Pár slov…
Zdravím Vás jménem Půlnoci, skromného projektu věnovaného odvrácené tváři umění, a její tribuny
Půlnočního expresu. Právě vychází dubnové číslo našeho e-bulletinu, v němž Vám mimo jiné nabídneme rozhovor
s výtvarníkem, ilustrátorem a knižním grafikem Pavlem Růtem, jehož staronového průvodce naší metropolí s názvem
Labyrintem pražského tajemna jsme recenzovali v čísle minulém.
V rámci půlnočního tématu, nazvaného Z našeho bestiáře, jsme se rozhodli vyhledat česká umělecká díla
pracující s motivy bájných bytostí. A zatímco přítomnost některých jmen v našem výběru nebude pro Vás nijak překvapivá
(Josef Váchal), jiná byste možná v tomto kontextu příliš nečekali (Ivan Martin Jirous). V pohřebišti naleznete portrét
Pavly Moudré (1861–1940), nevšední to aktivistky a průkopnice v celé řadě oblastí české kultury i věcí veřejných, kterou
dnes podle autorky jejího profilu zná jen pár literárních historiků a feministek. Na stránkách periferie Vám jako obvykle
nabídneme řadu příspěvků mapujících současnou kulturní periferii – kupříkladu recenzi divadelní inscenace Přízraky či
knihy Baron a jiné prózy, články o několika pražských výstavách nebo dvě filmové recenze (Ona, Grandhotel Budapešť).
A v závěrečné rubrice postskriptum se můžete těšit na ukázku z knihy Dům o tisíci patrech od Jana Weisse, spisovatele
označovaného za jednoho ze zakladatelů české sci-fi…
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Několikero plodů z Ďáblovy
zahrádky
Léta Páně 1924, tedy ve stejném roce jako proslulý
Krvavý román, vydává Josef Váchal v počtu pouhých
sedmnácti exemplářů i svůj neméně významný a dnes
obdivovaný spis Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis
strašidel – třísetstránkové dílo obsahující vedle
nevšedních textů zhruba dvě stovky černobílých
i barevných dřevorytů. Bohatý obrazový doprovod se
naneštěstí odrazil ve vysokých nákladech, potažmo
celkové výlučnosti dotyčného díla, jež ve své době
našlo nepatrnou čtenářskou obec a dočkalo se jen
mizivého ohlasu.
Tímto titulem se Váchal vyznává ze svého obdivu ke
knihám minulých věků, zvláště pak baroka, kterých byl
nadšeným čtenářem i sběratelem. Zúročil zde své
četné poznatky, získané jejich četbou, a po vzoru
milovaných
autorů
vytvořil
vlastní
dílo
encyklopedického charakteru, mající pochopitelně
blíže k parodii či travestii napodobovaného žánru.
Přitom ovšem vycházel z množství reálných pramenů,
mezi nimiž nalezneme díla antických autorů,
církevních otců, barokních spisovatelů (mj. Štěpána
Rájeckého či Tobiáše Pacovského) i soudobých
národopisných badatelů (např. Čeňka Zíbrta).
Na ploše Váchalových hesel spolu soupeří mystik
s mystifikátorem, avšak ani výrazné uplatnění autorovy
fantazie, sarkasmu a nadsázky nepřipravilo jeho
výklady o určitý dojem autentičnosti, ba dokonce
odbornosti. Váchal svá strašidla rozdělil do tří
hlavních oddílů, pojmenovaných následovně: Přirozená
strašidla aneb Zjevové přírodní povahy, Strašidla z lidské
materie pochodící aneb Zjevové, vznikající lidskou špatnotou;
spolu s připojenými strašidly a zjevy cizoplanetními a Strašidla
ďábelská, mající svůj počátek v samotném Beliálovi. My jsme
při výběru ukázek brali ohled na naše téma a dávali
přednost heslům spjatým alespoň do určité míry
s českým prostředím.

O vodnících lid bájí, že dušičky lidské dole pod
vodou v hrncích vězní, což jest pouhým žvástem,
neboť vodník, jakožto bytost přírodní, Undinami
vytvořená, jest podobných allotrií dalek.
Pravda sice jest, že občas, zvlášť dopálen jsa na
člověka, tuto bestii, terribilis atque mirabilis, pod vodu
strhne a utopí, zejména když nějací lidští říťomyjové
u vody povykovati začnou.
Na lidi zlé ve vodě laneos habent pedes, s dobrými
rád si pohovoří a dárky od nich vezme.
Vodník i na suchu dlouho bez vody vydrží
a mnohdy i v horách spatřen bývá; to obyčejně jako
nějaký spěšnoved s poselstvím od Undin k Pygmejím
vyslaný bývá.
Jako člověk, i vodník jí, pije, spí a se rozmnožuje;
umírá ve vysokém věku na marasmus a duše jeho
přechází do materie jeho stvořitelek, Undin.
Za dnešních dob, kdy samotné vládkyně vod,
Undiny, smělou rukou lidskou, regulacemi a úpravou
vod, trpí a jsou vyháněny, jich sluha vodník není na
tom lépe. Bodří mlynářští, jimž tak rádi se hastrmani
zjevovali, změnili se šmahem v bolševiky, a tak vodníci
raději z tůní ven nevyleyzají: dobrých časů
vzpomínajíce, očekávají raději už den soudný, ve
kterém stará rachota, Zemí zvaná, za své vezme.
Nemohou také nic moudřejšího prozatím dělat; člověk
neustane v zemi se vrtat a tuto neustále pozměňovat,
až konečně strážcům jejím trpělivost dojde a lidé hněv
jejich ucítí: subito, dum non speratur, veniet contritio
eorum!

Přirozená strašidla aneb Zjevové přírodní povahy:
VODNÍK, (Hasterman, Triton vulgaris domesticus)
nejznámější u nás strašidlo, ve všech krajích a dobách.
Všichni, kdož vodníka viděli, popisují jej jinak,
protože v každém místě a zemi, dle panující tam módy
odín jest a také tvářnost změněnu má.
Proto také u tak známého strašidla zdržím se popisu
o něm bližšího a k příslušné literatuře, najmně
v Českém lidu uložené, s doporučením poukazuju.
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Přirozená strašidla aneb Zjevové přírodní povahy:
PERMONÍCI, (Subterraetus, důlní muž,) jsou
trpaslíkové namnoze zlomyslní, v hlubokých těžních
jámách a šachtách usazení, kde jak se zdá, i nějakého
krále mají.
Šachtní vodou a průvanem, který v dolech ustavičně
fouká, se živí, nikterak se nerozplemeňují a z místa na
místo, vždy asi po 75 až 100 létech se stěhují.
Nosí pěkné, staromodní, havířské šaty, kutacý
verkcajk, kahan, černou na hlavě kukli a pro ukrácení
chvíle také dolují.
S lidmi málokdy ve shodě žijí, větším dílem s havíři
na válečné noze stojíce; jedovaté lufty v šachtách
zapalují, větrní průduch zacpávají, na dolníky nepěkně
pokřikují, ano i tažným v dolech hovadům pokoje
nedají.
Proti permoníkům, jakožto bytostem přírodním, byť
trochu zlomyslným, jakékoliv církevní zakročení nic
platno není a voda svěcená jim docela dobře chutná;
nelekají se ani sv. kříže, ani elektrik a liftů, v dolech
zavedených, a sociální hnutí horníků nijak jim
nepřekáží. O permonících četná stará vyprávění
slýchati možno, též v novějších u nás dobách, mužové
spisy svými nad jiné slavní, jako Quido Maria
Vyskočil, hojně o permonících zajímavého rukama
napsali. Permoníci své jméno nesou po útvaru
permském, protože v něm častěji než v břidle nebo
carbonu viděni byli. Deus montium subter est
Subterraetus, jak praví Raimondus Lullius.
Strašidla z lidské materie pochodící aneb Zjevové, vznikající
lidskou špatnotou; spolu s připojenými strašidly a zjevy
cizoplanetními:
PERCHTA, (Nátka, Bílá paní,) zjevení dosti známé
v našich krajích bývá.
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Někteří authorové nátku za jistý druh můry drželi,
k řídkým případům přihlížejíce, kde nátky po způsobu
můr ve spaní lidi dusily, perchtu pak, či bílou paní, za
zcela jinou strašící bytost měli.
Nátka nebo-li perchta ženského těla, nepříliš mladá,
ani stará, jesti, v rozmanitý šat starodávný oblíkaná ve
starých domech a hradech po chodbách
a v neobydlených komnatách chodí, lidem se ukazuje
a s nimi nezřídka hovoří; větším dílem mírné povahy
jsouc.
Fozdola míní, že lid bílou paní proto nátkou
pojmenoval, protože obecní lid vylekav se jejím
zjevením, lehce onemocňuje a růži, nebo-li nátku,
z toho dostává. Jiného však mínění je Migasthenes
historik, který perchtu řadí ke zjevům, z nichž každý
natus est, a přívlastkem natus, nata odlišuje spektra
kdysi v tělech lidských zrozená a po fysické smrti
strašící, od specter jiných. Během času změnil se
latinský onen přívlastek v českou zkomoleninu: nátka.
V Čechách nejznamenitějšími a nejznámnějšími
perchtami jsou: jindřichohradecká, krumlovská
a chánovická. Též v Lažanech Desfoursových před
párma desetiletíma v zámku perchta tolik řádila, že
museli jistá okna zazdíti. – Perchty asi jen z velikého
hoře a starostí o časné statky vezdejší, řádně umříti
astrálně nemohly a tudíž po své smrti lidské nadále
straší. Modlitba jim sic oulevu, ne však vysvobození,
přináší.
Závěrem několik poznámek Jana K. Čeliše z jeho
doslovu k novodobému vydání Ďáblovy zahrádky aneb
Přírodopisu strašidel, týkajících se samotného jejího
námětu: „Jako výtvarné i literární dílo je Ďáblova
zahrádka Váchalovým nejrozsáhlejším zpracováním
tématu, které souvisí s kategorií pro něj snad
nejcharakterističtější, s kategorií démonického. (…)
Vnějším podnětem k existenci kategorie démonického
u Váchala byly dobové ideové, zvláště spiritualistické
proudy, s nimiž byl umělec v úzkém osobním kontaktu.
(…) V nich se zároveň zpřítomňovaly nejrůznější staré
duchovní tradice, nábožensko-filosofické systémy,
mýty a lidové představy. Důležitým impulsem se
v tomto ohledu stal kult Satana, který patřil na
přelomu století k inventáři generačního stylového
vyjádření. Zvláště v literárním a výtvarném
symbolismu úzce souvisí s anarchistickou revoltou
i s úzkostí exprese a má své místo i v secesní
ikonografii.“

–pn–
POUŽITÁ LITERATURA:
OLIČ, Jiří: …nejlépe tlačiti vlastní káru sám. Život Josefa
Váchala. Praha a Litomyšl: Paseka, 1993.
VÁCHAL, Josef: Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis
strašidel. Praha: Paseka, 1992.
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Vyloučen z rodiny šelem
Starý příběh o Krásce a Zvířeti, poprvé knižně
zpracovaný v polovině 18. století ve Francii, se dočkal
mnoha divadelních a filmových adaptací a variací
nejen v žánru pohádky, ale také třeba hororu nebo
více či méně tvrdého porna. V českém prostředí
zakořenila básnivá a lehce psychologizující
dramatizace Františka Hrubína, která se dočkala hned
dvou filmových podob. Na obou se jako scenárista
podílel Ota Hofman, známý tvůrce dětských
a rodinných filmů a seriálů. Nejprve jeho scénář
zfilmoval Antonín Moskalyk jako televizní inscenaci
Kráska a zvíře (1971). O pár let později a výrazně jinak
potom stejnou látku uchopil Juraj Herz, když vytvořil
svůj film Panna a netvor (1978). Už název dává tušit, že
pojetí postav má být trochu jiné, respektive jinak
čtené, než bylo zvykem: „Mám odlišnou představu
o významu děje filmu, než patrně byly ty dosavadní.
Chápu ho jako ztělesnění panenského strachu, strachu
dívky před mužem, před první skutečnou láskou.“
(Z rozhovoru J. Herze pro časopis Záběr v prosinci
1977.) Herz nejen že neulpěl na pouhé kráse hlavní
hrdinky, ale ani na zvířecích rysech jejího druha.

zmutované šelmy. Do tohoto řádu patří jak „ikonická“
Zvířata v hereckém podání Jeana Maraise (1946) či
animovaném provedení Disneyho studia (1991), tak
i to zatím poslední, které ztělesnil Vincent Cassel
(2014).

