Pár slov…
Zdravím Vás jménem Půlnoci, skromného projektu věnovaného odvrácené tváři umění, a její tribuny Půlnočního
expresu. Je tu květnové číslo našeho e-bulletinu, které Vám přináší novou porci kulturního čtení pro volné chvíle.
Za půlnoční téma jsme tentokrát zvolili problematiku homosexuality v českém umění z dob komunismu a objevili
pro Vás několik zajímavých tvůrců i konkrétních děl s tímto tématem nějak spjatých. V rubrice pohřebiště se stejně jako
minule dočkáte profilu tvůrce zahraničního, a přesto svázaného i s českým prostředím – polského dekadentního spisovatele
Stanisława Przybyszewského. Periferie Vám tradičně nabídne několik textů mapujících různé kouty současné kulturní
periferie – mimo jiné recenzi slovensko-českého snímku Môj pes Killer, který se před pár dny stal hraným vítězem filmového
festivalu Finále Plzeň. Náš pel-mel jako obvykle nabídne řadu zajímavých kulturních tipů a pozvánek a v závěrečné
rubrice postskriptum se můžete těšit na humoristickou povídku Svůdce od ruského spisovatele Lva Lunce, který se dožil
pouhých třiadvaceti let…

Petr Nagy

"Všechno, co říkáš, říkáš o sobě – zejména, když mluvíš o jiných."
PAUL VALÉRY

www.petrnagy.wix.com/pulnoc
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“Homouši mezi komouši”

T

ÉMA KVĚTNOVÉHO ČÍSLA PŮLNOČNÍHO EXPRESU JSME SE ROZHODLI VĚNOVAT “HOMOSEXUALITĚ V
ČESKÉM UMĚNÍ Z DOB KOMUNISMU”. NÁŠ POHLED SE PŘITOM UPÍRAL PŘEDEVŠÍM DVOJÍM SMĚREM –
JEDNAK K SAMOTNÉMU ŽIVOTNÍMU ÚDĚLU HOMOSEXUÁLNĚ ORIENTOVANÝCH ČESKÝCH UMĚLCŮ,
JEDNAK K TÉMATŮM A MOTIVŮM TÉTO PROVENIENCE, PŘÍTOMNÝM (NEBO ALESPOŇ V TOMTO DUCHU
VYLOŽITELNÝM) V TVORBĚ ČESKÝCH UMĚLCŮ OBECNĚ. NUTNO PODOTKNOUT, ŽE ODBORNÉ LITERATURY K
DOTYČNÉ PROBLEMATICE DOSUD VYŠLO POSKROVNU, BEZPOCHYBY NEJOBSÁHLEJŠÍ DOSTUPNOU PUBLIKACÍ
NA TOMTO POLI – A NAŠÍM CENNÝM RÁDCEM PŘI TVORBĚ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍSPĚVKŮ – JE MONOGRAFIE S
VÝMLUVNÝM NÁZVEM HOMOSEXUALITA V DĚJINÁCH ČESKÉ KULTURY, SEPSANÁ AUTORSKÝM KOLEKTIVEM V
ČELE S MARTINEM C. PUTNOU A VYDANÁ ROKU 2011…

Jaké postavení měli homosexuálové v Československu
po roce 1948? V podstatě stejné jako před druhou
světovou válkou – dotyčným jedincům byl jejich
životní styl zbytkem společnosti většinou mlčky
tolerován, před zákonem však jejich intimní poměr s
osobou stejného pohlaví i nadále představoval trestný
čin (neblahý § 129 hovořil jasně o “smilstvu proti
přírodě”) a v tomto ohledu se postavení homosexuálů
nikterak nelišilo od poměrů za první republiky. Později
sice došlo k určitým právní změnám, připouštějícím za
jistých podmínek pohlavní styk osob téhož pohlaví,
ovšem riziko perzekuce se nad homosexuály vznášelo
v podstatě až do roku 1989.

ZÁBĚR Z FILMU VÁCLAVA KRŠKY STŘÍBRNÝ VÍTR
(1954, NA SNÍMKU JOSEF VINKLÁŘ A EDUARD CUPÁK)

Homosexuálně orientované jedince pochopitelně
nacházíme i v řadách tehdejších uměleckých osobností
– přestože většina z nich pečlivě chránila své
soukromí, o jejich menšinové orientaci se již tehdy
obecně vědělo. Objevují se mezi nimi představitelé
nejrozmanitějších oblastí umění – malíř Jan Zrzavý
(1890–1977), herec Eduard Cupák (1932–1996),
režisér Václav Krška (1900–1969), spisovatel Ladislav
Fuks (1923–1994) nebo básník Jiří Kuběna (*1936).

Půlnoční expres

Jak vidno, patří sem osobnosti, které si navzdory své
sexuální orientaci dokázaly již za svého života vydobýt
značné uznání a slávu. Podstatnou otázkou ovšem
zůstává, zda se tak nedělo za cenu veřejného popírání
či přinejmenším zastírání své homosexuality.
Co se týče homosexuálních témat a motivů v českém
umění z let 1948 až 1989, zde musíme oddělovat
samotné umělecké dílo od osoby (a sexuální orientace)
jeho tvůrce. Kromě toho je třeba mít na paměti, že
řada výtvorů nebo jejich prvků tímto způsobem
vykládaná nemusí nutně odpovídat autorskému
záměru, natož pak sexuální orientaci příslušných
umělců – pokaždé bychom měli počítat s rizikem
tehdejší stylizace či naopak dnešní nadinterpretace.
Nelze
však
popírat
potenciál
záměrného
“homosexuálního čtení” uměleckých děl, a to ani v
případech na první pohled absurdních, neboť rozšíření
škály možných náhledů na nějaký objekt je takřka vždy
jistým obohacením.
Naše příspěvky pochopitelně nemají za úkol pokrýt
celé vybrané období, vymezené lety 1948 a 1989, ani
všechna jména a díla s tématem homosexuality nějak
spojená. Domníváme se však, že ve výsledku těch
několik
článků
poměrně
názorně
ilustruje
mnohovrstevnatost dané problematiky – život a dílo
homosexuálně orientovaného umělce (Jan Zrzavý),
“homosexuální čtení” díla v tomto ohledu
rozporuplného (Křížův román První den mého syna a
jeho stejnojmenná filmová adaptace od Ladislava
Helgeho) a naopak dílo otevřeně pojednávající o
homosexuální tematice (próza Paci, paci, pacičky od
autora s pseudonymem Václav Bauman).

–pn–
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Když Olda potkal Jirku
Když se probíráme naší filmovou tvorbou z let
komunistické totality, na první pohled je v ní
homosexualita či obecněji „neheterosexualita“
naprosté tabu, nepočítáme-li několik epizodních
karikaturních postav. O to dobrodružnější a
překvapivější je pak aplikace queer čtení na některé
snímky, jež k němu vyzývají nejednoznačnými, více či
méně nápadnými signály. Poměrně dobře čitelné jsou
z dnešního pohledu například homoerotické scény ve
filmech Václava Kršky. Méně známým a
komplikovanějším případem je snímek První den mého
syna z roku 1964 (premiéra byla v březnu 1965). Jedná
se o třetí a předposlední společné dílo režiséra
Ladislava Helgeho a spisovatele a scenáristy Ivana
Kříže (v roce 1963 vyšla Křížova stejnojmenná novela,
z níž zde budeme dále citovat).

vůdcem pochybné bandy, je zase přitahován dosud
nepoznanými pocity bezpečí a důvěry, jež po
Oldřichově boku zakouší. Na vztah obou hrdinů lze
ale pohlížet i jinak. Ke queer čtení vede několik indicií,
které jsou různého druhu a ne vždy se úplně překrývají
při srovnávání předlohy a filmu.
Filmové zpracování nabízí poměrně široké možnosti
vizuální reprezentace mužského a ženského těla,
čemuž dopomáhá okolnost, že se děj odehrává za
parného letního počasí. Zatímco ženy jsou většinou
pouze pozorovány a komentovány mužskými hrdiny,
muži jsou si neustále fyzicky nablízku, hledí si přímo
do očí, dotýkají se jeden druhého a jako by byli bližší i
nám – divákům.
Žluťásek je vedle svého nového kamaráda o poznání
slabší, nevyspělý. V knižní předloze to hned na začátku
demonstruje pasáž, ve které ho z Oldřichovy
perspektivy pozorujeme ve sprše: „Byl hubený, jak
bývají kluci jeho věku, kteří se naráz vytáhli do výšky
dospělého mužského, ale všechno je na nich ještě
dětské, ramínka, tenké paže, i hladká průsvitná
pokožka na žebrech.“ (s. 10) Tento obraz se sice do
filmu nedostal, ale nedostatek mužnosti zůstal i
v Pucholtově typu a hereckém stylu velmi patrný.
Výmluvná je sekvence z koupaliště, kde je Žluťásek
konfrontován s Oldřichovými mladými kolegy.
Kamera si ze všech stran vychutnává opáleného
svalovce Honzu, který nováčka zasvěcuje do
plážových aktivit.

