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    Kdybychom  chtěli  pojmenovat  obzvlášť  typickou  vlastnost  literárního
historika  Libora  Knězka,  museli  bychom  použít  slova,  která  se  od  počátku
důvěrně s ním spojují:  pracovitost  a  oddanost,  anebo lépe řečeno celoživotní
zaujetí  literaturou;  odtud  lze  odvodit  další  Knězkovy  vlastnosti,  poznatelné
například  v pojetí  rodové  tradice,  projevující  se  bytostnou  potřebou  vnímat
literaturu v konkrétním čase a místě  svého vzniku.  Obě skutečnosti  považuje
Knězek  za  velmi  podstatné  a  ve výkladu  literárního  díla  uplatňuje  postupy,
určující nejen autorovu tematickou volbu, ale také svoji aplikaci odpovídající
metodologie, která z jeho pracovních postupů nakonec vyplyne. Možno říci, že
jako  literární  historik  se  věnuje  popisu  jevů,  které  autorovu  tvorbu  určitým
způsobem vymezují  a  začleňují  do  konkrétního kontextu.  Zde také  sehrávají
svoji  úlohu  vnitřní  i  vnější  souvislosti  literární  tvorby,  zvláště  její  aspekty
biografické nebo ryze umělecké. Knězek nepodceňuje ani okrajové skutečnosti,
které při zkoumání spisovatelovy tvorby zjišťuje, jeho popis literárního tvorby
svou  zevrubností  vytváří  chvílemi  dojem,  jako  by  v něm  volně  doznívala
pozitivistická tradice, jak si ji pamatujeme z díla Miloslava Hýska nebo Alberta
Pražáka. Jak je známo, oba literární historici vnímali souvislosti regionálního i
celonárodního kontextu, Pražák se navíc věnoval systematicky české i slovenské
literatuře, ostatně ani pro Knězka není bez významu okolnost, že nejdříve psal o
literatuře slovenské, aniž by zcela pomíjel literaturu českou; jako badatel však
nakonec zakotvil v regionální  tradici, úzce spjaté s jeho rodným krajem. 
    Libor Knězek se narodil 13. července 1929 ve Frenštátě pod Radhoštěm,
v roce  2014  se  tedy  dožil  85  let  a  bez  ohledu  na  svůj  věk  se  stále  věnuje
intenzivní  literární  činnosti.  Možno  říci,  že  vztah  k literatuře  a  ke  kulturním
hodnotám  se  u  něho  utvářel  již  od  dětství.  Vyrůstal  v  rodině,  kde  soužití
s kulturním životem znamenalo  něco  prostě  daného;  jeho  otec  byl  ředitelem
školy a matka akademickou malířkou. Četné podněty, které promlouvaly k němu
z  uměleckého  díla  nebo  ze  slovesné  lidové  tradice,  patřily  od  mládí  k jeho
životu. Po středoškolských studiích na gymnáziích ve Valašském Meziříčí a ve
Frenštátě pokračoval ve studiu literární vědy a estetiky na filozofické fakultě
UK v Praze (1948-1952). Tam také dosáhl doktorátu filozofie (1953) a začal se
připravovat  na  vědeckou  dráhu  jako  aspirant  (1952-1955),  svoji  vědeckou
erudici  zakončil  obhajobou  disertace  na  Ústavu  slovenské  literatury  SAV
v Bratislavě. 
    Slovensko na dlouhá léta ovládlo potom Knězkův život i tvorbu; nejdříve
pracoval v Literárním muzeu Janka Jesenského, později jako vedoucí literárního
oddělení Slovenského muzea, k literární současnosti ho přivedla odborná práce
ve  Svazu  slovenských  spisovatelů;  kde  se  věnoval  nejen  organizační,  ale  i



literárně  historické  a  kritické  činnosti.  Ve slovenském literárním prostředí  se
také  postupně  dotvářel  jeho  badatelský  profil,  věnoval  se  hlavně  slovenské
literatuře  20.  století  (F. Kráľ,  P. Jilemnický,  DAV),  neopomenul  ani  českou
literaturu  (I.  Olbracht,  Fr.  Šrámek),  z jeho  mnohotvárné  činnosti,  vědecké  i
publicistické, se od počátku projevovala orientace na literární historii, činnost
ediční a bibliografickou (A. Sládkovič, J, Kráľ, L. Novomeský, J. Poničan ad.).
