů a hudebníků 
klasické hudby je stále těžší. Je obdivuhodné, jak si za opravdu tvrdých podmínek dovedou učitelé 
i žáci zachovat lásku k hudbě a dosahovat výborných výsledků. Ukrajina je zajímavá země s milými 
lidmi, rád se sem vždy navracím.

Я відвідував Україну протягом декількох років. Вперше я виступав з концертом у залі київської 
філармонії, який, кажуть, побудував чеський архітектор. Тоді оббитий деревом зал був заповне-
ний близько 1000 слухачів, і завдяки чудовій акустиці моя гітара звучала дуже добре навіть без 
озвучення. Із Києва я їхав ще на інші концерти в Україні, з них один був недалеко від Чорнобиля, 
вже після аварії, чого я тоді не дуже усвідомлював. 

Наступна цікава концертна подорож почалась на декілька років пізніше. Організатори тоді не 
мали достатньо грошей на належний гонорар, тому я отримав державну нагороду «Меценат 
України» і тоді ж вони подарували мені красиво оздоблену гітару ХІХ століття (вартість якої 
перевищувала суму гонорару). Вони дізнались, що у мене є колекція гітар цього періоду. 

Одного разу я також влаштував концерт для свого друга Штєпана Рака. Який, завдяки цьому, 
вперше зустрів свого брата, що прийшов на його концерт. Мати Штєпана була українкою, і при 
звільнені Чеської Республіки в кінці Другої світової війни приїхала з радянським військом до 
Праги, де народила Штєпана, але через воєнні та повоєнні смути була вимушена залишити сво-
го сина там. 

Мій поки що останній концерт відбувся недалеко від Золотих воріт. Чудесна публіка, атмосфера 
в залі та погода створили приємне враження. 

Протягом багатьох років я зустрів багато друзів серед українських гітаристів – вони регулярно 
їздять на курси на Міжнародний гітарний фестиваль в Брно, який я організовую. Іноді талано-
виті та дуже старанні українські студенти приїжджають на навчання до мене до Академії музики 
імені Яначека в Брно. Протягом багатьох років я помічав, що робота та становище викладачів і 
виконавців класичної музики стають все складнішими. Приємно бачити, як викладачі та студенти 
можуть підтримувати любов до музики й досягати відмінних результатів у справді важких умо-
вах. Україна — цікава країна з приємними людьми, я завжди люблю повертатися сюди.

VLADISLAV BLÁHA (1957)

KONCERT VLADISLAVA BLÁHY V KYJEVĚ A GOMELU

КОНЦЕРТ ВЛАДІСЛАВА БЛАГИ В КИЄВІ ТА ГОМЕЛІ 

ВЛАДІСЛАВ БЛАГА (1957)

kytarista, hudebník

гітарист, музикант

2018
Kyjev

2018
Київ 
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Společně s Ondřejem Šáchou jsme měli tu čest stát se hosty festivalu Hamselyt, který probíhá ve 
městě Ternopil. Již po příjezdu jsme byli mile překvapeni pohostinností a příjemnou atmosférou. 
Zároveň nás nadchla myšlenka festivalu, který si klade za úkol kulturně obohatit jednu z chudších 
oblastí Ukrajiny – což vyžaduje jistou odvahu a výdrž. Ačkoli kulturní zážitek, jenž festival nabízí, 
je netradiční a nezvyklý, je nesporně přínosný pro mládež a současnou hudební scénu na Ukrajině. 
Ukrajina jako země působila domácky, známě, naše prvotní seznámení s touto zemí bylo velmi 
příjemné, poznali jsme, co působilo jako chudší, prvotnější varianta Česka, toto seznámení ale nebylo 
nekomfortní, naopak nám přidalo do života poznatky týkající se upadající starší populace. Babičky 
s šátky, ruční orání dlouhých lánů polí s sebou neslo atmosféru dob, které se v Česku zdají téměř 
ztracené. I přes to, že jsme na Ukrajině strávili poměrně krátký čas, měli jsme příležitost prohlédnout 
si město Ternopil.

Naše procházky po městě změnily naše původní představy o "nejchudší oblasti" Ukrajiny, město 
vypadalo upraveně, nabízelo spousty přívětivých podniků a gastronomických zážitků. Nesporně nás 
zaujalo velké jezero a na něj navazující park, v parku  spousta zajímavých instalací a něco, co vypadalo 
jako skanzenová replika tvrze původních obyvatel, tedy polských zakladatelů města. Ternopil jako 
město působilo příjemným, útulným dojmem, jakási špinavost v nás zanechala dojem domáckosti, 
něčeho lidského, což jsme stejně tak poznávali i ve spojení s hudebním festivalem a Ukrajinou jako 
takovou. Společně se těšíme na další výlety na Ukrajinu, na spousty dalších koprových pokrmů, čistě 
lidskou krajinu a městské prostředí a na další, bezprostředně syrový zážitek.

Разом з Ондржеєм Шахою ми мали честь бути гостями фестивалю «Гамселить», який проходить 
у місті Тернопіль. Вже після приїзду ми були приємно здивовані гостинністю та приємною 
атмосферою. У той же час нас надихнула і сама ідея фестивалю, завдання якого культурно 
збагатити одну з бідних областей України, адже на це потрібна відвага та витримка. Культурний 
досвід, який пропонує фестиваль, хоч і нетрадиційний та незвичний, але, безперечно, корисний 
для молоді та сучасної музичної сцени в Україні. Як держава, Україна здавалася домашньою, 
відомою, наше початкове знайомство з цією країною було дуже приємним, ми пізнали її, а це 
викликало враження біднішого, більш раннього варіанта Чехії, однак це знайомство не було 
незручним, навпаки, додало нам знань про занепад старшого покоління. Бабусі в хустках, 
обробляючи вручну великі поля, несли в собі атмосферу часів, які здаються майже втраченими 
в Чехії. Незважаючи на те, що ми були в Україні відносно короткий час, все ж встигли побачити 
Тернопіль.

Прогулянки містом змінили наші початкові уявлення про «найбіднішу область» України, воно 
виглядало охайним, пропонувало багато привітних магазинів і гастрономічних вражень. Безпе-
речно, нас зацікавило велике озеро та прилеглий до нього парк, у якому багато цікавих інсталя-
цій та чогось, що було схоже на відповідь музею просто неба фортеці споконвічних мешканців, 
тобто польських засновників міста. Як місто, Тернопіль справив приємне, затишне враження, 
а забрудненість – враження дому, чогось людського, що ми також визнали у зв’язку з музичним 
фестивалем та Україною як такою. Ми  з нетерпінням спільно чекаємо на наступні поїздки в 
Україну, багато інших страв із кропу, власне сільську місцевість та міське середовище й на інший 
свіжий досвід.

JAN KOCOUR (1992)

ČESKÁ ÚČAST NA FESTIVALU "HAMSELYT" ЧЕСЬКА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ «ГАМСЕЛИТЬ»

ЯН КОЦОУР (1992)

hudebník музикант

2018
Ternopil

2018
Тернопіль 
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Bylo nám velkým potěšením účinkovat spolu s našimi slovenskými kolegy – Moyzesovým kvartetem – 
na koncertě v Kyjevě k příležitosti stoletého výročí založení Československa.

Neměli jsme během svého pobytu mnoho času, ale stačili jsme se alespoň trochu projít po vašem 
městě a navštívit např. chrám sv. Sofie – nádhera. Jistěže lze vypozorovat ne vždy citlivé zásahy z 
dob méně příznivých, ale z  Kyjeva dýchá historie. Nyní znovu ožívá do plné krásy. Samozřejmě jsme 
okusili i některá typická jídla. Ani to nás rozhodně nezklamalo.

A velmi milé bylo setkání s řadou místních lidí. Všichni byli velmi srdeční. Myslíme si, že naši lidé k 
sobě mají velmi blízko, což dokazuje i to, že mnoho Ukrajinců bydlí a pracuje v České republice a my 
s nimi máme velmi dobré vztahy.

Chtěli bychom všem popřát, aby co nejdříve skončil válečný stav. Určitě rádi využijeme každé 
příležitosti Ukrajinu opět navštívit. 

Великим задоволенням для нас було виступати разом з нашими колегами – квартетом імені 
Александра Мойзеса – на концерті в Києві до 100-річчя утворення Чехословаччини. 

Упродовж нашого перебування ми не мали багато часу, але встигли хоча б трохи пройтися ва-
шим містом та відвідати, наприклад, храм св. Софії – краса. Звісно, можна зазначити не завжди 
слушні втручання з менш сприятливих часів, але в Києві живе історія. Нині місто знову оживає до 
повної краси. Звичайно, ми скуштували і деяку типову їжу, яка нас, безсумнівно, не розчарувала. 

Дуже милою була також зустріч з низкою місцевих мешканців. Усі вони були сердечні. Ду-
маємо, що наші люди живуть недалеко, про що свідчить і те, що багато українців проживає і 
працює в Чеській Республіці, і ми з ними маємо дуже хороші взаємини. 

Ми б хотіли усім побажати, щоб якнайшвидше закінчився стан війни. І неодмінно скористаємось 
кожною можливістю, аби знову відвідати Україну. 

MILOŠ VACEK (1961), první housle

RICHARD KRUŽÍK (1978), druhé housle

JAN ŘEZNÍČEK (1959), viola

BŘETISLAV VYBÍRAL (1955), violoncello

JANÁČKOVO KVARTETO.
STOLETÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

КВАРТЕТ ІМ. Л. ЯНАЧЕКА.
СТОЛІТТЯ ЗАСНУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

МІЛОШ ВАЦЕК (1961), перша скрипка

РІХАРД КРУЖІК (1978), друга скрипка

ЯН РЖЕЗНІЧЕК (1959), альт

БРЖЕТІСЛАВ ВИБІРАЛ (1955), віолончель  
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2018
Київ
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Díky podpoře Českého centra Kyjev jsem se mohla zúčastnit festivalu Construction jako lektorka 
workshopu zaměřeného na syntezátory (za naši "Synth Library Prague"), kam jsem byla pozvána 
jedním z kurátorů festivalu, Thomasem Dumkem z německého festivalu "Cynetart". Byla to skvělá 
zkušenost. Festival "Construction" byl bez přehánění jeden z nejzajímavějších festivalů, který jsem 
kdy navštívila, a já doufám, že organizátoři budou mít do budoucna ještě lepší podmínky a podporu 
města pro organizování tak skvělých akcí. Když jsem odjížděla do Dnipra, četla jsem si o něm jako o 
městě duchů, já zažila jeho současnou, velmi progresivní tvář i otevřené a milé lidi. Byla to pro mě 
obohacující zkušenost jak po profesní, tak po osobní stránce.

…a náhoda stála za tím, že část naší výpravy se za "lvy" vydala z haličského Lvova rovnou kdesi za 
francouzský Lyon… Napadlo nás, že základem pravého evropanství je laskavost a lidskost v jinakosti 
dané tradicemi a kulturou. Na turistu si člověk může jen hrát, ale člověkem být prostě musí. A Lvov je 
svými lidmi a národy tak nádherný. Hrdě odolává té tekuté mase turistů.

Завдяки підтримці Чеського центру в Києві я змогла взяти участь у фестивалі «Конструкція» у 
ролі лекторки воркшопу, спрямованого на синтезатори (від імені нашого "Synth Library Prague"), 
куди мене запросив один з координаторів фестивалю Томаш Думек із німецького фестивалю 

"Cynetart". Це був прекрасний досвід. Фестиваль «Конструкція», без перебільшення, був одним 
із найцікавіших фестивалів, який я коли-небудь відвідувала, і сподіваюсь, що організатори 
матимуть у майбутньому ще кращі умови та підтримку міста для організації таких чудових 
заходів. Коли я їхала в Дніпро, то читала про нього інформацію, що це місто духів, але побачила 
сучасне, дуже прогресивне місто і зустріла відкритих і милих людей. Цей досвід збагатив мене 
як професійно, так і особисто.

...і несподіванка була у тому, що частина нашої групи вирушила за «левами» із галицького Львова 
прямо до французького Ліона… Нам спало на думку, що в основі справжнього європеїзму 
лежать доброта і людяність в «інакшості», що дані традиціями та культурою. Ми можемо грати 
в туристів, але маємо бути людяні. А Львів такий прекрасний своїми людьми і нацією. Із гордістю 
чинить опір плинній масі туристів.

MARIE ČTVERÁČKOVÁ (1984) DALIBOR MAŇAS (1966)

FESTIVAL "CONSTRUCTION" V DNIPRU KONCERT SKUPINY "VÍTRHOLC"
"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

ФЕСТИВАЛЬ «КОНСТРУКЦІЯ» В ДНІПРІ

КОНЦЕРТ ГУРТУ «ВІТРГОЛЬЦ»
«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

МАРІЄ ЧТВЕРАЧКОВА (1984)

ДАЛІБОР МАНЯС (1966)

hudební publicistka a moderátorka básník a kytarista

музична журналістка та модераторка 

письменник та гітарист

2019
Dnipro

2019
Lvov

2019
Дніпро

2019
Львів 
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"Buď láska": dvě slova, která znamenají Lvov. "Buď láska", tak se ukrajinsky řekne prosím, ale jaká 
nastává legrace, když si postarší básník chce objednat boršč a na servírku pokřikuje: "Buď láska!", dvě 
slova, která se s Vítrholcem táhla od hranic až do Lvova, celým Lvovem a potom zpět a zůstala někde 
uvnitř, hluboce zakořeněna. "Buď láska": těmito slovy se kapela po vystoupení loučila s ukrajinským 
publikem, těmito slovy poté vítala publikum moravské. "Buď láska" není jen "prosím" a "tady máš", je 
to vzpomínka na jedinečný výlet, malý kousek Ukrajiny, který jsme si přivezli. "Buď láska" je magické 
dvojslovo, začátek básně. Tak pamatuj: "buď láska".

Vyrážíme. Dodávka je veselé místo. Těžké pořízení. Máme dost vína a benzinek potkáváme požehnaně. 
Přes hranice projíždíme bez podezření. Lucie o nás říká, že jsme delegácia a my se snažíme usmívat 
se reprezentativně. Z dodávky skáčeme šipku rovnou do jámy Lvové. Očima visíme na secesních 
balkonech a po ulicích se prohání žluté maršrutky. Posloucháme čtení Miloše Doležala. Sál, ve 
kterém budeme hrát, vypadá sympaticky. Na hotelu pořádáme módní přehlídku. Na koncert jedině v 
dlouhých večerních. Lidé v sále vypadají sympaticky. Na plátně běží ukrajinský překlad. Kytara vrní, 
samply pulzují, mikrofony lehce brní do rtů. Rukama ohmatáváme prostor. Apelujeme, buď láska. A 
děkujeme. Jdeme to zajíst borščem. Mám radost. Hotel je naším hřištěm. Scházíme po schodech na 
boso. Na pivo jedině v dlouhých večerních, buď láska. Ve Lvově i v sobě necháváme růst intenzivní 
pocit blízkosti. Byli jsme tu a přijdem zas.

«Будь ласка»: два слова, що означають Львів. «Будь ласка», це українською, але як потішно 
виходить, коли літній поет хоче собі замовити борщ і кричить вслід офіціантці: «Будь ласка!», два 
слова, які тягнулись за «Вітргольцом» від кордону аж до Львова, а потім назад і залишились десь 
всередині, глибоко вкорінившись. «Будь ласка» – цими словами гурт прощався після концерту 
з українською публікою, цими словами ми потім вітали моравську публіку. «Будь ласка», це не 
лише чеське «прошу» чи «отакої», це спогад про єдину поїздку, малий шматочок України, який 
ми привезли. «Будь ласка» – магічне словосполучення, початок вірша. Тож пам’ятай: «будь ласка».

Виїжджаємо. Фургон – веселе місце. Важко придбати. У нас є достатньо вина, проминаємо ба-
гато заправок. Через кордон ми проїжджаємо без підозри. Луціє про нас каже, що ми делегація 
і ми намагаємось репрезентативно усміхатись. Із фургону ми стрілою стрибаємо прямо у львів-
ську яму. Очима ми повисли на балконах у стилі сецесії, а вулицями ганяють жовті маршрутки. 
Слухаємо читання Мілоша Долежала. Зал, у якому будемо грати, виглядає гарно. Організовуємо 
показ мод у готелі. На концерт лише у довгих вечірніх. Люди в залі видаються симпатичними. 
На екрані демонструють український переклад. Гітарний гул, мікрофони трохи німіють від губ. 
Руками обіймаємо простір. Апелюємо, будь ласка. І дякуємо. Ідемо це заїсти борщем. Радію з 
того. Готель – наш спортмайданчик. На сходах зустрічаємось босоніж. На пиво лише в довгих 
вечірніх, будь ласка. У Львові та в собі залишаємо інтенсивне зростання відчуття близькості. Ми 
тут були і прийдемо знов. 

FILIP KLEGA (1992) ELIŠKA HONDLOVÁ (1995)

KONCERT SKUPINY "VÍTRHOLC"
"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

KONCERT SKUPINY "VÍTRHOLC"
"MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ"

КОНЦЕРТ ГУРТУ «ВІТРГОЛЬЦ»
«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

КОНЦЕРТ ГУРТУ «ВІТРГОЛЬЦ»
«МІСЯЦЬ АВТОРСЬКИХ ЧИТАНЬ»

ФІЛІП КЛЕҐА (1992)

ЕЛІШКА ГОНДЛОВА (1995)

básník a hudebník zpěvačka

письменник, музикант

співачка 

2019
Lvov 2019

Lvov

2019
Львів

2019
Львів 
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Každý výjezd za hranice je pro mě překonání znatelné vnitřní bariéry. Síla této bariéry se liší země 
od země. Menší je pro země západní, do kterých se jezdí častěji. V případě Ukrajiny byla nervozita 
větší. Jedná se o podvědomě dalekou, exotickou zemi, kam jezdí primárně lidé, kteří se dají označit 
za dobrodruhy.

První překvapení přišlo už po cestě. Byla krátká. Večer jsem nastoupil a ráno jsem na místě. 

Druhé překvapení – Lvov je krásné město, mladé, živé. Udržuje si tajemství, trochu ošuntělosti, kterou 
česká města v závalu peněz z větší části ztratila. Je poznat, že je centrem většího regionu, samotné 
je větší než Brno. Kromě známých situací jsem čas od času překvapený prodejem lístků v tramvaji, 
řeznickým pavilonem v tržnici, každodenním jazzem v kavárně "Dzyga", zakarpatským koňakem.

Seznámil jsem se s lidmi, kteří mají chuť věci měnit. Jsou v jedinečné situaci. Dívají se naším směrem 
a zkouší to jako první. Mám neodbytnou chuť sledovat jejich snažení a zůstat v kontaktu, vytvořit 
něco dohromady. Spolupráce mezi lidmi různých malých i velkých národů je neuvěřitelný potenciál 
střední a východní Evropy, který čeká na podobný rozvoj, jenž potkal národy staré EU. Jsem hrdý na 
to, jak velký ohlas mají ve Lvově aktivity Českého centra na Ukrajině.

Konečný dojem je, že se jedná o město a zemi částečně důvěrně známé, kde se dějí věci trochu jinak. 

Кожна поїздка за кордон для мене – це подолання помітного внутрішнього бар‘єру. Міцність 
його залежить від країни. Вона слабша для західних країн, до котрих ми їздимо частіше. У випад-
ку з Україною хвилювання були сильнішими. Це підсвідомо віддалена, екзотична країна, куди в 
основному подорожують люди, яких можна назвати авантюристами.

Перше здивування виникло уже в дорозі. Вона була короткою. Ввечері я вирушив, а вранці  уже 
був на місці.

Друге здивування: Львів — прекрасне місто, молоде, живе. Воно зберігає в собі таємничість 
і трохи занедбаності, яку чеські міста здебільшого втратили в результаті обвалу грошей. Видно, 
що це центр більшого регіону, сам по собі більший за Брно. Окрім знайомих ситуацій, час від 
часу мене дивує, як продають квитки у трамваї, павільйон м‘яса на ринку, щоденний джаз у кафе 
«Дзиґа», закарпатський коньяк.

Я познайомився з людьми, які мають бажання щось змінювати. Вони перебувають у винятковій 
ситуації. Дивляться в наш бік та пробують робити перші кроки до змін. У мене є бажання спо-
стерігати за їхніми зусиллями і залишатися з ними на зв‘язку, щоби створити щось разом. Співп-
раця між людьми з різних, малих і великих, країн — це неймовірнийФ потенціал Центральної та 
Східної Європи, яка очікує такого ж розвитку, якого досягли країни старого ЄС. Я пишаюся тим, 
наскільки відома у Львові діяльність Чеського центру в Україні.

Останнє враження, що це місто і країна почасти близько знайомі нам, але тут усе відбувається 
трохи інакше. 

TOMÁŠ RŮŽIČKA (1985) ТОМАШ РУЖІЧКА (1985)

architekt архітектор

Lvov Львів
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Právě v těchto dnech sedím u počítače a dokončuji zvláštní číslo našeho odborného architektonického 
časopisu "ERA21" – tentokrát, pro naše středoevropské čtenáře trochu překvapivě, na téma současné 
ukrajinské architektonické scény. Když jsem letos v srpnu překračoval ukrajinskou hranici v Užhorodě 
ve směru od Košic, měl jsem opravdový pocit objevitele-dobrodruha, který objevuje zemi, kde "žijí 
lvi", s velkými obavami, že dvoutýdenní cesta bude z profesního hlediska ztrátou času a obrátí se jen 
v příjemnou dovolenou. Jaké bylo mé překvapení, když jsem hned první večer potkal v Užhorodě 
venku na náměstí architekty-cykloaktivisty diskutující o dokumentu s bogotským starostou Enriquem 
Penalosou, o pár dní později pak ve Lvově velmi progresivní radnici, která pracuje geniálním způsobem 
s místní komunitou na revitalizaci čtvrti Pidzamče, a v Kyjevě mladé urbanisty, kteří kreativně reflektují 
dění na Majdanu, a v neposladní řadě úžasné CANactions, kteří organizují urbanistický festival a 
školu na světové úrovni! Teď už rozhodně obavy nemám: Ukrajina je nepochybně úžasnou zemí 
s nekonečnými možnostmi. Díky vám všem, Valiku, Vladimire, Maxi, Jaryno, Vantyno, Ursi, Vlade, 
Juriji, Julie, Sergiji, Sergeji, Alexi, Jegore a mnozí další. Těším se na spolupráci!

Саме цими днями я сиджу за комп’ютером і закінчую спеціальний номер нашого професійно-
го архітектурного часопису "ERA21", цього разу для наших центральноєвропейських читачів, 
можливо, трохи несподівано – на тему сучасної української архітектури. Коли минулого року 
у серпні я перетинав український кордон в Ужгороді у напрямі з Кошиць, у мене справді було 
відчуття першовідкривача-авантюриста, який їде до країни, де «живуть леви», а також страх, що 
двотижнева подорож у професійному плані виявиться втратою часу і перетвориться лише на 
приємну відпустку. Яким же було моє здивування, коли вже у перший вечір я зустрів на площі в 
Ужгороді архітекторів-велоактивістів, які обговорювали документальний фільм про мера Боготи 
Енріке Пеньялосу; за кілька днів – у Львові вельми прогресивна мерія, яка просто геніально 
працює з місцевими мешканцями у справі ревіталізації району Підзамче, а в Києві молоді ур-
баністи, які креативно осмислюють події на Майдані, і, звісно, чудові CANactions, які організо-
вують урбаністичний фестиваль і школу світового рівня! Тепер я вже точно не боюся: Україна, 
безперечно, чудова країна з безліччю можливостей. Дякую вам усім, Валіку, Володимире, Максе, 
Ярино, Вантино, Урсі, Владе, Юрію, Юліє, Сергію, Сергію, Алексе, Єгоре та багатьом іншим. 
Я з нетерпінням чекаю співпраці!

OSAMU OKAMURA (1973) 

ARCHITEKTONICKÉ SYMPOZIUM "reSITE"

АРХІТЕКТУРНИЙ СИМПОЗІУМ "reSITE"

ОСАМУ ОКАМУРА (1973)

architekt, šéfredaktor, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

архітектор, головний редактор, декан Факультету мистецтва та архітектури Технічного університету 
в Ліберці

2014
Kyjev

2014
Київ
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Má první návštěva v Kyjevě v roce 2015 byla zprvu čistě pracovní. Byla jsem pozvána klubem 
ilustrátorů "Pictoric" coby vystavují a přednášející host na knižním veletrhu Arsenal. Mezi českými 
hosty, jako byli Karel Schwarzenberg, Břetislav Rychlík, Pavel Buček a Martin Sodomka, jsem byla 
nejmladším členem. Profesionální přístup organizátorů a jejich pohostinnost mě velmi potěšila, měla 
jsem možnost se podívat do uměleckých škol, projít se městem s místními umělci. Nadchla mě ta 
otevřená náruč a vstřícnost v uměleckých kruzích. Vyrážela jsem na Ukrajinu s pocitem, že mě čeká 

"exotické východní město", ale překvapila mě velmi podobná mentalita obyvatel a jazyk, která je tak 
podobný češtině. A jedna z mých nejlepších kamarádek pochází z Ukrajiny, dlouho žije v Praze a 
letos se společně chystáme podruhé navštívit Kyjev, nejen pro dobrou kuchyni, ale pro tu hezkou 
atmosféru, kterou jsem před lety zažila.

Мій перший візит до Києва у 2015 році був суто робочим. Клуб ілюстраторів "Pictoric" запросив 
мене як гостю бути спікером та презентувати свої роботи на фестивалі «Книжковий Арсенал». 
Серед таких чеських гостей, як Карел Шварценберг, Бржетіслав Рихлік, Павел Бучек та Мартін 
Содомка, я була наймолодшою. Мене приємно вразив професійний підхід організаторів та 
їхня гостинність, я мала можливість познайомитися з мистецькими школами та прогулятися 
містом із місцевими художниками. Мене неймовірно надихнули розпростерті обійми та 
привітність у мистецьких колах. Я їхала до України з відчуттям, що мене чекатиме «екзотичне 
східне місто», і була дуже здивована схожістю народного менталітету та мови, яка так нагадує 
чеську. Одна з моїх найкращих подруг родом з України, вона давно живе в Празі, і цього року 
ми збираємось вдруге відвідати Київ не лише задля чудової кухні, але й щоб знову відчути ту 
приємну атмосферу, яку я пізнала кілька років тому.

ILONA POLANSKI / TOMSKI&POLANSKI (1986)

"KNIŽNÍ ARSENAL"

«КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ»

ІЛОНА ПОЛАНСКІ / ТОМСКІ&ПОЛАНСКІ (1986)

ilustrátor

ілюстраторка

2015
Kyjev

2015
Київ
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Hned, jak začaly demonstrace na Majdanu, jsem lidem v Ukrajině držel palce. Ukrajinci už nechtěli 
bezmocně přihlížet, jak někdo rozhoduje bez nich, a dokázali se tomu vzepřít. Když potom Janukovyč 
padl, tak se hodně věcí změnilo. Za to, aby Ukrajina mohla patřit do Evropské unie, lidé položili životy, 
a to se nedá jen tak přejít. Nežiji na Ukrajině a vidím věci zkresleně, ale vítězství demonstrantů mi 
připomínalo scénu z "Pána prstenů", kdy Gandalf vyhnal Sarumana a osvobodil Rohanské království. 
Tenkrát jsem nevěděl, že o rok později budu stát v centru Kyjeva a na vlastní kůži cítit tu obrovskou 
energii. Je jasné, že ještě není úplně vyhráno, a tak přeji Ukrajině, aby všechno dobře dopadlo, aby 
se na východě neválčilo, aby lidé mohli v klidu a v míru pracovat, zbohatnout, mít se dobře a ničeho 
se nebát.

(…)

Na to, jak málo cestuji, jsem byl za svůj život na Ukrajině už čtyřikrát. Pokaždé se mi tam líbilo, možná 
proto, že Ukrajinci a Češi jsou si něčím velmi blízcí, a možná i proto, že nikde jinde jsem neviděl tak 
vysoké procento krásných lidí. Ženy mají nádhernou chůzi, nevím, jak to dělají. Styl chůze místních 
žen není pochopitelně jediná otázka, kterou si kladu, když myslím na Ukrajinu. Vybaví se mi stalinský 
teror, oběti druhé světové války, následný úpadek a nehybnost pod sovětskými vládci. Měl jsem 
radost, když si lidé na Majdanu vybojovali novou budoucnost. Ta budoucnost je pochopitelně plná 
nezodpovězených otázek, ale zdá se mi, že ji Ukrajina drží ve svých vlastních rukou. To, co tady píšu, 
působí asi směšně. Jsou to dojmy člověka, cizince, který získává své informace především z knížek a 
z médií. Všechno vidím zdálky, nic nevím jistě. Jednu věc ale jistě vím – na Ukrajinu se vždy znovu 
rád vrátím.

Відтоді, як почалися демонстрації на Майдані, за людей в Україні я тримав кулаки. Українці не 
хотіли більше безсило дивитися, як хтось вирішує за них і змогли повстати проти цього. Коли 
пізніше Янукович утік, багато чого змінилося. За те, щоб Україна могла належати до Європейського 
Союзу, люди віддали своє життя, а це не можна просто так забути. Я не живу в Україні, тож бачу 
речі викривлено, але перемога демонстрантів нагадала мені сцену з «Володаря перснів», коли 
Гендальф прогнав Сарумана і звільнив Роханське королівство. Тоді я ще не знав, що через рік 
стоятиму в центрі Києва і власною шкірою відчуватиму цю колосальну енергію. Зрозуміло, що 
перемога ще не остаточна, тож я бажаю Україні, щоб все закінчилося добре, щоб на Сході не 
було війни, щоб люди могли спокійно і мирно працювати, багатіти, добре почуватися і нічого не 
боятися.

(…)

Враховуючи те, як я мало подорожую, в Україні я був уже чотири рази. Кожного разу мені там 
подобалось, можливо, через те, що українці та чехи чимось дуже схожі, або й через те, що я 
ніколи і ніде не бачив такий великий відсоток красивих людей. Жінки мають прекрасну ходу, 
не знаю, як вони це роблять. Зрозуміло, що стиль ходи місцевих жінок не єдине питання, яке я 
собі ставлю, коли думаю про Україну. Згадується і сталінський терор, і жертви Другої світової 
війни, і подальший занепад та завмирання за часів радянської влади. Я був дуже радий, коли 
люди на Майдані вибороли нове майбутнє. Звичайно, воно сповнене запитань без відповідей, 
але мені здається, що Україна  тримає його у власних руках. Те, що я тут пишу, здається смішним. 
Це враження людини, іноземця, котрий отримує інформацію з книг та медіа. Усе бачу здалеку  
і нічого не знаю напевно. Але одне я можу сказати із впевненістю: в Україну з радістю знову 
повернусь. 

MARTIN SODOMKA (1968)

PREZENTACE KNIHY "JAK SI POSTAVIT AUTO"
"KNIŽNÍ ARSENAL"

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ЯК СКОНСТРУЮВАТИ МАШИНУ»
«КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ»

МАРТІН СОДОМКА (1968)

 ilustrátor a autor

ілюстратор, автор
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Jednou z mých misí bylo přivézt a ukázat současnou tvorbu ukrajinských filmařů a videoartistů do 
Čech, vyzdvihnout tak mínění o ukrajinských imigrantech jako svébytné komunitě lidí, kteří se z 
různých důvodů rozhodli svoji zemi opustit a nejsou jen prodavačkami, uklízečkami a dělníky na 
stavbě, anebo jsou často mylně zaměňováni za ruskou zbohatlickou smetánku, vlastnící do očí bijící 
kapitál na českém území.

Poznala jsem houževnatost, ryzost, otevřenost, skromnost a především odvahu lidí pohybujících se 
převážně na kulturní scéně. Některé jejich názory a postoje mne správně uzemnily a posunuly do 
pozice pozorovatele. Ovlivnily tak i můj umělecký výstup v rámci rezidenčního programu v podobě 
happeningu "Maidan tour", kdy jsem svoji pozici upevnila do role turisty a outsidera, který ve své vlastní 
zemi nemá problémy. Tuto roli jsem ironizovala připravenou komentovanou prohlídkou Maidanu, 
redukovanou na zájem o loga a bannery firem, prznící urbanismus každého globálního města.

Pro cizince je poněkud těžké si z výstav odnést plný zážitek, jelikož se dostane mimo kontext kvůli 
jazykové bariéře. Překvapilo mne, že anglické popisky nejsou ani ve velkých institucích, jako je 
například "Mystetskyi Arsenal". V tom vidím zaostalost a je to škoda. Z toho, co jsem mohla vizuálně 
vstřebat a co za výstavy bylo možno navštívit, na mne zapůsobila určitá vlna umělecké tendence 
k akci. Performance, happening, živé umění. Často jsem měla dojem, že snad ani nejde o kvalitu 
samotného díla, ale o oživení prostoru či společné setkání. Velmi zajímavým úkazem je také současný 
dokument. Hybateli experimentálního nebo fiktivního dokumentu jsou často žurnalisté nebo vizuální 
umělci, čímž se dokument posouvá za své hranice.