Hlavními hrdiny knihy i filmu jsou čerstvý otec
Oldřich Olejník (Petr Kostka) a adolescent Jircek
Kouba (Vladimír Pucholt). Seznamují se na záchytce
poté, co Oldřich neustál oslavu svého otcovství a
Jircek, Oldřichem záhy překřtěný podle své nezdravé
barvy na Žluťáska, se „normálka vožral“.
Dobrodružství, která během následujících několika
hodin společně prožijí, představují různé aspekty
mezigeneračních a otcovsko-synovských vztahů
v moderní době. Neznámý chlapec jako by byl
Oldřichovi prozatímní náhražkou vlastního syna,
kterého si zatím v porodnici mohl prohlédnout jen
přes sklo. Žluťásek, jenž pochází z rozvrácené rodiny,
své pracovní partě kazí profil a nechává se ovládat
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Prostor Křížovy novely i její filmové podoby je téměř
ryze mužský a ženy do něj vstupují jako zbytný a
leckdy i nebezpečný prvek. Oldřich je posedlý
myšlenkami na svého novorozeného syna, je si jist, že
bude „mužnej, udělanej“, těší se, až s ním vyrazí „na
pivínko“. Alternativa, že by mohl mít také dceru, je
zcela vytěsněna. O své manželce se rovněž zmiňuje jen
letmo. Návštěva u Žluťáskovy matky, jeden z prvních
projevů Oldřichovy otcovské iniciativy, skončí
fiaskem. Přátelé pak raději vyrazí nakupovat, využívají
pobytu paní Olejníkové v porodnici a v Oldřichově
bytě si vystrojí oběd hodný pořádných chlapů.
Koncentrovanou idylku představuje scéna, kde se
kamarádi po obědě sluní na střeše, popíjejí, pokuřují,
debatují o ženách a z bezpečné vzdálenosti jednu
pozorují, kterak sbírá prádlo na protějším balkóně.
„Když jdeš mezi ženy, vem si s sebou bič,“ mudruje
při tom Žluťásek.
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Někdy se zdá, jako by byl homosexuální podtext filmu
záměrný, ale tvůrci se ho snaží okázale shazovat. Hned
na začátku, když Žluťáskovi připadá, že o něj má
Oldřich až podezřelý zájem, zeptá se ho, jestli
náhodou není „teplej“. To Oldřich vnímá jako urážku.
Za zmínku stojí, že v předloze se z mladíkovy strany
nejedná jen o nadávku, ale podezření nového známého
z homosexuální orientace je dále rozvíjeno: „[A]si je
doopravdy přiteplalý nebo co, proč by se jinak na mě
lepil; slyšel o takových mužských a umínil si, že bude
ve střehu.“ (s. 19)

VLADIMÍR PUCHOLT (ŽLUŤÁSEK) A PETR KOSTKA (OLDŘICH)

Přes zmíněné Žluťáskovo nařčení je to ale stále
především on, kdo se – kromě několika málo světlých
chvilek (např. tanec s dívkou) – naprosto vymyká
stereotypnímu ideálu heterosexuálního mužského
hrdiny. Příznačná je pro chápání jeho postavy scéna
dostaveníčka s Maruškou. Děvče se v něm marně
pokouší probudit vášeň předváděním svých nových
bikin. Hledí na ni podobně bezradně jako posléze ve
městě na modelku z plakátu. Raději opět vyhledá
Oldřicha a jeho pozvání na koupaliště, o kterém od
Marušky nechtěl ani slyšet, po drobném zaváhání
přijímá.
Patrně nejvíce přesvědčivá je v podsouvání
homosexuálního podtextu filmu postava zvaná Ancek
(Luděk Munzar). V jejím filmovém pojetí došlo oproti
předloze k významnému posunu směrem k ještě větší
excentričnosti (anglické slovo queer by zde rozhodně
bylo na místě i ve svém původním významu
„(po)divný“). Je to zneuznaný umělec a šéf rváčské
bandy, který oplývá magickou schopností přitahovat
k sobě mladé muže. Mezi nimi je i Žluťásek, jehož
oddanost vůdci však po setkání s Oldřichem slábne.
Celkem logicky se Oldřich s Anckem stanou soupeři.
Je to jen střet dvou autorit či dvou Žluťáskových
sexuálních idolů? Anckova banda, povětšinou se
nacházející ve sklepních prostorách pochybné vinárny
a v hudebních i vizuálních kulisách západní kultury,
reprezentuje jednoznačně cizorodou a parazitickou
spodinu socialistického státu. Sledovat ve vzájemných
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důvěrnostech chuligánů Kajmana a Drápa erotické
napětí je tak docela legitimní a Anckovo teatrální
předvádění homosexuála v závěru filmu je spíše
přiznáním než sarkasmem vůči protivníkovi.
I když se asi jedná jen o náhodu, využitím motivů léta
a koupání i útěků před ženským pohlavím mezi
kamarády snímek První den mého syna nápadně
připomíná filmy již zmíněného Václava Kršky.
Opakuje se i motiv ritualizovaných soubojů, avšak
v poněkud drsnější podobě, než jakou většinou mívalo
kočkování Krškových hrdinů. Jak připomněl Lukáš
Skupa ve své krškovské studii, americký filmový
historik a bojovník za práva gayů Vito Russo právě
takové zápasnické hry a soutěžení, stejně jako pohledy
z očí do očí a letmé dotyky, řadil k nejtypičtějším
skrytým narážkám na homosexualitu v klasických
filmech, které primárně nemají nebo nemohou být
queer. První den mého syna lze tedy směle zařadit někam
do série filmů jako Ohnivé léto (1939), Stříbrný vítr (1954)
nebo Osení (1960).
Ovšem zatímco Krška, o kterém je známo, že byl gay,
queer podtext svých snímků předkládal publiku
spiklenecky zakódovaný, Helge s Křížem jej nechali na
některých místech zřetelně vyčnívat. Jejich film tedy
nepochybně umožňuje vydatný zážitek jiného čtení, ale
zároveň svým obrazem Anckovy party a také
závěrečným vyústěním příběhu působí tak trochu
homofobně.

Alena Šlingerová
Autorka je absolventkou bohemistiky
a filmové vědy na FF UK v Praze.
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O Janu Zrzavém
„NA POHLED BYL JENÍK JAKO JINÍ HOŠI“
Jan Zrzavý (1890-1977) byl uznávaný český malíř,
grafik, ilustrátor a scénograf, představitel avantgardy
nastupující začátkem 20. století, který svůj výtvarný
program formuloval slovy: “Krása, Krása, Krása. Ona
je oním Královstvím božím, které je v nás.” Po dvou
letech studií na pražské uměleckoprůmyslové škole a
marném pokusu dostat se na zdejší výtvarnou
akademii se stal uměleckým samoukem, přičemž
ovšem bral soukromé hodiny u Karla Reisnera,
Vladimíra Županského a Františka Ženíška. Za svého
prvního učitele považoval však Mikoláše Alše a
mimořádný význam pro něj mělo přátelství
s
Bohumilem Kubištou, jenž mu pomohl najít správnou
životní cestu vedoucí k uměleckému osamostatnění.
Zrzavého výtvarný projev je také výrazně ovlivněn
italskou renesancí, především dílem Leonarda da
Vinciho, má v sobě jemnou barevnou krásu a mísí se
v něm kubistické i surrealistické prvky.

