Pár slov…
Zdravím Vás jménem Půlnoci, skromného projektu věnovaného odvrácené tváři umění, a její tribuny
Půlnočního expresu. Právě vychází květnové číslo našeho e-bulletinu, v němž Vám mimo jiné nabídneme rozhovor
s Radimem Kopáčem věnovaný propagaci české literatury v zahraničí, vydávání antologií současné české beletrie i jeho
osobnímu zájmu o kulturní periferii.
V rámci půlnočního tématu, nesoucího výmluvný název Erotika a umění za první republiky, jsme se
porozhlédli po erotických tématech a motivech v tehdejších českých filmech, knihách atd. Největší prostor jsme nakonec
věnovali kinematografii, ale nabídneme vám též články pojednávající o roli erotiky v aktivitách „Komenského sexuální
osvěty“ K. J. Obrátila, v tvorbě Jindřicha Štyrského či v dílech Bohuslava Brouka. V pohřebišti naleznete portrét českého
beatnika Milana Kocha (1948–1974), jehož manželka Mirka nejprve uspořádala literární dílo svého muže a poté
spáchala sebevraždu. Na stránkách periferie na vás jako obvykle čeká – vedle již zmíněného rozhovoru s Radimem
Kopáčem – řada příspěvků mapujících současnou kulturní periferii, kupříkladu recenze několika knih (sborníku o Vilému
Mrštíkovi, monografie Féliciena Ropse, románů Altschulova metoda a Pobřeží seskvečů) nebo reportáž z kulatého stolu na
půdě FF UK, věnovaného nedávnému vydání Babičky přepsané do současného jazyka. A v závěrečné rubrice
postskriptum se můžete těšit na několik básní Jiřího Haussmanna, nadějného českého spisovatele, který zemřel na
tuberkulózu v pouhých čtyřiadvaceti letech…

Petr Nagy

pár slov (I) / půlnoční téma (II–XIV) Erotická legenda J.
Štyrského / Odstíny růžové pikanterie / Šílenství nad skeptickou
střízlivostí / Ctitel Masaryka a erotiky / Machatý, ženy a chtíč /
pohřebiště (XIV–XVII) Milan Koch / periferie (XVII–XXIX) „Od
literatury nečekám vůbec nic“ / K poctě moravského literáta / Pražský
svět Tima Burtona / O životě a díle „příliš hlučného melancholika“ /
Babička v katakombách / Dobrou noc všem liškám i vlkům / Do Brna
za Inuity / Indiánka na osamělé stezce / postskriptum (XXX)

Půlnoční expres (listy pro odvrácenou tvář umění) – internetový kulturní měsíčník, č. 5, 2014, ISSN: 2336-1166.
Vydavatel a šéfredaktor: Petr Nagy. Redakce: Lenka Dostálová, Eva Marková, Alena Šlingerová.
E-mail: PoselPulnoci@seznam.cz │ WWW: petrnagy.wix.com/pulnoc

Půlnoční expres

V / MMXIV

strana I

Erotická legenda J. Štyrského
„Ale mým očím nutno stále házeti potravu. Polykají
ji nenasytně a surově. A v noci a ve spánku ji tráví.
Emilie rozhazovala pohoršení plnými hrstěmi,
vyvolávajíc v každé bytosti, s níž se setkala, žádost
a představu svého obrostlého jícnu.“
Jindřich Štyrský (1899–1942) patří k nejvýznamnějším
představitelům českého surrealismu a meziválečné
avantgardy vůbec. Svým dílem se významně zapsal do
dějin českého i světového umění. Zabýval se
malířstvím, kolážemi, scénografií (pracoval pro
Osvobozené divadlo), fotografovaním, teorií umění,
vydáváním publikací a knižním designem. Byl členem
Devětsilu (od roku 1923) a Spolku výtvarných umělců
Mánes (1932–1942). Spolu s Toyen, B. Broukem,
V. Nezvalem a K. Teigem založili v roce 1934
Skupinu surrealistů. S malířkou Toyen (Marií
Čermínovou) vytvořili v Paříži v roce 1926 umělecký
směr nazvaný artificialismus, který prohlásili za
ztotožnění malíře a básníka („...a budeme malíře nazývati
básníkem“). Směr byl ovlivněn poetismem, čerpal
inspiraci z nevědomých psychických procesů,
psychoanalýzy a usiloval o maximum imaginativnosti.
Poetismus a artificialismus se tak staly jedinými dvěma
uměleckými směry, jimiž čeští umělci obohatili
světové avantgardní umění.

Štyrský studoval v letech 1920–1923 na Akademii
výtvarných umění v Praze u J. Obrovského a K.
Krattnera. Školu opustil kvůli rozporu s vyučovanými
metodami (cílem bylo dokonalé ovládnutí technických
dovedností). V raných uměleckých dílech je možno
spatřit vliv kubismu a primitivismu. Poté přešel
k figurativní malbě a posléze patřil mezi hlavní
představitele českého surrealismu. Literárně mu byli
blízcí J. Karásek ze Lvovic, A. Rimbaud, Ch.
Baudelaire, Lautréamont a G. de Nerval. Udržoval
také úzké kontakty se skupinou umělců kolem
zakladatele surrealismu André Bretona.

„Tato žena je mojí rakví a chodí, ukrývajíc mne ve
své podobě. A tak proklínaje ji, zatracuji sebe
a miluje ji, usínám s odlitkem její dlaně na svém
pyji.“
Štyrský se velice intenzivně zabýval zkoumáním
vlastních snů (viz jeho soubor Sny). Při jejich
poznávání vycházel ze spisů S. Freuda a výtvarných
děl surrealismu a symbolismu. Sny pro něj znamenaly
důležitou součást lidského života, jejichž zkoumání
vedlo ke hlubšímu poznávání lidské psychiky. Ze snů
si vybíral určitý detail, který představoval atmosféru či
obsah snu. Důležitým aspektem umělcovy tvorby byl
jeho vztah k sexu a erotice. K sexuálnímu životu
zaujímal nespoutaný postoj, zbavený jakýchkoli
morálních předsudků a zábran. Součástí jeho osobní
svobody byla i svoboda sexuální. Pomocí zkoumání
snů a svobodného přístupu k sexu se zbavil traumat
z dětství, komplexů a objevil své skutečné povahové
rysy.
ŠTYRSKÉHO ILUSTRACE A CITÁTY BEZ UDÁNÍ ZDROJE
POCHÁZEJÍ Z JEHO KNIHY EMILIE PŘICHÁZÍ KE MNĚ VE SNU
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Sexuální nocturno, o němž Štyrský napsal: „Atmosféra
tohoto románku, vyznačujícího se romaneskním
a uceleným vývojem vniterných událostí, se
soustřeďuje kolem muže, jenž se tu současně
v překvapivém a mnohotvárném rytmu vyskytuje
v několika věkových fázích.“ Bibliofilským pojetím
vyzrál nad prvorepublikovou cenzurou, která rok před
založením edice (1929) zabavila velkou část nákladu
Lautréamontova Maldorora (v překladu J. Hořejšího
a K. Teigeho, ilustrace ke knize vytvořil právě
J. Štyrský).

Důležitým v tomto směru se stal také jeho citový
a erotický vztah k jeho nevlastní setře Marii (zemřela
na srdeční chorobu ve svých 21 letech, Štyrskému
bylo tehdy 6 let). Všechny jeho umělecké práce
a i milostné vztahy byly poznamenané touto tragickou
událostí. Po celý život pro něj sestra znamenala
jakousi temnou múzu a erotický přízrak. Pocity
a vztah k sestře popsal v erotické próze, zásadní knize
meziválečného umění, Emilie přichází ke mně ve snu
(1933). Fundovaný doslov ke knize napsal Bohuslav
Brouk, propagátor psychoanalýzy a vědeckého
zkoumání sexuality. Kromě textu obsahuje kniha
i Štyrského koláže, které jsou cennou interpretací
k jeho tvorbě. Najdeme zde otevřené erotické scény
doprovázené pohřebními artefakty, snové výjevy
s pornografickými fotografiemi a projevy milostné
morbidity. Sám autor v nakladatelském letáku
doporučoval jak se na dílo dívat: „Sestrou erotiky je
bezděčný úsměv, pocit komiky nebo záchvěv hrůzy.
Sestrou pornografie je však vždy jen stud, pocit hanby
a znechucení. Část těchto silně erotických
fotomontážních
komposicí budete
prohlížeti
s úsměvem na rtech a ostatní s pocitem hrůzy.“

Zajímavé je, že mezi předplatiteli edice se vyskytovali
především tehdejší strážci morálky, kněží a četníci.
V edici vyšlo 6 svazků. Edice obsahovala tři ročníky,
z nichž první měl čtyři čísla (říjen 1930 až květen
1931), druhý a třetí vyšel jako ročenka (květen 1932,
duben 1933). Štyrský při vydávání postupoval velice
důsledně a systematicky. Snažil se o zachování pevné
hranice mezi „vysokým uměním, srozumitelným
pouze úzké vrstvě zasvěcených“ a rozšířeným
a všeobecně přijímaným kýčem. Při jejím sestavování
pravděpodobně využíval svých úzkých kontaktů
s pařížskými surrealisty a také zdrojů z vlastní
knihovny. Básně a povídky z různých období a kultur
se prolínaly s teoretickými výklady S. Freuda, G.
Grodecka, B. Brouka aj. V edici byla představena
výjimečná díla českých literátů a vynikající překlady:
např. Sexuální nocturno V. Nezvala, Thyrsos F. Halase,
tvorba O. Březiny, J. Vrchlického, J. Wericha a J.
Voskovce, V. Maška, R. Krajce, V. H. Brunnera.
Z překladů např. Justina Markýze de Sadeho, Život
kajícnic P. Aretina, román Kunda Irenina L. Aragona,
Ruské lidové erotické povídky, díla P. Verlaina, A. Bretona,
P. Eluarda, dokumenty Pátrání surrealistů v oblastech
sexuálních, Zločin smilného násilí, policejní zprávy,
seznamy pařížských bordelů aj.

Jak již bylo zmíněno, erotika byla důležitou součástí
Štyrského tvorby a on sám byl jejím velkým
propagátorem a znalcem. Bylo o něm známo, že
vlastnil velké množství erotických publikací, což jej
také vedlo k založení edice Erotická revue. Vycházela
v letech 1930–1933, jako bibliofilský tisk určený jen
předplatitelům (v nákladu 200 kusů), kterou odebírali
na dobírku. Významnou součástí byla Edice 69, jejíž
název byl odvozen od sexuální polohy. První číslo
vyšlo v roce 1931. Edice se od Erotické revue lišila svou
pečlivou typografickou úpravou. Každý svazek
vypadal jinak. Jako první zde vyšel text V. Nezvala
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Většina přispěvatelů se ukrývala pod nejrůznějšími
pseudonymy a signaturami, přičemž některé zůstávají
dodnes neobjasněny. Značku LL používal E. Filla,
pod signaturou XX se skrývala Toyen. Odkaz edice
spočívá nejen v jejím unikátním literárním obsahu, ale
hlavně ve výtvarné podobě, kterou obstarávali nejen
surrealisté, ale i karikaturisté a představitelé kubismu.
Byli to především Toyen a Štyrský, dále F. Bidlo, A.
Hoffmeister, A. Pelc, E. Filla, A. Wachsmann.
Zahraniční tvorba byla reprezentována reprodukcemi
A. V. Beardsleyho, F. Ropse nebo japonskými
dřevoryty. Toyen přispěla do edice jemnými
kultivovanými lineárními kresbami. Obě pohlaví
považovala za stejně důležitá, avšak svoje kresby
vnímala spíše z pohledu mužského.

I oženili se starší bratři a nejmladší zůstal
mládencem. Ale od onoho dne nemyslila kupcova
dcera na nic jiného než na své provdání za mladíka
s tak velikým ptákem.“
(ukázka z knihy Ruské lidové erotické povídky (1932)
s ilustracemi Františka Bidla)

„Od koho tedy ještě očekáváš útěchy? Emilie je
příliš rozervána, její obraz v útržcích roznesl vítr
v místa, jež neznáš a nemůžeš si ji proto nyní vyvoliti
za nástroj, jenž by ti přinášel klid a také proto, že
ses již dávno odnaučil oplakávati okamžiky loučení.
Obloha spí a kdesi za křovím čeká na tebe žena
vymodelovaná za syrového masa. Budeš ji krmiti
ledem?“

Obě dvě edice se zasloužily o prosazení
tabuizovaného tématu na veřejnost a propojení
moderního uměleckého přístupu s kýčem pornografie.
Erotická revue a Edice 69 dodnes šokuje i vzrušuje
čtenáře svým maximálně otevřeným přístupem
k erotice. Edice zanikla v roce 1934, kdy do bytu J.
Štyrského pronikla policie a provedla domovní
prohlídku kvůli vydávání erotické literatury. Zabavila
prospekty, adresy předplatitelů a odsoudila umělce
k pokutě 400 Kč nebo ke 40dennímu vězení. Touto
akcí uzavřela jeden z nejvýznamnějších počinů na poli
českého umění v meziválečném období.

Lenka Dostálová
„Když jednoho dne stáli spolu na návsi, řekli si, že
je čas, aby se oženili. ‚Copak vy, vám je hej,‘ řekl
nejmladší z nich, ‚vy jste bohatí a tak se bohatě
oženíte! Ale já, co já si počnu? Jsem chud a nemám
věru nic jiného než ptáka, který mi jde až ke
kolenům!‘ V té chvíli šla kolem skupinky tří bratrů
dcera
bohatého
kupce.
Slyšela
rozhovor
a povzdechla si: ‚O, kéž bych se mohla vdát za toho
mladíka! Má ptáka, který mu jde až ke kolenům!‘
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SRP, Karel: Erotická revue a Edice 69. In: Erotická
revue 1-3 (2011, reprint původních vydání z let 1930,
1932 a 1933), s. I-X.
WINTER, Tomáš: O obrazech a snech. In A2, 2007,
č. 29 [www.advojka.cz/archiv].
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Odstíny růžové pikanterie
Téma erotiky v českém filmu třicátých let je asi tak
široké, jak široké je chápání pojmu erotika. Zároveň je
ve svých konkrétních projevech poměrně nenápadné
a těžko uchopitelné. Z toho plyne i rozptýlený
charakter tohoto článku, ve kterém bylo pro přiblížení
problému vybráno jen několik reprezentativních
příkladů z filmového mainstreamu období mezi
nástupem zvuku a koncem první republiky.

marně. Hrdinka pózuje malíři v kostýmu Panny
orleánské, jakémsi stylizovaném brnění, které sice
nápadně, ale záměrně těžkopádně upozorňuje na rysy
ženství. Komika si tedy jednoznačně drží vrch nad
erotikou. Úroveň této komiky je pak už námětem na
další diskuzi. Podle svědectví dobového tisku byly
reakce diváků na Růžové kombiné natolik pobouřené, až
samy vyvolaly pobouření (viz Filmové listy 14/1932).

