


 

Pár slov… 
 

Zdravím Vás jménem Půlnoci, skromného projektu věnovaného odvrácené tváři umění, a její tribuny 

Půlnočního expresu. Právě vychází únorové číslo našeho e-bulletinu, které sice nabralo mírné zpoždění, zato však 

přivází dosud nejobjemnější náklad ve své historii. Svůj podíl na tom má i naše letošní posila, básnířka Lucie Rušková, 

která tentokrát připravila obsáhlý blok věnovaný Kurtu Gebauerovi, a velké poděkování patří též našemu občasnému 

přispěvateli, literárnímu vědci, spisovateli a překladateli Liboru Martinkovi, který nám poskytl vzácné materiály zachycující 

ohlas Palachova činu v polské poezii.   

Půlnoční téma jsme se rozhodli věnovat „Německému umění z Čech a Moravy“ a kromě rozhovoru         

s tvůrci nadmíru zajímavého a záslužného projektu Kohoutí kříž jsme pro vás nachystali portréty několika umělců dané 

provenience či ohlédnutí za německými stopami v brněnské architektuře. V pohřebišti Vám představíme předčasně 

zesnulého německého básníka Georga Heyma (1887–1912), který za svého života stihl vydat jedinou sbírku, ale dnes se 

řadí k čelným představitelům expresionistické lyriky. Periferie pak jako obvykle nabídne množství příspěvků mapujících 

současnou kulturní periferii, mezi nimiž kromě již zmiňovaného gebauerovského a palachovského bloku naleznete 

kupříkladu recenzi druhé části Trierovy Nymfomanky, kritiku českého překladu Hoddisova Světazmaru nebo hned několik 

knižních recenzí. A závěrečná rubrika postskriptum tentokrát přináší zamyšlení českého dekadenta a dandyho Arthura 

Breiského nad úlohou žen v soudobé literatuře…  

                                                                                                     Petr Nagy
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Nebyl toliko Stifter, ale  
i jiní „šumavští“ autoři 

POČÁTKY KOHOUTÍHO KŘÍŽE (DÁLE JEN KK), 
VĚNOVANÉHO ŠUMAVSKÉ NĚMECKÉ LITERATUŘE, 
SAHAJÍ PODLE OFICIÁLNÍCH ÚDAJŮ AŽ DO ROKU 1990. 
JAK SE VLASTNĚ ZRODILA IDEA PODOBNÉHO 
PROJEKTU? A NESTALO SE TAK JEŠTĚ PŘED 
LISTOPADEM 1989, KDY JEJÍ REALIZACI TŘEBA 
BRÁNILY DOBOVÉ POMĚRY? 
 
JM: Geneze KK sahá do roku 1968, kdy jsem             
v nakladatelství Růže redigoval trojsvazkový výbor     
z povídek Adalberta Stiftera, ačkoli překlady tehdy      
v tzv. Krajských nakladatelstvích vycházet neměly.        
V časopise Arch, v Růži také vydávaném, jsem otiskl 
glosu Šumavské písemnictví, odkazující k faktu, že nebyl 
toliko Stifter, ale i jiní  „šumavští“ autoři… Tehdy 
jsem na filosofické fakultě připravoval disertaci 
o exilové literatuře, kteréžto téma vlastně s KK 
souvisí. Po listopadu jsem psal překlady ukázek           
a medailony autorů, přibližně ve stejné podobě jako se 
objevují v KK, do zaniklého dnes listu Česko-bavorské 
Výhledy a do časopisu Iniciály připravil antologii 
„Němců z Čech“, která byla rovněž zárodkem KK. 
Původně mělo ovšem jít jen o poezii. Právě poezie 
ovšem nezná hranic, a to ani žánrových. 
 
IK: Na konci 90. let jsme uvažovali o možnostech 
vydání KK, prvotní idea byla tehdy pro nás 
samozřejmě klasická kniha. Nepodařilo se nám ale 
získat grant a jiné možnosti financování se tehdy 
nejevily reálně. O rok později jsme tedy zkusili vyjít 
vstříc moderním technologiím a jít cestou 
internetového publikování. Podařilo se, s přispěním 
grantu Ministerstva kultury ČR a s podporou 
Jihočeské vědecké knihovny vznikla první verze KK, 
obsahovala ukázky z děl celkem 306 autorů (zdálo se 
mi to tenkrát hodně, nedovedl jsem si představit, co 
přijde...). Původní rozdělení práce na KK stále trvá, 
kolega Mareš vybírá autory a texty, překládá ukázky    
a  píše  medailony,  na  mně  je  vytváření  elektronické
 

podoby díla. Na tvorbě obrazových příloh se pak 
podílíme společně, navíc nám několik přátel pomáhá 
s fotografiemi současné Šumavy. Obrazové přílohy 
jsou vůbec kapitolou samy o sobě, celkem dnes 
obsahují přes 18.000 dokumentů, nejen čistě 
obrazových, ale i zvukových záznamů a videa.            
A nesmím zapomenout na speciální a atraktivní
přílohu – digitalizované staré mapy Šumavy od 18. do 
1. poloviny 20. století. 
 
NÁZEV VAŠEHO PROJEKTU ODKAZUJE KE KDYSI 
POČETNÝM, DNES VŠAK VZÁCNÝM A VELMI 
SPECIFICKÝM „BOŽÍM MUKÁM“ ROZŠÍŘENÝM 
PŮVODNĚ V BAVORSKU (NA VRCHOLU KŘÍŽE JE 
POSTAVA KOHOUTA JAKO SYMBOL TROJÍHO KRISTOVA 
ZAPŘENÍ APOŠTOLEM PETREM A JEŽÍŠ JE OBKLOPEN 
ATRIBUTY SVÉ SMRTI – TRNOVOU KORUNOU, KOPÍM, 
BIČEM ATD.) – ČÍM JSOU PRO VÁS KOHOUTÍ KŘÍŽE 
SYMBOLICKÉ VE VZTAHU K ŠUMAVĚ A ZDEJŠÍ 
NĚMECKÉ LITERATUŘE?   
 
JM: Trojí Kristovo zapření, likvidace křesťanské         
a židovské tradice hned dvěma národními socialismy 
je opravdu hlavním symbolickým zázemím KK, i když 
původním prostým podnětem byla zvukomalba: 
oproti německé antologii šumavské lyriky Des Waldes 
Widerhall jsem postavil KK.   
 
POČET AUTORŮ ZASTOUPENÝCH NA VAŠEM WEBU 
BRZY DOSÁHNE ÚCTYHODNÉHO ČÍSLA 1500, COŽ 
BĚŽNÉHO ČTENÁŘE, JEMUŽ SE V TÉTO SOUVISLOSTI 
VYBAVÍ VĚTŠINOU JEN ADALBERT STIFTER, MŮŽE 
ŠOKOVAT. NEJEDNÁ SE VŠAK POUZE O ŠUMAVSKÉ 
RODÁKY NEBO DOČASNÉ OBYVATELE TOHOTO 
REGIONU, NAVÍC ZDE KROMĚ SPISOVATELŮ 
NALEZNEME I HUDEBNÍKY ČI VÝTVARNÍKY. PODLE 
JAKÉHO KLÍČE TEDY VYBÍRÁTE VHODNÉ ADEPTY? 
 
JM: Klíčem k  výběru autorů  je často náhoda: nalezení

INTERNETOVÝ PROJEKT S NÁZVEM KOHOUTÍ KŘÍŽ (WWW.KOHOUTIKRIZ.ORG) JIŽ ŘADU LET SEZNAMUJE 
ČESKOU VEŘEJNOST S PŘEDSTAVITELI TZV. NĚMECKÉ ŠUMAVSKÉ LITERATURY A ČINÍ TAK V ROZSAHU VSKUTKU 
NEBÝVALÉM – NEUSTÁLE ROSTOUCÍ DATABÁZE DNES PŘEDSTAVUJE JIŽ PŮL DRUHÉHO TISÍCE AUTORŮ 
PROSTŘEDNICTVÍM UKÁZEK JEJICH DĚL, ŽIVOTOPISNÝCH MEDAILONŮ, BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ                 
I OBRAZOVÝCH DOKUMENTŮ. ZA TÍMTO ÚCTYHODNÝM A ZÁSLUŽNÝM DÍLEM PŘITOM STOJÍ JEN DVA LIDÉ –
JAN MAREŠ (*1940), AUTOR ČESKÝCH TEXTŮ I PŘEKLADŮ, A IVO KAREŠ (*1964), KTERÝ MÁ NA STAROST 
ELEKTRONICKOU VERZI CELÉHO PROJEKTU. 
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vizuelní podoby autora, jeho ucelený životopis, 
souvislost s obcí dnes už třeba neexistující, souvislost  
s jiným autorem KK, zejména ovšem alespoň torzo 
německého textu odkazujícího k někomu jako 
autorovi (třeba se jednou najde víc). Rádi bychom více 
zdůraznili zvukovou, řekněme i hudební složku 
(autentický hlas, podání nářečí, lidová píseň či 
doprovod nějakého folklorního ritu). A také ovšem 
výtvarná složka vypovídá často víc nežli text či se dá 
téměř za „písemný“ text považovat. 
 
ZŮSTANEME-LI U PÍSEMNICTVÍ, ČÍM JE SPECIFICKÁ 
ONA „ŠUMAVSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA“ A LIŠÍ SE 
NĚJAK PODSTATNĚ OD ČESKY PSANÉ ŠUMAVSKÉ 
LITERATURY, REPREZENTOVANÉ KUPŘÍKLADU 
KARLEM KLOSTERMANNEM? 
 
JM: Ve studii, která KK uvádí, jsem se pokusil několik 
“šumavských” rysů autorům společných vysledovat. 
Končí se však Wernerovým veršem zdůrazňujícím 
osobní vždy důvod něco napsat a předtím je cosi 
řečeno i o neblahém popření individua dvěma 
totalitami. Přívlastek “šumavský” zdůrazňuje               
i odlišnost územní větve zdejších Němců od Sudet      
a blízkost Rakousku a Bavorsku.  
 
IK: A mimochodem Karel Klostermann je v KK 
zastoupen i jako zástupce té německé šumavské 
literatury. 
 

 
 

JAN MAREŠ (FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE) 
 

JE VÁŠ VÝBĚR AUTORŮ OHRANIČEN ČASOVĚ, 
PŘÍPADNĚ (ZVLÁŠTĚ PO ROCE 1918) OMEZEN NA 
ČESKOU ČÁST ŠUMAVY? A LZE POD „ŠUMAVSKOU 
NĚMECKOU LITERATURU“ ZAŘADIT I NĚJAKÉ 
SOUČASNÉ TUZEMSKÉ AUTORY, NEBO JI DNES 
REPREZENTUJÍ POUZE SPISOVATELÉ NA NĚMECKÉ 
STRANĚ STÁTNÍ HRANICE?   
 
JM+IK: Šumavu se snažíme chápat z podstaty věci     
z obou stran. Překračování hranic je do jisté míry 
naším krédem. Kritériem při výběru je vazba 
literárních i odborných textů na Šumavu v jejím 
širokém přeshraničním vymezení (od Novohradských 
hor až po Český les) a německý jazyk originálu. 
Časově je pak záběr právě tak široký, od středověku, 
počínaje 12. a 13. stoletím, až do století 
jedenadvacátého. Žádná další omezení národnostní 
(jsou zastoupeni Němci, Češi i Židé – pohledy do 
matrik a archivů ukazují jak nezřetelné a často
nesmyslné je toto dělení), politická (přestože zejména 
20. století by k tomu dávalo řadu příležitostí), 
tématická, žánrová ani literárně-kritická uplatněna 
nejsou. A v KK tak najdeme autory i současné, a to 
jak z ČR, tak i z Německa a Rakouska. 
 
MŮŽETE TROCHU NASTÍNIT, JAK POSTUPUJETE PŘI 
ZPRACOVÁVÁNÍ KONKRÉTNÍHO AUTORA? KDE 
NEJČASTĚJI HLEDÁTE INFORMACE O JEHO ŽIVOTĚ       
A DÍLE, ODKUD ČERPÁTE UKÁZKY Z JEHO DÍLA, 
JAKÝMI KRITÉRII SE ŘÍDÍTE PŘI JEJICH VÝBĚRU APOD.?  
 
JM: Hlavním pramenem informací je nám krajanský 
tisk, od konce války a vyhnání shledávající roztroušené 
jednotlivce a společné dědictví. Zejména jde o tři 
„šumavské“ měsíčníky Böhmerwäldler Heimatbrief, Hoam!
a Glaube und Heimat, které máme díky krajanským 
darům a nákupu v pozoruhodném historickém fondu 
od roku 1948. Schéma jednotlivého „autorského“ 
medailonu, dalo by se říci „čítankového“, je ukázka, 
životopis a obrazová příloha. Délka ukázek je sice 
různá a s kvalitou související jen volně (spíše jde         
o příznačnost textu), medailonem se však snažíme co 
do délky spíše neunavovat. 
 
IK: Obecně můžeme říci, že čerpáme především 
z fondu regionálního oddělení Jihočeské vědecké 
knihovny. Díky historickým souvislostem (lze tu 
například najít podstatnou část knihovny Muzea 
Šumavy, které kdysi existovalo v Horní Plané)             
a dlouhodobému cílenému doplňování jde o jednu 
z nejrozsáhlejších „šumavských“ knihoven vůbec. 
Úžasným pramenem, který díky digitalizaci můžeme 
naplno využívat až v poslední době, jsou obecní          
a školní kroniky šumavských měst a obcí. 
 
JAK PODOTÝKÁTE V JEDNOM ROZHOVORU, 
PŘEDSTAVA  KNIŽNÍHO VYDÁNÍ  VAŠÍ  ELEKTRONICKÉ
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PUBLIKACE NENÍ UŽ DÁVNO REÁLNÁ, NEBOŤ TAKOVÝ 
SVAZEK BY ČÍTAL KOLEM DESETI TISÍC STRAN. 
ZMIŇUJETE SE VŠAK O ČTYŘECH KNIŽNÍCH TITULECH 
VYCHÁZEJÍCÍCH Z KOHOUTÍHO KŘÍŽE, JEDNÍM Z NICH 
JE STEJNOJMENNÁ BÁSNICKÁ ANTOLOGIE      
S PODTITULEM „OZVĚNY NĚMECKÉ LYRIKY ZE 
ŠUMAVY“, KTEROU VYDALO V ROCE 2003 
NAKLADATELSTVÍ BB ART, JAKÉ JSOU TY DALŠÍ  
A MŮŽETE JE STRUČNĚ PŘEDSTAVIT?  
 
JM+IK: Vedle výboru Kohoutí kříž v BBart vydala 
Jihočeská vědecká knihovna výbor z díla Johannese 
Urzidila pod názvem Jdu starým lesem (2005), 
bibliografii Karla Klostermanna doprovázenou 
vzpomínkami jeho neteře Anny Jelinekové (2008), dále 
Knížku rožmberskou (výbor textů z KK s rožmberskou 
tématikou, 2011) a chystáme texty další, jakoby 
rostoucí z ukázek. Jako celek již nemůže KK reálně  
vyjít „na papíře“ kvůli rozsahu. 
 

 
 

IVO KAREŠ (FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE) 
 
KTEŘÍ NEPRÁVEM ZAPOMENUTÍ AUTOŘI Z DATABÁZE 
KOHOUTÍHO KŘÍŽE BY SI PODLE VÁS DNES NEJVÍCE 
ZASLOUŽILI PŘIPOMENOUT A PROČ?  
 
JM: Je jich více a zasloužili by si možná vedle autorů 
„pražské“ německé literatury samostatnou 
„venkovskou“ řadu, kde by ti ze Šumavy nemusili být 
jediní. Bez těch českých „okrajů“ nejsou Čechy 
Čechami a „Čechy jsou všude“, jak pravil Urzidil.   
 
IK: V literatuře může být zavádějí uvažovat o právem 
a neprávem zapomenutých autorech. U autorů 
šumavských ovšem k tomu zapomínání přispěly 
poválečné události. Stojí za to si připomínat, že nejen 
šumavská, ale i „zemsky česká“ literatura vycházela 
nejen z kořenů jazykově českých, ale i německých       
a židovských. Osobně  na mne  nejvíce působí texty či 
 

básně, kterými jejich autoři třeba i neuměle vzpomínají 
na zaniklé šumavské vsi. 
 

 
AUTOŘI KK VEDLE KOHOUTÍHO KŘÍŽE U NICOVA 

(FOTO: ARCHIV KOHOUTÍHO KŘÍŽE)  
 
PŘED NEDÁVNEM JSTE SVŮJ PROJEKT PREZENTOVALI 
NA VEŘEJNÉ BESEDĚ V PRAŽSKÉM DOMĚ ČTENÍ,           
S JAKOU ODEZVOU SE KOHOUTÍ KŘÍŽ U NÁS NEBO        
I ZA HRANICEMI SETKÁVÁ? A NEUVAŽOVALI JSTE    
O NĚMECKOJAZYČNÉ VERZI CELÉHO PROJEKTU, KDYŽ 
UŽ STEJNĚ PRACUJETE S NĚMECKÝMI MATERIÁLY         
A TAKÉ ÚVODNÍ STUDIE JE NA VAŠEM WEBU 
DOSTUPNÁ I V NĚMECKÉM PŘEKLADU? 
 
JM: Celý projekt KK je výrazně zaměřen na českého 
čtenáře, německy už existuje v originále. Německé 
originály tiskneme kromě studie, jejíž překlad byl 
pořízen kdysi pro německou publikaci Adalbert-Stifter-
Verein v Mnichově, jen u poezie, která je podle našeho 
názoru vlastně nepřeložitelná. Odezva projektu i za 
hranicemi je velice slušná, rozhodně ovšem netoužíme 
po uznání ze zahraničí, jde nám o ohlas doma. Exilu 
už bylo dost. 
 
IK: Pokud bychom ten ohlas měli vyjádřit číselně: 
denně stránky KK navštíví 250-300 lidí, z velké 
většiny jsou to skutečně (soudě podle domén) zájemci 
tuzemští. Na českého čtenáře se obracíme i jinými 
cestami – kromě již zmíněné knižní edice vychází 
například již několik let dvoustránka z KK v časopise 
Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, děláme také 
besedy, hlavně v šumavských městech. A mám-li 
shrnout, jaké ty ohlasy jsou: možná trochu překvapivě 
(vzpomenu-li si třeba na některé reakce, které se 
objevily právě před rokem v souvislosti s volbou 
prezidenta) jsou až na výjimky pozitivní. Tvrdě 
odmítavé a obviňující nás až ze zrady národa se za 
těch 14 let objevily snad jen dva. Ale samozřejmě píší  
i lidé, kteří uvádějí svůj pohled na události popisované 
autory  KK.  A  ten  pohled  český  se  od  německého
 



 

 často hodně liší. Řadu těch ohlasů a dopisů jsme do 
stránek KK zařadili, protože původní texty doplňují    
a dokreslují nebo dokonce uvádějí na pravou míru. Ta 
historie je stále živá a  mnohé texty KK mohou být 
pro české publikum kontroverzní – a strašlivým 
událostem 20. století se samozřejmě nejde vyhnout. 
 
JAKÉ PLÁNY MÁTE S KOHOUTÍM KŘÍŽEM DO 
BUDOUCNA?   
 
JM+IK: Autorů je věru dostatek, jde spíše o síly dvou 
lidí, kteří mají KK na bedrech a pracují na něm 
zpravidla ve svém volném čase. Ale dokud ty síly 
budou a hlavně dokud budeme cítit, že je co a komu 
říci, hodláme pokračovat. Takže právě spouštíme 
novou verzi s přesně 1.500 autory a připravujeme        
i vydání dalších „papírových“ knížek, které z KK 
čerpají. 
 

PTAL SE PETR NAGY (LEDEN 2014) 
 

MGR. JAN MAREŠ (*1940) – autor původních českých 
textů a překladů v elektronické publikaci Kohoutí kříž. 
Absolvent Pedagogické fakulty v Českých 
Budějovicích a Filozofické fakulty UK v Praze. 
V letech 1965–1966 působil jako učitel na základní 
škole, 1967–1970 redaktor nakladatelství Růže,           
v letech 1970–1988 z politických důvodů pracoval      
v n.p. Kniha v Českých Budějovicích (antikvariát, 
prodejna norem, sklad). Od roku 1988 pracuje            
v regionálním oddělení Jihočeské vědecké knihovny 
(dříve Státní) v Českých Budějovicích. Je autorem 
dvou básnických sbírek a řady překladů z němčiny. 
MGR. IVO KAREŠ (*1964) – autor elektronické verze 
publikace Kohoutí kříž.  
Absolvent Pedagogické fakulty v  Českých  
Budějovicích, v  letech 1988–1996 učitel (ZŠ, 
gymnázium,  Jihočeská univerzita), od roku 1997 
pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (náměstek pro 
knihovnické služby, od listopadu 2012 ředitel 
knihovny).  
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PRO ILUSTRACI „NĚMECKÉ ŠUMAVSKÉ LITERATURY“, JAKOŽ I SAMOTNÉ ŠUMAVY VIDĚNÉ NĚMECKÝMA OČIMA, 
JSME VYBRALI PRÓZU HANSE WATZLIKA (1879–1948) S PŘÍZNAČNÝM NÁZVEM ŠUMAVSKÁ KRAJINA (1933).  
 