JAN ZRZAVÝ (1907 / 60. LÉTA)

Jan Zrzavý měl i literární ambice. Psal básně, pohádky,
teoretické úvahy o malířství, ilustroval knihy (např.
Máchův Máj, Erbenovu Kytici) a přispíval do
uměleckých časopisů. Společně s Josefem Váchalem,
Janem Konůpkem a Františkem Koblihou v roce 1910
založili volné umělecké sdružení Sursum (Vzhůru),
které bylo hodnoceno jako pozdní symbolismus.
V roce 1912 na výstavě tohoto sdružení vzbudil
pozornost obrazem Spící hoch. Bohumil Kubišta poté
prosadil, aby Zrzavý byl přijat za člena prestižního
sdružení výtvarníků Mánes. Během období první
světové války se seznámil s malíři Josefem Čapkem,
Václavem Špálou a Rudolfem Kremličkou, kteří v roce
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1918 založili skupinu Tvrdošíjní. Velmi na něj
působilo veškeré kulturní dění v Praze a byl silně
ovlivněn literární tvorbou Julia Zeyera a Jiřího Karáska
ze Lvovic. V době mezi válkami navštívil Itálii, Francii,
Belgii a Anglii. Velmi významnou stopu v jeho díle
zanechala, vedle děl italských renesančních mistrů,
krajina bretaňského pobřeží. Období druhé světové
války pak prožil střídavě ve Vodňanech a v Praze.
Během těchto neklidných let se věnoval převážně
figurální malbě. Těsně po válce žil Jan Zrzavý spíše
v ústraní. V roce 1947 se stal profesorem malby a
kompozice na Palackého univerzitě v Olomouci. Zde
ovšem působil jen krátce, protože v 50. letech
nastoupilo období socialistického realismu, jehož
normám tvorba Jana Zrzavého příliš neodpovídala.
Uznání se mu dostalo až v 60. letech – v roce 1963
zhlédlo jeho výstavu v Mánesu více než sto tisíc lidí
(což je dosud nepřekonaný český rekord) a roku 1966
byl jmenován národním umělcem. U příležitosti 85.
umělcových narozenin uspořádala Národní galerie
výstavu Zrzavého děl, čerpajíc ze svých vlastních
sbírek. Jan Zrzavý zemřel 12. října 1977. Jan Zrzavý
představuje výjimečnou osobnost českého výtvarného
umění. Jeho umělecká tvorba je nadčasová, zobrazuje
ryzí vnitřní pocity, hluboké vnitřní krásy. Jeho svět je
malířem stavů nikoli dění. V obrazech se zrcadlí ticho,
nehybnost a samota. Je poctivým tvůrcem hodnot,
které zůstanou v českém malířství navždy uchovány.
Homosexualita Jana Zrzavého byla veřejným
tajemstvím, což dokládá například úryvek z Váchalovy
knihy Paměti Jana Váchala, dřevorytce: „rovněž malíř Jan
Zrzavý poslal mi nepodepsaný dopis, hodně hrubý;
jinak ani psáti nedovedl tento homosexuelně založený
a pathologický člověk, kterému štěstí v životě vždy
přálo.“ V dnešní době se k němu otevřeně hlásí česká
gay komunita jakožto ke “svému” umělci. Náznaky
homosexuálních motivů nalezneme ve výtvarné
tvorbě Jana Zrzavého v mnoha podobách. Nejedná se
ovšem o žádné přímé zobrazení homosexuální erotiky.
Muži jsou však zobrazováni jako citlivé a zranitelné
osoby a jejich postavám také dával záměrně ženské
rysy. Maloval akty lehce zženštilých unylých hochů,
ležících či sedících v pasivních pozicích, přičemž tyto
postavy leckdy naznačují odmítavým gestem svůj
nezájem o sexuální hrátky. Obrazům těchto
androgynních mladíků a mužů připomínajícím řecké
sochy dává Zrzavý názvy odkazující na biblický nebo
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antický svět (mj. Hlava Jana Křtitele, Kuros, ...).Jednu
z takových podobných mytologicko-erotických kreseb
nazval Endymion (1960), čímž zároveň odkazoval na
Jiřího Karáska z Lvovic a jeho stejnojmennou
básnickou sbírku z roku 1909. Mezi zobrazeními
těchto mladíků lze najít i řadu Zrzavého autoportrétů.

Naproti tomu postavy žen zpodobňoval převážně
coby bytosti živočišné, nebezpečné a sexuálně
zaměřené (např. Divoženka /1908/ nebo Kleopatra
/1912-1942/).
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Jan Zrzavý – Mládí (Jaro, 1924)

Taková normální rodinka
Próza Paci, paci, pacičky vznikla již v roce 1984, ovšem
prvně vyšla až v samizdatu roku 1987 a o rok později
ještě časopisecky v jedenáctém čísle Revolver Revue.
Prvního oficiálního knižního vydání, z něhož zde
vycházíme, se dočkala teprve roku 1990 v dávno
zaniklém Nakladatelství a vydavatelství Scéna
(fungovalo v letech 1990–1992 a vedle čtrnáctideníku
Scéna a dalších periodik zde vyšlo i několik knižních
titulů teatrologických a beletristických).
Autorem tohoto zřetelně autobiografického díla je
absolvent FSV UK, spisovatel a novinář František
Růžička (*1961), publikující rovněž pod pseudonymy
Alois Kotlář, Jiří Outěžek, Francisco Paco Pajaro a
také – v případě našeho textu – Václav Bauman. V
minulosti působil například jako reportér Lidových
novin, Reflexu a pořadu Na vlastní oči, vyučoval také na
Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Od roku
1995 se léčí s těžkou maniodepresivní psychózou.
Mezi jeho novější texty patří například série článků
Život s diagnózou, publikovaná před několika lety pod
jeho vlastním jménem na stránkách Psychologie.cz.

Půlnoční expres

Čtenáře dotyčné Baumanovy (respektujeme autorem
zvolený pseudonym) novely rozhodně nepřekvapí, že
nemohla být až do konce roku 1989 oficiálně vydána –
a to hned z dvojího důvodu. Tím prvním, který z
perspektivy tohoto článku hraje spíše vedlejší roli, je
značně satirické zobrazení soudobého všedního života
v Československu pod vládou komunistického režimu.
Druhým důvodem, jemuž se budeme naopak
podrobněji věnovat, je pak homosexualita jako stěžejní
téma celého příběhu, nadto ztělesněné přímo postavou
hlavního hrdiny – homosexuála. Ústředním
protagonistou je totiž Venca narozený někdy v 50.
letech a vyrůstající pod knutou despotického otce,
násilníka a kovaného komunistického soudruha. S
postupným vývojem (dospíváním) hlavního hrdiny se
současně proměňuje také samotný vypravěč a tedy i
optika, jakou je na postavy, prostředí a zachycené
události nahlíženo. Již samotné názvy osmi kapitol, do
nichž je celý text rozčleněn (např. Jízda na tygru, Sladký
pták mládí nebo Veselá prostěradla), vypovídají o
hlavních rysech Baumanova stylu, mezi něž patří
humor, (sebe)ironie a také naprostá absence jakékoliv
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autocenzury. Podobně výstižným dokladem autorovy
poetiky je ostatně i samotné motto jeho knihy, které
zní “Paci, paci, pacičky / táta koupil botičky / a
maminka pásek / na myší ocásek…” – drobným,
takřka nepostřehnutelným zásahem (nahrazením
předložky “za” v posledním verši předložkou “na”)
Bauman zcela proměnil a notně zvulgarizoval původní
vyznění dotyčného úryvku známé dětské říkanky.

