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Rozhovor s Mistrem Frantou se 
uskutečnil v informačním centru 
u Zadní synagogy. Vlastně to ani 
nebyl rozhovor, bylo to monolog 
Mistra občas proložený otázkou. 

Musím se přiznat, že v první 
chvíli nevím, jak vás oslovovat. 
Mistře Franto mi připadá kvůli 
Franto jako troufalost.

Na Frantu jsem zvyklý, ve Francii 
mi nikdo jinak neřekne. Moje jméno 
Mertl je zapsané někde v matrice, ale 
běžní Francouzi ho neznají. Můžete 
mi říkat, jak chcete.

Díky, takže první otázka, co vás 
vedlo k tomu, že jste se rozhodl 
Třebíči věnovat část svého díla?

Před 84 lety jsem se tady narodil. 
A Třebíč mi připravila velice hezkou 
výstavu v roce 1997 v Malovaném 
domě. Jednalo se vlastně o můj prv-
ní kontakt s městem, protože jsem 
řadu let sem nemohl jezdit. Také 
jsem tady nesměl vystavovat. Byl 
jsem prohlášený za zrádce dělnic-
ké třídy. Musím přiznat, že se z čás-
ti jedná o můj nápad, ale zapojilo se 
do toho víc osob. Po té výstavě se 
na to trochu zapomnělo a nyní jsme 
jednání opět obnovili. Člověk celý 
život ve Francii pracoval, už je to 55 
let. Myslím si, že jsem nějakou práci 
odvedl a nabídka prostor pro stálou 
galerii je velmi dobrá. Musím říct, že 
tu myšlenku velmi oživila ředitelka 
městského kulturního střediska Jaro-
míra Hanáčková. Dříve se uvažovalo 
i o sýpce v bývalém školním statku, 
ale místo v Národním domě plně a 
lépe vyhovuje.

Tady přece jen ta výstava bude 
v centru města.

Myslím si, že ta nabídka je velice 

sympatická. Jedná se o dobré rozmě-
ry a já se pokusím dovézt opravdu 
reprezentativní plátna.

Vy jste byl v roce 1997 v Třebíči 
poprvé?

Po odchodu do zahraničí ano. Pak 
jsem tu byl poměrně často, protože 
můj bratr bydlel v Brtnici. Několik 
let část roku trávil u nás, ale pak mu 
to zdravotní stav nedovolil. A když 
jsem byl v Brtnici, tak jsem vždy 
zavítal i do Třebíče.

Co pro vás Brtnice znamená? 
Přežívali jsme tam druhou světo-

vou válku. Těsně před válkou jsme 
bydleli v Praze. Táta se po obsaze-
ní republiky rozhodl, že půjde do 
odboje. Napřed byl v české armá-
dě ve Francii a pak v Anglii. Vrá-
til se až v roce 1945. Strýc od mojí 
mámy si myslel, že bude lepší, když 
se odstěhujeme na Českomorav-
skou vysočinu, kde nebudeme tak 
na ráně. Gestapo jsme ale měli u 
nás často. Hledali otce. Pamatuji si 
na vyšetřování někdy na počátku 
války, to mně bylo deset let. Popr-
vé mě zavedli do takového pokoje a 
vyzvídali, co o tatínkovi vím. A my 
jsme ho pomlouvali, tak jak nám to 
strýc doporučil. Říkali jsme jim, že 
byl na nás hrubý, že nás tloukl,  že 
jsme rádi, že je někde pryč. A že nás 
to nezajímá, co s ním je. Na druhou 
stranu jsme byli na něho velice hrdí. 
Neměli jsme úplnou jistotu, kde se 
právě nachází, ale přes Itálii jsme 
občas nějakou ústní zprávu dostali. 

Po válce přišel rok 1948. Jak jste 
ho prožíval?