V knize Literárne prechádzky po Stredoslovenskom kraji (1965) popsal krajové
lokality spojené s životem a tvorbou slovenských spisovatelů.  Zde se  poprvé
výrazně  projevila  jeho  snaha  zmapovat  literární  dění,  spojené  s konkrétním
místem, přičemž jeho faktografie  získala  právě v této práci  svoji  specifickou
výpovědní hodnotu, a to nejen literární,  ale i kulturně historickou. Knězkovy
literárněvědné  práce  díky  své  systematičnosti  a  koncentrované  pozornosti  k 
tématu nacházely brzy pozitivní odezvu v literárním životě, nejdříve v kritice
slovenské (K. Rosenbaum, V. Petrík, P. Andruška ad.), později také v české (L.
Soldán, M. Trávníček, Sv. Urbanová, J. Urbanec ad.). 
    Na počátku devadesátých let se Libor Knězek z Bratislavy vrátil do svého
rodného Frenštátu a začal se systematicky věnovat literární tradici úzce spojené
s rodným městem. Nedlouho před ním se tomuto tématu věnoval již  František
Horečka v knize  Frenštátský literární salón (1969). Zatímco Horečka sledoval
frenštátské  kontakty s  předními českými  spisovateli  z konce  devatenáctého a
počátku dvacátého století, R. Svobodová, F. X. Šalda, J. S. Machar, Arne Novák
a další, Knězek ukazuje v  knize Ve Frenštátě mají rádi poezii (2003), jak jeho
město přitahovalo české básníky meziválečné doby a zvláště let poválečných,
Jana  Zahradníčka,  Vladimíra  Holana,  Jaroslava  Seiferta,  Františka  Halase  a
samozřejmě Petra Bezruče. Díky vzdělaným osobnostem, jako byli ve Frenštátě
Jan Jelínek nebo Pavel Parma, vzniklo zde prostředí, které se přátelsky otevíralo
předním českým básníkům; lze dokonce říci, že představovalo jakousi protiváhu
k  ideologickým poměrům padesátých  let,  které  nepřály  literatuře  vzniklé  ve
svobodném duchovním prostoru. Frenštát,  jak ukázal František Horečka a po
něm přesvědčivě  doložil  Libor  Knězek,  představuje  kulturní  fenomén,  který
zanechává zřetelnou stopu v dějinách našeho regionu.
      Libor  Knězek  je  si  dobře  vědom  významu  této  skutečnosti,  zvláště
v posledních  letech  se  soustřeďuje  na  poznání  kulturních  tradic  Frenštátska,
vede  ho  k tomu přesvědčení  o  uměleckých  hodnotách,  které  zde  v minulosti
vznikly, a nepozbývají svoji platnost ani dnes. Jako badatel je vzdálen lokálnímu
patriotismu a v přístupu k tvůrčím osobnostem rozlišuje a pečlivě diferencuje
podle hodnoty díla. V knihách Krajina černá lesem (1998) a Shledání s krajem
(1999) se věnuje dílu Bohumíra Četyny a Josefa Strnadla, biografický aspekt
jeho výkladu se tu organicky spojuje s citlivou reflexi jejich děl. Řekl bych, že
obě práce předznamenaly charakter dalších Knězkových studií; v nichž se snaží
postihnout typické znaky autorů, kteří vycházeli z krajové inspirace a v dalším
tvůrčím procesu usilovali o výpověď přesahující hranice regionu. Možno říci, že
se  mu  podařilo  typologicky  vytvořit  tzv.  malé  monografie,  v níž  vedle



základních charakterizačních  postupů se  uplatňují  aspekty kulturně historické
nebo  popularizační.  Svoji  pozornost  v tomto  duchu  zaměřil  k tvůrcům,  kteří
mají klíčový význam pro literární tradici regionu, především k Josefu Kalusovi,
Knězkova studie o něm  již zvoleným názvem vyznívá téměř programově Z hor
mě  nikdo nevyláká…(2005),  přichází  s novými  poznatky  a  kreslí  básníkův
portrét na pozadí souvislostí společenských a kulturních. Do stejné typologické
řady patří jeho studie o Františku Horečkovi  S Radhoštěm v erbu  (2004), zato
práce Pouť za pravdou života o Janu Drozdovi (2006) a Cesta z hořícího kruhu o
Pavlu Tobiášovi (2007) nepopírají krajovou inspiraci jako tvůrčí východisko, ale
konečným vyzněním jsou určeny časem druhé poloviny minulého a počátkem
století našeho.          
