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Vzpomínka na Milana Schulze
K letošním „lednovým ztrátám“
bývalých pracovníků Rádia
Svobodná Evropa Petra Přibíka
„Langera“ (1937–2014) a Karla
Fořta „Otce Karla“ (1921–2014)
bohužel přibyl i odchod Milana
Schulze (6. 4. 1930 – 20. 1. 2014).
Kvůli svému původu měl nelehké
mládí. Jeho otec, novinář, filmový
a divadelní scenárista Bedřich Schulz
zemřel v koncentračním táboře. Milan
Schulz po otci nejspíše zdědil literární
nadání a náklonnost k divadlu.
V letech 1949–1953 studoval češtinu
a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracoval
v redakci Literárních novin (do jejich
zastavení v září 1967) a živě se účastnil ožívajícího kulturního dění 60. let.
V letech 1959–1965 spolupracoval jako
dramaturg s legendárním Semaforem.
V letech 1966–1968 byl vedoucím redaktorem dvouměsíčníku Orientace
a působil i v Literárních listech (1968).
Již v 60. letech začal udržovat při
návštěvách zahraničí kontakty například s Pavlem Tigridem nebo s bývalým
kolegou ze Semaforu Jiřím Plannerem,
který působil v Rádiu Svobodná Evropa. Právě tam Milan Schulz zamířil nedlouho po své emigraci roku 1969. Díky
prozíravosti a liberálnosti amerického
vedení RFE mohla v československém
vysílání po roce 1968 působit generace lidí s čerstvou životní a profesní
zkušeností z vlasti. Tito novináři se
odlišovali od exulantů zakladatelské generace RFE z počátku 50. let.
Samozřejmě to přinášelo i konflikty.
Ale prospěch z toho nakonec měli posluchači i samotná RFE. Noví lidé měli
také užitečné osobní kontakty s lidmi
z disentu a nastupující Charty 77. Přinesli Svobodné Evropě novou energii
a nový zájem posluchačů.
Pětadvacetiletá etapa života a práce
Milana Schulze ve Svobodné Evropě se
stala nejznámější kapitolou jeho novinářské kariéry. Působil v „politickém
bloku“ – pořadu Události a názory. Napsal řadu vnitropolitických a zejména
ekologických komentářů. Aktivně se
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Milan Schulz ve Svobodné Evropě v listopadu 1989
účastnil exilového života, vždy jako
nositel konkrétních politických názorů, ale současně jako člověk otevřený
dialogu. Svým charakteristickým sarkastickým způsobem třeba v létě roku
1989 glosoval nahrávku výroků Miloše
Jakeše. Stal se jedním z nejznámějších hlasů poslední hvězdné sestavy
Svobodné Evropy 80. let. Za všechny
jmenujme Lídu Rakušanovou, Karla
Kühnla, Karla Moudrého, Karla Kryla, Petra Broda, Jana Měkotu „Honzu
Doubu“, Martina Schulze (syna Milana
Schulze), Olgu Kopeckou „Valeskou“
nebo Egona Lánského.
Tato názorově pestrá sestava „nepřežila“ se Svobodnou Evropou 90. léta.
Stalo se tak nejen v důsledku logických
změn v prioritách politiky USA po rozpadu východního bloku a souvisejících
škrtů v rozpočtu Spojených států, ale
i proto, že se střetla s realitou 90. let,
kdy se Československo (a poté Česká
republika) stávalo zákonitě a v mnoha
ohledech zcela jinou zemí, než jak ji generace předtím poznaly.
Česká redakce Svobodné Evropy se
v červnu roku 1994 oddělila od Radio
Free Europe/Radio Liberty a v předstihu se přestěhovala z Mnichova
do Prahy. To byl sice oficiální konec
její existence, ovšem její příznivci
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zůstávali ještě dalších osm let věrni
nástupnické stanici Rádio Svobodná
Evropa, stále více související s Českým
rozhlasem. Milan Schulz s touto Svobodnou Evropou nějakou dobu externě
spolupracoval, ale posléze vysílání definitivně opustil. Ostatně i on již začal
náležet ke „starší“ generaci a odešel
na odpočinek, aby se věnoval zejména
přátelům. Jako řada jeho kolegů nakonec zůstal v Mnichově, přestože se do
Prahy i v dalších letech často vracel.
Po Milanu Schulzovi zůstala i řada
knih poezie, doma, ale i v exilu zveřejnil mnoho časopiseckých článků
(např. do Svědectví tajně přispíval už
v 60. letech ještě z Prahy).
Přednedávnem naštěstí publikoval
své vzpomínky. Knížka Hledání zatraceného času aneb Co jsem nezapomněl
(Torst, Praha 2012) prozrazuje, že Svobodnou Evropu neviděl jen v těch nejzářivějších barvách a nebál se o ní hovořit
otevřeně a kriticky. Této rozhlasové
stanici a její historické úloze nemůže
pravda ublížit. O jeho rozhlasové práci
v ní bohužel nenajdeme příliš mnoho
podrobností. Mnohem více vzpomínal
na lidi, které v životě poznal.
Hlas Milana Schulze je dalším, který bude chybět.
Prokop Tomek
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