Одна з моїх місій полягала в тому, щоб привезти і представити сучасні твори українських кінема-
тографістів і відеохудожників у Чехії, пробудити бачення українських іммігрантів як самобутньої 
спільноти людей, які з різних причин вирішили покинути свою країну, адже вони не тільки про-
давці, прибиральниці чи робітники на будовах, або, як їх часто сприймають, російська розбага-
тіла еліта, що володіє на території Чехії капіталом, який впадає в очі.  

Я пізнала витривалість, чистоту, відкритість, скромність і, перш за все, мужність людей, які пра-
цюють в основному в культурній сфері. Деякі з їхніх думок і поглядів правильно приземлили 
мене і відсунули на місце спостерігача. Вони також вплинули на "happy end" мого художнього 
виступу як резидента в рамках програми «Майдан-тур», коли моє місце впевнено стало роллю 
туриста й аутсайдерa, у якого немає проблем у  власній країні. Я іронізувала над цією роллю, 
підготувавши прогулянку Майданом, яка, зрештою, зводилась до зацікавленості логотипами та 
банерами фірм, що псують урбанізм кожного глобального міста.

Для іноземців досить складно отримати повноцінне враження від виставок, оскільки ми поза 
контекстом через мовний бар‘єр. Мене здивувало, що англійських описів немає навіть у та-
ких великих закладах, як «Мистецький Арсенал». Вбачаю у цьому відсутність розвитку, і це 
прикро. З того, що я могла візуально засвоїти і що можна було відвідати під час виставок, я була 
вражена певною хвилею художньої тенденції до дії. Перформанс, гепенінг, живе мистецтво. 
У мене часто виникало враження, що, можливо, річ навіть не в якості самої роботи, а в тому, щоб 
оживити простір або організувати спільні зустрічі. Дуже цікавим явищем також є сучасний до-
кументальний фільм. Журналісти чи візуальні художники часто знімають експериментальні або 
вигадані фільми такого ґатунку, і цим  виходять за його звичні рамки.

JULIANA HÖSCHLOVÁ (1987)

FOUNDATION "IZOLYATSIA"
PLATFORM FOR CULTURAL INITIATIVES

ФОНД «ІЗОЛЯЦІЯ»
ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ

ЮЛІАНА ГЕШЛОВА (1987)

výtvarnice, performerka

художниця 
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Do Kyjeva jsem přijela v rámci programu umělecké rezidence na základě spolupráce mezi Českým 
centrem a "Izolyatsií". "Izolyatsia" je kulturní instituce, která vznikla v Doněcku, ale pod vlivem 
válečných událostí byla nucena přesídlit do Kyjeva. 

V důsledku nuceného přesunu nezaniklo pouze místo se specifickým a pro danou lokalitu důležitým 
kontextem, ale také velká část materiálního i intelektuálního vlastnictví (umělecké objekty, archivy, 
části původních instalací). Původně jsem si myslela, že jedu na Ukrajinu zkoumat právě způsob 
fungování a vytváření umění ve ztížených podmínkách, přičemž situace "Izolyatsie" měla sloužit jako 
případová studie. Zajímala mě dočasnost, stav, ve kterém se na Ukrajině nachází nejen spousta dalších 
institucí, ale i mnoho občanů v důsledku politických událostí posledních let. V jistém slova smyslu 
se i formát umělecké rezidence dá chápat jako dočasný stav, který mění podmínky pro vlastní tvorbu.

Veškeré moje očekávání od města, rezidence i mě samotné se ale rychle změnilo ze zkoumání tíživé 
situace v obdivování, přátelení se, objevování fungujících kolektivů a aktivit, které svým rozsahem a 
obsahem mnohonásobně převyšovaly mé zkušenosti z Prahy (příkladem mohou být např. oslavy a 
demonstrace na Mezinárodní den žen). Také Izolyatsia, dnes krásné, funkční místo, které v kulturní 
oblasti plní důležitou edukační i setkávací roli, se se svou minulostí vyrovnala velmi efektivně.

O co těžší bylo najít v tepajícím městě způsob, jak mluvit o minulosti, o to líp se v Kyjevě prožívala 
setkání a rozhovory ve vztahu k přítomnosti. Měla jsem možnost pozorovat spoustu snah, energie a 
schopnosti jednat, jak ze strany Českého centra, tak nových přátel kolem galerie "VCRC" i "Izolyatsie".

До Києва я приїхала в рамках програми мистецької резиденції на основі співпраці між Чеським 
центром та ««Ізоляцією»» – культурною інституцією, яка з’явилась у Донецьку, але під впливом 
воєнних подій була змушена переїхати до Києва. 

Внаслідок цього зникли не лише місце зі специфічним та важливим для даної місцевості кон-
текстом, але також велика частина матеріальної та інтелектуальної власності (мистецькі об’єкти, 
архіви, частини інсталяцій). Спочатку я думала, що їду в Україну досліджувати спосіб роботи та 
створення мистецтва у складних умовах, а «Ізоляція» повинна була слугувати прикладом нав-
чання. Мене цікавила ця тимчасовість, стан, у якому в Україні перебувають не лише багато інших 
інституцій, але й більшість мешканців внаслідок політичних подій останніх років. У якійсь мірі 
й формат мистецької резиденції можна сприймати як тимчасовий стан, який змінює умови для 
власної творчості. 

Будь-які мої очікування від міста, резиденції і мене самої швидко змінилися з вивчення складної 
ситуації на подив, дружбу, відкриття добре налагодженого колективу та діяльності, яка за обся-
гом та змістом значно перевершила мій досвід із Праги (наприклад, урочистості та демонстрації 
у Міжнародний жіночий день). «Ізоляція» – сьогодні красиве, функціональне місце, яке відіграє 
важливу просвітницьку та комунікаційну роль у сфері культури, дуже ефективно впоралося зі 
своїм минулим. 

Значно важче було знайти спосіб, як говорити у галасливому місті  про минуле, в Києві зустрічі 
та розмови про теперішнє проходили краще. Я мала нагоду спостерігати за багатьма зусиллями, 
енергією та майстерністю співпраці як із боку Чеського центру, так і нових друзів навколо гале-
реї "VCRC" та «Ізоляції». 

MARTINA SMUTNÁ (1989)

FOUNDATION "IZOLYATSIA"
PLATFORM FOR CULTURAL INITIATIVES

ФОНД «ІЗОЛЯЦІЯ»
ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ

МАРТІНА СМУТНА (1989)

výtvarnice, kurátorka художниця, кураторка
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Ukrajinu jsem znala především z literatury – z knih Jana Drozda – mého dědečka. Žil tady od roku 
1922, kdy se se svými rodiči v sedmi letech přestěhoval do Užhorodu, a zůstal do roku 1939. Na 
Ukrajině se také poznal s mou babičkou, oba působili jako učitelé v Užhorodě.

Dědeček své vnučky, mě a moji sestru, na konci devadesátých let pozval na cestu po jeho stopách na 
Ukrajině, nemohla jsem, učila jsem se na státnice.

Když mě ředitelka Českého centra v Kyjevě Lucie Řehoříková pozvala na Ukrajinu, těšila jsem se. 
Nikdy jsem tam nebyla a měla jsem trochu pocit nesplaceného dluhu. Ukrajina v mých představách 
byla pořád jako z dědečkova románu "Dlouhá noc". Chudá, ospalá, poetická... Bohem zapomenutý 
kus země. A na druhé straně Majdan...

Kyjev mě ovšem zaskočil. Architektonický skvost, město plné života, energie, svobody, kterou si 
pamatuji z Prahy v devadesátých letech. Přátelská, ale profesionální nálada skvělého Arsenalu, 
knižního veletrhu, právem označovaného jako Frankfurt východu. Undergroundová hospoda. Hlavní 
bulvár bez aut po celý víkend. Život a hravost. Jaká je Ukrajina ve skutečnosti, nevím, na to jsem zde 
byla opravdu krátce. Co ale vím určitě, že se chci vrátit! Cítila jsem se tu totiž jako doma.

Про Україну я знала ще з літератури, з книг Яна Дрозда, мого дідуся. Він там жив з 1922 року, 
коли  у сім років переїхав зі своїми батьками до Ужгорода і залишився там до 1939 року. В Україні 
познайомився також із моєю бабусею, обоє працювали в Ужгороді вчителями. 

Дідусь своїх внучок, мене та мою сестру, у кінці дев’яностих років покликав у подорож своїми 
слідами в Україні, але я не могла, готувалася до держіспитів. 

Коли ж мене запросила в Україну директорка Чеського центру в Києві Луціє Ржегоржікова, я дуже 
тішилась. Ніколи там не була і  мала відчуття несплаченого боргу. Україна в моїй уяві була завжди 
такою, як у дідусевому романі «Довга ніч». Бідна, сонна, поетична… забута Богом частина землі. 
А з іншого боку – Майдан…

Загалом Київ мене здивував. Архітектурний скарб, місто, сповнене життям, енергією, свободою, 
яку я пам’ятаю з Праги у дев’яностих роках. Дружелюбний, але професійний настрій чудового 
Арсеналу, книжкового фестивалю, який по праву називають Франкфуртом на сході. Андеграундний 
паб. Головний бульвар без автівок усі вихідні. Життя та грайливість. Яка Україна, насправді я 
не знаю, для цього я була справді тут замало. Але точно знаю, що хочу повернутись! Бо тут я 
почувалась, як удома.

GALINA MIKLÍNOVÁ (1970)

"KNIŽNÍ ARSENAL" «КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ»

ҐАЛІНА МІКЛІНОВА (1970)

výtvarnice, ilustrátorka, režisérka художниця, ілюстраторка, режисерка
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Přijeli jsme s Ondřejem na Ukrajinu a těšili se, že poznáme zemi, do které se lidé moc nehrnou. 
Zabýváme se keramikou a byli jsme pozváni  na keramický plenér, z čehož jsme měli radost. Chtěli 
jsme se dozvědět něco nového o tamních technologiích a přístupu k tvorbě.

Plenér se konal v Malé Bilozerce, malé vesničce v Záporožské oblasti, mimo všechna ukrajinská centra. 
Ukázalo se, jak propastný rozdíl to je. Od začátku bylo naše působení na plenéru pro ostatní dost 
nezvyklé. Překvapil nás vedoucí, který přímo ovlivňoval a zasahoval do uměleckých děl ostatních. 
Bylo vidět, že přítomní umělci jsou na to zvyklí a bez problémů na to přistupují. Měli jsme dojem, 
že jim tento diktát vyhovuje. Pro nás to ale bylo nepřípustné. V našem konceptu jsme měli jasno a 
potřebovali jsme konzultovat pouze technické a technologické detaily. Po několika konfliktech jsme 
si vydobyli pro nás potřebnou svobodu k tvorbě a mohli začít. 

V našem díle na plenéru jsme chtěli ztvárnit náš pocit z Ukrajiny, který jsme právě prožívali. 
Vymodelovali jsme tři mlýnská kola, kterých je v ukrajinské krajině mnoho. 

Naším přístupem k tvorbě, nekompromisní ochranou naší svobody v ní, ale také pracovním nasazením 
jsme se ale bohužel postupně ocitli vyčleněni ze společenství plenéristů. K tomu také určitě přispělo 
to, že alkohol pije jen jeden z nás a to jen velmi málo. 

Tento pocit nás provázel po celou dobu našeho pobytu na Ukrajině. Měli jsme pocit, že lidé v této 
zemi vnímají svobodu jiným způsobem, než jsme zvyklí. Frustrace z revolucí s nejasným výsledkem 
a také z válečného konfliktu je spolu s alkoholem všudypřítomná. Samozřejmě mimo velká města, 
podle našeho názoru vytržená z ukrajinské reality. Pro lidi žijící mimo tato centra je podle našich 
zážitků důležitá hlavně starost o každodenní obživu.

Ми з Ондржеєм прибули в Україну і з нетерпінням чекали знайомства з країною, до якої люди 
не дуже спішать. Ми займаємося керамікою, і нам було приємно отримати запрошення на 
керамічний пленер. Ми хотіли дізнатися щось нове про місцеві технології і підходи до творчості.

Пленер проходив у Малій Білозерці, невеличкому селі Запорізької області, далеко від укра-
їнських центральних міст. З’ясувалось, наскільки усе по-іншому тут. З самого початку наша 
участь у пленері була досить незвичною для інших. Здивував нас керівник, який безпосередньо 
впливав на творчий процес і втручався у нього. Було видно, що присутні митці звикли до тако-
го і не вбачають у цьому жодної проблеми. У нас склалося враження, що цей диктат їм підходить. 
Але для нас це було неприпустимим. Ми чітко розуміли нашу концепцію і потребували кон-
сультацій лише щодо технічних та технологічних деталей. Після кількох конфліктів ми отримали 
необхідну нам свободу для творчості і могли почати.

У своїй роботі на пленері ми хотіли зобразити наше відчуття України, яке власне ми тоді пере-
живали. Ми моделювали три колеса млинів, яких є багато в сільській місцевості України. На жаль, 
через наш підхід до процесу творення, безкомпромісний захист нашої свободи в ньому, а також 
відданості роботі ми поступово опинилися виключеними з групи пленеристів. Сприяло цьому 
і те, що тільки один із нас п’є алкоголь, і то дуже мало.

Це відчуття супроводжувало нас протягом усього нашого перебування в Україні. Ми відчували, 
що люди в цій країні сприймають свободу по-іншому, ніж ми звикли. Розчарування через рево-
люцію із незрозумілими результатами та через воєнний конфлікт разом із алкоголем є всюдису-
щим. Звичайно поза великими містами, на наш погляд, вирваними з української реальності. 
У нас склалося враження, що для людей, які проживають поза цими центрами, важливим є тільки 
щоденний клопіт про засоби для існування.

ZDEŇKA BENEŠOVÁ (1977)

KERAMICKÝ PLENÉR "DYVOSVIT" КЕРАМІЧНИЙ ПЛЕНЕР «ДИВОСВІТ»

ЗДЕНЬКА БЕНЕШОВА (1977)

 keramička керамістка
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Ukrajina – země, o níž víme jen málo. Dříve bývala zastíněna pod závojem Sovětského svazu: jaké 
bylo moje překvapení, když se jednou objevila v mé rodné Olomouci na začátku 60. let ukrajinská 
reprezentace v lehké atletice pod vlastním modrožlutým praporem... Nedávná pouť do Kyjeva, 
Lvova a Charkova mi otevřela pohled na Ukrajinu v její rozloze a mnohovrstevnatosti.  Kyjev jako 
hrdá a monumentální metropole, Lvov jako připomínka sounáležitosti se střední Evropou a Charkov 
jako centrum průmyslové a inženýrské invence a kompetence. A ve všech těchto lokalitách hlavně 
mladí lidé: básníci, hudebníci a architekti, z nichž srší – i v těžkých podmínkách – pozitivní energie 
a optimismus...  A jsou tu tradice, na které je možno navázat. V hudbě projevená v osobnostech, 
jakými byli dirigenti František Stupka a Václav Talich, činní v Oděse na počátku minulého století, 
nebo houslista David Oistrach a pianista Svjatoslav Richter, jejichž vystoupení v Čechách a na 
Moravě v  druhé polovině minulého století se nesmazatelně zapsala do našich pamětí… A také v 
architektuře, vtělená do staveb, které zanechali v prostoru Podkarpatské Rusi Josef Gočár, Adolf 
Liebscher, Bohumír Čermák, Alois Dryák, Jaroslav Fragner nebo Jaroslav Kosek…

To je do budoucna velká výzva, která by neměla – z obou stran, z Čech i z Ukrajiny – zůstat nevyužita. 
Prostřednictvím pěstování kulturních tradic k většímu porozumění a spolupráci ve všech oblastech 
společenského života.

Україна – країна, про яку знаємо мало. Раніше вона була затулена завісою Радянського Союзу: 
яке ж для мене було здивування, коли українська команда з легкої атлетики на початку 60-х років 
з’явилася в моєму рідному Оломоуці під синьо-жовтим прапором. Нещодавна поїздка до Києва, 
Львова та Харкова відкрила мені Україну з її розлогого та багатобарвного боку. Київ як 
гордий та монументальний мегаполіс, Львів як нагадування про належність до Центральної 
Європи і Харків – центр промислових й інженерних винаходів та компетенцій. У всіх цих місцях 
переважно молоді люди – поети, музиканти та архітектори, які працюють і за важких умов, але від 
яких відчувається позитивна енергія і оптимізм. Тут існують і традиції, які можна продовжувати. 
У музиці представлені такі особистості, як Франтішек Ступка та Вацлав Таліх, які були активними 
в Одесі на початку минулого століття, або скрипаль Давід Ойстрах та піаніст Святослав Ріхтер, 
виступи якого в Чехії та Моравії в другій половині минулого століття залишили незабутній слід 
у нашій пам’яті. А також в архітектурі, втіленій в будівлях, що залишилися в районі Підкарпатської 
Русі: Йозеф Гочар, Адольф Лібшер, Богумір Чермак, Алоїс Дріак, Ярослав Фрагнер або Ярослав 
Косек…

Це великий виклик для майбутнього, який би не мав залишитись без уваги з боку України та 
Чехії. За посередництвом підтримки культурних традицій - до більшого порозуміння та співпраці 
в усіх сферах суспільного життя. 

VLADIMÍR ŠLAPETA (1947)

PŘEDNÁŠKA "MODERNÍ ARCHITEKTURA
V ČESKOSLOVENSKU 1918-1939"

ЛЕКЦІЯ «СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА
В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1918-1939»

ВЛАДІМІР ШЛАПЕТА (1947)

architekt, vysokoškolský pedagog архітектор, викладач університету

2018
Kyjev
Lvov

Charkov

2018
Київ

Львів 
Харків

©
 a

rh
ite

xt
de

sig
n



146cz укрKnížka bez hranicКнижка без кордонів 2014-2020 147

Na Ukrajinu jsem se nakonec nedostal, protože nemám pas. A tak jsem za sebe vyslal na dálku písmena, 
která ulpěla na zdi. Je to další chvíle, kdy jsem se nedostal do země, ve které jsem nikdy nebyl. 

Z čerstvějších událostí mám Ukrajinu spojenou zejména s poslední revolucí. Odtud, z tepla EU, 
jsem od počátku Majdanu sledoval přímý přenos na České televizi a děsně fandil prolomení krusty 
politické arogance spravedlivým hněvem. S obdivem jsem hleděl na něco, co my Češi neumíme. 
Nahlas zařvat, když se nám něco nelíbí, a umět za to zemřít. Bez přehánění jsem u obrazovky plakal s 
vámi nebo možná místo vás, když jste na to neměli čas. A doteď vám děkuji, že vzdorujete Putinovi a 
jeho kohortě psychopatů i za nás. A stydím se, že nepomáháme vojensky. My, kteří máme s okupací 
tolik zkušeností.

To je pro mě zejména dnešní Ukrajina, jak ji vnímám ze Západu.

PS: A taky poslední asi půlrok živočišná hudba kapely "DakhaBrakha".

Врешті-решт я не потрапив до України, бо не маю паспорта. Тому замість себе послав букви, які 
приклеїлися до стіни. Це ще один випадок, коли я не потрапив до країни, в якій я ніколи не був.

Через недавні події для мене Україна пов‘язана перш за все з останньою революцією. Звідси, 
в теплі ЄС, з початку Майдану я дивився пряму трансляцію по Чеському телебаченню і страшенно 
радів з того, що вам вдалося проламати накип політичної зарозумілості справедливим гнівом. Я 
із захопленням спостерігав за тим, чого ми, чехи, не вміємо. Кричати уголос, коли нам щось не 
подобається, і змогти вмерти за це. Без перебільшення, я плакав перед екраном разом з вами або, 
можливо, замість вас, коли у вас не було часу. І досі дякую вам, що кинули виклик Путіну і його 
когорті психопатів за нас. І мені соромно, що ми не надаємо вам військової підтримки. Ми, котрі 
маємо так багато досвіду з окупацією.

Це є для мене зокрема і сьогоднішня Україна, як я її бачу із Заходу.

PS: А останні півроку також і чуттєва музика гурту «ДахаБраха».

TIMO (1990)

ТІМО (1990)

streetartový umělec

художник стріт-арту
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Nelze sice zcela vyloučit, že jsem nedával pozor v zeměpise, dějepise a na hodinách literatury, 
faktem však zůstává, že Ukrajina pro mne dlouhá léta de facto neexistovala. Je smutné, že existenci 
velké ukrajinské země mi musela připomenout až válka, ale jsem velmi rád a bylo mi velkou ctí, že 
jsem mohl svoji neznalost alespoň dílem odčinit.

Не можна зовсім вилучити того, що я був неуважним на уроках географії, історії та літератури, та 
все ж залишається фактом те, що Україна для мене довгі роки де-факто не існувала. Сумно, що 
про існування великої української держави мені мала нагадати війна, та я дуже радий і для мене 
було великою честю, що своє незнання я зміг хоча б частково виправити. 

DAVID KONEČNÝ (1990)

ДАВІД КОНЕЧНИЙ (1990)

fotograf

фотограф

Navštívit všechny monumenty Švejka na Ukrajině… Vytvořit tamburínu z žetonů kyjevského metra… 
Dělat kuličku z hmoty vzniklé odpařením vody z kvasu… Vypěstovat rostlinu ze semínka z ovoce 
zakoupeného v některém z ukrajinských supermarketů…

Відвідати усі пам’ятники Швейку в Україні… Зробити тамбурин із жетонів київського метро… 
Зробити кульку з матеріалу, що з’явився після випаровування води з квасу… Виростити рослину 
з насінини фрукта, купленого в якомусь із українських супермаркетів…

PAVEL STEREC (1986)

VÝSTAVA "O BEDŘICHU HROZNÉM" –
STO LET OD ROZLUŠTĚNÍ CHETITSKÉHO JAZYKA

ВИСТАВКА «ПРО БЕДРЖІХА ГРОЗНОГО» –
СТО РОКІВ ВІД РОЗШИФРУВАННЯ ХЕТТСЬКОЇ МОВИ

ПАВЕЛ СТЕРЕЦ (1986)

fotograf, umělec

фотограф, художник
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Lina, odbornice na zdejší architekturu, mě provedla městem. Až při prohlídce mi došlo, jak moc je 
naše historie propojená. Seznámila jsem se s dílem brněnského architekta Adolfa Liebschera, pojmem 
rondokubismus a viděla lipovou alej dlouhou 2.2 km. K těmto všem zážitkům se ještě přičítá moje 
rodová linie, která sahá na nedalekou Koločavu, odkud pochází moji prarodiče i příběh Nikoly Šuhaje.

Kyjev jako město se svéráznou architekturou, vnímavým místním publikem, stánkem "AROMA KAVA" 
na každém rohu a přátelským Českým centrem mi udělalo radost a také vyvolalo pocit, že by stálo za 
to Ukrajinu znovu navštívit.

Ліна, фахівець з місцевої архітектури, показала мені місто. Лише під час прогулянки я зрозуміла, 
наскільки пов’язана наша історія. Я ознайомилася з роботою брненського архітектора Адольфа 
Лібшера, терміном «рондокубізм» і побачила липову алею завдовжки 2,2 км. До всіх цих вражень 
додається моя сімейна лінія, яка сягає до сусідньої Колочави, звідки походять мої бабусі та дідусі 
та історія Миколи Шугая.

Київ як місто із своєрідною архітектурою, сприйнятливою місцевою аудиторією, кіосками 
"AROMA KAVA" на кожному розі та привітним Чеським центром зробив мене щасливою, а також 
пробудив у мені відчуття, що варто знову відвідати Україну.

DENISA BLATNÁ BURKALO (1974)

TEREZA SIKOROVÁ (1994) KOORDINAČNÍ A VÝZKUMNÁ CESTA ČESKÝCH 
DELEGÁTŮ DO UŽHORODU

"CARBONARIUM" PERFORMANCE ART FESTIVAL

КООРДИНАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПОЇЗДКА 
ЧЕСЬКИХ ДЕЛЕГАТІВ ДО УЖГОРОДА

ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВА ПЕРФОРМАНСУ
"CARBONARIUM"

ДЕНІСА БЛАТНА БУРКАЛО (1974)

ТЕРЕЗА СІКОРОВА (1994)

fotografka

performerka

фотографка 

перформерка

2019
Užhorod

2019
Kyjev

2019
Ужгород

2019
Київ 
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Krásná architektura a vůbec samotné město mělo velké kouzlo, které není ještě tolik zkažené 
turismem a západem. Určitě se chci v blízké době vrátit. 

Красива архітектура та й взагалі саме місто зачаровує, воно ще не зіпсоване туризмом та 
Заходом. Точно найближчим часом хочу сюди повернутись.

TERЕZA ROSALIE KLADOŠOVÁ (1986)

YOUNG DESIGNERS FASHION CONTEST 2019

КОНКУРС МОЛОДИХ ДИЗАЙНЕРІВ 2019

ТЕРЕЗА РОЗАЛІЄ КЛАДОШОВА (1986)

módní designérka

дизайнерка

2019
Kyjev

2019
Київ 
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Kyjev na mě působil jako sebevědomé moderní velkoměsto. Některé ulice nebo i větší části města mi 
připadaly, jako by byly vytrženy z Prahy, Vídně nebo Londýna. Spousta obchodů s luxusním zbožím 
a skvělým designem, často lokální provenience, bylo v sousedství udržovaných památek.

Co si ale vybavím jako první, je vynikající národní gastronomie, ale také servis na úrovni a vřelé chování 
personálu. Ocenil jsem taky síť kiosků s výbornou kávou, čajem i pečivem a volným připojením na 
internet. V tomto by se Praha a jiná města mohla učit.

Jako milovník brutalistní architektury a urbanismu jsem si užíval úchvatné pohledy na rozsáhlá 
panelová sídliště i památník Matka-vlast a jeho okolí, které městu dávají typický ráz. 

K nejdůležitějším dojmům z mého pobytu patří určitě setkání s lidmi. Většina lidí, které jsem v Kyjevě 
potkal, byli srdeční a družní lidé. Hezkým bonusem bylo nacházení společných slov v češtině a 
ukrajinštině u dobrého piva. Nelze také opomenout výjimečnou krásu ukrajinských žen. 

Ke všem těm superlativům je třeba zmínit i jednu drobnou negativní zkušenost. Na Majdanu jsem se 
dostal do menšího konfliktu s lidmi převlečenými do kostýmů a masek zvířátek, kteří se snažili ze mě 
a dalších turistů vymámit nějaké peníze. Tento jev je známý i z jiných evropských měst, ale myslím si, 
že by se Kyjev měl snažit z tohoto památného místa tyto existence vyhnat (podobně jako nedávno 
Praha) a nenechat dál narušovat pietní charakter tohoto místa.

Na závěr je třeba ještě pochválit velmi profesionální úroveň "Comic Conu Ukraine", na který jsem byl 
pozván jako host spolu s vydavatelstvím "Centrala". Milým překvapením pro mě byl plný přednáškový 
sál na prezentaci mojí knihy Jarmil a skvělá spolupráce zástupkyň Českého centra Lucie Řehoříkové 
a Nasti Tokarenko.

Київ мені видався впевненим сучасним містом. Деякі вулиці чи навіть великі його частини здава-
лись мені ніби відірваними від Праги, Відня чи Лондона. Поблизу доглянутих пам‘ятників було 
безліч крамниць з чудовими товарами та прекрасним дизайном, часто місцевого походження.

Але що мені одразу спадає на думку, то це вишукана національна кухня, а також високий рівень 
обслуговування та гостинність персоналу. Я теж високо оцінив мережу кіосків з відмінною ка-
вою, чаєм, печивом та безкоштовним підключенням до Інтернету. Прага та інші міста могли б 
цьому повчитися.

Як поціновувач  грубої архітектури та урбанізму, я насолоджувався захоплюючими видами на 
панельні житлові масиви та статую Батьківщини-Матері з її околицями, які надають місту його 
типовий характер.

Одне з найважливіших вражень від мого перебування тут – це, безумовно, зустріч із місцевими 
мешканцями. Більшість людей, яких я зустрів у Києві, були сердечними та товариськими. Приєм-
ним бонусом було за кухлем хорошого пива знайти спільні слова в чеській та українській мовах. 
Не можна також не згадати виняткову красу українських жінок.

Та до всіх цих вищою мірою чудових вражень я мушу додати також і дрібний епізод негативного 
досвіду. На Майдані я став учасником невеликого конфлікту з людьми, перевдягненими в костю-
ми та маски тварин, які намагалися виканючити у мене та інших туристів трохи грошей. Це яви-
ще відоме мені і з інших європейських міст, але я думаю, що Києву слід спробувати позбутися 
схожих проявів у такому пам’ятному місці (подібно до того, як це нещодавно зробили у Празі) 
і не допустити, щоб благоговійний характер цього місця знову паплюжили.

Насамкінець слід також похвалити професійний рівень проведення заходу "Comic Con Ukraine", 
на який мене запросили як гостя разом із видавництвом «Централа». Приємною несподіванкою 
для мене стала повна лекційна зала під час презентації моєї книги "Jarmil" та злагоджена співп-
раця представниць Чеського центру Луції Ржегоржікової й Насті Токаренко.

MAREK RUBEC (1979)

PREZENTACE KOMIKSU "JARMIL"
NA "COMIC CON UKRAINE"

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМІКСУ "JARMIL"
НА "COMIC CON UKRAINE"

МАРЕК РУБЕЦ (1979)

výtvarník, ilustrátor художник, ілюстратор
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Lidská svoboda je nesamozřejmá a nedělitelná.

Je 12. června 2016, máme za sebou druhou premiéru hry Václava Havla "Asanace" v Národním 
akademickém divadle Ivana Franko, jsem v podzemí kyjevské umělecké kavárny "Kupidon". Kolem 
dlouhého stolu soubor, se kterým jsem trávil dva měsíce nejpodivnějšího zkoušení, jaké jsem za 38 
let u divadla zažil. Dva měsíce euforie vedle totálního zoufalství, pochyb a propadů. Nepřijel jsem 
prostřednictvím hry Václava Havla učit Ukrajinu, jak se mají starat o demokracii. Vydali jsme se na 
společnou cestu, abychom se o sobě prostřednictvím Havlovy hry něco dozvěděli. Doma víme, jak hrát 
Havla, ale tady? Probíral jsem s herci ideály Oranžové revoluce. Zasáhla mne smrt jejich osvětlovače, 
obyčejného mladého kluka, který nosil demonstrantům na Majdanu čaj. Lidovou lemkovskou píseň 
Plyve kača, která se zpívala při pochovávání mrtvých na Majdanu, jsme se skladatelem Matějem 
Kroupou zakomponovali do hudebního motivu po smrti Plechanova. Při každém sledování zpráv z 
okupovaných území si totiž občan střední Evropy musí uvědomit, že tady je svoboda krví placená. 
Obdivuju vůli Ukrajiny odtrhnout se od staletí tyranie a ponižování "Velkým bratrem" z Moskvy i od 
komunistické minulosti. Domů jsem se vrátil mnohem pokornější.

Na ulicích shlíží Havlova tvář z billboardů a plakátů. Hlas Majdanu, tribun lidu, herec Evžen Nyščuk, 
ministr kultury je evidentně představením zasažen. Mluví o použití motivu Plyve kača. Přeběhl mu prý 
mráz po zádech, když to slyšel. Věří, že ta inscenace bude začátkem spolupráce českých divadelníků 
a ukrajinských divadel.  Zdá se, že naše mise snad měla smysl. Připomínám si Havlova slova: "Naděje 
není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl — bez ohledu na to, jak 
to dopadne".

Людська свобода є безсумнівною і неподільною.

Було 12 червня 2016 року, друга прем’єра  п’єси Вацлава Гавела «Санація» у Національному ака-
демічному театрі імені Івана Франка вже позаду, я сиджу у підвалі київського мистецького кафе 
«Купідон». Біля довгого столу зібралась група театралів, з якими я провів два найдивніші місяці 
репетицій з усіх пережитих у театрі за 38 років. Два місяці ейфорії одночасно із тотальним від-
чаєм, сумнівами та падіннями. Я приїхав сюди не для того, щоб за допомогою п’єси Вацлава 
Гавела навчити Україну влаштовувати демократію. Ми разом вирушили у цю подорож, щоб за 
допомогою п’єси Гавела щось про себе дізнатися. Ми знаємо, як грати цю п’єсу вдома, але тут? Я 
обговорював з акторами ідеали Помаранчевої революції. Мене вразила смерть їхнього світлоре-
жисера, звичайного молодого хлопця, який демонстрантам на Майдані приносив чай. Народну 
лемківську пісню «Пливе кача», яку співали під час поховання загиблих на Майдані, ми разом 
з композитором Матєєм Кроупою скомпонували до музичного супроводу після смерті Плеха-
нова. Кожного разу, під час перегляду новин з окупованих територій, мешканець Центральної 
Європи повинен усвідомлювати, що тут за свободу платять кров’ю. Я захоплююсь силою духу 
України, волею  вирватися після століть свавілля та приниження «Великим братом» з Москви та 
від комуністичного минулого. Додому я повернувся набагато сумирніший.