Téma objevování vlastní homosexuality je zde
ztvárněno velmi otevřeně a široce – jednak zásluhou
sledování delšího a k tomu obecně problematického
úseku ze života hlavního hrdiny, tj. doby jeho
pohlavního zrání a uvědomování si své sexuální
orientace, jednak díky využívání dvojího a
kontrastního prostředí, konkrétně Chomutova a Prahy,
která byla od počátků formování české gay komunity
jejím tradičním centrem. Zmíněné téma je v
Baumanově textu – stejně jako v příběhu hlavního
hrdiny – přítomno od samého úvodu: “Naše maminka
se nikdy nesměla na jiného muže ani podívat a jednou,
když na titulní stránce Mladého světa vyšel kluk, který
vypadal v teplákách dost svůdně, tak otec ten časopis
někam schoval, aby se maminka na toho běžce
nemohla dívat. Pamatuji se, že jsem z toho byl
nešťastný i já, protože se ten běžec moc líbil i mně. To
mi bylo osm.”
Po těchto počátečních a spíše jemných náznacích
ovšem spolu s hrdinovým dospíváním přicházejí
obrazy a formulace o poznání explicitnější a
vulgárnější, svou otevřeností místy hraničící až s
pornografií. A to se netýká pouze líčení intimního
života samotného Vency, nýbrž i jeho nejbližšího okolí
– rodiny, spolužáků a přátel. Nelze přitom hovořit jen
o naturalistickém zobrazení výjevů z života
homosexuála, v příběhu se vyskytují též scény vnímané
v naší společnosti jako “nenormální” dodnes a s
vlastní problematikou LGBT přímo nesouvisející:

Půlnoční expres

“Babička si mumlala a najednou mi položila ruku až
nejvýš a začala mne hladit po trenýrkách. (…) Stáhla
mi tu gumu dolů a mne dole ovanul průvan, který
dělala rukou. Potom se podívala a řekla: ‚To je
nádhera! Máš tak hladké tělíčko! To tvůj tatínek nikdy
neměl! No, už mu také roste bříško, už není nejmladší!
Snad by ses mě nebál?‘ Sklonila hlavu, vzala mi ocásek
mezi umělé zuby a začala mne na něm lechtat
jazykem.”
Vedle motivicky i jazykově poměrně drsných pasáží
ovšem v novele nacházíme i eroticky laděné výjevy
popsané mnohem jemněji a působící až romanticky:
“Potom mi stáhl tričko s nápisem Mangalia, které jsem
dostal od otce, sundal si svou košili a udělal mezi
pomníky lůžko. Vždy, když jsem otevřel oči, tak jsem
v tom světle, které sem padalo z vysokých pouličních
lamp u kaple viděl, jak se malinko usmívá a říkal jsem
si: ‚Teď jsem se zamiloval, teď jsem se zamiloval.
Musím se přestěhovat do Prahy. Musím udělat
všechno, aby měl tenhle člověk, tohle hladké teplé tělo,
všechno nejlepší, co na světě je.‘ A pořád jsem ho
hladil, abych mu udělal největší radost na světě. ‚Já už
bych byl‘, řekl mi najednou. ‚Na mě už to jde. Bože
můj, bože můj, ty jseš krásnej, ty jseš krásnej, stříkej
už, proboha, dělej, rychle,‘ vyrazil ze sebe a do obličeje
mi vrhnul silný proud. Vzápětí přišla obrovská úleva i
na mě a náhle jsme tam leželi, on s hlavou na mých
chodidlech, a já naopak, a byli jsme úplně slepení.”
Homoerotických výjevů z hrdinova intimního života
pochopitelně přibývá s jeho rostoucím věkem,
zejména pak po jeho odchodu do Prahy – stáváme se
svědky jeho příležitostných sexuálních dobrodružství i
dlouhodobějších partnerských vztahů, dokud celý
příběh neuzavře v okamžiku dalšího z řady hrdinových
rozchodů překvapivě otevřený konec.
“Dějově velmi prostý příběh by mohl na seminářích
‚gay studies‘ sloužit jako vzorná ukázka
‚(sebe)osvobozovací literatury‘. Vše, co má být v
historii ‚coming outu‘ přítomno, v Baumanovi
přítomno je: postava despotického otce, dětské lásky
ke spolužákům,
první
sexuální zkušenost,
nepochopení a posměšky okolí, nacházení cesty k
homosexuální komunitě, nalézání a opětovné
ztrácení partnerů. Bauman píše svůj autobiografický
příběh, jako by přesně věděl, co má podle pravidel
žánru obsahovat. V socialistickém Československu
osmdesátých let to však dozajista neví a píše tak
proto, že právě tyto a ne jiné problémy opravdu
prožívá. Téměř naprostá absence intelektuální
reflexe hrdinova počínání potvrzuje, že jde o
literaturu ‚žitou‘, ne vyčtenou.”
(Martin C. Putna)
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Stanisław Przybyszewski

P

OLSKÝ DEKADENTNÍ A EXPRESIONISTICKÝ SPISOVATEL, DRAMATIK A PUBLICISTA, KONTROVERZNÍ
AUTOR PUTUJÍCÍ EVROPOU A PÍŠÍCÍ NĚMECKY A POLSKY, PROPAGÁTOR ČESKÉ KULTURY V POLSKU S
PŘÁTELSKÝMI VAZBAMI NA AUTORY Z OKRUHU ČASOPISU MODERNÍ REVUE, OD JEHOŽ NAROZENÍ
UPLYNE 7. KVĚTNA ROVNÝCH 155 LET…

Stanisław Przybyszewski se narodil 7. května 1868
v Lojewu (Velkopolsko) v rodině venkovského učitele.
Značný vliv na něj měla jeho nábožensky a hudebně
založená matka. Již jako dítě začal psát – antifony a
litanie, žalmy a později pohřební proslovy. Po
absolvování německého gymnázia studoval v letech
1893–1896 v Berlíně architekturu a psychofyziologii.
V letech
1892–1894
působil
jako
redaktor
sociálnědemokratického listu Gazeta Robotnicza, což byl
berlínský tiskový orgán polských socialistů. V roce
1893 se oženil s norskou pianistkou Dagny Juel a
v letech 1894–1898 pobýval v norském Kongsvingeru.
Poté se na dva roky přestěhoval do Krakova, kde
působil jako redaktor časopisu Źycie. V té době byl
obecně považován za nejnadanějšího představitele
uměleckého hnutí Mladé Polsko. K jeho zájmům také
patřily okultní vědy, satanismus a démonologie.
Przybyszewski byl pověstný rovněž svým nezřízeným
pitím, neodpovědností a neuspořádanosti v osobním
životě, což mělo za následek ukončení mnoha
přátelských styků s německými literáty. Po smrti své
ženy žil až do roku 1905 ve Varšavě a často
navštěvoval Rusko (Oděsa, Petrohrad, Kyjev). Tehdy
také poznal svou druhou ženu – Jadwigu
Kasprowiczovou.

V letech 1906–1919 žil v Mnichově a podnikl řadu cest
po Evropě. Navštívil mimo jiné i Prahu a navázal zde
spolupráci
se
symbolismem
a
dekadencí
ovlivněnými literáty kolem časopisu Moderní revue.

Půlnoční expres

Česká
literární
kritika
označila
Stanisława
Przybyszewského za satanického mystika, titána
zmaru, psychologa sexuality a revoluce. Mimořádný
vliv měl Przybyszewski na Jiřího Karáska ze Lvovic,
který zakoupil díla tohoto polského autora v českých a
německých překladech pro svou proslulou knihovnu.
V letech 1917–1918 se stal čelným představitelem
poznaňských expresionistů. Od roku 1919 pracoval
jako poštovní úředník v Poznani, poté se přesunul na
ředitelství drah do Gdaňska a v roce 1924 se stal
úředníkem kanceláře prezidenta republiky (Stanisław
Wojciechowski) ve Varšavě. Duchovně osamělý
Przybyszewski zemřel ve svém rodném kraji na infarkt
dne 23. listopadu 1927.
STANISŁAW
PRZYBYSZEWSKI
SE SVOU PRVNÍ
MANŽELKOU
DAGNY JUEL

(1897/1898)

