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Vzpomínka na Attingham Park
Olga PUJMANOVÁ STRETTI

Byla jsem poÏádána, abych sepsala svou vzpo-

jin umûní, jmenovitû na prof. Jana Kvûta. Ten

mínku na Attingham Park. Je to údûl pamûtníkÛ,

v‰ak byl po infarktu v nemocnici a nestandardním

kteﬁí stáli u zrodu nûãeho a dnes mohou mít –

úkolem povûﬁil mne. Uvítala jsem to jako zpestﬁe-

tak jako já – tichou radost, Ïe to, co tenkrát za-

ní prÛvodcovské ãinnosti a vzácn˘, mnou tolik po-

ãalo, pﬁes rÛzné peripetie na‰ich ÏivotÛ pﬁetrvalo

strádan˘ kontakt se svûtem. Radost z oãekávání

aÏ do dne‰ních dnÛ.

na leti‰ti mû v‰ak brzo pﬁe‰la. Letadlo mûlo ne-

První pobyt v Attinghamu souvisí s poãátkem

horázné zpoÏdûní. PrÛvodkynû âedoku a ‰ofér au-

mé práce v Národní galerii, kam jsem nastoupila

tokaru se nechali sly‰et, Ïe na prohlídku kostelÛ,

v listopadu 1960. Byl to zvlá‰tní rok tzv. destali-

které jsme mûli nav‰tívit cestou do hotelu, musí-

nizace, kdy se vracely domÛ tisíce amnestova-

me zapomenout – k veãeru pr˘ uÏ mají jiné rito.

n˘ch politick˘ch vûzÀÛ, a souãasnû tûm, kteﬁí od

Koneãnû letadlo pﬁistálo. K mému úÏasu z nûho

50. let proÏívali své „vûzení na svobodû“, najed-

nevystoupili oãekávaní studenti, ale vrstevníci

nou svitla nadûje, Ïe se koneãnû budou moci

m˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ, obvykle o holi. Krásná

uplatnit ve svém oboru. Takov˘ byl vlastnû i mÛj

Helen Lowenthal v ãerveném ‰iráku s vlající rÛÏo-

pﬁípad. Po ukonãení vysoko‰kolsk˘ch studií jsem

vou ma‰lí mû objala a ti‰e tlumoãila pozdrav Karla

nûkolik let pracovala jako dûlnice. Znalost cizích

Justa, mého nûkdej‰ího kolegy z prvního semest-

1

jazykÛ tenkrát nebyla pokládána za v˘hodu –

ru, kter ˘ po únoru 1948 emigroval do Lond˘na

ov‰em s v˘jimkou ru‰tiny. A právû díky sv˘m cha-

a oslÀoval tam spoleãenské kruhy svou znalostí

trn˘m znalostem povinné ru‰tiny jsem byla pﬁija-

barokní architektury. To on anglické skupinû pﬁi-

ta do Národní galerie jako prÛvodce. V na‰í vlasti

pravil program, o nûmÏ jsme tu, kdyÏ ho H. Lo-

zaãínalo sice po dobû temna a teroru trochu sví-

wenthal poslala prof. Kvûtovi, v‰ichni shodnû

tat, vycestovat za hranice bylo v‰ak pro mne

pﬁedpokládali, Ïe ho musel sestavit âech. Angliãtí

i tehdy z politick˘ch dÛvodÛ témûﬁ vylouãené.

hosté tu sice byli, jejich zavazadla v‰ak kdesi uvíz-

KdyÏ jsem se v ãervenci 1965 ocitla na lodi smû-

la, i nosiãi chybûli. Helen Lowenthal si dala pﬁed-

ﬁující k bíl˘m útesÛm doversk˘m, povaÏovala

volat ﬁeditele leti‰tû a poÏádala ho, aby laskavû

jsem to za zázrak, o nûjÏ se pﬁiãinili George Tre-

zaﬁídil vystûhování kufrÛ z letadla, zorganizovala

velyan a Helen Lowenthal, kteﬁí umoÏnili mou

‰tafetu fyzicky zdatnûj‰ích „studentÛ“ a hromada

úãast na letní ‰kole anglického umûní (Four te-

elegantních ta‰ek a kufﬁíkÛ se záhy ocitla v o‰un-

enth Annual National Trust Summer School in At-

tûlém autobuse naz˘vaném autokar. „Exempla

tingham Park, Shrewsbur y, 2.–24. 7. 1965).

trahunt.“ I ‰ofér, do té doby nevrl˘, nosil kufr y,

Oba, jmenovitû Helen Lowenthal, vynaloÏili ne-

brblaje pﬁi tom: „To to ten národ tatíãka Masaryka

V‰echny fotografie pocházejí z archivu Olgy Pujmanové. /

uvûﬁitelné úsilí, abych se do Anglie dostala. Ne-

dopracoval!“ Od té doby se stal m˘m spojencem.