  
 

V kterési tajemné rokli šumavské koná dosud čarostřelec své dílo: tady ve Vlčím dolu budou odlity kule   
i bez míření zasahující svůj cíl. Čerti ze staré loutkohry o doktoru Faustovi drží sněm pod jedním ze šumavských 
dubů. Ve skaliskách tohoto pohoří má peklo příbytek, tady má stůl, kazatelnu i salaš. Nehybná černá jezera byla 
minulým pokolením sídlem zakletých přízraků a branou podsvětí. 

Nebylo hor zlověstnějších po celé věky než toto majestátní rozmezí bavorské a české země, pokryté 
nekonečnými lesy a zrádnými močály, po staletí nepřístupné a divě se tmící uprostřed hustě osídlené německé 
říše, horstvo, jímž nepronikl jediný splavný tok a jehož divočinu křižovalo sotva několik uzounkých soumarských 
stezek. Teprve pozdě a spoře vnášely sekery světlo do soumraku těch nebetyčných jedlových pralesů. A i dnes 
jsou to pouhé ostrovy v nekonečnu přírody do sebe uzavřené a ve své samotě dosud neporušené. 
 Vlnobití pravěkých balvanů, mocné a čisté ve svém tvaru, podloží věčně zeleného jehličnatého lesa, jehož 
kypivý příval, který je už čímsi vzácným ve vyloupené Evropě, se temně a jako bolestí stíněn obrací                      
k severovýchodu,  s rozjasněným listnatým loubím na čele pak o to přívětivěji zdraví podunajskou zemi. Zvedá se 

DÍLO TOHOTO AUTORA DOŠLO UZNÁNÍ MEZI VÁLKAMI, KDY BYL JAKÝMSI 
PŘEDSTAVITELEM SUDETONĚMECKÉ LITERATURY  U NÁS, STEJNĚ JAKO 
POZDĚJI ZA NACISMU. RODÁK Z DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ PO STUDIÍCH    
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A PRAZE PŮSOBIL JAKO UČITEL NA RŮZNÝCH 
ŠKOLÁCH, PŘEDEVŠÍM V NÝRSKU. K ČESKY MLUVÍCÍMU OBYVATELSTVU 
ZAUJÍMAL DOSTI NEPŘÁTELSKÝ POSTOJ, OSTATNĚ PROTI „ČESKÉ 
ROZPÍNAVOSTI“ SE VYJÁDŘIL JIŽ V ROCE 1917 (!) V ROMÁNU O BÖHMEN!
(Ó ČECHY!). SNAD I PROTO Z JEHO ROZSÁHLÉHO PROZAICKÉHO DÍLA VYŠLO 
ČESKY JEN NĚKOLIK KRATŠÍCH TEXTŮ A POUZE ROMANTICKÁ NOVELA DIE 
ROMANTISCHE REISE DES HERRN CARL VON WEBER (WEBEROVA 
ROMANTICKÁ CESTA, 1932, ČESKY 1944) DALA ČESKÝM ČTENÁŘŮM 
NAHLÉDNOUT DO HLUBIN WATZLIKOVA LITERÁRNÍHO SVĚTA, 
VYZNAČUJÍCÍHO SE PŘÍTOMNOSTÍ KOUZEL, PŘÍZRAKŮ A ĎÁBELSKÝCH SIL.      
V ROCE 1945 BYL WATZLIK ZA KOLABORACI S NACISTY ZATČEN A POTÉ 
ODSUNUT (ZEMŘEL NA STATKU NEDALEKO ŘEZNA). 
 
TEXT VYŠEL V PŘEKLADU JANA MAREŠE V KNIZE KOHOUTÍ KŘÍŽ (2003). 



 

 z něžně zvlněného a legendami protkaného roucha jihočeského předhůří, v němž se třpytí bělostné mariánské 
kaple, které tu zlákány líbezností kraje spočinuly na jeho pahorcích, balvanech a zázračných pramenech. Kolem 
Plechého se pak hřebeny vrchů vznesou v povlovném pásu, ponořeny ve stesku domova a ozářeny jen niterně 
tichým slovem Stifterovým, a v prostorném údolí, kde se básník zrodil, smáčí břehy jantarově hnědý proud mladé 
Vltavy. K severu pohoří nabírá mužných rysů a z prosluněného klidu a cudné krásy přechází k hrdinským 
tvarům, roste  v přízračně  roztříštěné temeno Luzného,  přes rozeklaný dvojvrchol  Roklanu a otcovsky vznešený 
majestát Javoru až ke srázným prsům Ostrého. 
 V těch strmě zjizvených, bujně lesnatých, mokřinami a kamennými moři posetých úbočích výšin jsou 
skryta velká tichá jezera, zrcadla skal, temnojasná a ztracená, domovina světloplachých pověstí, které se dají 
vyprávět jen potmě. Do hluboce zakleslých roklí šumivě padají bílé závoje bystřin a jejich mladý proud sevřený  
v korytech soutěsek burácí přes kry a útesy roztříštěných skal jako příboj, který razí cestu osudu. Vrchoviště       
s pokrouceným a zakrslým podrostem a divoce plazivou klečí spočívají v nevýslovné samotě, jako by je ožehla 
nějaká kletba, a civí černou nehybnou hladinou svých jezírek jako oči mrtvého v té končině přízraků            
a nepřekonatelné úzkosti, kterou činí mlžné stíny ještě hlubší a v níž se ztratí i přidušená ozvěna zvonů                
v třasoviskách tu utonulých kaplí. Tady se obraz krajiny nezměnil od dob, kdy roztály ledovce sousedních výšin, 
tady na vás hledí oko pravěku. A mnohde se zelená z dávných věků i obludná změť pralesní končiny, 
přestrojující se trvale vlastním rozpadem a obnovou. 
 Před velikostí lesa se skromně krčí lidské dílo. Rozpadlé hrady na prahorních skalách, jejichž obstarožní 
žula pableskuje na slunci slídovými zrny, chrání i děsí kraj dole pod sebou. Jsou nekonečně krásné ve svém 
návratu k divočině, z jejich cimbuří bují mladé jedle a útlé svíce hadince se modrají z travou porostlých 
kamenných říms na ostěních oken. K nebi se tyčí dvojvěží císařského hradu Kašperka, střežícího kdysi doly plné 
zlatých žil. 
 Uprostřed pastvin, luk a drsných polí leží osamělé dvorce se zvoničkami na šindelových střechách          
a s umrlčími prkny u plotů. Vsi se táhnou při cestách nebo se shlukly kolem vlídné kostelní věže. Dřevo dosud 
panuje ve stavbě domů a připomíná bohatství okolního lesa. Ze zašlé soumarské slávy zrozené Volary mají celou 
dřevěnou čtvrť, jejíž domy zdobí vedle jemného tónování i ploché střechy zatížené po starobavorském způsobu 
kameny, zatímco pavlače a pavláčky krášlí umně vyřezávaná zábradlí: jejich prostý půvab pramení                     
z neomylného smyslu lidí pracujících v lese pro dřevo a jeho tvar. 
 Dvě města to jsou, v nichž zduchovněla tvář šumavské krajiny: Krumlov, sám romantický div, přimykající 
se jako ušlechtilá drúza k vltavskému ohybu, v závrati těsných uliček a domů středověce hrubého zrna, 
korunován zámeckou věží vykvetlou na skále z vyhaslé slávy rodu Vítkova – a v rozlehlé lesnaté kotlině spící 
Prachatice s goticky těžkým jakubským chrámem, v cimbuřích a branách svých hradeb, s renesančními domy, 
jejichž fresky zpodobují rytířské turnaje, zápasy kentaurů, lovy, biblické výjevy i tanec smrti: Prachatice dějů 
slavných i neblahých, nádherný klenot pánů z Růže. 
 Táhne-li poutník od Krumlova po proudu řeky, dorazí brzy k mohutným zdem kláštera zlatokorunského,  
v jehož opuštěných síních se zázračně snoubí barokní zdobnost s něhou gotických sloupoví, kde se od bledé 
chrámové stěny dosud odráží výkřik prokletí určeného husitským vojům Žižkovým: „Vae, qui spoliasti 
Coronam!“, kde nádhera posledních fresek prosvítá zanedbanou omítkou a znavení a zchudlí domácí lidé se 
plíží stmělými klenutími vjezdů a vchodů jako opuštění a bezradní sluhové pána, který je už dávno mrtev. 
Zdrcujícím dojmem působí němý, nezřetelný rozpad těchto míst, z nichž kdysi vyvěrala síla prvého osídlení do 
dosud nedotčeného lesa. 
 Německá krev na Šumavě není však dosud poražena, přes všechny bouře a nepřízeň dějin. Ve staré 
právní formulaci je „Pehamer Wald“ považován za jedno ze čtyř hraničních vymezení Horního Německa. Mělo 
by se vědět, že i na východní straně temně zeleného hřebene leží kraj, kypící plnokrevným životem a projevy 
bavorského životního slohu. 
 Dějiny této krajiny jsou psány krvavým potem lidu. Jsou to dějiny tvrdé práce, mýcení a osidlování 
vyvolené země, houževnatého sebeovládání za těch nejtěžších podmínek; boj tváří v tvář nekonečnosti pralesa, 
divoké zvěři, nemilosrdné zimě a skrovnému létu, boj proti všem mocnostem této odlehlé končiny a dnes boj        
o posvátné zvuky mateřštiny, o samu duši domova. Ohlédnutí na toto prosté, věrné a vytrvalé hrdinství ať 
pozvedá srdce nejvýš ohroženého kmene, který bohdá přestojí vlny, dorážející z východu k jeho horám, zachová 
božské i lidské právo na tuto zem vydobytou nezměrným úsilím, utrpením a láskou a podrží si svůj domov po 
všechny časy. 
 
„Romantická lesní samota se u něho mění v prapůvodní kovové ticho. Jeho pohled dohlédne přes tisíciletí až           
k animálnímu sepětí člověka se zemí.“ (August Sauer, profesor germanistiky na pražské německé univerzitě, o H. W.)
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Poslední pražský 
novoromantik 
Představitel německé moderny, lyrik, prozaik, 
dramatik, bohém a provokatér maloměšťáckého světa. 
To vše byl Paul Leppin. V jeho tvorbě najdeme vlivy 
dekadence, satanismu či symbolismu, nevyhýbá se ani 
popisu odvážných erotických  scén.  Nejsilněji však na 
něho zapůsobila samotná Praha, v níž spatřoval 
labyrint opředený současně mystickou, romantickou    
i dekadentní atmosférou. 
 
Narodil se 27. září 1878 v Praze. Po ukončení 
gymnázia nemohl z finančních důvodů pokračovat ve 
studiu a nastoupil jako poštovní úředník, kde pracoval 
po celý svůj život. V padesáti letech obdržel za své 
služby oficiální uznání z kanceláře prezidenta 
republiky. Ačkoliv byl zaměstnán jako obyčejný 
úředník, žil stylem nevázaným až dekadentním            
a jméno Leppin bylo v tehdejší pražské společnosti 
hojně skloňováno. Byl nekorunovaným králem 
pražské bohémy a vyhlášeným zpěvákem oplzlých 
balad. Stýkal se s literáty kolem časopisu Moderní revue 
(Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka, Hugo 
Kosterka ad.), s nímž spolupracoval i jako autor. Byl 
jedním z mála pražských německých spisovatelů, kteří 
měli úzké kontakty s tehdejšími českými literáty          
a umělci. Překládal českou poezii a pro německé 
časopisy psal články o českém umění a české literatuře. 
 

 

PAUL LEPPIN SE SVÝM BRATREM JOSEFEM 
 
Po německé okupaci v roce 1939 byl Leppin dočasně 
zadržen a vyslýchán gestapem (pravděpodobně pro 
svůj židovský původ, což ale není historicky 
doloženo).  Jiným důvodem mohlo být jeho odmítnutí 

členství ve Svazu německých spisovatelů 
v Československu, které se připojilo k literárním 
společnostem financovaným nacisty. Po propuštění 
z pankrácké věznice se zhoršil jeho psychický a fyzický 
stav. Zemřel téměř zapomenut dne 10. dubna 1945. Je 
pochován v Praze na Vinohradech. Jeho  knihovna 
byla zničena během Pražského povstání a jeho 
manželka byla odsunuta do Německa, kde krátce nato 
zemřela. 
 

 

PAUL LEPPIN (1878–1945) 
 
Debutoval v roce 1901 sbírkou povídek ze života 
prostitutek Dveře života (Die Türe der Leben). Mezi jeho 
další prozaická díla patří gotický román z pražského 
prostředí Severinova cesta do temnot (Severins Gang in die 
Finsternis). Hlavní postavou je pan Mikuláš, který má 
znázorňovat spisovatele Gustava Meyrinka, s nímž se 
Leppin přátelil.  Jeho známějším dílem je kniha Daniel 
Ježíš (Daniel Jesus). Autor sám ji nazval souborem 
hysterických   tragédií  pohlaví,   které   se  dějí  napříč 
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 všemi společenskými vrstvami Prahy. Pokusil se 
zobrazit nerovný souboj zla a dobra v lidské duši. 
Kniha způsobila veřejné pohoršení a kritika román 
odsoudila zejména pro jeho údajnou lascivnost. Až 
básnířka Else Lasker-Schülerová poukázala na rozdíl 
mezi nebem a peklem, jenž panuje v našem životě       
a který Leppin popisuje ve svém románu (do češtiny 
byl přeložen až v roce 1992). Další jeho prózou jsou 
Strážci rozkoše (Hüter der Freude), klíčový román ze 
soudobé Prahy o životě v umění a umění žít. 
 
„Znovu a znovu hrálo zdivočelé prkno svůj jediný 
skřípavý valčík. Zuřivě, s hlasitým tupým hlukem se 
začal dav pomalu pohybovat v kruhu. Tento lid 
miloval noc. Tady se dotvářelo na sta opovážlivých 
myšlenek, nesčetných předsevzetí a plánů. Nebyly 
zralé a jasně uspořádané, jaké přináší den, ale 
bezcílné a zmatené, nezřetelné a nikdo je neuměl 
rozmotat. Mezi širokými, pestrými sloupy, jež 
vytvářel prach před čadícími lampami, nahlíželi 
mladí muži opile a tupě do svého života. Ženy 
přivíraly oči, zakláněly hlavu a neviděly nic. Cítily, 
jak je zaplavuje burácivá vlna a s hlukem, rudě           
a horce se nad nimi zavírá. Tady se v opojení dávaly 
sliby a zrazovala se věrnost.“ 
 

/ukázka z románu Daniel Ježíš (Praha: Argo 1993) 
v překladu Boženy Kosekové/ 

 

 
 

FRONTISPIS RUDOLFA TESCHNERA K 1. VYDÁNÍ LEPPINOVA 
ROMÁNU SEVERINOVA CESTA DO TEMNOT  Z ROKU 1914 

 

„Severin myslel na Konrádovu smrt. Zvrhlá             
a směšná myšlenka se mu uhnízdila v mozku, 
neopouštěla ho a musel se k ní stále vracet. 
Představoval si tvář muže, kterého nedaleko odtud 
právě pochovali, jak leží v zemi pod víkem rakve. 
Zamrazilo ho a po kůži mu tiše přeběhla hrůza – tak 
jako oblaka přes obzor. Nahmatal si na zápěstí puls; 
ale vůbec se nebál. Z dálky se valily bílé postavy, ale 
Severin věděl, že je to jen zimní mlha. Z šedi se 
vylouply první vinohradské domy. Ještě jednou 
pohlédl za sebe. Vzduch visel z oblohy ospale        
a nepohnutě, mráz zesílil. Výkladní skříně obchodů 
již osvětlovaly chodník předměstských ulic. 
Před vraty jednoho koňského řezníka se Severin 
zastavil. Ucítil pach teplé krve a otřásl se hnusem. 
Dva muži s vyhrnutými rukávy kolem něj prošli        
s podnosem, odkud stoupala vlhká pára a odporně 
se mísila s chladem. Nežli Severin položil prsty na 
špinavou kliku, pečlivě si zapnul rukavice na 
knoflíčky. Ramenatý muž s rudými vlasy na něj 
nedůvěřivě pohlédl, když si poručil kousek masa za 
pár krejcarů. Z obchodu si Severin odnášel měkký   
a lepkavý uzlík, zabalený do novinového papíru. Ve 
světle pouliční lucerny opatrně povolil provázek      
a otevřel ho. Z kapsy kabátu vytáhl lahvičku s jedem 
a vysypal obsah na maso; pozorně sledoval, jak se 
jemný a suchý prášek třpytí mezi krvavými vlákny.“ 
 

/ukázka z románu Severinova cesta do temnot (Praha: 
Concordia 1992) v překladu Aleny Bláhové/

 
V jeho básních najdeme obdiv a hluboký vztah k české 
krajině a samozřejmě k rodnému městu. Výbor jeho 
ranných i pozdějších básní vychází v Praze roku 1928 
pod názvem Die bunte Lampe. Psal také dramata, která 
však nedosahovala velkého úspěchu – například hry 
Modrý cirkus (Der blaue Zirkus) nebo Golemův vnuk (Der 
Enkel des Golem). 
 

Lenka Dostálová
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
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Krajiny v oválu  
aneb Místo horníka malířem 
V roce 1832 se Johannu Christianovi a Emilii Gustavě 
Doerellovým narodil syn Ernst Gustav, který později 
narušil „hornickou tradici“ rodu Doerellových. Nejen 
díky své tělesné konstituci se z Ernsta Gustava 
Doerella (1832–1877) nestal horník, jako jím byli jeho 
všichni předkové, nýbrž malíř, jenž se však do centra 
odborného zájmu dostal teprve sto let po své smrti. 
 
Doerell pocházel ze saského Freibergu, odkud ho 
matka po dokončení základního vzdělání poslala ke 
svému bratrovi do Litoměřic, aby mu vypomáhal 
v obchodě. Ernst však brzy kariéru kupeckého 
příručího vzdal, neboť se chtěl věnovat něčemu, co by 
bylo blízké umění. A tak se ve svých šestnácti letech 
stal učedníkem u teplického malíře pokojů                  
a dekoratéra Franze Hybrama. V  19. století bylo 
malířství pokojů zcela odlišnou profesí, než je dnes. 
Těžilo totiž z tradice freskařství 18. století a interiéry 
byly vyzdobovány dekorativní ornamentální malbou, 
často s rostlinnými motivy. A tak bylo Doerellovi 
umožněno přiblížit se svým způsobem k tvorbě 
uměleckých děl. Rozhodujícím okamžikem se však stal 
rok 1852, kdy se při výzdobě jednoho lázeňského 
pensionu Doerell přiotrávil zplodinami z dřevěného 
uhlí, které se využívalo pro rychlejší vysychání malby 
v chladném a vlhkém počasí. Po této nehodě Doerell 
opustil dráhu malíře pokojů a začal se plně věnovat 
pouze malířství. Po smrti své matky získal dědictví,     
a tak mohl studovat v Praze na Akademii výtvarných 
umění, ale studia nikdy nedokončil. 
 

 
 

ERNST GUSTAV DOERELL 

Po návratu do Ústí nad Labem začal pracovat 
v litografické dílně A. Hübla. Později si spolu 
s Ferdinandem Rothem otevřeli vlastní litografickou   
a fotografickou dílnu. Doerell je vůbec prvním, kdo se 
v Ústí fotografií zabýval. Ernst se zde stal rovněž 
členem starobylého střeleckého spolku, pro který 
namaloval četné střelecké terče. Po těchto pestrých 
začátcích, v nichž se však již jeho touha po 
krajinomalbě do jisté míry odrážela, se začal 
systematicky věnovat krajinám Českého středohoří, 
Podkrušnohoří a údolí Labe. 
 

 
EGD: POHLED NA HRAD STŘEKOV A ÚSTÍ NAD LABEM (1875) 

 
Doerellovo pozdně romantické krajinářství vycházelo 
jednak z učení profesora Maxe Haushofera, jež 
určovalo kompozici obrazu krajiny, a jednak               
z vlivu empirové veduty, s níž má jeho dílo společnou 
věcnost − tu však Doerell uchopil specificky naivním 
způsobem (zejména co se týče vedut Ústí). Jeho 
nejstaršími dochovanými malířskými pokusy jsou 
kupodivu figury, které se nikdy nestaly jeho doménou, 
ačkoliv se i v pozdějších krajinách objevují. Lidský 
prvek je u Doerella silně upozaděn. Malíř se 
krajinomalbě věnoval až do konce svého života a jeho 
výtvarný projev neprošel žádným výraznějším vývojem 
nebo proměnou. Pouze realističtější tendence byly 
stále patrnější a formát obrazů se postupně zmenšoval. 
První obrazy působily spíše dojmem rozdrobenosti, 
jakoby se obraz skládal z několika pečlivých detailů, 
které však nevytvářely konzistentní celek. Oproti tomu 
práce pozdějšího data dojmu celistvosti výrazně 
nabyly.  Za  Doerellovo  vrcholné období  lze pokládat
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léta 1872-1877. Jedná se zhruba o šedesát obrazů 
intimní krajiny v drobném oválu, jenž je pro 
Doerellovy obrazy charakteristický. Námětem celého 
malířova díla je v drtivé většině severočeská krajina, ale 
setkáváme se u něj i s výjimkami. Ty tvoří čtyři obrazy 
pocházející z počátku 70. let − jedná se o krajiny 
italské, krajinu orientu a o jeden historický výjev. 
 