На вулицях обличчя Гавела споглядає з білбордів та плакатів. Голос Майдану, трибуни з людьми, 
актор Євген Нищук, міністра культури, очевидно, захопила вистава. Він говорить про викори-
стання мотиву «Пливе кача». У нього мороз пробіг по спині, коли він це почув. Висловлює віру, 
що постановка стане початком співпраці між чеськими театралами та українськими. Складається 
враження, що наша місія мала певний сенс. Мені  згадуються слова Гавела: «Надія  не є пере-
конанням, що все вийде добре, вона є впевненістю у тому, що все має сенс – без огляду на 
результат».

BŘETISLAV RYCHLÍK (1958)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "ASANACE" ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА «САНАЦІЯ»

БРЖЕТІСЛАВ РИХЛІК (1958)

 režisér, fotograf режисер, фотограф
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Неможливо скласти більш вичерпний образ про Україну на основі кількох днів, проведених у 
Києві. Через те, що це настільки велика і різноманітна країна. Так, я був декілька разів у Росії, 
знаю у Празі декількох людей, котрі з України поїхали в надії на краще життя, я читаю новини та 
пережив у Чехії дев’яності роки. Тому сюди я їхав з певними очікуваннями. Радянський Союз тут 
залишив і свій типовий слід. Житлові будинки вздовж дороги від аеропорту нагадують ті, що і в 
Росії, як і велична архітектура готелю «Україна». Помпезність, яка подекуди нехтує практичними 
деталями, з яких складається людська архітектура. Щоб зачинялися двері, щоб труби йшли до 
стін, щоб плитка не розсипалася. Тут я вже починаю соромитись своїх дріб‘язкових забаганок.  

Але ця країна має набагато більші та істотніші проблеми. Достатньо виглянути з вікна готелю. 
Меморіали загиблих людей на Майдані щиро вражають. Але групи людей, одягнені в камуфляжну 
форму, трохи лякають. Те, що Україна у війні, відчувається і тут. Знаю, що я не ворог, але почуваюся 
трохи стурбовано. Уникаю дивитись на озброєних. На щастя, це не одне обличчя Києва. Приємні 
люди в театрі. Трохи замкнені в собі. Намагаються бути ввічливими, але іноземець для них все 
ж іноземець. В Чехії ми хоч мінімально звикли до всіх європейців, які тут живуть чи працюють. 
Якщо Україна вирішить бути більш відкритою, зрозумілою та демократичною країною, то має 
для цього докласти багато зусиль. Поки що вона бореться за свій народ та за свою державу. 
Буде змушена якось дати раду зі всіма великими справами. та набагато більше буде малих справ. 

Коли зникне ворог і можна буде простежити добробут (принаймні для абсолютної більшості 
людей), можливо, буде важко втриматись у переконанні, що вони йдуть у правильному напрямку. 

MARTIN ČERNÝ (1973)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "ASANACE"

ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА «САНАЦІЯ»

МАРТІН ЧЕРНИЙ (1973)

scénograf a pedagog

сценограф, педагог
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Udělat si nějakou ucelenější představu o Ukrajině na základě pár dní strávených v Kyjevě není možné. 
Už proto, o jak obrovskou a pestrou zemi se jedná. Ano, byl jsem několikrát v Rusku, znám v Praze 
pár lidí, kteří z Ukrajiny odešli za lepším živobytím, sleduji zprávy a zažil jsem v Čechách 90. léta. Jel 
jsem tedy s jistým očekáváním. Sovětský svaz i tady vyryl svou typickou stopu. Sídliště podél silnice z 
letiště připomínají ta v Rusku, stejně jako majestátná architektura hotelu Ukrajina. Pompéznost, která 
trochu opomíjí ty praktické detaily, jenž činí architekturu lidskou. Aby dveře dovíraly, aby trubky 
vedly uvnitř zdi a dlaždičky se nedrolily. Zároveň se hned začnu stydět za své malicherné požadavky. 
Tato země má přece mnohem větší a zásadnější problémy. Stačí vyhlédnout z okna hotelu. Pomníčky 
padlých na Majdanu člověka upřímně dojmou.

Ale skupiny oblečené do maskáčů se zbraněmi trochu děsí. To, že Ukrajina válčí, je cítit i tady. Vím, 
že nejsem nepřítel, přesto mám trochu úzkostný pocit. Těm ozbrojeným se vyhýbám pohledem. 
Naštěstí to není ta jediná tvář Kyjeva. Milí lidé v divadle. Trochu uzavření do svého světa. Snaží se být 
vstřícní, ale cizinec je pro ně stále cizincem. U nás jsme si minimálně na všechny ty Evropany, co tu žijí 
nebo pracují, zvykli.  Když se Ukrajina rozhodne být otevřenou, srozumitelnou a demokratickou zemí, 
bude ji to stát hodně úsilí. Zatím bojuje za svůj národ, za svou zemi. Bude muset vykonat všechny ty 
velké věci. Ale mnohem víc bude těch malých.

Když zmizí nepřítel a blahobyt je v nedohlednu (alespoň pro naprostou většinu lidí), bude asi těžké 
vytrvat v přesvědčení, že jdou správným směrem.
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Zvoní telefon, volá Břéťa Rychlík. "Pojď se mnou dělat Havla do Kyjeva". 

Když jsem přišel na Majdan, byla tam zrovna demonstrace. Na podiu někdo zpívá. Takový zpěv u nás 
nemáme. Ukrajinci rádi zpívají, nemusí je k tomu nikdo pobízet. Trochu mi tím připomínají Moraváky. 
Břéťa všechno natáčí na mobil, jdeme se najíst do gruzínské restaurace. Nejsem moc cestovní 
nadšenec, všechno je tu pro mne tak exotické, velké. Vzpomínám si na sametovou revoluci, bylo mi 13. 
Město tepalo, lidé se k sobě, po vzoru Václava Havla, začali chovat slušně, na ulicích se muzicírovalo. 

Když jsem viděl zkoušku s herci, tak jsem s překvapením zjistil, že dělat Havla tady je skoro nemožné. 
Český humor je pro herce těžko pochopitelný, hrají s příliš velkým nasazením. Nechápu, jak je to 
možné, ale něčím mi to přijde zajímavé. Těším se, i bojím. 

Orchestr byl malý. Hudebníci jsou asi všude stejní, cítím se jako doma. Pan dirigent Petr má takový 
přehled o české politice, že jsem zaskočen. Je to vlídný a kultivovaný muž s širokým rozhledem. Práce 
jde dobře, moje hudba se orchestru líbí a já jsem z nich okouzlen. Dozvěděl jsem se, že osvětlovač z 
divadla padl na Majdanu. 

Představení probíhá a já se potím v hledišti, lidé se smějí a já nevím proč. Reakce jsou neočekáváné 
a téměř za každou větou. Nerozumím ničemu. Prvně jsem viděl Havla v takovém kontextu. Sleduji 
diváky, jak se baví textem… Děkovačka je při nadšeném potlesku, a já v nervech nejsem schopen 
pohybu. Možná jsem udělal mezinárodní trapas, že jsem tam nešel. Snad ne, potlesk přece patří 
hercům. O zbytek se postará Břéťa. "Ty jseš ale vůl", říká mi Břéťa. Mám radost. 

Představení přicházejí a odcházejí, tohle je pro mne něčím víc. Koupil jsem si vyšívanku a mám ji ve 
skříni vedle fraku. 

Телефонний дзвінок, на дроті Бржетя Рихлік. «Поїхали зі мною до Києва, будемо ставити Гавела».

Коли я приїхав на Майдан, там саме відбувалася демонстрація. Хтось співав на сцені. У нас ніхто 
так не співає. Українці люблять співати, ніхто не має їх заохочувати. Цим вони трохи нагадують 
мені морав’ян. Бржетя знімає все на відео  на свій мобільний, потім йдемо поїсти до грузинського 
ресторанчика. Я не поціновувач подорожей, для мене тут все вельми екзотичне, велике. Згадую 
Оксамитову революцію, мені було 13 років. Місто пульсувало, люди навколо, наслідуючи при-
клад Вацлава Гавела, почали поводитись пристойно, всюди на вулицях грала музика.

Коли я побачив акторів на репетиції, то з подивом виявив, що ставити тут Гавела майже немож-
ливо. Чеський гумор для акторів незбагненний, вони грають із занадто великою віддачею. Я не 
розумію, як це можливо, але мене це зацікавило. Чекаю з нетерпінням та острахом.

Оркестр був невеликий. Музиканти, певно, скрізь однакові, тому я почуваюсь, як удома. Мене 
вразила обізнаність пана диригента Петра в галузі чеської політики. Це доброзичливий та інте-
лігентний чоловік з широким колом поглядів. Робота йде добре, моя музика подобається орке-
стру, і я щиро ними зачарований. Я дізнався, що звукорежисер театру загинув на Майдані.

Вистава триває, я пітнію в глядацькій залі, люди сміються, а я не знаю чому. Реакції неспо-
дівані і слідують майже за кожним реченням. Нічого не розумію. Я вперше побачив Гавела в 
такому контексті. Спостерігаю, як глядачів тішить текст… Подяка супроводжується оплесками 
захоплення, і з нервів я непорушно закляк. Можливо, я спричинив міжнародний конфуз, не вий-
шовши туди. Але ні, все ж оплески належать акторам. Про інше подбає Бржетіслав. «Ну ти й 
бугай», — каже мені Бржетя. Я щасливий.

Вистави приходять і йдуть, але ця стала для мене чимось більшим. Я купив вишиванку і тримаю 
її в шафі поруч із фраком.

MATĚJ KROUPA (1976)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "ASANACE" ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА «САНАЦІЯ»

МАТЄЙ КРОУПА (1976)

hudebník, hudební skladatel музикант, композитор
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Odjížděli jsme plni očekávání. Tuším, že nikdo z nás do té doby na Ukrajině nebyl a pokud ano, 
rozhodně to nebylo v době, kdy je její podstatná část zmítaná válečným konfliktem. Očekávat, 
že ozbrojená hrozba, která vždy tak silně prověří loajalitu a hrdost každého národa, se ve Lvově 
nepromítne, by bylo naivní. Chvíli mi trvá, než si uvědomím, proč tak často potkáváme muže v 
maskáčích. Na náměstí vidíme stany, kde se můžete jako dobrovolník zapsat do armády. Jedna 
ze skvělých slečen z místního divadla, která se o nás stará, má manžela na frontě. Tváře lidí jsou 
zamyšlené, atmosféra těžká. 

O to větší respekt si u nás ale vyslouží snad každý Ukrajinec, se kterým se dáme reálně do řeči. Milí, 
otevření lidé, kteří dávají každou vteřinou, kterou s námi stráví, najevo, že i přese všechno, co se děje, 
jsou moc rádi, že jsme přijeli, a udělají všechno pro to, abychom si z našeho prvního výletu do jejich 
domoviny odvezli co nejpříjemnější zážitky. A to se jim po všech stránkách podařilo.

Diváci pozorně sledují titulky nad sporou scénou naší "Vernisáže". Smějí se, reagují. Přeci jen jsme 
všichni Slované a tak je jazyková bariéra menším problémem, než by se dalo čekat. Hned po prvním 
dnu dokonce trvám na tom, že se budu snažit s našimi průvodkyněmi mluvit česky. Ony mluví 
ukrajinsky a s trochou trpělivosti je z toho vždy velmi příjemný zážitek. Cítíme určitou sounáležitost. 
Probíráme Havla, probíráme naše starosti. Strávíme spolu pár dní, během kterých nám celý Lvov 
přiroste k srdci.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Českému centru za fenomenální servis, kterého se nám dostalo. 
Za výborné zázemí. Za možnost setkat se s lidmi, kteří nám ukázali, že ať je doba jakkoli těžká, vždy je 
možné zůstat věrný tomu, čemu věříme. Děkujeme a i nadále zůstáváme v kontaktu.

Ми від‘їджали, сповнені очікувань. Я підозрюю, що ніхто з нас раніше не був в Україні, і якщо 
так, то, безумовно, це було не в той час, коли значна її частина є охоплена війною. Наївно було б 
сподіватися, що збройна загроза, яка завжди настільки сильно перевірятиме вірність та гордість 
кожного народу, не буде відображена у Львові. Мені був потрібен певний час, щоб зрозуміти, 
чому ми так часто зустрічаємо чоловіків у камуфляжі. На площі ми бачимо намети, де можна 
добровільно вступити до армії. Одна з чудових дівчат з місцевого театру, яка піклується про нас, 
має чоловіка на фронті. Погляди людей вдумливі, атмосфера важка.

Майже кожен українець, з яким ми розмовляємо, заслуговує від нас великої поваги. Ласкаві, 
відкриті люди, які кожної секунди, яку вони проводять з нами, показують, що, незважаючи на 
все, що відбувається, вони дуже раді, що ми приїхали і зроблять усе, щоб ми з першої поїздки на 
їхню Батьківщину відвезли з собою лише приємні спогади. І їм це вдалося в усіх аспектах.

Глядачі уважно стежать за субтитрами над невеликою сценою нашого «Вернісажу». Вони 
сміються та реагують. Зрештою, ми всі слов‘яни, тому мовний бар‘єр – це не така велика  
проблема, ніж можна було б очікувати. Одразу після першого дня я навіть наполягав на тому, що 
буду намагатися розмовляти з нашими гідами чеською. Вони розмовляють українською мовою, 
і попри невелике терпіння це завжди залишало дуже приємне враження. Ми відчуваємо певний 
зв’язок. Ми обговорюємо Гавела, обговорюємо свої проблеми. Ми проведемо разом кілька днів, 
протягом яких закохаємося у Львів. 

Ми хотіли б скористатися цією нагодою, щоб подякувати Чеському центру за відмінні умови 
та феноменальне обслуговування, яке ми отримали. За можливість зустрітися з людьми, які 
показали нам, що, який би важкий не був час, завжди можна залишатися вірним тому, у що ми 
віримо. Дякуємо і будемо надалі підтримувати зв’язок.

ADAM ERNEST (1993)

HRA VÁCLAVA HAVLA "VERNISÁŽ" 

П’ЄСА ВАЦЛАВА ГАВЕЛА «ВЕРНІСАЖ»

АДАМ ЕРНЕСТ (1993)

herec, divadelník

актор

2016
Lvov

2016
Львів
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Ukrajina je klíčem vztahu k Rusku.

Ruská anexe Krymu a následná agrese proti východu Ukrajiny vyhrotila důležitost existence na 
Moskvě nezávislého Kyjeva pro bezpečnost celé Evropy, což snad pochopili už i ti západoevropští 
politici, kteří jinak – kvůli dějinné zkušenosti, respektive nezkušenosti – měli vždy tendenci "problém 
na východě" podceňovat. 

Zatímco v Rusku parlament a politické strany fungují více méně jen jako okrasa Kremlu, která má 
vzbudit zdání politické a mocenské plurality a legitimovat kremelský establishment, na Ukrajině 
existuje skutečná vláda a skutečná opozice, probíhá tam nefalšované zápolení mezi politickými 
stranami různé orientace a ideového zaměření, přičemž parlament je brán natolik vážně, že se v 
něm poslanci občas seperou, což je ve výše uvedeném kontextu řečeno bez ironie: úspěchy se na 
Ukrajině v posledních letech staly skutečnými úspěchy, nejsou kašírované médii, zatímco problémy 
jsou opravdové problémy. 

Co je pro obyčejné smrtelníky samozřejmostí, je pro současného kremelského vůdce noční můrou, 
která mu ovšem brání nahlédnout realitu. Demokratická Evropa neohrožuje Rusko – ani vojensky, ani 
politicky či ekonomicky. Pomineme-li ve víru chaosu se potácející svět islámu, bude to v 21. století Čína, 
která bude vyvíjet čím dál větší tlak na ruskou jihovýchodní hranici. Rusko Evropu potřebuje, Evropa 
Rusko mnohem míň. Existence nezávislé Ukrajiny je pro tento vztah klíčová – chování Moskvy ke 
Kyjevu je lakmusový papírek pro evropsko-ruskou spolupráci. Dokud si Rusko neuvědomí své vlastní 
hranice, bude popírat svébytnost ukrajinského národa, dokud se nepřestane opájet iracionálním 
imperiálním "romantismem" 19. století, není v našem zájmu, a ani v zájmu budoucího vývoje Ruska, 
aby s ním Evropa normalizovala své vztahy. 

Україна є ключем до відносин з Росією. 

Російська анексія Криму та, як наслідок, агресія проти сходу України посилила важливість 
існування незалежного від Москви Києва задля безпеки всієї Європи, і це, можливо, зрозуміли 
навіть ті західноєвропейські політики, які до цього часу – через історичний досвід чи, навпаки, 
недосвідченість – мали звичку недооцінювати «проблему на сході».

У той час як у Росії парламент і політичні партії функціонують більш-менш у ролі прикраси 
Кремля, щоб створити видимість політичного та владного плюралізму та узаконити кремлівське 
становище в суспільстві, в Україні існує справжня влада та реальна опозиція, відбувається 
непідробна боротьба між політичними партіями різного спрямування та ідей, притому 
парламент сприймається настільки серйозно, що між депутатами іноді виникають сутички, 
що у вищенаведеному контексті сказано без іронії: успіхи в Україні за останні роки стали 
справжніми успіхами, вони не спровоковані засобами масової інформації, тоді як проблеми є 
справжніми проблемами.

Те, що є звичним для простих смертних, для нинішнього керівника Кремля – це кошмар, який 
заважає йому сприймати реальність. Демократична Європа не загрожує Росії – у військовому, 
політичному чи економічному плані. Якщо у вируючому хаосі ми залишимось осторонь 
неспокійного світу ісламу, у ХХІ столітті саме Китай матиме чимдалі більший вплив на російський 
південно-східний кордон. Росія потребує зв’язків з Європою, Європі ж Росія потрібна набагато 
менше. Існування незалежної України має вирішальне значення для цих відносин: поведінка 
Москви стосовно Києва є лакмусовим папірцем для європейсько-російської співпраці. Поки 
Росія не усвідомить власні кордони, буде заперечувати самобутність української нації, поки вона 
не перестане захоплюватись ірраціональним імперським «романтизмом» ХІХ століття, доти 
нормалізація її відносин з Європою не входить в коло наших інтересів та питань майбутнього її 
розвитку.

PETR PLACÁK (1964)

PŘEDNÁŠKA "ČESKOSLOVENSKÝ UNDERGROUND
PO ROCE 1968"

ЛЕКЦІЯ «ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ АНДЕГРАУНД
ПІСЛЯ 1968 РОКУ»

ПЕТР ПЛАЦАК (1964)

historik, spisovatel, publicista

історик, письменник, публіцист

2016
Charkov

2016
Харків
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Ukrajina byla pro Západ vždy zemí na "okraji". Na okraji pozornosti i zájmu. Tyrani kvůli tomu měli na 
Ukrajině zelenou. Timothy Snyder v knize Krvavé země doložil, jakou cenu museli Ukrajinci za své 

"okrajové" postavení ve 20. století zaplatit. Miliony civilních obětí ve spárech dvou totalit – hitlerovské 
a sovětské – žalují a varují. V naší éře se Ukrajina třikrát dostala do středu pozornosti. Poprvé, když 
se řešila otázka jaderných zbraní po rozpadu sovětského impéria. Podruhé, když se Majdan v naději 
zbarvil do oranžova. A potřetí, když se vybarvil v odhodlání modrých vlajek se žlutými hvězdami a 
pak prolitou krví a zuby vyceněnými na Krymu a na Donbasu. Dvakrát se z centra odsunula Ukrajina 
znovu na okraj – vinou svou vlastní i ignorancí jiných. Nyní se řeší, jak to bude do třetice. Říká se třikrát 
a dost. Přeju Ukrajincům, aby svůj zápas za lepší zítřek zvládli. Aby už neměli důvod cítit se obětí. 
Aby měli osud své země ve svých rukou. Aby už nebyli na okraji.

Україна завжди була для Заходу державою «на окраїні». На окраїні уваги та інтересу. Тому 
для тиранії тут завжди було зелене світло. Тімоті Снайдер у книзі «Криваві землі» показав, 
яку ціну українці мусили заплатити у ХХ столітті за це своє «окраїнне» розміщення. 
Мільйони мирних жертв у лещатах двох тоталітарних систем – гітлерівської та радянської – 
викликають жаль і застерігають нас. У наш час Україна тричі опинялася в центрі уваги. Вперше, 
коли вирішувалося питання ядерної зброї після розпаду радянської імперії. Вдруге, коли Майдан 
обнадійливо перефарбувався у помаранчевий. І втретє, коли він рішуче замайорів синіми у золоті 
зірочки прапорами, а потім отримав колір крові і зуби, вишкірені в Криму й на Донбасі. Двічі 
Україну було відсунуто з центру знову на край – через власну вину й через байдужість інших. 
Тепер вирішується, як складеться втретє. Кажуть, три – щасливе число. Я бажаю українцям, щоб 
вони виграли цей бій за краще завтра. Щоб їм більше не доводилося вважати себе жертвами. 
Щоб вони тримали долю своєї країни у своїх руках. Щоб вони більше не були на околиці.

ALEXANDR VONDRA (1961)

KONFERENCE O KOLEKTIVNÍ PAMĚTI

КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ

АЛЕКСАНДР ВОНДРА (1961)

bývalý disident a signatář Charty 77, politik

колишній дисидент і підписант Хартії 77, політик

2014
Kyjev

2014
Київ
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Ukrajina upoutala mou pozornost v období vypuknutí protestů proti vládě prezidenta Janukovyče 
v roce 2013. Majdan v Kyjevě jsem pozorně sledoval a představoval pro mě vyjádření touhy lidí po 
lepší vládě a nadějnější budoucnosti. Odvaha lidí na Majdanu postavit se za svou budoucnost ve 
mně vyvolala velké sympatie. Téměř v přímém přenosu jsem sledoval střelbu do bezbranných lidí. 
O to více šokující pro mě bylo pozdější napadení Ukrajiny Putinovým režimem. V mnohém mi to 
připomínalo okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 1968, a proto mě velice trápilo, že 
někteří naši vrcholní politici stáli spíše na straně ruského diktátora než na straně ukrajinského lidu. 
Uvědomil jsem si, že je naší morální povinností Ukrajinu a její lid ve snahách o lepší budoucnost 
podpořit. Byl to pro mě impuls vystoupit nejen jako aktivista, ale později i jeden z důvodů, proč 
se zapojit do politiky. Svobodní lidé a demokratické země musí stát při sobě a společně čelit silám, 
jejichž cílem je potlačovat lidskou důstojnost a omezovat svobodu. Ukrajina ušla velký kus cesty 
směrem ke svobodnému světu a stává se jeho součástí.

Україна привернула мою увагу під час спалаху протестів проти правління президента Януко-
вича в 2013 році. Я уважно спостерігав за Майданом у Києві, який виражав для мене прагнення 
людей до кращої влади та більш перспективного майбутнього. Велику симпатію у мене викли-
кала мужність людей на Майдані і те, як вони відстоюють своє майбутнє. Я майже в прямому 
ефірі спостерігав, як стріляли по беззахисних людях. Тим більше шокувальним для мене було 
пізніше вторгнення в Україну режиму Путіна. Багато в чому це нагадувало мені окупацію Чехо-
словаччини радянськими військами в 1968 році, і тому мене дуже непокоїло те, що деякі наші 
провідні політики були на боці російського диктатора, а не українського народу. Я зрозумів, що 
наш моральний обов’язок – підтримувати Україну та її народ у їхніх зусиллях для кращого май-
бутнього. Для мене це було поштовхом не тільки діяти як активіст, але згодом і однією з причин 
піти в політику. Вільні люди та демократичні держави повинні стояти разом і протистояти силам, 
які хочуть придушити людську гідність та обмежити свободу. Україна пройшла довгий шлях до 
вільного світу і стає його частиною.

MAREK HILŠER (1976)

KONFERENCE O KOLEKTIVNÍ PAMĚTI КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ

МАРЕК ГІЛЬШЕР (1976)

lékař, senátor a občanský kandidát na prezidenta лікар, сенатор та кандидат у президенти 
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Ve dnech 19. – 22. března 2019 jsem měl možnost jako pracovník Odboru kultury brněnského 
magistrátu společně se zástupci města Brna zainteresovanými v kulturní tady mi nejde odstranit ta 
mezera marketingové oblasti navštívit ukrajinský Lvov s cílem seznámit se s prostředím a navázat 
kontakty s představiteli města, konzulátu a kulturních institucí. Výrazný akcent byl položen zejména 
na knihovny, a to mimo jiné i z důvodu již existující tradice a oboustranné zkušenosti s úspěšným 
festivalem "Měsíc autorského čtení". Rekognoskační návštěva měla za cíl posoudit praktické možnosti 
oboustranné spolupráce pro uskutečnění záměru – připravit v blízké době podmínky pro potenciální 
uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Brnem a Lvovem. Kromě mnoha společných znaků mají 
obě města v současnosti rovněž zájem ucházet se o titul Evropské hlavní město kultury. Nedílnou 
součástí pracovní mise byla návštěva Českého centra, které se ve Lvově dokončuje a je mu ze strany 
města Brna poskytnuta finanční podpora. Program krátké návštěvy byl obsahově skvěle nastaven díky 
ředitelce Českého centra Lucii Řehoříkové.

Příjemným překvapením bylo, že v řadě institucí, které jsme navštívili, je dána velká příležitost a 
důvěra zejména mladé generaci. Ať je to například vedení Divadla Lesi Ukrajinky, Centrum městské 
historie východní a střední Evropy, Institut pro kulturní strategii apod. Ze všech jednání bylo možné 
vycítit přátelskou atmosféru a zájem o budoucí spolupráci. Některé získané kontakty a poznatky jsme 
již stačili doma předat. Nezapomenutelný dojem na mne udělalo bezprostřední setkání se zástupci 

"České besedy" a "Komunity", nazvané po českém etnografovi Františku Řehořovi. Zde jsem měl pocit, 
že se s těmito příjemnými lidmi už dávno známe… A takový dojem mám z celé pracovní návštěvy 
Lvova. 

19-22 березня 2019 року у мене була можливість як у працівника відділу культури брненського 
магістрату разом із зацікавленими в культурній та маркетинговій сфері представниками 
міста Брно відвідати український Львів, щоб ознайомитись зі станом справ та налагодити 
контакти з представниками міста, консульством та культурними інституціями. Виразний ак-
цент був покладений на бібліотеки, в основному, через їхні існуючі традиції та зворотний 
досвід з успішним фестивалем «Місяць авторських читань». Ознайомлювальна поїздка мала на 
меті розглянути практичні можливості двосторонньої співпраці у таких напрямках – підготувати 
найближчим часом умови для потенційного підписання партнерського договору між містами 
Брно та Львів. Окрім багатьох спільних рис обоє міст зацікавлені балотуватися на титул євро-
пейської культурної столиці. Невід’ємною складовою робочої місії було відвідування Чеського 
центру, ремонтні роботи в якому вже завершуються і якому з боку Брно було надано фінансову 
підтримку. Програма короткотривалої поїздки була чудово організована завдяки директорці 
Чеського центру Луції Ржегоржіковій.

Приємним здивуванням було те, що в низці інституцій, де ми були, є багато можливостей та до-
віра, зокрема, до молодого покоління. Наприклад, у керівництва театру Лесі Українки, Центру 
міської історії Центрально-Східної Європи, Інституту стратегії культури тощо. На всіх зустрічах 
можна було відчути дружню атмосферу та зацікавленість у майбутній співпраці. Деякі отримані 
контакти та знайомства ми вже змогли передати вдома. Незабутнє враження на мене справила 
зустріч із представником товариства «Ческа беседа» та «Община», названа на честь чеського 
етнографа Франтішека Ржегоржа. У мене тут було відчуття, що я вже давно знайомий із цими 
людьми. І таке враження у мене залишилось від усього робочого візиту до Львова. 

JAROSLAV HAMŽA (1956)

PARTNERSTVÍ BRNO – LVOV: DALŠÍ KROK KUPŘEDU ПАРТНЕРСТВО БРНО – ЛЬВІВ:
ПОДАЛЬШИЙ КРОК УПЕРЕД

ЯРОСЛАВ ГАМЖА (1956)

pracovník Odboru kultury brněnského magistrátu працівник відділу культури магістрату Брно
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Stejně jako mnoho lidí, kteří dosud nikdy nenavštívili Ukrajinu, i já jsem měla zkreslené představy 
o této zemi, která leží nedaleko českých hranic a která je s naší zemí navždy spoutaná společnou 
evropskou historií a kulturou. O ty největší předsudky o Ukrajině jsem však přišla už během svých 
studií na Universität Konstanz, kde jsem měla mezi svými dobrými přáteli ukrajinské spolužáky, kteří 
byli velmi vzdělaní, měli velký smysl pro humor a já se s nimi cítila vždy skvěle. Mrzí mne, že jsem 
takové přátele objevila až během studia na zahraniční univerzitě, a ne na české škole. Vidím zde velký 
prostor pro spolupráci českých škol s těmi ukrajinskými – proč se více nesetkávat, když nás toho tolik 
spojuje?

Centrum Lvova je zapsáno na list chráněných památek UNESCO. Své hluboké stopy zde zanechala 
italská renesance, baroko i opulentní rokoko, ale dech se vám zatají i z nádherných secesních budov… 
Umělecko-historické dědictví má neuvěřitelnou hodnotu. Lvov bych nikdy povrchně nenazývala 
perlou východu, protože je to město zcela evropské a má blíž k Vídni, Krakovu, Budapešti a Praze. 
Za nejcennější prožitek považuji možnost zažít ve Lvově několik kulturních rovin zároveň, které ústí 
v až hédonistický prožitek. 

Lvov je město, které má potenciál stát se ještě přitažlivějším magnetem pro turisty, protože nabízí 
věci a zážitky, jenž v ostatních evropských městech schází. Je to především autenticita a realita. 
V dnešních významných evropských metropolích se totiž setkáváme s unifikovanou a prodejnou 
kulturou, jejíž jediným cílem je vytěžit z turismu finanční maximum. Myslím si, že silná stránka Lvova 
je právě v tom, že se této zkušenosti může vyvarovat a návštěvníkům nabídnout svébytné kulturní a 
gastronomické zážitky, které nikde jinde nenajdou.

Як і в багатьох людей, котрі раніше ніколи не були в Україні, у мене є упереджений образ цієї 
країни, яка близька до чеського кордону і яка назавжди пов’язана з нашою державою спільною 
європейською історією та культурою. Проте найбільші упередження про Україну я відкинула 
ще під час навчання в університеті Констанц, де серед моїх хороших друзів були українці, дуже 
освічені, з хорошим почуттям гумору, і мені завжди з ними було комфортно. Мені шкода, що 
таких друзів я знайшла під час навчання в іншій країні, а не в Чехії. Я бачу великий простір для 
співпраці між чеськими та українськими університетами – чому б не зустрічатись частіше, коли 
нас так багато об‘єднує?

Центр Львова записано до спадщини ЮНЕСКО. Свій глибокий слід залишили тут італійський 
ренесанс, бароко та пишне рококо, але вам перехопить подих і від прекрасних сецесійних бу-
дівель... Мистецько-історична спадщина має неймовірну цінність. Я би ніколи не назвала Львів 
перлиною Сходу, тому що це місто цілком європейське і ближче до Відня, Кракова, Будапешта й 
Праги. Найцінніше враження – можливість одночасно прожити кілька культурних пластів Львова 
водночас, що в результаті дає аж навіть гедоністичну втіху. 

Львів – місто, яке має потенціал стати більш привабливим магнітом для туристів, тому що про-
понує речі та враження, які в інших європейських містах відсутні. Перш за все, це автентичність 
і дійсність. У сучасних великих європейських столицях ми стикаємося з уніфікованою і ринко-
вою культурою, єдиною метою якої є максимально використовувати туризм. Думаю, що сила 
Львова саме у тому, що можна уникнути цього факту й запропонувати туристам свої унікальні 
культурний та гастрономічний досвід, які вони ніде не отримають.