All photos from archiv of Olga Pujmanová.

jenÏe zajistili mÛj pobyt po finanãní stránce – ne-

Ochotnû se vzdal svého veãerního melouchu a ab-

Obr. 1. Letní attinghamská ‰kola 1965, dr. Olga Pujma-

mohla jsem vyvézt ani korunu –, ale museli mi

solvoval s námi náv‰tûvy kostelÛ Panny Marie na

nová byla první úãastnicí studií anglick˘ch zámeck˘ch sí-

poslat pozvání nepostradatelné k povolení v˘jez-

Bílé hoﬁe i sv. Markéty v Bﬁevnovû. Tam jsem se

del z âeskoslovenska. / Attingham Summer School 1965,

du z âSSR. Na správné formulaci pozvání tehdy

se skupinou rozlouãila. Její ubytování mûla na sta-

dr. Olga Pujmanová was the first Attingham member

velmi záleÏelo. S dojetím vzpomínám, kolikrát je

rosti pracovnice âedoku. Hotel Moravia na Tylovû

from the Czechoslovakia.

Helen – vÏdy ochotnû a s pochopením – pﬁepiso-

námûstí, kdysi – a nyní uÏ znovu – hotel Beránek,

Obr. 2. Letní attinghamská ‰kola 1965, Olga Pujmanová a

vala, neÏ se jí podaﬁilo vyhovût vr to‰iv˘m pod-

nepatﬁil tehdy k tûm nûkolika praÏsk˘m ubikacím

Christa Thurman, rozená Mayers, kurátorka textilní sbírky

mínkám na‰í byrokracie. Jak k tomu v‰emu do-

pro zahraniãní turisty – to jsem vûdûla. Zchátral˘

Art Institute v Chicagu. / Attingham Summer School 1965,

‰lo? Kde a kdy jsme se poprvé setkaly?

stav pensionu a jeho naprostou nevhodnost pro

Olga Pujmanová and Christa Thurman née Mayers, curator

Helen Lowenthal pﬁijela do Prahy se skupinou

anglické „studenty“ mnû v‰ak doma vylíãil teprve

of the textiles collection the Art Institute of Chicago.

zájemcÛ o praÏskou barokní architekturu 30. srp-

mÛj manÏel, kter˘ penzion znal, protoÏe pracoval

Obr. 3. Úãastníci Letní attinghamské ‰koly, ãervenec

na 1963. Na‰e setkání provázely epizody, kter˘mi

nedaleko. Zavolala jsem proto Helen, je-li v‰e v po-

1965. Helen Lowenthal, zakladatelka ‰koly vpravo nahoﬁe,

ráda bavívala spoleãnost. Cesta za Ïeleznou opo-

ﬁádku a nepotﬁebuje-li pomoc. Na její úzkostnou od-

vedle ní Olga Pujmanová, pﬁed ní sir George Trevelyan, za-

nu byla pokládána právem za o‰idné dobrodruÏ-

povûì „Olga, darling, could you kindly come“ jsme

kladatel ‰koly. / Members of the Attingham Summer Scho-

ství. Helen Lowenthal, pÛsobící ve Victoria Albert

se tam hned oba vydali. Dosud, kdykoliv se ocitnu

ol, July 1965. Helen Lowenthal the founder of the School

Museum, se proto chtûla za‰títit zdej‰ími kolegy

na Tylovû námûstí, vybavuje se mi s ostrou proni-

in the top right-hand corner, next to her Olga Pujmanová,

a obrátila se s prosbou o asistenci na katedru dû-

kavostí „zahulen˘“ v˘ãep suplující zároveÀ recepci.

below Sir George Trevelyan the founder of the School.

Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 3 /
I N M E D I A S R E S : AT T I N G H A M T R U S T | O l g a P U J M A N O VÁ S T R E T T I / V z p o m í n k a n a A t t i n g h a m P a r k

2

3

193

mastr_03_09.qxd

24.6.2009

8:10

Stránka 194

4

Vesele popíjející na‰inci se bavili pozorováním sem-

vizovat par ty v Národní galerii. Jako stﬁela jsem

knuté skupiny cizincÛ posedávajících na sv˘ch za-

letûla zpût do ·ternberského paláce, doufajíc, Ïe

vazadlech. Ve‰li jsme zároveÀ s policií. Pﬁi‰la si

zastihnu je‰tû nûkoho z odborn˘ch pracovníkÛ. To

pro zlodûje, kter˘ vyuÏil neobvyklou situaci, zmoc-

se bohuÏel nestalo. Zachránila mû v‰ak sliãná

nil se jednoho elegantního kufru a pádil s ním na

Eva Kredbová, sekretáﬁka v Národní galerii, která

námûstí. Díky postﬁehu nejmenované úãastnice

pﬁislíbila v zastoupení ﬁeditele hosty uvítat. Nepﬁí-

a hbitosti jejího skautsky vyhlíÏejícího muÏe se po-

tomné kunsthistoriky nahradily tﬁi inteligentní

daﬁilo vrávorajícího opilce dohnat a pﬁivléci do ho-

a vtipné dámy, které si po nedávném návratu

telu. Tam ho do pﬁíchodu policie, která na sebe

z komunistického kriminálu v galerii pﬁivydûlávaly

dala dlouho ãekat, zavﬁeli na WC.

hlídáním obrazÛ. Nûkdej‰í komorník ·ternberkÛ,

MÛj podiv, proã dosud nedo‰lo k ubytování, vy-

nezapomenuteln˘ Ïiv˘ inventáﬁ paláce, s nevtíra-

svûtlila Helen. Místo jimi objednan˘ch jedno-

vou grácií servíroval ãaj, a kdyÏ se posléze objevil

a dvoulÛÏkov˘ch pokojÛ mûl hotel pouze pokoje

i mÛj manÏel s krabicí su‰enek, zaãali mu ãajem

tﬁí- a ãtyﬁlÛÏkové. Nebylo proto snadné dohodnout,

rozjaﬁení Britové tleskat za zpﬁíjemnûní pﬁedchozí

kdo s k˘m bude pokoj sdílet. PrÛvodkynû âedoku

noci v hotelu Moravia – Beránek. Byl to opravdu

pr˘ ode‰la s vysvûtlením, Ïe je veãer a uÏ se nedá

zdaﬁil˘ a pÛvabn˘ happening. Helen ho pozdûji rá-

nic dûlat; druh˘ den Ïe se pokusí o nûjaké ﬁe‰ení.

da komentovala jako jednu z prvních neãekan˘ch

Vût‰ina „studentÛ“ u vûdomí, Ïe se poﬁádnû nevy-

pﬁedzvûstí praÏského jara v roce 1968.

spí, chtûla strávit zbytek veãera v nûjaké pﬁíjemné

KdyÏ jsem tﬁi roky pﬁedtím v krásn˘ ãervencov˘

restauraci. V hotelu Moravia se nevaﬁilo. Ani voda

den dorazila do Attingham Parku, netu‰ila jsem, Ïe

tam nebyla k dostání. Pouze pivo, vodka, slivovice

National Trust Summer School bude tak nároãná.

ãi barevné sodovky. ·iroko daleko uÏ bylo v‰ude

A to nejen poznáváním rozliãného studijního mate-

zavﬁeno. Taxíky se nedaly sehnat, proto mÛj muÏ

riálu, ale také po spoleãenské stránce. Na kaÏ-

v malém fiátku vozil zájemce do hotelu Palace na

dém sídle, které jsme nav‰tívili, byla pro nás po-

veãeﬁi a v˘mûnu penûz. A tûm, kteﬁí si chtûli

hostinn˘m majitelem uspoﬁádána nûjaká „party“.