 
 

EGD: ZIMNÍ KRAJINA S KAMENNÝM MOSTEM (1871) 

Krajinář Ernst Gustav Doerell se ve své tvorbě 
věnoval zejména českému středohoří, které bylo     
v 19. století krajinářsky velmi atraktivní a populární 
(malovat jej k nám jezdili kupříkladu i evropsky 
proslulí krajináři C. D. Friedrich a L. Richter). Ve 
srovnání s evropskými kapacitami sice nebyl Doerell 
malířským géniem, neboť jeho obrazy jsou spíše 
jednodušší a ideově nezatížené, ale i tak má své 
výjimečné postavení. Do svých obrazů totiž pojal 
i malířsky neatraktivní výjevy továren a železnic 
(naproti tomu Doerellův spolužák H. Ullikov své 
obrazy schválně líbivě aranžoval). A tak díky 
Doerellově dokumentárnosti, jež zachycuje začínající 
proměnu kraje, nám, dnešním divákům, umožňuje 
sledovat proměnu zemědělské oblasti v kraj patřící 
v Čechách mezi průmyslově nejrozvinutější. 
 

Tereza Pulcová
 

Autorka je studentkou bohemistiky na FF UK v Praze.
 
POUŽITÁ LITERATURA: 
 
KAISER, V. – ŠRONĚK, M.: Ernst Gustav Doerell. 
Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství 1986. 

Hledět slovem a zvukem 
Oskar Baum, pražský německy píšící spisovatel, 
hudebník kritik a publicista, vzbuzoval za svého života 
pozornost rozsáhlou literární činností, v níž popisoval 
osobitý svět nevidomého člověka. Narodil se 21. ledna 
1883 v Plzni a o zrak přišel ve svých dvanácti letech, 
kdy již s rodinou pobýval v Praze a tamní vojáci 
rozháněli demonstraci. Poté byl poslán na 9 let do 
vídeňského ústavu pro nevidomé izraelity na Hohe 
Warte. Od začátku přitom projevoval veliký zájem      
o okolní dění, v systému však spokojený nebyl. 
Osobité zpracovávání dojmů z pozice nevidomého 
člověka i kritika poměrů ústavní péče o lidi zrakové 
postižené se pak staly stěžejní částí jeho díla. Po 
skončení docházky se věnuje práci v dílnách, 
především hudebních, a skládá státní zkoušku z hudby 
na Vídeňské konzervatoři. Pak se vrací do Prahy a živí 
se jako učitel na klavír a varhaník v pražském templu. 
Záhy se ožení – manželka je mu celý život oporou      
a v literární činnosti jej nadšeně podporuje a přepisuje 
jeho texty z Braillova písma do normálního. 
 
Hudební pedagogická praxe a literární činnost tvořily 
hlavní náplň jeho dne. Baum začíná od roku 1921 
publikovat   hudební   referáty  a  povídky   v  časopise

Prager Presse, věnuje se též přednáškám na osvětovou 
tematiku. Je vyhledávaným vypravěčem, jakožto          
i aktivním představitelem pražského literárního života. 
Vídá se s A. Einstenem, blízký je mu i herec Hugo 
Haas. Spolu s R. M. Rilkem, F. Kafkou, M. Brodem,  
F. Werfelem a dalšími tvoří věhlasný okruh pražských 
literátů, účastní se i mezinárodního kongresu 
literárních kritiků. Nikdy není hodnocen z úhlu své 
slepoty, pozornost si získává literárním dílem a jeho 
zpracováním. 

OSKAR BAUM  
(20. LÉTA) 
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Postupně se při tom vytyčují dvě protichůdné skupiny 
čtenářů, kteří se k jeho osobnosti vášnivě vyjadřovaly. 
Na jedné straně stojí konzervativní zástupci 
slepeckých ústavů, v čele s inspektorem těch               
v Neuklosteru, K. F. L. Lembckem. Kritika tehdejších 
poměrů ústavní péče, s kterou Baum ve svém díle 
nešetřil, vychovatele urážela, sám Lembcke pociťoval 
jako osobní křivdu, že někdo nadšeně a nekriticky 
neoslavuje jakoukoliv pomoc poskytovanou slepcům. 
Na druhé straně stojí právě členové pražského 
kroužku, kdy například Max Brod píše obdivnou 
recenzi na Baumův román Das Leben in Dunkeln, 
nazývá ji velkým dílem a knihou plnou ohnivé síly, kde 
je obdivuhodně zachycen život nevidomého 
z psychologického hlediska. K jeho dílu se vyjadřuje 
rovněž W. Schimdt, poukazuje na Baumův odpor 
k uniformnímu přístupu k chovancům a podotýká, že 
je kritikem poněkud tvrdým. H. G. Wells vytyčuje 
popis autentických dojmů a vjemů autorových jako 
momenty, v nichž je literárně silný, a přejímání 
zrakových poznatků od druhých jako jeho slabiny. 
Jeho román Dveře do nemožna popisuje Prager Presse 
jako plný optimismu a za román Písmo, které nelhalo 
získává Baum dokonce Československou cenu za 
literaturu. 
 

 
 

OSKAR BAUM PŘI PRÁCI (20. LÉTA) 
 
„Venku na okraji města, kde Praha vypadá již jako 
vesnice, bydlel Tonda Mlvec, slepý zpěvák                
a harmonikář se čtyřmi nebo pěti dalšími 
podnájemníky v jediném pokoji sklepního bytu         
u paní Kudrnáčové, líné vdovy, jak ji všeobecně       
v okolí označovali. Byla sice silná, zdravá a dosud 
mladá, ale každého, kdo od ní požadoval řádnou 
práci, umlčela.  
Její setkání s Mlvcem bylo pro ni skutečným 
dobrodiním. On potřeboval někoho, kdo by ho vodil 
dům od domu. Vstupní dveře byly často špatně         
k nalezení, na dvorech stálo všechno možné, a když 
obcházel nějaké dítě, rozbil holí okno nebo shodil 
prodavačce s ovocem  koš  z lavice, a pak docházelo 

vždy ke komplikovaným nepříjemnostem. 
A ona, paní Kudrnáčová, byla syta brzo tu, zas onu 
práci začínat a nikdy nenajít žádnou, jejíž výnos by 
jí stál za námahu. A tak jí nejlépe vyhovovalo celý 
den táhnout dokola, chvíli si sednout a jen čekat, co 
dají lidé Mlvcovi do klobouku. Když se to dalo 
dohromady, bylo toho vždycky víc než se od rána do 
večera trmácet, prát prádlo nebo leštit podlahu.      
A mimo to bylo možno podle libosti někam zaskočit, 
a když lidé viděli Mlvce s tahací harmonikou, bylo 
všechno lacinější. Znala jednu hospodu za Karlovým 
mostem, tam dostala vždycky zadarmo sklenici         
a Mlvec také.“ 
 

/ukázka z prózy Gesindel (Chátra, 1926) 
v překladu Pravoslava Kneidla/

 
Právě optimismus a aktivní přístup, promítající se do 
jeho díla, byl hlavní aspekt, za který byl Baum ceněný. 
Josef Zeman v časopise Úchylná mládež v něm odhaluje 
silnou individualitu a podotýká, že se jeho díla stala 
čtenými a vyhledávány hlavně v Anglii. Pozornost mu 
věnovaly i Literární noviny, kromě článků o jeho díle      
a životě uvedly dva rozhovory, v nichž mimo jiné 
vyjadřuje srdečný vztah k českému lidu a české 
literatuře. Baum se rovněž věnoval kultuře                  
a sociálnímu postavení nevidomých, zdůrazňoval 
důležitost sportu pro zdraví zrakově postižených. 
Vyjádřil se také k několika aspektům vnímání 
nevidomého člověka v jeho specifickém prostředí       
a napsal text Závislost a spolupráce smyslů jako doplněk 
k Psychologii slepců Ferdinanda von Gerharda. Baumovo 
dílo představovalo tedy bohatý příspěvek na poli 
literatury i speciální pedagogiky. Bohužel, počínaje 
jeho smrtí roku 1941, po neúspěšné operaci střev     
a těsně před deportací Židů do koncentračního tábora, 
ustoupilo jeho jméno do pozadí a je tomu tak dodnes. 
Oskara Bauma zná jen několik odborníků a ke 
zlepšení situace nepřispívá ani němčina, v které svá 
díla výhradně psal. Přeloženy a vydány jsou zatím jen 
dva celé tituly, Pokus o život a Soud lásky, a v Kalendáři 
slepců byla otištěna jeho povídka Hlava Venušina.  
 

Klára Šmejkalová
 

Autorka studuje psychologii a speciální pedagogiku 
na PedF UK.

 
POUŽITÁ LITERATURA: 
 
KNEIDL, Pravoslav: Pražská léta německých                  
a rakouských spisovatelů. Praha: Pražská edice 1997,       
s. 129–131. 
 
SMÝKAL, Josef: Oskar Baum. In: Tyflopedický lexikon 
jmenný (www.apogeum.cz/tlex). 
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Brünn alebo Keď Brno ožilo 
nemeckým umením 
Nemecké umenie predstavuje značnú zložku kultúry 
českého národa. Napriek tomu, že veľkým strediskom 
tejto kultúry sa stala Praha, nezaostávalo ani Brno. Už 
pri prehliadke mesta a jeho vilových častí sa nájdu 
skvosty nemeckých architektov, ktorí v Brne pôsobili 
dlhé roky. Okrem toho významnú históriu Domu 
umění tvoria výstavy podporujúce nemecko-české 
vzťahy a rovnako tu fungovalo niekoľko umeleckých 
skupín s nemecky hovoriacimi výtvarníkmi a sochármi.
 

 

BRNĚNSKÝ DŮM UMĚNÍ (PŮV. DŮM UMĚLCŮ) VZNIKL PODLE 
NÁVRHU HEINRICHA CARLA REIDA V ROCE 1911. SNÍMEK 

ZACHYCUJE BUDOVU V LETECH NACISTICKÉ OKUPACE. 
 
Brno bolo síce vďaka vzdialenosti naviazané najmä na 
rakúskych umelcov a Viedeň, avšak neznamenalo to, 
že Berlín a Mníchov ignorovali. Vďaka vzdialenosti 
k nim sa tu združovali vplyvy zo všetkých troch 
metropol. V období pred druhou svetovou vojnou 
vznikol spolok Mährischer Kunstverein, ktorý sa 
združil najmä okolo brnenského Domu umenia. Sto až 
dvesto umelcov tu pravidelne vystavovalo a vždy sa 
jednalo o celorepublikovú udalosť. Medzi aktívnejších 
vystavovateľov patrili Maxim Kopf, Kurt Hallegger, 
Samuel Brunner, Fritz Raid a mnoho iných. Okrem 
oficiálneho prúdu sa vytvoril i prúd umelcov, ktorý 
netvorili „výstavné“ umenie – Juryfrein (reakcia na 
spolok Die Juryfreien v Mníchove) a  kvalitnejšia 
tvorba spolku Scholle, respektíve Vereinigung 
deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens. 
 
Koľko ľudí, toľko chutí, alebo koľko maliarov 
z rôznych   kútov  Nemecka  sa   v  Brne  zišlo,   toľko 
 

umeleckých smerov si konkurovalo. Impresionizmus, 
tiež vplyv Kokoschkovho expresionizmu, 
krajinomaľba, či tradičné umenie, všetky smery tvorili 
pomyselný most medzi českou a nemeckou kultúrou. 
Nemecko-české vzťahy sa utužili aj počas 
medzivojnového obdobia, keď sa konalo niekoľko 
významných výstav, napríklad Výstava sudetoněmeckého 
umění (1921) alebo Ausstellung für Sudetendeutsche Kunst
(1928). 
 
V niektorých historických momentoch Brna 
nadobudneme pocit, že nemecké umenie doslova 
pohltilo českú tvorbu, avšak nebola to úplne pravda. 
Na českých architektov sa síce v tej dobe viac 
zabúdalo, ale prebojovali si svoju cestu k vrcholu po 
vzniku Československa. Bol to zlomový okamih, keď 
závislosť na nemeckej kultúre nebola z hľadiska 
umenia potrebná. Pravdepodobne nikdy však Brno na 
tieto časy nezabudne. Najmä keď sa prechádzame 
ulicami starého mesta, zisťujeme, že architekti 
najznámejších stavieb boli prevažne „česko-nemeckí“ 
umelci. 
 

 
VÁLKOU PONIČENÝ DŮM UMĚNÍ PROŠEL V ROCE 1946 
REKONSTRUKCÍ PODLE NÁVRHU BOHUSLAVA FUCHSE. 

 
Nemeckú architektúru nájdeme už len v tvarovej 
dispozícii mesta, ktoré bolo navrhnuté podľa 
architekta Ludwiga von Förstera už v roku 1860. Preto 
je centrum mesta lemované kruhom ulíc (Ring), ktoré 
sú na miestach historických hradieb. Známa budova 
Mahenovho divadla bola projektovaná firmou 
Ferdinand  Fellner  a  Hermann  Helmer,  no  patrí  už
 



 

 

k starším pamiatkam mesta. Architekt Heinrich von 
Ferstel pôsobil v Čechách dlhší čas a jeho dielom je 
tzv. Červený kostol na Komenského námestí. Cennou 
pamiatkou sú stavby od nemecko-židovských 
architektov – Otto Eisler vlastnil so svojimi dvoma 
bratmi stavebnú spoločnosť, rovnako Heinrich Blum 
navrhol niekoľko bytových jednotiek. 
 

 
 
Keď sa zameriame na architektúru Brna, ohromí nás 
množstvo originálnych budov, ktoré postupom času 
vznikali pod vplyvom tunajšieho nemeckého gymnázia 
 

a Nemeckej technickej školy. Asi za „najväčšieho“ 
z architektov môžeme považovať Nemca Ludwiga 
Mies van der Rohe a jeho Vilu Tugendhat. 
Funkcionalistický skvost v Brne – Černých Polích sa 
preslávil najmä v zahraničí. Všetci ju dobre poznáme 
ako miesto, kde sa delilo Československo, ale 
v umeleckých kruhoch je to skvost funkcionalizmu –
presklená vila s dizajnérskymi prvkami od stoličiek až 
po steny, funkčne dokonalá a jednoduchá v líniách. 
 
Končiac touto najznámejšou vilou, môžeme zhrnúť, 
že bez nemeckej tvorby by vzniklo v Brne len málo 
skvostov a rozhodne by brnenské umenie, ktoré po 
osamostatnení sa republiky rozkvitalo, nemalo odkiaľ 
brať také množstvo inšpirácie. Brno s jeho výhodnou 
polohou je preto dodnes živou pamiatkou (najmä 
architektonicky) na časy, keď sa tu prepájala nemecká 
kultúra s českou.  
 

Eva Smininová
 

Autorka studuje třetím rokem obor Estetika 
na Masarykově univerzitě v Brně.

POUŽITÁ LITERATURA: 
 
90 let Domu umění města Brna: Historie jednoho domu. 
Brno: Dům umění 2000. 
 
www.bam.brno.cz 
 

 
BRNO S ČERVENÝM KOSTELEM V ROCE 1866. 
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OTTO EISLER 
(1893–1968) 

A JEHO 
BRATŘI SE 

ZAPSALI DO 
DĚJIN BRNA 

NEJEN 
VLASTNÍMI 
STAVBAMI, 
ALE TAKÉ 

REALIZACÍ 
VÝZNAMNÝCH  

PROJEKTŮ 
JINÝCH 

ARCHITEKTŮ 
– MJ. HOTELU 

AVION
BOHUSLAVA 

FUCHSE NEBO 
SLAVNÉ VILY 
TUGENDHAT

MIESE VAN 
DER ROHE.



 

 

Svědectví o holocaustu  
jako celoživotní program 
Spisovatel, historik, sociolog, teolog, politolog             
a filozof H. G. Adler (1910–1988) patří k osobnostem, 
kterým se dodnes nedostalo zasloužené pozornosti, 
což se týká zvláště jeho literární tvorby. Narodil se     
2. července 1910 v pražském Karlíně, v rodině sice 
židovské, avšak náboženský život takřka nepěstující –
což ovšem později nacisty nikterak nezajímalo. 
Zásluhou české služebné a pozdější soukromé 
iniciativy jedné učitelky na obecné škole se naučil 
česky. O několik let později jej otec svěřil do internátní 
výchovy v drážďanské reálce, již Adler nazval svým 
„prvním koncentrákem“ a kterou pak literárně ztvárnil 
v románu Panoráma (1948, vyd. 1968, česky 2003). 
Odsud přestoupil na gymnázium v Moravské Třebové 
a roku 1925 se vrátil do Prahy, kde pokračoval ve 
studiu na malostranském německém státním gymnáziu 
(seděl v lavici s Felixem Kafkou, synovcem slavného 
spisovatele, jehož jméno mu však tehdy nic neříkalo). 
 

 
 
Již na gymnáziu propadl kouzlu četby a spolu              
s Wolfem Salusem (synem básníka Hugo Saluse)         
a Franzem B. Steinerem, budoucím básníkem, s nímž 
po druhé světové válce sdílel anglický exil a který 
Adlera ustanovil správcem své pozůstalosti, založil 
literární kroužek. Maturitu složil v roce 1930 dálkově, 
neboť již tři roky předtím školu opustil kvůli tomu, 
aby  měl  více  času  pro své  literární  ambice. V Praze

studoval hudbu, umění, literární vědu, filozofii            
a psychologii, promoval v roce 1935. Česká metropole 
se také stala místem jeho prvního setkání s budoucím 
přítelem (jenž později rovněž našel domov v Anglii), 
spisovatelem a nositelem Nobelovy ceny za literaturu 
Eliasem Canettim, který Prahu krátce navštívil v roce 
1937 a svému tehdejšímu mladému průvodci věnoval 
vzpomínku ve své knize Hra očí: „Vyznačoval se velmi 
vypjatým idealistickým nárokem, tento muž, který se 
měl brzy stát takovou obětí oné prokletíhodné doby, 
působil, jako by do oné doby nepatřil. Těžko bychom 
si mohli někde v Německu představit muže, jehož více 
formovala německá tradice. Byl však tady v Praze       
a četl snadno v češtině, vážil si české literatury a hudby 
a všechno, čemu jsem nerozuměl, mi vysvětloval 
způsobem, jímž pro mě daná věc nabývala na 
přitažlivosti.“ 
 
V polovině srpna 1941 byl Adler povolán na nucené 
práce při stavbě železnic a když se v listopadu směl 
vrátit do Prahy, oženil se se svou přítelkyní Gertrud 
Klepetarovou, aby je nacisté nemohli tak snadno 
odloučit. Krátce nato následovala deportace do 
Terezína a téhož roku padli Němcům za oběť oba 
jeho rodiče. V Terezíně vykonával manuální práce, ve 
volném čase psal a udržoval zde styky s mladými 
básníky (mj. s nadaným výtvarníkem a literátem 
Petrem Kienem, který válku nepřežil). Adler tu napsal 
první verzi své prózy Raoul Feuerstein („svého Fausta“, 
jak říkal) a řadu básní. Roku 1943 zemřel v ghettu jeho 
tchán a v následujícím roce byli Adler se ženou           
a tchyní zařazeni do transportu.  
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SVATBA H. G. ADLERA  
A GETRUD 
KLEPETAROVÉ  
30. ŘÍJNA 1941 V PRAZE. 
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Z patnácti set členů jejich transportu, který odjel      
12. října 1944 do Osvětimi, nakonec přežilo jen 
sedmdesát osm. Ačkoliv většina jeho blízkých, včetně 
rodičů a manželky, druhou světovou válku nepřežila, 
Adler měl štěstí a v červnu 1945 se vrátil do Prahy. 
Nechtěl však žít v komunistickém totalitarismu, jehož 
nástup se v Československu postupně rýsoval, proto   
v únoru 1947 emigroval do Anglie a od té doby žil      
v Londýně. Odchod z Prahy mu usnadnil i pocit, že 
zde už není nadále vítán: „Nebyl jsem Čech. Německý 
živel už podle Čechů v zemi místo neměl. Patřil jsem               
k německé kultuře. Německou kulturu vyhnali. Praha 
byla mrtvým městem, byla pro mě hřbitovem a tak to 
zůstalo.“ 
 

 
 
Adler dostál své přísaze z dob deportace, že 
pronásledování Židů ztvární jak vědecky, tak literárně. 
Kvůli nacistům také přestal užívat svá křestní jména    
a nahradil je iniciálami, neboť zástupce Adolfa 
Eichmanna pro protektorát se rovněž jmenoval Hans 
Günther. Téma Terezína pojednal hned ve dvou 
stěžejních knihách, které mu mezi historiky vynesly 
přezdívku „Terezínský Adler“ – jedná se o tituly 
Terezín 1941 až 1945. Tvář nuceného společenství (1955, 
česky 2006) a Utajovaná pravda. Terezínské dokumenty 
(1958). Nacismu a totalitě obecně se ovšem věnoval    
i v dalších textech, kupříkladu ve svém objemném 
spise Člověk pod správou (1974), nesoucím podtitul 
„Studie k deportaci Židů z Německa“. Český výbor    
z jeho sociologických studií vyšel v roce 1998 pod 
názvem Svoboda a bezmoc. 
 