V té době mi bylo 18 let. Ale 
musím přiznat, že po válce jsem byl 
pro socialismus dost zapálený. Když 

vám někdo v patnácti letech učiní 
takovou nabídku jako tehdy Sovět-
ský svaz, že nebudou mezi lidmi žád-
né rozdíly a všechno bude naše, tak 
to přijmete za své. 

Rok 1948 toho hodně změnil. 
Režim napadnul mého otce a byl 
velice často na policii. Vyčítali mu, 
že šel bojovat na západ. Vůbec si 
neuvědomovali, že v době, kdy se 
otec rozhodl pro cestu na západ, 
byl Stalin kamarád Hitlera. Je prav-
da, že otec v té době byl předsedou 
zahraničních vojáků, tedy těch, kteří 
bojovali na západě. A řada z nich po 
únoru utekla zpět do Anglie. Říkali, 
že všechny ty vojáky ten režim tam 
pokazil. Navíc táta dostával dopisy 
z Anglie. Ty mu ale režim zakázal. 
Korespondovat se svými kamarády 
nesměl. 

Kde vlastně táta ve Francii bojo-
val?

Přímo na belgických hranicích, 
když přes Belgii Hitler obešel pev-
nostní linii a napadl Francii. Ještě 
k těm dopisů, otec po únoru  svým 
západním kamarádům napsal, aby 
mu už nepsali, a oni to nemohli 
pochopit. 

Proč vy jste se rozhodl pro emi-
graci?

Tak je pravda, že moje poválečné 
nadšení brzy ochladlo. Určitě velkou 
roli sehrálo pronásledování mého 
táty. Ale ta emigrace nastala z jiného 
popudu. Potkal jsem Francouzku, 
která přicestovala k nám, a zamilo-
val jsem se. Bohužel na konci dru-
hého pobytu jí policie řekla, že naší 
historce nevěří a že je špiónka. To jí 
bylo 18 let. Dozvěděla se, že už sem 
nikdy nebude moci přijet. Vadilo jim 
také, že je Židovka.

Jak na ta léta vzpomínáte?
To mně nikdo nebude věřit, ale my 

jsme nemohli ani do Polska. Přihlásil 
jsem se na cestu do Sovětského sva-
zu, což byl můj sen. Když jsme byli 
na nádraží, vysadili mě z vlaku jako 
nežádoucího. Měl jsem tu skvrnu, že 
otec bojoval na západě. 

Váš odchod byl dramatický? Měl 
jste strach?

Lehký to nebylo. Byla to lote-
rie, zda to vyjde. Jeli jsme s delega-
cí z akademie z Prahy do východní-
ho Německa. Měli jsme zastávku i 
v Berlíně. Využil jsem možnosti a od 
výpravy se odpojil. To ještě nebyla 
v Berlíně zeď. 

Jak jste se dostal na druhou stra-
nu?

Zamíchal jsem se mezi dělníky, 
kteří pracovali v západním sektoru. 
Tehdy to ještě bylo možné. Byl to 
nervák, protože kdyby mě odhalili, 
kdoví, jak by to dopadlo. 

Proč jste se rozhodl pro Francii?
Paříž má pro umělce magickou sílu. 

Za druhý, to děvče byla Francouzka. 
Ale musím přiznat, že jsem váhal 
mezi Francií a Anglií. Když dnes tak 
vzpomínám, jak nám náš vztah nevě-
řili, tak dnes bych jim dokázal, že 
se mýlili. Vždyť jsme před pěti lety 
oslavili zlatou svatbu. A letos oslaví-
me svatbu smaragdovou. 

Jak vás Francie přijala, když jste 
tam přijel?

Velmi dobře. Představte si tu náho-
du, já jsem si začal vyřizovat nové 
papíry. 

(Pokračování na str. 10)

Byl jsem zrádce socialismu, říká Mistr

Díla za zhruba patnáct milionů 
korun hodlá věnovat městu Třebíč 
rodák Mistr Franta, vlastním jmé-
nem František Mertl. Ten v padesá-
tých letech utekl do Francie za svou 
láskou, kterou tehdejší režim nechtěl 
na území Československé republiky 
opakovaně pustit. Považoval ji v 18 
letech za špiónku. Také mu vadilo, že 
je Židovka.