Ve svých filozofických názorech a literární tvorbě byl
ovlivněn Arthurem Schopenhauerem, Friedrichem
Nietzschem, Mauricem Maeterlinckem a Augustem
Strindbergem. Przybyszewski začal psát nejdříve
německy filozoficko-lyrické básně v próze, v nichž se
extatickým stylem snažil zachytit abstraktní symboly
své filozofie – Život, Smrt, Umění, Extázi, Opojení a
zejména (pohlavní) Pud (Chuć), z něhož vyvozuje
veškeré bytí na tomto světě. Kromě těchto symbolů
jsou specifickou stránkou jeho tvorby postavy hlavních
hrdinů – jsou to lidé nenormální, duševně vyšinutí,
silácky se tvářící slaboši, umělci žijící pod sugescí
velkého díla, zneuznaní géniové, erotomani, alkoholici
a lidé na pokraji šílenství, kteří mají svébytný
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způsob vyjadřování protkaný četnými citoslovci.
„Umění jest zobrazování toho, co jest věčné,
nezávislé na nijakých změnách a nahodilostech,
nezávislé ani na času, ani na prostoru a tedy
zobrazuje skutečnost, tj. duši – ve všech jejích
projevech, nezávisle na tom, jsou-li dobré, či zlé,
ohyzdné, nebo krásné.“

EDWARD MUNCH – PORTRÉT S. PRZYBYSZEWSKÉHO (1895)

Nejlepší a nejvyhraněnější část jeho díla tvoří německy
psané básně v próze, dramata a první romány (např.
Děti Satanovy, Křik, Satanova synagoga). Je v nich vyjádřen
protispolečenský vzdor, odpor ke konvenční morálce a
Przybyszewského osobité názory na umění. Byl
vášnivým interpretem Chopinovy hudby, přátelil se s
Richardem Dehmelem, Franzem Servaesem, Paulem
Scheerbartem, Augustem Strindbergem, Adolfem
Paulem nebo s norským malířem Edvardem
Munchem, na jehož obrazech se často objevovaly
tváře Przybyszewského i jeho ženy Dagny (kupříkladu
na obrazech Žárlivost, Polibek, Rudé vlasy, Křik nebo
Salome). Stanislaw Przybyszewski také patřil
k propagátorům české kultury v Polsku. Jeho literární
tvorba skončila s koncem první světové války, jako
kdyby snad pro ni v nových společenských poměrech
již nebylo místo. Posledním dílem, které za jeho života
vyšlo, byly paměti nazvané Moji současníci, které měly
čtenářům připomenout autorovy umělecké začátky a
specifickou atmosféru konce 19. století. Dnes čte nebo
alespoň zná Stanislawa Przybyszewského jen málokdo,
pro hrstku svých příznivců však navždy zůstane
připomínkou, ba přímo ztělesněním období fin de
siècle.

Půlnoční expres

“Připadal si jako na maškarní merendě. Spatřil ženy
v bílých parukách, tváře jako z vosku, místo očí rty
zakryté černými škraboškami, a když za ně zajely
dlouhými, bílými, tenkými prsty, měl pekelně
nepříjemný dojem, že tyto hlavy patří umrlčím
lebkám. Polonahé kokoty se válely s cynickou,
vyzývavou nestoudností na červených plyšových
otomanech, postavených podél stěn; silně nalíčené
černým uhlem, obočí karmínové, rty, zvýrazněné
zelenými konturami, se spíš podobaly odporným,
hnisajícím bradavkám než rtům. Mladé žabky v
krátkých podkasaných sukničkách se klátily na
tenkých nožkách, pod průsvitnými chlamidami
koláče zvadlých ňader, tváře zapadlé, pokryté
hektickou červení, oči rozpálené pekelným žárem
chtíče a neřesti.
Protějškem jim byla smečka stejně podivných mužů:
bezzubí, staří, plešatí, jenom vzadu se jim houpaly
na modrých, zlatem a stříbrem obšitých fráčcích
mastné, slepené chuchvalce vlasů. Chodili jako na
pružinách, při každém kroku se kroutili, poskakovali
tu vlevo, tu vpravo, pohyby jako u herců ve špatných
kinematografech, klapali ústy a funěli jako natažené
voskové figuríny z panoptika. Zahlédl mezi nimi i
mladíky, kteří vypadali, jako by měli kostižer,
připomínali spíš vyschlé, kožené měchy s
nepřirozenými pohyby marionet v loutkovém divadle.
Mezi nimi se ploužilo několik neopeřených výrostků s
nedomrlýma, pohaslýma očima, tenkýma pavoučíma
nožkama
a
dlouhými,
pokleslými
rameny
orangutanů.”
(UKÁZKA Z PRZYBYSZEWSKÉHO ROMÁNU KŘIK (1918)
V PŘEKLADU ANETTY BALAJKOVÉ)
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Geometrie oživená variabilitou
Radek Kratina (1928 – 1999)
6. 3. – 19. 5. 2013 / GHMP – Dům U Kamenného zvonu
Sochař Radoslav Kratina (1928–1999) se do dějin
českého výtvarného umění zapsal zejména jako
objevitel originálního transformovaného objektu
neboli variablu, což je plastika s nekonečnou řadou
proměn, které jsou výsledkem hýbání, posouvání,
rovnání, skládání. Možnost vzít něco do ruky, otočit
s tím nebo urovnat bere jako součást života a tradiční
lidský způsob získávání nových dovedností a
poznatků.

R. KRATINA – JEHLICOVÝ VARIABIL (70. LÉTA)

Kratina se začlenil do nové generace, která u nás začala
tvořit kolem 60. let pod dojmem nové pozitivní reality.
Nejprve se věnoval textilnímu návrhářství – navrhoval
dezény textilií a vytvářel papírové hry a hračky pro děti
– a již tehdy na látkách uplatňoval svůj smysl pro
geometrii, racionalitu a strukturu materiálu. Zásadní je
pro něho experiment a ten se stal také hlavním
principem jeho děl. Velký význam pro Kratinovu další
tvorbu mělo zhlédnutí výstavy v Rychnově nad
Kněžnou, kde poprvé spatřil nové umělecké počiny a
experimenty mladých, progresivních a avantgardních
tvůrců, jako byli například Vladimír Boudník nebo
Karel Malich. V žádném z nich ovšem nehledal přímo
vzor, lákalo ho spíše jejich nové pojetí umění.
Inspiroval se Boudníkovou strukturální grafikou a
začal s ní experimentovat, stejně jako dotyčný tvůrce
začal sbírat různorodý materiál, který posléze používal
na své matrice (korkové zátky, těstovinová
písmenka…). Doma si vytvořil jednoduchý lis z ruční
ždímačky a protlačoval jím všechno možné.

tvorbě nastal se sbíráním zápalek – sám byl vášnivým
kuřákem – z nichž vytvářel reliéfy, které jsou fixovány
k sololitové desce a upravovány nátěrem. Zápalková
struktura představuje jakýsi nultý variabil, který tvoří
na jedné straně reliéf z hlaviček a na druhé zase reliéf
z konců sirek, přičemž jejich protínání a křížení
vyvolává kontrasty a rytmy. Od sirek vedla přímá cesta
právě k variabilu – při manipulaci s jednou strukturou
objevil proces pohybu a ten se pak uplatnil coby
základní princip jeho nadcházející tvorby. Začal
vyrábět modely ze dřeva, které byly nejprve různě
barevné a později i bílé, a u nich zase sehrávalo hlavní
roli světlo a stín. Začátkem 70. let pak přešel ke kovu –
od chromovaného, niklovaného železa, hliníku až
k duralu, který mu svou pevností a lehkostí vyhovoval
nejvíce. Kov mu umožňoval rozehrát modely do
nejrůznějších variací. Z počátku vytvářel díla pouze
z běžně dostupných materiálů, šlo o různé segmenty
jako tyče, hranoly, činky, různě zakřivené hadičky,
pletací jehlice, násady na košťata apod. Později mu
přestala vyhovovat tvarová omezenost těchto prvků a
začal si jednotlivé díly modelů načerno vyrábět podle
vlastních návrhů a výkresů. Dalším velkým přelomem
v jeho tvorbě se stalo používání čepu, který mu
umožnil variabily různě spojovat a vytvářet tak nové
možnosti.

R. KRATINA – DVA ÚHLY (1991)

Expozice ukazuje cestu Kratinovy umělecké tvorby a
zřetelně ilustruje skutečnost, že ke všem svým dílům
přecházel zcela logicky, směřuje při tom od
materiálové abstrakce k abstrakci geometrické.
V celém jeho díle se pak projevuje velký cit pro detail a
jeho výtvory jsou velmi autentické a ojedinělé.

