Jan Burian, Jitka Kulhánková: Posezení s Janem Burianem

Jan Burian, známý nejprve jako písničkář (sólově i ve dvojici s Jiřím Dědečkem), rozvinul v devadesátých letech řadu dalších osobitých aktivit. Vedle původní publicistiky, knih zpracovávajících vlastní cestovatelské zážitky (Island, Portugalsko, Chile ad. země) to bylo hlavně moderování televizního pořadu Posezení s Janem Burianem. Ten byl Českou televizí vysílán od roku 1992 a postupně představil řadu velmi pozoruhodných a v naprosté většině mediálně málo známých osobností, které jsou jednak výrazně na výši ve vlastním oboru a jednak mají co říci i v obecnější rovině. 
Již v roce 1996 vyšlo pod názvem Zlaté časy televize knižní vydání prvních padesáti zpracovaných rozhovorů, dalších třicet vychází – pod názvem Posezení s Janem Burianem aneb Třicet televizních rozhovorů s neobyčejnými lidmi s podtitulem A také o tom, co se dělo kolem – teprve a právě nyní. A protože jde o rozhovory navazující na první padesátku, pocházejí z let 1996–1999. Fakt, že jim tato vzdálenost od současnosti neubírá na sdělnosti a zajímavosti, jednoznačně vypovídá o jejich kvalitě a autenticitě; jednotliví aktéři se za uplynulé roky většinou výrazně posunuli dál - několik jich zemřelo apod. 
Rozhovory převedla do písemné podoby publicistka a vydavatelka regionální literatury Jitka Kulhánková; ta také knihu doplnila svými poznámkami a dalšími rozhovory: dvěma s Janem Burianem (o jeho televizním pořadu a o televizi obecně) a jedním s režisérkou Janou Hádkovou, která většinu uvedených rozhovorů režírovala. Kromě toho využila většina dotazovaných možnosti a položila Janu Burianovi aktuálně „otázku či otázky na oplátku“. 
Některé rozhovory končí jakoby příliš brzy: Proč nepokračovat dál? – Je škoda, že po letech už zřejmě nejsou k dispozici nepoužité záběry, ze kterých by se určitě dalo tvůrčím způsobem čerpat. Možná jde o námět pro další knihy podobného typu: Proč ty nejnosnější v písemné podobě neprodloužit nad televizní verzi, nepokračovat v nich jinými prostředky? Jestliže se autor – jistě správně – rozhodl k doplňování původních rozhovorů otázkami na oplátku a aktualizováním informací o dotazovaných (od vysílání původních rozhovorů přece je uběhla jistá doba), třeba by mohl rozšíření realizovat, např. jistou formu hypertextualizace. 
Záměr pořadu (vysílal se i v dalších letech, jeho současný osud není v době psaní tohoto textu znám) velmi pregnantně vystihla režisérka Jana Hádková v doplněném rozhovoru: „Naše nezralá společnost potřebuje vzory. Posezení takové vzory přinášelo – většinou portréty lidí, kteří neokázale vytvářejí hodnoty.“ Sympatickým rysem při výběru těchto osobností byla absence jakýchkoliv bariér, vedle těch, kteří v Čechách strávili celý život, byli přizvání i ti, kteří odešli do exilu (někteří se po roce 1989 vrátili, jiní ne), stejně jako ti, kteří naopak přišli do Čech odjinud (Rusko, USA, Etiopie). 
Kromě několika známějších jmen (např. režisér Ladislav Smoljak, „dobrodruh“ Šimon Pánek či někdejší náměstek ministra vnitra Martin Fendrych) jde o méně známé osobnosti, jakkoliv ve svém oboru nesporně tito zpovídaní známi jsou. Při pečlivém čtení lze rozeznat v zásadě dvě možnosti pojetí rozhovoru – a vedle Jana Buriana se na něm nesporně výrazně podílel i dotazovaný. Jednak je to pojetí tematické (dotyčný či dotyčná velmi erudovaným a současně sdělným způsobem představí oblast svého zájmu), jednak příběhové (nosným motivem je osobní příběh). Do prvního okruhu patří např. filmový producent Jiří Králík, historička Libuše Hrabová a cimbálistka Zuzana Lapčíková; do druhého pak písničkář Václav Koubek, sochař Rudolf Valenta či sběratel koberců a mecenáš Reiner Kreissl. 
Většina rozhovorů má přitom navíc ještě svou čistě vlastní nadstavbu. Např. rozhovor s ruským malířem Viktorem Pivovarovem je setkáním se zcela odlišnou životní zkušeností, a to nejenom historickou a kulturní, ale i sociální. Rozhovor s fyzikálním chemikem Jaroslavem Kouteckým (který zemřel v roce 2005) je pak nejesoteričtější v celé knize – a přitom je věnován seriozní vědě. 
Prakticky jediná výtka na adresu knihy je vlastně jen povzdech: že nevyšla o příslušný počet let dříve a že po prvním a tomto dílu nejsou již dostupné i ty další. 
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