Třicetkrát Jan Burian

O tom, jak se někdy může naše zvědavost obrátit proti nám, by mohla vyprávět členka našeho klubu, žena řady profesí a nyní karlovarská redaktorka a vydavatelka JITKA KULHÁNKOVÁ. Když se jednou zeptala JANA BURIANA, kdy vyjdou knižně další díly jeho televizního pořadu POSEZENÍ S JANEM BURIANEM (prvních 50 vyšlo v roce 1996), odpověděl jí otázkou, zda by se toho nechtěla ujmout sama. Jitka je v této branži natolik zkušená, aby věděla, jaké břemeno na sebe souhlasem s touto nabídkou uvalí, ale přesto neodmítla. Výsledkem je pěkně vypravená knížka o téměř třech stech stranách vydaná nakladatelstvím Dokořán, která přináší přepisy třiceti dílů (51 – 80) odvysílaných v letech 1996 – 1999, doplněné o rozhovory s Janem Burianem a režisérkou Janou Hádkovou a také o kapitolu o lidech, kteří se na televizní i knižní podobě Posezení podíleli. Přepis každého dílu je uvozen krátkým faktografickým představením zpovídaného a jeho fotografií, na závěr pak je uveřejněn nějaký jeho názor nebo poznámka (pokud je bylo možno získat), případně otázka, kterou na oplátku položil Honzovi, vše z roku 2005. 
Výběr zpovídaných je samozřejmě přepestrý, protože autoři pořadu mají čich na zajímavé osobnosti z nejrůznějších oborů. Jsou tu jména velmi známá, ale také taková, s nimiž se širší veřejnost nesetkává příliš často. Film či divadlo tu reprezentují Helena Třeštíková, Ladislav Smoljak, Gene Deitch, Jiří Králík, Jan Antonín Pitínský, Miroslav Janek nebo Petr Zelenka. Bohatě je zastoupena i oblast hudební, k níž patří např. Zuzana Lapčíková, Jan Brabec, Václav Koubek (ten má ale co říci ale i ke skupině předchozí), grafolog Jan Jeřábek nebo pedagog Tomáš Belko. PhDr František Frölich je pro Jana Buriana velmi důležitou osobností, protože mu svými překlady umožnil zhudebňovat poezii dánského básníka Bennyho Andersena, stejně tak vydavatel a spolumajitel firmy Indies Records Miloš Gruber, u nějž některá Honzova alba vycházejí. Moc hezké je povídání se spisovatelem Jiřím Stránským nebo knihkupcem Bohumilem Fišerem, ale za přečtení a zamyšlení stojí i všechna ostatní. V oddíle připomínajícím tvůrce Posezení je samozřejmě věnována zasloužená pozornost Pavlu Kouteckému, který s Janem spolupracoval nejen na tomto cyklu, ale i na řadě televizních dokumentů, které bychom mohli označit za cestopisné, i když díky oběma autorům vždy překračovaly hranice tohoto žánru. Je smutnou skutečností, že o této spolupráci s tak krásnými výsledky můžeme mluvit už jen v minulém čase.
V závěru knihy děkuje Jitka Kulhánková všem, kteří se na práci na knize podíleli, ze všech nejvíce samozřejmě Honzovi. Myslím, že na konci této stručné informace se sluší poděkovat právě jí za obrovské úsilí, které musela při přípravě tak rozsáhlého dokumentu vynaložit, a poblahopřát jí k tomu, že výsledek je tak úspěšný.
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