Erotický rozměr milostných vztahů exponovaly spíše
umělecky ambicióznější filmy mimo hlavní komerční
proud – příkladně díla režiséra Gustava Machatého či
avantgardních tvůrců. Naproti tomu snímky, které
měly vyhovět co nejširšímu publiku, zůstávaly v tomto
ohledu konzervativní, alespoň v prvním plánu. Erotika
nebývala tím, čím by se tvůrci snažili primárně
zaujmout a málokdy ji také nechali vyniknout jako
samostatný motiv bez komického či jiného zabarvení.

RŮŽOVÉ KOMBINÉ (R. LEO MARTEN, 1932)

Ve stejném roce natočil plodný tvůrce veseloher
Vladimír Slavínský film Právo na hřích, ve kterém se děj
taktéž točí kolem kusu dámského prádla. Tentokrát
jde o podvazky, které najde mladá paní doktorová
v ložnici, když se náhle vrátí ze svého pobytu na
Jadranu. Opět je také použito tehdy oblíbené klišé
chtěného probuzení partnerovy žárlivosti. Celý děj
včetně vedlejších epizod stojí na prostopášnosti
postav, která občas hraničí se zvrhlostí, ovšem pokusy
erotično filmově zpřítomnit zůstávají u náznaků.
K nejsmělejším patří scéna z ložnice, kde si doktor
užívá s milenkou. Kamera nezabírá přímo dění
v posteli, ale nejprve sošku nahých milenců a pak
nepořádek
kolem
lože,
včetně
osudného
podvazkového pásu, pohozeného na zemi. Intimní
atmosféru přerušuje hlas barové zpěvačky,
předznamenávající následující scénu. V rozverné
písničce na motivy Starého zákona mimo jiné zaznívá:
„Od toho dne Adam nejed, nepil. Zapřel Boha, myslel
na sexappeal.“ Už z toho je zřejmé, jak pragmatickým
a zjednodušujícím způsobem se v tomto filmu uvažuje
o milostném vztahu. Dalším názorným příkladem
může být luxusní noční košilka, kterou se snaží
maminka paní doktorové usmířit mladý pár.
Podstrkuje ji dceři coby dárek od manžela a je celkem
úspěšná – „Stejně si to ten egoista koupil pro sebe,“
domnívá se mladá paní.

I takový film, jako bylo Růžové kombiné (r. Leo Marten,
1932), jehož název může vyvolat lecjakou naději, šel
cestou nenáročné veselohry, která erotiku degraduje
na grotesku a kýč. Je to patrné od úvodní sekvence,
kde v rámu ve tvaru srdce vystupuje zpěvačka
v miniaturních lesklých šatičkách. Následující děj se
točí kolem onoho titulního kombiné, které se záhadně
ocitlo v kufru přírodovědce a spořádaného manžela
profesora Sedláčka. Paní Sedláčková, představovaná
tehdy sedmnáctiletou Lídou Baarovou, svého muže
pochopitelně podezřívá z nevěry. Rozhodne se vynutit
si jeho pozornost předstíráním vlastního milostného
poměru s moderním malířem. „Nevinný flirt na 90 %“
či „odstín růžové pikanterie“ – tak je ve filmu tato lest
nazývána. V její realizaci však flirt a pikanterii hledáme

PRÁVO NA HŘÍCH (R. VLADIMÍR SLAVÍNSKÝ, 1932)
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Zainteresovanost rodičů do intimního života dětí
nebyla neobvyklým motivem. Velmi bizarní podobu
má třeba ve filmu Vdovička spadlá s nebe (r. Vladimír
Slavínský, 1937), kde vnoučat chtivá maminka
opakovaně kontroluje synovu ložnici, a setkáváme se
s ní i v komedii Svatopluka Innemanna Sňatková
kancelář, opět z roku 1932. Když se továrníkův syn
oddává v kavárně, kde sedí právě s otcem i matkou,
svým fantaziím, zprostředkovává nám film dobovou
podobu erotických časopisů. Tato četba má zřejmě
především sloužit k Emilkově charakteristice. Čas,
který je jí v rámci filmu věnován, je ale nápadně
dlouhý. Ve sledu detailních záběrů můžeme zhlédnout
několik obrázků z pánských periodik Eros a Intim
a mihne se i legendární La Vie Parisienne. Pozoruhodná
je i Emilkova reakce – kuckavý smích. Při prolistování
zmíněných časopisů zjistíme, že skutečně pracovaly
s kombinací erotiky a humoru, ovšem v poněkud
hravější a vzrušivější podobě než námi rozebírané
filmy.
Výčet různých erotických ornamentů a narážek
v českých filmech třicátých let by mohl pokračovat
ještě hodně dlouho. Objevili bychom bezpočet
svůdných barových tanečnic, dámy přistižené v negližé
nebo Hanu Vítovou vystavující se v plavkách ve filmu
Děvče za výkladem (1937). Pro významnější erotické
motivy se otevírá prostor ve sféře příběhů
o zapovězené lásce. Pokud zamilovaná dvojice
z nějakého důvodu nemohla navázat vztah v souladu
se společenskými standardy, nastupovaly projevy
fyzické lásky, aby vzájemnou náklonnost pomohly
jednoznačně identifikovat.

FALEŠNÁ KOČIČKA (R. VLADIMÍR SLAVÍNSKÝ, 1937)

Ve veseloherním žánru se staly nadmíru oblíbenými
příběhy děvčat, která si bohatí muži převychovávají po
vzoru Shawova profesora Higginse. Patří sem třeba
snímky Madla z cihelny (1933), Uličnice (1936) nebo
Falešná kočička (1937). Všechny, více či méně výrazně,
nastolují provokativní rozpor mezi otcovskou
a mileneckou láskou. Zvláště je patrný tam, kde onu
„my fair lady“ ztělesňuje herečka Věra Ferbasová. Té
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po celá třicátá léta náležel ve filmu typ roztomilých
děvčátek, jakým se v tehdejším jazyce říkalo „žáby“ či
expresivněji „žabci“.

ULIČNICE (R. VLADIMÍR SLAVÍNSKÝ, 1936)

V Uličnici hraje osmnáctiletou studentku, ovšem aby se
vetřela do rodiny svého idola, předstírá, že je dokonce
třináctiletým sirotkem. Nosí sukénky nad kolena, na
dospělých ženách tehdy nevídané, a mašle ve vlasech,
ale zároveň tajně kouří a prahne po mužích. Na své
poručníky se sápe s prosbou o pochování nebo jim
s přimhouřenými víčky nastavuje ústa k polibku.
V chování mužských hrdinů lze v těchto situacích
vytušit strach z vlastní nenormálnosti. Vše se ale děje
v natolik lehkém tónu, že žádnou revoluci v české
filmové erotice toto dílo nezpůsobilo. V dobových
recenzích bylo hodnoceno jako vynikající komedie.
Opět nelze přehlédnout, jak jsou důvěrnosti důsledně
odhalovány a kontrolovány okolím. Na konci filmu,
když se postupně rozplétají zamotané osudy hrdinů
a usmířené dvojice se začnou vehementně pusinkovat
na policejní stanici, zálibně je pozoruje komisař, který
se přímo přiznává k voyeurismu: „Já se chci koukat.“
Zapovězená láska mohla mít ve filmu i jiné podoby
než ty pseudoincestní. Několikrát se v české
kinematografii objevila postava mladého, touhou po
ženě zmítaného kněze. Ve filmu Svatopluka
Innemanna Skřivánčí píseň (1933) se bohoslovcův
románek se zpěvačkou omezuje na letmé doteky
rukou a dlouhé pohledy. Dilema Pátera Vojtěcha (1936)
ve stejnojmenném filmu Martina Friče je o poznání
živelnější. Frič v roce 1936 natočil stejnou látku už
podruhé. První Páter Vojtěch podle knihy Jana
Klecandy vznikl v roce 1928, tedy ještě v němé éře.
V novější verzi představuje Vojtěcha, venkovského
chlapce, který vstupem do semináře plní přání zesnulé
matky, „český Rudolph Valentino“ Rolf Wanka.
Obraz jednoho z nejpopulárnějších prvorepublikových
milovníků v kněžském rouše sám o sobě kypí
erotickým napětím. Navíc jeho ženským protějškem tu
byla netypicky Jiřina Štěpničková. Ta, na rozdíl od
uhlazeného, kosmopolitně zaměřeného Wanky, byla
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představitelkou venkovské jadrnosti a živočišnosti.
Páter Vojtěch byl uveden rok po filmové adaptaci
Maryši, kde Štěpničková ztvárnila titulní úlohu, jež se
pro ni stala emblematickou.

i vyumělkovanosti výše zmíněných filmů. Přecházejí
od zamilovaných objetí a polibků dvou bezstarostných
mladých lidí k frustrovaným pohledům a trapným
pokusům o opětovné sblížení. Důležitým aspektem
tohoto vztahu je kromě jeho tragičnosti také intimita,
která je tentokrát hrdinům dopřána. I když nám dnes
fabule filmu sama o sobě nemusí připadat nijak
odvážná ani výjimečná, právě z hlediska hereckého
i režijního uchopení smyslnosti a erotického dusna jde
o snímek hodný pozornosti.
Páter Vojtěch se svým tragickým laděním blíží
náročnější filmové tvorbě třicátých let a uzavírá
nastíněnou škálu erotických aspektů populární
kinematografie tohoto období. Širší kontext
světového filmu či domácí kultury (velká část
zmíněných snímků je adaptací literární předlohy či
operety) zůstal protentokrát stranou, ale jistě i ten by
stál za průzkum.

Alena Šlingerová

PÁTER VOJTĚCH (R. MARTIN FRIČ, 1936)

Projevy vzájemné fyzické touhy mezi Vojtěchem
a jeho milou Frantinou jsou oproštěny od komičnosti

Autorka je absolventkou bohemistiky a filmové vědy
na FF UK v Praze.

Šílenství nad skeptickou
střízlivostí
„Šílenství bylo a je lidskému poznání prospěšnější
než skeptická střízlivost, která se stala právě
příznačným údělem ‚malého českého člověka‘.“
(Bohuslav Brouk: Psychoanalytická sexuologie)

jejím takzvaným hodnotám. Hned dva z těchto
esejů přitom znovu vyšly nedávno v Soukromých tiscích
(2013), uspořádaných Viktorem A. Debnárem ke
stoletému výročí autorova narození (v nákladu
pouhých 200 kusů).

Bohuslav Brouk, jeden z nejvýraznějších představitelů
české bohémy první poloviny 20. století, se narodil
roku 1912, ještě před vznikem onoho „malého
českého národa“. Celoživotní bořič konvencí
a provokatér byl jedním z prvních propagátorů
psychoanalýzy u nás a svými břitkými eseji o lidském
pudu a egu se významně podílel na intelektuální
atmosféře především 30. let. Právě z období první
republiky pocházejí texty, pro které je dnes nejvíce
znám – publikace Psychoanalysa (1932) a Psychoanalytická
sexuologie (1933), ale zejména eseje Onanie jakožto světový
názor (1933), Máchův kult (1936) a Manželství –
Sanatorium pro méněcenné (1937).
Brouk v nich svojí ostrou ironií zbrojí proti
konvencích, tabu a klišé lidské společnosti, vysmívá se
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Svérázný filosof a podivín si ostatně nároky na bohaté
publikum nikdy nedělal. Naopak, vše „masové“
odmítal, a to rovněž v oblasti politiky – byl radikálně
proti jakýmkoli ideologiím a jejich sepětí s uměním
a vědou. Obdobný přístup projevil záhy v eseji
druhém, kde pojednává o falši a pokrytectví jedné
velké ideologie české literatury – o kultu Karla Hynka
Máchy.
„Všední
lidé,
skroušeni
pocitem
méněcennosti, potřebují modly, kterým by se klaněli,“
stojí v první větě. Autor nejznámější básnické skladby
u nás je podroben nesmlouvavému kritickému oku
z hlediska jeho vnímání společností. Poukázáno je na
karikatury a idealizace, kterými je slavný básník
ověnčen, i na směšné praktiky, ke kterým dochází ve
snaze vydělat na kultu tohoto básníka co nejvíce
peněz.
Máchův kult však v Broukově pohledu nebyl jedinou
„tovární institucí“. Velmi obdobně demytizuje
i nejnepomíjivější ze všech duchovních institucí
mezilidských vztahů – manželství, přičemž opět
s humorem sobě vlastním nešetří pečlivým
a systematickým výčtem důvodů, které k tomuto
svazku každé takové „dvě nuly“ vedou – neboť „dvě
nuly jsou vždy více než jedna nula“. Lidé, kteří si
přísahají věrnost před oltářem jen a pouze proto, aby
si mohli jeden před druhým dokazovat svoji sílu
a navzájem se ovládat, jinak být ani nazváni nemohou.

Nihilismus a skepsi přenesl filosofující psychoanalytik
rovněž a především i do lidského sexuálního života.
Přítel Štyrského a Toyen neváhal přijmout Freudovu
teorii a za uměním viděl především sublimaci
erotického pudu. „Všední lidé“ a „nuly“ se oddávají
sebeukájení, podléhají oidipovskému komplexu
a fixují se na raná stadia stejně opovrženíhodně, jako
si přikrášlují kulty a berou jeden druhého. Brouk coby
povoláním biolog byl přísným deterministou, stejně
jako hýřícím ironikem. Důslednou systematikou svých
jízlivých teorií se snažil odhalit skutečnost až na dřeň,
vidět ji nepřikrášlenou a průzračnou – být vždy věrný
subjektivnímu prožitku, povznést skutečnost těla nad
skutečnost rozumu.
Zároveň byla ale celá tato „metoda“, všudypřítomná
jízlivost a ironičnost, ostré vidění a odhalující
pojednání, velmi racionální. Ostatně, takový byl
Brouk, a tedy ani jeho provokace nemohla být
jednostranná. Po roce 1948, kdy byl nucen opustit
vrcholná léta v Praze a uchýlit se do exilu – nakonec
v Anglii, se živil jako pedagog a věnoval se
biologickému výzkumu v oblasti hnojených rostlin.
Do Prahy se později kvůli své minulosti již nikdy
nevrátil a zemřel sám a opuštěn v roce 1978.

Klára Šmejkalová
Autorka studuje psychologii a speciální pedagogiku
na PedF UK.
POUŽITÉ ZDROJE:
bohuslavbrouk.wordpress.com
Texty Bohuslava Brouka Psychoanalysa (1932),
Psychoanalytická
studie
(1933),
Autosexualismus
a psychoerotismus, svazek I. – Autosexualismus (1935),
Máchův kult (in Ani labuť ani Lůna, ed. V. Nezval, 1936,
s. 77–81).

