galerie

Tvorba Miroslava Šaška
na letácích Svobodné Evropy
P r o ko p To mek

Letáky Svobodné Evropy
z padesátých let představují
unikát. Jak svou originální
formou a obsahovou
pestrostí, tak tím, že se přes
železnou oponu dostávaly
malými balony. V současnosti
patří navíc k poměrně
vzácným exilovým tiskovinám.
Přes mnohamilionové náklady
se dochovaly jen ojediněle
v archivech a muzeích. Lidé
se jich raději zbavovali,
protože vlastnit je znamenalo
riziko. V letech 1954 a 1955
na jejich tvorbě spolupracoval
také český výtvarník
Miroslav Šašek. I on je
dnes ve své vlasti prakticky
zapomenutý. Přitom ve světě
se prosadil jako mimořádně
úspěšný ilustrátor a tvůrce
nezaměnitelných průvodců po
světových metropolích.

Miroslav Šašek v létě 1961 v Benátkách

Miroslav Šašek se narodil 18. listopadu
1916 v Praze. Jeho rodiče byli úředníci,
otec pocházel ze starobylého mlynářského rodu. Zemřel již v roce 1926, kdy
bylo synovi teprve deset let. Miroslav
Šašek po absolvování reálného gymnázia vystudoval na ČVUT v Praze architekturu a současně školu kreslení
a malování u profesora Oldřicha Blažíčka. V roce 1939 pracoval jako expediční
úředník pražské filiálky cestovní kan-

celáře Wagon-Lits/Cook, kde si zdokonalil znalosti němčiny, francouzštiny
a angličtiny. Tehdy procestoval západní
Evropu až po Skotsko.
Již před válkou začal v Praze ilus
trovat dětské knihy, ale i literaturu pro
dospělé, kreslit karikatury a vtipy do
Svobodného slova, Českého slova a Večerníku. Graficky upravoval několik týdeníků. Roku 1947 studoval v Paříži na
Ecole des Beaux Arts. Tehdy se poprvé
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Foto: Miroslav Šašek Foundation
zabýval myšlenkou na vytvoření ilustrovaného turistického průvodce Paříží. Po únorovém převratu se do vlasti
již nevrátil. Tři roky pracoval v Paříži
jako grafik a architekt. Roku 1951 se
stal pracovníkem nové Rozhlasové
stanice Svobodná Evropa v Mnichově,
kam jej z Paříže přivedl režisér Jan Snížek. Miroslav Šašek působil v produkci
československého oddělení jako velmi
ceněný herec, recitátor, zpěvák a hla-
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Obálky a ilustrace několika knih Miroslava Šaška. První dvě vyšly v roce 2013 konečně i v češtině.
satel. Přitom předtím neměl žádnou
hlasovou ani hereckou průpravu. Ve
vysílání používal pseudonym „Setvín“.
S kolegou Františkem Smrčkem „Tomášem“ vytvářeli ve Svobodné Evropě
humoristický časopis Škorpión.
V roce 1957 ukončil své působení
v Radio Free Europe (RFE), vrátil se do
Paříže a dokončil zde zamýšleného ilustrovaného průvodce. Pod názvem This
is Paris vyšla kniha roku 1959 v londýnském nakladatelství Allen, následovalo
několik dalších vydání. V dalších dvou
desetiletích vytvořil Šašek osmnáct
průvodců. Knihy osobitým a vtipným
způsobem přibližovaly charakteristickou atmosféru významných světových
metropolí, zemí a míst, například Říma,

Washingtonu, San Francisca, Hongkongu, ale i Řecka, Austrálie, Texasu, Irska
atd. Odezva byla zcela mimořádná, průvodce byly nesmírně populární zejména
u mládeže. V šedesátých a sedmdesátých letech se tak Miroslav Šašek stal
jedním z nejznámějších karikaturistů
a získal řadu ocenění. Jeho knihy byly
přeloženy do řady jazyků a podle čtyř
z nich byly dokonce natočeny krátkometrážní filmy. Ve vlasti byl pochopitelně
zcela ignorován.
Miroslav Šašek nebyl jen nesmírně
nadaným a všestranným umělcem.
Byl oblíben i jako laskavý a přátelský
člověk. Zemřel předčasně 28. května
1980 ve švýcarském Wettingenu u své
sestry Věry.1

