


                      
 

Pár slov… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

"Kořenem všeho zla je nedostatek poznání." 

BUDDHA 

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

expresu. Je tu červnové číslo našeho e-bulletinu, které Vám přináší trochu toho zajímavého čtení pro volné (a deštivé) chvíle.  

     Za půlnoční téma jsme si vybrali případy vlivu Dálného východu na české umění a kulturu obecně a pátrání po 

vhodných námětech nás přitom dovedlo i k několika jménům, která se co nevidět objeví v naší půlnoční databázi neprávem 

opomíjených umělců. V rubrice pohřebiště se stejně jako minule dočkáte profilu tvůrce zahraničního, a přesto svázaného i s 

českým prostředím – francouzského dekadentního spisovatele a okultisty Joséphina Péladana. Periferie Vám jako obvykle 

nabídne několik textů mapujících současnou kulturní periferii a navíc exkluzivní rozhovor s básníkem Kamilem Marcelem 

Hodáčkem, kterému nedávno vyšla již druhá sbírka. V pel-melu naleznete několik zajímavých kulturních tipů a 

pozvánek a v závěrečné rubrice postskriptum na Vás čeká mírně košilatá a přitom humorná povídka z pera samotného 

markýze de Sade…                                                                                

                                                                                                  Petr Nagy 

w w w . p e t r n a g y . w i x . c o m / p u l n o c  

 
p á r  s l o v  ( I )  /  p ů l n o č n í  t é m a  ( I I – X I I )  I n s p i r a c e  D á l n ý m  v ý c h o d e m  /  

( N e ) z n á m ý  J u l i u s  Z e y e r  /  K l a d e n s k ý  „ o b j e v i t e l “  T h á k u r a  /  A ž  n a  

d a l e k o u  J á v u  /  M y s t i k  a  j o g í n  s  t i t u l e m  J U D r .  /  Q u o  v a d i s ,  J a p o n s k o ?  

/  M i l o v n í k  N i p p o n u  /  p o h ř e b i š t ě  ( X I I – X I I I )  J o s é p h i n  P é l a d a n  /  

p e r i f e r i e  ( X I V – X X )  „ S  v r s t e v n í k y  s i  n e r o z u m í m “  /  M ý t y  s e  p r o s t ě  

n e v y s v ě t l u j í  /  U n d e r g r o u n d !  D v o j i t ý !  /  P ř e ž i ť  ž i v o t  s  n o h o u  n a  p l y n e  /  

D i s k  j e  r i s k  a  m o ž n á  v ý h r a  /  U m ě l c i  v  d o b r é m  i  v e  z l é m  /  p e l - m e l  

( X X I )  /  p o s t s k r i p t u m  ( X I I )  
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Inspirace Dálným východem 
 

ÉMA ČERVNOVÉHO ČÍSLA PŮLNOČNÍHO EXPRESU JSME SE ROZHODLI VĚNOVAT STOPÁM DÁLNÉHO 
VÝCHODU V ČESKÉ KULTUŘE. ZÁJEM O EXOTICKÉ ZEMĚ A JEJICH OBYVATELE SE ODRÁŽÍ V DĚJINÁCH 
NAŠEHO UMĚNÍ A ZVLÁŠTĚ PAK PÍSEMNICTVÍ JIŽ OD STŘEDOVĚKU, KDY VZNIKAJÍ PRVNÍ ČESKÉ 

CESTOPISY. ZEMĚ DÁLNÉHO VÝCHODU SI OVŠEM MUSELY NA SVÉ ČESKÉ “OBJEVITELE” JEŠTĚ NĚJAKÉ TO 
STOLETÍ POČKAT – VE VĚTŠÍ MÍŘE K NÁM JEJICH KULTURNÍ A DUCHOVNÍ ODKAZ ZAČÍNÁ PRONIKAT AŽ S 
ROZVOJEM CESTOVÁNÍ VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ. PŘESTO VŠAK V ČESKÉM UMĚNÍ A MYŠLENÍ STIHL 
DÁLNÝ VÝCHOD ZA POSLEDNÍCH ZHRUBA 150 LET ZANECHAT POMĚRNĚ VÝRAZNÝ OTISK, KTERÝ SE I V 
SOUČASNOSTI NADÁLE PROHLUBUJE… 
 

