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Vaše letáky a bodáky
nás nepřesvědčují
Protiokupační letáky
Petra Tamchyny v srpnu
1968
Akademický malíř, grafik, ilustrátor
a historik umění PhDr. Petr Tamchyna za svůj krátký život stihl velmi
mnoho práce. Patřil k poválečné generaci umělců, kteří vyrůstali v komunistickém Československu, v jeho
tvorbě se projevuje uvolnění 60. let
i myšlenky Pražského jara, po vstupu
vojsk pěti států Varšavské smlouvy
vyjádřil spontánně nespokojenost
svou i svého okolí.
Petr Tamchyna se narodil 23. listopadu 1943 v Praze v rodině s uměleckořemeslnou tradicí. V literatuře
a na internetu se setkáváme s tvrzením, že se narodil v Turnově, za opravu této chyby děkuji jeho bratranci
Vratislavu Marešovi, který mi poskytl nejen dobové letáky, ale i cenné
informace k osobě Petra Tamchyny.
Město Turnov a Český ráj si oblíbil
již v dětství a mládí, kdy pravidelně
navštěvoval dědu, brusiče drahokamů. Okolní příroda se mu stala výtvarnou inspirací a zde také vznikaly
soubory obrazů k jeho výstavám. Po
dokončení střední výtvarné školy začal studovat Akademii výtvarných
umění a souběžně i dějiny umění
a estetiky na Filozof ické fakultě
Univerzity Karlovy. Studium uzavřel
doktorátem a pak se zcela věnoval
grafické a malířské práci. Inspiroval
se českou minulostí – od středověku
přes rudolfínskou dobu až po českou
secesi – a skloubením těchto inspirací se dopracovával k osobitému
stylu. Již v mládí se prosadil ilustrační tvorbou a na mezinárodním
bienále grafiky v tehdejší jugoslávské
Lublani v roce 1967 získal stříbrnou
medaili za ilustrace ruské prózy. Měl
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osobitý styl a nezaměnitelný rukopis
s expresivně lyrickým pojetím malby.
Několik let působil ve Státním ústavu
památkové péče a ochrany přírody,
kde pomáhal při rekonstrukcích
a restaurátorských pracích. Zde ho
v srpnu 1968 zastihla okupace Československa. Během krátké doby
vytvořil sérii letáků, v nichž vyjádřil
odpor k násilné invazi. Tyto kresby
byly rozmnožovány na cyklostylu.
Vycházel ze symbolů národních dějin a čs. státu, na letácích spatříme
sv. Václava, korunu českých králů či
znak s dvouocasým lvem. Jeho kresby provázejí provolání pracovníků
památkové péče, básně Františka
Halase, citáty, výzvy i seznamy obětí
okupace, někdy přeložené do ruštiny.
Jeho motivy občas připomínají náměty, které se v té době objevovaly
často (srovnání roku 1945 a 1968,
okupační vojáci), jindy jsou originální
(žena s frygickou čapkou, na které
má připnutou čs. vlajku).
Petr Tamchyna se vyhnul tažení
proti aktérům událostí 1968–1969
dobrovolným odchodem ze Státního
ústavu památkové péče a ochrany
přírody. Rozhodl se v té době pro nejednoduché řešení – stal se umělcem
na volné noze, kterým zůstal až do
své tragické smrti. Nechával se inspirovat krajinou domova, Turnovem
a řekou Jizerou, ale také Telčí, kde si
v letech 1972–1976 pronajal světnici ve věži sv. Jakuba. Jeho tvorba je
široká, zahrnuje ilustrace knih (od
románu Ladislava Fukse Variace pro
temnou strunu po knihy Stanislava
Rudolfa) a časopisů (Světová literatura, 100+1 zahraničních zajímavostí,
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Tvorba, Mladý svět, Rozhlas atd.).
Dodnes se pravidelně na internetu
objevují příspěvky hodnotící a oceňující jeho dílo. Používal širokou
škálu výtvarných materiálů i technik, maloval oleje, temperu i pastel.
Grafiku tvořil v litografii, sítotisku,
typografii i kombinované technice.
Známý je mezi sběrateli exlibris,
kterých vytvořil řadu, především
v perokresbě a sítotisku. Tvořil ale
i grafické listy či pohlednice. Pro
veřejnost pořádal přednášky o slavných českých malířích. Zúčastnil
se mnoha výstav v řadě českých
a moravských měst, v roce 1972 obdržel čestné uznání na Mezinárodní
přehlídce ilustrační a užité grafiky
v Brně. Zemřel nešťastnou náhodou
1. května 1980 ve věku 37 let. Město
Turnov se Petru Tamchynovi stalo
také místem posledního odpočinku.
Je pochován v hrobě při zdi Mariánského kostela, který je rodinou stále
s pietou upravován.
Milan Bárta
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