MIRIAM KOLÁŘOVÁ (1984)

PŘEDNÁŠKA "SÍLA HLASU VE LVOVĚ"

ЛЕКЦІЯ «СИЛА ГОЛОСУ У ЛЬВОВІ»

МІРІАМ КОЛАРЖОВА (1984)

místostarostka městské části Brno-sever

заступниця міського голови Брно-північ
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Z mé vícedenní návštěvy Lvova usuzuji, že v uvažovaném partnerství tkví velký potenciál pro 
obě strany. V dnešní době si musíme partnerská města vybírat, dnes jich má Brno zbytečně moc 
a většina z nich je nefunkční. Přesto je partnerství se Lvovem doporučeníhodné. Město je svým 
urbanismem velice podobné Brnu, je to královské město a člověk se v něm cítí "jako doma" — tedy 
pokud nepočítáme značně zchátralou infrastrukturu a budovy. Jako u nás 30 let zpátky. Z hlediska 
turistického ruchu, zvláště po zavedení pravidelné letecké linky, to ale bude pro Brňany turistické 
terno. Gastronomie je na nejvyšší možné úrovni, navíc v kombinaci s nízkou cenou. Nádherné město, 
nádherné památky, podobná řeč. Pro moravské a brněnské firmy je zde značný potenciál, Lvov zápasí 
s nefunkční veřejnou dopravou, kterou my zvládáme dobře, nemá nastavené odpadové hospodářství 
a tím, že je Brno "za rohem", zde může vzniknout silná vazba, kdy naše firmy budou nastavovat 
procesy ve Lvově, a současně budou naši obyvatelé využívat služby partnerského města. 

Після своєї багатоденної подорожі до Львова я доходжу до висновку, що існує великий 
потенціал для партнерських взаємин між двома сторонами. На сьогодні маємо обирати міста- 
партнери, тепер Брно має  багато зайвих,  і більшість із них не працює. Тому партнерство зі 
Львовом – в пріоритеті. Місто дуже схоже на Брно своєю урбаністичністю, це королівське місто, 
і людина в ньому почувається, «як удома», якщо не враховувати значно гіршу інфраструктуру 
та будівлі. Як у нас 30 років тому. Що стосується туристичного руху, особливо після введення 
регулярного авіасполучення, це могло б стати родзинкою для мешканців міста Брно... Рівень 
гастрономії на найвищому рівні, особливо в комбінації з низькою ціною. Чудове місто, красиві 
пам’ятки, подібна мова. Для моравських та брненських фірм тут є великий потенціал, Львів 
бореться з неробочим громадським транспортом, з чим ми справляємось добре, немає 
організованого управління відходами, через те, що Брно «за рогом», тут може з’явитись сильний 
зв’язок, коли наші фірми будуть регулювати процеси у Львові й в той же час наші жителі будуть 
користуватися послугами міста-партнера.

MATĚJ HOLLAN (1984)

PŘEDNÁŠKA "SÍLA HLASU VE LVOVĚ"

ЛЕКЦІЯ «СИЛА ГОЛОСУ У ЛЬВОВІ»

МАТЄЙ ГОЛЛАН (1984)

hudebník, politik a občanský aktivista

музикант, політик, громадський активіст
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Moje Ukrajina nemá okrajů. Mám ji v srdci schovanou bez hranic a nablízku. Ta země mi začíná pod 
vysokým nebem náhorních plošin u Mangup Kale, někdo blízko stanů krymských Tatarů, kde se 
potichu sedí a pije se čaj a v začouzených pánvích na ohni se kouří ze skopového pilafu.

Středem té mojí země bez okrajů je místo, kde se Bílá Tisa vlévá do Černé. Na konci Rachova. Pod 
rezivým mostem úzké lesní drážky, dávno zrušené, tu se rodí řeka nejvlastnější Balkánu. Události na 
východě Evropy směřují k řekám a Tisa je nejsilnějším magnetem příběhů mojí Ukrajiny. Nad soutokem 
stačí vylézt pár kopců a začnou se zjevovat obrazy. V popředí vůně – opékané salo se sýrem, horylka 
u ohně, zmáčený ovčácký pes. V pozadí krajiny – mužský hrot Pietroše, ženský bok Hoverly, mraky 
nad Maramurešem a Rodnou. Ukrajina mi voní horkými kamínky v plackártnym, v zimě, kdy do vozu 
vydechují své vůně samovar, tající kabáty, probuzení spáči.

Ještě zvuky. Mám rád ty v depu v Aluště, kde se v jednom kuse do něčeho mlátí, rozklepává, utahuje, 
svařuje, brousí. Tu stačí říct, že jste železničář z Československa: hned se prohrabujeme v zaprášených 
dílech, kde se čím co a jak dá nahradit, aby to ještě nějakých 40 let jezdilo. Nikdo nechápe, jak ty 
československé trolejbusy přežily všechny nové sovětské, ale každý mne poklepe po zádech, jaký 
jsem pašák.

Kde mi ta země končí? Ve zmizelých lesních drahách na Vyhodě a Osmolodě. Vzala si je poslední 
velká voda. A v tichých dvorech starých domů v Bachčisaraji, kde slepá okna zarůstají růžovými keři. 
A v chladu a vlhku úzkých uliček židovské oděské čtvrti. A v bystrých očích domovnic kyjevských 
otrhaných paneláků. Bacha, jsou bdělé a vidí za roh.

Mám rád tu zemi, nosím si ji v sobě. Velikou. Pestrou. A křehkou.

Моя Україна не має кордонів. Вона – в моєму серці, без меж і поруч. Ця країна для мене почи-
нається під високим небом на Мангуп-Кале, хтось біля наметів кримських татар, де тихо сидить 
і п‘є чай, і в задимлених казанах на вогні пахне баранячий плов. 

Центром моєї безмежної країни є місце, де Біла Тиса впадає в Чорну. В кінці Рахова. Під ір-
жавим мостом вузької лісової залізниці, давно зупиненої, там, де зароджується річка, найбільш 
унікальна на Балканах. Події у Східній Європі прямують до річок, а Тиса — найсильніший магніт 
в історіях моєї України. Просто підніміться на кілька пагорбів над гирлом, і почнуть з’являтися 
малюнки. На передньому плані запах — підсмажене сало з сиром, горілка біля багаття, мокра 
вівчарка. На задньому плані пейзажу — чоловічий виступ Петроса, жіноче стегно Говерли, хмари 
над Марамурешем та Родною. Україна пахне гарячим камінням у плацкарті, взимку, коли у вагоні 
видихає свій аромат самовар, приховані пальта, пробуджені пасажири.

Ще звуки. Мені подобаються ті в депо в Алушті, де вони одразу б’ють, стукають, затягують, зва-
рюють, шліфують. Тут досить сказати, що ви залізничний працівник з Чехословаччини: ми одразу 
длубаємось у запилених частинах, де, що і як можна замінити, щоб поїзд проїхав ще 40 років. 
Ніхто не розуміє, як ті чехословацькі тролейбуси пережили всі нові радянські, але всі постуку-
ють мене по спині, який я молодець.

Де для мене закінчується ця країна? У зниклих лісових залізницях у Вигоді та Осмолоді. Повінь 
їх знищила. І в тихих подвір’ях старих будинків Бахчисарая, де сліпі вікна заростають кущами 
троянди. І в холодних і вологих вузьких вулицях єврейського району в Одесі. І в швидких очах 
домогосподарок київських багатоквартирних будинків. Подивіться, вони не сплять і усе бачать.

Я люблю цю країну, я несу її в собі. Могутню. Різноманітну. І тендітну.

JIŘÍ SCHMIDT (1967)

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI UKRAJINSKÝCH ŽELEZNIC

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ

ЇРЖІ ШМІДТ (1967)

obchodní ředitel ve společnosti RegioJet

комерційний директор підприємства RegioJet 
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Pobyt na Ukrajině byl pro mě velkým přínosem. Byl jsem mile překvapen dobrosrdečností, usměvavostí 
a milým přístupem místních obyvatel. Jsem hrdý na to, že jsme jeden národ – tedy Slované. Příjemným 
bonusem bylo famózní, excelentní, úžasné a dokonalé jídlo. Toto byla má první návštěva na Ukrajině. 
Upřímně jsem měl z této návštěvy obavy, v médiích je Ukrajina nepravdivě prezentována jako chudá, 
zaostalá a válkou zbídačelá země. Naštěstí (nebo spíše bohužel) ne vždy média mluví pravdu.

Mé dosavadní zkušenosti s Ukrajinou byly dány zejména kontaktem s Ukrajinci žijícími v České 
republice. Jednou z nich je paní doktorka u nás v nemocnici, která je vždy přátelská a připravuje 
skvělé jídlo – jednoznačně dělá Ukrajině dobrou pověst. Další širokou skupinou, se kterou jsem v 
kontaktu, jsou ukrajinské uklízečky. Vždy usměvavé, přátelské – i přes jazykovou bariéru. Těchto 
ukrajinských uklízeček je u nás tolik, že jsem měl pocit, že na Ukrajině již nemůže pracovat žádná 
uklízečka. Nicméně naše návštěva mě přesvědčila, že uklízeče u vás máte, jelikož všude bylo příjemně 
čisto. 

Ukrajina je za mě jednoznačně zemí plnou kontrastů – velmi bohatí lidé versus velmi chudí lidé, na 
parkovišti drahý "Mercedes" vedle pojízdného žigulíka. Dalším zážitkem pro mě byli volně pobíhající 
psi a fronta pěti lidí před lékárnou okolo půlnoci. U nás vídáme psy pouze přivázané na obojku a 
lékárny po 18. hodině zavřené.

Již nyní se těším na příležitost se na Ukrajinu vrátit zpět. Rád bych navštívil místní hory, přírodu, města, 
poznal se s řadou dalších srdečných místních lidí a vychutnal si další úžasné ukrajinské jídlo.

Перебування в Україні стало для мене великим надбанням. Мене приємно здивували доброта, 
усмішка та гарне ставлення місцевих жителів. Я пишаюся тим, що ми один народ – слов‘яни. 
Приємним бонусом стала знаменита, відмінна, чудова та досконала їжа. Це був мій перший візит 
до України. Відверто кажучи, мене турбував цей візит. Україна помилково представлена у ЗМІ як 
бідна, нерозвинена та зруйнована війною країна. На щастя (а точніше, на жаль), ЗМІ не завжди 
говорять правду. 

Мій попередній досвід, пов’язаний з Україною, виник передусім завдяки контакту з українцями, які 
проживають у Чехії. Однією із них є лікарка у нашій лікарні, яка завжди доброзичлива і готує чудову 
їжу, що явно створює Україні добру репутацію. Ще одна велика група, з якою я контактую, – це 
українські прибиральниці.  Незважаючи на мовний бар’єр, вони завжди усміхнені і доброзичли-
ві. У нас є стільки цих українських прибиральниць, що я почав думати, що в Україні вже жодна 
прибиральниця працювати не може. Однак наш візит переконав мене, що у вас є служба приби-
рання, адже скрізь було приємно чисто. 

Для мене Україна, однозначно, є країною, що наповнена контрастами: дуже багаті люди проти 
дуже бідних людей, на парковці дорогий "Mercedes" поруч із жвавим «Жигулі». Іншим досвідом 
для мене були собаки, що вільно бігали, і черга з п‘ятьох чоловік перед аптекою близько пів-
ночі. У нас усі собаки тільки на прив’язі, а аптеки закриваються після 18-ї вечора.

Я вже з нетерпінням чекаю можливості повернутися в Україну. Я хотів би відвідати місцеві гори, 
природу, міста, познайомитися з низкою інших сердечних місцевих жителів та посмакувати 
надалі дивовижною українською їжею.

VOJTĚCH BODNÁR (1990)

NEONATOLOGICKÝ SEMINÁŘ

НEОНАТОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
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Ukrajina. To je ta země, o které se dennodenně mluví v hlavních zprávách. Boje. Naděje. Beznaděj. 

Ukrajina. To je ta země, ze které jsou paní uklízečky u nás v práci. Jsou tam, když jdu do práce, když 
jdu z práce a dlouho potom. Úklid v nemocnici má svá jasná pravidla. Ony se snaží těm cizojazyčným 
pravidlům porozumět. Každá má sluchátka v uších, poslouchají hudbu nebo nekonečně dlouho 
hovoří se svými příbuznými, vzdálenými stovky kilometrů. Jsou milé, pokorně zdraví a usmívají se. 
V očích však ten úsměv není. 

V očích většiny Ukrajinců není úsměv. Navzdory tomu se však smějí hodně a krásně. O tom jsme se 
mohli přesvědčit na naše vlastní oči. 

Po příletu na letiště v Ivano-Frankivsku se zdálo, že jsme letěli proti směru času a vystoupili "před 
30 lety". Po celou dobu našeho pobytu tento pocit nezmizel. Něco však bylo aktuální. A akutní. Byli 
to lidé, jejich zvídavost a touha po informacích. Pro nás něco zcela běžného. Informace. Byli nadšení a 
hltali každé naše slovo. Prostě chtěli vědět. Bylo to krásné, bylo to krátké a snad to nebylo naposledy. 

Ukrajina, země vzdělaných lidí s obrovským potenciálem a ještě větší touhou po změně. 

Na shledanou, Ukrajino!

Україна. Це – країна, про яку день у день говорять в головних новинах. Війна. Надії. Розпач.

Україна. Це – країна, з якої походять наші пані прибиральниці. Які працюють там, коли я йду на 
роботу, і коли йду з роботи, і ще довго після того. Прибирання в лікарні має свої чіткі правила. 
Вони намагаються ті іншомовні правила зрозуміти. У вухах кожна має навушники. Прибиральниці 
слухають музику або безкінечно довго розмовляють зі своїми родичами, віддалені сотнями 
кілометрів один від одного. Вони милі, безперечно здорові, усміхаються. Але в їхніх очах немає 
тієї усмішки.

В очах більшості українців немає усмішки. Все ж таки, наперекір тому вони сміються, багато та 
красиво. В тому ми могли пересвідчитись на власні очі.

Після посадки в аеропорту в Івано-Франківську здалося, що ми летіли проти руху та часу і вийшли 
«30 років тому». Це відчуття не зникало протягом всього часу нашого перебування тут. Проте 
щось було актуальне і гостре. Були то люди, їх зацікавленість і жага до інформації. Чогось цілком 
звичайного для нас. Інформація. Вони були захоплені, ковтали кожне наше слово. Просто хотіли 
знати.  Було то прекрасне, було то коротке, а можливо, то не було востаннє.

Україна – країна освічених людей з величезним потенціалом і зі ще більшою жагою до змін.

До побачення, Україно!

ANNA BAŠTAN (1988)

NEONATOLOGICKÝ SEMINÁŘ

НEОНАТОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР

АННА БАШТАН (1988)
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Koncem října 2019 jsem navštívil příjemné ukrajinské město Ivano-Frankivsk v západní části země. 
Společně s kolegy z olomouckého perinatologického centra jsme byli vyzváni k prezentacím z 
neonatologie a dětské kardiologie pro ukrajinské neonatology. Vlastní akce se konala ve dnech 29. 
a 30. října, posluchači se sjeli z mnoha perinatologických center Ukrajiny. Pořadatelem bylo České 
centrum v Kyjevě a pod hlavičkou projektu House of Europe bylo vše příkladně organizováno.

Na počátku v nás byla stopa nervozity a nejistoty, co můžeme na Ukrajině očekávat, zejména stran 
úrovně ukrajinského zdravotnictví. Přivítání na Ukrajině bylo ovšem velmi vřelé a naše průvodkyně 
z Českého centra rozptýlily naše rozpaky. Náš pobyt i vlastní seminář byly skvěle zorganizovány, 
ubytování i další služby byly na vysoké úrovni. Servis v restauracích i hotelech byl většinou lepší než 
u nás, stejně jako kvalita připravených delikates.

Kontakt s ukrajinskými kolegy byl intenzivní a diskuze probíhaly po každé z přednášek. Musím je 
hodnotit jako velmi otevřené a profesionální. Myslím, že odlišný pohled na různé problémy přinesl 
poučení oběma stranám. Koncem pobytu se konkretizovala forma stáží pro ukrajinské lékaře v Česku, 
o které byl mezi posluchači velký zájem.

Velmi inspirativní byla i návštěva perinatologického centra v Ivano-Frankivsku. Načerpali jsme 
informace nejen o provozních starostech centra, ale i o možnostech přístupu ke zdravotní péči na 
Ukrajině.

Jinak jsme téměř veškerý čas strávili v přednáškových prostorech a na prohlídku města či kontakt s 
místními bohužel nezbylo mnoho času. Neúnavnými průvodci a tlumočníky byly naše kolegyně z 
Českého centra Lucie a Kateryna. Zprostředkovaly nám velmi pozitivní dojem z našeho ukrajinského 
pobytu, zejména z úžasných jídel a kulturních zajímavostí.

Наприкінці жовтня 2019 року я відвідав приємне українське місто Івано-Франківськ у західній 
частині країни. Разом із колегами з перинатологічного центру в Оломоуці нас запросили на 
презентації з неонатології та дитячої кардіології для українських неонатологів. Подія відбулася 
29 та 30 жовтня, а слухачі прибули з багатьох перинатологічних центрів України. Організатором 
виступив Чеський центр у Києві, і під егідою проєкту «Дім Європи» все було зразково 
влаштовано.  

На початку ми трохи відчували нервозність та невпевненість у тому, чого ми можемо в Україні 
очікувати, особливо щодо рівня охорони здоров’я. Однак прийом в Україні був дуже теплим, 
і наші гіди з Чеського центру розвіяли наше збентеження. Наше перебування та семінар були 
чудово організованими, житлові умови та інші послуги були на високому рівні. Обслуговування 
в ресторанах та готелях зазвичай було краще, ніж в нашій країні, як і якість приготованих 
делікатесів.

Контакт з українськими колегами був інтенсивним, і дискусії відбувалися після кожної з лекцій. 
Оцінюю їх як дуже відкриті та професійні. Я думаю, що різні погляди на окремі питання були 
корисні для обох сторін. В кінці нашого перебування була конкретизована форма стажування 
для українських лікарів у Чехії, до якого серед аудиторії був великий інтерес.

Візит до перинатологічного центру в Івано-Франківську також був дуже надихаючим. Ми зібрали 
інформацію не лише про робочі  проблеми центру, а й про можливості доступу до охорони 
здоров’я в Україні. 

Іншими словами, ми майже весь час провели в лекційних кімнатах, і, на жаль, не залишилося 
багато часу на оглядову екскурсію чи спілкування з місцевими жителями. Невтомними гідами 
та перекладачами були наші колеги з Чеського центру Луціє та Катерина. Завдяки їм в нас 
залишилося дуже позитивне враження від нашого візиту до України, особливо від чудових страв 
та культурних пам’яток.

MARTIN CHALUPSKÝ (1975)

NEONATOLOGICKÝ SEMINÁŘ

НEОНАТОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР

МАРТІН ХАЛУПСЬКИЙ (1975)
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Během jednoho týdne jsme navštívili Kyjev, Záporoží a Kryvyj Rih, kde byly na programu zejména 
přednášky a vstupy v médiích. Mile mě překvapil zájem občanů o kvalitu životního prostředí a jejich 
občanská aktivita. V kontrastu s tím byla zřetelná nedostatečná činnost státu, kdy jsem si uvědomil 
výhody, jaké v ČR přináší implementace nařízení EU a kontrolní mechanismy, díky kterým je průmysl 
v Evropě již relativně čistý. Přesto se i v ČR, zejména v malých obcích a v ostravské pánvi, potýkáme 
s nezdravým ovzduším.

Po příjezdu do průmyslového města Kryvyj Rih jsme okamžitě ucítili ostře štiplavý zápach, který svědčil 
o nadlimitních koncentracích. Doufám, že tlak trhu a veřejnosti povede k investicím do moderních 
průmyslových technologií. Státní dotace by se podle mého názoru vrátily v oblasti zdravotnictví, 
protože znečištěné ovzduší prokazatelně způsobuje dýchací obtíže, kardiovaskulární onemocnění, 
rakovinu a další závažné nemoci, které vedou až k předčasným úmrtím.

Naproti tomu mě jako přírodovědce uchvátily zachovalé meandry řeky Dněpr, divočina a remízky na 
polích podporující druhovou rozmanitost, která nyní v české krajině tolik chybí. Kyjev, jeho historie a 
současná atmosféra moderního vyspělého města na mě rovněž velice zapůsobily. Setkal jsem se zde 
s celou řadou schopných a nadšených lidí otevřené mysli, kteří dávají naději, že se dynamická Ukrajina 
vydává správným směrem. Kvalita jídla, pohostinnost (přestože v oblasti služeb je prostor ke zlepšení) 
a laskavost místních obyvatel, přejezd nočním vlakem a další dobrodružství ve mně vzbudily touhu se 
na Ukrajinu vrátit. Jsem vděčný za perfektní organizaci akce ze strany "Arniky" a za činnost, kterou na 
Ukrajině vyvíjejí ve prospěch zdraví místních obyvatel a životního prostředí. 

Протягом одного тижня ми відвідали Київ, Запоріжжя та Кривий Ріг, де в програмі були переваж-
но лекції та виступи в ЗМІ. Мене приємно здивував інтерес громадян до якості навколишнього 
середовища та їхня громадська активність. На відміну від цього, було явно видно відсутність дій 
держави, коли я зрозумів переваги імплементації в Чехії регламентів ЄС та механізмів контролю, 
завдяки яким промисловість у Європі є вже відносно чиста. Тим не менш, навіть у Чехії, особли-
во в невеликих селах та басейні Острави, ми стикаємося з нездоровою атмосферою.

Після приїзду в промислове місто Кривий Ріг ми одразу відчули різкий гострий запах, який вка-
зував на граничні концентрації. Я сподіваюся, що ринковий та громадський тиск приведуть до 
інвестицій у сучасні промислові технології. На мою думку, державним субсидіям варто повер-
нутися до галузі охорони здоров’я, оскільки забруднення повітря спричиняє дихальні проблеми, 
серцево-судинні захворювання, рак та інші серйозні хвороби, які призводять до передчасної 
смерті.

З іншого боку, як натураліст, я був зачарований збереженими меандрами Дніпра, недоторканою 
природою та свідомо культивованими полями, у яких підтримується видове різноманіття, якого 
зараз так не вистачає в чеському ландшафті. Київ, його історія та сучасна атмосфера модерного 
розвинутого міста також мене дуже вразили. Тут я зустрів чимало здібних та захоплених людей 
з відкритим розумом, які дають надію, що динамічна Україна рухається у правильному напрямку. 
Якість їжі, гостинність (хоча є можливість покращити сферу послуг) та доброзичливість місцевих 
жителів, переїзд нічним потягом та інші пригоди збудили в мені бажання повернутися в Україну. 
Я вдячний за ідеальну організацію заходу від "Arnika" та за діяльність, яку вони провадять в Укра-
їні на благо здоров’я місцевого населення та навколишнього середовища.

JAN BENDL (1989)

SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ VZDUCH:
ČEŠTÍ VĚDCI NA UKRAJINĚ

РАЗОМ ДЛЯ КРАЩОГО ПОВІТРЯ:
ЧЕСЬКІ ВЧЕНІ В УКРАЇНІ

ЯН БЕНДЛ (1989)
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Na Ukrajině jsem nebyl už věru dlouho (asi 40 let) a musím říct, že mne příjemně překvapila. Z našich 
médií, ač je beru s rezervou, by člověk získal pocit, že je to rozvrácená země, kde je nebezpečno večer 
vyjít a kde je až na Chreščatiku slyšet vzdálené dunění děl z fronty. Netřeba říkat, že opak je pravdou, 
spořádanost a veřejný pořádek mi místy připadaly větší než v Praze. Také zájem o knihy a kulturu 
(právě na knižní veletrh jsem přijel) je zde převeliký, knihy se tu ještě opravdu čtou a čtenáři si jich 
váží – připomíná mi to Prahu poloviny devadesátých let. Mám také radost z opravy a znovupostavení 
mnoha poškozených či zničených památek staré Kyjevské Rusi.

Seznámil jsem se také s aktivitami několika kyjevských knihoven a archivů. Úsilí, s jakým jejich 
pracovníci pečují o bohatství ukryté v depozitářích a s jak velkým osobním zaujetím je prezentují 
veřejnosti, je obdivuhodné. 

В Україні я не був справді дуже довго (близько 40 років) і маю сказати, що вона мене приємно 
здивувала. Із наших медіа, хоч я слухаю їх з обережністю, у людини би склалося враження, що 
це розвалена країна, де небезпечно вийти ввечері і де на Хрещатику чути віддалений гуркіт 
зброї з фронту. Думаю, не треба говорити, що, навпаки, охайність і чистота місцями мені 
здавались більшими, ніж у Празі. Також зацікавленість книжками та культурою велика  (власне 
на «Книжковий Арсенал» я і приїхав), книги тут справді читають, і читачі їх цінують – це нагадує 
мені Прагу у середині дев’яностих. Мені сподобались реконструкції та відбудування багатьох 
пошкоджених чи знищених пам’яток давньої Київської Русі. 

Я також ознайомився з діяльністю кількох київських бібліотек і архівів. Зусилля, з яким їхні пра-
цівники опікуються багатствами, захованими в депозитаріях, і те, з яким особистим інтересом 
вони представляють їх публіці, просто дивовижне.

STANISLAV KOMÁREK (1958)

LUKÁŠ BABKA (1977)

PREZENTACE KNIHY
"MUŽ JAKO EVOLUČNÍ INOVACE?"

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ
«ЧОЛОВІК ЯК ЕВОЛЮЦІЙНА ІННОВАЦІЯ?»

СТАНІСЛАВ КОМАРЕК (1958)

ЛУКАШ БАБКА (1977)

biolog, filosof, spisovatel

ředitel Slovanské knihovny v Praze 

біолог, філософ, письменник

директор Слов’янської бібліотеки у Празі

2019
Kyjev

2019
Київ
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Za těch deset let a minimálně deset návštěv Ukrajiny bylo fascinující pozorovat rostoucí počet 
Ukrajinců, kteří se rozhodli převzít část odpovědnosti za osud Ukrajiny v rámci stále se rozšiřující 
palety občanských sdružení a aktivit. Jejich obětavá práce bude zásadní pro brzké uzdravení 
ukrajinské společnosti.

Vzpomínám na babičku a dědu, české učitele na Zakarpatí, na pradědu, padlého za císaře v první 
světové válce někde na Ukrajině, jdu ulicemi Lvova, kolem kulhá tramvaj a světla se lesknou v mokrých 
kočičích hlavách. Přemýšlím nad černozemí, prý stačí na Ukrajině sníst pytlík třešní a plivat pecky a 
za tři roky jde člověk sadem…

За цих десять років і щонайменше десять відвідин України я натхненно спостерігав, як 
зростає кількість українців, які вирішили взяти на себе частину відповідальності за долю 
України в рамках постійно зростаючої палітри громадських організацій та ініціатив. Їх жертовна 
праця буде вирішальною для швидкого одужання українського суспільства.

Я пам’ятаю своїх бабусю і дідуся, вчителів чеської мови на Закарпатті, мого прадіда, який загинув 
за часів правління цісаря в Першій світовій війні десь в Україні, гуляю львівськими вулицями,  
мимо проїжджає трамвай, і вогні сяють на мокрій бруківці. Я думаю про чорнозем, кажуть, що 
в Україні досить з‘їсти пакет черешень і виплюнути кісточки, і через три роки людина вже йде 
садом...

ADAM HRADILEK (1976)

JIŘÍ KUNECKÝ (1980)

АДАМ ГРАДІЛЕК (1976)

ЇРЖІ КУНЕЦЬКИЙ (1980)

historik

harmonikář, student teologie a fyziky 

історик

акордеоніст, студент теології та фізики
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Svět je polarizovaný – tuto banální skutečnost, s jejímiž důsledky se srovnává většina západních 
společností, namátkově třeba ta pobrexitová, ta trumpovská nebo i ta zemanovská, jsem si uvědomil 
i během své krátké návštěvy Ukrajiny. 

Viděl jsem málo – dvě města, hrdý Lvov a velkolepý Kyjev, navštívil několik univerzit, potkal se s 
pár lidmi – přesto i toto vyvolalo silné zážitky. Nejhlubší dojem však nevytvářela trendy upravenost, 
nebo naopak (zašlá) sláva místa setkání, ale především dynamika a síla motivace, kterou jsem vnímal 
z daného protějšku. Bez ohledu na věk jsem viděl lidi unavené, bez naděje, s pocitem marnosti, 
hledající cestu pryč nebo aspoň klid. Potkal jsem však i ty, kteří byli hrdi na své město a zemi, lidi, kteří 
chtěli tento prostor nějak měnit a oživovat, osobnosti iniciativní, a i když třeba kritické, tak zároveň 
také doufající. 

Možná že ta první sorta lidí se chová mnohem racionálněji – těch projektů, stejně jako revolucí, 
návštěv a EU iniciativ už byla celá řada a tento rádoby nový podnět, se kterým jsem přišel já, je 
vlastně opakováním známého. Přináší práci navíc, na kterou nejsou peníze, lidi ani energie. Dokážu 
tento postoj pochopit, možná ta moje nabídka ani tak sama o sobě zajímavá není. Nepopírám, že bylo 
mnohem příjemnější jednat s tou druhou skupinou lidí. Jejich nadšení a odhodlání je hodno obdivu. 
Rozhodně mě však těší, že jsem měl možnost mluvit se zástupci obou skupin a že mi bylo umožněno 
nahlédnout jejich zkušenosti, motivace a důvody.

Svět je možná polarizovaný, ale není černobílý, maximálně modrožlutý.

Світ розділений на полюси – я зрозумів цю тривіальну дійсність, наслідки якої порівнюють 
з більшістю західних суспільств – таких, як пост-брекситське, трампове чи земановське, вже під 
час мого короткого візиту до України.

Я бачив небагато — два міста: гордий Львів та чудовий Київ, побував у кількох університетах, 
познайомився з кількома людьми, та навіть це мене напрочуд збентежило. Однак найсильніше 
враження справила не всюдисуща доглянутість, чи, навпаки, (згасаюча) слава місця зустрічі, 
а передусім динамічність і сила мотивації, яку я спостерігав у цій суперечності. Я бачив незалежно 
від віку втомлених людей, сповнених безнадії, з відчуттям марності, які шукають шляхи втечі або 
хоча б спокій. Однак я також зустрічав і тих, хто пишався своїм містом та країною, людей, які 
хотіли якось змінити та відродити цей простір, ініціативних особистостей, а інколи й критичних, 
але водночас з цим сповнених надії.

Можливо, перший тип людей поводиться набагато раціональніше – було багато проєктів, так само, 
як і революцій, візитів та ініціатив ЄС, і цей, здавалось би, новий напрям, до якого я дійшов – це 
насправді повторення давно знайомого. Це створює додаткову роботу, для виконання якої 
немає грошей, людей чи енергії. Я можу зрозуміти таке ставлення, можливо, моя пропозиція 
сама по собі не настільки цікава. Та я не можу заперечувати, що було набагато приємніше 
спілкуватися з другою групою людей. Їхній ентузіазм та рішучість викликали захоплення. Однак 
я дуже тішуся з нагоди поговорити з представниками обох груп і що мені дали можливість 
дізнатися про їхній досвід, мотивацію та засади.

Можливо, світ справді розділено на полюси, але він не чорно-білий – скоріше синьо-жовтий.

MARTIN GLOGAR (1980)

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ ЯРМАРОК ОСВІТИ

МАРТІН ҐЛОҐАР (1980)

manažer letních škol na Masarykově univerzitě менеджер літніх шкіл в Університеті Масарика
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Kyjev

2018
Львів
Київ
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Za dobu svého působení pro Česká centra v pozici koordinátorky kurzů češtiny jsem na Ukrajině byla 
dvakrát – v lednu 2018 a v dubnu 2019. Moje první cesta měla za cíl navštívit naše lektory češtiny 
(tamní bohemistky i rodilé mluvčí na lektorských stážích), mít možnost vidět jejich výuku. Hodně 
důležité pro mě taky bylo poznat ukrajinské studenty a pochopit jejich motivaci ke studiu češtiny. 
Díky pozemní trase Praha – Lvov – Ivano-Frankivsk – Kyjev – Dnipro – Záporoží – Charkov jsem 
během 2,5 týdne měla možnost alespoň v rychlosti poznat Ukrajinu "od západu na východ" a pocítit 
některá specifika jednotlivých regionů. Již z první cesty jsem si odvezla dojem, že Ukrajinci jsou milý, 
srdečný, pracovitý a velmi statečný národ.