 

T 

Kultura Dálného východu pochopitelně nebyla pouze 
častým zdrojem inspirace českých umělců, nýbrž 
mnohé její plody pronikaly zásluhou jejích oddaných 
ctitelů přímo k nám do Čech. V případě literatury se na 
šíření děl této provenience podíleli kromě překladatelů 
i příslušníci mnoha dalších profesí – ilustrátoři, tiskaři 
a v neposlední řadě samotní nakladatelé. K největším 
obdivovatelům Orientu mezi českými nakladateli patřil  
Jaroslav Šnajdr, jehož nejvýznamnější projekty z této 
oblasti vám zde představíme. 
 
 

 
JOSEF ŠKORPIL (1856–1931), ARCHITEKT A PRVNÍ ŘEDITEL 

UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉHO MUZEA V PLZNI, VE SVÉ PRACOVNĚ 
 
 
Dálný východ ovšem nenacházeli svůj vzor pouze 
umělci, ale jeho duchovní svět inspiroval mnohé 
filozofy či náboženské myslitele. Z této oblasti zde 
připomeneme osobnost mystika a jogína Eduarda 
Tomáše, jednoho z nejvýznamnějších českých 
následovníků a současně propagátorů východní 
duchovní tradice .  
 

–pn–

Samotné sousloví “Dálný východ”, které není přesně 
vymezeným termínem, zde bude užíváno ve svém 
nejběžnějším významu – který sdílí s výrazem 
“Orient” – jako označení zemí východní a 
jihovýchodní Asie (včetně někdy nezahrnované Indie). 
Jak vidno, jedná se o tak rozsáhlou a především 
kulturně nesmírně bohatou a různorodou oblast, že by 
se dalo pohodlně hovořit o uměleckém vlivu některých 
jejích vybraných částí, respektive zemí a národů (vedle 
Indie kupříkladu Číny nebo Japonska).   
 
Nejstarší a nejčetnější stopy těchto kultur v českém 
prostředí bezpochyby nalezneme na poli krásné 
literatury. Mezi nejuznávanější, ba dnes již klasické 
české spisovatele, kteří s oblibou využívali exotických 
motivů či přímo čerpali z cizokrajných látek, 
bezpochyby patří Julius Zeyer, o jehož díle 
ovlivněném mimo jiné i Dálným východem zde bude 
pojednáno. Na rozdíl od Zeyera, který danou oblast 
nikdy nenavštívil, další český spisovatel – dnes 
pohříchu téměř zapomenutý – Joe Hloucha byl na 
Dálném východě, konkrétně v Japonsku, doslova jako 
doma a určitým způsobem si jej přivezl s sebou zpět 
do Čech. O něco známějším českým spisovatelem-
cestovatelem byl Konstantin Biebl, který své 
putování po Cejlonu, Jávě, Sumatře a Indonésii zúročil 
především v proslulé básnické sbírce S lodí, jež dováží čaj 
a kávu (1927). Zapomenout ovšem nesmíme ani na 
české autorky a světoběžnice, mezi nimiž vyniká 
Barbora Markéta Eliášová, která se do milovaného 
Japonska vrátila hned několikrát a svým ženským 
pohledem a četnými zážitky nasbíranými takřka po 
celém světě výrazně obohatila českou cestopisnou 
literaturu. Českých spisovatelů ovlivněných Dálným 
východem je pochopitelně mnohem více a nejedná se 
pouze o jména již zapsaná do dějin českého 
písemnictví (např. Jan Havlasa, Věra Linhartová), ale i 
o autory a autorky současné (mj. Josef Formánek –
Prsatý muž a zloděj příběhů, Iva Pekárková – Třicet dva 
chwanů, Lubomír Martínek – Mys dobré beznaděje). 
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(Ne)známý Julius Zeyer  
 