JOSEF VYLEŤAL S FORMOU MASKY HLAVNÍHO HRDINY SNÍMKU
PANNA A NETVOR

Naproti tomu Herz si vybral, navzdory předloze
i Hofmanovu literárnímu scénáři, pro svého Netvora
podobu ptáka. Autorem jeho masky je malíř Josef
Vyleťal, jemuž podobná ponurá a zvířecí témata byla
vlastní. Spolu s manželkou Olgou Vyleťalovou se
podílel na výtvarné složce celého filmu, včetně úvodní
titulkové sekvence, která je sama o sobě uměleckým
dílem.
HERZŮV NETVOR

Napříč nesčetnými vizuálními reprezentacemi Zvířete
narazíme na jeho stylizace do různých živočišných
druhů. Na některých ilustracích připomíná divoké
prase, jinde gorilu nebo bájného Minotaura. V ruské
animované pohádce Zázračný prsten (1952) Lva
Konstantinoviče Atamanova je spíše éterickým
strašidlem než živočichem. Pro filmové Zvíře se však
nejtypičtější stala podoba zvláštně nakřížené či možná
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Oproti většině Zvířat, kterým je scénářem předepsán
honosný šat a která mají v rámci svých možností
vlastně celkem pěstěný, upravený vzhled, působí
vyleťalovský Netvor poněkud prašivě. Tím se
přibližuje ruskému souputníkovi z filmu Alenčin
kvíteček (1977), od kterého jej ale zase dělí jiné rysy.
Především má Herzův, potažmo Hrubínův Netvor
komplikovanější psychologii. Chybí mu klasická
pohádková minulost – nepoznáváme v něm žádného
zakletého prince a až do samotného konce ani
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protagonistu hrdinčiných snů, nýbrž především čirou
schizofrenii. Je pronásledován nemilosrdným vnitřním
hlasem, v jeho očích lze číst úzkost, postupná
proměna v člověka jej činí jen stále více rozervaným.
Fáze, kdy už má namísto ptačích pařátů lidské ruce, je
fází jeho největší obludnosti a vyloučenosti.

kocour. Podobně v Moskalykově televizní verzi
spočívá veškerá děsivost spíše na prostředí zámku než
jeho majiteli, který připomíná trochu nepovedenou
plyšovou hračku. Pták s velkým zahnutým zobákem
a tělesnými proporcemi člověka je takových asociací
zákonitě ušetřen.
Herecký představitel Netvora Vlastimil Harapes hrál
titulní mužskou úlohu už v předchozím Herzově filmu
Den pro mou lásku (1976). Teprve v Panně a netvorovi ale
došlo na uplatnění jeho baletního umění. Choreografie
Netvorovy postavy se do značné míry podílí na tom,
že není jen hercem v masce, ale dokonalou iluzí
svébytné bytosti. Podmanivý hlas mu pak propůjčil
herec Jiří Zahajský.

Ptačí tělo předurčuje Netvora k vyloučení víc než je
tomu v případě těla šelmy. Fyzické spojení ženy
s jiným savcem si lze představit, jakkoli je to představa
nadmíru zvrácená. Například režisér Walerian
Borowczyk převzal z původní pohádky právě jen
latentní zoofilní aspekt a naplno jej rozvinul ve svém
filmu Zvíře (1975). K explicitním projevům sexuální
přitažlivosti má ústřední dvojice Panny a netvora
poměrně daleko, stejně jako k jinému typu vztahu,
který se tu také nabízí – totiž vztahu paní a jejího
zvířecího mazlíčka. V Krásce a zvířeti s Jeanem
Maraisem jsou scény, kde dává Kráska zvířeti pít, hladí
ho po huňaté srsti a Zvíře při tom div nepřede jako

Kamera, za kterou stál Jiří Macháně, snímá Netvora
většinou v náznacích. Zpočátku známe jen jeho pařát,
v průběhu filmu objektiv několikrát přejímá jeho
hledisko a děsí nás tím, jakýma očima se to právě
díváme na svět. Vzácně je pak Netvor zabírán v celé
své nestvůrnosti na denním světle v sekvenci ze
zasněžené zahrady, kde vzrušeně pozoruje Pannu
u brány. Když pak na konci filmu Panna podlehne
muži, jak to režisér chtěl, pečlivě vypracovaná postava
Netvora se rozplývá v jednoduše hezkého mladíka,
který zřejmě s ptačím vzhledem odhodil i všechny
násilné činy svého bývalého života. Tento kratičký
happy-end však zážitek z jeho předchozího já těžko
přehluší.

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

Fantaskno v díle Aléna Diviše
Obecně můžeme považovat za fantaskní vše, co je
v rozporu s vědeckým poznáním světa či co se
odchyluje od očekávání zdravého lidského rozumu.
Díla s fantaskními náměty se tak odvrací od racionality
a logiky k nesmyslnosti a absurditě, od reality
k bludům a iluzím. Fantaskními a fantomatickými
prvky je prosycena i tvorba malíře Aléna Diviše.
Umělce, kterého semlela absurdita války, jež trvale
proměnila jeho dílo. Díky zážitkům, které si Diviš
nezasloužil, paradoxně došel ke specifickému stylu
a námětům ze sféry halucinačních snů a nadpřirozena,
za které je dnes oceňován.
Stejně jako mnoho jiných českých umělců také Alén
Diviš v mládí studoval malířství ve Francii. Po třinácti
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letech ale jeho pařížský pobyt ukončila druhá světová
válka. Ve Francii se nedůvěřovalo cizincům, a už
vůbec ne těm, kteří měli kontakty s komunisty. Diviš
byl označen za tajného sovětského agenta a převezen
do věznice Santé, kde těžce prožil následující půlrok.
Celu obýval sám, promlouvaly k němu jen primitivní
kresby a nápisy na zdech. Dlouhé měsíce je pozoroval,
vryly se mu pod kůži. „Zdi v cele jsou špinavé a zašlé,
oprýskané, pokryté skvrnami plísní. Díval jsem se na
ně celé hodiny, celé dny a noci. Když se na ně hledí
dlouho, oživnou, mění se v postavy, mračna, krajiny,
skály a vodopády, zápasící obry, plující nestvůry,
tančící skřítky. Skvrny tvoří celé obrazy, které jsem
dělal srozumitelnější kouskem omítky, kaménkem,
vylomeným ze zdi, vyrýval a drápal jsem tvary
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a obrysy, aby skvrny dostaly pevnější formy lidí, zvířat
a krajin.“ (Alén Diviš: Vzpomínky na pařížské vězení
Santé)
Po osvobození z věznice byl skoro dva roky vláčen po
různých internačních táborech. V roce 1941 se mu
podařilo dostat do New Yorku, kde strávil dalších šest
let a kde vytvořil svá asi nejtemnější díla. V prvních
letech na plátna přenášel primitivní obrazy z cely, které
se mu vtiskly do paměti a kterých se snad potřeboval
zbavit. V pozdější tvorbě už čerpal i z radostnějších
vzpomínek na Paříž, úzkostná pachuť chladné cely ale
přetrvala. V zámoří vytvořil sérii obrazů s tematikou
cirkusů a zvěřinců, kde zpodobnil roztodivná
fantastická zvířata. V obrazech z prostředí cirkusů se
často objevuje postava krotitelky hadů. Ještě ve 40.
letech byla krotitelka či tanečnice s hady běžnou
součástí cirkusových programů. Příkladem takového
díla je obraz Tři sestry – krotitelky hadů. Pozadí scény
tvoří cirkusové stany s akrobaty, sestry mají na hlavách
cylindry a typický špičatý plnovous. Prostřední postava
má ženské tělo oblečené do krátké sukně, další sestře
se na místě těla proplétá dvojice hadů. Třetí krotitelka
působí jako snový fantom, jehož hlava levituje
v prostoru.
Stejný námět má i olejomalba Cirkus. Obraz je laděn
do temně červené barvy, pozadí obrazu opět tvoří
stany. Ty zde fungují jako výkladní skříně s exotickými
zvířaty či nadpřirozenými bytostmi, mezi exponáty
patří i mořská panna. V centru obrazu je skupina
účinkujících, která vychází ze stanu. Zápasníky
a klauny doplňuje i známá postava ženy s vousy,
tentokrát v úboru gymnastky. Krotitelku hadů Diviš
umístil i do obrazu Sen. Poprsí a úzký pas prozrazují,
že se jedná o tělo ženy. Svou tváří se špičatou bradkou
ale nápadně připomíná Krista. Prameny jejích
dlouhých vlasů měnící se v ulitu a v hady napovídají,
že bytost není z tohoto světa. Proč si Diviš vybral
zrovna tematiku cirkusů a co ho tak fascinovalo na
vousatých krotitelkách hadů, není jasné.

ALÉN DIVIŠ: ZVĚŘINEC

Obraz Zvěřinec zachycuje scénu připomínající freak
show s kuriózními a bizarními bytostmi. V Divišově
kabinetě hrůz jsou vystaveny obří housenka, okřídlený
ještěr i mořská panna. Zvířata zobrazená jako
fantaskní monstra mohou být symbolem ohrožení,
strachu i hlubokého prožitku. Nevšednost a vzácnost
zvířat nestačí, spojováním či výřezem detailu umělec
může formovat úplně nové zvířecí tvory. Skutečná
nevšednost zvířete musí být ve fantaskním díle ještě
umocněna. Na námět zvěřince navazuje i obraz Archa
Noemova. Zvířata jsou uzavřena v jakýchsi kajutách
nebo snad v těsných celách vězení, které Diviš tak
dobře znal. Snad proto je mezi exponáty roztodivných
zvířat, z nichž některá připomínají dinosaury, jako
jeden z vězňů i sám Noe se svou rodinou.

ALÉN DIVIŠ: ARCHA NOEMOVA

ALÉN DIVIŠ: CIRKUS

Půlnoční expres

Ze světa fantaskna je i série mořských panen. Tyto
mytické bytosti ostatně Diviš umístil i do některých
výše zmíněných obrazů. Panny mají podobu karikatur
s bezelstným výrazem, neskutečná stvoření se tak
stávají spíše úsměvným elementem než objektem
hrůzy v obludáriu. Umělci si v zobrazení
proměnlivých forem lidského těla často pohrávali
s ironií či groteskou. Pro iracionální výjevy je navíc
příznačné slučování protikladů a spojovány mohou být
nejen sen s realitou, ale i úděs s humorem. V mořské

IV / MMXIV

strana VI

panně Diviš propojuje zvířecí prvky s lidskými,
antropomorfizace zvířete může být vyjádřením strachu
z lidské animálnosti. Možná tak rovněž panny se
zdánlivě mírnou tváří jsou reminiscencí doby ve vězení
Santé a spoluvězňů, co seděli za činy, které snad
mohlo provést jen zvíře.

tíživější než skutečnost. Nemrtvý ze Svatební košile je
ztvárněn jako kostlivec, nejpůsobivější je scéna ze
hřbitova, kde se dívka ukrývá v márnici a dobývá se
k ní nejen její strašlivý milý, ale i desítky dalších
kostlivců, prázdné oční otvory upírají k ní, natahují
k ní ruce. Zdá se, jako by se mrtvý ženich i jeho
chřastící druhové chechtali.