Celá výstava je seřazena chronologicky – od raných
plastik, koláží a strukturálních reliéfů až po vrcholná
díla z kovových materiálů. Prvotní zlom v Kratinově
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Lucie Zemanová
Autorka je studentkou Interiérové tvorby
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.
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Beat generation na skládce
Martin Kepka: Radostné bezdomovectví Krlíčka a jeho přátel
Kalich, Praha, 2012, 1. vydání, 70 stran
Radostné bezdomovectví Krlíčka a jeho přátel je útlá prvotina
úředníka Martina Kepky (*1962), kterou vydalo
nakladatelství Kalich. Na cestu ke čtenářům ji vybavilo
doporučením od básníka Tomáše Kafky a architekta
Davida Vávry, ale snad to ani nebylo nutné – už jen
ilustrace a první stránka knihy jsou více než
dostatečnou výzvou k jejímu přečtení.
Že vám příběhy o zvířátkách přijdou nudné? Tak to
jste ještě neslyšeli o krlíčkovi Babánkovi, kuřeti a ježku
Kratovi, kteří spolu žijí na skládce za městem zdánlivě
klidným životem. Babánek míval krásně dlouhá králičí
ouška, ale protože jeho nora měla příliš nízký vchod,
ouška se mu obrousila a ostatní zvířátka se mu proto
smála. Kuře se na palouček dostalo shodou náhod
z velkovýkrmny jednoho nadnárodního obchodního
řetězce. A ježek? Ten míval pelíšek vycpaný útržky
z moudrých knih, takže byl ze všech tří nejvzdělanější.
To je všechno. Žádná další akce v příběhu popisujícím
společné léto krlíčka, ježka a kuřete není, přestože se
stane spousta věcí – ale jen v hlavičkách dotyčných
zvířátek.

čtenář možnost uvědomit si,
konfrontován s podobenstvím.

že

byl

zrovna

Zvířátka nebojící se smrti, tvorové neužiteční, žijící
mimo jakékoli normy či zvyklosti, a přesto spokojení –
to spojuje Radostné bezdomovectví s poetikou beat
generation. Krlíček je ustavičně v rauši, protože na
skládce stále vylizuje plechovky od různých chemikálií,
má rád tiskařskou barvu, cizí mu není ani čichání
ředidla. A nejspokojenější je, když svítí sluníčko a on
může jen tak ležet v trávě. Kuře je bojácné,
nesebevědomé, úzkostné. Ježek Kratés je někdy až
otravně přemoudřelý, ale právě jeho erudice dělá
z běžného
bezdomovectví
radostnou
až
záviděníhodnou skutečnost. Kratés je totiž poučen
četbou antických klasiků, cizí mu není ani evangelium
(kapitola Kázání na plechovce) či zen buddhismus. Takže
když chce kuře zmoudřet a získat sebevědomí, nechá
ho Kratés tlouci zobákem do plechu, až z toho
chudáka kuře bolí hlavička a začne mít chuť bušit
zobákem do Krata – právě tehdy si začne uvědomovat
samo sebe i svou svobodu.
Jazyk knihy je dětsky upřímný, roztomilý a mnohdy
hravý, což autorovi umožňuje zprostředkovat i
patologické jevy bez toho, aby ve čtenáři vyvolaly pocit
hnusu. Čtenář navíc vůbec nemusí být vzdělanec
Kratova formátu, kniha skýtá poučení a náměty
k zamyšlení každému nezávisle na věku – podobně
jako například Malý princ. Příkladem budiž ježkovo
zamyšlení se nad tím, jakou roli hraje pro obyvatele
skládky potrava: „Každý osamělý talíř na stole je jídlo,
více talířů připravených na své porce – to je domov.“
Kniha je jistě vhodná i pro děti, přestože je jedním
z jejích leitmotivů smrt – však se tu o ní tvrdí, že není
nutné se jí bát, člověk přece nepřichází o život, to
život přichází o člověka! Je vám to jasné?

Eva Marková

Kepkova
novela
obsahuje
řadu
prvků
charakteristických pro žánr bajky – mimo jiné to, že
její zvířecí hrdinové mají lidské vlastnosti – ovšem
mravní ponaučení nevyjadřuje tak explicitně. Vypravěč
jen čas od času upozorní čtenáře na to, že právě
popsaná příhoda je hodna jeho zvýšené pozornosti.
Ptá se prostě: Je vám to jasné? A tak má i méně bystrý

Půlnoční expres

Autorka vystudovala bohemistiku a translatologii zaměřenou
na německý jazyk na FF UK, v současné době se věnuje
pedagogické činnosti a překladům.
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Rasizmus na slovenský spôsob
Môj pes Killer / režie Mira Fornay
ČR – Slovensko 2012, 87 minut, česká premiéra 11. 4. 2013
Slovenská začínajúca režisérka Mira Fornay (*1977)
nakrútila svoj druhý celovečerný film a po dlhšom
hluchom období sa znova pokúsila otvoriť jednu
z pálčivých tém súčasného Slovenska. No po neveľmi
úspešnom debute sa všetci pochopiteľne trochu
obávali výsledku ročného natáčania. V roku 2009
natočila režisérka svoj prvý film Líštičky o ženách zo
Slovenska, ktoré opustili domov kvôli finančnej
situácii a zarábajú si ako au-pair v Írsku. Rozoberala
v ňom vzťahy, najmä dvoch sestier, ale aj život
slovenských žien v tejto krajine. Tentoraz siahla po
odlišných (i vyspelejších) filmových prostriedkoch
a ukázala, že sa dokáže pozrieť aj na úplne odlišnú
„slovenskú tému“.

skupiny kamarátov-skinheadov. Chlapec sa prekúsava
pocitom nepatrenia nikam a strachom z toho, aby si
obľúbil svojho nevlastného brata. Zo všetkých strán
naňho tlačia a sám nevie, čo je správne a čo chce on.
Dôležité je tiež spomenúť, že Killer je Marekov
bojový pes, ktorého na rodinných vinohradoch trénuje
prakticky ako zabijaka. Nie zabijaka ľudí, ale trénuje ho
na boj, pestuje v ňom zúrivosť a nenávisť, a ako to už
so zvieratami býva, Killer vníma aj mnoho iných
faktorov, ktoré prenášajú majitelia a ich okolie na
svojich zvieracích miláčikov. Je to jediný verný
kamarát, ktorého osamelý chlapec má.

Môj pes Killer je príbeh mladého chlapca
z pohraničných oblastí Moravy a slovenského Záhoria.
Prostredie deja ľahko spoznáte v priebehu niekoľkých
minút, a to nielen podľa poznávacích značiek na
autách, ale najmä podľa špecifického záhoráckeho
československého nárečia. Mladý muž pochádza zo
sociálne slabšej rodiny, vychováva ho iba otec, a to tak,
že len okrajovo sa správanie otca k synovi dá
považovať za výchovu.

