Revoluce zanechala Čechy nahé, napsal student oceněný Havlem
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Ve středu večer udělovala Knihovna Václava Havla ceny v literární soutěži pro mládež "Dvacet let
svobody od komunismu - dvacet let svobody k čemu?". Soutěžilo se v žánru eseje, který je bývalému
prezidentu Václavu Havlovi doménou. Své práce poslalo 86 středoškoláků, vy si můžete přečíst tři
vítězné.
"Celkově bych k tomu snad řekl jediné. Já se těším, až vy a autoři těch textů, které jsme vyslechli,
prosáknou veřejným životem do politiky a budou v ní působit," řekl na slavnostním večeru Havel.
První cenu z rukou exprezidenta převzal Kryštof Vosátka, student English College v Praze. "Porážka
utlačovatele (totalitního režimu - pozn.) zanechala český národ v jeho nahotě, napospas hrůznému
potvrzení toho, co se mnozí báli si připustit: že tento tyran byl z velké míry v nás samotných," píše
Vosátka v eseji s názvem Nuda na zemi.
"Kryštof napsal esej spíš literární, jazykově bohatě metaforickou - je to stesk na obtížnost kulturní
tvořivosti v prostoru lhostejnosti, s mnohým odvoláváním na evropské (a americké) literární tradice,"
komentuje pro Lidovky.cz vítěznou práci ředitel knihovny Martin Putna. Kryštof Vosátka: Nuda na
Zemi
Druhé místo obsadili dva studenti - Ondřej Černý z Gymnázia Jana Keplera a Veronika Tykačová z
The English College. "Ondřej analyzuje jazyk, kterým se mluví o komunismu, fráze a floskule jako
"minulý režim", "my jsme nemohli" a podobně: dostává se tedy "o patro výše" v reflexi - protože
podniká reflexi reflexe," popisuje práci To shnilé na jazyku Putna. Ondřej Černý: To shnilé
Text Tykačové je zajímavý tím, že používá především jednoslovné, úderné věty, které skládá do
rámce, jímž srovánáva dobu totality se současnou demokracií.
"Veronika Tykačová zase shrnuje paradoxy svobody a nesvobody do souboru hesel-výkřiků, v nichž
stojí komunismus a demokracie jako protiklady - ale rozhodně ne černobílé," shrnuje Putna. Veronika
Tykačová: Komunismus aneb Svoboda není samozřejmost
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