Po válce se Diviš stejně jako většina jiných českých
umělců vrátil zpět do Prahy. Ve své domovině Diviš
vytvořil ilustrace k baladám Svatební košile, Vodník,
Polednice a Vrba. Nápad doprovodit Kytici svými díly
se mu v hlavě zrodil už v koncentračním táboře
v Maroku, kde se léčil z cholery. Jelikož byly noci
horké a vlhké, často přespával venku. Jednou
v mátohách vlezl místo do nemocniční budovy do
márnice, kde spal na prknech až do rána. Pak si stále
připomínal baladu Svatební košile, kterou znal
nazpaměť a na útržky papírů zkoušel první skici.
V době vzniku se knižního vydání dočkala právě jen
první ilustrovaná balada, další ilustrace výtvarná
komise nedoporučila k vydání. To byl asi i důvod,
proč se Diviš od erbenovského námětu odvrátil.
JEDNA Z ILUSTRACÍ ALÉNA DIVIŠE KE SVATEBNÍ KOŠILI

Můžeme se ptát, proč Diviš ve svém díle tolikrát
ztvárnil postavy ze světa snů či mýtů. Diviš
zaznamenával tvary, obrysy, tváře a postavy ze zdí
vězeňské cely, které mu stále vířily v hlavě, různě se
proměňovaly a prolínaly. Vize fantomatických postav
mohou před očima vyvstávat z pocitů strachu
a nebezpečí. Možná z obrazů vystupují i noční můry,
které po tak silně negativní zkušenosti jistě měl. Sen se
po probuzení rozplývá, deformuje, pozbývá významu,
který nám ještě před chvílí byl jasný. Zaznamenáním
snové vize může umělec vytvářet zcela nové mýty
s nejasným či znepokojivým obsahem. Díla s přízraky
strachu sice přetvářejí skutečnost, ale zcela se jí
nevymykají. Reálná traumata z vězení se proměnila
v nereálné nadpřirozené bytosti z obrazů.
V Divišových obrazech se tak stejně jako ve snech
konfrontuje reálné s fantaskním.

Michaela Horynová
Studentka environmentálních studií, absolventka žurnalistiky
a genderových studií na FSS MU v Brně.
JEDNA Z ILUSTRACÍ ALÉNA DIVIŠE K VODNÍKOVI

POUŽITÁ LITERATURA:
Vodník, Polednice i oživlý umrlec ze Svatební košile
jsou postavy ze světa mýtů. Diviš tedy opět zpracoval
námět, kterým se částečně odvrací od reality a utíká se
do světa snů a fantazie. Mytické náměty využívá
výtvarné umění celá staletí. Skutečnost se v mytických
tvorech metamorfuje, stírá se hranice mezi realitou
a iluzí, splývají v jedno. Divák se ale musí ptát, zda
svět hrůzných nadpřirozených postav není snad ještě
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Magorovy vlkodlačí písně
V souvislosti s poezií Ivana Martina Jirouse bývá
kromě nepochybného sepětí s českým undergroundem
často zmiňován vliv barokní literární tradice
a křesťanského náboženství. Ve zdánlivém protikladu
vůči všem těmto pilířům jeho poetiky ovšem stojí
četné motivy bájných zvířat a fantastických tvorů
z mýtů a legend, ať už indiánské, antické či jiné
provenience, jež se v jeho básních opakovaně
a poměrně často objevují. Oba na první pohled
vzdálené motivické tábory však poněkud sbližuje
kupříkladu teze Zdeňka Rotrekla z jeho knihy Barokní
fenomén v současnosti: „[…] v barokním životním stylu
nalézáme i prvky mimokřesťanské a předkřesťanské,
religio i mythus, magii černou, bílou, astrologii se
sestavováním horoskopů, vliv planet na osud člověka,
vliv drahých kamenů na lidské zdraví a úspěch, kabalu,
víru ve znamení, chiromantii, význam snů pro
budoucnost, hledání elixíru života, kamene mudrců,
alchymii, praktiky mající zahánět mor, vlkodlaky,
upíry, bludičky, víly, rusalky atd.“

a mezi něž patří vedle „erbovní“ labutě například
krysa, potkan, štír nebo jednorožec. Pokud se naopak
zaměříme na bájné bytosti obecně a ponecháme
stranou otázku jejich „zvířecího“ charakteru (jak je
ostatně nutné učinit i v případě vlkodlaka), dostáváme
po prolistování všech Jirousových knižně vydaných
sbírek překvapivě početný a pestrý zástup
fantastických tvorů, v němž se vedle „biblických“
bytostí (anděl/cherubín, Leviatan) objevuje nejen
zmíněný vlkodlak, ale i jednorožec, harpyje,
salamandr, dryáda, mořská panna, zombie, Jezinka,
víla, Pegas, hejkal nebo drak.

Na vlkodlaka tu ovšem narazíme zdaleka nejčastěji,
a to celkem v šestnácti (!) básních, z nichž nejstarší
V. B. pochází ze sbírky Magorovo borágo (1981)
a dvojice nejnovějších – Oči ve městě a Immaculata –
vyšla ve sbírce Okuje (2007). Motiv vlkodlaka se dále
objevil v těchto Jirousových básních (skladby bez
názvu opatřujeme pracovním incipitním titulem
v šikmých závorkách): /Skrz mříže slyším přes tu dálku/
(sb. Magorovy labutí písně), Ukolébavka v zelené a zlaté pro
Františku a Martu k svátku (sb. Magor dětem), Da capo al
fine II. (sb. Magorovi ptáci), /Ukaž mi ruce/ (sb. Magorova
vanitas), Rok na vsi (sb. Ubíječ labutí), Nikolajovi (sb.
Ubíječ labutí), Egonu Bondymu (sb. Ubíječ labutí), Cygnus
olor (sb. Ubíječ labutí), Gospod pomiluj ny! (sb. Ubíječ
labutí), /Má lásko/ (sb. Rattus norvegicus), Johnu
Šalamounovi Bokovi (sb. Rattus norvegicus), Zbyňku Hejdovi
(sb. Rattus norvegicus), /To co jsi zahlédnout nestačil/ (sb.
Úloža).

A právě jeden ze zde přímo vyjmenovaných motivů,
totiž postava vlkodlaka, bude předmětem našeho
krátkého exkurzu do hájemství Jirousovy poezie.
Četnost a setrvalost výskytu dotyčné bytosti v jeho
básních je totiž nápadná i v kontextu dlouhé řady
skutečných či bájných zvířat, jež se zde hojně objevují

Půlnoční expres
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Nutno ovšem podotknout, že vlkodlak v podání Ivana
Martina
Jirouse
nemá
mnoho
společného
s tradovaným pojetím, potažmo uměleckým
zpracováním tohoto motivu, vycházejícím z mytologie
a folkloru. Bájná bytost zanechavší v průběhu dějin
své stopy v různých náboženstvích, okultních naukách
i vědeckých disciplínách vystupuje v Jirousových
básních spíše coby tvor spjatý s přírodou a obdařený
symbolickým významem ustáleného charakteru, který
popisuje Oskar Mainx ve své recenzi Jirousovy sbírky
Zabíječ labutí: „[…] na jedné straně […] dokresluje
celkovou scenerii, na straně druhé jeho přítomnost
zneklidňuje, přináší pohádkový tón, zlo v podobě
něčeho, co není ani zvíře, ani člověk, co tudíž není ani
vázáno časem, co nemá minulost ani budoucnost, co
prostě existuje jen skrze text a fantazii, a na čem
možná spočívá neznámá kletba vyděděnce.“
Jirousův vlkodlak tak obvykle ztělesňuje blíže
neurčenou hrozbu či předzvěst blížící se pohromy,
pociťovanou a nezřídka i lokalizovanou lyrickým
subjektem: „Vlkodlak zavyl v dáli.“ – „Skrz mříže
slyším na tu dálku / na nebi vytí vlkodlaků“ – „Pak
v houští / zavyl vlkodlak“ – „Daleká cesta tvá / marné
volání // Vlkodlak úhorem uhání“ – „Možná kolem
tebe / běhají vlkodlaci“ – „V houští vlkodlak /
číhající“ – „Tesáky vlkodlaků / schované v lesích“ –
„Nocí pobíhají vlkodlaci“. Zvláště v kontextu
Jirousových básní psaných před rokem 1989 se ovšem
nabízí rovněž interpretace vlkodlaka jako symbolu
totalitního režimu a jeho přisluhovačů – zvláště
příznačné se pro tento výklad zdá čtyřverší
z Magorových labutích písní věnované „orwellovskému“
roku 1984: „Skrz mříže slyším na tu dálku / na nebi
vytí vlkodlaků / Ze slunce vyskakují štíři / začal rok
osmdesát čtyři“.

Proti vlkodlakovi coby ztělesnění beznaděje
a nebezpečí někdy aktivně vystupuje sám lyrický
subjekt, v takových případech bývá dotyčnému motivu
věnován výraznější a větší prostor než obvykle, jak
dokládá například následující bezejmenná báseň ze
sbírky Magorova vanitas: „Ukaž mi ruce / milá má /
udiveně ses rozhlédla / nežs mi je podala // Pak
v houští / zavyl vlkodlak / nech ruce své v mých /

Půlnoční expres

dlaních / milá má / nechvěj se tak // Čeho se bojíš /
milá má / Pán nás neopouští / skrz struhadla / tisíci
očkama / se dívá // Vlkodlak / schoulený /
v skořepinách“. A ve stejném duchu se nesou i další
úryvky Jirousových básní: „Za márnicí / zas zavyl
vlkodlak // Nestrachuj se / Juliano / snad má jenom
hlad / o každé půlnoci / vyje tak“ (b. Zbyňku Hejdovi);
„Vždyť odletí můry a uschnou / vlkodlaci / věř i do
tvých rukou / víra se vrací“ (b. Johnu Šalamounovi
Bokovi).

Zvláštní případ užití tohoto motivu nabízí báseň Da
capo al fine II. (dedikovaná Janu Šafránkovi), kde
vlkodlak – figurující zde coby poslední článek řetězce
obecnějších pojmenování (stvůra, nestvůra, zrůda,
mrcha) – reprezentuje egoistického moderního
člověka zanedbávajícího v éře civilizačních výdobytků
péči o vlastní potomky: „Před okny zuřícími svatbou /
okusovala stvůra / děťátko v náručí, / v hrsti je
ohryzávala, / příšery modře nasvícené, / nemilující /
svoje děti, / nestvůry nosící je spící do jeslí, / ač
nejraději by je zardousily, / zrůdy, které je okřikují, /
když k jejich tělu se blíží, / k tělu, z kterého vylezly, //
mrchy sprosté, / děti své rdousící, / nenávidící z nich
vyhřezlé, // stvůry zírající s vytřeštěnýma očima / na
modrý televize svit // a vedle pláče jejich dítě /
neslyšené a nevyslyšené // Před okny zuřícími
svatbou, / z níž další nenáviděné / vlkodlak houpal
dítě v náruči“.
K jistému posunu dochází též v Jirousově pozdní
tvorbě, konkrétně ve sbírce Okuje, kde lyrický subjekt
nejprve pociťuje blízkost vlkodlaka hrozící až
fyzickým kontaktem (b. Oči ve městě) – „Nocí pobíhají
vlkodlaci / či psy [sic!] či hyeny či šakalové // Tak
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hrozné noci / střídají jasní dnové / a děsím se až /
vlkodlaci / nabídnou mi / paci paci“ – a následně
dokonce nachází atributy vlkodlaka u sebe samého
a pomyslně s ním tak splývá (b. Immaculata) – „Au! /
zavyl jsem jako vlkodlak / cožpak něco normálního /
můžu uvidět / už jenom v hospodě?“.

A na úplný závěr této přehlídky motivů vlkodlaka
v poezii Ivana Martina Jirouse ocitujeme jedinou
báseň, kde se jindy vedlejší motiv vlkodlaka stává
leitmotivem celé skladby, a sice báseň Egonu Bondymu
ze sbírky Ubíječ labutí: „Za nocí v Zálesí / vylezou
vlkodlaci / za nocí / sem ruku a drž / se pevně //
Zachrání snad tě jenom to / co ve mně je dosud
jemné // Ale je to tenké / tenké jak pavučina //
V lesích / u hájovny Šamanovy / prozatím vlkodlak
dřímá / čeká na tebe trpělivě / milá má // Vlkodlak
dřímá / čí je to vina“.

–pn–
POUŽITÁ LITERATURA:
MAINX, Oskar: Chatrný Jákobův žebřík. In: Host 17,
2001, č. 9, s. 7–8 (recenzní příloha).
ROTREKL, Zdeněk: Barokní fenomén v současnosti.
Praha: Torst, 1995.

Pavla Moudrá
„A

TAK TO ŠLO POŘÁD: ‚BUDETE PUCOVAT?‘ ‚NEBUDU PUCOVAT.´ HAJZLY LÍTALY SEM A TAM, JAKO BY TO
BYLO NĚJAKÉ DĚTSKÉ ŘÍKADLO OD PAVLY MOUDRÉ.“ – JAK UKAZUJE CITACE Z HAŠKOVA ŠVEJKA, JMÉNO
PAVLY MOUDRÉ BYLO VE SVÉ DOBĚ VEŘEJNOSTI ZNÁMO. AVŠAK DNES O NÍ VĚDÍ JEN NEPOČETNÍ LITERÁRNÍ
HISTORICI A NĚKOLIK FEMINISTEK.