Též coby literát se Adler opakovaně vracel k tématu 
druhé  světové války  a  holocaustu.  Jeho  román Cesta

(1962, česky 2011), který vznikal již v letech    
1950–1951, bývá kritikou považován za jedno                
z nejranějších a umělecky nejhodnotnějších zpracování 
tematiky koncentračních táborů. O této knize, která je 
specifická mimo jiné tím, že celá mašinérie lemující 
cestu židovské rodiny do záhuby zůstává 
nepojmenována, Elias Canetti prohlásil: „Pokládám ji 
za mistrovské dílo. Je napsaná obzvlášť krásnou, 
čistou prózou, bez jakékoli zášti a hořkosti. Výraz 
esenciální očisty, na niž máte právo jen Vy či lidé 
Vašeho osudu.“ Hrdinou jeho další stěžejní prózy, 
výrazně autobiografického románu Neviditelná stěna
(1954, česky 2007), pro nějž se přes tři desetiletí 
nenašel nakladatel, je „navrátilec“ Artur Landau, 
kterého jedna žena zachrání v koncentračním táboře    
a druhá jej po návratu naučí znovu žít – ve skutečnosti 
se jedna z nich jmenovala Gertrud, byla Adlerovou 
první ženou a zahynula v Osvětimi (v Terezíně ho její 
postavení lékařky chránilo po dva a půl roku před 
transportem), další pak byla jeho druhá manželka 
Bettina. 
 
„Nic se vám nedá svěřit, všechno se musí zařídit za 
vás, protože jste líná sebranka, která neumí ani vzít 
za násadu lopaty. Jako za malé děti se za vás musí 
všechno udělat, a vy si pak přijdete k prostřenému 
stolu, za což se od vás nedá očekávat sebemenší 
vděčnost. Nedá se od vás čekat nic než váš smrad. 
Ale za nesvéprávné se vždycky všechno vykonávalo, 
to uznáváme. Obětovali jsme se pro vás. Kdybychom 
s vámi chtěli jednat méně tvrdě, zpychli byste           
a rozdrtili nás ještě uprostřed té zasněžené zimy. 
Sněženky byste chtěli? Květiny jsme vám nepřinesli. 
Už je pozdě, vlak odjede, než bychom je mohli 
donést. Pošleme je za vámi. Ano, pošleme za vámi 
všechno, po čem vaše srdce touží. Jenom už konečně 
jeďte! Zapomněli jste něco? To nebude nic tak 
důležitého. Pište odsud dopisy, všechno vyřídíme. 
Jsme spolehliví. Nevidíte nám to na obličejích? Z očí 
nám musíte vyčíst naši věrnost! Že by se vám mohlo 
něco stát? Kdo vám to povídá? Samé hloupé tlachy! 
Nikomu se ještě nezkřivil ani vlásek. Přehmaty jsou 
zakázány. Teď jedete do bezpečí, do své vlasti, jak 
jste si vždycky přáli. Je vám zatěžko rozloučit se? 
Tomu nemůžeme uvěřit! Ne, nevěříme tomu! 
Všechno zakázané je definitivně za vámi a kyne vám 
věčná svoboda. Tam smíte. Sami bychom si přáli 
sdílet váš osud, ale bohužel je nám to odepřeno. 
Volá nás povinnost, musíme se dál starat o vaše 
blaho a potom se musíme postarat ještě o vaše 
bratry, kteří už také čekají na cestu.“ 
 
(ukázka z románu Cesta v překladu Ivy Kratochvílové)

Přestože v Londýně, kde se po válce usadil, napsal 
Adler  svá  nejhodnotnější  díla,  pravým  domovem se
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mu toto město nikdy nestalo. Ostatně ani zde se z jeho 
života česko-německý element nevytratil – oženil se tu 
se svou dlouholetou přítelkyní, pražskou sochařkou 
Bettinou Grossovou, a jejich syn Jeremy, dnes 
uznávaný germanista, si vzal za ženu Češku.  
 

 
 
Jako spisovatel debutoval vinou nakladatelské 
nepřízně až v roce 1961 knihou Náš Jiří. A jiné povídky 
(Unser Georg. Und andere Erzählungen). Poté se vydání 
dočkaly jeho prózy Cesta (Eine Reise, 1962, česky 2011), 
Kníže požehnání. Podobenství – Úvahy – Příměry (Der Fürst 
des  Segens.  Parabeln –  Betrachtungen – Gleichnisse,  1964), 

Zánik Sodomy. Bagately (Sodoms Untergang. Bagatellen, 
1965) a povídkový soubor Události (Ereignisse, 1969).   
A to bylo na dlouhou dobu všechno. Když Jürgen 
Serke, z jehož knihy zde především čerpáme, 
vzpomíná na svou návštěvu starého Adlera, popisuje 
očividné zklamání spisovatele z malého ohlasu (jak ze 
strany nakladatelů, tak čtenářů), jehož se prozatím 
dostalo jeho literárnímu dílu, zvláště pak tvorbě 
básnické. Ještě koncem osmdesátých let leží ve skříni 
Adlerovy pracovny některé nevydané prózy, staré 
mnohdy několik desetiletí – Osada (Die Ansiedlung, 
1949), Zkouška (Die Prüfung, 1952), Neviditelná stěna (Die 
unsichtbare Wand, 1954) či Domácí řád (Die Hausordnung, 
1967), a Adler-lyrik dosud stále čeká na své objevení. 
Na druhou stranu jeho odborné práce získaly řadu 
ocenění a vynesly svému autorovi titul profesora. Stal 
se váženým mužem, zůstal však zapomenutým 
spisovatelem.  
 

–pn–
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 Georg Heym 
„NA VÍCE NEŽ SEBEVĚDOMÝCH HEYMOVÝCH VÝČTECH BÁSNICKÝCH LÁSEK JE JEDNA VĚC PODIVUHODNÁ: 
JSOU TO TÉMĚŘ SAMÍ PROKLETÍ BÁSNÍCI. ON SE JÍM STAL TAKÉ. PROŽIL EXTRAVAGANTNÍ ŽIVOT (MLÁDÍ), 
STIHLA HO BRZKÁ SMRT. PO POZŮSTALOSTNÍCH SVAZEČCÍCH SE DÍLO PROSADILO S VELKÝM OPOŽDĚNÍM.        
A BYLO TO DÍLO, KTERÉ SE VYMYKALO.“ (LUDVÍK KUNDERA) 

Georg Heym se narodil 30. října 1887 v Jelení Hoře    
v Dolním Slezsku do rodiny vysokého úředníka. Jeho 
otec byl přísné povahy, oddaný křesťan a právník    
u vojenského soudu Říše. Zato Georg měl už od mládí 
sklony k rebelantství a odpor k autoritám. Nedovedl se 
také smířit se šedivou existencí řadového soudního 
úředníka, ke které ho nutil otec. Během studia na 
gymnáziu v Berlíně byl členem zakázaného 
studentského spolku Rhenania. Literárně tvořit začal 
již v roce 1899. Po absolutoriu na gymnáziu studoval 
práva ve Würzburgu, Berlíně a Jeně. V roce 1906 
uveřejnil spolu se svým nejlepším přítelem Ernstem 
Balckem v časopise Kreiss und Sonne své první básně.  
 

 
 
Roku 1910 se v Berlíně seznámil s básníkem Simonem 
Guttmanem a zároveň se stal spolu s Balckem členem 
expresionistického Nového klubu. Jeho součástí byl 
Neopatetický kabaret, kde své básně předčítal. Navázal 
zde přátelství s dalšími představiteli expresionismu –
Elsou Lasker-Schülerovou, Gottfriedem Bennem, 
Karlem Krausem, Jacobem van Hoddisem, Kurtem 
Hillerem ad. V roce 1911 složil státní zkoušky na 
berlínské právnické fakultě a ihned nastoupil  
právnickou praxi.  Již po týdnu byl  však vyhozen kvůli 

zničení objemného svazku katastrálních map. Veškeré 
Heymovo básnické dílo vzniklo za necelé dva roky 
(1910–1912) – všechno, co tomuto období 
předcházelo (a nebylo toho málo) bylo jen přípravou, 
cvičením, reakcemi na „fin de siècle“, secesi či 
francouzské prokleté básníky. V autorsky nesmírně 
plodném roce 1911 – napsal více než sto básní – pak 
vydal svou jedinou zaživa uveřejněnou básnickou 
sbírku Věčný den (Der ewige Tag), která je považována za 
jedno z nejvýznamnějších děl expresionistické lyriky. 
Dne 16. ledna 1912 se i přes nepřízeň počasí vydal 
bruslit se svým nejlepším přítelem Ernstem Balckem 
na řeku Havole. Zde se pod nimi prolomil led a oba 
dva se utopili. Georg Heym tak zemřel v pouhých 24 
letech. 
 
NOC 
 
Ohnivé hvězdy na hadích šíjích 
se sklánějí nad shluky vratkých věží. 
Mrskány střechy. A oheň se šíří, 
jak strašidlo ulicí vichrů běží. 
 
Břeskně zaprásknou okna. A prastaré hradby 
V bezzubých ústech rozevírají brány. 
Mosty všan nad příkopem jsou pobourány, 
Smrt zůstala venku, ta stará. 
 
Ale aniž co vědí, slepě a velkohubě 
Lidé pádí s kopími, noži, meči. 
Dole vše zaduní, zvony zní vpovzdálečí, 
Hlasité údery, vítr je škube hrubě. 
 
Náměstí rudá a mrtvá. A obrovské měsíce 
Stoupají nad střechy ztuhlýma nohama, 
Spáčům v horečkách svítí, venku je tma 
A čelo zesiná jak mrznoucí tkanina. 
 

(1912, překlad Ludvík Kundera)

Georg Heym se dnes řadí mezi nejvýznamnější           
a nejtypičtější lyriky raného expresionismu. Literárně 
byl ovlivněn dílem Friedricha Hölderlina, Charlese 
Baudelaira, Arthura Rimbauda,  německých naturalistů 
a  francouzských symbolistů. Jeho lyrické dílo je plné 
silných metafor a vizí, využívá  klasické  veršové formy
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(sonet, strofy) kontrastující se šokujícím obsahem. 
Vyvrací veškeré tradiční představy o kráse přírody       
a její harmonii. Ve verších nalezneme estetiku zla        
a hnusu (viz Baudelaire, Rimbaud), zobrazení 
syrového života a odpor k idealizovaným představám 
o člověku. Hlavním motivem je démoni a agónie 
průmyslového města (Berlín). Tito démoni jsou 
jakýmsi vyjádřením úzkosti a strachu                           
z nezvládnutelnosti rychle vyvíjející se civilizace a její 
technologie. Mezi Heymovy souputníky z řad 
expresionistů bývají počítáni například Georg  Trakl, 
Ernst Stadler, August Stramm nebo Gottried Benn. 
 

 
 
„Dav hledí před sebe, vzhůru po silnici, zda neuvidí 
vozy s chlebem, silnice je však jako po vymření, 
zpustošena šílenstvím revoluce, podobna mrtvému 
střevu nepřináší již do břicha Francie žádnou 
potravu. Nekonečná, bílá běží vstříc hluchému nebi, 
jež tlusté jako kněžská tvář, tučné jako biskupské 
líce, nezvrásněné jak dobře vypasený žebravý mnich 
zdvíhá na obzoru své světlé čelo. Mírné jak 
venkovská mše, drobnými šedavými odpoledními 
obláčky něžně vroubené jako tvář starého faráře 
dřímajícího po obědě v pohodlném měkkém křesle, 
zatímco mu kadeře paruky padají do čela. 
Z hader lidského stáda se šíří ohavný puch. Cípy 
špinavých šátků, uvázaných na krku, se třepetají 
kolem šedých obličejů. Nesnesitelné mlčení tu a tam 
protrhne zdušený vzlyk. Kam jen dohlédneš, trčí do 
vzduchu děravé třírohé klobouky, na mnohých z nich 
 

ještě tančí špinavá pštrosí péra. Různě rozptýlené 
černé postavy, podobny ztuhlým figurám 
pochmurného menuetu, tance smrti, zůstávají strnule 
stát, proměněny v obrovskou mohylu černého 
kamení, začarovány či zmrazeny utrpením, sloupy 
nekonečného mlčení. Nespočetní Lotové, uvržení 
plameny pekelné Gomory ve věčnou nehybnost. 
Čas vede vysoko nad nimi po říjnovém nebi železný 
pluh; oře zármutkem, osévá bídou, aby z toho všeho 
vzešel jednoho dne plamen pomsty, aby se jednoho 
dne osvobodily ruce tisíců, okřídlené a veselé jako 
lehounké holubice nad gilotinou, aby mohli jednoho 
dne jako bohové budoucnosti vystoupit na nebesa,    
s hlavou nepokrytou, o letnicích, za věčných ranních 
červánků.“ 

(ukázka z povídky Pátý říjen
v překladu Františka Ryčla)

 
 
„Můj mozek pobíhá pořád v kruhu kolem dokola 
jako vězeň, který buší na dveře žaláře. Potřebuji 
otřesy, vichry, trýzně. – No – tak trýzně mám.“ 
 

(deníkový zápis Georga Heyma ze dne 28. 6. 1911, 
přeložil Ludvík Kundera)

 
 
V Čechách se s překlady díla Georga Heyma 
setkáváme – po krátké próze Pitva přeložené 
Bohuslavem Reynkem či několika básních v Kritickém 
měsíčníku z roku 1942 (zdoprovázených studií Vojtěcha 
Jiráta Dva předchůdci: Georg Trakl a Georg Heym) – ve 
větším rozsahu až na konci 60. let v rámci antologie 
Haló, je tady vichr vichřice. Další dílčí ukázky následují po 
roce 1989, avšak teprve koncem 90. let vycházejí 
obsáhlejší knižní soubory Heymových textů – nejprve 
jeho povídek (Zloděj a jiné podivné figury, Host, 1998)      
a krátce nato i básní (Umbra vitae, Opus, 1999). 
 

Lenka Dostálová
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

 
POUŽITÁ LITERATURA: 
 
KUNDERA, Ludvík: Probouzeč démonů. In Georg 
Heym: Umbra vitae, Opus 1999, s. 98–103. 
 
RYČL, František: Doslov. In Georg Heym: Zloděj a jiné 
podivné figury, Brno: Host 1998, s. 110–113.   
 
TVRDÍK, Milan: Georg Heym. In: Slovník spisovatelů 
německého jazyka a spisovatelů lužicko-srbských, Praha: 
Odeon 1987, s. 334. 
 



 

 

Portrét nymfomanky  
ve zralých letech 
Nymfomanka, část II. / režie Lars von Trier 
Dánsko / Německo / Francie / Belgie / Velká Británie, 2013, 123 minut, česká premiéra 9. 1. 2014 

Českou premiéru si již odbyla i druhá polovina 
Nymfomanky, kterou si jistě nechá ujít jen málokdo       
z těch, kteří zhlédli část první. Nyní už tedy mnozí      
z nás viděli nejnovější opus Larse von Triera celý 
(ponechme stranou zatím nedostupnou režisérskou 
verzi) a nutno říci, že jeho závěr nebyl o mnoho 
uspokojivější než-li trochu násilné zakončení první 
části. Někteří ihned přispěchají s tvrzením, že toto 
dvojité divácké zklamání nám mělo přiblížit pocit 
nikdy neukojené touhy nymfomančiny – a třeba mají 
pravdu. Hlavní ovšem je, že Trierův „povídkový“ 
snímek nabízí přinejmenším několik epizod, které 
obstojí samy o sobě a činí z Nymfomanky film 
stravitelný publiku mnohem početnějšímu, než pro 
jaké natáčel své snímky v dobách dřívějších. 
 

 
 
Druhá část filmu vstupuje do děje in media res a na díl 
předchozí plynule navazuje i svou poetikou. Opět zde 
tudíž hraje výraznou úlohu specifický humor, 
nacházení překvapivých paralel k hrdinčiným 
erotickým dobrodružstvím, pár velmi naturalistických 
scén a samozřejmě literární členění na kapitoly. Co se 
ovšem mění, je stáří hlavní postavy, kterou nyní 
bravurně ztvárnila Charlotte Gainsbourg, zastávající 
dosud pouze roli vypravěčky. S tím souvisí i nové 
životní výzvy, před něž je titulní nymfomanka 
postavena – terapie, manželství, mateřství. Poselství 
Larse von Triera tkví ovšem v poznání, že člověk 
nemůže zápasit se svou přirozeností (rozuměj 
vrozenou závislostí), tudíž je celkem nasnadě, jaká asi 
bude  míra  (ne)úspěšnosti,  s níž  jim postava Joe  čelí. 

 
Několik známých herců se zde objevuje v překvapivě 
malých rolích (Udo Kier, Willem Dafoe), zatímco 
jednu z hlavních postav – jakousi učednici Joe v jejím 
novém byznysu (pojmenovanou stejně jako řada 
jiných protagonistů pouhou iniciálou, konkrétně P) – 
režisér svěřil svému dalšímu hereckému objevu (vedle 
Stacy Martin, představitelky mladé Joe), kterým je 
talentovaná Mia Goth. Větší prostor zde ovšem 
dostává i Stellan Skarsgård coby Seligman, jehož 
dialog s Joe nadále rámuje celé vyprávění a který ještě 
více než v první části též glosuje jeho obsah. Právě 
jemu byla ostatně svěřena i poslední tečka (o velkém 
finále či dokonce pointě nelze v tomto případě příliš 
hovořit) za příběhem Nymfomanky. 
 
Jistá spřízněnost tohoto díla s dvojicí předešlých 
snímků Larse von Triera (tj. Antikristem a Melancholií), 
o níž jsem psal již v recenzi první části Nymfomanky 
(viz Půlnoční expres I/MMXIV), se tentokrát dočkala    
i přímého ztvárnění v podobě scény odkazující           
k Antikristovi. Přestože ani zde nechybí pasáže zábavné 
(mj. nymfomančina odvykací kůra) nebo vizuálně 
atraktivní (např. vzpomínka Joe na první orgasmus), 
druhá část Nymfomanky co do počtu neotřelých motivů 
poněkud zaostává za tou první a k tomu nasazuje       
o poznání vážnější tvář, což ovšem koresponduje se 
zráním hlavní hrdinky. A co především, opět se zde 
projevuje jistá tezovitost, kdy se kupříkladu Seligman 
ukazuje být pro své vlastnosti a zkušenosti tím 
nejlepším z možných posluchačů Joe, a cesty příběhu 
se   občas  dosti   nepravděpodobně  stáčejí  ve  směru 
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vyhlížené zápletky (což nemůže zcela vyvážit ani 
provokativní přiznání této skutečnosti skrze 
Seligmanovy pochybovačné komentáře). 
 
Lars von Trier svým nejnovějším opusem řádně 
rozvířil vody tuzemské filmové publicistiky, a přestože 
se mnohá divácká očekávání, vyvolaná mohutnou      
(a do jisté míry mystifikační) propagační kampaní, ve 
výsledku nenaplnila (a možná je tomu dobře), 
Nymfomanka jistě režisérovy příznivce nijak nezklamala 
a  nejspíše  do  jejich  řad   přivedla  množství  nových 
 

diváků. Lars von Trier se zkrátka v posledních letech 
rozhodl sestoupit z osamělých uměleckých výšin do 
lidnatějších oblastí žánrových snímků, což není 
vzhledem k přetrvávající nadprůměrné kvalitě jeho 
filmů třeba příliš oplakávat. A kdo ví, třeba se po 
završení takzvané „trilogie deprese“ kultovní dánský 
režisér vydá zase do úplně jiných končin – už nyní je 
však jisté, že mnozí z nás jej tam budou opět s radostí 
následovat.    
 

–pn–

Bohové jsou nejméně dva, 
možná tři 
PO SVÉM NEFORMÁLNÍM ROZHOVORU S KURTEM GEBAUEREM (*1941) SI ZAPISUJI SOUKROMOU POZNÁMKU: 
MYSLÍME SI, ŽE JSME SVOBODNÍ, DOKUD NEPOTKÁME SKUTEČNĚ SVOBODNÉHO ČLOVĚKA. KURT NIKDY 
NEPATŘIL DO TOHO „UNDERGROUNDU“, KTERÝ SE ZDE ZA TOTALITY VYSKYTOVAL. ŽIL SI SVŮJ VLASTNÍ A ŽIJE 
HO DODNES. NEPOTŘEBUJE SI JITŘIT SMYSLY OPOJNÝMI POMŮCKAMI, PROVOKOVAT JIMI KREATIVITU, 
BOHÉMSKY SE ZNIČIT DŘÍV, NEŽ BY TOMU BYLO TŘEBA. ODHODIL VŠECHNY BERLIČKY. JE PŘÍZNIVCEM 
ŽIVOTA. TRYSKÁ JAKO GEJZÍR. ZJITŘENÝ PŘIROZENOSTÍ. ŽIVÁ OČKA MU BLIKAJÍ JAKO RARÁŠKOVI. JE MU 
DVAASEDMDESÁT LET. A ZÁŘÍ!  
 
