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Fettersova monografie o spisovateli Vratislavu Blažkovi (1925-1973)

Jiří Uhlíř

Knížka, jejíž vydání podpořilo město Náchod, splácí dluh spisovateli, dramatikovi, filmovému scenáristovi, humoristovi, 

autoru satirických komedií, autoru písňových textů, tak trochu bohémovi a karbaníkovi Vratislavu Blažkovi, rodáku z 

Náchoda, kde spatřil světlo světa dne 31. srpna 1925, aby posléze před 45 roky ve 48 letech dne 28. dubna 1973 

zesnul v exilu v Mnichově. To vše se dozví čtenář nové knihy s názvem „Mariáš v Beránku: Náchoďan Vratislav 

Blažek“, kterou zpracoval 85letý známý literární historik a spisovatel, magistr Aleš Fetters, emeritní profesor z Náchoda. 

Tento pozoruhodný titul vydala dr. Eva Koudelková ve svém nakladatelství Bor v Liberci v květnu 2018 v prvním vydání 

o nákladu 400 výtisků. Publikace formátu A5 má 120 stran (včetně nečíslovaných), 60 černobílých obrázků, dokumentů 

i faksimilií.

Čtenář ocení čtivý styl 20 kapitol ve třech samostatných oddílech. První část je biografická, druhou tvoří „Literární 

příloha“ a třetí „Bibliografie a literatura“.  

V prvním oddíle nás autor v jedenácti kapitolách seznamuje s Blažkovým dětstvím a mládím v Náchodě, se studiem na 

náchodském gymnáziu, z něhož mu byl na konci kvarty doporučen odchod, s léty učňovskými v drogerii, s poválečným 

Blažkovým pobytem v Praze, kde se etabloval jako úspěšný dramatik, filmař a textař. Přibližuje Blažkovo soukromí v 60. 

letech, posrpnovou emigraci v roce 1968, kde krátce nato v Mnichově zemřel. Oficiální normalizační politika se snažila 

jeho jméno zcela vymazat z české literatury, a tak se stal zakázaným autorem. Mnoho již nepublikoval. U Škvoreckých 

v Torontu vydal Václav Táborský část Blažkovy korespondence a dalších textů s titulem „Mariáš v Reykjaviku“ (1975). 

Tímto názvem se inspiroval i titul námi recenzované knížky. V září 1990 se urna s popelem Vratislava Blažka vrátila do 

Náchoda. Autor knihy vytěžil hodně zajímavých informací, fakt a detailů z Blažkových vzpomínek, korespondence i ze 

svědectví pamětníků.

Ve druhé části, nazvané „Literární příloha“, autor a redaktorka otiskují čtyři Blažkovy texty, z toho dva pravděpodobně 

vůbec poprvé. Jde o statě jinak pro běžného čtenáře zcela nedostupné.

Velmi cenný je i třetí oddíl, nazvaný prostě „Bibliografie a literatura“. Přináší Blažkovu bibliografii, celkem 15 záznamů 

dramat, filmových scénářů, muzikálů. Výběrová filmografie zahrnuje jen nejzásadnější filmy, k nimž napsal námět a 

scénář. Jde o celovečerní filmy, například „Cirkus bude“, „Hudba z Marsu“, „Návštěva z oblak“, „Starci na 

chmelu“ (1964, první český filmový muzikál režiséra Ladislava Rychmana, který je i režisérem hudebního filmu „Dáma 

na kolejích“, 1966). Divácky oblíbený je též celovečerní hraný film „Světáci“ režiséra Zdeňka Podskalského (1969). 

Užitečný je rovněž soupis literatury o Vratislavu Blažkovi, celkem dvanáct záznamů. Soupis lze ještě doplnit o heslo ve 

„Slovníku českých spisovatelů“ ve druhém přepracovaném a doplněném vydání (Praha: Libri, 2005, s. 81–82), jehož 

autorkou je Milena Vojtková. Dále zde vypadla důležitá biografie Blažkova, otištěná v pátém čísle „Biografického 

slovníku českých zemí“, Bi–Bog, na straně 555–556 v roce 2006. Autorem hesla je Michal Pribáň. Autorem dalších 

dvanácti článků o Vr. Blažkovi od roku 1990 do roku 2012 je velmi literárně plodný publicista a autor této hodnotné a 

přínosné studie Aleš Fetters.

Závěrem lze říci, že knihu, vycházející při příležitosti 45. výročí úmrtí Vratislava Blažka, doprovází množství obrazových 

dokumentů, z nichž některé jsou tiskem zveřejněny vůbec poprvé. Publikace autora Aleše Fetterse a odpovědné 

redaktorky a vydavatelky dr. Evy Koudelkové obsahuje velké množství zajímavých – a troufám si říci – i objevných fakt, 

informací a událostí ze života náchodského rodáka, talentovaného, nespoutaného bouřliváka, extroverta a karbaníka. 

Proto i symbolický atraktivní název „Mariáš v Beránku“. Knihu mohu doporučit k zakoupení i k přečtení, protože 

přibližuje množství zajímavostí a detailů ze života jednoho z nejlepších humoristů a satiriků, jaké najdeme mezi českými 

literáty. Podařilo se úspěšně splatit alespoň zčásti dluh pozapomínané slavné osobnosti.  Aleš Fetters ke svým několika 

publikacím o Josefu Škvoreckém nyní přidal další hodnotnou a přínosnou monografii, o dalším významném 

náchodském rodákovi a spisovateli, o Vratislavu Blažkovi.
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