Julius Zeyer (1841–1901) byl český prozaik, dramatik a 
epický básník, který se běžně řadí ke katolickým 
spisovatelům. I když byl křesťanského vyznání, 
objevují se v jeho dílech i jiná náboženství a také 
mytologie různých zemí, které souvisely s jeho 
bohatým vnitřním životem a různorodými zájmy 
(naučil se třeba hebrejsky, aby mohl číst Bibli 
v originále, studoval středověká mystéria, pravoslaví 
nebo moderní filozofy, zejména Nietzscheho). 
V Zeyerově tvorbě najdeme kupříkladu náboženství
starého Egypta (povídka Asenat), judaismus (Báje 
Šošany), indické báje (Tilattoma, kde promlouvá 
Brahmovými ústy o nedokonalosti všeho stvoření), 
mariánskou mystiku čerpající ze středověkých ideálů 
(Román o věrném přátelství Amise a Amila), středověké 
legendy (Maeldunova výprava, Soumrak bohů), rysy 
pohanství a křesťanství (Zpěv o pomstě za Igora), magii, 
okultismus a zednářství (Fantastické povídky), 
ahasverskou perspektivu duchovního vzestupu lidstva 
(Opálová miska) či autobiografické dílo s prvky 
mesianismu (Jan Maria Plojhar). Na jeho literární tvorbě 
a přítomných náboženských motivech se podepsala i 
Zeyerova cestovatelská zkušenost – navštívil 
Rakousko, Německo, Francii, Nizozemsko, Belgii, 
Španělsko, Polsko, Rusko, Slovinsko a Afriku. Ačkoliv 
se však v jeho dílech objevují také země Východní 
Asie (Indie – Kunálovy oči, Čína – Zrada v domě Han,
Bratři, Japonsko – Gompači a Komurasaki), do těchto 
končin osobně nikdy nezavítal. Z exotických kultur si 
ovšem pro svou tvorbu vybíral jen to, co odpovídalo 
jeho osobní představě o vnitřní kráse, ušlechtilosti a 
estetičnosti a jejich legendy a mýty nezřídka 
překrucoval. Více než v samotných knihách se ovšem 
Zeyerův komplikovaný vztah k náboženství projevuje 
v jeho dopisech. 
 

 

V letech 1892-1894 se obrátil Zeyerův zájem 
k východnímu náboženství – buddhismu. V dopise 
Marii Kalašové vysvětluje rozdíl mezi buddhismem a 
křesťanstvím takto: „Ono ‚já‛ je též víc než naše duše. 
Co nazýváme duší, není snad více než poměr toho ‚já‛ 
k našemu zemskému stavu a okolí. Křesťanství se 
obírá více tou naší okolností člověčskou, buddhism 
hloubal bezmezně o tom, co za tím zemským vězí ‚já‛. 
Co buddhism učí o Karmě, je nekonečně krásné a plné 
útěch. Karma je to vtělení, ta existence člověka po 
smrti, kterou si tvoří sám zde.“ Proč věnoval Zeyer 
takovou pozornost buddhismu i křesťanství zároveň? 
Odpověď nalezneme v povídce Opálová miska (ze 
souboru Fantastické povídky) a románu Ondřej Černyšev. 
Podle Zeyera byli zakladatelé různých náboženství 
posláni od jednoho Boha, který čas od času uvedl 
bloudící lidstvo zpět na cestu dokonalejšího poznání a 
lepšího života. Vyvrcholení nastalo příchodem Krista. 
Nezvratný důkaz svých tvrzení viděl v některých 
stěžejních zásadách různých náboženství, které se 
shodují (viz Opálová miska – zde sledujeme osud pěti 
velikánů, kteří se obětovali za lidstvo – Buddhu, 
Sokrata, Ježíše Krista, Jana Husa a Pannu Orleánskou). 
Nauky buddhismu vždy srovnával s křesťanstvím: „Co 
se jmenuje duše u nás (posmrtný život), naše vejití 
v Boha (nirvana).“ Jako zajímavost můžeme uvést, že 
spisovatel měl ve své pracovně pozlacenou sošku 
Buddhy a zároveň pontifikální kříž. I když byl Julius 
Zeyer praktikující katolík, „nikdy nevnímal 
katolicismus jako protiklad ostatních náboženství, ale 
jako jejich završení a syntézu“ (Martin C. Putna). 
 