Půlnoční expres

V / MMXIV

strana VIII

Ctitel Masaryka a erotiky
Jedním
z významných
českých
vydavatelů
a překladatelů erotické literatury z období první
republiky byl básník a publicista Karel Jaroslav Obrátil
(1866–1945), dosti pozoruhodná osobnost naší
kultury. Pocházel z učitelské rodiny a sám také učil na
řadě moravských škol – coby moravský patriot, český
vlastenec a příznivec T. G. Masaryka byl Obrátil za
Rakouska-Uherska značně nepohodlnou osobou
a dočkal se proto mnoha přeložení. Od roku 1902
působil v Uherském Hradišti, kde se v roce 1917 stal
ředitelem chlapecké školy. Kromě toho zastával
významné funkce v učitelských spolcích, hojně
přednášel hlavně o abstinenci a výchově mladých,
pořádal osvětové a kulturní besídky i umělecké
výstavy. Roku 1900 se oženil s třiadvacetiletou, tj.
o jedenáct let mladší Bedřiškou Kuželovou, a měli
spolu syna Drahomíra Mečislava, který se však za
nejasných okolností v patnácti letech zastřelil (jeho
otec byl přesvědčen, že nešťastnou náhodou).

penzionování, konkrétně v roce 1926, přesídlil
natrvalo do Prahy. Předtím i potom ovšem hodně
cestoval po západní Evropě, zejména kvůli studiu
erotické literatury.
„Kdo se rozhlédne jen trochu pečlivěji kolem, vidí,
že jen slaboši a pidimužíci mají strach před
veřejným dotekem s erotismem.“ (K. J. Obrátil)
Byl horlivým sběratelem grafiky, ex libris, plakátů,
drobných kreseb, letáků i rukopisů, o nichž často psal
a také je sám překládal a vydával. Jeho sbírky patřily
k největším u nás a čítaly stovky položek. Kromě toho
vlastnil rozsáhlou knihovnu bibliofilií a literatury
českobratrské, obrozenské i erotické (přes 12 000
svazků). Svou ediční a sběratelskou činností se však
značně zadlužil a byl nucen svou knihovnu i sbírky
nabídnout ke koupi Národnímu muzeu, což je
paradoxně později zachránilo, když v nich na základě
udání v roce 1941 bezohledně řádilo gestapo. Tehdy
byl také Obrátil, který nadto rozšiřoval ilegální časopis
V boj a spolupracoval s podzemním tiskem, nacisty
poprvé zatčen. Podruhé byl zatčen v březnu 1945 a ve
vězení na Pankráci zemřel na zápal plic.
„Slovo čur, čurák, čurec (penis) pochází od slovesa
čurati (dětsky), které je však zcela nevinné, decentní
a obvyklé u dětí i v nejlepších rodinách a nemá na
sobě ani stínu závadnosti. Naopak, je to slovo dobře
volené, neboť vysvětluje foneticky velmi dobře svůj
původ od zvuku, ozývajícího se při výlevu zurčící
vody do podstavené nádoby. Je tedy přímo
nepochopitelné, že slovo čurák je považováno za
obscenní, zvláště když jeho diminitivum čuránek
(dětský penis) není rovněž závadné.“
(K. J. Obrátil: Kryptadia)

PORTRÉT K.

J. OBRÁTILA OD FRANTIŠKA KOBLIHY (1927)

Již před první světovou válkou měl Obrátil problémy
se zákonem, ovšem zatímco tehdy byl perzekvován,
suspendován, odsouzen k pětidennímu vězení
a přeložen na jinou školu z politických důvodů, po
válce pykal pro svůj sběratelský zájem o erotickou
literaturu – již roku 1919 byl obviněn z perverzity,
odvolán z funkce ředitele, čtyři roky vyšetřován
a rehabilitován teprve na základě odborných
i zahraničních posudků své sbírky. Krátce po svém
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Obrátilova vlastní umělecká tvorba není příliš
rozsáhlá. Je autorem jediné básnické sbírky Májový déšť
(1891), obsahující milostnou lyriku ve formě sonetů
a rondelů, a útlé knihy s názvem O některých anglických
bibliofilech a trochu i o sobě (1929). Významnější je jeho
tvorba literárně-publicistická, spjatá též s jeho
editorskou činností a zahrnující také předmluvy
a doslovy k mnoha výborům. Publikoval v různých
periodikách a některá sám redigoval (Nová Slovač,
Zájmy Slovače). Kromě toho se podílel na vydávání
několika knižnic – Orchideje (1913–1926), Sobkova
sbírka dobré četby (1920–1936), Kulturněhistorické
a literární kuriozity (1928–1933), Lotos (1932–1936) –
a sám sestavil a vydal celou řadu „osvětových“ čítanek
s texty Husa, Chelčického, Masaryka či Machara.
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„JEŠTĚ

NA KONCI XIX. STOLETÍ NEBYLO NA MORAVĚ O NĚJAKÉM EXLIBRISTICKÉM RUCHU ANI POTUCHY… U NÁS TEPRVE R. 1897
OTISKL NEZAPOMENUTELNÝ ARNOŠT PROCHÁZKA VE SVÉ ‚MODERNÍ REVUE‘ EX LIBRIS JIŘÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC, KTERÉ NAKRESLIL
BÁSNÍK A VÝTVARNÍK KAREL HLAVÁČEK… O VÝZNAMU EX LIBRIS MNE POUČIL AŽ R. 1901 AKADEMICKÝ MALÍŘ ALOIS KALVODA (1875–
1934). DOJÍŽDĚL V LÉTĚ DO KYJOVA, KDE JSEM TEHDY PŮSOBIL, A BYDLEL U MNE. MALOVAL V OKOLÍ KRAJINKY, BRÁVAL MNE S SEBOU,
KDYŽ JSEM MĚL PRÁZDNO, A ZASVĚCOVAL MNE DO MALÍŘSKÉHO UMĚNÍ. JIŽ TEHDY JSEM MĚL ZNAČNOU KNIHOVNU, KTERÁ MU BYLA
OVŠEM K DISPOZICI. SPATŘIV JEDNOU V KTERÉSI KNÍŽCE NA TITULNÍ STRANĚ MŮJ PODPIS, VYTKL MI, ŽE NEMÁM KAZITI TYPOGRAFICKÉ
ÚPRAVY TITULNÍHO LISTU PODPISEM, JAK PRÝ TO DĚLAJÍ ŘEZNÍCI A UZENÁŘI A NABÍDL SE, ŽE MI NAKRESLÍ EX LIBRIS… A TAK VZNIKLO
R. 1901 MÉ PRVÉ EX LIBRIS…“ (K. J. OBRÁTIL)
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V roce 1924 vydává Obrátil
své první významné dílo, jímž
je monografie Erotické ex libris
v počtu 150 výtisků. Dnes
obtížně dostupný titul je
v mnoha směrech dosud
nepřekonaným českým
příspěvkem k danému tématu.

Popíral tím onen idealizovaný a notně
romantizovaný obraz českého venkova, který
folkloristé především v devatenáctém století
předváděli vzdělanému měšťanstvu.“
(z předmluvy Franze Schindlera ke Kryptadiím)

OBRÁTILOVO PRVNÍ EX LIBRIS OD
ALOISE KALVODY (1901)

V duchu soudobého celosvětového zájmu o erotické
folklorní projevy vydal mezi lety 1933 až 1939 celkem
15 sešitů Kryptadií, příspěvků k poznání intimního
života lidových vrstev, které shromažďoval po dvě
desetiletí. Obsahovaly písně, popěvky, rčení, říkadla,
anekdoty, nadávky, hádanky, hry i obyčeje, které
nasbíral v lidovém, studentském a vojenském
prostředí Slovácka.

Zájem o erotickou tematiku se odráží v Obrátilově
činnosti ediční (dále třeba sborník erotických povídek
Červená lucerna), sběratelské (erotická ex libris)
i překladatelské. Mezi jeho překlady, publikovanými
převážně pod pseudonymem Karel Jaroš (dále užíval
pseudonymů ABC, Alfa, Jaroslav Olšanský),
nalezneme vedle osmidílných Dějin prostituce od Pierra
Dufoura (jde o pseudonym Paula Lacroise, 1924–
1927) řadu eroticky laděných próz, jejichž autory byli
třeba Guy de Maupassant (Neteře paní plukovníkové,
1930; Příběhy pařížské kokoty, 1932), Pierre Louÿs (Tři
dcery a jejich matka, 1931) či A. Ch. Swinburne (Flosie,
patnáctiletá venuše, 1933).

–pn–
POUŽITÉ ZDROJE:

„Obrátil svoji pozornost nevěnoval – a v tom je jeho
největší zásluha – vysokému, vznešenému,
duchovnímu, nýbrž nízkému, sprostému, tělesnému.
Jako první nechal lid mluvit tak, jak mu ‚zobák
narost‘, nepřikrášloval, neuhlazoval, nechával texty
v původní podobě, lhostejný k tomu, zda budou
měšťanskému uchu znít poněkud hrubě a oplzle.

Dokumentární film Příběh červených střevíčků (2006).
JANIŠ, Kamil: K. J. Obrátil. Komenský sexuální osvěty
(2008).
OBRÁTIL, K. J.: Kryptadia I. (1999,
soukromého tisku z let 1932–1935, sv. 1–5).

reprint

Z Kryptadií K. J. Obrátila
Co je stav manželský? – Stav manželský je névětší hlóposť na světě, protože láska pomine, ale žena zůstane.
Lepší je všecky děvčata milovať než se s jednó oženiť. (Vežky)
Čemu se podobají ženy? – Pěti dílům světa. Od 17 do 20 let Africe, neboť jsou horké, od 20 do 30 let Asii, která
je divoká, od 30 do 40 let Americe, která je vyspělá v technice, od 40 do 50 let Evropě, která je vyčerpána po
válce, od 50 do 60 let Austrálii, která je málo navstěvovaná. (Praha)
Z čeho měl Adam největší radost, když se rozhlédl po sobě a po celém krásném ráji? – Z pytlíku, že nemusel
kulky držet v ruce. (Čachovice)
Anča z města / má ju z těsta. (Říkovice) · Andula – běhula. (Horní Moštěnice) · Anda – manda. (tj. zadnice, na
Hané) · Nanda, to je velká rajda, ta si ho tam v chůzi nandá. (Praha) · Ančičí, máš kule na piči. (Dačice)
Proč ženská moc mluví a mužský moc myslí? – Protože žena má dvoje pysky a mužský dvě hlavy. (Hodolany)
Kdy je ženská podplukovníkem? – Dyž ju mrdá plukovník. (Olomouc)
Kdo byl nésilňéší mužské na světě? – Kolumbus, temu stály aji véca. (Přerov)
Jak se pozná fára římsko-katolická od řecko-katolickéj? – Římsko-katoličtí faráři sušíja pleny na plotě za farú,
řecko-katoličtí před farú, protože se smějú ženiť. (Strážnicko)
Co je to? – Panna bledá, ve dne nedá, v noci dává, až se poscává. … Svíčka. (Moravská Ostrava)

Půlnoční expres
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Machatý, ženy a chtíč
Gustav Machatý byl jedním z prvních českých filmařů,
co si v éře němé kinematografie vydobyl světovou
popularitu. Začínal přitom jako pomocný promítač,
klavírista či rekvizitář v kinech. Svými filmy dával
nahlédnout do pokřivených mezilidských vztahů,
zobrazoval skryté touhy a slabiny mužů i žen a nebál
se zachytit něžnou intimitu milenců. V melodramatech
Erotikon, Ze soboty na neděli a Extase odhaloval záhyby
lidských duší, ale i těl.

Kamera je důvěrná, zaměřuje se na detaily tváří
i předmětů. Často klouže po částech ženského těla
a zvýznamňuje fyzickou estetiku. Machatý ve snímku
zachytil i samotný pohlavní styk mezi hlavními hrdiny,
neučinil tak ovšem explicitně. Divák může sledovat
jejich polibky, roztoužené pohledy, doteky rukou
a nakonec i slastný výraz v dívčině tváři při
vyvrcholení. Machatý si také vypomohl použitím
obrazového symbolu – po milostné scéně kamera
zabírá splynutí dvou kapek na okenním skle.
Některým novinářům vadilo zobrazení dívky při
orgasmu a odsoudili i scénu porodu, při níž se dívka
bolestivě zmítá v křečích. Cenzura ovšem žádný
významnější zásah do filmu neučinila.

EROTIKON (1929)

První z řady jeho nejúspěšnějších filmů stihl
vzniknout ještě na konci epochy němého filmu, v roce
1929. Erotikon vypráví příběh Andrey (Ita Rina),
kterou opustil její milenec George (Olaf Fjord).
Z krátkého vzplanutí vzešlo dítě, které se ale narodilo
mrtvé. Po provdání za jiného muže Andrea George
znovu potká a manžela s ním podvede. Machatý se
odvážně pustil do tématu ženské nevěry, ženina
milence ale nakonec nechal zemřít a manželství
zachoval, potvrdil jej jako normu. Klíčové ovšem je,
že Machatý Andreu zobrazuje jako bytost poháněnou
touhou a nikoliv jako pasivní oběť hříchu.

EROTIKON (1929)

Půlnoční expres

EROTIKON (1929)

Ze soboty na neděli byl Machatého první zvukový film
a přišel dva roky po Erotikonu. Autorem námětu byl
Vítězslav Nezval, který spolupracoval také na scénáři
a otextoval písně Jaroslava Ježka, jež ve filmu zazněly.
Ústřední postavou snímku je opět žena – Máňa
(Magda Maděrová). Její protřelejší spolubydlící Nana
(Jiřina Šejbalová) Máňu přesvědčí ke společné schůzce
se zámožným Ervínem. Když společnost ještě spolu
s Ervínovým přítelem zamíří k hotelu, Máňa vyděšeně
uteče do deštivé noci a před deštěm ji zachrání až
Karel (Ladislav H. Struna). Machatý své postavy
nevykresloval černobíle. Máňa ukazuje svou slabost,
poddajnost, ale i sílu – když dokáže odmítnout
Ervínovy peníze, které jí nabízel za sblížení.
Absence obrazové stylizace dala vyniknout
jednoduchému přímočarému příběhu, dialogům
i výtvarnému ztvárnění. Erotično diváka okouzluje
v nesmělých náznacích, smyslná kamera fragmentuje
ženské tělo, sleduje dívčiny nohy, ruce či jak Ervín
chtivě oblizuje lžičku. Atmosféra sexuální tenze se
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filmem nese i díky Ježkově lehce frivolní písni
s úvodními slovy „Teď ještě ne, až za chvilku, až
zhasnou světla v báru“. I v tomto snímku nechal
Machatý dojít postavy až k milostnému splynutí.
Kamera nabízí pohled na detail tváře Máni s vláčným
výrazem. Nesmělá Máňa Karla nejdříve odmítá,
nakonec ale podlehne. Divák vidí pouze vroucí
polibek a pak propletené ruce, které odevzdaně
klesnou na postel. Poté přichází zatmívačka a záběr
s deštěm bubnujícím na okno. Machatý je tu ještě
náznakovitější než u Erotikonu. Neurčitost obrazů ale
snímek neochuzuje o erotický náboj, možná spíše
naopak.