K tomuto stavu musí mnohý ujít dalekou cestu, někdo k němu nedokulhá nikdy. Patří k těm tvůrcům, jež nezůstávají 
jen u slov, ale kteří realizují. Nenechá se odradit zdánlivou nemožností „instalace“. Problém spousty umělců tkví      
v tom, že se nejsou schopni oprostit od složitosti. Složitosti vidění i ztvárnění. Kurt jde přímo k věci. Nezapatlává 
myšlenku zbytečnostmi. Nezapatlává lidem hlavu. Je čitelný. Je přítomný. Je v pohybu. Daří se mu dotknout vnímání 
široké vrstvy lidí, napříč generacemi. Je obdivuhodné, jak může být jeden člověk tak činorodý (živorodý)! Sám          
k tomu skromně konstatuje: „Já se někdy sám divím, že jsem to nebo to udělal. Něco si už nepamatuju. Je toho moc. 
Nechávám to spíš rozložit.“ Kurt nevnímá umění jako formu, zaťaté krkolomné drápky v mrtvém čase, vnímá je 
jako proces, proměnlivý a překvapivý, překračující rámec obrazu. Několik svých děl pouští jako lodičku po vodě       
a ponechává je napospas vyšším silám. Inspiraci chodí sbírat k bazénu: „Dnes jsem byl zas plavčit a saunit se a úplně 
jsem trpěl, že jsem nestih nakreslit toho víc, co si pamatuji.“ Kurt vyhledává přirozenost. Prostotu. Obnaženost 
člověka. Voda a bazén a nudistické pláže jsou pro něho světem uvolněnosti a volnosti.    
 
Ze současné Kurtovy výstavy v galerií experimentálního prostoru Café NoD, jejíž provoz zajišťuje Linhartova 
nadace, je zřetelné propojování prostoru – témat – i forem. Je to práce s více dimenzemi. Vícevrstvé vidění, které je 
jeho tvorbě příznačné. Nad hlavami chodců nad křižovatkou ulice Dlouhé a Rybné levitují dvě světelné bytosti. 
Lehkost, levitace, vznášení. Propojuje život vnější s vnitřním, pouliční s kavárenským, galerijní s lidským. Výstavu 
nazval Retrospektiva – Letmý průnik  v úmyslu demonstrovat na ní právě ten „proces“ své tvorby. Výstava žehná kultu 
Ženy. Obrazy fascinují rozmanitým znázorněním ženství. Ženy jako Víly, Venuše, Bestie, Obludy. Svými tahy 
štětcem oslavuje jak křehké dívčí tvary, tak barokní postavy kypřejších dam. Kolem sebe cítíte živočišnou vůni. 
Vitální životní sílu.  
 
Výstava nabízí průnik kresbami z cyklů Modré plavkyně na Petynce, Český rybník, fotografie a doprovodné projekce se 
třemi sekvencemi a zvukovou kulisou varhan, což podtrhává lehkou ironii a zároveň působí psychedelicky. Na 
videích se identicky kroutí dívky v bocích, jeden projektor snímá děvčata ve folklorních krojích, druhý na diskotéce. 
Ta jednoduchost znázornění, zároveň technicky velmi složitých objektů jako jsou právě polonahá těla v pohybu,      
v sobě nese nevýslovnou erotičnost… až vámi cloumají všeliké představy! A když se tohle povede, je to opravdové 
umění!  
 



 

 

 
PŘI NAŠEM HOVORU JSME MLUVILI O „ZDROJI“, O TRANSECH PŘI TVORBĚ, O MÚZE, JEŽ SE SVÉVOLNĚ VYNOŘUJE       
A ČLOVĚKU VNUKÁ PŘEDSTAVY Z HLOUBI JEHO EXISTENCE, A PAK UŽ ZÁLEŽÍ POUZE NA NĚM, ZDA TYHLE 
INSPIRACE „STIHNE“ ZHMOTNIT. KURT JE ODPŮRCEM CÍLENÉ LOGIKY V UMĚNÍ, ŘÍKÁ, ŽE TAKOVÉ VĚCI JSOU PAK 
UŽVANĚNÉ, VYKALKULOVANÉ, UPOCENÉ. A ŽE „ŘEMESLO“ TKVÍ PRÁVĚ V TOM MOMENTU TENHLE „TOK VIDĚNÍ“ 
ZASTAVIT A UŽ JEN DOPILOVAT, TECHNICKY DORAZIT TAK, ABY TO „FUNGOVALO“. TEN SAMOTNÝ PROCES TVORBY 
JE VŽDYCKY MAGIÍ. ČLOVĚKA PŘESAHUJE. JE DŮLEŽITÉ BÝT MU OTEVŘENÝ, BÝT VE STŘEHU. NA DOSTI 
UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH JE „UMĚLEC“ SPÍŠE DEFORMOVÁN VĚDOMOSTMI, TECHNIKAMI, METODAMI, JE Z NĚHO 
VYMÝVÁN PŘIROZENÝ CIT KE VNÍMÁNÍ VLASTNÍ „ŘEČI“. KURT MÁ ZCELA ODLIŠNÝ PŘÍSTUP KE SVÝM STUDENTŮM. 
ŘÍKÁ, ŽE SE JIM SNAŽÍ „POMOCI, ABY TO BYLO ČISTÉ, ABY SE STUDENT NAUČIL TO, CO NEMŮŽE UMĚT, ABY ZE SEBE 
VYPOTIL NITRO, TO, O CO MU JDE, A ZÁROVEŇ ABYS TO NEPOŠKODIL BLBOU RADOU.“ TAKŽE JSME ZPĚT U TÉ 
„PŘIROZENOSTI“ V UMĚNÍ, U „NITRA“, U „ZDROJE“ - KTERÝM JE SAMOZŘEJMĚ I PŘÍRODA, Z KTERÉ BEZ VÝJIMKY 
S PRVNÍM  NÁDECHEM „VYCHÁZÍME“ A S POSLEDNÍM SE „VRACÍME“. ZAJÍMALO MĚ, V JAKÉM PROPOJENÍ JE SE 
SOCHAŘSTVÍM, SE SOCHOU? ODPOVĚĎ JSEM NAŠLA V JEDNOM Z KURTOVÝCH SOUKROMÝCH TEXTŮ (CO JE SOCHA), 
JEŽ JEŠTĚ NEBYLY PUBLIKOVÁNY:          
 
„Lidi nemají moc dobře vyvinutý čich, spíše zrak, a tak je lepší v našem světě používat patníky, milníky, zdi, 
stromy při vymezení nějakého místa. Někdy chybí něco uprostřed. Zatímco naši živočišní kamarádi se tam sošně 
položí sami, takový lev, monumentalita sama, nebo skupinka lvů pod stromem nebo na velkém šutru? Nebo orel 
na skále? Živočich-člověk nemá nervy ani vybavení, tedy dost chlupů a peří, sám někde trčet, a tak zalézá do 
domů. Místo své majestátní přítomnosti venku vytváří kulturní krajinu osázenou domy, stromy a sochami. 
 
Je zajímavé, že to, co se nejvíce blíží hmotnému sochařství v okolní přírodě, vytvářejí tvorové maličcí a snad      
i slepí, tedy termiti nebo korálové. Jak korigují tvar, to je u boha. Koneckonců největší parádu plastického 
sochařství dělá zcela slepá anorganická příroda svým neemotivním eruptováním, následnými tlaky, tedy             
z našeho hlediska katastrofami a posléze povětrnostní destrukcí a tedy transformací jedné krásy do krásy jiné.   
Z hlediska sochařství jde jen o to udělat něco podobně pěkného i tam, kde to není, aby se lidi nenudili. To, co 
přírodní katastrofy ani živočiši moc neumějí, to je figurální sochařství. Pokud se někde něco takového v přírodě 
jen trochu podaří, tam lidé zapojí fantazii a kus skály nazvou Koňská hlava, Věž, Divoká Šárka nebo co je 
napadne, a ostatní, kteří nemají tu fantazii, tam jezdí a snaží se to v tom vidět. A tak ať se to komu líbí nebo ne, 
je ve výrobě plastik v podobě figur zpodobujících lidi, zvířata nebo jiné věci, člověk-sochař nenahraditelný.“  
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JAKÝMI SLOVY BYS UCHOPIL POJEM „SOCHA“? 
 
Většinou se má za to, že to, čemu se říká socha, má 
nějakou dobu přetrvat, nebo nejlépe trvat navždy. To 
proto, aby i ti potomci věděli, čeho si mají vážit. 
Někdy se neodhadne, co má trvalejší hodnotu, nebo 
co stojí za to, nebo naopak zblbne populace, a tak 
sochy nějaká parta zboří, nechá tam prázdné místo 
nebo tam postaví něco jiného. Proto je pro sochaře 
důležité, aby zdravým rozumem odhadl, co vůbec má 
smysl stavět, a v případě, že jde o blbost, tak jít raději 
na pivo a živit se něčím užitečnějším. 
 
MÁŠ NĚJAKÉHO OBLÍBENÉHO UMĚLCE, KTERÝ JE 
DNES NEPRÁVEM OPOMÍJEN ČI PŘEHLÍŽEN? 
 
Nechci mluvit o jednotlivých lidech, bylo by jich 
hodně. V Čechách je odjakživa ta tendence retušovat 
dějiny (a to nejen v umělecké historii). Vymazat část 
uměleckých dějin, něco zamlčet, něco úplně vymazat. 
V českém prostředí to fungovalo tak, že se vždycky 
našlo něco nepřátelského vůči tomu pravému.  
 
Z DALŠÍHO TEXTU BŮH V TŘEBONI BYCH RÁDA 
VYŇALA PASÁŽ O RÁDOBY KLIŠÉ POJMECH JAKO JE 
PRAVDA – VÍRA – BŮH – NÁBOŽENSTVÍ. I KDYŽ  
VOLÍME ROZDÍLNÁ SLOVA (...A JSOU TO POUHÁ SLOVA) 
K VYJÁDŘENÍ TĚCHTO KONSTANT, V TÉ NEJHLUBŠÍ 
PODSTATĚ SE S JEHO POJETÍM ZTOTOŽŇUJI… 
 
 „Celé dějiny lidstva jsou krvavými boji za pravdu. 
Přitom nic není tak relativního a proměnného          
a věrolomného jako je to, co živočich člověk 
považuje za pravdu, neřkuli nezpochybnitelnou 
pravdu. Největší svinstvo činí pravdy, kterým věří 
velké skupiny lidí a úplně nejvíce ty skupiny, které 
nemají smysl pro humor a nejvíce s těmi pravdami, 
kde se nepřipouští humor a pochybnosti. 
 

Pravda je jedno z nejbrutálnějších zaklínadel 
demagogů a tyranů, protože většinová lidská kebule 
je náchylná považovat za pravdu to, co vypadá 
věrohodně, tedy to, čemu chce věřit. Omyl – pravda 
je pravdou teprve tehdy, až někdo nebo někteří 
vytvoří její obraz dostatečně jasný a srozumitelný – 
tedy  umělecké  dílo,  příběh,  který bude stejně silný 

a věrohodný nebo věrohodnější než lež nebo 
polopravda. Nedostatečná tvořivost a energie 
pravdomluvných a spravedlivých, jejich víra, že 
pravda zvítězí, způsobily v dějinách světa největší 
tragedie. Proto vy, kteří něco víte, nebuďte líní        
a každou minutu vytvářejte obraz toho, co víte, tak 
jasný, věrohodný a krásný, že bude s to zaujmout 
více než kýčovité obrazy sebestředných, hloupých, 
povrchních, důvěřivých blbců.  
 

Mimochodem – ‚Pravda zvítězí‘ je pěkně 
demagogické heslo, vzešlé tuším z církevních           
a politických půtek v dobách husitských, kdy jedna 
strana prosazovala tu svoji pravdu, to, čemu věřila   
a nechtěla slyšet jinou.“ 
 

 
RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ (1973)  

VE STÁTĚ GEBAUER (NIŽBOR U BEROUNA) 
 
Před několika lety se mi nevratně rozpadla představa 
křesťanského Boha. Vlastně z mého vědomí zmizel 
jakýkoli Bůh, který by měl být hrubě spoután ostnatým 
drátem „přikázání“, diktovaných norem, prázdných 
němých ikon, pseudofrází a pseudodoktrín. Můj Bůh 
se stal vánkem, který se současně vznáší horizontálně  
i vertikálně, neznaje prostoru a času, prostupující 
každou buňkou, lepidlem stmelující svět, vdechnutím 
života do útrob každé živé existence. Kurt má Bohů 
hned několik. Ve svém osobním desateru, v osmém 
bodě, říká: „Nevěř v jednoho boha. Nezvládl by to. 
Bohové jsou nejméně dva, možná tři.“ Hezky o tom 
píše právě v textu Bůh v Třeboni: 
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„Kdybychom celý život proklimbali v lůně matky, 
problém boha by byl jasný. Je to to, co nás
obklopuje a moc netušíme, co to je, ale zásobuje nás 
to, obklopuje teplem a občas pohupuje při chůzi,      
o které těžko můžeme tušit, že má jiný účel než 
houpání. A tu bych zavilému mysliteli nahrál na 
smeč - bůh nebo vesmír je naše matka. Ale je to jen 
tak mimoděk. Protože jednoho děsivého dne jsme     
z tepla vypuzeni a posléze se vypudíme z lůna 
rodiny, ať už je jakákoli, a hledáme náhradu své 
matky. V maskulinní společnosti ovšem taťku, který 
se o nás má starat, a má o nás všechno vědět,           
a pokud se nestará a nic neví, stejně je to hodný 
taťka, v případě, že jsme hodní až servilní synové     
a dcery. Jenže tady je problém. Dnes málokterý 
taťka je takový všeobecný saďour, jako by musel být 
bůh, kdyby byl to, co chceme, aby byl. Vedle 
živelných pohrom a nedostatku jídla generuje v 
celých dějinách i lidi zločince v tak masovém 
množství, že se to nedá připisovat nějaké výjimce 
nebo opomenutí. 
 

Také, kdyby to byla bytost nebo něco nadáno 
alespoň špetkou dobrotivosti, neřkuli dokonalosti, 
jakou vyžadujeme na bytostech lidského světa, pak 
by jeho miláčkové-lidé podle jeho obrazu museli být 
vybaveni dokonalejším zdravím, nemohli by trpět  
fušerskými defekty, které jim přinášejí dříve či 
později nezměrná utrpení a často bolestivou smrt,    
a také by byli vybaveni základním ubytováním 
alespoň 1 + 1 s teplou vodou a vanou. Dobře víme, 
že tak to není.  
 

A tak jsem se smířil s tím, že buď bůh není, je to jen 
hromada částic, která se všelijak mele, někdy 
katastroficky (ale to je náš dojem) v obrovské díře,   
o které nevíme, kde a jak končí a na 99,9 % nikdy 
nebudeme vědět, jak to s ní je, a může nám to být 
dohromady jedno, anebo že ten bůh, šílený magor, si 
jen tak blbne, což může být jakž takž sympatické       
v první části tvoření, kdy si hraje v prázdném 
prostoru jako zběsilý pyroman a pyrotechnik. 
 

Vezměme si už samotný systém existence živých 
organizmů. Musí usmrtit a sežrat jeden druhého. To 
není nic špatného - tedy výjimečného nebo 
ďábelského, to je chyba systému - je to saďourský 
systém od začátku. Druhá bestialita je způsob konce, 
tedy smrti organizmů, pokud vás něco sežere nebo 
nějaká nešikovnost nezabije naráz, je to konec 
sešlostí s trápení, degradací a když to nastane, tak 
ještě ten pozůstatek smrdí, pokud jej někdo 
neodklidí.  Každý rozumný vynálezce - a nemusel by 
to být ani příliš humanista - by jistě vynalezl celou 
řadu jiných způsobů přísunu energie a také jiný 
způsob ukončení provozu. Mohl bych tady 
vyjmenovat desítky, možná stovky příkladů 
nedbalosti   nebo    přímo    vrahounské     posedlosti
 

Velkého designera, a to měl na vývoj miliony nebo 
miliardy let. Co by za tu dobu zmáknul rozumný 
lidský vynálezce? 
Smiřme se s tím, že bohové jsou minimálně dva. 
Jeden, ten, v jehož lůně se nacházíme ve velké 
prázdné díře a on chudák nemá ani příliš vliv na to, 
co se s námi děje. Je to k bohu milosrdnější 
představa než o gigantickém doktoru Mengele, který 
si s námi pohrává bez ohledu na naši bolest. 
Druhý bůh je ten, který koriguje, seč mu síly stačí 
průšvihy vzniklé neschopností a necitelností prvého 
boha. Ten druhý bůh je v našich rukou. Pokud ho 
pustíme nebo ho zmrzačíme, jsme zcela vydáni 
napospas makrokosmickému běsnění boha prvního. 
Bůh první je z hlediska našich horizontů asi 
nekonečný, bůh druhý je nesmírně křehký                 
a zranitelný a je třeba o něj trpělivě pečovat, jinak 
se ten bůh zhroutí nebo vypaří. Zkrátka bůh číslo 
dvě má daleko kratší život než lidstvo samo. Bůh 
číslo dvě zemře o něco dříve, než vyhyne lidstvo. 
Většina věcí, které jsou velké, vznikají pomalu         
a trvají dlouho. 
 

Je víc než žádoucí, abychom nějakého boha stále 
vytvářeli a probůh, ať je to bůh rozumný                  
a dobrotivý, spravedlivý, kulturní a ne podle modelu 
toho šíleného amatéra, který už možná není mezi 
námi díky své pošetilosti.“ 
 

PŘIPRAVILA LUCIE RUŠKOVÁ (LEDEN 2014)
 

 
 

ALENKA (1988) / ČESKÝ RYBNÍK (1988) 
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Domov nemusí byť vždy 
útočiskom 
Blízko od sebe / režie John Wells 
USA, 2013, 121 minut, česká premiéra 30. 1. 2014 

Blízko od sebe (August: Osage County) je jeden 
z najnovších u nás uvedených filmov, ktorý bol 
nominovaný na Oskara, a to dvojnásobne – herečka 
v hlavnej úlohe a vo vedľajšej. Na tieto posty boli 
nominovaná Meryl Streep a Julia Roberts, avšak vo 
filme sa objavilo ešte niekoľko známych mien –
Juliette Lewis, Benedict Cumberbatch, či Ewan 
McGregor. Každý v tomto filme dostane kus z koláča, 
ale najväčší si samozrejme ponecháva Meryl 
Streepová.  
 

 
Príbeh vypovedá o rodinných vzťahoch, ktoré sa 
dedia z generácie na generáciu. Tri dcéry (Julia 
Roberts, Juliette Lewis a Julianne Nicholson), každá 
v niečom podobná svojej matke (Meryl Streep), sa 
stretávajú spolu so svojimi partnermi a rodinami vo 
vzdialenom sídle ich rodičov v Oklahome. Prichádzajú 
po rokoch na pohreb svojho otca, ktorý 
pravdepodobne spáchal samovraždu. Vzťahy, ktoré 
boli roky popretŕhané sa zrazu snažia obnoviť pri 
smútočnej hostine, avšak nepredpokladajú, že terajšia 
„hlava rodiny“, ktorá je mimochodom závislá na 
silných liekoch, má iné plány. Jej cieľom je utužiť 
rodinu predkladaním pravdy, a tak sa každý dozvedá 
nemilosrdné  fakty,  ktoré chceli  utajiť pred ostatnými

členmi rodiny. Je len na nich, ako sa s nimi postupne 
vyrovnajú, či prijmú svoj údel, ktorý im matka nadelila, 
popasujú sa s ním, alebo utečú. 
 
Nikto, kto čaká od tohto filmu drámu v pravom 
zmysle slova, sa nebude cítiť ukrátený, nakoľko je to 
naozaj emotívny príbeh, ktorý nesie dynamizmus 
vzťahov nefunkčných rodín, respektíve rodín žijúcich 
„naoko“ funkčne. Momenty na trpké zaplakanie, ale 
i zasmiatie sa určite neminú účinkom. Vyzdvihnúť by 
sa však mali najmä herecké výkony Julie Roberts 
a Meryl Streep, z ktorých sálala ostrieľanosť v žánri 
i vo filme celkovo. Na niekoľko okamihov by ste snáď 
aj uverili, že sú biologická matka s dcérou. Prekvapivý 
vzhľad Streepovej v snímke je zarážajúci, najmä pre
diváka, ktorý ju pozná dokonale upravenú, jej fyzické 
i psychologické vystihnutie človeka s rakovinou je 
veľmi osobné, až skoro preniknuté vlastnými 
skúsenosťami. 
 

 
Snáď každý sa aspoň v jednom okamihu môže 
stotožniť s jednou z postáv, všetky problémy, ktoré 
môžu totiž postihnúť rodinné spoločenstvo sa tu totiž 
nachádzajú, síce v preexponovanej forme, avšak 
úprimne a bez strojených prejavov. Zdá sa, že film 
snáď poskytne možné riešenia vzťahov, ale koniec 
koncov sa rozuzlenie celej drámy má odohrať 
v každom človeku, ktorý ho zhliadne. Sami si môžeme 
dotvoriť príbeh – postaráme sa v starobe o rodičov? 
Alebo vychováme deti tak, aby sa nedostali do 
problémov s drogami? Je v našich silách zabrániť 
samovražde, či je únikom z manželstva nevera? 
A nakoniec dokážeme vôbec vlastnými silami 
prelomiť „genetické predispozície“ stať sa tým istým 
človekom, akým je jeden z mojich rodičov? 