Druhá moje cesta na jaře 2019 měla za cíl pomoci při organizaci Veletrhu vzdělávání, kde České 
centrum Kyjev spolu se zástupci univerzit mělo již několikátým rokem vytvořený reprezentativní 
český národní stánek, prezentující 17 českých univerzit. Reprezentace to byla skutečně důstojná. 
Poprvé se Veletrh vzdělávání přenesl následně i do dalšího města – do Oděsy. Návštěvou Oděsy 
se pro mě propojila pomyslná síť, kterou na Ukrajině tvoří místa působení Českého centra. Jih jsem 
dosud neznala a atmosféra pobřežního koloniálního města s dlouhými plážemi, tradiční černomořskou 
kuchyní a kolosální architekturou mi také učarovala. 

Pro mě osobně bylo velmi inspirativní zažít ředitelku Lucii Řehoříkovou při práci v "jejím" teritoriu a 
možnost účastnit se spolu s ní různých setkání a jednání. Pochopila jsem, že její vnitřní síla, nakažlivé 
nadšení, odzbrojující přesvědčivost a živelná energie v kombinaci s mravenčí pílí stojí za mnohými 
úspěchy Českého centra a obrovsky přispívá k reputaci a dobrému jménu, které my Češi na Ukrajině 
požíváme. Děkuju za to.

За час роботи в Чеських центрах на посаді координаторки курсів чеської мови я була в Україні 
двічі – у січні 2018 та у квітні 2019 років. Першочерговою метою моєї поїздки було відвідати 
наших викладачів чеської мови (місцевих богемістів та носіїв мови, які там перебувають 
на стажуванні), щоб подивитись, як вони викладають. Для мене було також дуже важливо 
познайомитись з українськими студентами та зрозуміти їхню мотивацію щодо вивчення чеської 
мови. Завдяки наземному транспорту Прага – Львів – Івано-Франківськ – Київ – Дніпро – 
Запоріжжя – Харків впродовж 2,5 тижнів я мала можливість хоча б швидко пізнати Україну «від 
заходу до сходу» та відчути певну специфіку окремих регіонів. Уже з першої поїздки у мене 
склалося враження, що українці – це милий, сердечний, працьовитий і дуже мужній народ.

Моя друга поїздка навесні 2019 року була спрямована на те, щоб допомогти під час організації 
освітньої виставки, де Чеський центр у Києві разом з представниками чеських університетів вже 
кілька років поспіль створює репрезентативний  національний стенд, на якому представлені 
17 чеських університетів. Презентація була справді гідною. Вперше освітня виставка відбулась 
і ще в одному місті – Одесі. Поїздка до Одеси була також пов’язана з відвідуванням умовного 
філіалу, які в Україні розташовано у містах, де працює Чеський центр. До цього часу я не була 
на півдні, й атмосфера прибережного колоніального міста з довгими пляжами, традиційною 
чорноморською кухнею і колосальною архітектурою мене зачарувала.

Особисто для мене було дуже надихаючим побачити директорку Луцію Ржегоржікову в роботі 
на «її» території та можливість взяти участь разом із нею в різних зустрічах та переговорах. 
Я зрозуміла, що її внутрішня сила, фанатичне захоплення, переконливість та природна енергія 
в поєднанні з працьовитістю є основним критерієм успіху Чеського центру в Києві і значною 
мірою сприяє репутації та доброму імені, яке ми, чехи, маємо в Україні. Дякую  за це.

PETRA LANDERGOTT KALVÍNSKÁ (1977)

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ ЯРМАРОК ОСВІТИ

ПЕТРА ЛАНДЕРҐОТТ КАЛВІНСЬКА (1977)

koordinátorka jazykových kurzů v Českém centru координаторка мовних курсів у Чеському центрі
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Letošní účast na veletrhu byla pro Ostravskou univerzitu první a pro mne osobně to byla rovněž 
premiéra – nejen jako první návštěva Kyjeva, ale také první cesta na Ukrajinu. Osobní zkušenost se 
zemí nelze ničím nahradit a pracovní cesty ji nabízejí často intenzivněji než turistické – čtyři jarní 
dny mi dopřály zažít atmosféru města, vidět při práci pracovníky Českého centra, pozorovat pestré 
složení dlouhých řad návštěvníků veletrhu, naslouchat jim a s mnohými porozprávět. 

Kyjev je působivé město – rozložené na kopcích, s mohutnou řekou a především s velmi živou, 
uvolněnou, příjemnou atmosférou. Všude kolem je stále pohyb: pestrá velikonoční výstava, pouliční 
umělci, malé koncerty, projížďky v elektrických vozítkách, spousta mladých lidí v ulicích až do 
pozdních večerních hodin – a to vše na upravených prostranstvích. Zkrátka evropská metropole, 
která mi byla od první chvíle bližší, než jsem očekávala.  

Veletrh poskytuje krátké, leč vydatné seznámení s ukrajinskou společností napříč generacemi: se 
studenty přicházejí rodiče a ani prarodiče nejsou výjimkou; se starší a střední generací jsem si osvěžila 
znalost ruštiny, kterou jsem se učila naposledy před 30 lety, se studenty jsem si povídala anglicky – 
často se ostýchali, ale nakonec se ukázalo, že to s dorozuměním vůbec tak špatné není. 

Stěží lze odhadnout, pro kolik studentů bude letošní veletrh skutečně krokem ke studiu v zahraničí 
a kolik z nich si zvolí zrovna naši univerzitu, nepochybně to po čase spočítáme, ale přínos veletrhu 
se takhle spočítat nedá – ten spočívá podstatnější měrou v inspiraci pro nové směry v mezinárodním 
vzdělávání a také v pochopení kulturní blízkosti i odlišnosti. Snad bylo takovým přínosem potkávání 
u stánků univerzit i pro ukrajinské návštěvníky všech generací.    

Цьогорічна участь у ярмарку стала першою для Остравського університету, і особисто для 
мене це також була своєрідна прем’єра – не лише тому, що я уперше була в Києві, а й взагалі 
вперше відвідала Україну. Особистий досвід перебування в країні нічим не можна замінити, і ділові 
поїздки, на відміну від туристичних, можуть зробити цей досвід набагато насиченішим – таким 
чином чотири весняні дні дозволили мені відчути атмосферу міста, спостерігати за роботою 
працівників Чеського центру, бачити різноманіття в довгих рядах відвідувачів ярмарку, послухати 
їх та поговорити з багатьма.

Київ – вражаюче місто, розкинуте на пагорбах, з величною річкою і, перш за все, дуже жвавою, 
спокійною та приємною атмосферою. Рух навколо не зупинявся ні на мить: барвиста великодня 
виставка, вуличні митці, невеликі концерти, поїздки на електромобілях, багато молодих людей, 
що прогулюються вулицями аж до пізнього вечора – і все це на облаштованому просторі. Словом, 
це був європейський мегаполіс, який з першої хвилини став для мене ближчим, ніж я очікувала.

Ярмарок пропонує коротке, але змістовне знайомство з українським суспільством будь-якого 
віку: батьки приходять разом з  учнями, бабусі й дідусі також не є винятком; зі старшим та 
середнім поколінням я освіжила свої знання російської мови, яку я востаннє практикувала 
щонайменше 30 років тому, а зі студентами розмовляла англійською – вони часто соромилися, 
але врешті-решт виявилось, що з взаєморозумінням все зовсім не так погано.

Навряд чи можна здогадатись, для скількох студентів цьогорічний ярмарок справді стане 
кроком до навчання за кордоном і скільки з них оберуть наш університет, і ми, безсумнівно, 
з часом це з’ясуємо, хоча переваги ярмарку не можна визначити таким чином – корисний 
внесок цієї події полягає скоріше в натхненні до нових напрямів міжнародної освіти, а також 
в розумінні культурної близькості та, водночас із цим, розмаїття. Можливо, саме таким внеском 
для українських відвідувачів усіх поколінь були зустрічі біля  університетських стендів. 

RENATA TOMÁŠKOVÁ

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 

ЯРМАРОК ОСВІТИ

РЕНАТА ТОМАШКОВА

prorektorka pro mezinárodní vztahy na Ostravské univerzitě

проректорка відділу міжнародних зв’язків Остравського університету

2018
Kyjev

2018
Київ
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Poprvé jsem Ukrajinu navštívila v roce 2009. Moje první cesta na východ – do země, o které jsem 
věděla tak málo, že jsem pořádně netušila, co čekat. Prvotní šedivobetonový dojem, kterým na mě 
Ukrajina zapůsobila při přejezdu hranic, vystřídalo okouzlení. Kdo viděl krajinu na Zakarpatí zalitou 
paprsky podzimního slunce, zažil pohostinnost místních lidí, kdo ochutnal jejich kuchyni, pochopí. 
Při odjezdu jsem měla pocit, že na Ukrajině nechávám kus svého srdce. Tenkrát mi bylo jasné, že 
se na Ukrajinu musím vrátit. Jen jsem netušila, že tam budu jezdit soukromě i pracovně. V prosinci 
2013 jsem na několik dnů zavítala do Českého centra v Kyjevě. Kyjev se proměnil, nebyl takový, 
jak jsem ho poznala o několik měsíců dříve. A s ním se měnila i Ukrajina. Obdivovala jsem lektorky 
Českého centra, které po nocích vařily čaj a polévku pro demonstranty mrznoucí v minus dvaceti, 
studenty, kteří z Majdanu odbíhali na kurzy českého jazyka, obdivovala jsem odhodlanost a statečnost 
těch, kteří se rozhodli vzdorovat a podílet se na osudu své země.

Od oněch událostí se na Ukrajinu vracím pravidelně a pokaždé je to jako přijet domů. Nejen proto, 
že se za dveřmi Českého centra ocitám ve světě, kde slyším svůj rodný jazyk a obklopuje mě česká 
kultura, ale i proto, že jsem na Ukrajině potkala lidi, kterých si hluboce vážím a s nimiž mě pojí 
přátelství.

Pochopitelně nadšení a naděje Ukrajinců s vlekoucími se problémy a každodenními starostmi slábnou. 
Cesta k tomu, k čemu Ukrajina směřuje, je dlouhá a trnitá, ale doufám, že s takovými lidmi, které jsem 
v Českém centru i mimo něj poznala, nikoliv nemožná. 

 

Вперше Україну я відвідала в 2009 році. Моя перша подорож на схід – до країни, про яку я 
знала настільки мало, що як слід не здогадувалася, на що чекати. Перше сіро-бетонне враження, 
яке на мене справила Україна при перетині кордону, змінилося чарівністю. Хто бачив частину 
Закарпаття, залиту промінням осіннього сонця, відчув гостинність місцевих людей, хто куштував 
їхню кухню, зрозуміє. При від’їзді у мене було відчуття, що в Україні залишаю частину свого 
серця. Цього разу я зрозуміла, що в Україну маю повернутись. Лиш я не передбачила, що буду 
сюди їздити з особистих та робочих причин. У грудні 2013 року я завітала на декілька днів до 
Чеського центру в Києві. Місто змінилося, не було таким, з яким я познайомилася декілька місяців 
тому. А з ним мінялась і Україна. Я захоплювалася лекторками Чеського центру, які вночі варили 
чай і суп для демонстрантів, що мерзли у мінус двадцять, студентами, котрі з Майдану бігли на 
курси чеської мови, захоплювалась я і сміливістю та мужністю тих, котрі вирішили чинити опір 
та брати участь у долі своєї країни. 

Після тих подій повертаюсь в Україну, і кожного разу це ніби приїхати додому. Не лише тому, 
що за дверима Чеського центру опиняюсь у світі, де чую свою рідну мову і оточує мене чеська 
культура, але і через те, що в Україні я зустріла людей, котрих глибоко поважаю та з якими мене 
пов’язує дружба. 

Зрозуміло, що натхнення та надія українців із проблемами, що тягнуться, та щоденними 
турботами слабнуть. Шлях до того, куди прямує Україна, є довгий та тернистий, але сподіваюсь, 
що з такими людьми, яких я зустріла в Чеському центрі та поза ним, цілком можлива. 

ZUZANA VLASÁKOVÁ (1984)

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE СЕРТИФІКОВАНИЙ ІСПИТ ІЗ ЧЕСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

ЗУЗАНА ВЛАСАКОВА (1984)

examinátorka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy екзаменаторка Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

2018
Kyjev 2018

Київ
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Při přípravě účasti na veletrhu v Kyjevě a Oděse jsem si nebyl jistý, co přesně očekávat. Byla to moje 
první cesta směrem na východ, která nekončila už na Slovensku. Kolem plánování se tak vznášela 
určitá mlha nejistoty, kterou částečně rozháněla komunikace s našimi ukrajinskými studenty a s 
Českým centrem na Ukrajině. Samotná zkušenost pak dala mnohem jasnější obrysy těmto očekáváním. 
A jak to tak už bývá, reálná zkušenost předčila všechna očekávání.

Pocity a zážitky, které jsem si z Ukrajiny odvezl, mohu asi nejlépe přirovnat k pocitům z návštěvy 
vzdáleného bratrance, se kterým jsem toho v dětství hodně prožil, ale poslední dobou jsme se 
nevídali. Příjemná podobnost se vším, co znám z domova, se mísila s objevováním neznámého a 
nového. Nejmilejší mi však byly rozhovory s návštěvníky veletrhu, které občas sklouzly i mimo otázky 
o možnostech studia a o životě v České republice. Je mým přáním, aby se ukrajinští studenti cítili u 
nás v Pardubicích stejně příjemně a spokojeně, jako jsem se cítil já na Ukrajině.

Díky velkému zájmu ze strany ukrajinských studentů o studium v České republice věřím, že jsem 
se s některými z nich neviděl naposled, a těším se, až je budu potkávat na našem kampusu. Stejně 
tak nepochybuji, že Univerzita Pardubice bude nadále usilovat o získání kvalitních a talentovaných 
studentů, kteří doplní řady svých kolegů, jenž se u nás na svůj profesní život již připravují.

Під час підготовки до участі в ярмарку в Києві та Одесі я не був певен, чого саме варто 
очікувати. Це була моя перша мандрівка у напрямку на схід, яка не закінчилася на терито-
рії Словаччини. Тому планування було затуманене невизначеністю, яку частково розсіювало 
спілкування з нашими українськими студентами та Чеським центром в Україні. Однак само-
стійний досвід набагато чіткіше окреслив ці очікування. І, як це завжди буває, реальний досвід 
перевершив усі сподівання.

Почуття та переживання, які я привіз з України, певно, можна найкраще порівняти з враженнями 
від гостини у далекого двоюрідного брата, з яким я багато пережив у дитинстві, але останнім ча-
сом ми не бачились. Приємна схожість з усім, знайомим мені з дому, перемішалася з відкриттям 
невідомого і нового. Та найбільше мені сподобалися розмови з відвідувачами ярмарку, з якими 
час від часу обговорювалися не тільки питання про можливості навчання та життя в Чехії. Я щиро 
бажаю, щоб українські студенти почувалися у нас в Пардубицях так само приємно й задоволено, 
як я – в Україні.

Завдяки великій зацікавленості українських студентів у навчанні в Чехії, я вважаю, що дея-
ких з них я бачив не востаннє, і з нетерпінням хочу зустріти їх у нашому кампусі. Так само Уні-
верситет Пардубиці, безсумнівно, буде надалі прагнути до залучення освічених та талановитих 
студентів, що поповнять ряди своїх колег, які вже готуються тут до свого професійного життя.

ONDŘEJ SRB (1988)

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ

ЯРМАРОК ОСВІТИ

ОНДРЖЕЙ СРБ (1988)

referent

представник університету

2019
Kyjev

2019
Київ
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Má cesta na Ukrajinu začala mailem od paní Petry Landergott, která nabídla zaměstnancům Ústavu 
pro jazyk český AV ČR přednášet v Českých centrech. Nejprve jsem se vydala do Vídně, pak do 
Sofie a pak přišla nabídka vydat se v květnu 2019 na delší dobu na Ukrajinu. Přiznám se, že jsem z 
takové cesty měla obavy, protože mediální obraz Ukrajiny není zrovna pozitivní. V Sofii jsem o této 
možnosti mluvila s kolegyněmi, pak mám ještě v Praze kamarádky Natašu a Oxanu (naše děti spolu 
chodily do školy) a tyto čtyři ženy mě přesvědčily, ať jedu. Stejně jako cesty do Vídně a do Sofie 
byla i cesta na Ukrajinu perfektně naplánována. Měla jsem třeba velké obavy z cestování nočním 
vlakem, ovšem byly úplně zbytečné. V Užhorodu mě měla na starosti paní Natalia Petrica, ve Lvově 
stážistka Kristýna, v Ivano-Frankivsku Vira Derevianko a v Kyjevě Halyna Kličak. Věnovaly mi 
spoustu svého času; zvláště Halyna mi nezapomenutelně přiblížila ukrajinskou historii i mentalitu. 
Všude jsem měla přednášky na univerzitách pro studenty bohemistiky, v Kyjevě navíc ještě pro 
frekventanty kurzu češtiny. S přednášením mám už nějaké zkušenosti, ale musím říci, že tak vděčné 
a pozorné posluchače jsem nikde nezažila. Všechna místa, která jsem mohla navštívit, mě něčím 
uchvátila. Dodnes citelný duch TGM v Užhorodě, kovové plastiky a nádherné panorama Karpat v 
Ivano-Frankivsku, mimochodem rodišti F. Kriegla, množství církevních staveb ve Lvově, pomník 
Hladomoru v Kyjevě... Za tuhle cestu jsem opravdu vděčná.

Моя поїздка до України розпочалася з електронного листа від пані Петри Ландерготт, яка 
запропонувала співробітникам Інституту чеської мови АНЧР читати лекції в чеських центрах. 
Спочатку я поїхала до Відня, потім до Софії, а потім надійшла пропозиція поїхати на довший 
період до України у травні 2019 року. Я визнаю, що мене хвилювала така подорож, адже імідж 
України у медіа не зовсім позитивний. У Софії я говорила про таку можливість із колегами, також 
у мене є у Празі друзі Наталя та Оксана (наші діти разом ходили до школи), і ці чотири жінки 
мене переконали поїхати. Як і поїздки до Відня та Софії, подорож до України була ідеально 
спланована. Наприклад, мене дуже хвилювала поїздка нічним потягом, але хвилювання були 
абсолютно даремними. В Ужгороді мною займалася пані Наталія Петриця, у Львові – стажистка 
Христина, в Івано-Франківську – Віра Дерев’янко та в Києві – Галина Клічак. Вони присвятили 
мені багато свого часу; зокрема, Галина мене незабутньо ознайомила з українською історією та 
менталітетом. Всюди я читала лекції в університетах для студентів богемістики, а в Києві також 
для студентів курсу чеської мови. Я вже маю певний досвід у викладанні, але мушу сказати, що я 
ніколи не бачила  таких вдячних і уважних слухачів. Усі місця, які я змогла відвідати, мене чимось 
заворожували. До наших днів відчутний дух Томаша Ґарриґа Масарика в Ужгороді, металеві 
скульптури та чудова панорама Карпат в Івано-Франківську, до речі, батьківщині Ф. Крігеля, 
низка церковних споруд у Львові, пам‘ятник Голодомору в Києві... Я дуже вдячна за цю поїздку.

LUCIE JÍLKOVÁ (1972)

POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY O ČEŠTINĚ NA UKRAJINĚ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНІ ЛЕКЦІЇ З ЧЕСЬКОЇ МОВИ
В УКРАЇНІ

ЛУЦІЄ ЇЛКОВА (1972)

bohemistka a vysokoškolská pedagožka

богемістка і викладачка університету

2019
Užhorod

Ivano-
Frankivsk

Lvov
Kyjev

2019
Ужгород

Івано-
Франківськ

Львів
Київ
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Naši ukrajinští studenti jsou skutečnými ambasadory: jejich dobrá zkušenost je předávána zájemcům 
u nich doma. 

Výhled na Dněpr i krása pravoslavných chrámů mi doslova vyrazily dech. Informace jsem si doplnila 
v Muzeu historie Kyjeva. Jsem si jistá, že to nebyl můj poslední pobyt v tomto krásném městě a že se 
sem v dohledné době pokusím podívat znovu.

Jaký dojem na mě udělala Ukrajina? Takový, že jsem tam nebyla naposledy. Ukrajina má pro naši uni-
verzitu potenciál. Studenti z Ukrajiny, kteří u nás již studují, patří k těm nejlepším.

Наші українські студенти - справжні посли: їхній хороший досвід передається усім зацікавленим 
в їхній країні.

Від краси православних храмів та виду на Дніпро мені буквально перехопило подих. Ще більше 
інформації я отримала в Музеї історії Києва. Я впевнена, що це не був мій останній візит до цього 
прекрасного міста і що я спробую найближчим часом відвідати його ще раз.

Яке враження справила на мене Україна? Таке, що я там не була востаннє. Україна має потенціал 
для нашого університету. Студенти з України, які вже навчаються у нас, є одними з найкращих.

JARMILA BÍLKOVSKÁ

LENKA PÁNKOVÁ (1973)

LENKA MACHAČOVÁ (1991)

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ

PODZIMNÍ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V KYJEVĚ,
CHARKOVĚ A DNIPRU 

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ

ЯРМАРОК ОСВІТИ

ОСІННІЙ ЯРМАРОК ОСВІТИ В КИЄВІ, 
ХАРКОВІ ТА ДНІПРІ 

ЯРМАРОК ОСВІТИ

ЯРМІЛА БІЛКОВСЬКА

ЛЕНКА ПАНКОВА (1973)

ЛЕНКА МАXАЧОВА (1991)

vedoucí mezinárodního oddělení Vysoké školy polytechnické Jihlava

akademická pracovnice Metropolitní univerzity Praha 

referentka

керівниця міжнародного відділу Політехнічного університету в Їглаві

членкиня академічного складу Празького метрополітнього університету

представниця університету

2019
Kyjev

2019
Kyjev

2019
Kyjev

2019
Київ

2019
Київ

2019
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Milá Ukrajino, naše známost trvá sice jen pár měsíců, ale už teď vím, že tě chci v Evropě.

Vzhlížíš k Evropě jako k prostoru, kde jsou respektována lidská práva a kde se hájí právo na důstojný 
život všech obyvatel. 

K tomu ideálu máme bohužel v lecčems daleko: čas od času jsou až příliš slyšet hlasy těch, kdo oslabují 
solidaritu a vyvolávají nenávist. Občas necháváme plynout bez povšimnutí korupci a podvody. A 
hlavně z pohodlnosti zapomínáme, že naše svoboda není samozřejmost, že se na ní musí neustále 
tvrdě pracovat. V proudu každodenních banálních starostí si zkrátka málo uvědomujeme, na jakých 
hodnotách Evropa stojí.

A proto tě potřebujeme – abys nám připomínala ideály, bez kterých by Evropa nebyla tou Evropou, 
jakou známe dnes. Abys nás nutila přemýšlet nad tím, jakou Evropu chceme zanechat našim dětem: 
svobodomyslnou a otevřenou, nebo bojácnou a nejistou? 

Люба Україно, наше знайомство триває усього кілька місяців, але вже нині я знаю, що хочу, аби 
ти була в Європі.

Ти вдивляєшся в Європу як у простір, де поважають права людини і захищають право всіх 
мешканців на достойне життя. 

У дечому ми все ще, на жаль, далекі від цього ідеалу: час від часу добре чути голоси тих, хто 
послаблює солідарність і викликає ненависть. Буває, що ми заплющуємо очі на корупцію та 
обман. Головне ж, що через свою лінь ми забуваємо, що наша свобода – не очевидність, що 
заради неї потрібно постійно важко працювати. У потоці щоденних банальних турбот ми дуже 
зрідка усвідомлюємо, на яких цінностях тримається Європа.

І саме тому потребуємо тебе: аби ти нагадала нам ідеали, без яких Європа не була б тією, яку 
ми знаємо сьогодні. Аби ти змусила нас подумати про те, яку Європу ми хочемо залишити своїм 
дітям – вільнодумну і відкриту чи несміливу і невпевнену?

BARBORA ANTONOVÁ (1968) БАРБОРА АНТОНОВА (1968)

překladatelka, spisovatelka, lektorka češtiny перекладачка, письменниця, викладачка чеської мови

2015
Lvov

2015
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Já jsem na stáži v Dněpropetrovsku, což je město na východě Ukrajiny. Za ty tři měsíce jsem si mohla 
udělat poměrně přesný obrázek o tom, jak situace tady skutečně vypadá. Mě současná politika velice 
zajímá, byla pro mě tedy neocenitelná příležitost promluvit si s lidmi, jichž se válka bezprostředně 
týká.

Za ty tři měsíce jsem si Dněpropetrovsk skutečně zamilovala. Atmosféra je tu úplně jiná než v 
českých městech. Dněpropetrovsk zčásti vypadá jako Praha za socialismu – komunistické pomníky, 
socialistický realismus, nepořádek na ulicích, špinavé tramvaje – a zčásti jako moderní město s 
vysokými prosklenými budovami a luxusními obchody. Do toho trocha toho hipsterství, mnoho 
pohledných mužů a žen a prapodivného vkusu pro oblékání – a máte naprosto kouzelnou městskou 
kompozici.

Podělím se s vámi o jeden z rysů, kterých jsem si povšimla: jedná se o situaci žen a mužů. Až na 
Ukrajině jsem si uvědomila, jak velký pokrok v této oblasti učinila česká společnost, a také to, že 
feminismus není a nemůže být zesměšňován a zavrhován. Na Ukrajině se mi zpočátku líbilo, jak 
galantní byli muži k ženám, pouštěli je sednout v tramvaji, nabízeli jim rámě. Avšak po čase jsem 
vysledovala, že tato galantnost jde ruku v ruce s tím, jaká je role muže a ženy v rodině i v pracovním 
životě. Ukrajinský muž má pocit, že se musí o "svou" ženu postarat, tím pádem vzniká jasná závislost 
ženy na muži. Velice mě překvapilo, když jsem od mnohých svých studentek slyšela, že jim jejich 
přítel doporučoval, aby nechaly vysoké školy – a ony o tom skutečně uvažovaly.

Tohle je další z důvodů, proč je dobré poznávat cizí země — najednou vidíte nové souvislosti a toho, 
co jste považovali za samozřejmost, si začnete více vážit.

Я перебуваю на стажуванні у Дніпропетровську, місті на сході України. За ці три місяці я змогла 
отримати досить точне уявлення про те, як насправді виглядає ситуація тут. Мене дуже цікавить 
сучасна політика, для мене це була неоціненна можливість поговорити з людьми, яких безпосе-
редньо стосується війна.

За ці три місяці я справді закохалася у Дніпропетровськ. Атмосфера тут зовсім інша, ніж у чесь-
ких містах. Дніпропетровськ частково схожий на Прагу за часи соціалізму – комуністичні пам’ят-
ники, соціалістичний реалізм, безлад на вулицях, брудні трамваї, з іншого боку – це  сучасне 
місто з високими скляними будівлями та розкішними магазинами. Додайте до цього трохи гіпс-
теризму, багато гарних чоловіків та жінок з дивовижним відчуттям стилю – і у вас вимальовується 
абсолютно чарівна міська композиція.

Я поділюся з вами однією з особливостей, яку я помітила: це відносини між жінками й чолові-
ками. Лише в Україні я зрозуміла, який прогрес досягло чеське суспільство у цій сфері, а також 
те, що фемінізм не був і не може бути висміяний, і не можна його заперечувати. В Україні мені 
спочатку подобалося галантне ставлення чоловіків до жінок: їм поступалися місцем у трамваї, 
подавали руку. Однак з часом я з’ясувала, що ця галантність йде поруч із роллю чоловіків і жінок 
у сім‘ї та на роботі. Український чоловік відчуває, що мусить піклуватися про «свою» дружину, 
тим самим створюючи явну залежність жінки від чоловіка. Я була дуже здивована, чувши від 
багатьох своїх студенток, що їхні хлопці радили залишити їм університети — і вони по-справж-
ньому думали про це.

Це ще одна причина, чому варто пізнавати інші країни: раптом ви побачите новий контекст того, 
що сприймали як належне, і почнете більше його цінувати.

ANNA MARKLOVÁ (1992) АННА МАРКЛОВА (1992)

bohemistka богемістка

2016
Dnipro

2016
Дніпро



218cz укрKnížka bez hranicКнижка без кордонів 2014-2020 219

Strávila jsem na Ukrajině tři měsíce. V zemi, o které jsem, přiznám se, věděla jen málo. 

A myslím si, že za tři měsíce člověk nemůže být o mnoho moudřejší – také proto se ráda brzo vrátím. 
Když jsem v září přijela, bylo vše kolem nové a odlišné, měla jsem trochu kulturní šok. Poté, co se 
rozběhly kurzy, vybudovala jsem si v sobě řád, který jsem před tím neznala. 

Za tento řád jsem vděčná a budu se moc snažit, abych si jej uchovala i po návratu. Mám rozporuplný 
pocit ze žluto-modré. Bylo by asi velmi odvážné a necitlivé napsat, že jí a všemu s ní spojenému 
rozumím, takže mohu jen co nejupřímněji říct, že se o to snažím. Ale stejně mě každý den 
překvapila – žluto-modrá telefonní budka, žluto-modrá auto-galerie uprostřed ulice atd. A vím, že 
když uvidím žluto-modrou kdekoli, bude mi to něco připomínat. A budou to především lidé, které 
jsem na Ukrajině poznala. Samozřejmě ne všechno bylo dokonalé, protože ani nevěřím tomu, že by 
to – kdekoli – bylo možné, ale poznala jsem spoustu lidí, se kterými chci nadále zůstat v kontaktu, se 
kterými chci sdílet své zážitky – i když to bude jen jednou za čas. První měsíc byl těžký, protože bylo 
třeba si zvykat, druhý měsíc bylo všechno živé, divoké, jiné, obohacující, prorůstající – aby pak třetí 
měsíc mohl všechno vrátit znovu na začátek; třetí měsíc tak byl nejtěžší, protože jsem už věděla, že 
loučení je blízko.

Я три місяці пробула в Україні. У країні, про яку, я визнаю, знала мало що. І я думаю, що за три 
місяці людина не може стати набагато мудрішою, тому я з радістю незабаром повернуся. Коли я 
приїхала у вересні, все навколо було новим та іншим, у мене був трохи культурний шок. З почат-
ком курсів я вибудувала у собі внутрішню дисципліну, про яку раніше не знала. За цю структуро-
ваність я дуже вдячна і буду намагатись зберегти її навіть після повернення. У мене суперечливі 
відчуття щодо жовто-блакитного кольору. Напевно, було б дуже сміливо й емоційно написати, 
що я розумію його і все, що з ним пов‘язане, але можу лише відверто сказати, що намагаюся 
це зробити. Мене однаково щодня дивували жовто-блакитна телефонна будка, жовто-блакитна 
автогалерея посеред вулиці тощо. І я знаю, що коли побачу жовто-блакитний колір будь-де… це 
мені буде щось нагадувати. Переважно людей, яких я зустріла в Україні. Звичайно, не все було 
ідеально, бо я не вірю, що це можливо взагалі будь-де, але я познайомилась з багатьма людь-
ми, з якими хочу підтримувати зв’язок, ділитися своїми враженнями, навіть якщо це буде лише 
час від часу. Перший місяць був важким, тому що потрібно було звикнути, другий місяць був 
насичений, дикий, різноманітний, збагачуючий, пізнавальний, був такий, щоб третій місяць міг 
повернути все на початок – останній місяць був найважчим, бо я вже знала, що скоро потрібно 
буде прощатися.

KRISTÝNA MONTAGOVÁ (1992) КРІСТІНА МОНТАҐОВА (1992)

pedagožka a bohemistka викладачка і богемістка
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Když se řekne Ukrajina, většina lidí si vybaví nedávné nepokoje na Majdanu, válečné reportáže z 
Doněcké oblasti či anexi Krymu. Ovšem názory na příčiny těchto událostí českou, potažmo euroat-
lantickou společnost rozdělují. Jedna část hájí Ukrajinu jako oběť despotického agresora z Kremlu. 
Druhá vinu přičítá rozpínavé politice Východního partnerství EU a aktivity Ruska na východní Ukraji-
ně vidí jako přirozenou reakci mocnosti, která hájí svoji sféru vlivu.

Tento článek nehodnotí pravdivost ani jednoho z výše zmíněných scénářů. Pojednává o životě mladé 
ukrajinské generace v zemi, která se jednou rukou snaží plnit požadavky EU a druhou vede válku s 
nerovnocenným soupeřem. Jak se žije v takové zemi? Na to jsem se pokoušel najít odpověď u mla-
dých ukrajinských studentů. 