Marek sa, samozrejme, dostáva do zlej partie – miestni
skinheadi a boxeri v jednom, no ani táto forma
spoločenstva ho zjavne nenapĺňa a postupne je z nej
odvrhnutý. Problém, ktorý musí divák spolu s hlavným
predstaviteľom riešiť je nasledovný: jeho matka, ktorá
sa s otcom rozvádza, Mareka opustila ešte v detstve
z dôvodov, ktoré nie sú v príbehu ďalej rozvedené.
Teraz má novú rodinu v neďalekom meste a syna
rómskeho pôvodu. Táto skutočnosť sa však nedá
utajiť pred rasisticky ladenými jednotlivcami zo

Půlnoční expres

Film Miry Fornay sa díva na deň chlapca, ktorý
ovplyvní celý jeho život s podtextom rasistickej
slovenskej spoločnosti a strachu z inakosti. Ako si
možno mnohí povedia, námet filmu je veľmi dobrý
a láka k prezretiu jeho spracovania. Čo je na filme
neprirodzené je však snaha o „artové“ spracovanie
námetu. Dlhé zábery zvláštnych situácií, v ktorých sa
len ťažko identifikujeme s Marekom, alebo fakt, že
film bol úplne bez hudby, ktorá si pýtala miesto aspoň
na zopár záberoch, to všetko je nielen trochu
chýbajúce, ale až rušivé. Pri tmavých scénach často
nebolo nič vidieť a pri scénach, kde druhý
protagonista bol v diaľke, nebolo počuť ani slovo.
Prílišná strojenosť bola cítiť aj od neherecov, ktorí sú
vo filme obsadení. Niektorí z nich sa vôbec nedokázali
vcítiť do dialógov a niektoré pasáže boli doslova
násilne odrecitované. Takéto nedotiahnuté snahy
pôsobili v snímke veľmi viditeľne a možno dokonca
spretrhali podstatné myšlienky.
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Témy, ktoré si Fornay vyberá, sú skutočné a vyžadujú
si reálne prostredie a ľudí, možno i to bol dôvod,
prečo vsadila na neherecké výkony, no spolu s nimi
vynikol najmä fakt, že na plátne sú neherci. Napriek
kritike prostriedkov sa film témou vyrovnal aj
minuloročnému dokumentu Cigáni idú do volieb alebo
Šulíkovej snímke Cigán (2011), nakoľko spracovanie
bolo upriamené na postoj skinheada. Môj pes Killer
získal hlavnú cenu na festivale v Rotterdame, čo určite
naštartuje kariéru nádejnej režisérke.

Samozrejme, že na filme sú i isté dokonalosti z oblasti
používania kamery a svetla, ale slovenský (alebo český)
mainstreamový divák nebude venovať pozornosť
jednoduchosti kamerových princípov, ale skôr bude
hľadať smer deja. A teda, síce je film po technickej
stránke pomerne dobre zvládnutý, masový divák však
len ťažko nájde v zdĺhavých obrazoch posolstvo, na
ktoré je tu snaha upozorniť.

Môžeme len dúfať, že jej nasledujúce filmy budú
podobné výberom tém Killerovi a súčasne budú
spracovaním o čosi bližšie bežnému slovenskému
divákovi.

Eva Smininová
Autorka studuje druhým rokem obor Estetika
na Masarykově univerzite v Brně.

Zastavené okamžiky Z. F.
Zdenko Feyfar – neznámý i známý
13. 3. – 25. 8. 2013 / Muzeum hlavního města Prahy (hlavní budova na Florenci)
Ke stému výročí narození klasika české fotografie
Zdenko Feyfara (1913–2001) se konají souběžně dvě
velké retrospektivní výstavy. Jedna z nich je k vidění
v jilemnickém Krkonošském muzeu a druhá v Muzeu
hlavního města Prahy.
Mezi ústřední motivy Feyfarovy tvorby patřila právě
Praha a Krkonoše. V rámci expozice Muzea hlavního
městy Prahy má návštěvník možnost nahlédnout oba
zmíněné i mnohé další tematické celky. Prostor je
velice přehledně a rafinovaně členěn. Instalace snímků
se odvíjí dle předmětu zobrazení. Návštěvník se tak
setká nejen s pražskými uličkami či krkonošskými
scenériemi, ale i s portréty osobností, které Zdenko
Feyfar v průběhu dekád fotografoval. Snímky jsou
osobité, nepříliš stylizované, pročež působí velmi
přirozeně. Umožňují nám „setkání“ s Josefem
Kaplickým, Janem Zrzavým, Josefem Sudkem,
104letou pokuřující hraběnkou Marií Waldstein a
mnohými dalšími.
Na snímcích zachycujících českou krajinu a Krkonoše
je patrná mnohovrstevnatost i citlivé sloučení estetiky
přírody s krajinou. Melancholické výjevy zachycující
drobné kvítí, sluneční svit či koruny stromů nestojí

Půlnoční expres

v kontrastu s lidským elementem. Subtilnost obou
těchto prvků je totiž součástí jednoho zastřešujícího
celku, jímž je příroda.

Z. F. – SETKÁNÍ KOŇSKÝCH SIL PŘED STAROMĚSTSKOU RADNICÍ

Velkou část celé expozice tvoří snímky z různých
dějinných etap i koutů našeho hlavního města – Praha
30. let 20. století, Praha mistrovská 40. – 60. let 20. století,
Staré Město a Josefov, Nové Město, Malá Strana a Hradčany.
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Snímky jsou často v úzkém formátu, který je
kontrastní k horizontálním kompozicím přírodních
scenérií. Při pohledu na černobílé fotografie nábřeží
jako bychom podle slunečního svitu mohli rozpoznat
zachycené roční období, město působí na všech
snímcích příjemně a klidně, parkoviště i ulice jsou
prázdné, zvěčněny jsou staré stavby, které musely
postupem doby ustoupit jiným, modernějším.
Podmanivé jsou chabě osvětlené ulice, poetické
průhledy do domovských dvorů, zachycená
rozmanitost počasí, jež tvořilo Praze kulisu
v okamžicích jejího probouzení nebo ukládání se ke
spánku. Omračující jsou záběry Zámeckých schodů, na
nichž se v šedesátých letech neprocházelo více než
dvacet lidí, a v neposlední řadě některé vybrané
motivy, záměrně se opakující a přitom vždy jiné a
svébytné.

Z. F. – SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ

„Feyfar nekomponuje předem, nedělá si napřed
formální rámec, nechává na sebe motiv působit,
poddává se mu a podřizuje. Atmosféra motivu určuje
fotografovi jeho ztvárnění. Přes tento subjektivní,
prožitkový přístup nemají jeho snímky ani deníkový
ani registrující ráz, nejsou pouhým osobním
zápisem. Mají svoji silnou sdělitelnost a vyvolávají
účinně v divákovi k fotografovaným motivům
obdobný vztah, jaký má k nim i jejich autor. Máme je
rádi i pro způsob, jímž fotograf své vyznání podává.
Je to způsob pokorný a neokázalý.“
(Anna Fárová)

Z. F. – HRABĚNKA MARIE WALDSTEIN

V rámci expozice je také možné zhlédnout dokument
Zastavené okamžiky Zdenko Feyfara, v němž dotyčný
fotograf osvětluje různé zajímavé aspekty své práce,
které nám umožňují nahlédnout řadu vystavených
snímků ve zcela nové a mnohdy nečekané perspektivě.
V Muzeu hlavního města Prahy jsou ovšem k vidění i
mnohé další instalace, například Langweilův model
Prahy zhotovený mezi léty 1826 až 1837. Ve sklepení
budovy se pak nachází improvizovaný kinosál, v němž
se každých třicet minut promítá 3D snímek, který
návštěvníka doslova vtáhne do papírových uliček 19.
století. Tato procházka po Praze předminulého století
se znamenitě doplňuje se snímky Zdenko Fejfara,
zachycujícími metropoli ve století minulém.

Alena Štěrbová
Autorka studuje estetiku na Jihočeské univerzitě,
zajímá se o design, umění a architekturu.

Z. F. – TRAMVAJ V ULICI NA SLUPI

Půlnoční expres
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Přímořské příběhy z Čech
Jindřich Teuchner: Mořský kostel / Panna a Satanáš
Dybbuk, Praha, 2012, 1. vydání, 78 stran
Pražské nakladatelství Dybbuk se do povědomí
českých čtenářů asi nejvíce zapsalo svou knižní řadou
věnovanou žánrově rozmanitým textům s erotickou
tematikou. Dvěma podstatnými rysy této edice se
ostatně vyznačuje i zde recenzovaná kniha –
současného čtenáře zaujme svým originálním
vzhledem a hlavně mu představí jméno do té doby
patrně neslyšené. Přítomný svazek totiž obsahuje dvě
lyrické prózy dnes již zapomenutého spisovatele
Jindřicha Teuchnera (1901–1985), který se přitom
svého času mohl pochlubit přátelstvím, ba i uznáním
celé řady autorů dnes známých až kanonických (V.
Nezval, J. Hora, V. Vančura, J. Wolker aj.).
Dosvědčuje to i dvojice zařazených doprovodných
textů – krátký doslov Jiřího Karáska ze Lvovic, kladně
hodnotící Teuchnerovu “legendu jižní” Panna a
Satanáš, a obsáhlejší příspěvek Gustava Erharta, v
němž se slučují jeho osobní vzpomínky na Teuchnera
se záslužným úsilím představit alespoň v hrubých
konturách jeho život a dílo.

