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Tváře svobody
Už jako děcko jsem věděla, že svobo-

da má mnoho tváří. Tu nejprvnější měl 
poctivý, vážný a rozšafný pantáta Svo-
boda, tu nejváženější měl pan Svoboda, 
obecní bubeník, švec, pamětník a pís-
mák. Tu nejhorší pak měla ženská, žijící 
v dědině s dvěma caparty, jejíž otec byl 
také jakýsi Svoboda, jenže se spustila a 
stala se tím, čím byla.

Dědina byla plná Svobodů. Jedním byl 
Tónyček pošťák, hezký, veselý a lehko-
vážný frajer, jiný byl Svoboda z dolního 
konce, který se stranil lidí, staral se jen 
o to své, víc ho nezajímalo. Jeho děti to 
podědily, a když se rozprchly po světě, 
každý si z něho ukousl kousek pro se-
be a kolem toho postavil prkenný plot, 
jaký mívali doma. Za to mrňavý Svobo-
da z horního konce dědiny, křikloun a 
malý zlodějíček v zahradách, kurnících 
a v polním pychu se už v mém mládí dal 
k velké zlodějské straně a ukázal také na 
jednu tvář svobody.

Ona je svoboda jako nedozírné moře; 
člověk se v ní cítí volně, božsky, říka-
jí dnešní dívky. Ale i moře je ohraniče-
no svými břehy a ten Nejvyšší člověka 
omezil zákonem Desatera už v biblic-
ké době. Zdá se to možná podivné, ale 
vyhlášené ekologické a ekonomické 
hříchy dneška mají své dávné kořeny v 
nedodržování těchto přikázání. Ovšem, 
nejen v nich.

V 6. století papež Řehoř I. k nim 
pojmenoval sedm smrtelných hříchů, 
jež také vedou lid do záhuby. Které to 

jsou? Chamtivost, obžerství, závist, 
smilstvo, lenost, hněv a pýcha. Vyjme-
nované negativní vlastnosti tehdejší 
společnosti vyhlížejí zastarale, ale jest-
liže si přečteme úvahy dnešních světo-
vých fi lozofů či našeho ekonoma Tomá-
še Sedláčka, nebo jen některý článek 
zabývající se příčinami současné mrav-
ní a hospodářské krize, najdeme v nich 
odkazy na mnohé z nich a výstrahu, že 
právě ony likvidují lidské prosperují-
cí společenství. Ani nejkrvavější války a 
revoluce nezaručí svobodný a spravedli-
vý svět. Ten se skládá z lidí - ze společ-
nosti a jestliže tato společnost a její lidé 
pokáceli jakékoliv zábrany svému sobec-
tví, hamižnosti a dalším nectnostem, 
jestliže svoji svobodu, volnou, rozlehlou 
jako moře – mohu si dělat, co se mi zlíbí 
– jestliže zbaví tuto svoji svobodu bře-
hů, toho pojistného a bezpečnostního 
ohraničení, omezení, co se stane?

Moře se jejich vinou rozlije do všeo-
becného ekonomického i morálního 
marastu a katastrofi cké scénáře a pro-
gnózy světového krachu nabudou na 
věrohodnosti. Dvacet dva let si říkáme, 
že máme svobodu, jen málo zkoumá-
me, jakou to máme svobodu a jaké pro 
člověka toto posvátné slovo - svoboda – 
nese plody.

Dětský svět měl a má jasné, bystré oči. 
Jistě by všechny špatné nositele velké-
ho jména Svoboda nechal zmizet, aby 
zůstali jen ti dobří. Jako byl spravedli-
vý a dobrý hospodář pantáta Svoboda 
a jako byl důvěryhodný a moudrý - pan 
Svoboda, pamětník.

 Ze sbírky Přemítání

Spisovatelka Ludmila Klukano-
vá, narozená v Lipníku na Třebíč-
sku, oslaví 5. října 80 let. 

 Antonín Zvěřina
 
V kolika letech jste začala psát a 

jaký to byl žánr? 
Bylo mi devět let, když jsem napsa-

la pro mladší sestřičku první pohád-
ku.

Kdy vás napadlo napsat první 
knihu?  

Bylo to někdy začátkem šedesátých 
let a byla to sbírka básní, kterou jsem 
nazvala Přes bludný kořen.

 
Četla jste v dětství hodně 

knížek?  
Ano, četla jsem všechno, co se mi 

dostalo do rukou a mělo písmena. 
Ale hlavně knížky z knihovny tatín-
ka, ze školní knihovny, z bedny na 
půdě, kde byly staré časopisy ze 
začátku 20. století a některé i z 19. 
století, potom z první republiky, také 
kalendáře a staré potrhané knížky, i 
knížky, které si půjčovala babička od 
svých stářnic. Po válce dětské časo-
pisy a hodně brzy Literární noviny. 

     
Měla jste nějaký oblíbený žánr?  
Ani nevím. Četla jsem takovou vše-

hochuť, ale měla jsem vždycky ráda 
pohádky a také dobrodružné knížky.

 
Četla jste třeba také básně?

Jistě. Bývaly v těch starých časopi-
sech, v kalendářích, a po válce, když 
jsem už chodila do měšťanky, tak 
jsem jim jeden čas docela propadla.

 
Jací byli vaši oblíbení autoři? 
U těch básní to byl Zeyer, Vrchlic-

ký, Neruda, Čarek, později Březina. 
Z epiky Božena Němcová.