EXTASE (1932)

Paradoxní je, že novináři na Extasi nekritizovali
sexuální otevřenost ani amorálnost, ale staromilství
a návrat k osvědčené formě němého filmu. V řadě
zemí ovšem film narazil na odpor cenzury. Po
úspěchu na filmovém festivalu v Benátkách snímek
odsoudila církev a údajně i sám papež Pius IX. Od
publika se ale kritické hlasy ozývaly překvapivě spíše
z jiného
důvodu.
Publikum natěšené kvůli
kontroverzní pověsti snímku bylo po projekci často
zklamané, diváci se nechtěli smířit s uměleckým
pojetím erotična a film označovali za podvod.

ZE SOBOTY NA NEDĚLI (1931)

Opravdu celosvětového úspěchu, po kterém Machatý
toužil, se dočkala až Extase z roku 1932. Hrdinkou
filmu je mladá žena jménem Eva (Hedy KieslerLamarr) postrádající u svého manžela projevy lásky.
Od svého chotě odejde a naváže poměr s mužným
Adamem (Aribert Mog). Na rozdíl od Erotikonu zde
Machatý zobrazil manželství jako pomíjivou instituci.
Ženská postava je ale opět zobrazena jako aktivní
hybatelka děje, která touží po fyzickém sblížení a je
ochotna pro něj obětovat i svazek s dobře situovaným
mužem. Můžeme se dokonce domnívat, že Evě jde
právě jen o sexuální uspokojení a ne o plnohodnotný
vztah. Pudy a intuice ženy jsou postaveny do
kontrastu s chladností postaršího intelektuála.
Erotické scény byly tentokrát také součástí
obchodního záměru, měly nalákat publikum a učinit
z filmu něco unikátního. Přes větší obrazovou
doslovnost než u předchozích snímků tuzemská
cenzura nijak nezasáhla. Přesto dnes v české verzi
filmu chybí některé legendární nahé scény. Jde
například o záběr, kdy se Eva při koupání v jezeře
otočí naznak či když se obnažená snaží dohnat svého
koně. Vystřiženy byly tedy záběry, kdy je nahota
divákovi ukázána bez obalu. Můžeme se jen
dohadovat, kdo za necitlivým zásahem stojí. Je možné,
že tyto záběry vystřihli přímo promítači v kině.

Půlnoční expres
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dívčiných nohou. Ženy fungují jako bytí viděné, jako
objekty mužského pohledu i mužské touhy. Ačkoliv
tedy Machatý věnuje ženám velkou pozornost, nejspíš
nelze mluvit o nějakém pokusu o zrovnoprávnění žen
s muži. Přesto byl ale Machatý přelomový. Ženu
zobrazil jako aktivní hybatelku děje se sexuálními
potřebami a nebál se filmovou řečí otevřeně mluvit
o tabuizovaných tématech, jako jsou nemanželský sex,
svobodné mateřství či nevěra.

Michaela Horynová
Studentka environmentálních studií, absolventka žurnalistiky
a genderových studií na FSS MU v Brně.
EXTASE (1932)

POUŽITÉ ZDROJE:
Ve všech zmíněných filmech se objevuje milostný akt,
velký prostor je ale přenechán představivosti diváka.
Režisér jen vytváří náladu, nabízí určitá vodítka, díky
kterým divák sám nevyřčené vytuší. Erotika filmů
nepůsobí vulgárně ani samoúčelně. Nahé tělo nebo
jeho části Machatý zobrazoval v návaznosti na děj,
erotické scény děj gradují. Kamera vyzdvihuje fyzický
půvab žen a ve všech třech filmech si nápadně všímá

HORNÍČEK, Jiří: Gustav Machatý: touha dělat film.
Osobnost režiséra na pozadí dějin kinematografie (2011).
KUPKOVÁ, Marika: Zakázaná sexualita v českém
meziválečném a protektorátním filmu (diplomová práce,
2001).

Milan Koch
„BEAT BAM

BEAT BAM BEAT BAM VYZVÁNĚJÍ BAROKNÍ ZVONY V ZÁVRATNÉ GRADACI KOPRETINOVÝCH
DOMŮ NA BŘEZÍCH STRMÉ NERUDOVY ULICE, OD SV. MIKULÁŠE HNANÉ DO PIVNÍHO OBJETÍ DVOU SLUNCŮ
A ON VYCHÁZÍ ZE DVEŘÍ Z TEMNÉ CHODBY, PLNÝ PAPRSKOVITÝCH SLOV, KTERÉ SE STÁVAJÍ JEHO OSUDEM...“
– TATO SLOVA VĚNOVAL BÁSNÍK A PERFORMER MILAN KOZELKA POZAPOMENUTÉMU ČESKÉMU BEATNIKOVI
A BÁSNÍKOVI UNDERGROUNDU MILANU KOCHOVI (1948–1974).

Milan Koch se narodil 3. října 1948, tedy do doby, kdy
komunistická strana začala pevně ovládat svou
ocelovou rukou společenský a kulturní život bývalého
Československa. Období, ve kterém vyrůstal a žil,
velmi silně poznamenalo jeho citlivou duši. Její odraz
můžeme najít v jeho výsostné poezii. Jeho rodným
městem byla Praha, která mu však byla svou šedivou
atmosférou, plnou beztvarých ustrašených výrazů,
velmi vzdálená.
V mládí navštěvoval několik let baletní školu, obával
se však výsměchu okolí, proto baletu zanechal.
Absolvoval učiliště při Spolaně Neratovice, kde po
dokončení i nějaký čas pracoval. Tento obor mu byl
velmi cizí, a proto se rozhodl vystudovat formou
večerního studia gymnázium. Po dvou letech studia
zanechal. Jako mnoho ostatních, kteří nesouhlasili
a odmítali se zařadit do tehdejšího establishmentu, ani
Milan Koch nebyl nikdy trvale zaměstnán. Na živobytí

Půlnoční expres

si přivydělával formou příležitostných prací a brigád.
Díky přičinění jeho maminky se mu podařilo vyhnout
i nenáviděné vojenské službě. Milan Koch velice
miloval přírodu a kdykoliv mohl, tak v ní trávil svůj
volný čas.
Strach páchne a táhne se děravou ulicí
z prožraných kanálů vylézají zběsilé krysy
Strach je nervovou soustavou lidstva
Nad vlastí Tvou
černá díra –
Tvé místo ve společnosti je dávno opuštěné
Rodičům ještě nezaschly slzy
zvětvené sobectvím
Přátelé Tě nedávno oplakali
a v kapli je slyšet kroky
kroky zvonů
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Byl členem trampské osady Půlnoc. Na čundry jezdil
v každém ročním období, rád spával pod širým
nebem. Z těchto zážitků uprostřed přírody si vedl
podrobný deník obsahující fotografie a jízdenky.
„Rada MNV projednala stále docházející stížnosti
z řad místních občanů a vedení hotelu Jednota ve
Voznici na nepřístojné chování docházejících
trempů do naší obce. Jedná se hlavně o rvačky
v
hotelu,
popíjení
alkoholu,
přespávání
v autobusové čekárně, vloupání do stodoly, dělání
škod v lese a v obci.“ Rada proto zakázala „jakékoli
soustředění trempů v naší obci, v hotelu nalévání 10
a 12stupňového piva, vína, likérů a celodenní
vysedávání na terase hotelu. Naproti tomu v hotelu
mohou dostat veškeré nealkoholické nápoje
a stravu.“
(doslovný přepis z Kochova deníku)

překládal americké a anglické básníky Bukowského,
Ginsberga aj. Jeho překladů si cenil i spisovatel
a překladatel Jan Zábrana. Věnoval se také studiu
hindštiny, ze které získal státní zkoušku, jelikož
plánoval cestu do Indie, kde se chtěl věnovat
misionářské činnosti. Bohužel do básníkova života
zasáhl krutý osud. V neděli 17. listopadu 1974 jeli
spolu s Mirkou tramvají na návštěvu. Po cestě ji Milan
ukazoval nějaké třicátníky a říkal, že tolika let se
nedožije. Vraceli se kolem čtvrté hodiny ranní. Během
husté mlhy čekali na tramvaj. Potřeboval si odskočit
a tak šel. Už se bohužel nevrátil. Zmizel. Mirka jej
toho dne viděla naposled. Trvalo skoro týden, než
policie Mirce oznámila, že Milan je po smrti.
Projíždějící tramvaj do něj v husté mlze narazila a jeho
tělo poškodila natolik, že bylo nesnadné jej
identifikovat. Milanovi na pohřbu zahrály skupiny The
Plastic People of the Universe a DG 307 píseň
Očišťování s textem Pavla Zajíčka.

MILAN A MIRKA KOCHOVI

každý ráno bychom se měli očišťovat
každou noc bychom se měli milovat
každou vteřinu bychom měli bejt
připravený na konec
(úryvek z básně Pavla Zajíčka Očišťování, 1974)
MILAN A MIRKA KOCHOVI

Osudovým zásahem do jeho krátkého života bylo
seznámení s Mirkou Benešovou, která byla krátce po
rozchodu s Mejlou Hlavsou. Šlo o lásku na první
pohled. Milan Kozelka se o nich vyjádřil: „Neviděl
jsem žádnou dvojici takhle zharmonizovanou
a v takový pohodě.“ Začali spolu žít hned krátce po
seznámení. Přestěhoval se k ní do Nerudovy ulice,
kam si s sebou přivedl i svého novofundlanďáka
a psací stroj. Vzali se 15. prosince 1973 na
Staroměstské radnici. Během svatební oslavy vyskočil
novopečený ženich na stůl a s nadšením recitoval
vlastní básnickou tvorbu. Mimo psaní básní také

Půlnoční expres

Po Milanově smrti se Mirka uzavřela před celým
světem. Rozhodla se, že přepíše na stroji všechny jeho
básně a poté spáchá sebevraždu – odejde za svým
milovaným. Opis básní dokončila přesně sedm měsíců
po tragické smrti manžela. Celou jeho literární
pozůstalost (básně z let 1965–1974) uspořádala do
dvou
strojopisných
svazků
(celkem
656
nepaginovaných strojopisných stran formátu A4
s poznámkou „vydalo NAKLADATELSTVÍ ŠROT
PERIFERIE jako poslední výtisk na světě bez
odpovědného redaktora léta Páně 1975 v červnu“)
a v několika exemplářích je rozdala přátelům. Potom
si pustila plyn. Je pohřbena po boku svého manžela na
pražském hřbitově Malvazinky.

V / MMXIV

strana XV

Později se výrazovými prostředky přiblížil k beatnické
poezii reprezentované u nás Václavem Hrabětem či
Inkou Machulkovou. Milan Koch ve svých básních
poukazoval na postavení obyčejného člověka
v ponurém šedivém velkoměstě. Na druhou stranu
vykazoval ve svých verších obdiv k dokonalé kráse
přírody a byl básníkem intimní lásky a jemné erotiky.

STRAŠNĚJŠÍ NEŽ LZE VYPOVĚDĚTI
Jak jsme tak seděli v lokále
vedle sebe a proti sobě
dívali se na sebe a kolem sebe
výčepní nám nosila nápoj lásky
a my se milovali
Nikdo neviděl naši lásku
Nikdo ji neznal
Ani ty ne!
Básně začal Milan Koch psát koncem 60. let, kdy se
seznámil s lidmi kolem skupiny The Plastic People of
the Universe a navázal blízké přátelství s Egonem
Bondym. Patří mezi představitele undergroundové
poezie, ale jeho básnické prostředky jsou zbaveny
dekadentní poetiky, tolik typické pro ostatní
undergroundové básníky. Počátek jeho tvorby byl
inspirován poezií Allena Ginsberga.

MILAN KOCH

ŽALM Z ROKU 1966!
Brzy jsem vystřízlivěl ze snu o svobodě.
Den ze dne, rok po roce,
štván a pronásledován
podlejzavými organizátory
a
hrabivými politiky,
krmen a napájen
podvody,
lžemi,
triky.
Nemaje jedinou útěchu
ve vyjednaném krámě sedím
do budoucích zmatků hledím ---věřiti nemohu
milovati nemohu
nebudu směti sníti.
A moje naděje je jako pěna piva!
A tak jsem vystřízlivěl.

Půlnoční expres

V roce 1975 napsal Egon Bondy sbírku Mirka, kterou
byla myšlena Mirka Kochová. Sbírka obsahuje
notoricky známou báseň Muchomůrky bílé, v níž jakoby
se přímo odrážela Mirčina smrt. V roce 1974 nahrála
na hradě Houska skupina The Plastic People of the
Universe legendární album Egon Bondy´s Happy Hearts
Club Banned. Album vydané až roku 1978 ve Francii
bylo věnováno památce Milana Kocha. Jedná se o
první studiovou nahrávku této skupiny. Název desky
je parodií na hudební album skupiny The Beatles Sgt.
Pepper's Lonely Hearts Club Band. Celkem je na desce 17
skladeb, většina písní jsou Bondyho zhudebněné
básně (Dvacet, Zácpa, Toxika, Magické noci, Okolo okna,
Elegie, Podivuhodný mandarin, Nikdo, Jó – to se ti to spí,
Ranní ptáče, Francovka, Spofa blues). V textu písně
Magické noci pamatuje na svého přítele Milana Kocha
„magické noci počal čas / Kocha snad z toho vezme ďas.“
„Koch byl dělnický básník v nejopravdovějším
smyslu slova.
Nežil pouze na okraji pražského dělnického
předměstí — žil na skutečném okraji společnosti.
S nedostatečným vzděláním, prošel řadou různých
dělnických povolání, byl často nezaměstaný
a nezaměstnatelný. A navíc, jen jeho dlouhé vlasy
a vzhled hippie stačily k tomu, aby mu působily
velké potíže při hledání nebo udržení si práce.
Viděl společnost očima dělníka — zdola.
Uvědomoval si vykořisťovatelskou povahu našeho
státu a věděl velmi dobře, že socialistické naděje
v naší zemi byly pohřbeny. Nebyl bojovník, ale
nesmírně citlivý a jemný člověk — skoro příliš
citlivý. Přesto ho žádný společenský, politický nebo
materiální tlak nemohl donutit, aby se vzdal své
představy bratrského společenství sobě rovných,
kteří nejsou utlačováni nebo znásilňováni. Ačkoli
jsou jeho básně často výkřikem zoufalství, vždy
obsahují vidinu opravdu lidského světa. Ačkoli často
vyjadřují čirou hrůzu (Koch byl ovládán neustálým,
panickým strachem z tajné policie), vždy je v nich
semínko naděje. Koch byl velice dobře znám mezi
mladými lidmi zajímajícími se o umění. Byl vlastně
jejich typickým představitelem.“
(úryvek z textu nazvaného Dělníci undergroundu, jehož
autorem je pravděpodobně Egon Bondy, pochází
z bookletu The Merry ghetto – přílohy k výše zmiňované
desce skupiny The Plastic People of the Universe)
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NA KAŽDÉ STANICI STOJÍ NEJMÉNĚ JEDEN ČLOVĚK.

poděkuje. Před deštěm se už neschováváme
a odpouštíme kuřákovi odhozenou cigaretu, která
dopadla právě na náš nový šusťák, protože víme, že
nás nemohl vidět jinak by to byl neudělal.

