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R o s t i s l a v  Va l u š e k

18. 6. 1946 narozen v olomouci

po srpnu 1968 krátce ve Frankfurtu, v emigraci ale nezůstává.
1969 -1974 husova bohoslovecká fakulta karlovy university v praze;
v roce 1975 vysvěcen; bez státního souhlasu k výkonu povolání;
do roku 1990 topič, skladník, kulisák, čerpač.
věnuje se samizdatové literární a výtvarné práci. 
spolupořadatel i vydavatel zapovězených strojopisů,
především olomoucko-brněnské edice „Textů přátel“a sborníku enato.
počátkem devadesátých let redaktor sborníku“ Bítov“.

postupně vydává sbírky svých básní:
„ztotožňování“, m.u.k.l,  havířov 1990 
„milostivé léto“, votobia , olomouc  1996 
„léthé ve snu“, votobia, olomouc 2004
„duše s vytrhanou podlahou“, votobia, olomouc 2006

adresa: litovelská 18, 779 00 olomouc
mobil: 723 174 601
e-mail: rostislav.valusek@seznam.cz

„Setba“, volná grafika

„Snění“, volná grafika



Ke sbírce „Krajina milost“ Jiřího Víchy

Variace k „Noční můře“Josefa Šafaříka

V paměti skládku, 
v nekonečné sutiny 

svážím vteřiny.



„Milost“, volná grafika

Vejdi do oka 
mého. Sežehni, co je 

v něm tesklivého.

Je ve mně oheň, 
popel, noc i červánek, 

vlk i beránek.

Do nepaměti 
ztrať se! Buď děckem znova. 

V objetí slova.

Duše v parách vin. 
Alej jeřabin. Hora 

vzdechů. Kříž v mechu.

Propast dálek. Mráz.
Pane spas! Galaxie 

syčí: Jsi ničí …

Tíseň jak vesmír, 
jak hvězdná vteřina se 

v duši rozpíná.

„Má bolest radostná“, Vánoce



K „Haiku o smutných očích“

Hladino stesku 
plná hvězd. V tebe se vnořím. 

Utonu? Shořím?

Rostislav Valušek s výstavou váhal – „na misce vah“ shledal 
svou práci lehkou. Je zároveň básník, grafik, ale i teolog a dávno 
ví, že z hlubšího hlediska nestojí žádné lidské „dílo“ snad ani za 
psí štěk; je marnou touhou dotknout se jím živěji třeba i drnu 
trávy a přiblížit neporušenému Božímu dílu alespoň o píď – to ano 
– ale ve srovnání s tím, co ze sebe bez zábran vydáví až trapné 
sebevědomí jalové doby a už jen ve skromnosti, která ho ctí, je pro 
mnohé zářným vzorem.

K duchovní službě souhlas nedostal, ale po dlouhá léta byl o to 
obětavějším a nejenom doma v Olomouci významným účastníkem 
samizdatové práce; ať už spoluzakladatelem edice zapovězených 
Textů přátel nebo sám vydavatelem revue Enato a řady jiných 
strojopisných periodik. A jistě není bez souvislostí ani to, že patřil 
do důvěrného kroužku neformálních žáků Josefa Šafaříka, ctitelů 
jeho až uhrančivě esejisticky psané filosofie. Nejenom proto, ale 
i právem zjevné vnitřní spřízněnosti je zastoupen ve sbornících, 
věnovaných Otto Františku Bablerovi nebo právě Josefu Šafaříkovi 
či Ivanu Martinu Jirousovi. Sám je autorem řady obálek, 
frontispisů a vytříbených textů z časů nepříznivých. Po roce 1990 
pak už i tiskem vydaného „Ztotožňování“ a v průběhu dalších 
let postupně uveřejňovaných sbírek „Milostivé léto“, „Léthé ve 
snu“ nebo i kratičkých povzdechů v podobě haiku, pro něho 
s tak příznačným názvem: „Duše s vytrhanou podlahou“, veršů 
v doprovodných „listech“ několika ukázkami zastoupených.

Obojím způsobem vyjadřování je básníkem přísných obrazů  
strohých forem. Jejich krajní poctivost je mu snad bytostně 
daná. Věrně setrvává u pevně sevřených textů, u kreseb a grafik 
nevelkých rozměrů a v nich u výmluvných znaků a pradávných 
symbolů, se slovy navzájem niterně provázaných. Ubírá na dřeň 
a raději zničí, co zdá se nepřesvědčivé, a přesto se ustavičné 
nejistoty asi nikdy nezbaví.

Tak jako Rosťova celoživotní – vpravdě nedělitelná služba 
duchovně-básnická – jsou stejně dvojjediné i jeho „důvěrné 
vrypy“, ať rydlem nebo slovem. Navzdory až bolestivě zraňujícím 
pochybám čerpají z pramene pokorné víry a splývají v jediném. 
Obojí je proto přirozeným obsahem výstavy; po dvou předchozích 
malířsky hutných, vyznačuje se ta jeho vzácně tichým usebráním… 
Netroufám si ji dál slovem rušit; sama si vystačí…

Miroslav Koval, březen 2009