Pavla Moudrá (1861–1940) byla obdivuhodnou
aktivistkou, působící v mnoha různých oblastech,
v nichž v českém kontextu byla často jednou
z několika mála průkopnic. Jakkoliv se její názory
v průběhu jejího působení přirozeně měnily a popis
těch změn vyžaduje podrobné studium rozsáhlé
literární a novinářské produkce autorky, zdá se možné
sledovat základní myšlenky, které provázejí texty
Moudré od poloviny 90. let do konce jejího života.
Narodila se v Praze jako jediné dítě asekuračního
inženýra Františka Moudrého a Eulalie Moudré,
rozené Veselé. Od nejmladších let se vzdělávala na
několika školách: na soukromé dívčí škole, farní škole
u P. Marie Sněžné, na městské dívčí škole, v německé
klášterní škole voršilek a ve francouzském penzionátu
B. Tasteho. Krátce se věnovala divadlu a chtěla zůstat
herečkou, učila se u proslulé české herečky Otýlie
Sklenářové-Malé, ale od svých plánů musela ustoupit,
když pochopila, že herecký talent nemá.
Delší dobu se Moudrá věnovala literatuře: psala vlastní
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texty a také překládala z několika jazyků; byla rovněž
velmi aktivní v mnoha časopisech, především
feministických (Ženský svět, Ženský obzor, Ženské listy aj.,
na začátku pod pseudonymem Olga P. nebo Olga
Přibylová) a spiritistických. V roce 1889 se dokonce
pokusila založit vlastní ženský časopis Lada, avšak
tento projekt skončil neúspěchem. V druhé polovině
devadesátých let byla divadelní referentkou Ženského
světa a roku 1923 krátce spoluredigovala Ženské listy
(spolu s Maryšou Šáreckou-Radoňovou).
Literární historici se shodují, že význam Pavly Moudré
nespočívá v její vlastní tvorbě, z níž největší ohlas
získaly snad memoáry Do rozmaru a do pláče (1900), Rok
dětství (1911), Do dívčích let (1913), Z dívčích let do plného
života (1936), nýbrž v jejích překladech, které
publikovala jak knižně, tak časopisecky. Moudrá
překládala mimo jiné z angličtiny (Carlyle, Kipling,
Dickens, Alcottová, Walter Scott aj.), z němčiny
(Suttnerová, E. Ludwig), z francouzštiny (bratří
Goncourtové, J. Michelet, Musset, Hugo, Rochefort)
a z ruštiny (Lavrov).
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Prózy autorky byly v době jejich vzniku, alespoň
v ženských časopisech, oceňovány za způsob, jímž na
čtenáře působí. Například šifra N., přejíc si více
takových knížek jako je Rok dětství, psala v recenzi pro
Ženské listy z roku 1912: „Rok dětství jest řadou
drobných příběhů dítěte vypravovaných způsobem
dětským tak milým a sladkým, jako bychom
naslouchali roztomilému dětskému žvatlání, které
máme tolik rádi.“ Autorce recenze nelze nedat za
pravdu, knihy Moudré roztomilé žvatlání často
připomínaly, i když nezřídka bylo provázeno notnou
dávkou patetismu. Takto začíná například kniha Do
dívčích let:
„Je mi deset let, a tatínek mi to v den mých
narozenin oznamuje jako počátek nové éry životní,
jako vstup do něčeho rozměrnějšího, obsáhlejšího,
jako výstup na vyšší skalisko, odkud je širší rozhled
a pestřejší i vzdálenější obzory.
Deset let! A já si v duchu píši svá léta ciframi;
nestačí již jedna; jsou a budou na dále stále dvě: 10,
11, 15, 17 – dále nelze ani domyslet a představit si.
Dvacet, to již znamená »stáří«, a tak daleko lehká
křídla dětské fantasie dosud nedonesou; jsou dosud
lehkosti i velikosti křídel vážek vodních, a třepotají
se nad vodou, která zrcadlí jemný jejich útvar…“

Pozoruhodnější než autorská tvorba Moudré se zdá
být její žurnalistika, v níž se zpočátku věnovala kritice
soudobé společnosti, zejména nerovných poměrů
mezi pohlavími a tzv. dvojí morálky. (Široce
diskutovanému problému prostituce se dokonce
věnovala ve svém jediném dramatu Lekníny, jež Marie
Majerová charakterizovala jako příklad „tendenční
literatury náboženské“, které se v Čechách bohužel
nedostává.) V pozdějším období se články autorky
stávaly čím dál víc mravokárné a objevovala se v nich
snaha
reformovat
společnost.
Nepochybně
důležitou inspirací pro působení Moudré v druhé
polovině jejího života bylo studium theosofie (v roce
1904 vstoupila do Theosofického spolku), které jí
bezesporu pomohlo formulovat mravní požadavky
a ujistilo ji ve správnosti jejích ideálů. Theosofické
ideály s ní sdílel mj. Julius Zeyer, k jehož osobě
a tvorbě se autorka často odvolávala. Moudrá leckdy
používala
pojmy
„theosofie“,
„mysticismus“
a „pantheismus“ téměř zaměnitelně; za theosofa
považovala mj. Tomáše ze Štítného. Svůj postupující
zájem o duševno a spiritismus uplatňovala také
v interpretacích literatury a nejplnější výraz mu dala
v rozsáhlém článku z roku 1929 Po stopách božského
sebepoznání ve starší české literatuře.
Kromě theosofického hnutí byla aktivní v hnutí
feministickém,
abstinentním,
vegetariánském
a mírovém. Nenacházela pochopení pro vedení válek
či alkoholismus a věřila, že život v lásce a míru by se
měl vztahovat nejen na lidi, ale také na zvířata, rostliny
a celou přírodu. K většině aktivit od začátku 20. století
motivovala Moudrou touha po mravním pokroku
lidstva. Zdůvodnit své aktivity směřující k výchově
budoucího člověka k Dobru, Lásce a Pravdě umožnil
Moudré předpoklad existence Pravdy a víra, že
přirozeností člověka je vývoj k Dobru a Lásce, a že
budoucí člověk bude mravně vyspělejší než její
současníci: „Pokrok člověka je v tom, aby čím dále,
tím více zříkal se účasti na všeobecném boji přírody
a čím dále tím více pěstoval city družnosti a vzájemné
pomoci a ochrany.“ (Pavla Moudrá: Dítě a ochrana
zvířat)

Olga Słowik
Autorka studuje bohemistiku na FF UK.
POUŽITÁ LITERATURA:
Lexikon české literatury 3/I (M–O). Praha: Academia
2000, s. 335–338.

PAVLA MOUDRÁ (1861–1940)

Půlnoční expres

PÁNEK, Jaroslav: Pavla Moudrá. Poznámky k životu,
působení a pozůstalosti české spisovatelky a bojovnice
za mír In: Středočeský sborník historický 1974 (sv. IX),
Praha: Státní archiv v Praze, 1974, s. 215–248.
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„Mám rád drobné ostrovy
zapomenutého času“
VÝTVARNÍK,

ILUSTRÁTOR A SBĚRATEL UMĚNÍ PAVEL RŮT (*1967) JE DNES NEODMYSLITELNĚ SPJAT
PŘEDEVŠÍM S GRAFICKOU PODOBOU KNIŽNÍ PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ ARGO, ZVLÁŠTĚ PAK ROMÁNŮ
MILOŠE URBANA. VEDLE BOHATÝCH A PESTRÝCH AKTIVIT VÝTVARNÝCH, SAHAJÍCÍCH OD KNIŽNÍ GRAFIKY AŽ
PO DESIGN, SE VŠAK MŮŽE POCHLUBIT TÉŽ AUTORSTVÍM NEVŠEDNÍHO „PRŮVODCE PRAŽSKÉHO CHODCE“,
KTERÝ SE NEDÁVNO DOČKAL DRUHÉHO (UPRAVENÉHO A ROZŠÍŘENÉHO) VYDÁNÍ POD NOVÝM NÁZVEM
LABYRINTEM PRAŽSKÉHO TAJEMNA (RECENZI JSME VÁM PŘINESLI V BŘEZNOVÉM ČÍSLE PŮLNOČNÍHO
EXPRESU). A PRÁVĚ PRAHA MAGICKÁ, HISTORICKÁ I LITERÁRNÍ BYLA HLAVNÍM TÉMATEM NAŠEHO
ROZHOVORU…

NEDÁVNO VYŠLA VAŠE
LABYRINTEM
PRAŽSKÉHO

KNIHA S NÁZVEM
TAJEMNA,
JAKÝSI
PRŮVODCE NAŠÍ METROPOLÍ OBSAHUJÍCÍ POVĚSTI
SPJATÉ S KONKRÉTNÍMI PRAŽSKÝMI LOKALITAMI.
JAKÝ JE VÁŠ VZTAH K „MAGICKÉ PRAZE“ A CO VÁS
VEDLO K SEPSÁNÍ PODOBNÉHO BEDEKRU?

První verze tohoto bedekru vyšla jako novoročenka
v roce 1987, měla šest stran a obsahovala 33 pověstí.
Trochu to byl pokus parodovat rádoby mystické
spisky a hluboké rozpravy o magii. Nakonec tato
nevinná hříčka přešla v okouzlení pražskými příběhy
z 19. století. Tehdy se totiž stalo něco zásadního.
Z klidného maloměsta vznikalo průmyslové centrum,
zároveň s tím se rozeběhlo národní obrození. Na
druhou stranu byla tehdy Praha městem, kam bohatí
a mocní odcházeli na odpočinek, mimo české,
židovské a německé obyvatele měla i své italské
a španělské starousedlíky. Řada paláců byla obydlena
jen po část roku a ve skromných podnájmech bydleli
zchudlí a zatracení poslední členové kdysi mocných
a bohatých rodin. Byla to doba plná protikladů, kdy
vznikl základ většiny budoucích problémů a animozit.
To vše vytvářelo půdu pro mysteriózní příběhy.
Měnilo se i vnímání světa. V pamětech houslaře
Ladislava Prokopa najdeme vážně míněné vyprávění
o tom, jak na vartě viděl ohnivého muže. Bohumila
Kounicová vzpomíná, jak v dětství slyšela zpívat víly.
V další generaci se Jakub Arbes snaží najít rozumové
vysvětlení neuchopitelného zážitku, například ve
vzpomínce z dětství na tajemné zářící hvězdy na
židovském hřbitově. Následující generace už mění
příběh ve vtip, jako ukázka může sloužit vzpomínkový
text Ignáta Herrmanna na strašidlo v Podskalí. Krásné
na tomto příběhu je, že Ignát Herrmann zaznamenal
i dobové novinové zprávy, z nichž jasně vyplývá
naprostá víra v nadpřirozený jev. Tyto změny ve
vnímání světa popsal Václav Tille ve své Letní noci.

Půlnoční expres

O aktuálnosti pocitu změny v uchopení reality svědčí
i reflexe pohádek Ladislava Klímy v knize Svět jako
vědomí a nic.

OBÁLKA RŮTOVY KNIHY LABYRINTEM PRAŽSKÉHO TAJEMNA
A JEJÍHO PLÁNOVANÉHO POKRAČOVÁNÍ

DOTYČNÝ

TITUL JE VE SKUTEČNOSTI ROZŠÍŘENÝM
A CELKOVĚ ZNAČNĚ PŘEPRACOVANÝM VYDÁNÍM VAŠÍ
KNIHY PRAŽSKÉ TAJEMNO Z ROKU 1993. V OBOU
PŘÍPADECH JSTE NEJEN AUTOREM TEXTU, ALE
I VÝSLEDNÉ GRAFICKÉ PODOBY SVAZKU, PŘIČEMŽ
OBOJÍ NYNÍ DOZNALO ZNAČNÝCH ZMĚN. JAKÁ BYLA
GENEZE NOVÉHO VYDÁNÍ? OBJEVIL JSTE DALŠÍ
PRAMENY? A PROČ DŘÍVĚJŠÍ ILUSTRACE VYSTŘÍDALY

IV / MMXIV

strana XII

REPRODUKCE STARÝCH POHLEDNIC?

