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ZDENĚK URBÁNEK 95 – STVOŘITELÉ
SVĚTA V KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA
8. říjen 2012; Praha

Zdeněk Urbánek – spisovatel, překladatel, básník, kritik, chartista a přední osobnost disentu,
gentleman, statečný muž a nejbližší přítel Václava Havla by se 12. října 2012 dožil 95 let.
Knihovna Václava Havla vydává výbor z jeho Stvořitelů světa a pro přátele a čtenáře Zdeňka
Urbánka připravila na úterý 9. října v 19 hod. v galerii Montmartre v Řetězové ulici 7 v Praze 1
vzpomínkový večer.
„Pozdravuj všechny blízké, mezi nimiž bych chtěl dnes speciální pozdrav poslat Zdeňkovi. Myslím, že
jeho jméno by patřilo do každého dopisu, zabývajícího se lidskou identitou: je to jeden z nenápadných
sloupů, na nichž všechno stojí – kdyby nebyli pořád ještě kolem nás lidé tak setrvalí, věrní a poctiví,
zdálo by se mi tak trochu zbytečné se na tomhle světě vůbec ještě s něčím pachtit,“ napsal Václav
Havel 24. ledna 1981 z vězení své ženě Olze.
Zdeněk Urbánek byl generačním druhem Jiřího Ortena a Kamila Bednáře, autorem próz (mj. Jitřenka
smutku, Úžeh tmou nebo Cestou za Quijotem), vynikajícím překladatelem Charlese Dickense, T. S.
Eliota, Jamese Joyce, Williama Shakespeara a dalších i autorem vzpomínkových a deníkových knih
Stvořitelé světa I–III a Stránky z deníků. Patřil mezi Havlovy nejbližší – v letech totality mu byl nejen
věrným přítelem, ale i pravou rukou, duchovním sparring partnerem, neohroženým
„spolubojovníkem“, veselým kumpánem a spolehlivou oporou.
Památku Zdeňka Urbánka (1917–2008) si Knihovna Václava Havla s jeho přáteli a čtenáři
připomene 9. října v 19 hodin. K této příležitosti vydala výbor z Urbánkových rozsáhlých
memoárů Stvořitelé světa, který připravil Jan Zelenka. V šesti vzpomínkových prózách nám autor
v poutavých portrétech přiblížil svou rodinu, umělecké kamarády, válečné hrdiny, ale také lidi podivně
pokroucených charakterů. A to vše jazykem a slohem košatým, složitým, ale nikdy samoúčelným.
Srdečně vás zveme na přátelské posezení s ukázkami z knihy, několika málo dochovanými filmovými
záběry Zdeňka Urbánka a vzpomínkami přátel.
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