 
Eva Smininová

 
Autorka studuje třetím rokem obor Estetika 

na Masarykově univerzitě v Brně.
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Na dohled posledních věcí 
člověka 
Stanislav Vávra: Kapitoly o krvácejícím jablku 
Pulchra, Praha, 2013, 1. vydání, 126 stran 
 
Přestože se spisovatel Stanislav Vávra (*1933) 
pohybuje na české umělecké scéně již od 50. let, kdy 
spoluzaložil surrealistickou skupinu tzv. Libeňských 
psychiků (dnes je posledním žijícím členem), začal 
spolupracovat s Vladimírem Boudníkem a stýkat se     
s okruhem Hrabalových přátel scházejících se 
pravidelně „Na Hrázi Věčnosti“, publikovat začal až   
v 90. letech, a to převážně jen časopisecky (Hanťa 
Press, Salon Práva). Co se knižních vydání jeho textů 
týče, s výjimkou titulu Snovidění (1992) si na ně museli 
čeští čtenáři počkat až do nového tisíciletí, kdy 
vycházejí jeho vzpomínkové knihy Perpetuum mobile 
(2003), Zvířený prach (2004) a Mlčenlivá věž (2005), 
sborník Libeňští psychici (2009), který uspořádal 
společně s Martinem Machovcem, a konečně i jeho 
básnický „debut“, sbírka Vzkazy na účtence (2013). Na 
samém sklonku loňského roku pak vyšly i jeho Kapitoly 
o krvácejícím jablku, obsahující výbor kratších próz z let 
2006–2012, jež Stanislav Vávra již dříve zveřejnil 
prostřednictvím své soukromé Edice SV a které jsou  
k dispozici též na jeho webových stránkách 
(www.stanislav-vavra.cz).  
 
Přestože dotyčný svazek vyšel v rámci edice Eseje, 
obsahuje výhradně texty beletristické, byť jinak 
žánrově velmi rozmanité – společným pojítkem 
dvaadvaceti krátkých próz, mezi nimiž nechybějí texty 
automatické či humoristické, memoárově nebo 
esejisticky laděné, je přitom vedle autorova poetického 
jazyka jeho výsostně básnické vidění světa. Ostatně jen 
výjimečně zde narazíme na klasické příběhy s ryze 
literárními postavami, častěji se ocitáme ve víru 
autorových vzpomínek, asociací a snů a nám obvykle 
nezbývá – zvláště v případě několika automatických 
textů – nic jiného, než se jím nechat strhnout a pohltit. 
Zatímco z hlediska námětu a žánru panuje mezi 
přítomnými texty značná rozmanitost, kulisy a motivy 
v nich figurující se leckdy opakují či pouze mírně 
variují, což ovšem mnohdy pramení z jejich 
autobiografičnosti. Může snad někdo osmdesátiletému 
literátovi vyčítat, že se ve svých textech často ohlíží 
zpět do minulosti a bilancuje vlastní život? Vávrovy 
poetické a pochopitelně i trochu nostalgické návraty 
do rodné Libně nebo ulic staré Prahy jsou tak 
lemovány   četnými   milníky  v  podobě   postav  jeho 
 

(většinou již zesnulých) přátel, inspiračních zdrojů 
(surrealismus) či oblíbených leitmotivů (ženy, erotika, 
sny). 
 
Ať už se Vávra vydává proti proudu času zcela 
otevřeně, nebo tak činí skrze figuru starého umělce, 
jež se objevuje hned v několika prózách, nikdy z jeho 
slov nezaznívá hořkost ani sebelítost, jen obyčejný 
lidský smutek za tím, co se už nikdy nevrátí. Neméně 
sympaticky na čtenáře jistě zapůsobí autorova nelíčená 
skromnost, odrážející se v jeho pochybnostech nad 
vlastní tvorbou – „(…) když usedám ke klávesnici, tak 
jen s velkým ostychem, neboť hlavou mi jde 
myšlenka, jestli vůbec mám něco psát. A bude to dnes 
někdo číst?“ (Modrý sprej, s. 7). Ostatně takových 
osobně laděných pasáží obsahuje kniha celou řadu      
a jeden z nejsilnějších momentů představují alespoň 
pro mne autorovy záznamy nemilosrdného střetu 
člověka s vlastním stářím, vybírajícím za poskytnutý 
dlouhý život krutou daň v podobě osamělosti          
a sešlosti – „Hlavou se mi prodírá zlá myšlenka, že 
maminka zemřela již před mnoha lety, že několik let je 
to, co odešel Sobotka, a nedávno i Vladimír.“ (Stín 
blesku, s. 23–24) – „Narovnávám ramena, jdu rázně     
a rovně, hlavu vzhůru, tak jak mám již od mládí ve 
zvyku, jen klobouk mi schází. Když se však mimoděk 
podívám do výlohy obchodu, který právě míjím, vidím 
starého pána s hlavou skloněnou a ohnutými zády. 
Děs. Říkám, člověče, vždyť já už taky nejsem žádný 
hoch, ale snažím se. Pak se vracím, dívám se ještě 
jednou a otráveně jdu dál. V tom skle, že bych to byl 
já?“ (Květ magnolie, s. 112). 
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Kapitoly o krvácejícím jablku však nejsou žádnou 
bolestínskou obžalobou nelehkého lidského údělu      
a Vávrovy postavy a jejich příběhy přinášejí množství 
důkazů svědčících o tom, že ani s přibývajícími roky 
nepřestává být život vzácným a opojným darem, 
vždyť člověku se stále může poštěstit nalézt lásku, 
spatřit krásu – anebo o tom alespoň svobodně snít, 
koneckonců „ve snech, ve snech se plní všechna 
přání“ (Slunce na WC, s. 41). Vávrovy básnické prózy 
jsou určeny především čtenářům majícím blízko          
k  surrealismu   a  upřednostňujícím   abstraktní  obraz 

před realistickou malbou. Protože však autor neváhal 
vložit do svých textů notný kus sebe sama, hojné 
zlomky vlastního života minulého i přítomného, lze 
jeho nejnovější knihu číst i způsobem o něco 
prozaičtějším, avšak neméně poutavým – jako vzácně 
otevřenou zpověď nevšedního umělce a především 
velkého člověka, který na rozdíl od mnohých z nás již 
pochopil, že „čas čekání pod tajícím ledovcem je 
nejistý“ (Světlo pustiny, s. 31).    
 

–pn–

Do sklepa za mladším 
undergroundem 
Je tomu nedávno, co jsme snědli vánoční kapry           
a rozbalili nějaké ty dárky. Já jsem kromě již tradičních 
tzv. měkkých dárků pod vánočním stromkem nalezl 
knihu se zajímavým názvem U nás ve sklepě, kterou na 
podzim loňského roku vydala Revolver Revue. Jedná se  
o „antologii poesie druhé generace undergroundu“, 
tedy knihu mapující básnickou tvorbu autorů, kteří 
navázali na tzv. první generaci undergroundu, 
reprezentovanou Plastiky, Ivanem Martinem Jirousem, 
Pavlem Zajíčkem aj. Kniha obsahuje básnické texty 
dvanácti básníků, a to jak literátů dnes poměrně 
známých širší veřejnosti, tak i autorů, kteří se dnes již 
literární tvorbě věnují spíše okrajově. Mezi 
zastoupenými básníky nechybí J. H. Krchovský, 
Jáchym Topol, Ewald Murrer, Petr Placák, Vít 
Kremlička, Filip Topol, Anna Wágnerová, Tony 
Ducháček či Luďek Marks.  
 

 

A protože underground není jen o hudbě a literatuře, 
tak básnické a písňové texty doplňují též ukázky 
výtvarných děl a uměleckých fotografií z daného 
období, jejichž autoři jsou rovněž nějakým způsobem 
spojeni s undergroundem – jmenujme například 
fotografy Ludvíka Hradílka, Petra Kubína, Gabinu, 
Ondřeje Němce, nebo vytvarníky Libora Krejcara, 
Davida Němce, Pavla Reisenaura či Viktora Karlíka. 
Kniha obsahuje také profily umělců, rozhovory           
a doprovodné texty, kterými ji opatřili Viktor Karlík    
s Markem Vajchrem. 
 
Podle mého názoru se jedná o velmi zdařilou 
publikaci, která zasvěceně a citlivě mapuje tvorbu 
jedné generace tehdy začínajících umělců a neměla by 
v žádném případě chybět v knihovně příznivců 
undergroundu, ba ani milovníků dobré poezie  
a kvalitního umění vůbec. Velice kladně hodnotím       
i celkové zpracování knihy tištěné na křídovém papíře. 
Ano, takhle nějak by měl reprezentativní výbor tvorby 
vypadat.  
 
Další Velký večer Revolver Revue se bude konat právě 
u příležitosti vydání knihy U nás ve sklepě, a to v sobotu 
8. února 2014 od 19 hodin v pražském Café Neustadt 
(Novoměstská radnice). Na akci budou číst svou 
poezii autoři zastoupení v antologii a kromě toho zde 
vystoupí hudební skupiny Garage, ECHT! a KRCH-
OFF Band. 
 

Richard Hrob



 

 Racek není jenom pták 
Jakob van Hoddis: Světazmar 
překlad Zlata Kufnerová, HH, Jinočany, 2013, 1. vydání, 192 stran 

Zlata Kufnerová se rozhodla českému publiku poprvé 
komplexněji představit významného básníka 
německojazyčného expresionismu, Jakoba von 
Hoddise (1887–1942), což je jistě obdivuhodný počin. 
Její snahu dokonce podpořily dvě významné instituce, 
Česko-německý fond budoucnosti (Deutsch-
Tschechischer Zukunftsfond) a Nadace Český literární 
fond. Otázkou tedy zůstává, proč překladatelka, 
potažmo nakladatel nevěnovali knize nazvané 
Světazmar  větší péči. 
 

 
 
Jakob von Hoddis, vlastním jménem Hans Davidsohn, 
se narodil do zámožné rodiny berlínského lékaře         
a tvrdí se, že jeho dráhu určovaly dvě skutečnosti: 
přílišná péče rodičů a na sklonku dospívání 
propuknuvší schizofrenie. Od roku 1914 pobýval 
především v ústavech pro duševně choré. Když se 
Hitler ujal roku 1933 moci, uprchly jeho dvě sestry 
s rodinami a Hoddisovou matkou do Palestiny. 
Hoddis od té doby pobýval v psychiatrické léčebně, 
jejíž chovanci byli roku 1942 deportováni do Lublinu  
a následně zavražděni nejspíše v koncentračním táboře 
Sobibór. Spolu s Georgem Traklem a Georgem 
Heymem je považován za typického představitele 
německojazyčného expresionismu. 
 
Za svého života vydal Hoddis jen jednu sbírku –
Weltende  (Světazmar, 1918),  jinak publikoval především 

časopisecky (časopisy Der Sturm, Die Aktion), byl 
zastoupen také v expresionistickém sborníku 
Menscheitsdämmerung (Soumrak lidstva; ed. Kurt Pinthus, 
1920). Jeho dílo (včetně básní z pozůstalosti, krátkých 
próz a dopisů) vycházelo posmrtně v různých edicích, 
poslední a nejreprezentativnější, tj. důsledně edičně 
zpracované a okomentované vydání vyšlo roku 2007 
péči editorky Reginy Nörtemannové. Česky byly 
doposud vydány jen ukázky z Jakoba van Hoddise,     
a to především ve dvou antologiích věnovaných 
německojazyčnému expresionismu: Haló, je tady vichr, 
vichřice! (ed. Ludvík Kundera, 1969) a Držíce v drzých 
držkách cigarety (ed. Radek Malý, 2007). 
 
A právě kvůli tomu, že je překlad Zlaty Kufnerové 
vlastně prvním větším seznámením českého čtenáře 
s Hoddisovým dílem, by bylo přinejmenším pěkné, 
kdyby se jednalo o edičně důsledně připravené 
čtenářské vydání. Překladatelka sice respektuje dělení 
knihy na básně vydané za Hoddisova života                
a posmrtně, podobně postupuje i při překladu 
prozaických textů, toto se však čtenář nedozví, neboť 
Kufnerová jednotlivé části knihy označuje verši 
z básní, jakákoli alespoň přibližná datace chybí. Použití 
názvu jediné Hoddisovy sbírky pro označení výboru   
z autorova souborného díla – Světazmar – je 
přinejmenším zavádějící. 
 
Další neznámou je výběr textů pro překlad, resp. jejich 
řazení. Nörtemannová říká, že do edice zařazuje 
všechny průkazně Hoddisovy texty a že – kromě textů 
vydaných za života, resp. dopisů – rezignuje na jejich 
chronologické řazení, které není možné rekonstruovat. 
Toho se Kufnerová víceméně drží, neposkytuje však 
žádné vysvětlení pro výběr básní zařazených do 
výboru. Bez odůvodnění zůstává i pro to, že jsou 
z básnických cyklů některé básně vypuštěny, jiné jsou 
kráceny. Podobně nelogicky vypouští i některé prózy 
či dopisy. 
 
To vše by bylo legitimní, pokud by kniha 
neobsahovala ediční poznámku, jež uvádí pouze to, 
z kterého vydání překlady vycházejí, což je informace 
v zásadě redundantní, neboť existuje-li souborné dílo, 
dá se předpokládá, že překladatel  vychází právě z něj. 
Podobně zarážející je skutečnost, že Kufnerová 
přejímá některé editorské značky a poznámky, které se 
objevují  v edici  z roku 2007, ale  neupozorňuje  na ně
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čtenáře (toto se týká obsahu některých závorek, popř. 
užití kurzívy). Jaksi polovičatě je zpracován také 
poznámkový aparát. Výboru se pravděpodobně 
nedostalo ani dostatečné pozornosti redaktora. Jak 
jinak si vysvětlit, že v textech o antisemitismu není 
sjednocen pravopis slova žid a Žid? Anebo že některé 
dopisy vznikly v městě Paris a další v Paříži? 
 
Aby čtenář nemluvící německy mohl plnohodnotně 
vnímat Hoddisovo dílo, potřebuje spolehlivého 
průvodce, který je ochoten podřídit se dobově 
převažující tradici překladu. Zdá se však, že se 
Kufnerová cítí spíše jako básnířka než jako 
překladatelka, a tak mnohdy interpretuje víc, než by si 
snad texty zasloužily, jindy naopak vypouští slova 
zdánlivě nepodstatná (nejčastěji přívlastky), popřípadě 
nivelizuje (například když slovo Möwe – racek – 
překládá jako pták). Podřizuje se formě. Oproti tomu 
některé překlady působí spíše jako podstročniky, které 
čtenáře sice skvěle obeznámí s obsahem díla, 
opomenou však jeho další estetické kvality.   
 
Známý bonmot tvrdí, že „překlad je jako žena: buď je 
krásný, nebo věrný“. Ale snahou každého překladatele 
by mělo být obsáhnout obé. A právě zde zůstává 
Kufnerová u mnoha svých překladů stát jaksi na půli 
cesty. Je bezpochyby těžké překládat básně, které 
vznikají v době rozpadu hodnot, struktur, gramatiky,  
a tedy i vázaného verše – ten není v Hoddisových 
básních dogmatický, spíše jen častý, občas z jeho básní 
mizí dokonce i rytmus… Stále je v nich však přítomný 
onen pro expresionismus typický škleb, jemný 
sarkasmus a ironie, výsměch.   
 

Hoddisovo dílo je rozhrkané, nejednotné, někdy bez 
pointy, ale překladatelka se často snaží najít řád            
i v těch básních, kde není, jejich obsah podřizuje 
formě, čímž se dostává do rozporu s tím, o co 
expresionismus usiloval. Pokud Hoddis zrušil             
u některých básní klasickou syntagmatickou výstavbu 
vět a pohrdnul gramatikou, neměla by mu ji 
překladatelka vylepšovat. Další z klasických 
překladatelských pouček říká, že překlad by měl být 
natolik volný, aby byl věrný ale – odpovídá tomuto       
i libovolné zaměňování řečnických otázek za zvolání   
a naopak?  
 
Pro čtenáře, který nevládne němčinou, budou překlady 
Zlaty Kufnerové dozajista vítanou pomocí. Velmi 
inspirativní jsou i prozaické texty a dopisy, s nimiž 
nemělo české publikum možnost seznámit se ani 
v žádné z výše jmenovaných antologií expresionismu. 
Kufnerové Světazmar obsahuje mnoho zdařilých 
překladů, navíc expresionismus jako výraz doby 
bilancující na hranice je na začátku 21. století jistě 
velmi aktuální. Nic z toho však nevysvětluje, proč 
kniha neprošla důslednější redakcí. Je to škoda             
i z důvodů čistě pragmatických: vydání knihy bylo 
podpořeno dotacemi dvou významných fondů, což 
mimo jiné znamená, že na nové překlady Hoddise si 
dozajista ještě nějakou dobu počkáme.  
 

Eva Marková
 

Studentka komparatistiky, absolventka bakalářského studia 
oborů bohemistika a translatologie se zaměřením na němčinu.

 

Zadáno pro Nezvala 
Vítězslav Nezval – život a dílo 
1. 11. 2013 – 30. 3. 2014 / Památník písemnictví na Moravě 

 

Zimní období bylo v Památníku písemnictví na 
Moravě vždy díky jeho umístění v konventních 
chodbách rajhradského benediktinského kláštera,        
a tedy nízkým teplotám, nepříjemné nejen pro 
návštěvníky, kurátory výstav, ale i pro případné 
vystavované exponáty. Na podzim loňského roku 
otevřel Památník novou část prohlídkové trasy, a to 
v zrestaurované části prelatury. Muzeum tak získalo 
nové výstavní prostory, opravdu reprezentativní     
a skýtající ještě jednu podstatnou výhodu – jsou 
vytápěné. V nejkrásnější a největší místnosti, letním 
refektáři, si do konce března mohou návštěvníci 
prohlédnout  výstavu   věnovanou  výrazné  osobnosti 

 

české kultury první poloviny 20. století, ztělesňující 
v české poezii dva nepřehlédnutelné a podstatné 
meziválečné směry, poetismus a surrealismus. Tou 
osobností je Vítězslav Nezval (1900–1958).  
 
Výstava sleduje nejen moravské kořeny tohoto autora, 
který se narodil se v Biskoupkách u Moravského 
Krumlova, rostl v Šamíkovicích a Dalešicích, 
gymnaziální léta trávil v Třebíči. Jednotlivé významné 
milníky jeho života nalezne návštěvník přehledně        
a chronologicky seřazené v podrobném kalendáriu 
doplněném kontextem historických, především 
literárních a kulturních událostí.  
 



 

 

Půlnoční expres                                                 II / MMXIV                                                        strana XXIX

 
V samém úvodu výstavy je možné obdivovat 
Nezvalovu bustu z dílny Vladimíra Preclíka. Ovšem    
v samotném centru celé expozice stojí zátiší vytvořené 
na základě citátu zakladatele surrealismu, s nímž se 
Nezval osobně stýkal, André Bretona, „náhodné 
setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole“. 
Nezval nebyl zdaleka pouze básníkem, svůj talent 
zasvětil také dramatu, próze a esejistické tvorbě. 
Výstava představuje většinu jeho knih, především 
prvních vydání, jejichž počet se blíží číslu sedmdesát.
Z vlastních sbírek ukazuje Památník výtisky osobně 
věnované Nezvalem Bohuslavu Plevovi. Nechybí ani 
spisovatelův psací stroj značky Corona. Tímto však 
zdaleka není vyčerpán výčet polibků, jimiž ho múzy 
obdařily. A právě obraz komplexnosti Nezvalovy 
osobnosti se autoři dočasné expozice rozhodli nastínit.
 

 
 
Především v období okupace se Nezval věnoval 
výtvarné tvorbě. Množství z jeho výtvarných počinů 
ukazuje oddělená paneláž, v níž lze nalézt obrazy 
s názvy jako Krajina, Náves, Akt ženy, Náměstí, Figuríny, 
Ve staré cukrárně, Zátiší nebo Fáfinka. Lze v nich 
vypozorovat nejen zvládnutí jednotlivých výtvarných 
technik, ale také vliv uměleckých vzorů. Návštěvníky 
jistě zaujme zapůjčený Nezvalův osobní kufřík 
s výtvarnými potřebami. Autoři také poukazují na jeho 
teoretický   zájem  o  výtvarné  umění,  napsal  několik 

studií (mj. Antonín Slavíček, 1952), nebo na spolupráci 
s malířem Františkem Tichým zaměřenou na prostředí 
cirkusové a varietní.  
 
Velmi podstatnou úlohu v básníkově životě sehrála 
hudba. Už jako malý chlapec, syn venkovského učitele, 
se učil hrát na klavír. Hrál i na harmoniku. V textech 
se dočteme o pravidelném muzicírování s  Jiřím 
Wolkrem, na čtyři ruce, u Karla Teigeho. Energický 
Vítězslav Nezval zkoušel trpělivost svého méně 
temperamentního kamaráda, při hře byl vždy dva takty 
napřed. S hudbou jsou neodmyslitelně spojené jeho 
texty, které inspirovaly řadu hudebních skladatelů, 
např. E. F. Buriana (ten básníka učil kompozici           
a jazzbandu), Jaroslava Ježka ad. Sám Nezval se však 
uplatnil také jako autor hudby. Ukázky z hudebních 
děl jsou také k dispozici. 
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Nezval měl blízko k divadlu, odtud je jen krůček 
k filmu.  Jednu dobu byl zaměstnán dokonce jako 
filmový tvůrčí pracovník. Nejen známým a přátelům 
z filmového průmyslu se autoři věnují; dávají prostor   
i vzpomínkám Nezvalových přátel, mezi něž patřili    
J. Wolker, Toyen, J. Mahen, K. Biebel, J. V. Pleva, K. 
Teige ad. Zmapovány jsou i veškeré adresy, na které 
k němu přátelé a známí mohli v Praze docházet 
(celkem sedmnáct míst).      
 