„Ctím církev, ale nejsem to, co se nazývá dobrým katolíkem, ba 
nejsem ani úplně věřícím křesťanem. Nedovedu Boha tak si 
představovati, jak tomu učíte, ač v něj neurčitě věřím, a proto 
jsem je také živě milovati nedovedl, ač jsem často po tom prahl. 
Zůstal mi abstrakcí. Krista miluji, protože mu rozumím. 
Miluji jej nadšeně. Dle toho, co jsem nyní řekl, suďte, možno-li, 
já abych přijal a vy abyste udělil onu útěchu. Pojímá svátost těla 
Kristova co symbol, a co takový byla by mně krásnou, 
významnou a velkou útěchou.“ 

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

 
POUŽITÁ LITERATURA: 
 
PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura: 1848–
1918 v evropském kontextu. Praha: Torst 1998. 
ŠACH, Josef: O náboženském smýšlení Julia Zeyera. Česká 
grafická unie: Praha 1942. 
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Kladenský “objevitel” Thákura  
 

S východní kulturou a jejím zprostředkováváním 
českému publiku nejsou v naší historii spjata pouze 
jména umělců, ale patří sem pochopitelně i 
představitelé mnoha dalších profesí. Jednu z těchto 
osobností bychom našli možná trochu překvapivě ve 
středočeském Kladně na přelomu desátých a 
dvacátých let 20. století. Řeč je o Jaroslavu Šnajdrovi 
(1872–1941), zakladateli kladenské knihtiskárny J. 
Šnajdr, která v dané lokalitě přišla jako vůbec první se 
skutečným nakladatelským programem, přesahujícím 
regionální význam i ohlas. 
 

 
 

JAROSLAV ŠNAJDR 
(PEROKRESBA OD STANISLAVA KULHÁNKA) 

 
Jaroslav Šnajdr, jemuž v dětství tragicky zemřel otec –
stavební dělník –  na následky pracovního úrazu, se z 
rozhodnutí svého poručníka, pracujícího v tiskárně 
Národní politiky, vyučil sazečem a od roku 1897 
pracoval v pražské Dělnické knihtiskárně a 
nakladatelství.Ve svém řemesle záhy vynikl – jako 
jeden z prvních využil prvků secesní dekorativnosti – a 
své návrhy plakátů, pozvánek, vizitek, dopisních 
papírů a záhlaví uveřejňoval od roku 1901 v odborném 
časopisu Typografia, kde se stal o dva roky později 
redaktorem příloh přinášejících ukázky typografických 
prací. Roku 1903 se Šnajdr spojil se sazečem Otakarem 
Janáčkem k založení vlastního podniku a podařilo se 
jim získat knihtiskařskou koncesi pro třetí tiskárnu v 
Kladně, kterou ještě před koncem téhož roku otevřeli 
pod názvem  Šnajdr a Janáček. Po třech  letech se však 

jejich cesty rozešly a v roce 1906 získal Šnajdr novou 
kladenskou koncesi na své jméno. 
 