u‰etﬁit dal‰í dobrodruÏství, jsme odtamtud pﬁivá-

Témûﬁ v‰ichni úãastníci kurzu pocházeli z USA. Ev-

Ïeli minerálky. Vraceli jsme se domÛ pozdû v no-

ropa byla zastoupena pouze jedním Norem, Nûm-

ci mlãky. Nevûdûli jsme, máme-li plakat, nebo se

cem a mnou. Jako jedin˘ reprezentant komunistic-

smát. Následujícího rána jsem ‰la do hotelu se

kého bloku jsem tam byla pochopitelnû pro

strachem. Na‰tûstí Helen záﬁila. V‰ichni pr ˘ tu

v‰echny exot; jak pro studující, tak pro hostitele,

noc proÏili sportovnû, komentovala s potû‰ením

kteﬁí mû obvykle usadili na ãestné místo vedle se-

disciplinovanost stﬁední tﬁídy Velké Británie. Obá-

be, aby se mohli vyptávat na Ïivot za Ïeleznou opo-

vala se pr ˘ vlastnû pouze reakce oné nejmeno-

nou. Helen se z mého problematického „úspûchu“

vané úãastnice, na níÏ jí velmi záleÏelo. Mimo ji-

dûtinsky radovala a uji‰Èovala mû, Ïe díky tomuto

né i proto, Ïe byla sponzorem podobn˘ch

zájmu mÛÏe v pﬁí‰tím roce do Attinghamu pozvat

zájezdÛ. Spala pr˘ v˘bornû, unavena neobvykl˘mi

dal‰ího kandidáta z âSSR, pokud ho doporuãím.

záÏitky, které jí pﬁipomínaly mládí strávené

Mûla jsem jí po návratu co nejdﬁíve oznámit jeho

v Egyptû: slamníkem a tûmi mal˘mi brouãky. Dvû

jméno a nacionále, aby mu záhy mohla poslat zva-

‰tûnice pﬁipíchla ‰pendlíkem k noãnímu stolku ja-

cí dopis a aby byl dostatek ãasu na jeho pﬁípadné

ko pﬁedmût doliãn˘. Vylíãila v‰e svému muÏi

pﬁeformulování. Tak do‰lo i k mé dal‰í úãasti v At-

v dlouhatánském telegramu, kter ˘ jsem na její

tinghamské ‰kole v roce 1967. Po mnû pak násle-

pﬁání poslala z hlavní po‰ty. A tak se mi opût ne-

dovala dlouhá ﬁada na‰ich historikÛ umûní, archi-

pﬁíjemnû pﬁipomnûla truchlivá oprávnûnost slo-

tektÛ a muzejních pracovníkÛ, kteﬁí nav‰tívili

Obr. 4. Zámek Attingham Park na reprodukci historické

ganu na‰eho milého ‰oféra, kter˘ mezitím stûho-

National Trust Summer School. Jak˘ v˘znam to

veduty. / Attingham Park Historic Country House. The

val Angliãany z hotelu Beránek na Václavské

pro nás mûlo v dobû totalitního reÏimu (do 1989),

copy print of historic veduta

námûstí do Ambassadoru a pak je vozil po kos-

sotva pochopí na‰e mlad‰í generace, pro kterou

Obr. 5. Úãastníci Letní attinghamské ‰koly, ãervenec 1965.

telech za doprovodu Pavla Preisse. Já jsem jim

se – chvála Bohu – cesty do zahraniãí staly samo-

/ Members of the Attingham Summer School, July 1965.

odpoledne ukazovala sbírky Národní galerie ve

zﬁejmostí. Málokdo ten v˘znam chápal tak jako He-

Obr. 6. Letní attinghamská ‰kola 1965, Olga Pujmano-

·ternberském paláci. V pût hodin jsem je odvedla

len Lowenthal. Jsem proto ráda, Ïe jsme jí za její

vá, Bernie Danzinger z New Yorku a kolegové. / Atting-

do nedalekého památníku Alfonse Muchy, kam je

pochopení a obûtavou pomoc mohli spoleãnû po-

ham Summer School 1965, Olga Pujmanová, Bernie

pozval umûlcÛv syn Jiﬁí. V‰ichni se tû‰ili na ãaj

dûkovat u pﬁíleÏitosti jejích osmdesát˘ch naroze-

Danzinger from New York and colleagues.

o páté. Ale jaké pﬁi‰lo zklamání! Marnû jsme zvo-

nin, které jsme v záﬁí 1984 oslavili v Praze. Bude-

Obr. 7. Olga Pujmanová na kresbû attinghamského kolegy

nili, av‰ak nikdo neotevﬁel, vítr foukal, pr‰elo. Ná-

me vÏdy na ni a na sira George Trevelyana

Bernie Danzingera z New Yorku z ãervence 1965. / Portrait

lada se stala opût tísnivou. Zapomnûl snad hosti-

vzpomínat s láskou a vdûãností.

of Olga Pujmanová by her Attingham colleague Bernie Dan-

tel? Rozumûla mu ‰patnû Helen? Nevím. Dosud

zinger from New York, drawing dated to July 1965.

v‰ak cítím své zdû‰ení a náhlé rozhodnutí zimpro-
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