Jestliže má člověk tak velkou hodnotu jak se říká,
pohybují se tedy po ulicích nesmírné hodnoty.
Cvrčci necvrlikají na ulicích. Jdem kupředu. Je
to pokrok. Lidé se pohybují po ulicích jako mouchy
po skle. Vklouznu-li do zástupu a potom se z dálky
na sebe budu dívat, uvidím se jako ostatní. Tu a tam
potkám známou tvář, kterou jsem předtím nikdy
neviděl, budu ji chtít oslovit a pak mi to nedá
a zatknu se za nejbližším rohem pověstného domu
Lucerna, kde se přede mnou z čista jasna objeví
protichodec a mě se zmocní radost, která jej bude
chtít ohmatat od půdy pod ním až ke konečkům vlasů
jeho starobylé hlavy.
Budete chtít věřit spoluchodci, který se Vás zeptá
a touhou dostat se do ulice na ulici v které právě je?
– – A ta ulice je úzká!
Lidé se už ustrašeně neohlížejí po svých
pronásledovatelích jako za války. Jen muži pokukují
po krásných ženských nohách a ženy nahlížejí do
výkladů a ptají se po novinkách v prádle.
V podchodech vyhlížejí kapsáři staré babičky, které
by okradli o důchod a strážci pořádku mlátí
degenerované chuligány. V tramvaji občas někdo
někoho pustí sednout a začervená se, když se mu

Z obsáhlé literární pozůstalosti vyšla sbírka Červená
KarKULKA a jiné básně (1992), próza Panický Kumburk
(1996) a výbor Hóra Láv (2006). Samizdatový přepis
Mirky Kochové je uchován v knihovně Libri prohibiti
v Praze.

Lenka Dostálová
Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
POUŽITÉ ZDROJE:
HORÁČEK, Filip: Milan Koch – texty. In Babylon, č.
7/XIV ze 4. dubna 2005 (literární a výtvarná příloha
IV.).
KOCH, Milan: Hóra Láv (ed. Milan Kozelka, 2006).
KRTEK: Milan Koch
[www.najezd.9e.cz/Archiv/najezd44.pdf]
RAUVOLF, Josef: Milan a Mirka Kochovi: láska až za
hrob. In Instinkt, č. 51–52/VII z 18. prosince 2008.

Nová česká beletrie 2012/2013
(EVA MARKOVÁ) Ministerstvo kultury ČR vydává souborné publikace, které přinášejí souhrnné informace o české
literatuře. Pěkně graficky upravené publikace vycházejí trojjazyčně (angličtina, čeština, němčina) a vždy obsahují
několik úvodních textů od odborníků věnujících se danému oboru. Nyní vychází kniha věnovaná českému dramatu,
prozatím ministerstvo připravilo následující tituly (na všech se editorsky podílel Radim Kopáč): Česká literatura pro děti
a mládež (2000–2011), Nový český komiks (2000–2012), Česká literatura v překladu (1998–2010). Kromě toho od roku
2010 vyšly tři svazky věnované současné české literatuře – protože jsou však primárně určeny zahraničním
bohemistům, vycházejí jen dvojjazyčně, tedy anglicky a německy. Možnost seznámit se s publikací však mají
i tuzemští zájemci – nalézt ji lze v Národní knihovně, případně si ji můžete vyžádat přímo u ministerstva. Letos
editoři Radim Kopáč a Jakub Šofar do publikace s názvem Nová česká beletrie 2012/2013 zařadili následující tituly:
Balvín, J.: Host a ryba (Novela bohemica) / Bellová, B.: Celý den se nic nestane (Host) / Bendová, V.: Nonstop Eufrat (Fra) / Beran, S.: Žena
lamželezo a polykač ohně (Host) / Binar, I.: Jen šmouha po nebi (Torst) / Boučková, T.: Šíleně smutné povídky (Odeon) / Černý, D.: Fanouš. Továrna
zkázy (Novela bohemica) / Děžinský, M.: Tajný život (Host) / Doležal, M.: Jako bychom dnes zemřít měli (Nová tiskárna Pelhřimov) / Doušek,
F.: Hejno bez ptáků (Toito) / Dynka, J.: Poběžme natrhat růžové kakosty (Větrné mlýny) / Elšíková, K.: Zítra už usnu (Revolver Revue) /
Fischerová, S.: Mare (Druhé město) / Frič, J. E.: Psáno na vodu palbou kulometnou (Dauphin) / Fučíková, R.: Dvořák Antonín (Práh) / Hakl, E.:
Skutečná událost (Argo) / Halmay, P.: Ledolam (Opus) / Chlíbec, B.: Zimní dvůr (Druhé město) / Janota, V.: Noc a déšť (Dauphin) / Kábrtová,
L.: Koho vypijou lišky (Host) / Kadlečková, V.: Mycelium I. Jantarové oči (Argo) / Kohout, J.: Motýli nad propastí (Dybbuk) / Kokolia, V.: Jení
(Trigon) / Komárek, S.: Muž jako evoluční inovace? (Academia) / Kratochvil, J.: Alfa Centauri (Druhé město) / Kremlička, V.: Tibetiana
(Revolver Revue) / Kroutvor, J.: V kupě (Pulchra) / Malý, R.: Kamarádi z abecedy (Host) / Martínek, L.: Let želvy (Revolver Revue) /
Mornštajnová, A.: Slepá mapa (Host) / Němec, J.: Dějiny světla (Host) / Němec, L.: Láska na cizím hrobě (Druhé město) / Ouředník, P.:
Svobodný prostor jazyka (Torst) / Platzová, M.: Anarchista (Torst) / Rops, R.: À la these (Petr Štengl) / Rudiš, J.: Národní třída (Labyrint) /
Řehák, J.: Past na Brigitu (Fra) / Sidon, K.: Brány mrazu a jiné prózy (Filip Tomáš – Akropolis) / Sobotová, L.: Ilustrátorka a jiné obrázky (Argo)
/ Soukupová, J.: Štatl za Husáka (Druhé město) / Sýkora, M.: Modré stíny (Host) / Šrut, P.: Lichožrouti navždy (Paseka) / Štetina, J.: Pergameny
(Portál) / Švanda, P.: O intelektuálovi, který se necítí dobře (Atlantis) / Třeštík, M.: Chceš-li rozesmát pánaboha (Gasset) / Vhrsti: Chci být dospělý
(Mladá fronta) / Wagnerová, M.: Ryba Chyba (Havran) / Zapletal, Z.: Popík (Novela bohemica) / Zonová, A.: Lorenz, zrady (Větrné mlýny) /
Žák, D. J.: Návrat Krále Šumavy (Labyrint)
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„Od literatury nečekám
vůbec nic“
S RADIMEM KOPÁČEM JSEM SE SEŠLA, ABYCHOM SI POPOVÍDALI O BROŽUŘE NOVÁ ČESKÁ BELETRIE
2012/2013, JIŽ VYDALO NA ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU MINISTERSTVO KULTURY A KTEROU PŘIPRAVIL SPOLU
S JAKUBEM ŠOFAREM. NAKONEC JSME SI VŠAK V JEDNÉ VINOHRADSKÉ KAVÁRNĚ POVÍDALI NAD SKLENKOU
VÍNA TAKÉ O JEHO VZTAHU KE KULTURNÍ PERIFERII A PROPAGACI ČESKÉ LITERATURY OBECNĚ…
PRACUJETE

JAKO REDAKTOR, EDITOR I AUTOR,
ZAMĚSTNANÝ JSTE NA MINISTERSTVU KULTURY, MÁTE
RODINU. JAK TO STÍHÁTE?

Já jsem dva. A nikdy nespím.
CO JE VAŠÍM ÚKOLEM NA MINISTERSTVU KULTURY?
Obecně prezentace české literatury v zahraničí.
K tomu je na ministerstvu několik nástrojů. Jednak
dotační program na podporu překladu, jednak
možnost podpory cest spisovatelů na knižní veletrhy
a další literární akce po světě. Podpořených překladů
je ročně kolem šedesáti, autorů vyjede s podporou
ministerstva čtyřicet padesát.
JAK TO PROBÍHÁ,

POKUD CHCETE VYSLAT NĚJAKÉHO
AUTORA DO ZAHRANIČÍ? A JAK JE VYBÍRÁTE?

Reagujeme na poptávku. Spolupracujeme především
se sítí Českých center. Hlásí se ale i různé literární
festivaly a knižní veletrhy. Oni připraví akci, třeba
u příležitosti překladu autorovy knihy nebo nějakého
výročí. My pak uhradíme cestovné, diety, kapesné,
honorář. Omezujeme se ale na Evropu. Mimo Evropu
si můžeme dovolit tak autora ročně. Loni byl Jáchym
Topol v Izraeli, letos poletí Radek Malý do Mexika.
Dostal se na čestnou listinu IBBY.

K PREZENTACI

ČESKÉ LITERATURY V
PATŘÍ I RŮZNÉ VELETRHY…

ZAHRANIČÍ

Každoročně máme stánek na mezinárodních knižních
veletrzích v Lipsku, v Boloni, v Londýně a ve
Frankfurtu. Donedávna byl i v Moskvě. Nově je pak
na veletrhu Buch Wien. Loni jsme vyzkoušeli
spolupráci s Českým centrem ve Vídni, a protože se
osvědčila, letos ji zopakujeme. Ostatně s Martinem
Kraflem spolupracujeme letos ještě na festivalu
v Salcburku, kde vystoupí k poctě stého výročí
Hrabalova narození Radka Denemarková, Petra
Hůlová, Jaroslav Rudiš, Jáchym Topol a Emil Hakl.
A CO DALŠÍ EVROPSKÉ ZEMĚ?
Tradičně je zájem o českou literaturu v Polsku,
v Německu, v Bulharsku, v Nizozemsku, v Belgii.
Těch zemí, kam každoročně nějakého spisovatele
vysíláme, je dohromady kolem dvaceti. Letos přibylo
třeba Srbsko. Seznámil jsem se v Praze přes
kamarádku-básnířku s
jejím přítelem, který
v Bělehradě vede nakladatelství a organizuje básnický
festival. Česká republika je tam letos hlavním hostem.
Zastupují
ji
Kateřina
Rudčenková,
Tereza
Riedlbauchová a Petr Hruška.
MINISTERSTVO

TAKÉ
VYDÁVÁ
PROPAGAČNÍ
PUBLIKACE VĚNOVANÉ LITERATUŘE. MOHL BYSTE
PŘEDSTAVIT TU NEJNOVĚJŠÍ VĚNOVANOU SOUČASNÉ
ČESKÉ BELETRII?

Ty publikace jsou dvojího charakteru. Za prvé
přehledy věnované novému českému dramatu,
literatuře pro děti a mládež, komiksu nebo překladu
po roce 2000. Za druhé pak výběr z aktuální knižní
produkce. Padesát titulů vydaných v posledním roce.
V co nejširším spektru žánrů, generací, poetik. Próza,
poezie, komiks, literatura pro děti a mládež, esejistika.
Knihy jsou v češtině, angličtině a němčině. Míří
k zahraničním bohemistům, nakladatelům, literárním
agentům, organizátorům literárních festivalů, na
univerzity, do knihoven atp.
RADIM KOPÁČ (FOTO: ZUZANA DRTILOVÁ, 2014)
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JAK VYBÍRÁTE KNÍŽKY DO PUBLIKACE?
Řadu Nová česká beletrie sestavuju s kolegou Jakubem
Šofarem. Oba dva především čteme: kolega knihu
denně, já tak tři do týdne. Jak primární, tak sekundární
literaturu. Českou i překladovou. Takže se dá říct, že
máme celkem přehled i srovnání. Jak řečeno, chceme,
aby výběr byl maximálně pestrý, aby předvedl, že
česká literatura má co nabídnout. Těm, co o to mají
zájem.

Překlady Jáchyma Topola jsou vůbec zajímavé téma.
V zahraničí sáhnou většinu napoprvé po jeho Noční
práci. Ta přitom v Čechách neměla dvakrát kladné
ohlasy. V Norsku se jí třeba během prvního týdne
prodalo sedm set výtisků. Ptal jsem se své kamarádky,
co ji překládala: Jak to? Je to tématem,
osmašedesátým?
– Určitě
ne,
odpověděla,
osmašedesátý v Čechách je norskému čtenáři fuk. –
Tak proč teda, ptám se už sám sebe. Topolovo psaní
má jistě iracionální kořen. Třeba funguje v zahraničí
ten.

KONZULTUJETE SVŮJ VÝBĚR JEŠTĚ S NĚKÝM?
Konzultantů je několik. Bylo jich víc. Jenže ukazuje se
stále častěji, že konzultace pro ně znamená vypsat, co
za daný rok vyšlo, ne ukázat prstem na konkrétní titul
– Tohle tam dejte, četl jsem, vynikající. Dobrým
rádcem pak může být i Kosmas.
JAKÝM ZPŮSOBEM PUBLIKACI DISTRIBUUJETE?
Kniha není v oficiálním prodeji. Distribuujeme ji
vlastně přes všechny výše zmíněné kanály. Hodně
pomáhají Česká centra nebo Národní knihovna.
Impulsy jdou ale především z naší strany. O titul Nový
český komiks (2000–2012) byl nakonec takový zájem, že
jsme po pár měsících dělali dotisk.

VRAŤME SE JEŠTĚ K TÉ PŘEHLEDOVÉ PUBLIKACI.
PROČ JSTE DO NÍ ZAŘADILI JAROSLAVA RUDIŠE?
VŽDYŤ PŘECI KAŽDÝ, KDO SE TROCHU ZAJÍMÁ
O ČESKOU LITERATURU, HO MUSÍ ZNÁT.
A to je důvod, aby v té knize nebyl? Cílem je pestrost,
maximální šíře, ne úzký výběr. Takže tu jsou vedle
sebe Rudiš, kterého zná každý, a Jan Kohout, kterého
nezná nikdo. Za přečtení stojí oba. Nechceme dělat
přehledy jen té nejvyšší, nejnáročnější literatury, ale
výběr z nejnovější knižní produkce, kde si najde své
jak naprostý laik, tak univerzitní profesor.
NEMOHU

SI POMOCT, ALE PŘIJDE MI, ŽE LITERÁRNÍ
SCÉNU LÍČÍTE JAKO DALEKO PLASTIČTĚJŠÍ, NEŽ VE
SKUTEČNOSTI JE.

JE PRO ZAHRANIČNÍHO NAKLADATELE SMĚRODATNÉ,
POKUD KNIHA ZÍSKÁ NĚJAKOU ČESKOU LITERÁRNÍ
CENU?

Je i není. Díky literárním cenám je jistě na vítězné
knihy o trochu líp vidět. Ale spíš doma než v cizině.
V zahraničí mají hlavní slovo bohemisté a pak
samozřejmě dvojice literárních agentů Dana Blatná
a Edgar de Bruin. Důležitější než cena jsou žánr
a téma. Próza. České dějiny dvacátého století.
Samozřejmě specifickým pohledem. Viz Patrik
Ouředník (Europeana), Radka Denemarková (Peníze od
Hitlera), Emil Hakl (O rodičích a dětech) nebo Jaroslav
Rudiš (Nebe pod Berlínem).
CO

DALŠÍHO JE PRO ZAHRANIČNÍ NAKLADATELE
DŮLEŽITÉ?