    Knězkovo zaujetí pro regionální téma se stalo inspiračním podnětem, který se
vtěloval  do  jeho  mnoha  dalších  aktivit.  Rád  bych  tu  připomněl  trojici  děl,
nazvaných  Malá  frenštátská trilogie,  první  Spisovatelé  a  výtvarníci  zpod
Radhoště (2000)  mapuje  existenci  umělců  spojených  životem  i  tvorbou  s
Frenštátem, druhá  Život v práci i tužbách (2001) se váže ke Knězkově matce,
k jejímu životu a k malířskému dílu, třetí Můj Frenštát (2002) otevírá pohled do
Knězkova dětství  a oživuje osobností,  které měl možnost poznávat.  Jsme tak
nuceni  znovu připomenout,  že  zaujetí  pro  rodovou tradici  se  u  Knězka dále
umocňuje,  snaží  se  aktualizovat  a  zpřítomnit  hodnoty vzniklé  v jeho rodném
kraji, toto zaměření představuje základní kontinuitu jeho tvůrčí inspirace. 
   Nelze  pominout  ani  Knězkovy  ediční  počiny,  zvláště  ty  z nedávné  doby
zasluhují  náležité  ocenění.  Mám na  mysli  vydání  Kalusovy  básnické  sbírky
Čeladenské obrázky (2012), připravené z básníkovy pozůstalosti, a také knihu
Marcely Kalusové  Z valašských hor (2012), která vedle vzpomínkových textů
obsahuje  povídky,  inspirované  rodným  krajem.  Rád  bych  v této  souvislosti
zdůraznil  význam Kalusových  Čeladenských  obrázků,  jde  o  verše  vznikající
skoro paralelně s hlavním básníkovým dílem, které zaujmou ryzím lyrismem,
osobitou metaforikou i zamyšlením nad odvěkým údělem člověka, narozením i
jeho  smrtí.  Nejde  o  výlučný  básnický  čin,  ale  o  uplatnění  tvůrčí  invence,
posilované vlivem básníků, kteří Kaluse silně oslovili, především Jan Neruda,
Jaroslav  Vrchlický  a  také  Josef  Václav  Sládek.  Čeladenské  obrázky  jsou
pozoruhodné i  ze žánrového hlediska,  z lyrické  kresby se  tu  vynořuje  epická
tendence, která překvapuje osobitými meditativními akcenty. Jde o ediční počin,
nabízející nový pohled na Kalusův básnický odkaz.        
    Knězkova  pracovní  bilance  vykazuje  stále  obdivuhodnou  aktivitu,  není
v možnostech našeho krátkého zamyšlení, abychom si hlouběji povšimli všech
jeho prací, rád bych připomněl některé svazky jeho díla připravené už dříve a
vydané převážně v edici Zlatobýl (J. Kalus, Valašské legendy, Tkalcovské písně,
Z chlapeckých let nebo vzpomínky básníkova syna J. Kaluse  U nás doma aj).
Všechny se vyznačují pečlivou ediční přípravou a citlivě voleným výtvarným
doprovodem,  který  tematicky  i  umělecky  koresponduje  účinně  s  literárním
textem; jde o tvůrce stejného rodového původu, Antonína Strnadela,  Ferdyše



Duši,  Marie  Parmové-Knězkové,  L.  Parmy  a  další.  Možno  říci,  že  díky
Knězkově neúnavné badatelské činnosti máme dispozici konkrétní  doklady o
literární  tradici  našeho  Pobeskydí,  jde  o  příspěvky  podstatně  obohacující
kulturní dějiny našeho regionu, za které si Knězek jistě zaslouží  náš dík. 


