Rozhovory jako svědectví doby

Přibližně po půl roce vydává nakladatelství Dokořán pokračování televizních
rozhovorů, tentokrát pod titulem Další posezení s Janem Burianem. Kniha si
zachovává stejnou podobu, rozsah i styl a stejně jako díl předchozí přináší
třicet rozhovorů "s neobyčejnými lidmi", převedených do literární podoby.
I tentokrát se této nelehké práce chopila publicistka Jitka Kulhánková,
která prokázala nemalý talent jednotlivé lidské příběhy dotvořit. Aniž by
setřela původní intimní atmosféru televizních zpovědí, obohatila je o
aktuální informace ze sledování dalších životních osudů a názorů Burianových
hostů. Najdeme tu i dvě reportáže z natáčecích dnů.
Z  celkového počtu 137 původních autorských pořadů za léta 1992 až 2006 jich
v tomto díle nacházíme opět tři desítky. Všechny dohromady pak navazují na
obdobný knižní soubor, vydaný v roce 1996 pod názvem Zlaté časy televize.
Zbytek obsáhne chystané třetí vydání. A pak už konec, neboť Česká televize
Burianova Posezení definitivně zrušila.
Už loni jsme mohli konstatovat zvláštní schopnost Jana Buriana vybírat si
hosty do svého pořadu (právě na toto téma v tomto díle zajímavě hovoří). Ať
už jsou to lidé zvučných jmen (tentokrát mimo jiné David Vávra, Jiří Weiss,
Ivan Wernisch, Jiří Dědeček, Vojtěch Cepl, Jana Klusáková) nebo "jen"
významné osobnosti ve svém oboru (šéfredaktorka Terezie Pokorná, geolog
Václav Cílek, fotografka Hana Rysová, polárník Jaroslav Pavlíček, památkář
Miloš Kruml a další), nikde se tu nesetkáme s tím známým živočišným druhem
celebrity, která se cpe před kameru za každou cenu, aby se zviditelnila a
upozornila na svou jedinečnost.
Neslyšíme tu (a proto ani nečteme) veselé historky z natáčení a podbízivé
legrácky, které pomalu vytlačují z televizní obrazovky jeden hodnotný pořad
za druhým. Naopak. Sledujeme pozoruhodné osudy, neotřelé původní myšlenky a
výsledky tvořivé práce. Poskládány takto vedle sebe, tvoří mimoděk i obraz
doby, v níž Burianovy osobnosti žijí a kterou spoluvytvářejí. Je dobře, že
díky oběma autorům nebudou zapomenuti.
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