Vy víte, jaká literární scéna ve skutečnosti je? Nevidíte
ji náhodou jen takovou? Náš záměr je ukázat, že tu
jsou knihy ke čtení. Neděláme si iluze: Ano, čeština je
malý jazyk. Proto těch knih nevybíráme z roční
produkce pět set. Pokud se ročně dostane zvýšené
pozornosti v cizině deseti z nich, pak je to úspěch.
JAKOU ROLI PŘI ZVIDITELŇOVÁNÍ ČESKÉ LITERATURY
V ZAHRANIČÍ HRAJÍ PŘEKLADATELÉ BELETRIE?
Bohemisté jsou nesmírně důležitou silou. Nakladatel
sám sice může mít zájem, ale vesměs česky neumí
a nemá ani čas, aby všechno přečetl. Díky za každého
nového bohemistu. A nemusí hned prosadit knižní
vydání, časopis nebo antologie je taky užitečná
platforma.

Určitě fakt, jestli kniha vyšla v němčině. Němčina je
branou, kudy se současná česká literatura dostává do
světa. Ale jsou samozřejmě výjimky, jako Ajvaz nebo
Urban. Ani jeden na německém trhu nějak úžasně
neuspěl. Zato Ajvaz prorazil v Americe a Urban ve
Španělsku. Každý ovšem trochu jinak než v Čechách.
Urbana si Španělé přečetli jako gotický román, Ajvaze
pak Američané jako science fiction.

TAM

TO JE ALE ČASTÝ
JÁCHYMA TOPOLA
GROTESKA.

MYSLÍTE,
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JEV… TŘEBA CHLADNOU ZEMÍ
JE V NĚMECKU VNÍMÁNO JAKO

SE DAJÍ DOBŘE UPLATNIT TŘEBA UKÁZKY
Z POEZIE, NEMYSLÍTE?

Určitě. O knižní překlady české poezie je v zahraničí
minimální zájem. Ivan Wernisch nebo Petr Hruška
sbírají sice doma jednu pochvalu za druhou, dostali
oba státní cenu za literaturu, ale že by jim zahraniční
nakladatelé mohli ruce utrhat – to tedy ne.
ŽE MÁ CENU PŘEKLÁDAT ZE SLOVENŠTINY
DO ČEŠTINY?
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Jak vidno z produkce Knihy Zlín nebo Větrných
mlýnů, asi ano. Slováci nejsou líní a čtou česky. Mají
dobrou distribuci českých titulů. Češi slovensky
nečtou. A distribuce slovenských novinek tu dobrá
není. Já sám čtu slovensky výběrově. Když není, co
chci číst, v češtině – třeba Robbe-Grilletův
Sentimentálny román nebo Nothombové Metafyzika
trubíc.
VZHLEDEM
K
TEMATICKÉMU
ZAMĚŘENÍ
PŮLNOČNÍHO EXPRESU SE NEMOHU NEZEPTAT:
EXISTUJE PODLE VÁS V ČESKÉ LITERATUŘE NĚJAKÝ
FENOMÉN, KTERÝ JE PERIFERNÍ, A NENÍ MU TEDY
VĚNOVANÁ DOSTATEČNÁ POZORNOST?
Jako že by se někomu pozornost přidala a jinému
ubrala? Takhle nad literaturou vůbec nepřemýšlím. To
jsou vnější rámce textu, které mě vůbec nezajímají. Mě
zajímá text. A ten buď funguje, nebo nefunguje. Jestli
má kniha velkého nakladatele, kladné recenze
a posbírá všechny ceny, anebo vyjde vlastním
nákladem, žádná kritika o ni nezavadí a zapadne, je
z tohohle pohledu naprosto irelevantní.
ALE

VŽDYŤ JSTE PŘECI NAPSAL KNIHU, KTERÁ SE
DOKONCE JMENUJE NA OKRAJ. POZNÁMKY A GLOSY
KE KULTURNÍ PERIFERII…

Já myslel, že se ptáte ještě v souvislosti s Novou českou
beletrii, o které se celou dobu bavíme… Na okraj je
kniha úplně odjinud. Vizitka mého kontinuálního

zájmu o pár fenoménů, které historii a vědě nejdou
moc pod nos. Nepasují do schémat. Nevejdou se do
kánonu. Tak jsou programově odsouvány mimo, na
okraj, někdy i za něj. Jako špatné svědomí, které se ale
vždycky vrátí.
A KTERÝCH FENOMÉNŮ SE VÁŠ ZÁJEM TÝKÁ?
Patafyziky, erotiky ve fotografii, literárního nesmyslu,
art brut, romské literatury nebo básnického naivismu.
Důležitá je komika, která jde tím vším napříč.
Nejčastěji absurdní. Nejčastěji nezáměrná. Ostatně
nezáměrnost v tvorbě je dalším pojítkem. Pokud
někdo píše, aby psal, protože chce psát, pak z toho
kouká účel, záměr, ideologie. To je spolehlivý zabiják
jakékoli literatury, jakéhokoli umění. Rád čtu texty,
které fungují mimo stereotypní systémy, mimo
standardní očekávání. Prostě po svém, na vlastní pěst.
Nechci, aby literatura byla nějaká, plnila nějakou
funkci, nějak se tvářila. Ať si žije, jak chce. V tomhle
smyslu od ní nečekám vůbec nic.
PTALA SE EVA MARKOVÁ (DUBEN 2014)

RADIM KOPÁČ (* 1976), kritik a editor, vystudoval
žurnalistiku a mediální komunikaci na FSV UK.
Spoluzaložil internetový časopis Dobrá adresa, působil
v redakci několika časopisů, byl šéfredaktorem Portálu
české literatury, od roku 2010 pracuje v oddělení
literatury a knihoven MK ČR a jako editor časopisu
Živel. Uspořádal řadu antologií, vydal několik knih,
naposledy Nevěstince a nevěstky (s J. Schwarzem, 2013).

K poctě moravského literáta
Vilém Mrštík. Od realismu k moderně (k 150. výročí narození)
Památník národního písemnictví, Praha, 2014, 1. vydání, 408 stran
Sborník Literárního archivu vydávaný každoročně
Památníkem národního písemnictví byl v roce 2013
věnován výročí narození výrazné literární osobnosti
přelomu 19. a 20. století, Viléma Mrštíka (1863–1912).
Rozsáhlá pozůstalost jeho i bratra Aloise je uložena
právě v pražském památníku. Sborník s pořadovým
číslem 45 a názvem Vilém Mrštík. Od realismu k moderně
(k 150. výročí narození) přináší příspěvky opírající se
o zmiňovanou pozůstalost bratří Mrštíků, čerpající
z jiných fondů uložených v PNP nebo vycházející
z rozboru publikovaných děl.
Glosu k povaze próz Viléma Mrštíka nazvanou Vilém
Mrštík – naturalista, nebo impresionista? přináší Aleš
Haman. Zamýšlí se nad otázkou, zda se v Mrštíkově
dílech objevují pouze prvky naturalismu nebo lze
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rozeznat rovněž prvky impresionistické. Vychází
z domněnky, že Vilém sám nekladl na impresionismus
příliš velký důraz. Při svých soudech se opírá o teorii
Václava Nebeského o třech důsledcích obrazové
koncepce impresionistů, kterou tvoří „nepřítomnost
obrysu jakožto udavatele prostorových veličin
kvantitativních, imaginární zploštění obrazové látky
a neurčitost v jejím rozprostranění“. Na základě
rozboru děl došel Haman k tomuto závěru: „Prvky,
jež mohly vyvolávat dojem Mrštíkovy blízkosti
k impresionismu, vyplývaly spíše z jeho citlivého
smyslu pro přírodní imprese než ze souvislosti
s moderním výtvarným směrem. Ostatně o tom svědčí
i jeho dojmy z návštěvy Paříže v roce 1900, a zejména
v Louvru, zachycené v knize Moje sny. Pia desideria
(1902, 1903), v nichž impresionismu, přestože byl v té
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době u nás již předmětem vážného uměleckého
zájmu, nevěnoval výraznější pozornost. Moderní
umění pro něho představoval především realismus
a naturalismus.“

Jaroslava Kvapila, F. X. Šaldy ad. Zajímavý je dosud
neznámý Vilémův rukopis Medvědi ze sbírky Martina
Prose.

Naopak Hana Voisine-Jechová ve svém článku
Naturalistická barevnost v dílech Viléma Mrštíka dochází
k závěru, že podobně jako mnoho autorů i Mrštík svůj
realistický až někdy naturalistický děj spojuje
s pasážemi zachycujícími impresionistické vjemy.
Podobným tématem se při svém bádání zabývala Alice
Jedličková v pojednání Zvětšeniny ze stylu bratří Mrštíků:
Impresionistické stopy v realistické malbě. Mrštíkovým
dílům se podrobně věnují také Martin Hrdina
(Mrštíkův román Santa Lucia jako reflexe debaty o realismu
na přelomu osmdesátých a devadesátých let) nebo Dobrava
Moldanová (Vilém Mrštík a mladá próza v roce 1893).
V rozsáhlém pojednání Galerií literárních krajin Viléma
Mrštíka se autor Martin Tomášek zabývá krajinnou
složkou.
Mnohem kontroverznější jsou další dva články. Článek
Jiřího Poláčka Román o Vilému Mrštíkovi, v němž se
podrobněji zabývá románem Zdeňka Grmolce Divoká
bolest Viléma Mrštíka, mj. diskutabilním zdůrazněním
sexuality a motivu syfilidy hlavního hrdiny, které
využil autor pro zvýšení čtenářské atraktivnosti
(bohužel tak vytvořil obraz osobního života literáta,
v nějž mnozí uvěřili bez potřeby diskuze). Také
pojednání Jiřího Holého Vilém Mrštík jako antisemita?
přináší nový, dosud nediskutovaný pohled na
vyvozování životních postojů autora na základě jeho
literárních děl a v nich zasazených literárních hrdinů.

Knižně zveřejněnou korespondenci doplnily další dva
soubory: korespondence Gabriely Preissové s bratry
Aloisem a Vilémem Mrštíky (10 dopisů G. Preissové
z let 1862–1946; 2 odpovědi Aloise) a korespondence
Jaroslava Kvapila s Vilémem Mrštíkem, Aloisem
Mrštíkem a Boženou Mrštíkovou (obsahuje 21 dopisů,
2 pohlednice Viléma Mrštíka z let 1897–1912
a 5 dopisů Aloise Mrštíka z let 1900–1912 Jaroslavu
Kvapilovi; 13 dopisů a 1 vizitku z let 1894–1912
Jaroslava Kvapila Vilému Mrštíkovi; 18 dopisů,
4 telegramy a 1 dopisnici Jaroslava Kvapila Aloisi
Mrštíkovi z let 1911–1920 a 1 opis Jaroslava Kvapila
Boženě Mrštíka z roku 1912). Řada dopisů se věnuje
uvedení divadelní hry Anežka na prkna Národního
divadla. Původní námět hry přinesla Vilémova žena
Božena, on ho však přepracoval a s obrovským
nadšením a přesvědčením předkládal toto dílo
Jaroslavu Kvapilovi. Debaty o jejím uvedení
naplňovaly poslední dny života spisovatele. Podrobně
se divadelní hrou Anežka i jejím osudem zabývá ve
svém článku Buď Smrť zdolá mne, nebo Smrť zdolám já.
Anežka Boženy a Viléma Mrštíkových Petra Ježková.
Sborník přináší řadu dosud nepublikovaných
poznatků i nových pohledů na dílo jednoho
z nejvýraznějších českých spisovatelů a současně
umělce, jehož osobnost je dosud obestřena tajemstvím
a dohady. Můžeme s názory autorů jednotlivých
článků souhlasit i nesouhlasit, v každém případě
otevírají cestu k dalším úvahám a dalšímu bádání.
A zároveň poukazují na skutečnost, že Mrštíkovo dílo
je stále živé.

Samostatnou část tvoří obrazová příloha přinášející
fotografie nejen z fondu bratří Mrštíků, ale například
i z fondu Zdenky Braunerové, Joži Uprky, Jana Otty,
Karly Slavíkové-Welsové (herečky, která ztvárnila roli
Rozárky v dramatizaci Maryši v letech 1894–1897),
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Pražský svět Tima Burtona
Tim Burton a jeho svět
28. 3. – 3. 8. 2014 / Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu
V pražském Domě U Kamenného zvonu se 28.
března otevřela výstava Tima Burtona, jednoho
z nejvýraznějších filmových a výtvarných tvůrců
poslední doby. Výstavu zahájil sám autor a pár
šťastlivců, kteří si stihli včas zakoupit lístek (přesně do
dvou minut), se mohlo zúčastnit v den zahájení
autogramiády. Výstava upoutá kolemjdoucí už na
Staroměstském náměstí, kde před vchodem do gotické
budovy vlaje ve vzduchu obrovský modrý nafukovací
balón, který byl původně vytvořen pro reklamní účely
firmy Macys. I samotný vstup do expozice jako by se
kouzlem proměnil, prostor tvoří černo-bílé pruhy
a šatnu i místo pro pokladní tvoří na čas šišaté červené
salonky. Bohužel nás zde uvítá také většinou dost
dlouhá fronta návštěvníků.
Výstava je putovní, pražská expozice navázala na
přehlídku v New Yorku, kde započala v roce 2009
v Muzeu moderního umění (MoMA), sklidila zde
obrovský úspěch a stala se třetí nejnavštěvovanější
výstavou v historii muzea. Oproti rozlehlým
prostorám v New Yorku dají prostory pražské galerie
lépe vyniknout rozmístěným dílům, díky svým
drobným místnostem a sklepením expozice získává
tajemnější a mystický charakter korespondující
s Burtonovými díly. K vidění jsou kresby, malby, skici,
akvarely, koláže, fotografie, modelované loutky a to
vše doplněné velice zajímavou hudbou. O vystavené
exponáty, které schrání skleněné baňky se postaralo
známé studio Olgoj Chorchoj, stejně tak jako o černobílý vstup.
Tim Burton, který zaslal ve svých osmnácti letech
první knihu do Walta Disneyho, kde ho zprvu odmítli,
nepřestával věřit ve své schopnosti a brzy pro ně začal
pracovat jako animátor. Svou tvorbou se snažil utéct
od běžné rutiny dne, oblíbil si herce Vincenta Pricea
a básníka Edgara Allana Poea, podle nichž také vznikl
snímek Vincent. Záhy po studiu na univerzitě a práci
pro Walta Disneyho si vytvořil osobitý vizuální styl.
Směsí nekonečné fantazie, hororu, poezie, černého
humoru a melancholie se mu daří udržovat rovnováhu
mezi zdánlivě protikladnými žánry. Kdo by neznal
věhlasné snímky jako Beetlejuice, Střihoruký Edvard,
Karlík a továrna na čokoládu, Alenka v říši divů, Ospalá díra
či Mrtvá nevěsta. K těmto filmům i mnohým jiným zde
návštěvníci mohou spatřit návrhy kostýmů, loutky,
skici, části scénářů, ale i kresby.