Foto: archiv autora

Neznámé dílo
V současnosti nebývale ožívá zájem
o dílo Miroslava Šaška i doma. V roce
2013 vydalo nakladatelství Baobab poprvé v češtině a slovenštině překlady
průvodců To je Paříž a To je Londýn a letos budou následovat další dvě knihy.
Patrně však není příliš známo, že
Miroslav Šašek se jako výtvarník
jistou dobu podílel i na tvorbě letáků
Svobodné Evropy.2 Přitom se toto spojení přímo nabízí. V té době byl v RFE
zaměstnán a letáky se vytvářely v další
sekci Svobodné Evropy, nazvané Tisk
Svobodné Evropy (Free Europe Press).3
Autorství obrázků Miroslava Šaška
v letácích potvrzuje i hlavní český re-

1	ČERNÁ, Olga: Miroslav Šašek. Z prací. Revolver Revue, 2012, č. 89, s. 177–194; www.baobab-books.net/miroslav-sasek-0 (citováno
k 4. 2. 2014).
2	Dokonce to nezmiňuje ani výborná biografická práce Olgy Černé nebo stránka Šaškovy nadace – viz www.sasekfoundation.eu
(citováno k 4. 2. 2014).
3	Více o letácích Svobodné Evropy viz TOMEK, Prokop: Balony svobody nad Československem. In: JUNEK, Marek a kol: Svobodně! Rádio
Svobodná Evropa 1951–2011. Radioservis – Český rozhlas – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2011, s. 154–175.
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daktor letáků Svobodné Evropy profesor Zdeněk L. Suda.4 Letáky byly šířeny
do Československa z území Spolkové
republiky Německo v několika vlnách
v letech 1951–1956. Organizátorem byl
Národní výbor pro Svobodnou Evropu, což byla organizace financovaná
ve skutečnosti z federálního rozpočtu
USA. Svobodná Evropa se snažila doplňovat silně rušené rozhlasové vysílání
tištěným slovem a obrazem na letácích.

Miroslav Šašek v Mnichově, 60. léta
Foto: Miroslav Šašek Foundation
Šaškovy karikatury se objevily poprvé počátkem července 1954 v letákovém
časopise Svobodná Evropa č. 15. Tehdy
měl podobu pruhu papíru skládaného
na výšku na osm stran o rozměrech
10 x 15 cm. Jeho autorský rukopis je
v tomto a následujících číslech jasně
rozpoznatelný. A nešlo jen o karikatury
a anekdoty, ale také o různé grafické
prvky a znaky. Letáky tak již nebyly jen
souborem textů, ale stávaly se originálním dílem. Postupně se z nich vyvinula
souvislá řada letákového časopisu, který byl pomocí lehkých balonů v mnohamilionových nákladech dopravován
z Bavorska na území Československa.
Letáky se měnily i po grafické stránce. Od čísla 26 z konce února 1955 byly

dvoubarevné (kombinace černé s oranžovou) a skládaly se na deset stran na
výšku. Šaškovy drobné práce najdeme
až do čísla 36 z léta 1955. Pak Miroslav
Šašek s časopisem pravděpodobně přestal spolupracovat.
Od čísla 37 ze září 1955 se totiž mění
vnější podoba letáku Svobodná Evropa.
Zvětšil se rozměr stran, skládal se nyní
z jednoho pruhu papíru na šířku a měl
osm stran o rozměru 16 x 21 cm. Tisk
byl znovu jen černý. A také se opět
objevuje měsíc a rok vydání, což dnes
upřesňuje časové zařazení. Letáky
běžně obsahovaly již celkem kvalitní fotografie a převzaté karikatury.
V časopise není grafická změna nijak
vysvětlena, ale napodobuje grafickou
podobu zrušených Lidových novin. Letáky vycházely až do konce roku 1956,
kdy jejich vydávání definitivně skončilo.
Kromě pravidelné řady letáků se
Miroslav Sašek podílel i na výtvarné
podobě některých mimořádných letáků Svobodné Evropy. První je samolepka „Žně sebeobrany národa“ z léta
1954, dále letáky „Československým
dělníkům“ (listopad 1954), „Svobodná
Evropa českým a slovenským rolníkům“ (srpen 1955) a „Svobodná Evropa
mládeži“ (září 1955). V dubnu 1956
reagoval na odhalení Stalinova kultu
osobnosti leták „Stalinova modla se
kácí“. Kresba na straně pět v letáku
Svobodná Evropa číslo 15 evokuje dokonce Šaškovy ilustrované průvodce
světovými metropolemi. Autenticitu
kreseb prozrazují i české texty, které bývají součástí obrázků. Miroslav
Šašek mohl být autorem kreseb i na
dalších letácích. Obrázky samozřejmě
nejsou signovány, stejně jako jsou (až
na výjimky) anonymní i texty letáků.
U velké většiny výtvarných prací
použitých v letácích padesátých let
jak v exilu, tak doma dnes nemůžeme
určit autorství. Autoři chtěli chránit
sebe i svoje příbuzné před možnou
represí. Alespoň u mimořádného
souboru letáků Svobodné Evropy však
můžeme autorství přisoudit vynikajícímu českému výtvarníku světového
jména Miroslavu Šaškovi.