“Neméně záslužným činem Šnajdrovým jsou spisy Thákurovy v 
českém rouchu. Tenkrát, r. 1913, se o tomto indickém filosofu 
a bojovníku za svobodu svého národa u nás mnoho nevědělo. 
Šnajdr nám jej přiblížil na dosah ruky, takže dnes jsou jeho 
spisy téměř v každé knihovně. Byla to stejně odvážná jako 
š´tastná myšlenka Šnajdrova, že českému čtenáři zpřístupnil 
dílo tak nevšední krásy.” (Jiří Herclík) 
 
Knihtiskařská koncese dávala Šnajdrovi právo nejen 
tisknout na zakázku pro jiné zadavatele, ale i vydávat 
knihy na svůj náklad. Nakladatelskou činností se začala 
tiskárna zabývat již koncem roku 1907, avšak první 
významnější a dlouhodobější projekt přichází až v roce 
1914. Mezitím se Jaroslav Šnajdr oženil s dcerou 
unhošťského lékárníka a studentkou farmacie Annou a 
nechal si postavit rodinný dům propojený důmyslně s 
tiskárnou a obchodními místnostmi podle projektu 
Jaroslava Rösslera, žáka slavného českého architekta 
Jana Kotěry. Oním prvým důležitým nakladatelským 
počinem bylo vydávání Spisů Rabíndranátha Thákura v 
letech 1917 až 1936 (celkem 13 svazků). S tvorbou 
tohoto indického básníka a prozaika, nositele 
Nobelovy ceny za literaturu (1913), jej seznámil 
překladatel z angličtiny František Balej, jehož první 
překlad Thákurových básní Gitándžali, vydaný 
Šnajdrem již v roce 1914, se stal pro svůj úspěch 
impulzem k vydávání spisů tohoto spisovatele. 
 
“Přece však trvalou zásluhou Jar. Šnajdra bude, jak dovedl 
podchytit literární zájmy vzdělaného a jemného publicisty Fr. 
Baleje, jehož překlady z Thákura i hluboké eseje a feuilletony 
ho plně zaujaly. Nejen souborné vydání Balejových spisů, nýbrž 
i čtrnáct knih Rabíndranátha Thákura, tohoto indického 
laureáta nobelovy ceny, vyplynulo ze šťastného setkání Jar. 
Šnajdra s duchem jemu tak blízkým, jako byl Fr. Balej. 
Šnajdr v Thákurovi objevil jednak duchovní hodnoty a intimní 
exotické přízvuky, jednak odpovědi na otázky života a vesmíru, 
které si sám tolikrát v své hloubavé mysli kladl. Za světové 
války knihy Thákurovy, jmenovitě Sádhaná, vlévaly balzám na 
otevřené rány a po ní probudily vůbec nebývalý u nás zájem o 
Orient.” (J. Š. Kvapil) 
 
“Prof. V. Lesný podněcoval Šnajdra k založení edice vědeckých 
a filosofických spisů, nazvané “Knihy východní”. Byl to podnik 
dosti riskantní, ale Šnajdr – idealista a ctitel vědy a umění –
rád vyhověl prof. Lesnému a umožnil tak vydávání těchto 
obsahově cenných i poučných spisů.” (Stanislav Kulhánek) 
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Až na dalekou Jávu  
 