Pozornost je samozřejmě upřena též k rodinným 
vazbám a vztahům milostným. Vedle celoživotního 
pouta k manželce Františce Řepové (zvané Fáfinka) 
byl Nezval uchvácen a inspirován půvaby dalších žen, 
často osobností z uměleckého světa (herečka Lily 
Hodáčová, primabalerína Zora Šemberová, scénáristka 
a režisérka Zdena Smolová alias Zet Molas). Nemalý 
prostor  je  věnován  rovněž   jeho  zájmu  o astrologii 
 

(v kapse nosíval horoskop, na prstě prsten s jedem). 
Sám hádal z ruky, používal křišťálovou kouli, 
navštěvoval jasnovidky. Údajně dokázal předpovědět 
svou vlastní smrt… 
 
To vše a mnohem víc se dovíte na výstavě, která 
vznikla společným úsilím začínající kurátorky Kristýny 
Cimalové a dnes již bývalého vedoucího Památníku 
Vojena Drlíka. Snad jediné, co by návštěvníkům 
mohlo chybět, je absence originálních rukopisů. Jinak 
ovšem vytvořili zajímavý, obdivuhodně kompaktní 
projekt, jehož velkou předností je i atraktivní výtvarné 
zpracování.  
 

Romana Macháčková
 

Autorka působí v Moravské zemské knihovně v Brně 
na úseku vědy a výzkumu.

 

Hommage á Jan Palach 
Není možné vyslovit jméno Jan Palach a zůstat 
lhostejný k individuální oběti mladého člověka, jehož 
čin se stal symbolem obhajoby vnitřní svobody           
a národní cti. Individuální oběť Jana Palacha 
nenechala lhostejným řadu spisovatelů a intelektuálů 
celého kulturního světa. Stala se také motivem ve 
struktuře básní autorů polského jazyka, vždyť dosah 
Palachova činu je univerzální a dodnes znepokojující. 
Dne 16. ledna 2014 uplynulo pětačtyřicet let od 
sebeupálení Jana Palacha. V onom intervalu vydala 
polská poezie několik pozoruhodných pokusů            
o vypořádání se s výkřikem, jehož ozvěna se k našim 
uším bude neustále vracet. 
 

 
 
Překlady z polské poezie, které zde přinášíme, jsou 
jenom výběrem z toho, co v Polsku na dané téma 
vzniklo. Do výběru byli zařazeni autoři z Polska spolu 
s autory polského jazyka trvale žijícími v České 
republice. K nim překladatel záměrně přiřadil Óndru 
Łysohorského, který psal v tzv. laštině, v uměle 
vytvořeném, polštině se blížícím spisovném jazyce. 

JERZY KRONHOLD: BYLA ZIMA 
 
Když se upálil Jan Palach 
byla zima kocovina po ruských tancích 
davy na Václavském náměstí 
květiny 
hodně květin 
napsal jsem ve spěchu  
vroucí báseň 
jako bych chtěl přilít 
olej do ohně 
utrhnout lístek světla 
ze živého lusku pochodně 
pak jsem ho přečetl 
ve studentském klubu 
za přítomnosti 
sedmi básníků 
čtyř hasicích přístrojů 
a jedné paní profesorky 
zamilované do Wierzyńského 
nevědomky 
udělal určitý dojem 
na fízly 
a fanynky 
avšak upřímně 
řečeno nepříliš 
velký 
byla zima 
 

JERZY KRONHOLD
(*1946), BÁSNÍK, 

KULTURNÍ PRACOVNÍK, 
DIVADELNÍ REŽISÉR, 

DIPLOMAT. PATŘIL DO 
BÁSNICKÉHO HNUTÍ 

NOVÁ VLNA V KRAKOVĚ 
A V LETECH 1968–1975 
BYL ČLENEM BÁSNICKÉ 
SKUPINY TERAZ (TEĎ). 

PRACOVAL JAKO REŽISÉR
VE SLEZSKÉM DIVADLE 

STANISŁAWA 
WYSPIAŃSKÉHO 

V KATOVICÍCH. V R. 1989 
SPOLUZAKLADATEL

POLSKO-ČESKO-
SLOVENSKÉ SOLIDARITY. 

BYL ORGANIZÁTOREM
PRVNÍHO ROČNÍKU 
MEZINÁRODNÍHO

DIVADELNÍHO FESTIVALU 
„NA HRANICI“

V POLSKÉM TĚŠÍNĚ 
(DNEŠNÍ NÁZEV 

FESTIVALU „BEZ 
HRANIC“).
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TADEUSZ KIJONKA: POCHODEŇ 
 
...Ale na koho čekám, že dávám pozor 
Na tomto místě opatrně po léta míjeném. 
Vždyť nejsem s nikým domluven – ostatně 
Kdo určuje setkání sám se sebou, aby čekal 
Hodinu na sebe beze smyslu, tak tedy nevím 
Co mě drží na tomto místě, že nemohu odejít 
Od masivu pomníku patrona království 
Na mohutném oři v pozici vítěze. 
Všeho je tu nadmíru: král Václav a kůň... 
 
No právě, ty komplexy zakrnělých národů 
Okleštěných v hranicích bez úniku, jak socha 
Přikovaná k soklu do čtyřstěnu postav 
Svatých z rodu té země. Jenže copak se někdo přidá 
V tomto místě české pýchy – na koho tady čekám? 
 
Drobné drápky deště se vpíjejí do tváře, 
Jako bych se ztratil v sítech drátěné pasti 
A nemohl se dostat ven, ačkoliv se celý třesu, 
Protože podzim už proniká do morku kostí a chlad dělá své – 
Takže na koho čekám?... 
 
Z obou stran hlavní třídy 
V černých deskách žuly se utápějí reflektory 
Ženoucích se aut v explozi lamp a neonů 
Výstavní metropole. To město umí 
Jíst, pít jako málo které – syté, ale studené, 
Bloudí s odulou tváří mezi lacinými lesky 
V labyrintech pasáží a počítá, přepočítává 
Všechno na kouzlo koruny... 
 
Copak si nikdo nepamatuje 
Toho chlapce, který stanul jako ohnivý sloup, 
Aby při obětním výkřiku vzplanul v jejich jménu – 
Také těch, co obezřetně odvrátili hlavy, 
Aby nemuseli svědčit – ale jestli zapomenout... 
 
Jan Palach – najednou mi někdo říká mým hlasem, 
Tedy opakuji bezděčně: Jan Palach, neboť vidím 
Jak v perspektivě náměstí a stěně soklu 
Topí se hlouběji a hlouběji poslední pochodeň. 
 
(Praha, říjen 1976) 
 

 
 
TADEUSZ KIJONKA (*1936), ŽIJE V KATOVICÍCH. BÁSNÍK, PUBLICISTA, 
KRITIK, VYDAVATEL, AUTOR SCÉNICKÝCH DĚL. BÁSEŇ POCHODEŇ POCHÁZÍ 
ZE SBÍRKY ECHA (OZVĚNY, 1992). 

WŁADYSŁAW SIKORA: ***  
 
(PAMÁTCE JANA PALACHA) 
 
Zůstal už jenom plamen bez naděje? 
Avšak byl darem onen svět bez poskvrnění, 
do kůže vtištěny cenzurované děje. 
 
Čím více slov, tím méně sdělení? 
A už jenom čekat, než mladí přejmou 
zaběhnuté koleje myšlení. 
 
Zůstal už jenom výkřik oděný v červeň? 
Svědomí generace zasypané kamením 
vplétat do dne – nerv s nervem!... 
 
(leden 1969) 
 
WŁADYSŁAW SIKORA (*1933), BÁSNÍK, FEJETONISTA, 
LITERÁRNÍ KRITIK, EDITOR, REDAKTOR, ŽIJE               
V ČESKÉM TĚŠÍNĚ. BÁSEŇ VĚNOVANÁ PAMÁTCE JANA 
PALACHA POCHÁZÍ ZE SBÍRKY TERCYNY (TERCÍNY, 
1992). 
 
 
 
 
 
 
 
WILHELM PRZECZEK: ZÁPALNÁ OBĚŤ 
SRDCE 
 
(PAMÁTCE JANA PALACHA) 
 
Srdce horoucího nadšení 
Spálilo plavé mládí – 
Růženec skutečností je nesmírně jednoduchý: 
„Víra, naděje a láska.“ 
 
Myšlenky před zrcadly faktů 
Padly pokorně na kolena – 
Ponurý klid němých svědků 
Popel předurčení... 
 
(Głos Ludu, roč. 25, č. 9, 21. ledna 1969       
v Ostravě) 
 
WILHELM PRZECZEK (1936–2006), BÁSNÍK, PROZAIK, 
REDAKTOR, PUBLICISTA, PŘEKLADATEL. DEBUTOVAL            
V GENERAČNÍM ALMANACHU PIERWSZY LOT (PRVNÍ 
ROZLET, 1959). ZA DOBY TZV. NORMALIZACE MĚL 
ZÁKAZ PUBLIKOVÁNÍ  V ČESKOSLOVENSKU. LAUREÁT 
MNOHA LITERÁRNÍCH CEN          V POLSKU A NĚKOLIKA 
LITERÁRNÍCH CEN V ČR. V ČESKÉM PŘEKLADU 
JINDŘICHA ZOGATY VYŠLA SBÍRKA PŘÍLIŠ POZDNÍ 
MILENEC (1999). ČESKÉ VÝBORY Z PRZECZKOVY 
POEZIE VYŠLY POD TITULEM PROMLČENÝ POČET ŠTĚSTÍ 
(1991) A INTIMNÍ BEDEKR (1998).  
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ÓNDRA ŁYSOHORSKY: BALADA O STUDENTU              
A KACÍŘI JANU PALACHOVI 
 
Hořící člověk 
běží po Praze. 
Dnešní kacíři nemají rádi 
dlouhou cestu do Kostnice. 
Praha, město schizmatu, 
se stalo městem koncilu svědomí. 
Mrtvý student filozofie 
pověděl o tom víc 
než debaty stranických sekretariátů a parlamentu, 
co dnes už leží na smetišti dějin 
a hoří v žáru plamene lidského sloupu, 
který bude běžet po Praze 
až do konce historie města krví, požáry přesyceného, 
ve kterém Jan Hus zbytečně káže 
už víc jak pět set roků: 
„Kdo neslouží pravdě, svědomí, lidskosti, 
ztrácí svou moc.“ 
Jenom jeden rozuměl věčnému kacíři: 
pražský student, kterého včera žádný neznal 
a kterého dnes zná celý svět. 
Začal okamžitě. A na věky. 
S hledáním pravdy. Kacíř. Hrdina. 
 
(19. 1. 1969) 
 
ÓNDRA ŁYSOHORSKY (VL. JM. ERVÍN GOJ, 1905–1989), 
BILINGVNÍ, REVOLUČNĚ ORIENTOVANÝ BÁSNÍK, JENŽ PSAL 
PÍŠÍCÍ TZV. LAŠTINOU, LITERÁRNÍM JAZYKEM VYTVOŘENÝM JÍM 
SAMÝM NA ZÁKLADĚ HORNOOSTRAVSKÉHO NÁŘEČÍ. BÁSEŇ 
BALADA O STUDENTU A KACÍŘI JANU PALACHOVI BYLA 
UVEŘEJNĚNA V PUBLIKACI VÝBOR Z POEZIE ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO (S NĚMECKÝMI A RUSKÝMI PŘEKLADY) (1995). 
 

 

BOHDAN URBANKOWSKI: PAMÁTCE JANA PALACHA
 
Plamen rozerval hruď – vzápětí krvavou košilí 
vyšlehl ústy – výkřik tak děsivý, až němý 
a dav mlčky ucouvl. A jenom kameny 
natahující se ke krvi zpod asfaltu, zpod země 
jako ruce utonulých – chtěly svým chladem 
ukonejšit chlapcovo tělo přeměněné v oheň. 
 
Svět mlčel. Je však možné žít ve světě, z něhož 
jako kyslík byl vypumpován hlas lidí, zvuk zvonů 
ve světě, nad nímž se nebe jako kouř rozptyluje 
a jenom – v srdci světa – hoří živý člověk 
zbytečně hoří... 
 
Na ulice Prahy 
vyrážejí trestné oddíly, orchestr trestné armády 
víření bubnů, skřehot fanfár, štěkání trumpet 
zkrvavenými pěstmi hrozí prapory 
z tribun a novin chlístá už dobrá novina 
slizem pokrývá žhnoucí tělo 
slizem do úst – ať mlčí – vždyť on již zemřel! 
slizem do planoucích očí – ať zhasnou, opovážlivé 
není oheň, není krev – chrchel, chrchel, chrchel. 
 
Skončilo šílenství. Svět byl znormalizován 
víme vše co třeba – abychom žili pokorně 
jak červ v mase – v tkáni živé země 
na ostrý zvuk muziky reagovat tancem 
na posvícení baterkou do očí vydávat vzdechy 
volat hurá, házet květiny – už v blízkosti mdlobám 
hledíme do očí moci. A sádlo rozkoše loajálně 
nám stéká po nohách, když zamrká fízl. 
 
Jsme tišší. Uprostřed lepkavé hudby 
jako by po stěně akvária bílá tvář kněze 
stéká přes skleněnou obrazovku, jeho bílé ruce 
rozbíjí sklo, rostou směrem k tvému obličeji! 
– tentokrát pouze kvůli tomu, aby požehnat, 
by nacpat nám do úst jakoby svaté přijímání 
bílý oplatek lži. Buben hluše duní. 
 
 
 
 
 
 
 
BOHDAN URBANKOWSKI (*1943), BÁSNÍK, DRAMATIK, FILOZOF, 
AUTOR MONOGRAFIE O DOSTOJEVSKÉM A PIŁSUDSKÉM, AUTOR 
SYNTÉZ POLSKÉ NÁRODNÍ FILOZOFIE MYŚL ROMANTYCZNA 
(ROMANTICKÉ MYŠLENÍ, 1979) A ABSURD – IRONIA – CZYN 
(ABSURDITA – IRONIE – ČIN, 1981) A ESEJÍ O LITERATUŘE 
OBDOBÍ STALINISMU. AKTIVNĚ SE ÚČASTNIL DISIDENTSKÉHO 
HNUTÍ A ORGANIZOVAL SAMIZDATOVÁ NAKLADATELSTVÍ   
A ČASOPISY. BÁSEŇ PAMÁTCE JANA PALACHA POCHÁZÍ 
Z ANTOLOGIE KONFEDERACJA NOWEGO ROMANTYZMU (1993). 
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PIOTR RAKOWSKI: BARIKÁDA KTERÁ SE NEVZDALA 
 
byli jsme současní a nikoliv básnicky zaangažovaní v boji 
na straně pravdy zotročených a nikoliv na straně lži 
nevolníků systému jeho struktur bezpráví násilí a zločinu 
servilismu zjevného posměchu z našich svatostí 
 
naše mladá citlivost a náš smysl negace 
probudily vědomí vrstevníků vytvořily 
generaci nepokorných avšak jistý druh samoty 
v nás zůstal nedotčen 
 
to bylo osamocení krve barikáda pravdy  
v ochranných barvách mládí 
milost a trest našeho života 
za snění o svobodě plné až k hranicím přesycení 
to byla samota nositelů ohně nesouhlasu se světem 
jaký byl 
to byla samota negace vlády nad právem 
 
byli jsme sami v našem boji 
a naše vědomí vlastní samoty 
existuje v každém kořenu života generace 
která nebyla a která není 
 
hynuli jsme v oficiálním literárním životě 
bráníce naši barikádu svobody 
našeho společného domova naděje 
který se už dávno rozsypal 
 
za tu suť 
jenom jeden z naší generace 
dal své živé tělo 
jako Jana Palach – hořící dvounohá pochodeň 
 
PIOTR RAKOWSKI (VL. JM. PIOTR GOLDMANN-REINHARDT, *1951), 
BÁSNÍK, NOVINÁŘ, LITERÁRNÍ KRITIK. DEBUTOVAL SAMOSTATNĚ V 
ROCE 1976 V TÝDENÍKU ITD A V MĚSÍČNÍKU NOWY WYRAZ. V ROCE 
1979 BYL VYHOZEN Z REDAKCE ČTRNÁCTIDENÍKU STUDENT V 
KRAKOVĚ ZA „POLITICKÝ REVIZIONISMUS“. V ROCE 1993 BYL 
DISCIPLINÁRNĚ POTRESTÁN VYHAZOVEM Z KATOVICKÉHO TÝDENÍKU 
KATOLIK ZA „IDEOVOU NEPŘIZPŮSOBIVOST A NESUBORDINACI“. 
SPOLUPRACOVNÍK VARŠAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍKU DOS JIDISZE WORT 
– SŁOWO ŻYDOWSKIE. PŘELOŽENÁ BÁSEŇ POCHÁZÍ ZE SBÍRKY PO 
STRONIE UMARŁYCH (NA STRANĚ ZEMŘELÝCH, 1994). 
 
 

PŘIPRAVIL A PŘELOŽIL LIBOR MARTINEK

Autor je literární vědec, spisovatel a překladatel.

ZDZISŁAWA JASKULSKA-KACZMAREK: 
FÉNIX 
 
PAMÁTCE RYSZARDA SIWIECE A JANA PALACHA 
 
Léto dohasínalo – 
na stadionu taneční kruh 
dožínkové věnce 
chléb a sůl 
bílo-rudé prapory 
zahleděné do září 
 
Mezi tisícem lhostejných 
zbabělých 
nebo hluchých? 
Hořící Pták na křídlech ohně 
sám vzlétl k nebi 
- Slyšeli jste ten křik? 
Na Václavském náměstí v Praze 
Žár-Pták ho opakoval 
a tažní jeřábi mrakům podali o tom zprávu 
 
Jako Fénix 
se vrátil z nepaměti – 
hořké ovoce naděje 
z temné hlubiny mlčení 
 
ZDZISŁAWA JASKULSKA-KACZMAREK (*1943) 
 ABSOLVENTKA POLONISTICKÝCH STUDIÍ NA UNIVERZITĚ 
MIKULÁŠE KOPERNÍKA V TORUNI, PRACUJE JAKO 
UČITELKA V NOWYM TOMYŚLU. PŘELOŽENÁ BÁSEŇ 
POCHÁZÍ ZE SBÍRKY JAK NAJDALEJ OD SIEBIE (CO 
NEJDÁLE OD SEBE, 1999). 
 

 



 

 Záhada mechanického mozku 
Gisèle Prassinos: Tvář s lehkým záchvěvem trápení 
překlad Jana Podhorská, RUBATO, Praha, 2013, 1. vydání, 148 stran 

„Ale imaginární cestování i sbírky zvířat ji rychle 
omrzely. Přestalo ji bavit podvádět svého vážného 
manžela a už jí ani nevyhovovala natolik omezená 
svoboda. Tehdy zatoužila po jiné věci, po něčem 
novém.“ 
 
Patříte mezi ty, jež baví vymýšlet nesmysly pro 
pobavení druhých? Nestačí vám rozveselovat jen úzký 
okruh známých? Je řada lidí, kteří se snaží svým 
výmyslům dát „hlubší smysl“. Tak vzniklo například 
muzeum nesmyslů v  rakouské vesnici 
Herrnbaumgarten, zábavné hlavně díky nadšencům, 
kteří v něm provází, ale také velmi inspirující v tom, 
kam až smysl pro nonsens může zajít. Také na poli 
literatury se setkáváme s nonsensovým humorem. 
V tomto smyslu si se svými texty pohrává          
i francouzská spisovatelka Gisèle Prassinos (*1920). 
Narodila se v Istanbulu, ale rodiče emigrovali do 
Francie, když jí byly dva roky. Za objevením jejího 
talentu stojí sám André Breton, který si povšiml jejích 
děl v době, kdy Gisèle bylo pouhých čtrnáct let. 
 