■ Nobelovu cenu texaskám
Všude na světě v nich děti chodí do školy,
hrají kopanou, lezou po stromech, jezdí na
kole. Blue jeansky tvoří základní část oděvu
internacionály pásků a beatniků, ať je to
v Athénách na svazích Akropole nebo v Green
wich Village v New Yorku nebo v Quartier
Latin v Paříži nebo v Sausalitu v San Franciscu
anebo v mnichovském Schwabingu stejně jako
v Chelsea v Londýně nebo na Via Venetto
na Trastevere v Římě. Študáci v nich študují
a kameníci tlučou štěrk, seriózní občané v nich
okopávají zahrádky, sází pór, myjí auta, chodí
na houby nebo chytají ryby anebo si dávají
šlofíčka na kanapi.
První blue jeansky vůbec se objevily v Ame
rice v půlce minulého století. Jmenovaly se
„lívajs“, píše se to Levi s apostrofem – es,
Levi’s. A vyrábějí se dodnes a jsou to ty, které
mají na zadní kapse takový plastikový obrázek
dvou koní, kterým se nedaří… ne a ne… ty
nohavice roztrhnout. Vynálezce se jmenoval
pan Levi Strauss a byl to bavorský emigrant.
Jistě netušil, že stvořil nejen kalhoty beztřídní
a všesvětové, ale netušil ani to, že by to moh
ly být kalhoty vševesmírné. Protože kdo ví,
nebude-li se jednou někdo v blue jeanskách
špacírovat po Měsíci nebo po Marsu.
Kdybych měl právo udělovat Nobelovu
cenu, pan Strauss by ji dostal.
Úryvek z fejetonu M. Šaška,
napsaného pro RFE v roce 1966

Texasan, jak jinak než v texaskách!

4	
A A, e-mailová korespondence autora se Zdeňkem L. Sudou ze dne 1. 4. 2010.
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Miroslav Šašek při skeči ve Svobodné Evropě (jeho kolegu-komika se nepodařilo identifikovat) a potvrzení o jeho
zaměstnání v tomto radiu Foto: Miroslav Šašek Foundation

1

2
1. samolepka Žně sebeobrany národa se dostávala do Česko
slovenska v červenci 1954 2. leták Svobodná Evropa českým
a slovenským rolníkům je ze srpna 1955 3. ilustrace
k „růstu“ životní úrovně v Československu – v letácích se hodně
pracovalo se srovnáváním poměrů dříve a nyní, na Západě
a na Východě, slibů a reality.
Foto: ABS
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5

6

7
4. karikatury „škůdců“ na letáku Svobodné Evropy č. 30
z června 1955 5. leták č. 17 ze srpna 1954 povzbuzuje
k občanskému odporu 6. leták č. 25 z ledna 1955 porovnává
komunistické sliby s realitou 7. karikatura stranického
funkcionáře z letáku č. 26 z února 1955 zesměšňuje komunis
tické fráze 8. stejně jako ta z letáku č. 28 z května 1955.
Foto: ABS
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9. kresba z letáku č. 15 evokuje Šaškovy ilustrované průvodce 10. další příklad srovnání „dříve
a nyní“ z letáku č. 25 z ledna 1955 11. smyslem mimořádného letáku Svobodná Evropa mládeži
ze září 1955 bylo ukázat mladým lidem v Československu, jaké možnosti dává život ve svobodném
světě 12. obrázek z titulní strany letáku č. 15 z počátku kampaně „Veto“.
Foto: ABS
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