Na soubor Thákurových děl v překladech z angličtiny 
(F. Balej, Jarmil Krecar aj.) a bengálštiny (V. Lesný) 
tematicky navázaly Knihy východní (1920–1924), které v 
redakci Vincence Lesného soustředily překlady 
klasických děl orientálních literatur, komentáře i 
původní  odborné  práce  indologické,   egyptologické, 
hebraistické a sinologické, na nichž se kromě Lesného 
autorsky i překladatelsky podílel například František 
Lexa a řada dalších. Další tiskařská a nakladatelská 
činnost podniku J. Šnajdr (který po smrti jeho 
zakladatele vedla ještě několik let Šnajdrova manželka 
spolu se synem) již s východní kulturou sice 
nesouvisela – s výjimkou vydání Lesného monografie 
Rabíndranáth Thákur (Tagore) v roce 1934, – ale 
rozhodně bychom v jejím přehledu nalezli další 
zajímavé tituly nebo celé edice. Alespoň jeden příklad 
za všechny – jako svého tiskaře i distributora si Šnajdra 
zvolil překladatel František Bíbl a v letech 1917 až 
1931 zde vydal vlastním nákladem celkem čtyři své 
básnické sbírky, psané ovšem pod pseudonymem 
Hermor Lilia (na tvorbu tohoto “tajného básníka” 
upozornil až o několik desetiletí později literární 
historik a básník Ivan Slavík). 

“A je skutečně příznačné, že to byl právě J. Šnajdr na Kladně, 
tedy mimo centrum literárního dění, který naložil většinu spisů 
bengálského básníka a myslitele Rabíndranátha Thákura 
(Tagore), laureáta Nobelovy ceny za literaturu r. 1913. Byl to 
právě tento zasněný básník a myslitel, který nás svedl 
dohromady. Nakladatel J. Šnajdr totiž dobře cítil, že není 
správné překládat indického básníka prostřednictvím anglického 
přetlumočení a že je mnohem působivější přeložit jeho dílo přímo 
z rodného jazyka básníkova. I požádal mne o překlad 
některých jeho děl, což jsem rád přislíbil, zejména proto, že jsem 
v tomto kladenském nakladateli poznal i vzácného muže, 
zaníceného pro vše krásné, zejména pak pro krásnou knihu.”      
                                                            (Vincenc Lesný)
 

–pn–
 
 
POUŽITÁ LITERATURA: 
 
Jaroslav Šnajdr – knihtiskař budovatel. Ed. J. Š. Kvapil, J. 
Šnajdr: Kladno 1942. 
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“Kdyby se mne někdo zeptal, odkud pramení má láska k 
umění, má touha po kráse, na které se někdy zachraňuji, musil 
bych říci, nehledě k jiným vedlejším příčinám, že to byl 
především vliv prostředí, v němž jsem se narodil a žil. 
Můj otec býval lékařem ve Slavětíně u Loun. Co volných chvil
psal nebo maloval, někdy také učil mluvit své exotické ptáky, 
které čas od času kupoval v Hamburku! Dodnes nevím, čím byl 
můj otec víc, zda lékařem (…), nebo snílkem, jenž tolik miloval 
svou rezavou opici z Jávy, smutnou a ochočenou. (…)
Otcova lékařská praxe byla praxí dítěte-budoucího básníka. Se 
zatajeným dechem jsem naslouchal nářku, jenž někdy vycházel z 
ordinace a mísil se s křikem papoušků. (…) Tak záhy jsem 
poznal, co je to vata a krev, co je to nemoc, smrt a jiná neštěstí. 
S pocitem hrůzy jsem vdechoval pach jódu, karbolky, nicoty a 
neznáma, všeho, co se později stalo stavebním materiálem mého 
Věrného hlasu, Zlomu, Nového Ikara a jiné poezie.
Přirozeně že i otcovy exotické touhy, jimiž jsem nasákl, vlekly 
se a jdou ještě stále mým dílem a jsou nejstarší příčinou mých 
zámořských cest do Afriky a Holandské Indie.” 
 