Spisovatelčina kniha Tvář s lehkým záchvěvem trápení byla 
v roce 2001, při svém druhém vydání, vyznamenána 
Velkou Poncettonovou cenou, kterou od roku 1970 
uděluje francouzská Společnost spisovatelů. Letos 
vyšla také v pražském nakladatelství RUBATO – 
pokud vás vedle fantazijních světů baví i detektivky, 
bude tato novinka na pultech českých knihkupectví 
váš šálek kávy. Jedná se o útlý svazek s velmi decentní 
a vkusnou obálkou, při jejíž tvorbě bylo využito 
automatické kresby mechanického mozku. Právě ten 
stojí v centru veškerého dění napínavého, fantazijního 
příběhu. Umělým mozkem je vybaven jistý vědec: 
„Mozek tohoto muže vypadal jako deset spojených 
ciferníků od hodinek. Ozubená soukolí, válečky, 
pružiny, kotvy a maličké šroubky; rubíny, ciferník, 
bylo tu všechno zlatavě lesklé a zadržené v radostném 
pohybu. Dokonce byl slyšet i tikot, který předtím 
trochu tlumila zavřená dvířka.“ Tento napůl muž, 
napůl stroj se ožení s hlavní hrdinkou celého příběhu, 
dívkou Essentielle. Prapodivný pár. On stále studuje, 
hloubá a pro samé bádání zdánlivě nevnímá okolní 
svět. Ona se mu snaží přizpůsobit, a tak sedává hodiny 
po jeho boku a předstírá zájem o vědění. Ve 
skutečnosti se ovšem strašlivě nudí. Vede tedy  
vedlejší, tajný život.  A jednoho dne ji napadne utéct, 
oprostit se  od  tohoto  způsobu  života.  V okně  však 

zahlédne svého manžela, jak ji pozoruje. Jeho tvář 
s lehkým záchvěvem trápení najednou vůbec nepůsobí tak 
netečně, jak ji znala doposud. Vidí v ní zájem, obavy, 
něhu, lásku. Dívka od muže sice neuteče, ale vědcův 
mozek se po tomto, pro svého majitele 
traumatizujícím zážitku, porouchá. Místo jemného, 
decentního muže se vedle ženy ocitá osobnost zcela 
jiná – muž hrubý, s neustálou potřebou demolovat      
a vytvářet otvory ve stěnách obydlí. Essentielle 
vynakládá spoustu času na nalezení někoho, kdo by jí 
vrátil „ztraceného“ manžela. Avšak neúspěšně. 
Rozhodne se tedy zasvětit veškerý svůj čas studiu, aby 
ona sama mohla mechanický mozek opravit. Začne 
spolupracovat s mladým vědeckým asistentem, jehož 
k ní pojí milostné pouto. A právě jeho citů využívá 
kvůli uskutečnění cesty do Anglie. A tehdy vytváří pro 
obelhání asistenta, který by se neměl dovědět              
o manželství mezi ní a vědcem, neskutečnou historku. 
 

 
 

GISÈLE PRASSINOS 
 
Právě takové neskutečné historky a scény se na sebe 
následně řetězí. Vyplývají z ve skutečnosti velmi 
nepravděpodobných   setkání,  z  bláznivě  utkané  sítě
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spojnic mezi jednotlivými postavami. Autorka vytváří 
množství surrealistických obrazů a scén, nad jejichž 
absurdností čtenář žasne, neubrání se překvapení        
a výsměchu. Ale i přesto ho neopouští nutkavá touha 
číst dál. Skrze neskutečné, někdy syrové a snové 
události podniká s hlavní hrdinkou dobrodružnou 
cestu nejen za konstrukčními plány umělého mozku, 
ale také za původní identitou muže mechanickým 
mozkem vybaveného.  
 

GISÈLE PRASSINOS PŘEDČÍTÁ BÁSEŇ SKUPINĚ SURREALISTŮ 
ZLEVA: MARIO PRASSINOS, ANDRÉ BRETON, HENRI PARISOT, 

PAUL ELUARD, BENJAMIN PÉRET, RENÉ CHAR                        
(FOTO: MAN RAY, 1935) 

Kromě téměř detektivního pátrání po příbuzných 
„bývalého horníka“ se vine příběhem leitmotiv cesty 
směřující k vnitřnímu zrání hlavní hrdinky. Na 
počátku putování stojí znuděná žena, jejímž hlavním 
povahovým rysem je pasivita. Ztráta jistot ji vyburcuje 
k nadměrným výkonům. Nadšení ji však opouští právě 
ve chvíli, kdy se jí podaří mechanický mozek opravit   
a ona se opět shledává se svým mužem, vědcem. 
Okamžitě vedle něj upadá zpět do pasivity. Jenže již 
poznala nový svět, jiný způsob života. Od manžela 
utíká. Vrací se zpět do Francie, avšak touha rozluštit 
tajemství majitele mechanického mozku ji zavádí až do 
Ruska. Ocitá se tváří v tvář možnosti ztratit svou 
„nudnou jistotu“. 

Geniálně vystavěný příběh, v němž se stírají hranice 
mezi událostmi skutečnými a těmi ze světa fantazie, 
plný bláznivého humoru a propojování zdánlivě 
nesourodých věcí vás jistě okouzlí. Gisèle Prassinos 
bývá označovaná „Alenkou surrealistů“. Ač je u nás 
prozatím autorkou téměř neznámou, věřím, že si         
i mezi českými čtenáři získá zaslouženou pozornost. 

Romana Macháčková

Autorka působí v Moravské zemské knihovně v Brně na úseku 
vědy a výzkumu. 

 

Blízká setkání zvláštního 
druhu 
Olbram Zoubek 
29. 11. 2013 – 2. 3. 2014 / Jízdárna Pražského hradu 

 

Největší autorská retrospektivní výstava sochaře 
Olbrama Zoubka zahrnuje celkem 268 soch, 
komorních plastik a reliéfů. Olbram Zoubek je 
v poslední době velice žádaným autorem, jeho sochy 
zdobí veřejná prostranství, ale i interiéry nejrůznějších 
veřejných a soukromých budov. Mezi jeho 
nejvýznamnější díla můžeme zařadit pomník na 
pražském Újezdě věnovaný obětem komunismu, který 
vyvolal velice rozporuplné reakce a byl z části 
poškozen vandaly. Před rokem 1989 patřil mezi opory 
kulturní opozice. Do jeho generace patří jména jako 
Karel Nepraš, Stanislav Kolíbal či jeho první žena Eva 
Kmentová. Do povědomí širší veřejnosti se Zoubek 
zapsal odlitím posmrtné masky Jana Palacha a posléze 
vytvoření náhrobku,  který byl  umístěn na Olšanském 
 

 

hřbitově. V důsledku tohoto činu měl v 70. letech 
zákaz vystavování, proto se živil restaurováním. Dnes 
je známý především svými něžnými, štíhlými 
plastikami, které se sotva dotýkají země a tíhnou 
k nebi se vznešenými gesty. 
 
Výstavu uvádí socha, která je zde vystavena vůbec 
poprvé, jedná se o Zaslíbenou a pochází z letošního 
roku. Všechny figury stojí čelem k příchozímu a proti 
proudu času, tedy od nejnovějších až po ty nejstarší. 
Vůbec nejstarší dílo, které autor zahrnul do své 
expozice, je soška harmonikáře, kterou vytvořil ve 
svých 17 letech. S nadsázkou lze tedy říci, že výstava 
zahrnuje 70 let tvorby Olbrama Zoubka. Vyskytují se 
zde bájné  řecké postavy, pro které byla  inspirací  jeho
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první cesta do Řecka s Evou Kmentovou, dále jsou 
zde zastoupeni Keltové a také celá Olbramova rodina. 
Mezi tři nejoblíbenější sochy samotného autora patří 
Jan, pozlacená socha věnovaná na památku Jana 
Palacha, která má už zčásti setřené zlacení. Dále Ifigenie 
inspirovaná známou pověstí o králi Agamemnónovi    
a jeho ženě Klitayméistře. Zlatovlasou štíhlou figuru 
bájné dcery věnoval Václavu Havlovi, se kterým 
sochaře pojilo dlouholeté přátelství, proto figura na 
výstavě zastupuje tak významné místo. Třetí sochou je 
postava Občana, bronzová socha z Pomníku obětem 
komunismu, který se nachází na úpatí pražského 
Petřína. 
 

 
Mezi jeho oblíbené materiály patří hlavně cement, 
olov a bronz. Cementové sochy často ozvláštňoval 
zlacením. Jak sám autor tvrdí, baví ho spojovat 
pomíjivé hodnoty s těmi nadčasovými, teď právě tvoří 

především odléváním do bronzu. Přestože je 
moderním autorem, tvoří sochy podle tradičních
hodnot, proto některé z jeho figur upoutávají 
výraznou barevností, která byla v dřívějších dobách 
typická. Pochybnosti, které autor má, pak určují 
promačkaný povrch jeho soch. V celém jeho díle je 
znát velký vliv nové figurace, obzvláště pak 
inspirace Albertem Giacomettim. Celou instalaci 
sestavil Olbram Zoubek sám za pomoci své dcery 
Polany Bregantové, která se stala kurátorkou a jejíž 
příprava byla velice nákladná a trvala celý týden. 
Sám autor si zde mohl připomenout některé sochy, 
které od jejich prodeje nikdy neviděl. Takto 
pohromadě jsou poprvé a nejspíše také naposled. 
Většina jeho soch je umístěna v soukromých 
sbírkách, nebo jsou zastoupeny v nejrůznějších 
galeriích. 
 
Při návštěvě expozice má člověk pocit, že se ocitl mezi 
nadpozemskými bytostmi, které se vzájemné 
potkávají, zdraví se a hovoří spolu. Sochy jsou 
umístěny také ve venkovní část areálu a tak se interiér 
pomyslně propojuje s exteriérem.  Výstavu doplňuje 
video, ve kterém hovoří sochař o svém životě. Je 
skvělé, že se sám autor této výstavy dožil v pevném 
zdraví a může se z ní těšit stejně tak jako návštěvníci. 
 

Lucie Zemanová
 

Autorka je studentkou Interiérové tvorby 
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.
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Po stopách těch, kteří žili  
a spali před zrcadlem 
Karin Beckerová: Literární dandysmus 19. století ve Francii 
překlad Alena Lhotová, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2013, 1. vydání, 160 stran 

Název knihy německé romanistky Karin Beckerové 
Literární dandysmus 19. století ve Francii shledá její čtenář 
nepochybně trochu zavádějícím. Narazíme zde totiž    
i na několik Angličanů, a co je hlavní – literární 
dandysmus představuje pouze jednu ze dvou 
stěžejních větví dandysmu, které autorka ve svém díle 
sleduje. Nutno podotknout, že dandysmus není 
tématem právě snadno uchopitelným, což dokládá      
i úvodní motto „Obtížně se to vysvětluje a zrovna tak 
obtížně se to definuje“, jehož autorem je Jules Barbey 
ďAurevilly. Ostatně jeho kniha O dandysmu a Georgi 
Brummellovi, zásadní pojednání o dandysmu z roku 
1845, patří vedle Baudelairovy stati Malíř moderního 
života (1863) k autorčiným oblíbeným pramenům. 
 
Podle Beckerové je třeba rozlišovat dandysmus 
společenský či mondénní, z něhož celý fenomén 
dandysmu vyrůstá a který po celou jeho historii tvoří 
jeden z jeho hlavních proudů, a v mnoha ohledech 
rozdílný až protichůdný dandysmus literární. Autorka 
přitom ovšem nepopírá, že v praxi se toto dělení 
ukazuje být spíše formálním, což koneckonců dokládá 
i její vlastní přehled nejdůležitějších představitelů 
francouzského či anglického dandysmu, v němž se 
objevují osobnosti reprezentující do jisté míry obě 
zmíněné oblasti (např. Byron). Vývoj pojednávaného 
fenoménu a zvláště pak postavy vybraných dandyů 
jsou nám představovány víceméně chronologicky        
a způsobem poměrně stereotypním – co podkapitola, 
to krátký životopis (a případně charakteristika 
literárního díla) jednoho dandyho. 
 
Objevují se zde jak jména tradiční (Jules Barbey 
ďAurevilly, Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans, 
Oscar Wilde), tak jména spojovaná s dandysmem spíše 
ojediněle (mj. Stendhal, Honoré de Balzac, Marcel 
Proust) či obecně málo známá (Alfred ďOrsay, Robert 
de Montesquiou, Villiers de ľIsle-Adam). V jejich 
životech a dílech pak autorka hledá konkrétní stopy 
dandysmu, ať už společenského, nebo literárního, 
přičemž se obvykle ukazuje, že ani jeden z těchto typů 
nenašel od brummellovských dob (Angličan George 
Brummell (1778–1840), zvaný též „Beau Brummell“, 
bývá   nejčastěji  označován  za oficiálního  zakladatele 
 

mondénního dandysmu) – v reálném světě zcela 
ideálního představitele. 
 

 
 

PORTRÉT „BEAU BRUMMELLA“ OD RICHARDA DIGHTONA (1805) 
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Přestože není sporu o tom, že autorkou mapované 19. 
století bylo skutečně nejen kolébkou, ale i vrcholnou 
érou dandysmu, jako diskutabilní se jeví její tvrzení, že 
existence tohoto fenoménu se završuje s první 
světovou válkou. O tom, že názory na údajný zánik 
dandysmu se různí, se může ostatně přesvědčit            
i tuzemský čtenář – jak autorka knihy Dandysmus. 
Povinnost pochybnosti (česky 2003) Françoise 
Coblenceová (kterou sama Beckerová hojně cituje), 
tak autor publikace Dandysmus, poslední záblesk heroismu 
(česky 2012) Daniel Salvatore Schiffer shodně 
nacházejí nesporné projevy dandysmu (byť radikálně 
proměněného) napříč celým 20. stoletím až do 
současnosti.   
 
Kniha Karin Beckerové pojednává téma dandysmu 
stylem spíše  popularizačním, o  čemž svědčí  nejen její  

slovník prostý složité terminologie, ale především jistá 
šablonovitost dotyčné práce, až přehnaný důraz na 
biografický materiál a dosti přímočaré motivické 
rozbory vybraných literárních děl. Spíše než zasvěcený 
výklad fenoménu dandysmu tak lze v tomto díle 
spatřovat čtivého průvodce galerií více či méně 
známých dandyů. Přesto může tato publikace (jejíž 
české vydání, obsahující množství tiskových chyb, by 
si zasloužilo pečlivější redakci) dobře posloužit jako 
úvodní seznámení s tématem dandysmu a celou řadou 
jeho nevšedních reprezentantů. Vážnějším zájemcům 
o danou problematiku lze ovšem doporučit spíše již 
zmiňovaný český překlad knihy Françoise 
Coblenceové, pojímající dandysmus méně 
neproblematicky a s jistým filozofickým přesahem.  
 

–pn–
 

 

KNIŽNÍ TIPY PŮLNOČNÍHO EXPRESU I/MMXIV 
 

RAINER MARIA RILKE: TICHÝ DOPROVOD A JINÉ PRÓZY (LABYRINT) ◊ 

HODOEPORICON AMBROGIA TRAVERSARIHO (VEDUTA) ◊ JEAN STAROBINSKI: 

MELANCHOLIE V ZRCADLE (MALVERN) ◊ JAN KOHOUT: MOTÝLI NAD PROPASTÍ 

(DYBBUK) ◊ ČTENÍ O VÁCLAVU HAVLOVI (IPSL) ◊ D. Ž. BOR – JIŘÍ VESELSKÝ: 

DRŽME SE! (TRIGON) ◊ ANDREJ GIŇA: PAŤIV (TRIÁDA) ◊ PAVEL RŮT: LABYRINTEM 

PRAŽSKÉHO TAJEMNA (ARGO) ◊ ČTENÍ O JAROSLAVU VRCHLICKÉM (IPSL) ◊ EUGEN 

BRIKCIUS: A TĚLO SE STALO SLOVEM (VĚTRNÉ MLÝNY) ◊ JORGE LUIS BORGES: SPISY 

VI – BÁSNĚ (ARGO) ◊ JAN STANĚK: DILETANTISMUS A UMĚNÍ ŽIVOTA (HOST) ◊ OTA 

ULČ: ŠKVOREČTÍ (ŠULC A ŠVARC) ◊ ALEXANDER ŠARGORODSKIJ – LEV 

ŠARGORODSKIJ: JERUZALÉMSKÉ SNY (MALVERN) ◊ ANTONÍN J. LIEHM: NÁZORY 

TAK ŘEČENÉHO DALIMILA (DOKOŘÁN) ◊ ZBYNĚK HEJDA: PRÓZY A PŘEKLADY 

(TRIÁDA) ◊ VÍTĚZSLAV NEZVAL: BÁSNĚ III (HOST) ◊ JOHN HEMINGWAY: 

HEMINGWAYOVÉ (PASEKA) ◊ ERIK GILK: VÍTĚZ I PORAŽENÝ (HOST) ◊ ANTÓNIO 

JOSÉ BRANGUINHO DA FONSECA: BARON A JINÉ PRÓZY (TRIÁDA) ◊ TOMMASO 

BRACCINI: PŘED DRACULOU (ARGO) ◊ PAVEL ŘEZNÍČEK: VRSTVA CHLEBA, VRSTVA 

VÁPNA, KRÁLOVNA (AULA, KANT) 
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Postskriptum 
ARTHUR BREISKY – JE CHARAKTERISTICKÉ PRO NAŠI DOBU 

 
ARTHUR BREISKY: V KRÁLOVSTVÍ CHIMÉR (KORESPONDENCE A RUKOPISY Z LET 1902–1910), ED. LUBOŠ MERHAUT, 
THYRSUS, 1997, S. 97–100. 
 
JE CHARAKTERISTICKÉ PRO NAŠI DOBU, 
že žena v literatuře buď vůbec neexistuje, buď zaujímá velice podružné postavení, buď je pouze symbolem ženství, 
na němž se demonstrují sociální problémy žen; výjimek, kde žena vystupuje bez jakéhokoli ideového studia, 
bezprostředně, životně, rovnomocně s mužem, je v moderních literaturách relativně velice málo. Většina moderních 
umělců, jež nejlépe reprezentují Péladan a Przybyszewski, je přesvědčena, že umění bázuje na pohlavních instinktech, 
které jsou buď úplně obnaženy a vylévají se v reálných výšlezích vášně, anebo jsou skryty, a to buď vydestilovány
v nejjemnější sublimáty erotických citů, tlumočené vášně okem, stiskem ruky, sugescí těla, anebo neuvědoměle 
kombinovány a přerývány osudovým zatížením jednotlivců. Dnes, v době abnormalit a duševní deprimace, po 
ohromujícím poznání erotický problém stal se uvědomělým, přestal býti záhadným, stal se brutálnou prudkostí 
dekadentním a přicházíme tak k dekadentnímu pojmu lásky. Nejpodstatnější příčinu dlužno tedy hledati v onom 
osudném poznání, že láska zdánlivě nejplatoničtější je pouze neuvědomělým surogátem pohlavní žádosti, jež 
psychologie motivovala z poznatků vědy. Dnes nalézáme buď erotiku neuvědomělou, erotickou všednost, anebo 
abnormálnost, zvrácenost, která vidí v ženě ďábelský, svůdný nástroj vášně. 

Ohnivý kult ženy ve středověku musil vyvrcholiti v těchto extrémech, bylť náhlý a nedostatečně podepřený, 
takže skepsi víry musila následovati skepse lásky. 

Moderní umělec chápe ženu tak, jak působí na jeho estetické instinkty; což je věc zcela přirozená. Dojem 
však, kterým naň ona žena působí, je pouze prvopočátečný, jediný, pak již vidí ženu úměrně se silou onoho 
estetického citu, což jest čistá láska k formě, láska k vnější harmoničnosti celé bytosti. A teprve pak vzniká v něm 
jiný cit, cit vděčnosti k oné bytosti, která ho dovedla inspirovati, není však stálý a jest pouze složkou toho, co 
nazýváme láskou. Jest to jeden z nejopakovanějších erotických momentů moderního umělce. A ježto dnes 
nacházíme málo žen, které by vyhovovaly našim estetickým požadavkům, málo žen, jichž vnější vystupování by bylo 
prokrásněno noblesou duše, symbolicky: z jichž krásných očí by nezela prázdnost a všednost, ale vůle a cit, prcháme 
od ženy, abychom trávili život asketicky, jak mágové, jsme-li dosti silní a šlechetní, anebo uzavírajíce duši spojujeme 
se se ženami pouze tělesně a chvilkově, bez přátelství, bez citu. A všechen hnus, který se z tohoto života v naši duši 
nalévá, stále víc a více se kondenzuje, až konečně žena stává se nebezpečnou nepřítelkyní naší duši, Obludou, před 
níž se chvějeme, neboť kalí náš cit blátem a špínou tohoto hnusu. Jest to hlavní proud v moderní erotice, na nějž se 
pak s nesčetnými variacemi charakteru a prostředí přičleňují proudy vedlejší. 

V podstatě jest to proud dekadentní, přenášíme-li slovo to z příčiny na účinek, a rozbíhá se dvěma směry,     
k naprosté pohlavní askezi a k pohlavní dekadenci par excellence, k výstřednosti těl přerafinovaných a nervózních. 

Mohli bychom nyní snadno škatulkovati. První erotický směr dostatečně charakterizuje Péladanova La 
Décadence Latine, druhý Przybyszewski a takzvaní dekadenti v poezii. Svrchovaně zajímavý je Baudelaire, který 
kolísá, neboť ztratil rovnováhu, utvořiv si ve své delikátní duši příliš ideální obraz lásky, příliš subtilní a vznešený! 
Jeho lásky jsou fluidní, hledá v zelených hlubinách očí duši, hledá ji v gestech, v stisknutí ruky, ale bizarním 
kontrastem vidí jen záblesky vášně a všude jen hmotu, krvavou, ohnivou, rozdrážděnou hmotu. 

Baudelaire měl příliš rafinovaný umělecký instinkt, než aby se dovedl uspokojiti tím, co nalézal. 
A tak vidíme v moderní literatuře Ženu jako záhadnou Sfinx, jako nebezpečnou, smyslnou Obludu, 

démonický nástroj ďábla, ale vždycky její postava je zbudována problematicky, ideově. V ní dlužno hledati hlavní 
klíč k dnešní všeobecné rozladěnosti a deprimaci. 

Téma příštího čísla: HRABAL STOLETÝ 