K novému vydání bedekru jsem se odhodlal až poté,
co se v dohledu začalo rýsovat jeho pokračování – to
nyní pilně dokončuji. Na rozdíl od průvodce je to
pokus o shrnutí typických pražských příběhů, střípků
vzpomínek a faktů. Je fascinující sledovat, jak drobný
příběh přebíhá z místa na místo, mizí a znovu se
objevuje, často spjatý s jinou osobou. Co se týká
výtvarné podoby, v roce 1993 nebylo po technické
stránce příliš možností, jak knihu vyrobit. Z úsporných
důvodů se kniha tiskla z pauzáků a ilustrace musely být
pérovky. V novém vydání jsem použil ilustračně
sbírku prvních pražských pohlednic. Je totiž na nich
zachycen pomyslný bod zlomu. Na ulici vedle koňské
drožky parkuje auto, služka jde se džbánem pro vodu
kolem zdi oblepené plakáty. Ta atmosféra fotografií
z přelomu století navozuje pocit Prahy magické daleko
víc než jakékoli zpodobnění strašidel… Portréty
pražských
figurek,
Schweigerovy,
Orlikovy
a Steinerovy skici ze staré Prahy či dobová vyobrazení
z novin a časopisů schovávám do druhého dílu.

P. RŮT: ILUSTRACE KE KNIZE SEDMIKOSTELÍ (ARGO, 1999)

P. RŮT: PŘEBAL KE KNIZE PRAŽSKÝ HŘBITOV (ARGO, 2011)

VEDLE

LIDOVÉ SLOVESNOSTI JE VAŠÍM ČASTÝM
PRAMENEM BELETRIE Z 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ.
KTEŘÍ TEHDEJŠÍ ČEŠTÍ NEBO NĚMEČTÍ PRAŽŠTÍ
LITERÁTI JSOU VÁM BLÍZCÍ?

Půlnoční expres

Těch blízkých je celá řada a asi nemá cenu jmenovat ty
nejslavnější. Snad je dobré upozornit na ty neznámé.
Například úplně zapomenutým autorem prvních
pražských pověstí je Jakub Malý, mimochodem autor
předlohy Švandy dudáka. Jiným zapomenutým autorem
je malostranský rodák Karel Herloš. Hezkou
vzpomínku na jeho návrat po letech do Prahy
zaznamenal Karel Sabina. Jinak Sabinův román
Ferdinand Dobrotivý je jedním z nejúžasnějších
pražských románů. Nesmíme opomenout Karla Aloise
Vinařického, autora Tajností Svatováclavské věznice aneb
Pomstychtivost ženy, či Jana Erazima Sojku (Hugo
Silbera), autora Pražských tajností a Diavolik.
Nepřekonatelný je Kolárův román Pekla zplozenci.
Přelom století přinesl dekadenty, symbolisty
a novoromantiky. Zase pominu ty obecně známé
a budu jmenovat ty zapomenuté. Tak například Karel
Dewether, člen lóže Gedeon a autor převážně mírně
pokleslého čtiva. Jeho pražské prózy však obsahují
mnohé z atmosféry romantismu. V okruhu Karáska ze
Lvovic a Emanuela z Lešehradu se mimo Dewethera
pohyboval ještě autor zajímavých pražských črt Jan
Dolanský. Z německých spisovatelů lze kromě těch
nejslavnějších jmenovat řadu dalších: Auguste
Hauschner, Paul Leppin, Paul Wiegler, Chájim Bloch,
Rudolf Slawitschek, Karl Hans Strobl, Alfons von
Czibulka… Do Prahy děj svých příběhů umístili
i autoři, kteří s Prahou nebyli tak úplně spjatí. Za
všechny třeba Hanns Heinz Ewers svého Pražského
studenta či Francis Marion Crawford Pražskou čarodějku.
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P. RŮT: ILUSTRACE NA PŘEDNÍ A ZADNÍ PŘEDSÁDCE KNIHY LORD MORD (ARGO, 2008)

JAKÁ MÍSTA NAŠÍ METROPOLE NEJVÍCE PŘITAHUJÍ VÁS
COBY ZASVĚCENÉHO „PRAŽSKÉHO CHODCE“?
Míst, která mám rád, je hodně. Nejsou to turistická
místa, ale takové drobné ostrovy zapomenutého času
– okolí Apolináře, pod Karlákem onen kousek domů
zvaný Na Zbořenci, malý pozůstatek starých Vršovic
či starosvětský hostinec Na Slamníku u výlezu
z Obory…
DO

POVĚDOMÍ ČESKÝCH ČTENÁŘŮ JSTE SE OVŠEM
ZAPSAL PŘEDEVŠÍM JAKO KNIŽNÍ GRAFIK VE
SLUŽBÁCH NAKLADATELSTVÍ ARGO, KDE K VAŠIM
NEJVIDITELNĚJŠÍM A NEJDÉLE TRVAJÍCÍM POČINŮM
PATŘÍ ILUSTROVÁNÍ A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIH
MILOŠE URBANA. JE PRO ODVEDENÍ KVALITNÍ PRÁCE
NA CIZÍ KNIZE NUTNÁ URČITÁ SPŘÍZNĚNOST?
A POKUD ANO, ČÍM VÁS DÍLA TOHOTO AUTORA,
PŘÍPADNĚ JINÝCH SPISOVATELŮ, KTEŘÍ SE TAKTO
OCITLI VE VAŠÍ PÉČI, OSLOVILA?

Sedmikostelí Miloše Urbana mě ve chvíli, kdy se mi
dostalo do ruky, naprosto okouzlilo. Prolínání
iracionálního a skutečného světa v jeho příbězích je mi
v mnohém blízké. Současných autorů jsem ale
ilustroval celou řadu. Pro každého se snažím najít
specifickou výrazovou podobu, vhodnou k jeho
danému literárnímu projevu. Z české současné
literatury jsem měl možnost dělat například knihy
Emila Hakla, Davida Zábranského či Pavla Kohouta –
a všechny jsem dělal rád.

Vzorů je celá řada, každého z nich si vážím z jiného
důvodu a je mi blízký něčím jiným. Od Vojtěcha
Preissiga, Jana Tschicholda, Karla Dyrynka, Karla
Teigeho přes divotvorce české knihy Josefa Váchala až
ke generaci 50. a 60. let zastoupené grafiky
a ilustrátory Liborem Fárou, Václavem Sivkem,
Vladimírem Fukou, Jiřím Šalamounem… Ze
současných úpravců mám moc rád knihy Juraje
Horvátha, Luboše Drtiny, Roberta V. Nováka,
Viktora Karlíka… Myslím, že úroveň knih v současné
době se stále zlepšuje, i když mám někdy naopak
pocit, že je knižní grafika umírající řemeslo.
VAŠE

VÝTVARNÁ ČINNOST SE VŠAK NEOMEZUJE JEN
NA OBLASTI SPJATÉ S KNIHOU; CO DALŠÍHO TVOŘÍ
SOUČÁST VAŠÍ UMĚLECKÉ TVORBY A KDE SE MŮŽEME
S DÍLY PAVLA RŮTA SETKAT?

Ve veřejném prostoru je kupříkladu možno vidět stále
se měnící podobu Kavárny Řehoře Samsy nebo
výmalbu vstupu do 1. podzemního antikvariátu
v Hybernské ulici. Výstavu obrazů již několik let
odsouvám, bude snad, dá-li Bůh, příští rok.
NA

OBÁLCE VAŠÍ KNIHY JE UPOUTÁVKA NA
POKRAČOVÁNÍ LABYRINTU PRAŽSKÉHO TAJEMNA
S PODTITULEM „KNIHA PŘÍBĚHŮ“. KDY BY MĚL
DOTYČNÝ TITUL VYJÍT?

Vyjít by měl snad na konci léta. Původně jsem
plánoval jaro, ale zastavily mě zdravotní problémy.

KTERÉ OSOBNOSTI Z DĚJIN ČESKÉ TYPOGRAFIE NEBO
ILUSTRACE BYSTE JMENOVAL JAKO SVÉ OBLÍBENCE, ČI
DOKONCE VZORY? A CO SOUDÍTE O DNEŠNÍM STAVU
TUZEMSKÉ KNIŽNÍ GRAFIKY?

Půlnoční expres
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Samizdat v kostce
Samizdat – tvůrčí síla odporu
14. 3. – 18. 4. 2014 / Galerie Klementinum
Ve Výstavním sále Galerie Klementinum můžete od
14. března do 18. dubna tohoto roku navštívit
expozici věnovanou jedné etapě dějin české literatury
a kultury – samizdatu. Tento projekt vznikl za účasti
Národní knihovny ČR, jež disponuje rozsáhlou
sbírkou samizdatové produkce, ve spolupráci
s knihovnou Libri prohibiti, která spravuje největší
sbírku československého samizdatu na světě.

co je samizdat, jak a kde samizdat vznikal, dále také
o hlavních osobnostech, které se podílely na vydávání
samizdatu a v neposlední řadě o jejich perzekucích.
Mezi kopiemi policejních zápisů z výslechů můžete
vidět seznam tiskovin, které byly nalezeny při
domovní prohlídce Petra Cibulky. Nejvíce mezi nimi
rozhodně vyčnívá chybný název jednoho periodika,
který jistě sami velmi rychle na výstavě odhalíte.

Samizdat měl v Rusku velkou tradici již od doby
bolševické revoluce. Tento pojem se však začal užívat
až od 50. let 20. století, kdy začal být běžně používán
a postupně pronikal do západních zemí. V českém
kontextu se slovo samizdat objevuje až na počátku 70.
let v souvislosti s počínající normalizací, kdy se
projevila potřeba šíření nezávislých informací. V této
době vznikaly také první samizdatové edice (edice
Petlice, edice Expedice aj.), periodika a na počátku
osmdesátých let také zvukové nahrávky na
audiokazetách a videonahrávky.
Přestože úvodní informace o výstavě návštěvníkovi
slibují seznámení se s nejvýznamnějšími edicemi
a autory naší samizdatové produkce, výstava je
zaměřena především na způsob vydávání a šíření
samizdatu a méně již na jeho autory. Návštěvník má
příležitost dozvědět se něco o postupu vydávání
samizdatových děl, o náročnosti celého procesu
a kromě strojopisné produkce se dozví něco o jiných
možných technikách (např. cyklostyl), které byly
později pro samizdatová vydání používány.

(FOTO: EVA HODÍKOVÁ, NK ČR)

Výstavou provází informační tabule, na nichž jsou
návštěvníkovi postupně podávány informace o tom,

Půlnoční expres

(FOTO: EVA HODÍKOVÁ, NK ČR)

Jak bylo již zmíněno, výstava nepodává informace
pouze o jednotlivých edicích. Snaží se návštěvníkovi
v celistvosti nastínit obraz samizdatové produkce 70.
a 80. let. Zahrnuje tedy také Infoch, což byl jeden
z nejvýznamnějších periodických časopisů, který
vydával Petr Uhl společně se svou ženou Annou
Šabatovou. Význam tohoto periodika tkvěl především
v tom, že zprostředkovával texty Charty 77 a Výboru
na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Nejsou
zde však opomíjeny ani vydavatelé zvukových
nahrávek (Petr Cibulka S.T.C.V. a Mikoláš Chadima
First Records) nebo videonahrávek (Originální
videojournal).
Je sice zábavné, že si zde návštěvníci mohou
vyzkoušet psaní na psacím stroji nebo samotnou
techniku cyklostylu, ale osobně bych ocenila větší
důraz na samizdatové edice. Jsou zde vystaveny
nejrůznější vydání, z nichž nejpozoruhodnější jsou
především vzácné bibliofilie básnických sbírek
s výtvarným doprovodem významných umělců, ale
mohly by být zastoupeny ve větší míře. Na konci
výstavy můžete zhlédnout upoutávku na dokument
České televize Fenomén undergroundu, který bude vysílán
v září tohoto roku. Domnívám se však, že by stálo za
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to, promítnout návštěvníkům nikoliv pouze
upoutávku, ale nějaký dokument či záběry, které by
dokreslily celkovou atmosféru 70. a 80. let minulého
století.
Zasvěcenému návštěvníkovi výstava mnoho nového
nepřinese, ale pro běžnou veřejnost se jedná
o zajímavý edukativní počin, jenž seznámí širší
obecenstvo se základními informacemi o samizdatu
a který je tedy velmi potřebný.