Letos na jaře jsem měl jedinečnou příležitost zúčastnit se stáže ve Lvově, jejíž hlavní náplní byla výuka 
češtiny. Studenti byli především mladí lidé, kteří mají v plánu studovat v České republice. Často jsem 
se s nimi bavil o jejich názoru na život na Ukrajině. Většina odpovědí, které jsem dostal, byla plná be-
znaděje na jakékoliv zlepšení situace (zejména korupce). Z vyjádření byla znát touha žít někde jinde, 
zároveň však velká láska ke své vlasti. Musím se přiznat, že ze začátku mého tříměsíčního pobytu jsem 
jejich komentáře považoval za přehnané, postupně jsem jim ale dal za pravdu. Korupce je všudypří-
tomná a ceny vzhledem k průměrné mzdě příliš vysoké. O důchodech ani nemluvě. Nikdo nemůže 
mít Ukrajincům za zlé, že odchází za "lepším", nicméně nepřestávám věřit, že se Ukrajina brzy stane 
zemí, kde zavládne mír a prosperita. 

У більшості людей Україна асоціюється з подіями на Майдані, статтями про війну з Донецької 
області або анексією Криму. Однак погляди щодо причин даних подій розділяють чеське і, отже, 
євроатлантичне суспільство. Одна частина захищає Україну як жертву деспотичного агресора 
з боку Кремля. Друга частина пов‘язує провину з розширенням політики Східного партнерства 
ЄС, і активну діяльність Росії на сході України бачить як природну реакцію влади, яка захищає 
сферу свого впливу.

Ця стаття не оцінює правдивість будь-якого з перерахованих вище сценаріїв. У ній ідеться про 
життя молодої української генерації в країні, яка намагається однією рукою задовольнити вимоги 
ЄС, а другою веде війну з нерівним супротивником. Як живеться у такій країні? Я намагався 
знайти відповідь на це питання у молодих українських студентів.

Цієї весни у мене була унікальна можливість стажування у Львові, головною метою якої було 
викладання чеської мови. Студенти були переважно молодими людьми, які планують навчатись 
у Чехії. Я часто спілкувався з ними щодо їхнього погляду на життя в Україні. Більшість відповідей, 
які я отримав, були сповнені безнадії щодо будь-якого покращення ситуації (особливо 
щодо корупції). Було видно їхнє бажання жити деінде, але водночас і велику любов до своєї 
Батьківщини. Треба визнати, що з початку свого тримісячного перебування я вважав коментарі 
студентів перебільшеними, але поступово визнав їх правдивість. Корупція є всюдисущою, а ціни 
зависокі у співвідношенні із середньою заробітною платою. Не кажучи вже про пенсії. Ніхто не 
може звинувачувати українців у від‘їзді по «кращу» долю, але я не припиняю вірити, що Україна 
незабаром стане країною, де пануватимуть мир та процвітання.

FRANTIŠEK KÁBA (1991) ФРАНТІШЕК КАБА (1991)

lektor викладач чеської мови
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Během stáže jsem se rozhodla i cestovat, objevovat a poznávat, co nejvíc to šlo a dalo se za tři měsíce 
stihnout. Mohla jsem najednou z trochu jiné perspektivy pozorovat, jak Ukrajina žije, funguje a kam se 
ubírá. Vzpomínám si, že mě tenkrát překvapila reakce studentů, kteří se ptali, zda je to nějaká typická 
česká vlastnost, že všichni lektoři Českého centra hodně cestují. Byť nevěřím v mýtus o rozdělené 
Ukrajině, upřímně si myslím, že by Ukrajincům jedině prospělo, kdyby svou zem též víc poznávali 
skrze osobní cestovatelskou zkušenost. V poslední době na to silně reagují ukrajinští umělci, kteří 
se snaží zprostředkovávat Ukrajincům, co se děje v různých částech jejich vlastního státu, snaží 
se upozorňovat na charakteristické fenomény současného vývoje země a společnosti. Českému 
centru jsem proto vděčná za živý a rozmanitý kulturní dialog, o který na Ukrajině usiluje. Mohla jsem 
například od začátku sledovat vznik hry Václava Havla "Asanace" v režii Břetislava Rychlíka, měla 
jsem možnost učit češtinu herce Národního divadla Ivana Franka a další umělce. Poznala jsem mnoho 
inspirativních lidí, kterým není lhostejný osud jejich země. Tři měsíce v Kyjevě mi umožnily věnovat 
se těm pracovním činnostem, které mě baví a těší. Češtinu učím skoro deset let. Učím ji ráda. Nejspíš 
je to ovlivněné tím, že mám štěstí na motivované studenty. V Kyjevě jsem měla možnost učit lidi 
různého věkového a profesního složení a jejich zájem o český jazyk, českou kulturu a Česko obecně 
byl opravdu pozoruhodný. Tato tříměsíční zkušenost byla podnětem pro interkulturní práci, které se 
v současné době věnuji v Praze. 

Під час стажування я вирішила подорожувати, відкривати та дізнаватись якомога більше, і мені 
це вдалося за три місяці. Я раптом змогла з дещо іншого погляду побачити,  як живе, працює 
Україна та у якому напрямку рухається. Я згадую, що цього разу мене здивувала реакція студентів, 
які запитували, чи це типова чеська риса, що всі викладачі Чеського центру багато подорожують. 
Хоча я не вірю в міф про розділену Україну, я, чесно кажучи, вважаю, що українці отримали б 
користь лише в тому разі, якщо вони також більше ознайомляться зі своєю країною подорожуючи. 
Останнім часом українські митці активно працюють над цим, намагаючись донести до українців 
те, що відбувається в різних куточках власної держави, намагаючись привернути увагу до 
характерних явищ сучасного розвитку країни та суспільства. Я вдячна Чеському центру за 
жвавий та різноманітний культурний діалог, який все більше посилюється в Україні. Наприклад, 
я могла з самого початку спостерігати за створенням п’єси Вацлава Гавела «Санація» режисера 
Бржетіслава Рихліка і мала можливість навчати акторів Національного театру Івана Франка 
чеської мови та інших митців. Зустріла багатьох натхненних людей, яким небайдужа доля своєї 
країни. Три місяці перебування в Києві дозволили мені присвятити себе тій трудовій діяльності, 
яка мені подобається й цікавить. Я викладаю чеську майже десять років. Отримую від цього 
задоволення. На це, мабуть, впливає той факт, що мені пощастило із мотивованими студентами. 
У Києві я мала можливість навчати людей різного віку та професій, а їхній інтерес до чеської 
мови, чеської культури та взагалі до Чеської Республіки був справді неабияким. Цей тримісячний 
досвід став поштовхом до міжкультурної роботи, якій я тепер присвятила себе в Празі.

KATEŘINA GAZUKINA (1987)

КАТЕРЖІНА ҐАЗУКІНА (1987)

překladatelka, lektorka

перекладачка, викладачка чеської мови

2016
Kyjev

2016
Київ
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Stáž mě posunula zase o kousek dopředu. Blíže jsem se mohla seznámit s ukrajinskou mentalitou a 
potvrdit si svoje předpoklady a dosavadní poznatky. Studenti jsou v hodinách hodně pasivní, což je 
pravděpodobně důsledek postsovětského vzdělávacího systému, stejně jako problémy s vyjádřením 
vlastního názoru a schopností argumentovat. Je příjemné, že studenti respektují učitele jako autoritu, 
na druhou stranu všechno, co učitel řekne, dělají jakoby automaticky, bez přemýšlení. Postupem času 
si ale studenti zvykli na to, že musí mluvit a být aktivnější. 

Často však mají o České republice zkreslené a naivní představy a v souvislosti se studiem a prací 
přehnaná očekávání. Zejména mladší studenti jsou přesvědčeni, že ukrajinské vzdělání je dostačující 
a na vysoké úrovni. Nevědí o tom, jakou reputaci u nás Ukrajinci mají, např. z 90. let, jaký vztah mají 
Češi k Rusům a obyvatelům bývalého SSSR a hlavně proč. 

Překvapilo mě, jak málo studentů se chce vrátit zpět na Ukrajinu, ale jak se potom může něco změnit? 
Nechápou, že by měli nabyté vědomosti a zkušenosti přivézt zase zpátky a využít jich ve prospěch 
svůj a své země. To vše tvoří kontrast k všudypřítomnému provolávanému patriotismu. Otázkou 
tedy zůstává, zda je tento patriotismus opravdový a zda to Ukrajinci skutečně tak cítí. Domnívám 
se, že jim vyhovuje pozice mučedníka, kterého všichni zradili a kterému nikdo nepomáhá, ale musí 
začít od sebe, nečekat jen na pomoc a peníze ze zahraničí. Vždy mě velmi nepříjemně udiví více či 
méně skrývaný antisemitismus, a to i u studentů! Obrovským problémem je všudypřítomná korupce, 
k jejímuž řešení a potírání není vůle. Sami Ukrajinci se k ní často vyjadřují ironicky, ale zároveň je to 
pro ně součást běžného života. 

Стажування дозволило мені зробити крок уперед. Я змогла ближче познайомитися з україн-
ським менталітетом і підтвердити свої припущення та теперішні знання. Студенти дуже пасивні 
на уроках, що, мабуть, є наслідком пострадянської системи освіти, а також наявні проблеми 
із вираженням власних думок та вмінням їх обґрунтовувати. Приємно, що студенти поважають 
вчителя як авторитет, з іншого боку, вони роблять усе, що говорить вчитель, ніби автоматично, не 
замислюючись. Але з часом вони звикли говорити і бути активнішими.

Однак учні часто мають спотворені та наївні уявлення про Чехію та перебільшені очікування 
від навчання та роботи. Особливо молодше покоління переконане, що українська освіта якіс-
на і на високому рівні. Вони не знають, яку репутацію мають українці у нашій країні, наприклад, 
з 90-х років, які стосунки мають чехи з росіянами та жителями колишнього СРСР і, головне, чому.

Я була здивована тим, як мало студентів хоче повернутися в Україну, але як тоді все може зміни-
тися? Вони не розуміють, що могли б привезти здобуті знання та досвід і використовувати його 
на благо собі та своїй країні. Все це створює контраст із всюдисущим проголошеним патріотиз-
мом. Залишається питання, чи справжній цей патріотизм і чи справді українці його відчувають. 
Я думаю, що для них комфортне становище мученика, якого зрадили всі, ніхто не допомагає, 
але вони повинні почати із себе, а не просто чекати допомоги та грошей з-за кордону. Мене 
завжди дуже неприємно дивує більшою або меншою мірою прихований антисемітизм, навіть 
серед студентів! Величезною проблемою є поширена корупція, з якою немає бажання та сили 
боротися. Самі українці це часто коментують іронічно, але водночас вона є частиною їхнього 
повсякденного життя.

VĚRA ZELENKOVÁ (1982)

В’ЄРА ЗЕЛЕНКОВА (1982)

lektorka

викладачка чеської мови

2016
Kyjev

2016
Київ
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Nerada plánuju. Ani mi to příliš nejde. Proto, když přijedu do cizího města, nejraději jen tak bloumám 
ulicemi, jdu, kam mě oči a nohy nesou, nechávám se unášet, pozoruju vše okolo a objevuju. Měla 
jsem to štěstí, že jsem dostala možnost takto tři měsíce bloumat ulicemi Kyjeva. Objevila jsem tu 
výborné restaurace, nejlahodnější cukrárny, útulné kavárny, nápadité interiéry, neotřelé designéry, 
působivé výstavy a muzea, které může Praha Kyjevu jen závidět. V neposlední řadě jsem tu také 
poznala báječné, neskutečně talentované a inspirativní lidi.

Na druhou stranu jsem také viděla spoustu sobeckosti, bezohlednosti a nabubřelosti nejen ve vztazích 
mezi lidmi samotnými, ale i ve vztahu ke svému okolí. Krásné historické domy chátrají, rozpadají se a 
ustupují obludným, rádoby moderním projektům bez jakékoli hodnoty a kvality. Starý Kyjev (nebo to, 
co z něj po 2. světové válce zbylo) se pomalu ztrácí před očima.

Vím, že Ukrajina má spoustu mnohem naléhavějších problémů, ale jsem přesvědčena, že vzájemná 
úcta, soucit, ohleduplnost a přijetí zodpovědnosti nejen za sebe, ale i svět okolo sebe jsou základem 
pro uskutečnění pozitivních změn na všech úrovních nejen na Ukrajině, ale i u nás v České republice, 
v Evropě i ve světě.

Я не люблю планувати. У мене це не дуже добре виходить. Ось чому, приїжджаючи в чуже місто, 
я краще просто блукатиму вулицями, йтиму, куди мене ведуть очі і несуть ноги, дозволятиму 
себе нести, спостерігаючи за усім навколо і відкриваючи для себе щось нове. Мені пощастило, 
що мені дали можливість гуляти вулицями Києва протягом трьох місяців. Я відкрила для себе 
чудові ресторани, найсмачніші кондитерські, затишні кав’ярні, вигадливі інтер’єри, унікальних 
дизайнерів, вражаючі виставки та музеї, яким Прага може лише позаздрити. І останнє, але не 
менш важливе, я також зустріла чудових, неймовірно талановитих та надихаючих людей.

З іншого боку, я бачила багато егоїзму, нетактовності та пихатості не лише у стосунках між 
самими людьми, але і стосовно навколишнього середовища. Прекрасні історичні будинки 
руйнуються, розпадаються і поступаються місцем жахливим, нібито сучасним проєктам без 
будь-якої цінності та якості. Старий Київ (або те, що залишилося від нього після Другої світової 
війни) повільно зникає на наших очах.

ALEXANDRA STELIBSKÁ (1987)

AЛЕКСАНДРА СТЕЛІБСЬКА (1987)

lektorka a překladatelka

викладачка чеської мови, перекладачка

2016
Kyjev

2016
Київ
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Žiju na Ukrajině již více než rok. Líbí se mi tady a mám tu zemi rád. Přesto si ji neidealizuji. Za hlavní 
překážky zde považuji nedostatek důvěry a odpovědnosti. A také často neadekvátní zhodnocení 
vlastních sil a možností, jež pak mnohdy ústí v rezignaci a apatický fatalismus. S obojím se tu často 
setkávám. To druhé je úzce provázáno s tím prvním. Ukrajinci (od Mariupolu po Užhorod a od Charkova 
po Oděsu) si potřebují věřit. Věřit sobě navzájem, věřit ve své síly a schopnosti. Věřit v to, že jejich 
úsilí má smysl a nepřijde vniveč kvůli krátkodobým partikulárním zájmům "těch nahoře". Nedůvěra a 
pocit jakési únavy jsou ve zdejší společnosti aktuálně velmi silně přítomny. Přesto je zde stále ještě 
velké množství aktivních a nadaných lidí, kteří nerezignovali, a nadále usilují o pozitivní změny. Ne 
kvůli jakési pochvale z Bruselu, Washingtonu či Moskvy, ale především kvůli sobě – své budoucnosti, 
kterou chtějí prožít jako důstojní občané své země, a ne jako (v lepším případě) gastarbeiteři v daleké 
cizině. Tito lidé však působí často izolovaně, jen v rámci svého města, regionu.

Potenciál proto vidím právě v propojování těchto skupin aktivních občanů, kteří svou prací pomáhají 
překonávat letité předsudky a stereotypy, pomáhají šířit ve společnosti vědomí, že situace, třeba i 
jakkoliv neuspokojivá, nám není jednou provždy dána, ale lze ji společným úsilím měnit, a tím vytvářet 
podmínky pro trvalejší pozitivní změny. Vytvářet prostředí, z něhož lidé nebudou chtít jen odcházet, 
ale budou v něm moct důstojně a spokojeně žít. Výsledek se jistě nedostaví za rok ani za dva, jde o 
práci, která potrvá desetiletí. Tím spíš je potřeba v ní neustávat. A podpořit ty, kteří už – navzdory 
všem překážkám i nedůvěře svého okolí – začali. Držím Ti palce, Ukrajino!

Я живу в Україні вже більше року. Мені тут подобається, і я люблю цю країну. Проте я її не ідеа-
лізую. Вважаю, що відсутність довіри та відповідальності є головними перешкодами тут. А також 
недостатня оцінка власних сил та можливостей часто призводить до звільнення та апатичного 
фаталізму. Друге твердження тісно пов’язане із першим. Українці (від Маріуполя до Ужгорода та 
від Харкова до Одеси) потребують довіри. Довіряти один одному, вірити у свої сили та здібно-
сті. Вірити в те, що їхні зусилля мають сенс і не будуть витрачені даремно через короткострокові 
інтереси «тих, хто на горі». Наразі в місцевому суспільстві дуже помітно присутні недовіра та 
відчуття якоїсь утоми. Тим не менш, тут досі є велика кількість активних та талановитих людей, 
які не відступили і все ще прагнуть до позитивних змін. Не задля якоїсь похвали з Брюсселя, Ва-
шингтона чи Москви, а насамперед задля себе — свого майбутнього, яке вони хочуть прожити як 
гідні громадяни своєї країни, а не як (у кращому разі) гастарбайтери за кордоном. Однак ці люди 
часто справляють враження ізольованих, лише в межах свого міста, регіону.

Тому я бачу потенціал у поєднанні цих груп активних громадян, робота яких допомагає подо-
лати вікові забобони та стереотипи, сприяє поширенню обізнаності в суспільстві, що ситуація, 
навіть якщо вона незадовільна, не дається нам раз і назавжди, але може бути змінена спільними 
зусиллями, і таким чином створити умови для більш тривалих позитивних змін. Створити се-
редовище, з якого люди не захочуть просто піти, але зможуть жити в ньому гідно та спокійно. 
Результат точно не прийде через рік-два, це робота, яка триватиме десятиліття. Тому над цим 
потрібно постійно працювати. І підтримувати тих, котрі вже — попри всі перешкоди та недовіру 
до свого оточення – розпочали ці зміни. Я тримаю пальці схрещеними за тебе, Україно!

JAN NAVRÁTIL (1983) ЯН НАВРАТІЛ (1983)

lektor a univerzitní pedagog, historik викладач і педагог університету, історик

2016
Charkov

2016
Харків
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Milá Ukrajino, poprvé jsme se potkaly přesně před deseti lety. Tehdy jsi mě fascinovala krásou svých 
hor, klidem přírody, rozlehlostí luk a osamělostí zakarpatských pastevců. Tenkrát jsi nám taky ukázala, 
jak je člověk malinký proti obyčejné bouřce. Letos bylo naše setkání nenadálé, o to však intenzivnější. 
Kyjev mi přirostl k srdci svou atmosférou, která mi chvíli připomínala pařížský bulvár se stylovými 
kavárnami a kvantem odpočívajících lidí v letním parnu, chvíli zase slovanský venkov s prodavačkami 
vlastnoručně natrhaných malin, nakonec evropskou metropoli plnou umělců a stylových mladých 
lidí, kteří "svou pravdu" a styl hrdě nosí na odiv všem kolemjdoucím. Málokde na světě jsem potkala 
tolik přátelských a sympatických náhodných kolemjdoucích, pro které jazyková bariéra jako by 
neexistovala. Cizinec v tomhle městě cítí ukrajinský patriotismus na každém kroku, o to smutnější je, 
že současná ekonomická a politická situace dohání velmi talentované a kvalitní lidi k hledání jiného 

"domova". I tady jsme se setkali s pomíjivostí člověka, tentokrát ale zapříčiněnou hloupostí lidí. To ve 
chvíli, kdy byl jen pár set metrů od Českého centra spáchán atentát na lidskou bytost...

Ukrajino, děkuju za inspirativní léto a (nejen Ty) buď v budoucnu rozumnější!

Мила Україно, вперше ми зустрілись рівно 10 років тому. Тоді ти мене зачарувала красою своїх 
гір, спокоєм природи, просторами луків та самотністю закарпатських вівчарів. Того разу ти нам 
показала, наскільки крихітна людина проти звичайної грози.

Цього року наша зустріч була раптовою, проте більш напруженою. Київ прикипів мені до серця 
своєю атмосферою, яка час від часу нагадувала мені паризький бульвар зі стильними кав’яр-
нями і великою кількістю відпочивальників у літню спеку, за мить знову слов’янська сільська 
місцевість з продавчинями, які власноруч назбирали малину, і нарешті європейський мегаполіс, 
наповнений художниками і стильними молодими людьми, які «свою правду» і стиль гордо не-
суть, демонструючи усім перехожим. Рідко де у світі я зустрічала стільки доброзичливих і при-
вітних випадкових перехожих, для яких мовний бар‘єр, здається, не існував. Іноземець у цьому 
місті відчуває український патріотизм на кожному кроці, тим більше стає сумно, що нинішня 
економічна та політична ситуація примушує талановитих та кваліфікованих людей виїжджати 
у пошуках іншого «дому». Тут ми також зіштовхнулися зі швидкоплинністю людини, але цього 
разу спричиненою дурістю інших. Це у час, коли, лише в декількох сотнях метрів від Чеського 
центру, відбувся теракт проти людини…

Україно, дякую за надихаюче літо, і (не тільки Ти) будь у майбутньому розумнішою!

EVA ZÁHORNADSKÁ (1990)

ЕВА ЗАГОРНАДСЬКА (1990)

bohemistka

богемістка

2016
Kyjev

2016
Київ
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Studenti jsou příjemní zvídaví mladí lidé se skvělým smyslem pro humor, vynalezli jsme už několik 
skutečně perspektivních českých slov i mořské kengury  (a taky jsme vyřešili způsob jejich putování 
po mořském dně – odrážejí se od hřbetů běluh a vorvaňů) a o České republice jsem jim napovídal, že 
je to pořád především bájná Bohemie, kde na náměstích mají místo kostelů kolotoče, střelnice a jiné 
pouťové atrakce.

Byl to pro mě moc příjemný čas – všechny ty pro mě nové věci, do nichž jsem byl vržen a které 
jsem mohl zakoušet. Ať už jde o ukrajinskou kulturu, její hloubku a vzepětí, ke kterému i přes 
všechno politicko-sociální pnutí dochází, nebo o zkušenost vyučování, o možnost jakéhosi usebrání, 
soustředění a klidu na psaní, které zběsilý pražský život sotva nabídne, či o spoustu znamenitých lidí, 
které jsem mohl potkat.

Студенти дуже приємні допитливі молоді люди з хорошим почуттям гумору. Ми вже вигадали 
декілька справді перспективних чеських слів і морських кенгуру (ми придумали їх спосіб 
пересування морським дном, де вони відштовхуються від спин білуг і китів). Про Чеську 
Республіку я їм розповідав, що це перш за все міфічна Богемія, де на площах, замість костелів, 
розташовані каруселі, стрільбища та інші святкові атракціони.  

Це був для мене дуже приємний період – всі ці нові речі, з якими я зіткнувся і які я зміг 
відчути. Що б це не було: чи українська культура з її глибиною та підйомом, незважаючи на 
усю політично-соціальну напругу, чи досвід викладання, або можливість збирати інформацію, 
зосереджуватись і у спокої писати, бо шалене празьке життя навряд чи надасть таку можливість, 
чи багато чудових людей,  яких я зміг зустріти.

SILVESTER LAVRÍK (1964) MATYÁŠ MÍKA (1996)

СІЛЬВЕСТР ЛАВРІК (1964) МАТІАШ МІКА (1996)

dramatik, režisér, organizátor kulturního života lektor

драматург, режисер, культурний менеджер викладач чеської мови

2016
Lvov

2016,
Vynnicja

2016
Львів

2016
Вінниця
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Většina Čechů o Vinnycji asi nikdy neslyšela. A i když se zeptáte samotných Ukrajinců, tak často 
uslyšíte odpověď: "Jo, myslíš město (Po)ROSHEN(ka)? Tam jsem nikdy nebyl, ale projížděl jsem tudy 
vlakem". Vinnycja ale není jen křižovatka vlaků, díky kterým to je odsud všude po Ukrajině blízko. 
Vinnice, to je rozjíždějící se švýcarská tramvaj s přesným a jasně daným jízdním řádem (a všichni, kdo 
kdy byli na Ukrajině, mi dají za pravdu, že to rozhodně není ve většině měst standard). A ač to občas v 
trolejích zajiskří, tak má vinnická tramvaj jasně v hlavě srovnáno, jestli míří na západ nebo na východ. 
Těch pět měsíců tady mě naučilo pít k obědu rajčatový džus a po obědě kvalitní kávu. Hlavně jsem 
se ale naučila, že není divné zajít si na přednášku o japonském čajovém obřadu, že si můžu koupit 
lístek na psychedelický jazz, i když už mi nezbyde na jídlo, že se můžu začít učit česky, čínsky nebo 
portugalsky. Proč? Protože můžu.

Більшість чехів, мабуть, ніколи не чули про Вінницю. Навіть коли запитаєш про Вінницю самих 
українців, то часто почуєте у відповідь: «Так, ви маєте на увазі місто (ПО)ROSHEN(КА)? Я там 
ніколи не був, лише проїжджав потягом». Вінниця – це не лише залізничний вузол, завдяки якому 
можна швидко дістатись у будь-який куточок України. Це місто із швейцарськими трамваями та 
чітко визначеним розкладом руху (усі, хто був в Україні, підтвердять, що у більшості міст такого 
нема). І хоч іноді в тролейбусі заіскрить, він завжди чітко знає, куди йому рухатись – на схід чи 
захід. За п’ять місяців я навчилась пити на обід томатний сік, а після обіду – якісну каву. А ще 
зрозуміла, що нічого дивного немає в тому, щоб відвідати лекцію про японську чайну церемонію 
чи купити квиток на психоделічний джаз, навіть якщо не залишиться грошей на їжу, що я можу 
почати вивчати чеську, китайську або португальську мови. Чому? Тому що можу.

DOBROSLAVA ČEPCOVÁ (1997)

ДОБРОСЛАВА ЧЕПЦОВА (1997)

lektorka, ukrajinistka a rusistka

викладачка чеської мови, україністка та русистка

2017
Vinnycja

2017
Вінниця
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Je to sedm měsíců, co jsem opustila Ukrajinu, a dívám se na ni a na své zážitky z Kyjeva, Lvova, Oděsy 
a Záporoží s odstupem. Stala se pro mne mnohem přitažlivější než dříve. Jela jsem do Kyjeva s cílem 
učit češtinu. Jako bonus jsem brala, že poznám novou zemi. Dnes bych ráda jela více poznávat 
Ukrajinu a jako bonus bych u toho dělala to, co mě baví. Snad není všem dnům konec.

Zkušenost s Ukrajinou ale ovlivňuje i mou přítomnost. Baví mě nejen učit jazyk, ale také se učit nové 
jazyky. Když člověk začíná, nestresuje se tím, jak mluví; je rád, že vůbec něco řekne. Když jsem se 
chystala do Kyjeva, začala jsem se učit ruštinu. Důvody byly hlavně praktické: frekventovaný jazyk, 
na Ukrajině se s ním domluvím a doma mi leží učebnice pro samouky po bráchovi. V Kyjevě jsem 
spíše z citového hlediska na těch pár měsíců "přesedlala" na ukrajinštinu. Přeci jen jsem vezla "svou 
češtinu Ukrajincům", tak bych se měla učit jejich ukrajinštinu. Je nádherná, zjistila jsem. S kamarádkou 
jsme na koncertech i doma v obýváku tančily na krásnou ukrajinskou hudbu. A mně bylo líto, že si ji 
nedokážu zazpívat. Po stáži v Kyjevě ale přišly jiné radosti a ukrajinština šla stranou. Teď se po období 
postudijního cestování konečně trochu usazuji a zase mám ty jazykové roupy. A opět stojím před 
rozhodnutím: poetická ukrajinština, nebo praktická ruština? Mám ale trochu víc jasno.

Минуло сім місяців, як я повернулася з України, а дивлюсь на неї і згадую свої враження від 
Києва, Львова, Одеси і Запоріжжя уже на відстані. Вона стала для мене більш привабливою, ніж 
раніше. Я їхала до Києва з метою викладати чеську мову. Бонусом для мене було пізнання нової 
країни. Сьогодні я б з радістю поїхала в Україну, щоб більше її вивчати, а як бонус робила б те, 
що мені подобається. Можливо, ще не всі дні позаду. 

Досвід з Україною впливає і на мої звички. Мені подобається не лише викладати, але і самій 
вивчати нову мову. Коли людина починає вчити мову, то не відчуває дискомфорту, як говорить, 
а радіє з того, що хоча б щось розуміє. Перед поїздкою до Києва я почала вивчати російську 
мову. Причина була в основному практична: розповсюджена мова, якою в Україні домовишся з 
усіма, і наявність підручника для самостійного вивчення, який залишився від брата. Уже в Києві 
більш інтуїтивно за кілька місяців я «перейшла» на українську. Зрештою, я привезла чеську 
українцям, тому маю вивчити їхню мову. Я відкрила для себе, що вона дуже гарна. Разом із 
подругою ми танцювали під прекрасну українську музику на концертах та вдома у вітальні. 
Мені було шкода, що я не можу її заспівати. Коли завершилося стажування, з’явилися нові 
чудові моменти, і українська відійшла на другий план. Після навчання і подорожей я потрохи 
заспокоїлася і знову відчуваю бажання викладати. Чи вивчати поетичну українську, чи практичну 
російську мову? Вже трохи більш зрозуміло.

 LENKA VANĚČKOVÁ (1990) ЛЕНКА ВАНЄЧКОВА (1990)

lektorka викладачка чеської мови

2017
Kyjev

2017
 Київ
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Ukrajina zůstává jednou z nejzkorumpovanějších zemí. Je na tom sice o pět míst lépe než Rusko, 
i tak jí ale patří nelichotivá 130. příčka žebříčku Transparency International. Lidé tu mnohdy, tak jako 
v Rusku, volí podle toho, co jim řekne jejich šéf v práci. Výběrová řízení jsou předem dohodnutá 
a zaměstnanci podpisují povinně archy za setrvání svého neoblíbeného starého šéfa v úřadu. Ten 
dosazuje lidi do funkcí ne podle schopností, ale podle toho, kdo má jaké známosti. K prezidentovi 
mají všichni nějaké výhrady, ale není za něj alternativa.

Můžeme pro vás něco udělat? – "Nejvíc pro nás uděláte, když se nám budete snažit rozumět. A když 
vaše hranice pro nás zůstanou otevřené", zamyslel se nad mou otázkou možné pomoci oblíbený 
spisovatel Ljubko Dereš. České centrum na Ukrajině má právě takový úkol: držet hranice a mysl 
otevřenou. Jeho pracovníci věří, že se alespoň jeden z deseti ukrajinských lékařů, počítačových 
expertů či studentů, kteří se učí česky, aby pracovali na vysněném Západě, po čase do své rodné 
země zase vrátí.

"Víte, Ukrajina je země velikých možností", dodává a myslí tím nejspíš, že je tu možné všechno a na 
všechno také hned existuje řešení. Víte, co si počít s namrzlými kluzkými chodníky v zimě? – Musíte 
dělat menší kroky! To není vtip, takové se mi dostalo upřímně míněné rady. Lidé vás tu buď milují, 
nebo vás okradou ve spánku. Neexistuje nic mezi tím. Luxusní "Porsche" prohánějí ojeté "Volhy" 
a Ukrajinu čeká ještě dlouhá cesta budování střední třídy.

Україна залишається однією з найбільш корумпованих країн. Хоча вона на п’ять пунктів краща 
у рейтингу Transparency International за Росію, але все ж таки займає невдале 130-е місце. Тут 
люди, як і в Росії, часто роблять свій вибір, відповідно до того, що їм каже їх начальство на роботі. 
Процедура вибору обговорюється заздалегідь, і працівники зобов’язані підписати документи на 
підтримку свого найулюбленішого старого керівника, щоб він гарантовано залишився на посаді. 
А він, у свою чергу, призначає людей не за здібностями, а за тим, хто які зв’язки має. У кожного 
є пересторога щодо президента, але альтернативи немає.

Чи можемо ми щось зробити для вас? – «Ви зробите для нас найбільше, якщо спробуєте нас 
зрозуміти. І якщо ваші кордони залишаться відкритими для нас», — задумався над моїм питан-
ням улюблений письменник Любко Дереш. Чеський центр в Україні має саме таке завдання: 
тримати кордони та розум відкритими. Його співробітники вірять, що принаймні кожен десятий 
український медик, комп‘ютерний експерт або студент, який вивчає чеську мову, щоб поїхати 
працювати або навчатись до омріяного Заходу, з часом повернуться до своєї країни.

«Ви знаєте, Україна — це країна великих можливостей», — додає він, напевно, думаючи, що тут 
все можливо і що на все є рішення. «Чи знаєте ви, що робити з крижаними слизькими тротуара-
ми взимку? — Ви повинні рухатись меншими кроками!» Це не жарт, я отримав такі поради. Люди 
тут або вас люблять, або пограбують уві сні. Нічого іншого не існує. Розкішний "Porsche" обганяє 
стару «Волгу», і Україні ще потрібно пройти довгий шлях, щоб побудувати середній клас.

MAREK SKLÁŘ (1975) МАРЕК СКЛАРЖ (1975)

žurnalista, scénárista a režisér, lektor v Záporoží журналіст, сценарист і режисер, викладач чеської мови у Запоріжжі

2017,
Záporoží

2017
Запоріжжя
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Někomu to možná bude znít zvláštně, ale jedna z věcí, které mi po návratu z ukrajinské Vinnycje 
chybí, jsou tamní paneláky. Na první pohled možná ošuntělé, ušmudlané, šedivé, a přece v sobě mají 
něco, co žádné pražské sídliště nemá. 