 
Utkvěla vám některá kniha nato-

lik, že ještě dnes znáte její podrob-
ný obsah?

Když jsem četla asi v jedenác-
ti letech Babičku, bylo to pro mne 
zjevení. Dodnes se k ní ráda vracím, 
i když její děj je pro mě od té doby 
známý.

 
Měla jste ve škole ráda český 

jazyk? 
Měla jsem ho ráda a měla jsem 

veliké štěstí na moudré a ušlechtilé 
učitele.

 
A ještě zůstaňme u školy. Jaké 

byly vaše známky? 
Tak to je horší otázka. Měla jsem 

z českého jazyka vždycky dvojku. 
Kazila mně to gramatika.

 
Bavilo vás psát slohové úlohy? 
Velmi, zvláště ty s volným téma-

tem. Psávala jsem je i pro dvě spo-
lužačky.

 
Co vás nyní přivádí k touze psát? 
Vždycky je to vnitřní pocit, který se 

nedá odbýt.
 
Kde hledáte náměty? 
Jsou ve mně i kolem. Náměty 

nehledám, ony přicházejí samy, a 
když se mnou žijí nějaký ten čas a 
pletou se mi i do spaní, tak je prostě 
začnu dávat na papír.

 
Míváte období, kde se vám třeba 

psaní nedaří? 
Stává se mi to po prvním rozběhu, 

kdy mívám pocit, že nemám naleze-
ný správný tón. Chvíli to trvá, než 
najdu zase sebejistotu.

 
Sledujete současnou literaturu?
Teď už dost málo.
 
Takže byste ji nemohla zhodno-

tit… 
Nemohu ji hodnotit jako celek. 

Vycházejí i hodnotná díla, ale mezi 
tím je tolik průměru a haldy čtiva...

 
Ptali jsme se na oblíbené autory 

v mládí. Jací jsou to nyní? 

Je jich mnoho, ale ty stálice jsou 
Tadeusz Nowak, Saint-John Perse a 
Exupéry. Z našich bych jmenovala 
alespoň Otokara Březinu.

 
Žijeme v době internetu, myslí-

te si, že se lidé ke knihám ve větší 
míře vrátí? 

To záleží na duchovní potřebě 
každého člověka. Pokud ji člověk 
necítí a není k ní ani vzdělán, tak 
mu žádná literatura, ani jiné umění 
nechybí.

Není třeba chyba v malé propa-
gaci knih? 

Myslím si, že v té reklamní džun-
gli všeho možného zanikne mnoho 
dobrých knih. A to je škoda.

 
Co byste poradila začínajícím 

autorům? 
Aby si načetli co možná nejvíc 

autorů a hledali svoji cestu vyjádření 
toho nejnaléhavějšího v sobě, co sto-
jí za to sdělit to ostatním. Ale přede-
vším, aby byli co nejpravdivější sami 
k sobě.

 
A spisovatelské plány do budouc-

na?
V mém věku? Pořádat papíry, 

zápisky, trochu přebrat archiv, a kdy-
by se stalo, že mě přepadne nějaký 
námět, tak ho zpracovat střídmě a s 
pokorou, že se mi vydal do myšlenek 
a do rukou.

Ludmila 
Klukanová

Náměty nehledám, ony přicházejí samy

K osmdesátinám jí vyšla kniha Přemítání
Spisovatelka z Třebíčska, 

Ludmila Klukanová, slaví 
80. narozeniny a vydává svou 
novou knihu. 

 Antonín Zvěřina 

Ludmila Klukanová je spiso-
vatelkou, která je bytostně spja-
ta s Vysočinou, protože vyrůs-
tala v Lipníku na Třebíčsku, 
než se vdala do Jihlavy. Jako 
dcera sedláka krušně prožíva-
la padesátá léta, která pak, stej-
ně jako úděl poválečné vesnice, 
ztvárnila v několika knihách. 

Její lyrické prózy jsou oceňo-
vány, a její básnivá Slep mi klíč, 
patří k nejkrásnějším sbírkám 
české poezie, stejně jako lyric-
ké texty Zasklené krajiny, Věno 
nebo bibliofi lská Moréna. 

Nová kniha Přemítání, s foto-
grafi ckými ilustracemi jejího 
syna Petra, je soubor více než 
stovky krátkých přemýšlivých 
textů - zamyšlení, které psala 
pro Jihlavské listy. 

„Jedná se o přemítání nad 
námi, nad životem a světem 
v sobě,“ říká o nich autorka. 
Texty v sobě nesou pečeť autor-
čina rukopisu včetně jejího citu 
pro slovo. Mnohé z nich sahají 
jak po esejistické formě, tak i 
po poezii. 

Knihu Přemítání vydalo na-
kladatelství Parola. 

Ludmila Klukanová
*5.10.1936, Lipník na Třebíčsku

Píše poezii, pohádky, prózy i doku-
ment. Je autorkou, či spoluautorkou, 
více než třiceti knih.

Spolupracovala na několika publi-
kacích, mapujících dopad komunismu 
na Vysočině. 

Po roce 1989 se podílela na znovu-
obnovení regionálních novin Jihlav-
ské listy, v nichž dosud publikuje. 

Spolupracuje s Českým rozhlasem. 
Je držitelkou Ceny města Jihlavy. 
Je členkou Českého centra meziná-

rodního PEN klubu a společnosti Oto-
kara Březiny.

 