Dominika Doležalová
Autorka je studentka bohemistiky na FF UK.

(FOTO: EVA HODÍKOVÁ, NK ČR)

Blízká setkání nového druhu
Ona / režie Spike Jonze
USA, 2013, 126 minut, česká premiéra 27. 3. 2014
Od chvíle, kdy úspěšný tvůrce videoklipů a reklam
Spike Jonze (*1969) natočil svůj první celovečerní
hraný snímek V kůži Johna Malkoviche (1999),
neuplynulo zase tolik vody a poté do své filmografie
přidal jen dva další tituly (několik krátkometrážních
snímků v to nepočítaje), přesto se za tu dobu zvládl
zařadit mezi uznávané americké filmaře s vlastní
osobitou poetikou. Jeho nejnovější snímek Ona,
ověnčený množstvím nominací a cen (Jonze si mimo
jiné odnesl Oscara i Zlatý glóbus za svůj scénář),
potom po rozporuplně přijaté adaptaci dětské knihy
Max a maxipříšerky (2009) a následné několikaleté
odmlce vrátil tohoto režiséra zpět na výsluní – a nyní
jeho originální milostné drama konečně vstoupilo i do
českých kin.

S jeho předchozí tvorbou pojí tento snímek hned
několik zásadních prvků – slabost pro postavy
podivínů, důraz na vizuální a hudební stránku filmu

Půlnoční expres

nebo enormní zájem o téma lidské identity. Hrdinu
svého příběhu, odehrávajícího se takříkajíc „v blízké
budoucnosti“ (čemuž odpovídají i nepříliš futuristické
kulisy a rekvizity), si zvolil vzhledem k zápletce
vskutku ideálního – osamělý, uzavřený a nerozhodný
Theodore, obdařený však nadměrnou fantazií
a spisovatelským talentem, jako by byl přímo
předurčen ke vztahu s bytostí, která mu záhy vstoupí
do života, tedy se ženským Operačním Systémem
jménem Samantha. Pro obě své originální postavy také
režisér dokázal nalézt příhodné herecké představitele.
Joaquin Phoenix tu podává vpravdě excelentní výkon,
a přestože jeho role obnášela řadu velmi emotivních
scén, podařilo se mu komplikovaného Theodora
ztvárnit nadmíru věrohodně a veskrze lidsky.
Kupodivu to samé lze říci o účasti Scarlett Johansson,
byť ryze virtuální Samanthu „jen“ namluvila. Její vklad
se přesto ukázal být zcela zásadním, neboť
prostřednictvím svého netuctového hlasu a daru
zřetelně odlišit ve své řeči jemné nuance dokázala své
postavě z řad umělé inteligence vdechnout nejen
život, ale i kýženou lidskost.
Spike Jonze zvládl na ploše svého příběhu vystavět
nejen dramatický, ale dalo by se říci též existenciální
oblouk, aniž by jeho snímek působil jakkoliv tezovitě
či svévolně. Specifický charakter Theodorovy
každodenní existence z něho činí bytost podobně
imaginární, jako je Samantha. Práce spočívající ve
formulaci fiktivních dopisů jiných lidí, virtuální záliby
typu videoher nebo erotického chatování, nepočetné
sociální vazby – všechny tyto hrdinovy atributy jakoby
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do jisté míry zpochybňovaly fakt, že na počátku tu
proti sobě stojí člověk a počítač. A právě v tom lze
spatřovat jeden z důvodů, proč snímek Ona není
romantickou komedií těžící z neotřelé zápletky, ale
nevšedním podobenstvím o dvou bytostech, jež skrze
vzájemnou lásku odhalují pravou povahu lidství.
Veskrze lidský je ostatně i jejich vztah, na hony
vzdálený
romantické
selance
s
povinným
happyendem.

Film Ona lze rovněž vnímat jako sofistikovaný
umělecký pamflet proti rostoucí roli techniky v našich
životech, jako jemné, avšak naléhavé varování před
uzavíráním se vůči společnosti stejně nedokonalých
tvorů, jako jsme my sami, a před zdánlivě pohodlným,
ve výsledku však škodlivým útěkem do světa
virtuálního – je to ostatně Theodorova lidská
přítelkyně Amy (v přesvědčivém podání Amy Adams),
kdo s ním nakonec sdílí jeho samotu a smutek.
Spike Jonze zkrátka natočil výjimečný film, který na
jedné straně splňuje nejvyšší nároky svého žánru a na
straně druhé nastoluje před diváka zajímavé a velmi
aktuální téma. Vizuálně podmanivý snímek
pyšnící se originálním příběhem a bravurním
herectvím Joaquina Phoenixe se tak řady filmových
ocenění dočkal plným právem a stejně tak si zaslouží
pozornost tuzemských diváků.

–pn–

Názory v obrazech
Plakát v souboji ideologií 1914–2014
14. 2. – 19. 5. 2014 / Centrum současného umění DOX
Ke stoletému výročí první světové války si v galerii
DOX vytyčili obtížný úkol – zmapovat uplynulé
století z pohledu plakátu jakožto média, které nese
kromě specifické estetiky také výraznou informaci.
Výstava s názvem Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014
trvá do 19. května a kromě klasické expozice nabízí
také komentované prohlídky a workshopy.
Výstava samotná je členěna do několika tematických
celků (které více či méně splývají s rokem vzniku
plakátů). Téma první světové války zobrazuje
především pomoc obyvatelstva vojsku a různé státní
půjčky a dluhopisy. Meziválečné plakáty se zabývají
hlavně propagací vládnoucích ideologií v odlišných
částech světa, bojuje tady socialismus Sovětského
svazu s kapitalismem USA a západní Evropy. Toto
téma dále rezonuje i po druhé světové válce, kdy se
jedná hlavně o ideologický boj spjatý se studenou
válkou. Nesmíme vynechat ani druhou světovou válku
a následnou tvorbu národních států. Konec dvacátého
století a hlavně doba od roku 2000 jsou zastoupeny
hojně především v plakátech zabývajících se bojem
proti terorismu a také současnými kauzami, které
hýbou světem (odposlechy NSA, hnutí Anonymous
a další převážně společenské problémy).
První polovina expozice je náročnější na pozornost

Půlnoční expres

diváka i na jeho historické povědomí. Většina plakátů
tady vypadá dost podobně, ať už technickým
zpracováním nebo slogany na nich uvedenými.
Některá díla vyžadují opravdu hluboké zamyšlení,
kdo, kdy a za jakým účelem je stvořil, popřípadě pustil
do oběhu. Výrazové prostředky této doby byly
společné všem tehdy aktuálním ideologiím. Vzhledem
k popiskům jednotlivých plakátů, které rozhodně
neříkají všechno, se může návštěvník často pouze
domýšlet, co tím chtěl autor (popřípadě kurátor
výstavy Jaroslav Anděl) říci. Ke každému
vystavovanému období se návštěvníkům nabízí
informační leták v češtině a angličtině (dostupný také
pod QR kodem), který mnohé vysvětluje, nicméně
stále nechává dostatečný prostor fantazii.
Pravděpodobně nejvíce rezonovat bude pro českého
návštěvníka část výstavy, která se zabývá pádem
komunismu ve střední a východní Evropě v letech
1989 až 1991. Najdeme tady plakáty Občanského fóra,
Havlovy podobizny upozorňující na volbu prezidenta
a konec stávajícího režimu, ale také propagační
materiály polské Solidarnośći nebo hnutí za
osvobození Maďarska a pobaltských států.
Nejčerstvější plakáty mají jako stěžejní téma svět po
11. září 2001 a boj Spojených států proti terorismu.
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Výstava nedává prostor pouze oficiálnímu stanovisku
USA, ale akcentuje také protestní hlasy, které
upozorňují na množství obětí této války.
Nicméně nejen politikou živ je člověk, a tak nám
výstava nabízí také několik reklamních plakátů z 30.
let (ohromný celosvětový technický rozvoj) a také díla
vyjadřující postoj svých tvůrců k současným
společenským fenoménům jako jsou antidepresiva
nebo sociální sítě a internet obecně. Plakáty samotné
jsou doplněné také videozáznamy, které přibližují
podstatné dobové okamžiky, jako jsou rok 1989 na
Václavském náměstí nebo Hitlerovy proslovy před
druhou světovou válkou. Mocně se nesoucí audio
doprovod dokresluje náladu celé expozice. Za zmínku
také stojí plakáty ze současných českých
předvolebních kampaní, které doprovázejí přechod
mezi dvěma patry, ve kterých se výstava koná.
Doporučuji pozornosti diváka hlavně gesta
vystupujících politiků, která se napříč celým spektrem
příliš neliší.
Kromě tematické různorodosti stojí za zmínku také
různorodost technická a estetická. V první části bude
návštěvník zasažen brutální propagandou sovětskou
a nacistickou, které shodně používají výrazové
prostředky zobrazující Národ a Člověka v jeho
ideálních a zveličených podobách. Potkáte také
plakáty tvořené pastelkami nebo kresby tužkou, které
ale nejsou o nic méně úderné, spíš naopak. Zasáhnout
dokážou také plakáty z období pádu komunismu,
které se vyznačují strohostí a minimalismem jak
v tématech, tak barvách. Ani to jim ale neupírá jistou
komiku.

NINA
MONTENEGRO:
AN IDEA
CANNOT BE
DESTROYED
(MYŠLENKU
NELZE ZNIČIT,
2011,
FOTO: DOX)

Mapování plakátu jakožto média, které přináší často
kontroverzní pohled na svět, je poměrně nová forma,
proto by si jistě zasloužila určitý teoretický úvod do
této problematiky, který ale na výstavě chybí.
Nedozvíme se také nic o významu plakátu pro dnes
tak časté demonstrace příslušnosti k určitému názoru.
Věřím, že by mělo smysl například akcentovat
i podobná média, jako je placka připnutá na klopě
saka nebo na cestovní tašce (vzpomeňme například na
loňskou prezidentskou kampaň a hojně objevující se
placky Karla Schwarzenberga zpracované Davidem
Černým). Také by se hodilo připomenout právě výše
zmiňovaný internet jakožto médium, kde se dnes tato
zhuštěná prohlášení šíří více než na ulicích, kam
plakáty patřily původně. Dovolím si ocitovat známého
tvůrce plakátů Yossiho Lemela z jeho nedávného
rozhovoru pro radio Wave: „Plakáty už dneska tolik
nevisí na ulicích, ale přesunuly se hlavně do
virtuálního světa. A výhoda internetu je, že pokud se
vám podaří lidi zaujmout, tak se vaše sdělení začne
virálně šířit obrovskou rychlostí.“
Výstava se také nevěnuje současným populárním
fenoménům v plakátové tvorbě, jako jsou variace na
britský plakát „keep calm and carry on“ z období
těsně předcházejícího druhé světové válce. Chybí
bohužel i odkazy na války ve Vietnamu a Korei a na
tak současná témata, kterými bezpochyby jsou sociální
nepokoje v Evropě spjaté s ekonomickou krizí nebo
válka v Sýrii. Nicméně tímto veškerá negativa končí
a jedná se tak rozhodně o výstavu, která fenomén
plakátu pojímá v nejširší možné formě, kterou jsme
měli dosud možnost v našem prostředí zhlédnout.

Eva Haderková
ANONYMNÍ PLAKÁT BEZ NÁZVU Z ROKU 1939 (FOTO:
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(

:

DOX)

Autorka studovala komparatistiku,
zabývá se marketingem a novými médii.