Mají svou poetiku. Vypadají postavené trochu halabala, poslepované z podomácku vyrobených 
balkonů. Na vrchu jsou lidové mozaiky z barevných kachliček, letopočty a nápisy "Mír". Kabely jsou 
natažené ze střechy na střechu a potrubí obalené hadry vede metr nad zemí. 

Strávil jsem bloumáním mezi nimi nejedno odpoledne. Někteří moji ukrajinští kamarádi byli tímto 
mým zájmem překvapeni a doporučovali mi raději jiná, "turisticky atraktivnější" místa. Viděli v mých 
procházkách pouze výstřední zájem o postsovětské kuriozity. Já to ale cítil jinak.

Ukrajinské sídliště mě fascinuje hlavně tím, že je živé. V zeleni u paty paneláků sedí babičky v šátcích 
a klábosí vedle záhonků s tulipány. Poblíž hrajou dědové u stolků šachy. Kluci si kopou s míčem nebo 
porovnávají svaly. Strejdové postávají s cigárem, maminky hulákají z okna na děti hrající si na hřišti. 
V obchodech s potravinami si tetky povídají s prodavačkou. 

Můj dojem po čtyřech měsících strávených na Ukrajině je takový, že lidi tu žijí pospolitěji, jsou 
kontaktnější a snad i bezprostřednější než u nás v Čechách. Ze starých, špinavých paneláků na mě 
dýchalo větší teplo než z nově opravených pražských sídlišť.

To jsem si experimentálně ověřil: pár dní po návratu domů jsem se byl projít mezi paneláky v Praze. 
Ty jsou určitě v lepším stavu, a přesto na mě působí cize, anonymně, chladně. Mnoho lidí v nich žije 
osaměle, snaží se nezavadit jeden o druhého. 

Přál bych si, aby příjemná atmosféra ukrajinského sídliště vydržela i tehdy, až bude za pár let opravené 
a zmodernizované. Mně se bude po toulkách mezi vinnyckými paneláky rozhodně stýskat.

Для когось це може прозвучати дивно, але одна з речей, за якими я після повернення з української 
Вінниці сумую – місцеві хрущовки. На перший погляд, вони, можливо, обшарпані, неохайні, сірі, 
але все ж мають в собі щось, чого немає жоден празький район. 

Вони мають свою поетику. Виглядають, ніби збудовані абияк, мов з кустарно зліплених балконів. 
Нагорі народні мозаїки з кольорових кахельних плит, літочислення та написи «Мир». Кабелі 
натягнуті від даху до даху, а труби, загорнені в ганчірки, прокладені на відстані метра від землі. 

Провів я, блукаючи між ними, не одну половину дня. Деякі мої українські друзі були здивовані 
такою зацікавленістю та рекомендували мені радше інші «туристично привабливі» місця. Вони 
бачили у моїх прогулянках лише ексцентричну зацікавленість пострадянськими курйозами. Але 
я це сприймав інакше. 

Українські квартали мене вражають, в основному, тим, що вони живі. У зелені біля під’їзду 
хрущовки сидять бабусі в хустинах і пліткують біля квітників з тюльпанами. Поблизу грають 
в шахи за столиком дідусі. Хлопці ганяють м’яча або рівняються м’язами. Дядьки стоять із 
цигарками, матусі кричать з вікон дітям, котрі граються на майданчику. У магазинах з продуктами 
тітки розмовляють з продавчинями. 

Моє враження після чотирьох місяців, проведених в Україні, таке, що люди тут живуть колективно, 
вони більше йдуть на контакт і, напевно, вільніші, аніж у нас у Чехії. Від старих, брудних хрущовок 
на мене віяло більшим теплом, ніж із нових відремонтованих празьких районів. 

Я це перевірив експериментом: через декілька днів після повернення додому прогулювався 
панельними будинками в Празі. Вони, звичайно, у кращому стані, і все ж мені вони здавались 
чужими, невідомими, холодними. Багато людей в них живуть самотньо, намагаються не 
наштовхнутись один на одного.

Хотів би побажати, аби приємна атмосфера українських районів залишилась і в майбутньому, 
коли вони будуть вже відремонтовані та модернізовані. Я точно буду сумувати за тинянням між 
вінницькими хрущовками. 

JAKUB CEPNÍK (1996) ЯКУБ ЦЕПНІК (1996)

student bohemistiky a filosofie na FF UK вивчає богемістику та філософію в Карловому Університеті
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Vinnycja

2018
Вінниця
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Nejen studenti, ale i samotná země ve mně vyvolává nezapomenutelné vzpomínky, díky nimž se 
budu vracet. I když je z různých míst cítit, čím vším si prošla, ať už to byl hladomor, války nebo 
černobylská katastrofa, stále v ní objevuji nová a nová krásná místa. Můžou to být lidská veledíla v 
podobě murales, vesničky, které si na rozdíl od těch českých stále zachovávají původní podobu a 
nejsou zasaženy civilizací, nebo nádherná neponičená příroda. 

Samotný Kyjev je pro mě na život příliš velký, ale užívala jsem si, jakým způsobem tu město žije, jak 
se lidé baví. Oblíbila jsem si například park Tarase Ševčenka, který byl ráno poklidným místem a 
útočištěm aktivních stařečků i mladých, kteří tu cvičili, a večer ožíval a měnil se v taneční parket a 
hudební scénu. 

Mám ráda cestování a jedním z důvodů mé návštěvy Kyjeva bylo poznat zase novou zemi a novou 
kulturu. Myslela jsem si, že mě nejvíc obohacuje poznání míst, ale ty nejsilnější dojmy ve mně nakonec 
vždy zanechávají lidé. V Kyjevě to byli mí studenti, se kterými jsem si z počátku držela docela odstup, 
proto se mi možná zdáli trochu uzavření, ale postupně jsem je poznávala a díky nim si každou lekci 
češtiny užívala. Doteď moc ráda vzpomínám, čím vším mě rozesmáli. 

Не лише студенти, але і сама країна у мене викликає незабутні спогади, завдяки яким я повернусь. 
Кожен куточок міста нагадує, що пережила дана країна: чи Голодомор, чи війну, чи Чорнобиль-
ську катастрофу, я постійно відкриваю у ній все нові та нові прекрасні місця. Це можуть бути 
шедеври, створені людиною у вигляді муралів, села, які, на відміну від чеських сіл, зберегли 
свою автентичність і не постраждали від цивілізації, або прекрасна незаймана природа.   

Сам Київ, як на мене, є занадто великим для життя, але я насолоджувалась ним, спостерігала, як 
живе місто і як відпочивають люди. Я облюбувала парк Тараса Шевченка, який зранку був досить 
спокійним місцем і прихистком для активних людей похилого віку та молоді, які тут займались 
спортом, а ввечері все оживало і перетворювалось на танцмайданчик і музичну сцену. 

Я люблю подорожувати, і однією з причин мого візиту до Києва є можливість пізнати нову кра-
їну та культуру. Я думала, що найбільше мене збагачують знання про нові міста, але, зрештою, 
найбільші враження завжди залишають люди. У Києві це були мої студенти, з якими я спочатку 
дотримувалась дистанції, можливо, через це вони здалися мені трохи закритими, але поступово 
я їх пізнавала краще, і завдяки їм я насолоджувалася кожним уроком чеської мови, і до сьогодні 
згадую, чим вони могли мене розсмішити.

NICOLE RAUSCHEROVÁ (1989)

НІКОЛЬ РАУШЕРОВА (1989)

lektorka

викладачка чеської мови

2018
Kyjev

2018
Київ
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Ukrajina a postsovětský prostor obecně (možná by stálo za to použít nové označení, které se dnes 
používá v některých západních médiích — "New East", tedy Nový Východ) pro mě již od střední 
školy byly předmětem fascinace, imaginace, inspirace a do jisté míry i rodinné rebélie. "Proč se jenom 
neučíš raději francouzsky nebo španělsky?" říkávaly babičky. Já jsem však měl jasno, odvaha místních 
lidí tváří v tvář nesnázím mnohdy strastiplné historie mi byly vždy bližší než pohodlný blahobyt 
Západní Evropy. 

Na Ukrajinu jsem přijel pln otázek: dokážu já, student diametrálně odlišného oboru, obstát jako učitel 
jazyka? Jak se ke mně budou studenti stavět? Nejsem příliš mladý na to, abych někoho něco učil? 
Budu si v Oděse rozumět s místními lidmi? 

Všechny moje obavy se však brzy rozplynuly jako mraky nad střechami neoklasicistních domů 
nejslunečnějšího města, kde jsem kdy žil. Přes počáteční nervozitu se mi brzy podařilo se studenty 
navázat blízké vztahy a jako učitel jsem snad také úplně neselhal. Oděsa mi v mnohém svou krásou 
připomíná moji Prahu, historické centrum však trpí chátráním a nedostatkem respektu k šarmu těch 
starých budov. Ale možná i díky tomu je Oděsa tak tajemná.

Přístavní letoviskové město modeluje i charaktery a sny svých obyvatel. Po určité době jsem si 
uvědomil, že většina mých přátel jsou námořníci a většina přítelkyň – fotografky! Ocitl jsem se totiž 
ve městě příboje, nákladních lodí, krásy a módy, širokých bulvárů šlechetně zastíněných vzrostlými 
platany a kulturních zážitků. A kousky toho krásného města, které jsem žil, s těmi okouzlujícími lidmi, 
které jsem objevoval, jsem si s sebou odnesl domů. Takže se budu muset brzy vrátit, abych dokončil 
tuto výměnu a přinesl jim zpátky kousky Prahy.

Україна та пострадянський простір загалом (можливо, варто було б використати нове значення, 
яке сьогодні вживають у деяких західних засобах масової інформації – «Новий Схід») для мене 
ще зі школи були предметом захоплення, фантазії, натхнення та, певною мірою, і сімейним 
бунтом. «Чому ти краще не вчиш французьку чи іспанську мови?» – казали бабусі. Однак для 
мене було зрозуміло, що мужність місцевих людей перед труднощами, їхня болісна історія 
завжди була мені ближчою, ніж комфортне благополуччя Західної Європи.

Я приїхав до України з низкою питань: чи зможу я, студент діаметрально протилежного напрямку, 
досягти успіху як вчитель мови? Як будуть ставитися до мене студенти? Чи я не занадто молодий 
для того, щоб когось вчити? Чи буду знаходити спільну мову з мешканцями Одеси?

Усі мої страхи розвіялись, як хмари над дахами неокласичних будинків найбільш сонячного 
міста, в якому я будь-коли жив. Незважаючи на початкове хвилювання, мені швидко вдалося 
налагодити тісні стосунки зі студентами і проявити себе як вчитель. Одеса багато в чому нагадує 
своєю красою мою рідну Прагу, однак історичний центр потерпає від руйнування та неповаги 
до неймовірно чарівних старовинних будинків. Але, можливо, завдяки цьому Одеса є такою 
загадковою.

Курортно-портове місто відображає характер і мрії своїх мешканців. Через деякий час я зрозумів, 
що більшість моїх друзів – моряки, а більшість подружок – фотографки!   

Я опинився в місті прибоїв, вантажних кораблів, краси та моди, широких бульварів, шляхетно 
огороджених високими платанами, та культурних вражень. І шматочки цього чудового міста, де 
я жив, з чарівними людьми, яких зустрів, я взяв із собою додому. Тож мені доведеться незабаром 
повернутися, щоб завершити цей обмін і привезти їм шматочки Праги.

MATYÁŠ VIKTORA (1993) МАТІАШ ВІКТОРА (1993)

lektor викладач чеської мови
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Oděsa

2018
Одеса
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Ukrajina – země, která historicky vzato stála vždycky tak trochu u kraje Evropy, se v posledních 
letech ne vlastní vinou dostává stále více do centra naší pozornosti. Přiznám se, že před svou cestou 
jsem trpěl určitými předsudky a utkvělými představami o tom, jak to tam bude celé fungovat a jací 
tam budou lidé. Mírné obavy ve mně vyvolávalo i město, ve kterém jsem měl v rámci lektorské 
stáže působit. Asi čtyřicet kilometrů od ruských hranic vzdálený Charkov jsem si představoval jako 
obrovské a smogem zamořené industriální město, plné monumentálních staveb připomínajících doby 
nejtužšího stalinismu. Charkov je skutečně plný gigantických budov, které Stalina pamatují. Nehledě 
na to se ale jedná o moderní velkoměsto, které žije velmi čilým kulturním životem. 

Kromě širokých bulvárů, monumentálních staveb lemujících obrovské náměstí Svobody a 
několikametrových soch bude pro mě obrázek Charkova navždy tvořen každodenními maličkostmi, 
jako jsou pilní a vzděláním posedlí studenti; milé dámy z jídelny, které mi rády dlouze vyprávěly 
o tamních výdobytcích vesmírného výzkumu; řidiči rozkodrcaných maršrutek, kteří s klidným 
úsměvem na rtech sekali každou ostrou zatáčku; nebo skupinky starších pánů hrajících na stanici 
metra Deržprom šachy. 

Při bližším seznámení se místní ukázali být velmi vstřícní a hovorní, a to i přesto, že kvůli jazykové 
bariéře to se mnou při komunikaci určitě neměli vůbec jednoduché. Moje začátečnická ukrajinština 
s jejich ruštinou nejdříve moc neladila. Potvrdilo se mi ale, že pokud si lidé mezi sebou rozumět 
chtějí, tak si prostě rozumí. A tak pro mě nebyl problém zbavit se svých předsudků a vyměnit svou 
předchozí černobílou představu Ukrajiny za obraz barevné mozaiky plné zajímavých příběhů. 

Україна – це країна, яка історично завжди стояла трохи ближче до Європи, і за останні роки, не 
зі своєї вини, все частіше потрапляє у центр нашої уваги. Визнаю, що перед своєю поїздкою я 
страждав від певних стереотипів та ідеї фікс, як все це буде працювати і які там будуть люди.  
Невелике занепокоєння у мене викликало місто, в якому я мав проживати у період стажування. 
Приблизно на 40 кілометрів віддалений від російських кордонів, Харків я уявляв як величезне 
індустріальне місто, затягнуте смогом, де багато монументальних будівель періоду суворого 
сталінізму. Харків справді сповнений гігантських споруд, які пам’ятають ще Сталіна. Незважаючи 
на це, йдеться про сучасний мегаполіс, у якому вирує культурне життя.

Окрім широких бульварів, монументальних будівель, які обрамляють величезну площу Свободи 
і метрових скульптур, образ Харкова назавжди запам’ятається для мене щоденними дрібницями: 
старанними та освіченими студентами, приємними пані з їдальні, які з радістю полюбляли довго 
розповідати мені про місцеві досягнення космічних досліджень; водіями брудних, обідраних 
маршруток, які з усмішкою на вустах зрізали кожен різкий поворот; або групами літніх чоловіків, 
які грали шахи на станції метро «Держпром».

При ближчому знайомстві місцеві жителі виявились досить відвертими та говіркими, і це 
враховуючи мовний бар’єр між нами. Мій початковий рівень знань української мови та їхня 
російська на перших порах не надто поєднувалися. Але підтвердженням було те, що якщо 
люди хочуть порозумітися, то це їм вдасться.  Тож мені не було проблематично позбутися своїх 
стереотипів та змінити своє попереднє чорно-біле уявлення про Україну на кольорову мозаїку, 
наповнену цікавими історіями.

MICHAL OŠČIPOVSKÝ (1991) МІХАЛ ОЩІПОВСКІ (1991)

absolvent sociologie a politologie na MU v Brně випускник Факультету соціології та політології Масарикового Університету в Брно
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Během své stáže spojené s výukou českého jazyka a pobytu v Záporoží jsem nahlédl do mentality 
Ukrajinců a způsobu, jak nyní žijí. Především mi je sympatické, že jsou otevření a upřímní, ochotní vám 
říci svůj postoj a názor. Moji studenti na kurzech byli velmi snaživí a přátelští, a to jak k sobě navzájem, 
tak také vzhledem ke mně. A pokud vím z postojů Čechů, s nimiž jsem o zkušenostech s Ukrajinci 
pracujícími v naší republice mluvil, tak vyjadřovali vždy jen pozitivní postoje, zejména z důvodu jejich 
pracovitosti a slušného chování.

Ukrajinci jsou opravdu velmi milí a rovněž velkorysí, pokud k vám chovají sympatie. Příkladem je 
tento můj osobní příběh. Spřátelil jsem se s opravcem obuvi, který měl v kovové, přenosné "buňce" 
svoji dílnu přímo ve vnitrobloku nájemních domů, kde jsem 4 měsíce pobýval. Měl jsem u něho v 
opravě sportovní polobotky a on mi prodřený svršek obou bot vyspravil. Po nějaké době se prodřela 
bota znovu, ale ne v místě jeho opravy. Když jsem si za dva dny před odjezdem ze Záporoží přišel 
pro boty, nechtěl přijmout peníze za opravu! Řekl, že je to jeho "dárek" na rozloučenou se mnou…

Mám ale jeden důležitý postřeh: naprostá většina Ukrajinců (9 z 10) si přeje, aby jejich děti odešly 
studovat a pracovat dál do Evropy, do světa, aby žily v lepších podmínkách. Nejlépe ať tam zůstanou 
dlouhodobě! Kdo ale pak bude mít ono odhodlání změnit k lepšímu Ukrajinu nyní a v nejbližších 
letech?

Під час мого стажування, яке пов’язане з викладанням чеської мови та проживанням у Запо-
ріжжі, я ознайомився з менталітетом українців та їхнім побутом, як вони живуть. Перш за все, 
мені сподобалось, що вони відкриті та чесні, готові вам показати свою точку зору та ставлення. 
Мої студенти на курсах були дуже старанні і доброзичливі, як один до одного, так і щодо 
до мене. І наскільки я знаю з позиції чехів, з якими я говорив про досвід роботи з українцями, 
що працюють у нашій державі, вони завжди висловлювали лише позитивне ставлення, зокрема 
щодо їхньої працьовитості та гідної поведінки.  

Українці справді дуже приємні та щедрі, якщо ви їм симпатизуєте. Прикладом є мій особистий 
досвід. Я потоваришував з чоботарем, який мав майстерню у металевій пересувній будці прямо 
у дворі будинків, де я проживав 4 місяці. Я відніс йому на ремонт спортивні напівчеревики, а він 
відремонтував мені протерті поверхні обох черевиків. За деякий час на взутті знову з’явились 
дірки, але не там, де він ремонтував. Коли я прийшов по взуття  за два дні до від’їзду із Запоріж-
жя, він не хотів брати гроші за ремонт! Сказав, що це його «подарунок» на прощання зі мною…

У мене є одне спостереження: переважна більшість українців (9 із 10) хочуть, щоб їхні діти по-
їхали навчатись або працювати до Європи, у світ, щоб жити у кращих умовах. Найкраще, щоб 
вони там залишились якомога довше! Але хто матиме рішучість змінити Україну на краще зараз 
і в найближчі роки?   

LUKÁŠ ŠIMEK (1957)

ЛУКАШ ШІМЕК (1957)

 biolog, vysokoškolský pedagog, lektor v Záporoží

біолог, викладач університету, викладач чеської мови у Запоріжжі
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Záporoží
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Запоріжжя
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...a mezi tím vším se vine impozantní Dněpr. Pokud někdy budete cestovat po Ukrajině, doporučuji ho 
překročit u Čerkas – ležíte ve vlaku, podíváte se z okýnka a najednou všude kolem vás široko daleko 
voda.

A jací jsou Ukrajinci? Má smysl generalizovat, když mí kyjevští přátelé jsou stejně různí jako ti pražští? 
Snad je situace v zemi trochu zatvrzuje a učí je za něco bojovat. To se zeptejte jich.

K Ukrajině mě přivedl celkový zájem o východní Evropu. Ukrajinu vnímám jako pořád do značné 
míry neobjevený prostor přirozeně navazující na střední Evropu, který v posledních letech prochází 
fascinující společenskou transformací.

...і між цим усім розливається імпозантний Дніпро. Якщо ви коли-небудь подорожуватимете 
Україною, рекомендую вам проїхатись Черкасами: ви лежите у потязі, дивитесь у вікно і раптом 
навколо вас кругом вода. 

А які українці? Чи є сенс узагальнювати, якщо усі мої київські друзі різні, власне, як і празькі? 
Можливо, ситуація в країні їх загартовує і вчить боротися за щось. Запитайте краще їх самих. 

В Україну я потрапив через інтерес до Східної Європи. Україну я сприймаю як досі не розкритий 
простір, який природно пов’язується із Центральною Європою, що за останні роки проходить 
захопливі соціальні трансформації. 

KATEŘINA MATUŠTÍKOVÁ (1992) MICHAL LEBDUŠKA (1990)

КАТЕРЖІНА МАТУШТІКОВА (1992)

МІХАЛ ЛЕБДУШКА (1990)

básnířka, lektorka politický analytik, historik

поетеса, викладачка чеської мови

політичний аналітик, історик
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Ze Lvova jsem se vrátil na chvilku domů, a když začal podzim, už jsem byl na Ukrajině zase, tentokrát 
ve Vinnycji – městě, o kterém jsem vždy musel v Česku vysvětlovat, kde vlastně je. Většinou jsem 
odpovídal, že "tak na půli cesty z Kyjeva do Moldavska". 

Vinnycja je město o velikosti Brna, ale kupodivu působí dojmem, že je to spíš městečko. To hlavně 
asi z pohledu Čecha zvyklého na to, že město je uspořádané hezky do kruhu a když není moc 
velké centrum kolem náměstí, tak to město taky moc velké nebude. Každopádně i to náměstí s 
vodárenskou věží a spoustu dalších míst jsem si tam oblíbil. Učil jsem v takové útulné místnosti v 
knihovně pro děti na Prospektu kosmonavtiv, kde se o všechno stará milá paní Světlana a ostatní 
paní knihovnice. Měl jsem štěstí na super studenty. Většinu z nich tvořili medici, doktoři a sestřičky. 
Vinnycja je totiž vyhlášená svojí lékařskou univerzitou. Však tu taky kdysi žil Nikolaj Pirogov. Díky 
univerzitě potkáte ve městě i spoustu zahraničních studentů, hlavně z Indie a z Nigérie. Aneb 
nejen Kyjev je kosmopolitní. 

V listopadu jsem navštívil hudební festival "Gogolfest", v lednu jsem se šel podívat na "Vodochrešču". 
Vidět, jak spousta lidí čeká frontu, aby si mohla skočit do díry v ledu, je docela zážitek. Často jsem 
jezdil do Kyjeva. Je to jen dvě hodiny vlakem, a i když mám Vinnycju rád, Dněpr ani lávru z ní 
člověk neuvidí. Oblíbeným nočním vlakem jsem se svezl jednou do Oděsy, která je zase něco 
úplně jiného – jako by každé město na Ukrajině byl tak trochu svět sám pro sebe. 

Těším se, že se na Ukrajinu ještě vrátím. Pořád mi ji doma připomínají dárky, které jsem dostal 
na rozloučenou od studentů – hrneček a malá dřevěná bulava, se kterou si připadám jako pravý 
ataman, i když je slepená vteřinovým lepidlem.

На короткий проміжок часу я повернувся зі Львова додому, а коли прийшла осінь, я вже був 
знову в Україні, цього разу у Вінниці – місті, про яке я завжди мав розповідати у Чехії і показувати 
на карті, де воно власне розташоване. Здебільшого я відповідав, що «на півдорозі між Києвом та 
Молдовою». 

Вінниця за розміром як Брно, але, на диво, створює враження скоріш маленького містечка.  Це, 
мабуть, з точки зору чеха, який звик, що місто облаштоване по колу, і якщо центр навколо площі 
не великий, то і місто не буде великим. У будь-якому разі площу з водонапірною баштою та 
багато інших місць я облюбував. Я викладав у затишній бібліотеці для дітей, яка розміщена на 
проспекті Космонавтів, де за все відповідає приємна пані Світлана та інші бібліотекарки. Мені 
пощастило зі студентами. Більшість із них були медиками, лікарями і медсестрами. Вінниця сла-
виться своїм медичним університетом. Тут колись жив Микола Пирогов. Завдяки університету 
ви зустрінете багато іноземних студентів, головним чином з Індії та Нігерії. Тому не лише Київ є 
космополітичним.   

У листопаді я побував на фестивалі «ГОГОЛЬFEST», а у січні пішов подивитись на «Водохреща». 
Бачити натовп людей, який стоїть у черзі, щоб зануритись в ополонку – це неймовірні враження. 
Я часто їздив до Києва. Це лише дві години потягом, і хоч мені подобається Вінниця, з неї не 
побачиш Дніпра чи Лаври. Моїм улюбленим нічним потягом я їздив до Одеси, яка абсолютно 
інша – як власне усі міста України. 

З нетерпінням чекаю повернення в Україну. Вдома про неї мені нагадують подарунки, які я от-
римав від студентів, коли ми прощалися: чашку і малу дерев’яну булаву, з якою я схожий на 
справжнього гетьмана, навіть якщо вона з’єднана клеєм «Момент». 

TOMÁŠ ERHART (1993)

ТОМАШ ЕРГАРТ (1993)

student rusistiky na MU v Brně

 вивчає русистику в Масариковому Університеті в Брно
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O možnosti stáže na Ukrajině jsem se dozvěděl od spolužáka Jakuba Cepníka, o jehož zkušenostech 
se ve sborníku dočtete také. Přijel jsem na letní intenzivní kurz, přidělen mi byl Kyjev.

Kyjev skýtá škálu možností od kultury po opalování na plážích Dněpru. A i přes jeho velikost jsou 
všechny jeho kouty z lektorského bytu skvěle dostupné, neboť je hned u centra a cesta na kteroukoli 
z linek metra nezabere víc než deset minut. Prostorný byt jsem sdílel se skvělými spolubydlícími: 
zkušeným lektorským párem Krystynou a Michalem, vždy ochotnými pomoci a poradit v otázkách 
praktických, i co se týkalo výuky.

Studenti a studentky v obou skupinách byli nejen učenliví, ale také aktivní a během lekcí velmi 
spontánní a s každým z nich jsem měl dobrý, pokud ne rovnou přátelský vztah. Totéž platí i o 
děvčatech z kanceláře, kam jsem se během pauz chodil notně posilnit espresem, někdy dvojitým.

Loučení s Kyjevem nebylo snadné, a to zejména kvůli lidem výše zmíněným. Poslední lekci s jednou 
ze skupin jsme završili šaurmou (ukrajinskou obdobou kebabu) a zpěvem ukrajinské národní hymny 
kolektivně impromptu přeložené do češtiny.

Pevně věřím, že s některými se potkám v Praze – o splnění jazykových zkoušek a přijetí na univerzity 
do Čech u našich studentů nepochybuji.

Про можливість стажування в Україні я дізнався від одногрупника Якуба Цепніка, про досвід 
якого ви зможете також прочитати. Я приїхав на літній інтенсивний курс до Києва. 

Київ пропонує різноманітні можливості: від культурних заходів до засмагання на пляжах 
Дніпра. І, незважаючи на його розміри, усі куточки чудово видно з квартири лекторів, яка 
розташована у центрі міста, і дорога до будь-якої станції метро не займе більше 10 хв. У квартирі 
я проживав з чудовими сусідами: досвідченою лекторською парою Христиною та Міхалом, які 
завжди готові допомогти і порадити щодо практичних чи освітніх питань.  

Студенти обох груп були не лише здібні, але також активні і впродовж лекції досить спонтанні. 
З кожним із них я мав хороші стосунки, навіть дружні. Це саме стосується і дівчат в офісі, куди я 
ходив у перервах між лекціями, щоб випити чашечку еспресо, іноді подвійне. 

Прощання із Києвом не було простим, особливо через вищезгаданих людей. Останню лекцію 
в одній із груп ми закінчили шаурмою (це український варіант кебаба) та співом українського 
національного гімну, колективно імпровізованого перекладу на чеську мову. 

Я вірю, що з деякими із них я обов’язково зустрінусь у Празі і не сумніваюсь, що наші студенти 
успішно складуть мовний іспит із чеської та вступлять до університетів Чехії.

VOJTĚCH PETŘÍČEK (1994) ВОЙТЄХ ПЕТРШІЧЕК (1994)

lektor викладач чеської мови
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Na svou první stáž do Kyjeva jsem jela v roce 2015. Ukrajina mě nadchla, a já se od té doby každý rok 
vracím pro svou pravidelnou dávku autenticity. Opravdovost, kterou země směrem na západ vyměnily 
za pokrok, luxus, pohodlí a vysokou životní úroveň, je totiž jedna z nejvýraznějších charakteristik 
Ukrajiny, která nakonec každého cestovatele pohltí a odmění. 

Vždy jsem přijížděla v září. Za ten rok se toho pokaždé hodně změnilo a já jsem mohla porovnávat. 
V roce 2015 byla pachuť Majdanu přítomna v každém druhém slově, o to více autentické 
byly prožitky a gesta Ukrajinců. Elegantní dáma si k modré halence oblékala žlutou sukni, všude 
se prodávaly bikolóry a mikiny s tryzubem. Po letech už jsou tyto projevy méně výrazné, ale stále 
přežívají a Ukrajinci a Ukrajinky umějí své vyšívanky nosit opravdu hrdě. A i když Majdan už není 
nejčastěji skloňovaným slovem, Ukrajinci nezapomínají. 

Líbí se mi jejich hrdost, ale ještě raději mám jejich přátelskost a srdečnost. Kromě toho se mi zdá, že 
lidé jsou tam velmi krásní. Možná to souvisí s tou nezhýčkaností, z níž pak vyrůstají krásní a rovní lidé. 
Jen stále nerozumím tomu, jak v zemi s tak rovnými lidmi může existovat tolik pokřivené byrokracie 
a korupce. 

Ukrajinská města jsou zvláštní už tím, že je každé úplně jiné, každé má svou duši, svůj charakter. Nikdy 
nemůžete říct, že jste poznali Ukrajinu, i kdybyste tam prožili celé roky, pokud jste setrvali na jednom 
místě. (A vzhledem k tomu, že Ukrajinci si stále příliš nezvykli cestovat ani po vlastní zemi, nevím, 
zda vůbec oni sami dokážou docenit krásy Ukrajiny a vlastně i sebe samotné.) Ukrajina je stále zemí 
kontrastů a její regiony jsou rozmanité, takže dokud jste nepoznali kontrasty, nepoznali jste Ukrajinu.

Ukrajina je jediná "cizí" země, kde se necítím jako cizinec a kde jsem doma. Je to můj druhý domov, 
moje stará známá, která mě sice stále umí překvapit, ale ještě mě nestihla nikdy zklamat. 

Я поїхала до Києва на своє перше стажування у 2015 році. Україна мене надихнула, і відтоді я 
щороку повертаюся по свою регулярну дозу української своєрідності. Справжність, яку західні 
країни обміняли на прогрес, розкіш, комфорт та високий рівень життя, є однією з найбільш 
виразних характеристик України, яка з часом охопить і нагородить кожного мандрівника.

Я завжди приїздила сюди у вересні. За цей рік багато чого змінилося, і мені вдалося зробити 
певні порівняння. У 2015 році присмак Майдану був присутній у кожному другому слові, тим 
своєріднішими були переживання та жести українців. Елегантна жінка вдягала жовту спідницю 
до своєї синьої блузки, скрізь продавалися двоколірні прапори та кофти з тризубами. Кількома 
роками потому ці прояви стали менш виражені, але вони все одно присутні: українці та українки 
вміють носити свої вишиванки зі справжньою гордістю. І хоча Майдан – вже не найбільш 
відмінюване слово, українці не забувають.

Мені подобається їхня гордість, але ще більше подобається те, що вони дружелюбні та сердечні. 
Крім того, мені здається, що там люди дуже красиві. Можливо, це має стосунок до тих суворих 
обставин, з яких виростають прекрасні та рівні між собою люди. Я просто досі не розумію, як 
може існувати настільки спотворена бюрократія та корупція в країні з такими рівноправними 
людьми.

Українські міста особливі тим, що всі вони абсолютно різні, у кожного своя душа, свій характер. 
Ніколи не можна сказати, що ви знайомі з Україною, навіть якщо ви жили там роками, якщо ви 
весь час були лише в одному місці (а оскільки українцям досі дуже незвично подорожувати 
своєю власною країною, я не знаю, чи зможуть вони взагалі оцінити красу України та самих 
себе). Україна залишається країною контрастів, її області дуже  різноманітні, тож поки ви не 
знайомі з цими контрастами, ви не знайомі з нею.