Půlnoční expres

Burtona milují diváci všech věkových kategorií, od
nejmenších až po dospělé, a mezi těmito kategoriemi
se stále pohybuje na velmi tenké hranici použitím
svých morbidních a zároveň komických postaviček,
které mají většinou potřebu vymaňovat se z běžné
společnosti. Tento všestranný umělec je známý
především jako filmový režisér, současně se stává
výtvarníkem svých filmů, sám modeluje a animuje
filmové postavičky a tím filmy získávají na jednotě
a oplývají charakteristickou burtonovskou poetikou.
V prvním patře zní Elfmanova hudba, která přivede
diváka do té správné atmosféry, která je i pro
samotného Burtona ve filmu vždy velice důležitou
součástí. Celá sekce je rozdělena do jednotlivých
oddělení od filmových postav, kde je z části popsán
i jejich vývoj, po nerealizované projekty, které vynikají
velice uvolněným rukopisem a melancholickým
nádechem. V oddělení nazvaném Vlivy se můžeme
seznámit s tím, čím a hlavně kým se Burton nechal ve
své tvorbě inspirovat. Vystavená díla vzdávají hold
umělcům jako je Edward Gorey, Charles Addams,
Don Martin, Theodore Geisel nebo Disneyho „Devět
dědků“. Stejně tak ho inspirovaly i japonské filmy
s příšerami či expresionistická filmová tvorba. Velmi
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zajímavou a ne příliš známou oblastí Burtonovy
tvorby je fotografie, která zde tvoří samostatné
oddělení a kterou se autor odreagovával od filmové
tvorby. Jsou zde vystaveny zvětšené polaroidy,
ztvárňující motivy a témata z vlastních celovečerních
filmů. Velice zajímavá část je tvořena kresbami na
ubrouscích z nejrůznějších míst. Jedná se o nahodilé
skici, mnohdy si hrající s názvy hotelů, kde přebýval.
Součástí celé výstavy je také čítárna, kde se člověk
může začíst do zákulisí filmařské práce. Ve sklepení
pak můžeme shlédnout některý z Burtonových
slavných filmů. Současná výstava přilákala do Domu
U Kamenného zvonu zástupy diváků, kterým se snaží
nabídnout nejen přehled o vývoji Burtonovy tvorby,
ale také poukázat na to, jak se různé její motivy
vzájemně prolínají.

Lucie Zemanová
Autorka je studentkou Interiérové tvorby
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.

O životě a díle „příliš
hlučného melancholika“
Barbora Půtová: Félicien Rops, enfant terrible dekadence
Dybbuk, Praha, 2013, 1. vydání, 272 stran
Za jeden z významných nakladatelských počinů
letošního roku lze již nyní označit vydání první české
monografie o Félicienu Ropsovi (1833–1898). Někdo
bude možná překvapen tím, že taková publikace vyšla
v nakladatelství Dybbuk orientujícím se trochu jiným
směrem, než je právě odborná reflexe výtvarného
umění, a jiného zase třeba udiví fakt, že se takového
úkolu zhostila mladá historička umění a etnoložka
specializující se především na pravěké umění.
Velkoryse vypravená a erudovaně napsaná kniha
Barbory Půtové (*1985) však nepochybně zaplaší
obavy jedněch i druhých.
Je až s podivem, že umělec Ropsova formátu
a životního osudu byl v českém prostředí dosud tak
přehlížen. Od prvních let 20. století, kdy se jeho dílo
dočkalo příznivého ohlasu mezi českými dekadenty
a symbolisty – jeho grafiky obdivovali, ba dokonce
sbírali Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka či
Karel Hlaváček, kteří rovněž patřili mezi čtenáře celé
řady francouzských autorů (od Charlese Baudelaira po
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Joséphina Péladana), jejichž knihy v originálním
vydání často zdobily právě Ropsovy frontispisy či
ilustrace, – uplynulo několik dekád, než se jméno
Félicien Rops u nás opět začalo hojněji skloňovat.
V roce 1994 se konečně dočkal reprezentativní
výstavy nazvané Félicien Rops a pořádané Národní
galerií v Klášteře sv. Anežky České. Z pozdějších
projektů je pak třeba jmenovat úspěšnou výstavu
V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých
zemích 1880–1914 a zvláště stejnojmennou publikaci,
jejímž editorem je Otto M. Urban a která figuruje
v práci Barbory Půtové coby jediný český zdroj
s Ropsem přímo související.
Těžiště i největší přínos této monografie spočívá
nepochybně ve shromáždění, roztřídění a podrobném
popisu Ropsovy velmi rozsáhlé a rozmanité tvorby.
Autorka při svém sledování malířova životaběhu
a jeho uměleckého vývoje kombinuje hledisko
chronologické s tematickým a v několika kapitolách
představuje stěžejní místa, osoby, motivy, výtvarné
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techniky i konkrétní díla spjatá se životem a tvorbou
Féliciena Ropse.

Kniha Barbory Půtové má nepochybně co nabídnout
i čtenářům, kterým není Ropsovo jméno a dílo zcela
neznámé. Přestože rozšířený obraz Féliciena Ropse
coby umělce šokujícího soudobou společnost svou
tvorbou, v níž převládají motivy erotiky, smrti
a satanismu, stejně jako samotným životním stylem
(múzami i družkami mu byly až do smrti sestry
Dulucovy) se zakládá na pravdě, rozhodně si s ním při
charakteristice tohoto výtvarníka nevystačíme. Jak se
totiž dočteme ve zmiňované monografii – jejíž vlastní
titul („enfant terrible dekadence“) se ve světle
podávaných informací jeví sice atraktivním, ale mírně
zavádějícím, – máme co do činění s osobností plnou
protikladů (Rops jako krajinář, sportovec, zahradník,
obchodník apod.).
DODNES JEDINÝ
ČESKÝ VÝBOR
Z ROPSOVÝCH
VLASTNÍCH
TEXTŮ
USPOŘÁDAL
A PŘELOŽIL
JARMIL KRECAR
V ROCE 1924
(BARBORA
PŮTOVÁ JEJ
OVŠEM VE SVÉ
BIBLIOGRAFII
NEUVÁDÍ).

FÉLICIEN ROPS (1833–1898)

Je přitom nutno ocenit badatelčinu práci s bohatým
cizojazyčným materiálem, ať už povahy pramenné či
odborné, z něhož zde také nalezneme četné ukázky
a s jehož překladem Půtové vypomohlo několik
dalších
spolupracovníků.
Nechybí
bohatý
poznámkový aparát, praktické rejstříky, rozsáhlá
bibliografie (ještě rozšiřující již tak úctyhodný seznam
autorkou citované literatury) nebo – vzhledem
k nutnosti šířeji představit Ropse české laické
veřejnosti – nadmíru užitečný přehled klíčových
okamžiků Ropsova osobního i profesního života na
pozadí významných dobových událostí.

Středobod celého svazku ovšem představují desítky
velmi kvalitních reprodukcí Ropsových děl, jejichž
analýza zabírá převážnou část textu. Za čtenářsky
nejšťastnější konstelaci lze pak považovat místa, kde
nacházíme autorčin komentář v těsném či alespoň
blízkém sousedství reprodukce popisovaného díla,
neboť obdobné pasáže postrádající obrazový
doprovod mohou působit trochu nezáživným
dojmem. Přítomné Ropsovy malby, ilustrace
a frontispisy přesto tvoří velmi rozsáhlou galerii, která
nejednoho čtenáře jistě přiměje vracet se k této knize
opakovaně i po jejím přečtení, listovat v ní a nechat se
opájet nevšední tvorbou tohoto geniálního výtvarníka.
Navíc v případě u nás pohříchu málo známého Ropse
není tato převaha katalogizování a charakterizování
umělcovy tvorby nad jejím hlubším interpretováním
(případně bližším vztažením k dějinám českého
umění, ať už výtvarného či literárního) nikterak na
škodu a nic to nemění na faktu, že monografie
Barbory Půtové je velmi vítaným splacením jednoho
z dosavadních dluhů české kunsthistorie.

–pn–

FÉLICIEN ROPS: TRANSFORMISMUS Č. 1 (1879)
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Babička v katakombách
Ve středu 9. dubna se na půdě Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy uskutečnil dlouho očekávaný
kulatý stůl nad edicí Babičky Boženy Němcové
v současném jazyce, jehož pořadatelem byl Kruh
přátel českého jazyka. Ačkoliv se jednalo o diskuzi
u kulatého stolu, jež by předpokládala účast řečníků
s jen několika málo posluchači, prostor přednáškové
místnosti umožnil účast desítek posluchačů a i tak na
mnohé z nich zbylo pouze místo k stání. Zdálo se
tudíž, že Němcové Babička je stále aktuální − avšak se
sporným vztahem právě k její podobě aktualizované −
a téma večera vzbudilo nebývalý zájem. Mezi
diskutujícími totiž nechyběl jak samotný majitel
nakladatelství Práh vydávajícího „novou“ Babičku,
Martin Vopěnka, tak jazykový redaktor této edice,
který byl v závěrečné diskuzi zahrnut největším
množstvím dotazů.

Následně zazněly polemické příspěvky Jaroslavy
Janáčkové, Petra A. Bílka, Roberta Adama, Aleny
Macurové nebo Ireny Vaňkové. Pochybnosti
a nesouhlasné názory se vztahovaly k rovině jazykové,
stylistické i sémantické, a otazníky vyvstaly mimo jiné
nad chybějící větou nebo nad nepochopitelnou
eliminací zdrobnělin (kupříkladu stavení m.
staveníčko). V diskuzi byla také otevřena otázka
uvedení jména Boženy Němcové u takto radikálně
upraveného titulu, s nímž má spisovatelka již pramálo
společného. Z reakcí pana Proška v tomto případě
vyplynulo, že kniha má sloužit při výuce, neboť žák
bude prostřednictvím učitele obeznámen s důvody
a účelem vzniku této edice. Dotaz, proč bylo třeba
nahrazovat i výrazy typu „lůžko“, poukázal zřejmě na
problém nejasného stanovení si zásad úprav již na
samém počátku. Redaktoři provedli plánované úpravy,
ale poté zjistili, že text je stylisticky nejednotný,
a proto přikročili k druhému stupni změn. Ten už
zahrnoval v zájmu stylistického sjednocení právě
změny těch výrazů, které by dětem mohly být
pravděpodobně bez problémů srozumitelné.
Některá sporná místa byla vysvětlována rovněž
nedostatkem času − redaktoři dokonce požadovali
ještě alespoň půl roku na dokončení úprav, což jim
nebylo
z ekonomických
důvodů
umožněno.
O ekonomické důvody se opíral Martin Vopěnka. Ty
ho tlačily k vydání knihy o půl roku dříve, než si tedy
úprava zřejmě žádala. Diskuze se začala postupně
vyostřovat, což vedlo právě pana Vopěnku k úvaze,
zda problém s touto verzí Babičky nemáme pouze my,
„tady v katakombách“ (rozuměj na půdě FF UK),
protože prodej Babičky v současném jazyce si na trhu
vede velmi dobře.

BABIČKA BOŽENY NĚMCOVÉ S JAZYKOVÝMI ÚPRAVAMI
A ILUSTRACEMI MIROSLAVA HUPTYCHA (PRÁH, 2013)

Úvodního slova a prezentace edice se ujal nakladatel
Martin Vopěnka. V představení konkrétních
jazykových úprav pak pokračoval Martin Prošek,
jazykový redaktor, který však na převedení snad
nejznámějšího českého díla devatenáctého století do
současného jazyka spolupracoval s Annou Novotnou,
jež ale nebyla mezi diskutéry kulatého stolu přítomna.

Půlnoční expres

Nakonec nechybělo ani zaváhání nad tím, zda je tento
titul vhodnou četbou pro žáky druhého stupně
základních škol (ačkoliv v ediční poznámce a rovněž
v průběhu večera ze stran autorů chyběla jasná
informace o tom, které věkové kategorii je kniha
určena), tedy zda jakékoliv úpravy dopomohou Babičce
k tomu, aby děti opravdu zaujala. Jaroslava Janáčková
zdůraznila hodnotu díla, která je přítomna právě ve
specifickém stylu a jazyce devatenáctého století,
kterou nelze zprostředkovat jinak. Zřejmě teprve čas
ukáže, zda Babička v současném jazyce nevyhovuje
pouze nám v katakombách, nebo i někomu dalšímu.
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Tereza Pulcová
Autorka je studentkou bohemistiky na FF UK v Praze.
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Dobrou noc všem liškám
i vlkům
Chaim Cigan: Altschulova metoda
Torst, Praha, 2014, 1. vydání, 480 stran
První díl plánované tetralogie se souhrnným titulem
Kde lišky dávají dobrou noc vyšel pod názvem Altschulova
metoda během Velkého knižního čtvrtku v březnu
tohoto roku. Jejím autorem, uvedeným na obálce, je
Chaim Cigan – původem slovenský inženýr, který se
po emigraci do Kanady živil překladem technické
literatury. Do šuplíku přitom psal i beletrii v češtině –
právě zmiňovanou tetralogii. Knihy nebyly za
autorova života nikdy vydány, ale dochovaly se
v podobě rukopisů u několika jeho českých přátel.
Nicméně již týden po vydání knihy vyšlo najevo, že
skutečným autorem tetralogie je pražský rabín Karol
Sidon (původním povoláním spisovatel a dramatik
a také vystudovaný scenárista). Sám toto autorství
potvrdil v několika rozhovorech. Pseudonym prý
zvolil proto, aby tento literární počin byl oddělen od
jiných jím psaných děl (např. český překlad Tóry Pět
knih Mojžíšových nebo romány Sen o mém otci a Sen
o mně) a také od funkce rabína, kterou zastává už od
90. let.

Samotný román je velkou výpravou do fantastických
světů, které ale mají velmi reálný základ. Hlavní dějová
linka se točí kolem historie věčně kradeného
starožitného koptského poháru a kolem dějin jedné
rodiny. Setkáváme se s psychiatrem, československým
emigrantem, jejich rodinami, ale také s libyjským
diktátorem Kadáffím.
Po poutavém úvodu naznačujícím spletitost celého
příběhu se prostřední část věnuje hlavně dopisům
a historickým studiím, které se týkají židovské rodiny
Cikánů (Zigeuner). Autor zde zabíhá snad až příliš do
podrobností, které sice ukotvují příběh do reality (byť
smyšlené), ale pro čtenáře mohou být únavné. Navíc
pro samotný děj jsou spíše marginální. Každopádně se
v těchto pasážích projevuje autorova schopnost
vyfabulovat si vlastní svět vedoucí k osobitému pojetí
historie.
V závěru knihy nás autor bere na výlety do různých
paralelních světů, kam hrdinové příběhu utíkají před
svými problémy v realitě, jež není z objektivních ani
osobních důvodů úplně růžová. Nicméně i v těchto
jiných realitách se známé postavy setkávají, i když
v odlišných souvislostech.
Jedná se o skutečně rozsáhlý románový opus, který
nabízí mimořádný čtenářský zážitek, pokud se mu
ovšem rozhodnete věnovat při čtení veškerou svou
pozornost. Autorův styl vyprávění odkazuje k tradici
mnohovrstevnatých románů Umberta Eca, ale může
se lehce stát, že se čtenář v tolika vrstvách ztratí.