DOX)
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Kladenských Přízraků se
netřeba obávat
Henrik Ibsen: Přízraky / režie Jan Frič
Městské divadlo Kladno, premiéra 22. 3. 2014
Přestože norský dramatik Henrik Ibsen patří od
samého vzniku českého divadla k nejhranějším
autorům u nás, od posledního nastudování jeho hry
Přízraky (režisérem Janem Nebeským v Divadle
S. K. Neumanna) uplynulo již čtvrt století. V sobotu
22. března se však Přízraky dočkaly nové premiéry –
soubor Městského divadla Kladno pod vedením
režiséra Jana Friče (mimochodem žáka Jana
Nebeského) je před plným hledištěm zinscenoval na
scéně svého přechodného působiště, kladenského
Divadla Lampion. (A třebaže se to zdá téměř
neuvěřitelné, ten samý večer je v režii Petera Gábora
uvedla i ostravská Aréna!)
Hra Přízraky z roku 1881, dříve uváděná též pod názvy
Příšery nebo Strašidla, bývá řazena spolu s Domovem
loutek či Nepřítelem lidu mezi tzv. realistická současná
dramata, vznikající během třetího Ibsenova tvůrčího
období (1877–1882) a vyznačující se výrazným
sociálně-kritickým apelem. Tento ústup od
symboličnosti k realističnosti vhodně ilustrovalo
celkové řešení scény, kterému vzhledem ke
komornímu charakteru hry nikterak neublížil ani
omezený prostor
nevelkého jeviště.
Střídmé

a neměnné kulisy, jakož i nijak přehnané a nadmíru
funkční využívání světla, hudby a zvukových či
kouřových efektů pak realistický mikrosvět vystavěný
na půdorysu jakéhosi měšťanského salonu obdařily
kýženou „přízračnou“ atmosférou.
Témat, kterých se Ibsenovo drama různou měrou
dotýká, je celá řada, a nutno podotknout, že ani jedno
z nich dodnes neztratilo (chtělo by se říci bohužel) na
své závažnosti a aktuálnosti. To se týká i střetu
náboženství (křesťanství) s takřečenými alternativními
duchovními proudy, jež tu ostatně zůstávají blíže
nepojmenovány, a tak si dnešní divák lehce dosadí za
hermetismus spjatý s érou fin de siècle nejrůznější
současné módní -ismy. Podobně nadčasové jsou
taktéž otázky morálky a pokrytectví, pravdy
a milosrdné lži nebo možné dědičnosti hříchu, které se
tu neodbytně domáhají svého zodpovězení – ať už
z úst příslušníků majetné rodiny Alvingových (paní
Heleny, vdovy po kapitánu Alvingovi, a jejího syna
Osvalda), či dalších postav s touto rodinou úzce
spjatých (truhláře Engstranda, jeho dcery Reginy
a pastora Manderse).

(FOTO: PATRIK BORECKÝ, MDK)
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Problematickým faktorem není ani stránka jazyková –
Fröhlichův překlad z roku 1986 působí i dnes
realisticky a civilně, což se bohužel nedalo říci o všech
hereckých výkonech. Alena Štréblová se s náročnou
rolí paní Alvingové, vynucující si hned tři odlišné
polohy (osvícená podnikatelka a hlava domácnosti,
chorobně milující matka a životem zkoušená žena
pronásledovaná přízraky minulosti), vypořádala
vskutku bravurně a po zásluze sklidila největší ovace.
Stejně úspěšně se svého neméně obtížného partu
zhostil představitel pastora Tomáš Petřík, jehož místy
teatrální projev a lehce extravagantní zjev ve výsledku
překvapivě dobře posloužily zamýšlenému účinku
a který se dokázal vyvarovat většího překročení tenké
hranice mezi chtěnou komičností a nežádoucí
groteskností.
Dobrý výkon podal s podporou zdařilého kostýmu
a smysluplných rekvizit též Hynek Chmelař coby
truhlář Jakub Engstrand, zmrzačený opilec prostý
jakýchkoliv skrupulí. Naproti tomu postava jeho dcery
Reginy v herečce Evě Josefíkové odpovídající
představitelku nenašla, přičemž jejímu výkonu – až
příliš spoléhajícímu na přehnaná gesta a zvýšený hlas –
ještě ublížila dosti absurdní rekvizita v podobě výdejní
pistole známé z čerpacích stanic. Větší zklamání však
(i vzhledem ke své letošní nominaci na Cenu Thálie)
divákům připravil Miloslav König v roli Osvalda
Alvinga. Přestože postava mladého malíře, zmítaného
v důsledku jistých příčin střídavě stavy úzkosti
a záchvaty agrese, vybízela ke zvýšené míře
expresivity, Königův herecký projev v tomto ohledu
přesáhl únosnou mez a jeho způsob ztvárnění
Osvalda nejednou vyzněl zcela nepatřičně.

(FOTO: PATRIK BORECKÝ, MDK)

Kladenská inscenace rozhodně nepatří k těm, z nichž
by divák odcházel zásadně zklamán či dokonce
předčasně. Zatímco však první polovinu představení
lze hodnotit jako velmi zdařilou, na čemž nesou
největší podíl již zmiňované skvělé herecké výkony
Štréblové a Petříka (právě jejich postavy této části hry
naprosto dominují), druhá polovina nabízí o poznání
méně uspokojivou podívanou, a to nejen vinou
Königa, ale i kvůli přibývajícím a leckdy nefunkčním
realizačním nápadům – veškerá snaha o modernizaci
zdá se Ibsenově dramatu a jeho atmosféře spíše
ubližuje. To ovšem nic nemění na faktu, že
nestárnoucí text norského dramatika našel v Janu
Fričovi sympaticky pokorného inscenátora a zásluhou
nápadité a přitom uměřené scénografie, jakož
i převážně kvalitních hereckých výkonů se mu na
Kladně po mnoha letech opět dostalo řádné
příležitosti oslovit současné tuzemské publikum.

–pn–

Poslední léta Rudolfa Volrába
Rudolf Volráb (1933–1969) – Barevný neklid
24. 1. – 25. 5. 2014 / Národní galerie v Praze – Veletržní palác
Retrospektivní výstava Rudolfa Volrába svým názvem
Barevný neklid s přesností vystihuje autorovu tvorbu
plnou barev a nekonečné energie. Volráb se řadí do
skupiny umělců, kterým prozatím nebyla věnována
pozornost, jakou by si zasloužili. Sami tvůrci expozice
tvrdí, že v umění je stále co objevovat a snaží se
o znovuoživení děl téměř zapomenutých tvůrců
českého výtvarného umění. Expozice uspořádaná
v pátém patře pražského Veletržního paláce
představuje díla, která autor vytvořil během let 1966–
1969, kdy jeho tvůrčí vývoj ukončila tragická smrt (ve
svých třiceti šesti letech vypadl z okna).

Půlnoční expres

Šedesátá léta byla v Československu velmi
progresivním obdobím, a to jak v kulturní, tak
i společenské oblasti. Díla Volrába, i když byla
vytvořena v tak krátkém časovém rozmezí, formovala
svobodně uvažující společnost a stále jsou vnímána
jako velice ojedinělá a působivá. Bývají řazena
především do oblasti nové figurace, kterou ale autor
charakteristickým výrazem spojuje s tehdejším pop
artem a abstraktním uměním. Vystavená díla jsou
progresivní, jakoby plná vnitřního neklidu a dynamiky.
Sám autor figuru vnímal především jako podklad pro
celou řadu nových přístupů jak po formální, tak
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i obsahové stránce. Výrazně barevná, téměř agresivní,
provokující díla, kterými se autor zabýval, jakoby
zkoumala každou část lidského těla do nejmenšího
detailu. Obrazy vynikají fascinací nekonečnými
proměnami lidských tvarů. Hlavy, ženská torza či prsa
se u něho objevují v nesčetných variantách. Od roku
1967 vznikají díla, především kresby a malby, téměř
amorfního charakteru vyznačující se nedefinovaným
prostorem. Mnohé jsou pouze naznačeny, jakoby
autor nemohl nalézt konečnou kompozici. Klíčovým
je pro výstavu především obsáhlý soubor kreseb, který
se nachází v pozůstalosti rodiny a dokazuje umělcův
experimentální přístup. Volráb postupně odstupoval
od dvourozměrné plochy obrazu a začal
s prořezáváním, vrstvením a všemožnou deformací.

Vývoj Volrábova díla velice ovlivnilo studium ve
sklářském ateliéru na střední uměleckoprůmyslové
škole v Kamenickém Šenově a na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, ve sklářském ateliéru Josefa
Kaplického. Forma jeho děl jako by napodobovala
tekutost skla i barevnost sklářských palet. Barvy jako
by se roztékaly do všech stran plátna. Autor se zprvu
krátce věnoval informelu, od kterého brzy odstoupil
a začal hledat nové obrazové možnosti. Věnoval se
systematicky hlavně malbě a objekty vytvářel pouze
pomocí pokusů s papírovými reliéfy. V závěru své
krátké tvůrčí dráhy, po účasti na sympoziu Archetmo,
které mělo umělcům otevřít cestu v používání
umělých hmot, začal pracovat s plastem, emailem,
igelitem a plexisklem.

R. VOLRÁB:
BEZ NÁZVU

(1967,
FOTO: NG)

Výstava společně s monografií, která je atypická svým
vzhledem, aby mohla co nejvíce charakterizovat
umělcovu tvorbu, představuje Rudolfa Volrába jako
progresivního a sebevědomého, byť trochu
introvertního tvůrce, kterému patří důležité místo
v dějinách českého, ale i středoevropského umění.

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

Skrachovaný hotel plný hviezd
Grandhotel Budapešť / režie Wes Anderson
USA, 2014, 100 minut, česká premiéra 13. 3. 2014
Hotel Budapešť sa práve vhrnul do kín a všetci
priaznivci suchého a satirického humoru sa určite
neváhali ísť pokochať, aké ďalšie vtipy dokázal do
100 minút vtesnať Wes Anderson. Režisér filmov
Darjeeling Limited, Fantastický pán Lišiak a iných, znova
použil nepoužiteľné a stvoril príbeh, ktorý má síce
hovoriť o smutnej minulosti, spomínať na staré dobré
časy, ale súčasne doň vtesnáva také množstvo vtipu,
že sa často nedá brať vážne. Presne, ako to dokázal už
v svojej predchádzajúcej tvorbe, dodržiava svoje
nečakané a dlhotrvajúce vtipy, na ktorých buduje
druhý dej.
Síce divákovi v kine neustále pohráva úsmev na
perách, niekedy prepukne v smiech, no z kina

Půlnoční expres

odchádza z pocitom, že niečo tomu filmu chýbalo.
Presne tak to bolo, keď som si uvedomila, že na
dotiahnutie myšlienok filmu chýba pár podstatných
detailov, ktoré zahlušilo množstvo postáv a humoru.
Grandhotel Budapešť, aj keď by sa dalo povedať, že sa
točil okolo hlúposti, v skutočnosti tak na plátne
nepôsobil. Jeho vystupovanie bolo rýchle a svižné,
postavy často pochodovali v zrýchlenom slede
k svojim cieľom, čo nielen urýchlilo nezaujímavé
pasáže, ale bolo aj účelným na situačnú komiku.
Zábery z diaľky, keď sa herci naháňajú, alebo sa
presúvajú vždy vyvolajú pozitívny dojem. Menšiu
chybu môže divák pozorovať vo výbere hlavnej
postavy. Aj keď nebol chybný krok dať Ralphovi
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Fiennesovi (Gustave H) možnosť ukázať sa v hlavnej
úlohe, myslím, že ako komik sa živiť nebude. Skôr
rola sedela ako uliata mladému Tonymu Revolorimu
(pikolík Zero Mustafa), ktorému sa pravdepodobne
otvorili dvere do sveta filmu. Okrem Fiennesa sa vo
filme v hlavných úlohách objavili desivý Willem Defoe
ako „tak trochu vrah“, jeho herecký brat Adrien
Brody, či ich matka Tilda Swinton. Vo vedľajších
úlohách môžeme ale nájsť aj Edwarda Nortona,
Owena Wilsona a Billa Murrayho.

Madam D. bola natoľko sentimentálna, že svojmu
milencovi odkázala jedinú vec. Táto vec – obraz – je
však jedinou vecou, o ktorú zrazu začali javiť záujem
jej dvaja synovia (Defoe, Brody). V banálnom deji sa
objavuje nespočetné množstvo prekážok a črtá sa
strastiplná cesta dvoch zvláštnych postavičiek, ktorá sa
odohráva v čase medzi prvou a druhou svetovou
vojnou.