„Ty vztahy mezi Mistrem a Třebí-
čí trvají několik let a jsem rád, že již 
vyvrcholily podpisem společné smlou-
vy o umístění děl v Národním domě v 
Třebíči,“ poznamenal starosta Pavel 
Heřman.

Doplnil, že něco takového bude 
městu závidět celý kulturní svět. 
„Chtěl bych Mistru Frantovi poděko-
vat, protože to není tak obvyklé, aby 
umělec takhle myslel na svoje rodiště,“ 
zdůraznil Heřman.

Mistr Franta připomněl, že prv-
ní výstavu v Třebíči měl v roce 1997 
a tehdy začaly první úvahy o stá-
lé výstavě jeho děl. „Do Třebíče jsem 
později cestoval velice často, protože 
můj bratr bydlel v Brtnici a jeho zdra-
votní stav již nebyl dobrý,“ nazna-
čil Mistr Franta. Konstatoval, že ve 

František Mertl, narozený 16. břez-
na 1930 v Třebíči, je absolventem 
Školy uměleckých řemesel v Brně a 
pražské Akademie výtvarných umě-
ní. Od roku 1958 žije v jižní Francii. 
Patří mezi nemnoho českých malí-
řů, kteří se výrazně prosadili na svě-
tové výtvarné scéně. Osobně se 
znal s Pablem Picassem, Markem 
Chagallem, přátelil se s Grahamem 
Greenem.

Mertlovo dílo je zastoupeno napří-
klad v Guggenheimově muzeu v New 
Yorku, Stedelijk Museu v Amster-
damu, v Muzeu moderního umění 
města Paříže, jeruzalémském Israel 
Museu, v Muzeu výtvarných umění 
v Lyonu, Grenoblu, Nice, Antibes, ale 
také v pražské Národní galerii nebo 
Moravské galerii Brno. Od roku 1968 
absolvoval více než sto samostat-
ných výstav v Evropě, Asii, Americe 
a Africe.

MISTR FRA NTA má i při svých 84 
letech elán do další práce. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Město obdrží díla za několik milionů
Mistr Franta

Francii již tvoří přes padesát let a 
nyní hledá pro Třebíč díla, která by 
jeho tvorbu nejlépe charakterizova-
la.

Třebíčský místostarosta Pavel Pacal 
upozornil, že v prvních letech po 
odchodu do Francie mu tamní lidé 
říkali Franta Trebik podle rodiště.

„A protože Mistr je vášnivý cyklis-
ta, rád mu předám cyklistický dres s 

názvem města,“ naznačil. Pacal také 
poděkoval pravé ruce Mistra Marii 
Dohnalové, která má na připravova-
né výstavě lví podíl.

Dohnalová konstatovala, že se za 
své dlouholeté práce v kultuře málo-
kdy setkala s tak vstřícným jednáním 
jako v Třebíči. „Myslím si, že si Třebíč 
tuto výstavu plně zaslouží,“ nastínila.

Doktorka Dohnalová upozornila, 
že většinou díla věnují výtvarníci, 
kteří nemají rodinu. U Mistra Fran-
ty to tak není. „Je velice důležité, že její 
členové jeho názor na dar sdílí a pod-
porují ho,“ zdůraznila.

Doplnila, že v této zemi se takové 
dary nerady přijímají, protože jsou s 
nimi starosti. To rozhodně není pří-
pad Třebíče. Plánovanou expozici 
také okomentovala místostarostka 
Marie Černá. „Myslím si, že se jedná 
o velice významnou událost. Výstava 
bude mít pro město stejný přínos jako 
památky UNESCO,“ uvedla.

Starosta Heřman doplnil, že 
budoucnost výstavy je velice pečlivě 
ošetřená právníky. Na znění smlouvy 
pracovali odborníci jak od nás, tak z 
Francie.   -zt-