Україна – це єдина «іноземна» країна, де я не почуваюся чужинкою і де я вдома. Це мій другий 
дім, моя давня знайома, яка досі може мене здивувати, але жодного разу не змогла розчарувати.

MARKÉTA POLEDNÍKOVÁ (1993) МАРКЕТА ПОЛЕДНІКОВА (1993)
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Moje první sblížení s ukrajinskou kulturou proběhlo přibližně před třemi lety, kdy jsem jela z Brna do 
Popradu ukrajinským autobusem "Lubjano Trans" (trasa Praha – Užhorod). Když řidič autobusu dával 
moji krosnu do prostoru, kde v RegioJetu bývá tradičně toaleta, protože místo pro zavazadla bylo 
plné, přesvědčilo mě to, že tato cesta bude zhmotněným magickým realismem. A nemýlila jsem se! 
Došla jsem ke svému sedadlu a zjistila, že je obsazené. Člověk, který tam seděl, měl stejnou místenku 
jako já. Naštěstí bylo místo hned v další řadě, kde se mě humorný spolusedící zeptal: "Jedete pracovat 
na Ukrajinu?" – což rozesmálo polovinu cestujících a vyrazili jsme směr Slovensko. V televizi běžela 
ukrajinská telenovela, které jsem rozuměla asi tak z jedné třetiny, ale byla jsem nadšená za jazykový 
kurz zdarma. Po několika minutách začala kolovat vodka, kterou jeden z cestujících stačil rozbít, než 
doputovala do zadní části autobusu. Škoda. Protože byl prosinec a venku mrzlo, druhý řidič vařil na 
požádání čaj ve varné konvici, umístěné na palubní desce uprostřed autobusu, kde si také lidé nabíjeli 
ve velké prodlužovačce mobilní telefony (to by se od Brna na západ stát nemohlo). V mezizastávkách 
hrála z rádia ukrajinská dechovka, kterou si prozpěvovaly bábušky v tradičních vzorovaných šátcích a 
mě to všechno naplňovalo zvláštním a intenzivním pocitem radosti a štěstí. Cítila jsem se jako doma 
a zároveň to bylo jiné, až mě v Popradu mrzelo, že vystupuji (jako jediná) a nepokračuji do Užhorodu.

Na Ukrajinu jsem poprvé přijela až v lednu 2020, seznámila jsem se se spoustou milých lidí, zažila 
nespočet kulturních a gastronomických zážitků, byla unešená atmosférou pravoslavných chrámů, 
dojatá splněním literárního snu (prohlídka Bulgakovova muzea) a nechápala jsem, proč jsem tady až 
teď? Už vím, že Ukrajina bude stále v mém srdci.

Моє перше знайомство з українською культурою відбулося близько трьох років тому, коли я 
їхала з Брно до Попрада українським автобусом «Лубяно Транс» (маршрут Прага – Ужгород). 
Коли водій автобуса поклав мій рюкзак до ніші, де у RegioJet зазвичай була розміщена вби-
ральня, оскільки багажний відсік був заповнений, це остаточно переконало мене в тому, що ця 
подорож буде втіленим у життя магічним реалізмом. І я не помилилась! Я знайшла своє місце і 
з’ясувала, що воно вже зайняте. Чоловік, який там сидів, мав такий самий номер сидіння, як і я. На 
щастя, вільне місце знайшлося в наступному ряду, де мій сусід жартівливо запитав мене: «Їдете 
працювати до України?» – це питання викликало сміх у половини пасажирів, і ми вирушили до 
Словаччини. На телеекранах крутили українську мильну оперу, з якої я розуміла приблизно на 
третину, але мене надихнув цей безкоштовний мовний курс. Через кілька хвилин з рук в руки 
почала передаватись пляшка горілки, яку один з пасажирів ненароком розбив, перш ніж вона 
встигла дістатися до задньої частини автобуса. Шкода. Оскільки був грудень і надворі було мо-
розно, другий водій кип’ятив воду в електрочайнику, який стояв на приладовій панелі посеред 
автобуса, де люди також заряджали мобільні телефони у великому подовжувачі (на захід від 
Брно нічого подібного й бути не могло), і на замовлення заварював чай. На проміжних зупинках 
з радіо грав український духовий оркестр, якому підспівували бабусі в хустках з традиційними 
орнаментами, і все це наповнювало мене дивним та сильним почуттям радості й щастя. Я почу-
валася, як удома, але водночас з тим все було інакше, в Попраді я навіть засмутилася, що єдина 
маю залишити автобус, і не поїду далі аж до Ужгорода.

Я вперше відвідала Україну в січні 2020 року, познайомилася з багатьма приємними людьми, 
отримала незліченну кількість культурних та гастрономічних вражень, мене вразила атмосфера 
православних храмів, я зворушена здійсненням своєї літературної мрії (екскурсія до музею Бул-
гакова) і не могла зрозуміти, чому я потрапила сюди тільки тепер? Але я вже знаю, що Україна 
завжди буде в моєму серці.

PETRA ANTALOVÁ (1992) ПЕТРА АНТАЛОВА (1992)

knihovnice бібліотекарка

2019
Kyjev

2019
Київ
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V době mého přemítání nad volbou vysoké školy se Ukrajina objevovala v médiích na denním pořádku, 
protože to bylo v období těsně po Euromajdanu, anexi Krymu a začátku války na Donbase. Do toho 
jsme na ZSV dostali učitelku, která měla s pomocí na frontě vlastní zkušenosti, a od ní a různých hostů 
besed jsme slýchali autentická svědectví o Ukrajině ve válce. A najednou to, co by se před pár lety 
mohlo zdát jako rozmařilý nápad bez opodstatnění, se začalo jevit naprosto logicky. Evropě (a mně) 
začalo docházet, jak moc je Ukrajina strategický a zajímavý region, a tak jsem si podala kromě historie 
přihlášku taky na ukrajinistiku.

Potom následoval jeden šílený holčičí roadtrip na trase Lvov-Oděsa-Tiraspol-Kišiněv-Kyjev-Karpaty, 
na němž jsme si s kamarádkami ověřily, že některé zážitky vám prostě Česko nebo západní Evropa 
neposkytnou. Do Karpat jsem se s jinou partou lidí vypravila o rok později ještě jednou a byla jsem si 
čím dál víc jistá.

A ještě o rok později jsem, už jako studentka FF UK, odjela (původně) na semestr do Lvova. Chtěla 
jsem kombinovat studium na místní univerzitě a učení češtiny jakožto lektorka Českého centra. 
Představovala jsem si posedávání u kávy na Plošče Rynok a četbu Ivana Franka z ošoupaného 
antikvariátního vydání, ale nakonec jsem zažila spíš přípravu Lvova na COVID-19 a překvapivé 
restrikce, stylem podobně impulzivní a nahodilé jako ty v Česku. Potom jsem taky téměř ze dne na 
den musela Lvov opustit a začít své studenty vyučovat přes videokonference.

Vím ale jistě, že mě tato země plná ukrajinštiny i ruštiny, evropskosti i postsovětskosti, patosu i 
surovosti a Ševčenků i Banderů jenom tak nepustí, a že to, co jsem nestihla během tohoto divného 
jara, si budu chtít ještě plnými doušky vynahradit.

В той час, коли я розмірковувала над вибором університету, Україна постійно з’являлась у що-
денних новинах: тоді теми Євромайдану, анексії Криму та початку війни на Донбасі були най-
більш актуальні. До того з предмету «Основи суспільних наук» у нас була вчителька, яка мала 
власний досвід допомоги на фронті, і ми чули справжні свідчення про Україну під час війни від 
неї та різних гостей наших дискусій. І раптом те, що кілька років тому могло здатися необґрун-
тованою марнотратною ідеєю, тепер постало цілком логічним. Європа (і я також) почала усві-
домлювати, наскільки стратегічно важливим та цікавим регіоном є Україна, тому, окрім історії, я 
подала документи на українознавство.

Після цього відбулася шалена дівоча подорож маршрутом Львів-Одеса-Тирасполь-Кишинів- Ки-
їв-Карпати, де ми з подругами впевнились у тому, що деякий досвід просто неможливо отримати 
в Чехії чи Західній Європі. Через рік я з іншою групою людей поїхала у Карпати, і чим далі, тим 
більше переконувалася в цьому.

А ще через рік, вже будучи студенткою філософського факультету Карлового університету, я на 
семестр (спочатку) поїхала до Львова. Я хотіла поєднати навчання в місцевому університеті та 
викладання чеської мови у ролі лекторки в місцевому Чеському центрі. Уявляла собі, як сидітиму 
за чашкою кави на площі Ринок та читатиму потерте антикварне видання творів Івана Франка, 
але замість цього я стала очевидцем підготовки Львова до COVID-19 та несподіваних обмежень, 
подібних у своїй імпульсивності та непевності до тих, які запровадили у нас у Чехії. Після того я 
також була змушена майже з дня на день залишити Львів і почати навчати своїх студентів через 
відеоконференції.

Але я впевнена, що ця країна, сповнена української та російської мов, європейськості та постра-
дянськості, пафосу та суворості, Шевченків та Бандер, не відпустить мене просто так, і що я 
захочу повністю надолужити все те, що не встигла зробити цієї дивної весни.

KLÁRA TRÁVNÍČKOVÁ (1999)

КЛАРА ТРАВНІЧКОВА (1999)

studentka ukrajinistiky na FF UK v Praze

вивчає україністику в Карловому Університеті

2020
Lvov

2020
Львів
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České centrum Kyjev, 2014
Чеський центр у Києві, 2014
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MÍSTO 
 

Stromy už odešly 

Ani domu 

Nezabráníš letět 

Rozhodne-li se 

Přestat být domem 

O co se opřít 

Když se čas 

Rozběhne nazpátek 

МІСТО 
 

Дерева пішли вже

Та й домові

Летіти не заборониш

Якщо він вирішить

Перестати бути домом

На що спертися

Коли час

Побіжить назад

IRENA DOUSKOVÁ (1964)

ІРЕНА ДОУСКОВА (1964)

spisovatelka

письменниця

K: Davide, nemáš nějakej nápad, co napsat o té 
Ukrajině?

D: To teda nemám, se zeptej Julie, ta má nápadů 
vždycky plno.

K: Julinko, pojď sem. Víš, co to je Ukrajina?

J: To vím, Ukrajina je takový město.

K: A jak to město vypadá?

J: Je obrovský, je tam hodně mlhy a Ukrajina se 
to jmenuje, protože je napůl ukrojený.

K: Jak ukrojený?

J:  Byla zeměkoule, přišel obr a vyřízl z toho 
misku.

K: A proč?

J: To já nevím, to ví ten obr.

K: A jací tam jsou lidi?

J: Napůl hnědí a napůl těloví.

K: To je nějaká blbost, ne?

J: Tak se tam jeď podívat sama, mají dvě barvy.

K: Já se tě ptám vážně, nevymýšlej blbosti.

J: A proč to chceš vědět?

K: Mám jim něco vzkázat.

J: Tak jim vzkaž, že mám hlad.

 

K = Kateřina Šedá
D = David Ondra
J = Julie, 6 let

К: Давіде, ти не знаєш, що можна було б написати 
про Україну?

Д: Не знаю, запитай у Юлії, у неї завжди повно ідей.

К: Юлінко, йди-но сюди. Ти знаєш, що таке Україна?

Ю: Знаю, Україна – це таке місто.

К: І яке воно, це місто?

Ю: Величезне, там багато туману і воно називається 
Україна, тому що воно наполовину відкраяне.

К: Як відкраяне?

Ю: Була земна куля, потім прийшов велет і вирізав з 
неї миску.

К: Чому?

Ю: Цього я не знаю, це знає той велет.

К: А які там люди?

Ю: Наполовину коричневі, наполовину тілесного 
кольору.

Ю: Це якась дурниця, хіба ні?

Ю: То поїдь туди сама, подивишся, вони двох 
кольорів.

К: Я тебе серйозно питаю, не вигадуй дурниць.

Ю: А чому ти хочеш про це знати?

К: Бо маю їм щось переказати.

Ю: То перекажи їм, що я хочу їсти.

К = Катержіна Шеда
Д = Давід Ондра
Ю = Юліє, 6 років

KATEŘINA ŠEDÁ (1977)

КАТЕРЖІНА ШЕДА (1977)

výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální 
architektuře

художниця, організаторка гепенінгів, займається 
соціальною архітектурою 
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JIŘÍ KOVÁŘ (1961)

ЇРЖІ КОВАРЖ (1961)

VÝCHOD–ZÁPAD (EVROPY) VŽDY DÁVAL 
PROSTOR K ZAMYŠLENÍ,

UKRAJINA JE KRÁSNÁ, ČISTÁ, 
NEZAPOMENUTELNÁ. PŘÍRODA, 
LIDÉ, ÚCTA, VZTAHY, TRPĚLIVOST                                 
A POROZUMĚNÍ.

UCHOPTE TENTO NÁROD ZA RUKU                      
A UCÍTÍTE JEHO JMĚNÍ.

СХІД – ЗАХІД (ЄВРОПИ) ЗАВЖДИ ДАВАВ 
ПРОСТІР ДЛЯ МИСЛЕННЯ,

УКРАЇНА ГАРНА, ЧИСТА, НЕЗАБУТНЯ. 
ПРИРОДА, ЛЮДИ, ПОВАГА, СТОСУНКИ, 
ТЕРПІННЯ І РОЗУМІННЯ.

ХАПАЙТЕ ЦЕЙ НАРОД ЗА РУКУ –                       
ВИ ВІДЧУЄТЕ, ЩО ЙОМУ НАЛЕЖИТЬ.

podnikatel ze Lvova

 підприємець зі Львова

MILAN VANĚČEK (1985) МІЛАН ВАНЄЧЕК (1985)

cestovatel мандрівник

UKRAJINA + JÁ 

PŘED REVOLUCÍ:

Ukrajina + já = stereotyp;

stereotyp = ukrajinští dělníci v ČR + úplatky + 
milice + mafie + ukrajinština ≈ ruština

REVOLUCE:

Ukrajina + já = zájem1 + zájem2;

zájem1 = aktuální události = nesouhlas + boj + 
vytrvalost + země ve vašich rukou + Ukrajina ≠ 
Rusko

zájem2 = historie + kultura

MOJE NÁVŠTĚVA:

Ukrajina + já = pohostinnost + přátelství + pomoc 
+ naděje + touha + cesta ke změně

VZPOMÍNKY:

Ukrajina + já = svébytná Ukrajina = mladí aktivní 
lidé + zájem o veřejné věci a prostor + ukrajinská 
hrdost + ukrajinská odvaha

VÍRA:

Víra + já = víra v lepší Ukrajinu

Sláva Ukrajině!

УКРАЇНА + Я 

ДО РЕВОЛЮЦІЇ

Україна + я = стереотип

Стереотип = українські робітники в ЧР + 
хабарі + міліція + мафія + українська мова ≈ 
російська мова

РЕВОЛЮЦІЯ

Україна + я = інтерес1 + інтерес2

інтерес1 = актуальні події = незгода + боротьба 
+ наполегливість + країна в ваших руках + 
Україна ≠ Росія

інтерес2 = історія + культура

МІЙ ПРИЇЗД

Україна + я = гостинність + дружба + допомога 
+ надія + бажання + шлях до змін

СПОГАДИ

Україна + я = своєрідна Україна = молоді 
активні люди + інтерес до громадських справ 
і простору + українська гордість + українська 
мужність 

ВІРА

Віра + я = віра в кращу Україну

Слава Україні!
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TVÁŘ 
 

Ukrajinka spala stočená,

jako ten,

kdo umí šetřit místem a teplem.

Snad i snem.

Teď už zase sedí.

Skvrna v její tváři

vypadá jako stáří,

svědivý ekzém z dětství,

propuklá horečka,

skrývaný pláč.

Nebo jen otisk sedadla

mezinárodního rychlíku,

svištícího

nekonečnou plání

a němými rákosinami.

ОБЛИЧЧЯ 
 

Українка спала зіщулена,

як той,

хто вміє берегти місце й тепло.

Мабуть, і сон.

Тепер вона знову сидить.

Пляма в неї на лиці

схожа на стару,

сверблячу екзему з дитинства,

несподівану лихоманку,

прихований плач.

Чи просто слід від сидіння

міжнародного потяга,

що летить

нескінченною рівниною

і німим очеретинням.

PETR HRUŠKA (1964)

ПЕТР ГРУШКА (1964)

básník, literární historik

поет, історик літератури
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PETR STANČÍK (1968)

ПЕТР СТАНЧІК (1968)

spisovatel

письменник
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TARAS PROCHASKO: Víte, čeho se bojím? 
Ale strašně! Stáří… Že budu starý!

RADKA DENEMARKOVÁ: Ne… Já se bojím 
života.

TARAS PROCHASKO: Proč?

RADKA DENEMARKOVÁ: Spíš lidí.

TARAS PROCHASKO: Lidí?

RADKA DENEMARKOVÁ: Všechno zlo 
pochází od nich.

TARAS PROCHASKO: A taky všechno dobro. 
Pojďme se na to napít.

Rozhovor dvou spisovatelů. Zaslechnutý ve 
Lvově roku 2015.

ТАРАС ПРОХАСЬКО: Знаєте, чого я боюся? І дуже 
сильно!… Старіння… Того, що я буду старим!

РАДКА ДЕНЕМАРКОВА: Ні… Я боюся життя.

ТАРАС ПРОХАСЬКО:  Чому?

Радка Денемаркова: Скоріше, людей.

ТАРАС ПРОХАСЬКО: Людей?

Радка Денемаркова: Все зло іде від них.

ТАРАС ПРОХАСЬКО:  Але і все добро. Ходімо 
вип’ємо за це.

Розмова двох письменників. Почуто у Львові в 2015 
році

RADKA DENEMARKOVÁ (1968)

РАДКА ДЕНЕМАРКОВА (1968)

spisovatelka, historička, scenáristka, 
překladatelka

письменниця, історикиня, драматургиня, 
перекладачка 

YVETTA ELLEROVÁ (1961) ІВЕТТА ЕЛЛЕРОВА (1961)

terapeutka, zpěvačka a skladatelka терапевтка, співачка та авторка музичних творів

… (BEZ NÁZVU)
Vešla jsem do kostela
jako do jeho těla
vstupními dveřmi
z nohou šel chlad
lidské vůle
v hlavě byl oltář
s očima Krista
bez zlata
v místě hlasivek
stál
nezpíval
jen kázal
Ještě že
nemáme pohlaví v krku
to by se v pravdě život nerodil

… (БЕЗ НАЗВИ)
Я увійшла у храм
неначе в його тіло
вхідними дверима
від ніг віяло холодом
людських бажань
у голові – вівтар
з очима Христа
без позолоти
на місці голосових зв‘язок
стояв
не співав
тільки проповідував
Добре що
стать визначається не в горлі
бо життя б у правді не родилося.

DÍTĚ VIDÍ
skrz bordel v ulici
rozříznutý měsíc
"Maminko, trápí se, když je ho půl?"
Pohladím jeho něhu.
Bojím se
že doroste
a nikdy nebude celý
jako Teď
když se ptá:
"Říkáte nám pravdu?"
 

ДИТИНА БАЧИТЬ
через безлад на вулиці
покраяний місяць
«Мамо, це зле, коли його половина?»
Гладжу його ніжність.
Боюся
він виросте
але ніколи не стане повним
як-от Зараз
коли питає:
«Ви кажете нам правду?»

 

DOMA
Bez souvětí
holý svět
smýká lži po smradu města
Ticho
jak by svatí byli z těsta
usni matko ucamraná
na sv. Babrmana
bude mžít
až bude chtít
něžnost
tu zbořenou pevnost
postavit
na dvě runy
do hrudi
zazpíváš

ВДОМА
Без підрядних
голий світ
кидає брехнею у сморід 
міста
Тиша
якби святі були із тіста
засинай мамо розпатякана
в день святого Бабрмана
буде мрячити
коли заманеться
ніжність
цю зруйновану фортецю
поставити на двох рунах
на грудях
заспіваєш
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Lidé, kteří přispěli svými texty do sborníku, jsou Češi, kteří přijali pozvání Českého centra a přijeli na 
Ukrajinu s různými cíli. Mnozí z nich jsou lektoři, kteří vyučovali češtinu a kteří strávili na Ukrajině 
několik měsíců (většinou dva až pět a někteří dokonce opakovaně). Velkou skupinu tvoří umělci, 
jejichž texty jsme rozdělili ještě do několika kategorií podle žánru. O své postřehy se podělili také 
vědci, diplomaté, zástupci vysokých škol, podnikatelé, politici, lékaři... Ti většinou strávili v některém 
z měst několik málo dní. 

Možná právě proto, že někteří přijíždějící strávili na Ukrajině tak málo času, jejich vyprávění mnohdy 
dominuje pasáž o tom, jak překračovali hranice. Kdo alespoň jednou tuto cestu absolvoval pozemní 
dopravou, dokáže si představit, kolik času a úskalí je nutné přetrpět na překonání této "překážky". 
Spolu s nemalou vzdáleností, kterou je potřeba urazit autem, autobusem nebo vlakem, se tak čas 
strávený cestováním a překračováním hranic stal významnou položkou itineráře těchto krátkých 
pobytů. A i když se to na první pohled nemusí zdát, tohle téma je vlastně velmi důležité, protože 
je symbolické. Ten přechod hranic o mnohém vypovídá, ta hranice není jen bariérou mezi dvěma 
územími, ale i mezi jazyky a kulturami. Není nepřekonatelná, jak tito čeští dobrodruzi ukázali, ale 
je třeba vynaložit nějaké úsilí na její zdolání. A to je to, co musíme udělat pro interkulturní dialog – 
nevzdávat se, vynakládat úsilí a hlavně neusínat na vavřínech. Nenechat se ukolébat tím, že jsme přece 
všichni Slované, že si docela rozumíme i bez překladatele, že jsme si blízcí. Je potřeba hledat i to, v 
čem si blízcí nejsme, a snažit se to pochopit, jinak doplatíme na své stereotypní myšlení. Překročení 
hranic zkrátka není zadarmo.

Velký dík patří všem, kteří se nezalekli dlouhé cesty do "země, kde je válka", kteří přetrpěli hraniční 
kontroly – ať už věděli předem, co je čeká, nebo neměli o tomto martyriu nejmenší tušení; zkrátka 
všem, kdo udělali ten krok ke vzájemnému poznání a k boření mýtů a kdo se nespokojili s obrázkem 
Ukrajiny, jaký nám servírují média. Ve sborníku je, myslím si, vidět, že za svou nezištnou snahu byli 
odměněni zkušenostmi, ale také vřelým a přátelským přijetím nejen ze strany Českého centra, ale 
především ze strany Ukrajinců, protože ti mají nás Čechy v oblibě.

MARKÉTA POLEDNÍKOVÁ

poznámka redaktorky

Люди, відгуки яких у результаті увійшли до складу збірки – це чехи, які прийняли запрошення 
від Чеського центру та приїхали до України з різними цілями. Багато з них – це лектори, які ви-
кладали чеську мову і кілька місяців мешкали в Україні (зазвичай від двох до п’яти, і деякі з них 
поверталися знову). Також велика кількість гостей – це митці, відгуки яких ми за жанром поді-
лили на декілька категорій. Вчені, дипломати, представники університетів, бізнесмени,  політи-
ки та лікарі також поділилися своїми спостереженнями. Зазвичай вони проводили кілька днів в 
якомусь із міст. 

Можливо, тому що деякі гості провели в Україні так мало часу, в їхніх розповідях часто пере-
важає сюжет про те, як вони перетинали кордон. Кожен, хто хоча б раз здійснив цю подорож 
наземним транспортом, може уявити, скільки часу і труднощів потрібно для подолання цієї «пе-
решкоди». Разом із значною відстанню, яку доводилось проїхати автомобілем, автобусом чи по-
тягом, час, витрачений на подорож та перетин кордону, також став важливим пунктом перебігу 
цих короткочасних поїздок. І хоча, на перший погляд, може здатись інакше, ця тема насправді 
дуже важлива, оскільки вона є символічною. Процес перетину кордону багато про що говорить: 
він є не лише бар‘єром між двома територіями, але також між мовами та культурами. Кордон не 
є нездоланним, як показали ці чеські авантюристи, але необхідно докласти певних зусиль, щоб 
з ним упоратись. І це те, що нам потрібно зробити для міжкультурного діалогу – не здаватися, 
докладати зусиль і, головне, не зупинятись на досягнутому. Не дозволяти тим фактам, що ми всі 
слов’яни, що ми цілком можемо порозумітись навіть без перекладача, що ми близькі, заколисати 
свою рішучість. Нам треба шукати ще й те, що неблизьке для нас, і намагатися це зрозуміти, бо 
інакше ми поплатимось за своє стереотипне мислення. Якщо коротко – подолання кордонів 
ніколи не безкоштовне.

Щира подяка всім, хто не побоявся довгої дороги до «країни у стані війни», хто витримав при-
кордонний контроль – хтось заздалегідь знав, що їх очікує, інші ж не мали й гадки про ці муки; 
коротше кажучи – всім, хто зробив крок на шляху до пізнання один одного та розвіяння міфів, 
і хто не був задоволений образом України, який нам подають у ЗМІ. Я думаю, в збірці буде по-
мітно, що за свої самовіддані зусилля вони були винагороджені  безцінним досвідом, а також 
теплим і доброзичливим ставленням не лише з боку Чеського центру, а передусім, з боку укра-
їнців, тому що ми, чехи, їм справді подобаємось.

МАРКЕТА ПОЛЕДНІКОВА

примітка редакторки
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Айваз Міхал / Michal Ajvaz 

Анталова Петра / Antalová Petra 

Антонова Барбора / Antonová Barbora 

Ауер Радован / Auer Radovan 

Бабка Лукаш / Babka Lukáš 

Баштан Анна / Anna Baštan 

Бендл Ян / Bendl Jan 

Бенешова Зденька / Benešová Zdeňka 

Бистршічан Іво / Bystřičan Ivo 

Блага Владіслав / Bláha Vladislav 

Блатна Буркало Деніса / Blatná Burkalo Denisa 

Боднар Войтєх / Bodnár Vojtěch 

Борковец Петр / Borkovec Petr 

Білковська Ярміла / Bílkovská Jarmila 

Ванєчек Мілан / Vaněček Milan 

Ванєчкова Ленка / Vaněčková Lenka 

Вацек Мілош / Vacek Miloš 

Ведрал Якуб / Vedral Jakub 

Венґларжова Елішка / Venglařová Eliška 

Веселий Карел / Veselý Karel 

Вибірал Бржетіслав / Vybíral Břetislav 

Власакова Зузана / Vlasáková Zuzana 

Вондра Александр / Vondra Alexandr 

Врбкова Ева / Vrbková Eva 

Віктора Матіаш / Viktora Matyáš 

Гамжа Ярослав / Hamža Jaroslav 

Гейкалова Маркета / Hejkalová Markéta 

Гешлова Юліана / Höschlová Juliana 

Годінська Кнапова Адела / Hodinská Knapová Adéla 

Голлан Матєй / Hollan Matěj 

Гондлова Елішка / Hondlová Eliška 

Граділек Адам / Hradilek Adam 

Грушка Петр / Hruška Petr 

Гільшер Марек / Hilšer Marek 

Ґабрішова Зузана / Gabrišová Zuzana 

Ґазукіна Катержіна / Gazukina Kateřina

Ґлоґар Мартін / Glogar Martin 

Ґольдфлам Арношт / Goldflam Arnošt 

Денемаркова Радка / Denemarková Radka 

Доржічак Віктор / Dořičák Viktor 

Доускова Ірена / Dousková Irena 

Еллерова Іветта / Ellerová Yvetta 

Ергарт Томаш / Erhart Tomáš 

Ернест Адам / Ernest Adam 

Забранський Давід / Zábranský David 

Загорнадська Ева / Záhornadská Eva 

Зеленкова В’єра / Zelenková Věra 

Змекова Бара / Zmeková Bára 

Їлкова Луціє / Jílková Lucie 

Каба Франтішек / Kába František 

Калічінська Ева / Kaličinská Eva 

Квапіл Робін / Kvapil Robin 

Клеґа Філіп / Klega Filip 

Кобза Ондржей / Kobza Ondřej 

Коварж Їржі / Kovář Jiří 

Коларжова Міріам / Kolářová Miriam 

Колмачка Павел / Kolmačka Pavel 

Комарек Станіслав / Komárek Stanislav 

Конечний Давід / Konečný David 

Коцоур Ян / Kocour Jan 

Кратохвілова Анна / Kratochvílová Anna 

Кроупа Матєй / Kroupa Matěj 

Кружік Ріхард / Kružík Richard 

Куна Карел / Kuna Karel 

Кундра Ондржей / Kundra  Ondřej 

Кунецький Їржі / Kunecký Jiří 

Кута Лукаш / Kuta Lukáš 

Кучова Марцела / Kučová Marcela 

Кіндлерова Ріта / Kindlerová Rita 

Лаврік Сільвестр / Lavrík Silvester 

Лайтґеб Шімон / Leitgeb Šimon 

Ландерґотт Калвінська Петра / Landergott 
Kalvínská Petra 

Лебдушка Міхал / Lebduška Michal 

Лінгарт Патрік / Linhart Patrik 

Маxачова Ленка / Machačová Lenka 

Малієвський Іґор / Malijevský Igor 

Маняс Далібор / Maňas Dalibor 

Марклова Анна / Marklová Anna 

Матуштікова Катержіна / Matuštíková Kateřina 

Монтаґова Крістіна / Montagová Kristýna 

Моравек Владімір / Morávek Vladimír 

Мотил Іван / Motýl Ivan 

Міка Матіаш / Míka Matyáš 

Міклінова Ґаліна / Miklínová Galina 

Навратіл Ян / Navrátil Jan 

Новак Мартін / Novák Martin 

Окамура Осаму / Okamura Osamu 

Окнехт Мартін / Ocknecht Martin 

Орлова Яна / Orlová Jana 

Ощіповскі Міхал / Oščipovský Michal 

Панкова Ленка / Pánková Lenka 

Пеняс Їржі / Peňás Jiří 

Петршічек Войтєх / Petříček Vojtěch 

Платцова Маґдалена / Platzová Magdaléna 

Плацак Петр / Placák Petr 

Поланскі Ілона / Polanski Ilona 

Поледнікова Маркета / Poledníková Markéta 

Прінц Міхал / Princ Michal 

Райнер Мартін / Reiner Martin 

Раушерова Ніколь / Rauscherová Nicole 

Ржегоржік Павел / Řehořík Pavel 

Ржегоржікова Луціє / Řehoříková Lucie 

Ржезнічек Ян/ Řezníček Jan 
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Рихлік Бржетіслав / Rychlík Břetislav 

Розаліє Кладошова Тереза / Rosalie Kladošová 
Terеza 

Рубашова Татяна / Rubášová Taťána 

Рубец Марек / Rubec Marek 

Ружічка Томаш / Růžička Tomáš 

Рузяк Павел / Ruzyak Pavel 

Санжа Сергій / Sanža Serhij 

Севрук Олексій / Sevruk Alexej 

Семотамова Тереза / Semotamová Tereza 

Скларж Марек / Sklář Marek 

Словакова Андреа / Slováková Andrea 

Смутна Мартіна / Smutná Martina 

Содомка Мартін / Sodomka Martin 

Соучек Ян / Souček Jan 

Срб Ондржей / Srb Ondřej 

Станчік Петр / Stančík Petr 

Стейскал Їржі / Stejskal Jiří 

Стелібська Александра / Stelibská Alexandra 

Стерец Павел / Sterec Pavel 

Сікорова Тереза / Sikorová Tereza 

ТІМО / TIMO

Тлапа Томаш / Tlapa Tomáš 

Томашкова Рената / Tomášková Renata 

Травнічкова Клара / Trávníčková Klára 

Туречек Петр / Tureček Petr 

Тучкова Катержіна / Tučková Kateřina 

Форман Роберт / Forman Robert 

Халупський Мартін / Chalupský Martin 

Хибікова Гана / Chybíková Hana 

Цепнік Якуб / Cepník Jakub 

Чада Томаш / Čada Tomáš 

Чепцова Доброслава / Čepcová Dobroslava 

Черний Мартін / Černý Martin 

Чтверачкова Маріє / Čtveračková Marie 

Шімек Лукаш / Šimek Lukáš 

Шінделка Марек / Šindelka Marek 

Шеда Катержіна / Šedá Kateřina 

Шеди Якуб / Šedý Jakub  

Шлапета Владімір / Šlapeta Vladimír 

Шмідт Іржі / Schmidt Jiří 

Шпук Роман / Szpuk Roman 

Шімечка Мартін / Šimečka Martin 

Янота Віт / Janota Vít 

2014-2020
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České centrum Kyjev, 2019
Чеський центр у Києві, 2019 
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