Príbeh hovorí o jednom z hotelových zamestnancov,
ktorý ale nie je úplne obyčajný. V skutočnosti tak
povediac riadi Grandhotel Budapešť, ktorý je na
vrchole svojej slávy medzi renomovanými hotelmi.
Lanovka, ktorá k nemu vedie, nás vyvezie až priamo
pred vchod, kde pozorujeme ponáhľajúcich sa
Gustava H a pikolíka Zera. Utekajú na pohreb jednej
z Gustavových mileniek, ktoré sa vyznačujú najmä
svojou starobou a peniazmi. Tilda Swinton v úlohe

Myslím, že divákov Andersonových filmov táto
snímka nemôže sklamať ani svojím námetom, ani
spracovaním, prekvapí azda iba divákov, ktorý žiaden
jeho film nevideli. Čo je však spoločné každému
divákovi je to, že je nevyhnutné pozrieť si tento film
viackrát, kým stihne stráviť všetky repliky a detaily.

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

Cesta do hlubin vlastní duše
Branquinho da Fonseca: Baron a jiné prózy
překlad Pavla Lidmilová a Ladislav Václavík, Triáda, Praha, 2013, 1. vydání, 200 stran
Jméno portugalského spisovatele Branquinha da
Fonsecy patrně tuzemským čtenářům příliš neřekne,
byť jeho próza Neklidná řeka u nás roku 1987 vyšla
v rámci souboru Pět portugalských novel. O to záslužnější
je vydání knihy Baron a jiné prózy, která kromě pětice
jeho povídek či novel obsahuje též obsáhlou
a zasvěcenou studii o Fonsecovi z pera romanistky
Silvie Špánkové, jež sestavila i přehledné kalendárium,
kladoucí vedle sebe klíčové okamžiky autorova života
a významné dobové události.
Navzdory svému nevelkému počtu přítomné texty

Půlnoční expres

dobře ilustrují klíčové rysy Fonsecovy prozaické
tvorby, k nimž náleží inspirace folklorem (sám ostatně
vydal dvousvazkový soubor portugalských lidových
příběhů), téma cesty v nejrůznějším významu či
adorace venkova a přírody. Namísto klasických
epických příběhů dává autor, jemuž se někdy přezdívá
„portugalský E. A. Poe“, přednost vyprávění
s otevřeným koncem a důrazem na zvláštní atmosféru.
Dějištěm jeho próz se často stávají zpustlá
a tajemstvím obestřená šlechtická sídla, obývaná
mnohdy podivnými až bizarními postavami, do nichž
většinou jen dílem náhody zavítá hrdina se sklony
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ANTÓNIO JOSÉ BRANQUINHO DA FONSECA (1905–1974)

k introspekci, aby zde završil nejen svou pouť z města
na venkov či do přírody, ale i cestu do vlastního nitra
za poznáním sebe sama.
Právě texty nejštědřeji obdařené těmito atributy –
vedle titulního Barona zejména novela Bez vlastní vůle –
se v knize nakonec jeví jako nejzajímavější a také
nejčtivější. Hrdinou první prózy je školní inspektor,
který zavítá na staré panské sídlo, kde mu dělá
společnost pouze jeho svérázný hostitel Baron,
šlechtic spíše středověkých manýrů a proměnlivých
nálad. Novela s nádechem tajemna odkazující
k lidovým příběhům se nedávno dočkala filmové
adaptace – snímek Baron posunutý do ještě
fantasknější polohy natočil v roce 2011 portugalský
režisér Edgar Pêra. Protagonistou druhého příběhu je
Filipe da Maia, uvyklý každoročnímu bezcílnému
cestování, který se stane hostem neznámého šlechtice
a svědkem podivných událostí v jeho zchátralém
domě uprostřed vlky obývaného parku.

Své kouzlo ovšem mají i zbylé prózy, ať již nesoucí se
v tomtéž duchu – hrdina Neklidné řeky nachází práci
na stavbě uprostřed pustiny, kde prožívá zvláštní
vztah s jedinou zdejší mladou dívkou, – nebo s ním
naopak v lecčems kontrastující – próza Studené ruce
zachycuje chvíle bezprostředně následující po smrti
jednoho z obyvatel domu, od maloměšťácké
přetvářky a babských klepů až po nečekanou odezvu v
duši mladé hrdinky, krátký text Zkouška síly zase líčí
náhodné setkání a rozhovor vypravěče se starým
celním úředníkem, který mu ve své promluvě mající
blíže k monologu předestírá několik fragmentů ze
svého života a nezdařeného manželství.
„Jak jsem později pochopil, také
Baron byl člověk, v němž zápasil
Bůh s ďáblem. Ale porozumět
bychom si nedokázali. Zpustlictví
a vnitřní propady ho měly dávno
v moci a cele ho strhly do hlubin.
Tu a tam se objevil záchvěv, věta
či pohled obrážející klidnou
svrchovanost a jasného ducha. “
(B. da Fonseca: Baron)

PLAKÁT
KE SNÍMKU
BARON (2011),
NATOČENÉMU
NA MOTIVY
STEJNOJMENNÉ
NOVELY
B. DA FONSECY

Půlnoční expres

Je proto dobře, že tento autor „krátkých próz, v nichž
se realita proměňuje v sen, člověk odhaluje svou
skrytou tvář a starosti všedního dne přerůstají
v existenciální úzkost“ (S. Špánková) byl konečně
řádně uveden na českou literární scénu. Nemluvě
o tom, že zásluhou doprovodné studie dostává
tuzemský čtenář příležitost dozvědět se více
o portugalské literatuře jako takové, neboť Fonsecova
tvorba spjatá s významnou literární revue Presença
(Přítomnost, 1927–1940) je zde představena jak na
pozadí dobového kulturního kontextu, tak z hlediska
dalšího vývoje domácího písemnictví a literární vědy.
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Příliš hlučné ticho
Tichá síla Liu Xia
28. 2. – 9. 6. 2014 / Centrum současného umění DOX
Souběžně s dalšími, možná více medializovanými,
výstavami probíhá v Centru současného umění DOX
také výstava čínské umělkyně Liu Xia. Jedná se
o soubor dvaceti pěti černobílých fotografií ve
čtvercovém formátu s názvem Tichá síla Liu Xia (The
Silent Strenght of Liu Xia).

jejich neočekávané výrazy ve tváři. Právě panenky také
poskytují novou perspektivu pohledu na svět – v jejich
přítomnosti běžné předměty narůstají do velikosti,
která dokáže diváka vyděsit.

Liu Xia je manželkou čínského disidenta a nositele
Nobelovy ceny za mír z roku 2010 Liu Xiaoba. Sama
se věnovala především umělecké činnosti – kromě
fotografování také malování a psaní básní. Přesto
i ona byla politickou činností svého manžela zasažena
a od roku 2010 je držena v domácím vězení, zatímco
si její manžel odpykává jedenáctiletý trest v čínském
vězení.
Vystavované fotografie vznikaly v letech 1996 až 1999
a jedná se o dosud jediné umělecké počiny Liu Xia,
které kdy byly vystavovány. Poprvé se objevily v říjnu
2011 v Musée Landowski v Boulogne-Billancourt
a Praha je patnáctým místem, kde tuto výstavu
můžeme zhlédnout.
(FOTO: LIU XIA, ARCHIV DOX)

Fotografie jsou samy o sobě velmi kvalitní a při
pohledu zblízka se dostanete do další dimenze, kdy
vás obraz vtáhne do sebe a divák se tak může cítit
součástí scenérie. Samotná instalace výstavy je také
velmi působivá. Bílé zdi, strohost prostoru a až lehce
znepokojující sterilita původní továrny tvoří
k závažnému námětu takřka šokující kontrast. Celkově
se jedná o malou expozici, která vás ale na dlouho
zasáhne.
Kromě nabídky nezvyklého pohledu do úplně jiného
světa výstava upozorňuje také na problematiku
dodržování lidských práv v Číně. Třeba vás návštěva
galerie inspiruje k podepsání petice vyjadřující
podporu Liu Xia, kterou organizuje Amnesty
International. A i kdyby ne, tak jde rozhodně o téma,
o kterém bychom neměli mlčet.

(FOTO: LIU XIA, ARCHIV DOX)

Divák je konfrontován s drsně, ač symbolicky
zobrazovanou všední čínskou realitou. Výjimkou
nejsou provazy, bandáže, igelit i všudypřítomná špína.
To vše se odehrává za asistence panenek, které jsou
týrané i týrající, a absurditu zobrazeného podtrhují

Půlnoční expres
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Eva Haderková
Autorka studovala komparatistiku,
zabývá se marketingem a novými médii.
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Postskriptum
JAN WEISS – DŮM O TISÍCI PATRECH (UKÁZKA)
JAN WEISS: DŮM O TISÍCI PATRECH, NAŠE VOJSKO (ZDE 5. VYD.), PRAHA, 1964, 192 STRAN.
XXXIII.
MILIÓN OBRŮ… – ŠÍLENÁ HONBA V KOULI – POLAPENÉ NIC – OKÉNKO NA VRCHOLU KOPULE – „ŽIJE?“ – CO JE
TŘEBA SI ZAPAMATOVAT…
A znenadání – dvířka se otevírají. Ne jedna, ale bezpočet dvířek se objevuje v kouli – hustě vedle sebe
a v nedohledných řadách za sebou. A ze všech vystupují obři, svlečeni do půl těla a s červenou šerpou kolem pasu.
Všichni se sobě podobají. Mají maličkou hlavu na chlupatém trupu a přes nahé rameno přehozenou síť. Milión obrů
sem táhne jakoby z mořských hlubin.
Brok skočí k jedněm dvířkám, provázen ostrým ječením signálu. Naráží na oblou hladinu. – Vtom všechna dvířka
zmizí, obrové vkročí do koule a zatočí sítí nad hlavou. Jejich pohyby se netvorně skreslují, tváře se komolí
a protahují v nekonečných řetězích. Milión sítí se po něm napřahuje ze všech stran. Nastává šílená honba v kouli.
Brok prchá, klouzá, uhýbá se, přeskakuje, naráží do stěn. Ale každý jeho krok je již předem zrazen celému peklu
zdeformovaných nestvůr.
A přece odmyslíš-li si klamné odrazy zrcadel, je to pouze jediný muž, tančící v ohraničeném prostoru se svou sítí.
– Ale prokleté zvonky pod nohama Brokovýma vřeští neúprosně: Tu jsem! Tu jsem! A podle zvonků řídí obr svůj
lov. Síť poletuje Brokovi nad hlavou a věší se mu na paty stále dotěrněji. Nelze, nelze již uniknout! Však zadarmo se
nevzdám… rána do prsou, do tváře, kopanec do břicha… ale jeho noha odskakuje od těla obrova jako míč od stěny.
Uštván šílenou honbou, klesá konečně uprostřed zrcadel. Široká síť ho přikrývá… Svírá se nad ním vždy těsněji,
tvrdé lano ho poutá do kozelce. Víčka se mu svírají úžasným tlakem provazu. A v očích se pomalu stmívá…
Ještě vidí Brok malé okénko, jež se otevírá na vrcholku kopule. V něm se objeví tvář. Ohyzdný, žlutý obličej,
rezavá bradka, rozštěpená ve dva provazce, místo nosu dvě černé dírky mezi tvářemi, spodní ret černý a vyprahlý,
visí odchlíple, jako by uhníval.
»Žije?« bylo slyšet hlas.
»Žije!« vydechl obr vzhůru, stíraje si s čela krůpěje.
Ale tyto dva hlasy zněly již napolo z jeho starého snu. – To se nad ním sklánějí dva muži ve žlutých pláštích,
sladce páchnoucí karbolkou. Jeden z nich se dotýká botou šedivé hromádky a pak štítivě odkrývá cíp pláště s jeho
tváře.
»Žije!« opakuje zklamaný, netrpělivý hlas. – Brok násilně otevírá víčka, aby přesvědčil kohosi, strašně zdravého
a mocného, že ještě nezemřel –
Skrze závoj páchnoucího vzduchu vidí žluté světélko. Visí kdesi mezi těžkými trámy, které podepírají tuto klenbu
smrti. Dva muži, vonící mrazivým zdravím, nakládají cosi těžkého na nosítka. Pak se jejich ruce napínají, nohy
vykročí stejným tempem, ráz – dva, uličkou mezi pryčnami. Jen nohy je jim vidět, jak se vzdalují – – –
Je to vše tak překvapující, tak nesrozumitelné, a přece tak úžasně jednoduché! Stačí si přikrýt tvář cípem pláště –
a vše to mizí a končí. – Pouze cíp pláště! – To je třeba si zapamatovat!

Téma příštího čísla
EROTIKA A UMĚNÍ ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Půlnoční expres
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