Prvním a kratším z dvojice přítomných beletristických
textů je Mořský kostel z roku 1930, který si označení
“lyrická próza” zaslouží měrou vskutku vrchovatou.
Opulentní popisnost a barvité líčení přírodních motivů
zřetelně převažují nad chudým dějem, jehož způsob
podání i samotní aktéři se vyznačují jistým divadelním
rukopisem (způsobem označování postav, jejich
charakterizací apod.). Text je doslova protkán odkazy
na množství spisovatelů i literárních postav, živé
dialogy jsou nahrazovány vloženými dopisy, častým
Teuchnerovým prostředkem se i vzhledem k povaze
druhé zařazené prózy ukazují být odmlky uprostřed
plynoucího textu. Podstatnější než příběh skupiny
výletníků a přátelství jednoho z nich s místním
mladíkem jsou zde kulisy celého vyprávění, tedy
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jihoevropská přímořská krajina, nad níž se vypíná
přírodní útvar přezdívaný Mořský kostel (nedaleko se
tyčící “hadí” hora sv. Iljiče přitom už ohlašuje dějiště
prózy následující).
Druhým textem je taktéž lyrická próza Panna a Satanáš,
vydaná roku 1943 a uzavírající podle Erharta autorovo
první tvůrčí období. Přestože zde nalezneme celou
řadu prvků společných s raným Mořským kostelem –
mimo jiné obdobný půdorys zápletky (vztah výletníka
a “domorodce”, tentokrát ovšem mladé dívky) –,
celková míra lyričnosti trochu poklesla a více prostoru
se nyní dostává epickému vyprávění. Samotný příběh
je poměrně jednoduchý a přímočarý, využívající
křesťanské symboliky a svou univerzálností nabývající
rázu až legendistického, jak naznačuje již poetický
podtitul “andělský zápas blankytné něhy v legendě
jižní”. Vyprávění o Jovaně svedené neznámým
mladíkem, která posléze nalezne útočiště v opuštěné
kapličce na vrcholu obávané Hadí hory a svému
zhanobiteli nakonec dopřeje milosti odpuštění,
odměnil již zmiňovaný Jiří Karásek ze Lvovic slovy
nadšené chvály, mluvě mimo jiné o “důmyslných
kontrastech kompozice” nebo “líbezném zakončení”.
Dvojice Teuchnerových próz, jejichž nové vydání lze
kvitovat s povděkem již pro připomenutí autora jako
takového, tvoří navzdory mnohaleté průrvě, která se
rozprostírá mezi okamžiky jejich vzniku, překvapivě
souvislý celek. Zřetelně se v nich odráží Teuchnerovo
okouzlení romantickými scenériemi dalmatského
pobřeží, které měl možnost poznat během lázeňského
pobytu u Jaderského moře v dobách svého mládí.
Erhart v této souvislosti zmiňuje autorův dar
“impresionistického vidění” a jeho lyrické evokace
přirovnává
k
cestopisným
črtám
dalšího
pozapomenutého spisovatele, Jetřicha Lipanského.
Vzhledem k tomu, že obě lyrické prózy jsou napsány
stylem nadmíru květnatým a jazykem bohatým na
neologismy, zvláštní slovní spojení, překvapivé cézury
a četné exklamace, budou si patrně hledat cestu ke
dnešním čtenářům s nemalými obtížemi. Snad se však
najde mezi námi alespoň pár literárních staromilců,
kteří dokážou jejich nepopiratelné kouzlo ještě ocenit
– odměnou jim bude seznámení s autorem, který je
podle Gustava Erharta jedním “z posledních, téměř
zapomenutých ‚volných‘ myslitelů a mimořádně
zajímavých spisovatelů-autodidaktů”.
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Postskriptum
LEV LUNC – SVŮDCE
Lev Lunc: Města pravdy, přel. Hana Svobodová, Triáda, 2005, s. 14–15.
SVŮDCE
O ženách se říká, že jsou nevěrné a záludné. Chci vás však ujistit, že my, ženy, jsme andělé věrnosti a oddanosti.
Zato muži… Ale radši vám, má drahá, povím, co se mi přihodilo.
Stalo se to hned na začátku války. Užívali jsme si právě se Sergejem líbánky. Vy možná myslíte s tím dlouhým
námořníkem. Ne, Sergej přišel potom, vlastně až po tom dalším. Ale to není důležité. Sergej byl důstojník a já jsem
ho hrozně milovala. Seznámili jsme se v Petrohradě – to je vám, má drahá, rozkošné městečko.
Jednou večer – bylo to na začátku války – jsme šli spolu do biografu. Jak tak sedíme a díváme se, já se jen tak po
očku rozhlížím a najednou koukám: vedle mě sedí mladičký praporčík, krásný jako andílek a přitom štíhlý, snědý –
úplný ďáblík. Z každé strany jednu berli a nohu měl dřevěnou. Stalo se to, má drahá, na začátku války a všechno to
bylo takové nové. Pocítila jsem obrovské vzrušení. Zkrátka, tak říkajíc en toutes lettres, chtěla jsem se mu odevzdat.
Ale byly tu, má drahá, ty líbánky se Sergejem, takže se nehodilo ho podvádět tak okatě, a navíc jsem Sergeje hrozně
milovala. Ale ten praporčík se na mě díval prosebnýma očima. Viděla jsem, že je to nezkušený chlapec. Bylo mi ho
hrozně líto. Ale jak to navléknout? Prsty na rukávníku jsem naznačila, aby jako napsal lístek. Když ho dopsal,
upustila jsem kapesník. Zvedl ho a podal mi ho i s lístkem. Stálo na něm: “Drahá neznámá! Miluji Vás a zde je můj
telefon.” Když jsme odcházeli, koukám: chybí mu dokonce obě nohy. Chudák, sotva se belhal. I Sergejovi ho bylo
líto.
Druhý den jsem mu zatelefonovala, a když jsem si ho nechala zavolat k telefonu, uslyšela jsem: “ťuk – ťuk”, jak
bušil protézami. A mé srdce se rozbušilo zrovna tak: “buch – buch”. Smluvili jsme si schůzku, sešli jsme se, všechno
šlo jako po másle, Sergej nic netušil, a ty nové pocity! Vždyť to, má milá, bylo na začátku války.
A co byste řekla, že bylo dál? Přijdu na druhou schůzku a najednou koukám: můj beznohý už nechodí o berlích,
ale s hůlkou. Má obě nohy.
“Co to má znamenat?” – zeptala jsem se – “Kde máte protézy?” Ukázalo se, že protézy vůbec neměl, že má
skutečné nohy, a k tomu ještě své vlastní. To vám, má drahá, bylo rozčarování! Dlouho jsem tomu nemohla uvěřit:
sama jsem mu stáhla kalhoty, ohmatala nohy od shora až dolů, ale všechno bylo, jak má být. – “Že se nestydíte” –
řekla jsem – “takhle podvádět ubohou ženskou a schovávat svoje nohy!”
– “Vůbec jsem je neschovával”, řekl. “Měl jsem pohmožděniny, ale už je to v pořádku.”
Co vám, má milá, mám dál vypravovat? Pro tentokrát jsem ještě mlčela, ale když na třetí schůzku přišel i bez
hůlky, a dokonce tanečním krokem, už jsem to nevydržela:
– “Už vás nechci znát,” řekla jsem – “vážený pane, jste podlý mizera! Bezbrannou ženu jste svedl hloupým
podvodem. Když si jenom uvědomím, že jsem kvůli vám podvedla Sergeje!”
Tím to skončilo.
A pak se říká, že ženy jsou nevěrné a záludné. Ale copak by nějaká žena byla tak podlá, že by si sundala nohy, aby
svedla nějakého muže? To nikdy.

Téma příštího čísla: INSPIRACE DÁLNÝM VÝCHODEM
Půlnoční expres

V / MMXIII

strana XVI