KAROL SIDON (*1942)

Půlnoční expres

V knize totiž vstupuje do hry několik motivů –
autismus, hypnóza, minulé životy, mystické židovské
učení kabala a dokonce i mimozemšťané a jejich
únosy lidí. Autor také dává prostor mnoha
konspiračním teoriím, které vytvářejí paralelní historii.
Na jeden příběh je to až příliš a čtenář se často cítí
zmaten, protože neví, kterému prvku věnovat
pozornost. Autor rozehrává hru, kterou bohužel
nedovede do konce a čtenář se tak nedočká vyústění.
Na druhou stranu je možné, že se dokončení všech
nastíněných myšlenek dočkáme v některém z dalších
dílů tetralogie, jejichž vydání by mělo brzy následovat.
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jeho hru přistoupíte. Tak například můžete strávit pár
chvil přemýšlením o tom, co by se stalo, kdyby
sametová revoluce v roce 1989 byla inscenovaná
libyjským diktátorem, který má v Československu své
obchodní zájmy. Humor obecně je velkou předností
knihy. Autor nezapře svůj židovský původ a kromě
několika explicitně zmíněných židovských anekdot
o Kohnovi se čtenář dočká také specifické jemné
komiky, směřující do vlastních řad.
Židovství v celé své šíři je vůbec velkým tématem této
knihy. Postavy řeší kromě svého původu také téma
holocaustu a každá z nich se s ním vyrovnává po
svém. Také proto často utíkají do jiných světů, ve
kterých k této katastrofě (aspoň zatím) nedošlo. Přesto
samotný příběh není niterně židovský a mohl by být
vyprávěn i z čistě nenáboženského pohledu. Naopak
kniha obsahuje spoustu židovské terminologie psané
často i hebrejštinou, ve které může být těžké se
orientovat. Člověk by kvůli tomu ale neměl na knihu
zanevřít, protože se jinak ochudí o skvělý čtenářský
zážitek.

Eva Haderková
Tím, že autor používá historické osobnosti a události,
ale klade je do jiných souvislostí, dosahuje (obzvlášť
v závěrečné části knihy) mimořádné komiky, pokud na

Autorka studovala komparatistiku, zabývá se
marketingem a novými médii.

Do Brna za Inuity
Grónské mýty a pověsti
9. 4. – 11. 5. 2014 / Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác
STVOŘENÍ SVĚTA A PRVNÍ LIDÉ
Inuité věří, že hory a kameny se zřítily z nebe
a vytvořily Zemi. Vznikly pevniny a ze země povstali
lidé. Na počátku panovala nad Zemí temnota
a neexistovala smrt. Se smrtí přišlo světlo. Lidé
mohli cestovat a vydávat se na lovecké výpravy.
Před příchodem světla získávali lidé všechnu
potravu z hnojišť před domy.
Země byla ostrov tak velký, že trvalo dva lidské
životy, než jej člověk objel dokola.
Původně byli všichni lidé Inuité, ale jedna dívka
vstoupila do svazku se psem a z jejich potomků
pocházejí běloši a Indiáni.
Prostřednictvím skromné výtvarné výstavy Grónské
mýty a pověsti v Dietrichsteinském paláci Moravského
zemského muzea se návštěvník může vydat do světa
starobylých pověstí původních obyvatel Grónska, tedy

Půlnoční expres

Inuitů. Setká se se sirotkem Kaassassukem;
s Nerrikitsuliaq – holčičkou z Ikaarissatu, která málo
jedla; s nemluvnětem, které snědlo své rodiče;
s mužem, který vrtal své manželce do nohou;
s Kunukem, supermanem, který nezískal sílu od
nadpřirozených bytostí, ale vlastním úsilím; s Puviem,
kterého unesly dvě obrovité indiánky, se psem, který
se oženil s děvčetem nebo naopak s mužem, který se
oženil s divokou husou a dalšími prapodivnými
bytostmi včetně duchů, šamanů, Matky moře (Immap
ukuua). Jak názvy jednotlivých pověstí a mýtů
napovídají, v popředí zájmu stojí drsná příroda, s níž
se původní obyvatelé museli vypořádávat a jejíž vznik
si snažili vysvětlit, stejně tak v nich Inuité vyjadřovali
své představy o životě, věnovali pozornost vraždám
a motivům pomsty.
Všechny tyto události provázejí sexuální motivy, které
jsou také téměř vždy přítomné v syrových, drsných
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ilustracích Velíškových, kterým však nechybí velká
dávka nadsázky a humoru. Temnost a starobylost
výpravných obrázků je velice umocněna jejich
černobílým provedením. Ilustrace vznikly ke
stejnojmenné knize Grónské mýty a pověsti, kterou
přeložili Viola a Zdeněk Lyčkovi a již vydalo poprvé
nakladatelství Argo v roce 1998 a po velkém
čtenářském ohlasu znovu v roce 2007. Vznikla jako
výbor z knih dánsko-grónského populárního badatele,
největšího sběratele inuitských mýtů a pověstí. Jedná
se o trilogie Mýty a pověsti z Grónska I–III (1921–1924)
a Inuité vyprávějí/Grónské pověsti a mýty I–III (1981).

Autorem těchto knih je Knud Rasmussen (1879–
1933), který přeložil většinu grónských mýtů do
dánštiny, čímž přispěl k záchraně svébytných
vypravěčských tradic. Kolovala v něm díky babičce
grónská krev, znal tedy dobře kulturu inuitského
národa. Narodil se v západogrónském Ilulissatu
v rodině dánského protestantského pastora. Do
městečka Lynge u Kodaně se jeho rodina
přestěhovala, když mu bylo dvanáct. Sám zapsal
většinu mýtů a pověstí izolovaných Inuitů
z východního pobřeží (dnes tito obyvatelé tvoří 6%
grónské populace) a polárních Inuitů (dnes žijících
2%). Při zapisování pověstí se vyhýbal jakémukoliv
přikrašlování a také při překladech z grónštiny do
dánštiny se co nejvíce držel původního textu.

výtvarníkem alternativní kapely Už jsme doma. Je
členem České filmové a televizní akademie. V roce
2002 získal Českého lva za výtvarnou stránku filmu
Fimfárum.

Výstava byla poprvé prezentována v září 2008
v grónském hlavním městě Nuuku jako součást
projektu České dny v Grónsku, procestovala velkou
část Grónska, Faerské ostrovy a Dánsko. Kurátorem
výstavy je Zdeněk Lyčka, bývalý velvyslanec České
republiky v Dánsku, který si pro zájemce připravil na
7. května také přednášku na stejné téma.

Autorem ilustrací je český výtvarník Martin Velíšek
(*1963), absolvent sklářského ateliéru profesora
Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze (1989). Vedle ilustrátorské, plakátové,
animátorské a volné umělecké tvorby je také dvorním

Půlnoční expres
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Romana Macháčková
Autorka působí v Moravské zemské knihovně v Brně
na úseku vědy a výzkumu.
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Indiánka na osamělé stezce
Eden Robinsonová: Pobřeží seskvečů
překlad Eva Dobrovolná, Havran, Praha, 2014, 1. vydání, 320 stran
Knihou Pobřeží seskvečů se českým čtenářům poprvé
představuje kanadská spisovatelka Eden Robinsonová
(*1968), jejíž indiánský původ se zřetelně odráží jak
v této autorčině románové prvotině z roku 2000, tak
v další její tvorbě. Debutovala o čtyři roky dříve
povídkovým souborem – román Pobřeží seskvečů
(v originále Monkey Beach) rozpracovává jednu
z povídek této knihy – a dosud vydala celkem čtyři
knižní tituly.

tváří v tvář početným vějičkám moderního věku.
Mistrovství Robinsonové pak spočívá mimo jiné
v tom, že podobné téma dokázala zpracovat bez
přehnaného patosu a formou navýsost srozumitelného
a čtivého příběhu o dospívání jedné dívky a jejím
nelehkém hledání sebe sama a svých kořenů. Své
hrdiny ani prostředí rybářské osady Kitamaat přitom
autorka nikterak neidealizuje, neupírá postavám
žádnou z lidských slabostí a nezakrývá ani stinné
stránky jejich drsného života na výspě lidské civilizace.

Svérázná dívka Lisa z kmene Haisla – patřící
k rozšířenému literárnímu typu „rebelant s dobrým
srdcem“ – se stává hlavní hrdinkou a vypravěčkou
příběhu odehrávajícího se v 80. letech 20. století
v indiánské rezervaci na území kanadské Britské
Kolumbie. Kolem ústřední zápletky – pátrání po jejím
bratrovi, který zmizel kdesi na moři – se rozvíjí
mnohovrstevnaté vyprávění o každodenním životě
dnešních potomků původních obyvatel Severní
Ameriky. Setkáváme se s dlouhou řadou osobitých
postav několika generací, jimž vdechuje život dívčino
vzpomínání na nelehké dětství a dospívání a kterým je
bez ohledu na rozdílné životní osudy (nalezneme mezi
nimi bojovníky za práva Indiánů, spořádané občany
i bezstarostné povaleče) dosud společná úcta k vlastní
rodině, tradicím předků a životodárné přírodě.

EDEN ROBINSONOVÁ A OBÁLKA ČESKÉHO VYDÁNÍ JEJÍ
ROMÁNOVÉ PRVOTINY POBŘEŽÍ SESKVEČŮ (HAVRAN, 2014)

Jedním z hlavních a velmi aktuálních témat románu je
takřka neviditelný, o to však urputnější zápas
o zachování duchovního dědictví (namísto indiánské
kultury si klidně můžeme dosadit evropský folklor)

Půlnoční expres

OSADA KITAMAAT V ROCE 1954

Právě barvité popisy rybářské osady Kitamaat, okolní
krajiny a proměnlivého moře mají spolu se
zachycením obyčejů, jazyka a mýtů původních
obyvatel hlavní podíl na celkové atmosféře
i poutavosti románu. Pobřeží seskvečů – jak naznačuje již
jeho titul (seskvečem je míněn legendární divoký lesní
muž) – nadto oplývá fantastickou rovinou spjatou
nejen s indiánskými tradicemi, ale též s neobvyklým
darem samotné hlavní hrdinky (který ovšem Lise
všední život ani styky s vrstevníky právě neulehčuje).
Přirozenost, s níž je tato „iniciační“ linie
zakomponována
do
vyprávění
jinak
spíše
realistického, pak upomíná na tzv. magický realismus
zrodivší se o tisíce kilometrů dále na jih a hojně
využívaný literaturou postmoderní. Románová
prvotina Eden Robinsonové si tak zaslouží pozornost
všech čtenářů, kteří dosud neztratili smysl pro
duchovno a zájem o exotické kultury.
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Postskriptum
JIŘÍ HAUSSMANN (1898–1923) – NOVOROČNÍ PROROCTVÍ, DRAKONICKÝ ZÁKON, MADRIGAL VĚZŇŮ
JIŘÍ HAUSSMANN: DIVOKÉ VERŠE A PRÓZY, ED. BOHUMIL SVOZIL, ČS. SPISOVATEL, PRAHA, 1963, 400 STRAN.
NOVOROČNÍ PROROCTVÍ

DRAKONICKÝ ZÁKON

Tří set šedesáti pěti směsice dnů pestrá
započne se prvním lednem. Skončí na Silvestra.

Předpis nový – snad jen zatím –
ústava nám dává:
Ten, kdo krade, pozbývá tím
volebního práva…
Kriste Pane! Svatá Máti!
To je rána pro lid!
Kdo tak, prosím, smím se ptáti,
bude vůbec volit?!

Seběhne se v této době mnoho událostí,
některé z nich budou milé, většina však k zlosti:
Hory budou všude velké, myši všude malé,
kdo pil místo vody víno, bude ho pít dále.
Náledím se pohodlná cesta stane kluzká,
Kramář nepřestane věřit v obrození Ruska.
Někomu řád republiky ve všem bude hovět,
některému Habsburkové, jinému spíš sovět,
jeden zvolí bolševiky, druhý zase Hlinku,
třetí bude pro Šrobára, čtvrtý pro pálinku.
„Národními listy“ zazní bol, vtip viktor-dyčný,
najde-li se v chebském kraji nápis dvojjazyčný.
Řepa do země se vsadí, květiny však do váz,
za souhrn svých honorářů koupí básník provaz.
Velkonakladatelé se octnou v prudkém sváru,
kdo z nich za rok vydal více pitomějších škvárů.
Bytů budeme mít málo, úřadoven fůry,
lidé budou bělet – rudnout podle konjunktury.
Postoupí, kdo nalezne si dosti strýčků i tet,
pro věci, jež nepůjdou, se zřídí subkomitét.
Kdo měl jen dva milióny, získá k tomu třetí,
kdo stál nad propastí bídy, docela tam sletí.
Jeden z toho všeho zchytří, jiný z toho zhloupne,
drahota však zcela jistě ještě více stoupne.
Tak a jinak bude zvolna za dnem den se ztrácet,
až zas přikvačí rok nový, ovšem třiadvacet. –
Zapamatuj si, ó lide, věštecká má slova:
Rok co rok jich budeš moci upotřebit znova!

/Z CYKLU PARODIE/
MADRIGAL VĚZŇŮ
(V OBECNÍ TRUHLE)
Karel Hlaváček
Dnes zase noc je sychravá a vlhká jako včera –
nám slunce nikdy neozáří bledá pološera.
A do našeho Vězení ni měsíc nezasvítí –
my každým Hladem chtěli jsme, však nikdy Žízní mříti.
Mdlá, dusná vůně jako od umírajících květů
nám obestírá nervózní (však lhavou) siluetu
a v mrtvé ticho šedých, dávno neosetých plání
jen zřídka zazní ustrašených větrů naříkání.
Nemocných psů a nočních Strážců ironická mračna
ospale šklebí ústa svoje umdleností lačná,
stěn chorých zjevy neplodné, jež matně mlhou svítí,
nám v žilách od praotců zkaženou krev neroznítí,
je marno vše, je marno vše, dech nezavane svěží,
my nedojdeme k Pochodním, jež planou na pobřeží…
Tlí lhostejná tu nálada, tlí nálada tu šerá,
zvuk viol ztlumených sem nezní ani za večera.
Dnes zase noc je sychravá a stejná bude zítra –
až pozdě k ránu Truhla nás ze svého vyjme nitra.

Téma příštího čísla
POD TATRAMI TMA – (NE)ZNÁMÉ SLOVENSKÉ UMĚNÍ
Půlnoční expres
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