Upřímně a trefně shrnul Konstantin Biebl ve vyznání 
Básník o sobě, co je esencí jeho poezie. Jeho osobnost se 
formovala nejen působením otcovým, ale také 
výchovou matky, jež u něj od dětství pěstovala smysl 
pro  krásu, a  pod silným vlivem strýce  Arnošta  Ráže, 

taktéž básníka. Bieblovy verše jsou prostoupeny 
autobiografičností a přes veškeré exotické touhy a 
fantazie také odkazy k dětství a domovu.  V básních se 
objevují stopy událostí, jimiž prošel, a to v podobě 
témat, motivů dojmů, ale také jmenováním 
konkrétních míst nebo osob. Velmi silně a zásadně 
ovlivnilo Bieblovu tvorbu i vědomí smrti, s níž se od 
mládí střetával neustále. Hluboce jej zasáhla 
sebevražda otce, smrt strýce i předčasné úmrtí 
blízkého přítele Jiřího Wolkera. Jako jediný ze svých 
souputníků prošel Biebl válečnou zkušeností. A 
v neposlední řadě mu významným inspiračním 
zdrojem byly různé daleké cesty – do Damašku, Alžíru, 
ale především ta, kterou podnikl v letech 192627 na 
Jávu. 
 



Vzhledem k prostředí, v němž prožil dětství, není 
Bieblův zájem o exotiku nijak nečekaný a fascinace 
cestováním a cizokrajností byla nadto oblíbeným 
prvkem v díle všech avantgardních básníků. Důvodů si 
všímal například Vladimír Macura ve svém příspěvku o 
básnickém cestopise: „Přinášel rychlé střídání 
zeměpisných reálií, a tak nabízel možnost smyslového 
okouzlení z proměnlivé tváře skutečnosti stejně jako 
(zcela ve smyslu poetistického smutku na rubu okázalé 
radosti) melancholický prožitek neustálého uplývání a 
míjení, z prudkého vynořování nových skutečností a 
jejich opětného mizení za obzorem, rychlého sledu 
poznávání a loučení. Především však jako žánr 
vypovídající o odchodu z domova a osvobození z jeho 
konvenčních pout únikem do cizího světa, vyhovoval 
generačnímu ‚panglobismu‘ a ‚exotismu‘, úsilí 
považovat svět za ‚vlastní‘ prostor, bezprostřední 
básníkovo okolí.“ Z Bieblova exotismu ale můžeme 
vyčíst něco víc – je zde určitý posun oproti 
poetistickým sbírkám jiných básníků – jeho exotismus 
je jakoby hmatatelnější, konkrétnější. Zatímco v 
Nezvalově nebo Seifertově devětsilské tvorbě je 
exotismus prostředkem, součástí poetistické hry, u 
Biebla se stává tématem. Obrazy cizích krajin jsou 
velmi plastické. 
 
Venku začíná liják. 
Dešťová voda lemuje každý list 
po liánách jako blesk sjede do houštin 
ale loudá se, loudá věčnou tmou dolů po větvích 
a padá po kapkách jako medicína 
na rty úžasných květin, 
do úst rozblouznělých orchidejí 
a tropickou horečkou potřeštěných palem 
a kapradin. 
(…)    
 
V Bieblově tvorbě je exotismus více zakořeněný, což 
je nejspíš dáno reálnou zkušeností s ním. Už 
zmiňovaná cesta na Jávu přinesla několikeré exotické 
plody. V časopise Domov otiskoval Konstatin Biebl 
fotografie s doprovodnými texty, v Lidových novinách 
uveřejňoval fejetony a reportáže z cesty, některé črty 
vysílal rozhlas. Z prózy Plancius zazněla dokonce 
kritika kolonialismu, cesta byla inspiračním zdrojem 
pro Nového Ikara a především pro sbírku S lodí jež 
dováží čaj a kávu. 
 
Exotické motivy se ve sbírce objevují v sepětí 
s domovem, propojené s domácími reáliemi: Večer na 
Štědrý den / rozdělí matka pomeranč / na dvanáct tureckých 
šavlí. / Každému z nás podá jednu. Verši se prolíná motiv 
cesty a snové dobrodružné obrazy (později rozvinuté 
v Novém Ikarovi) kontrastují s věcnými detaily (např. 
York – jedna z lodí, jimiž Biebl cestoval). Biebl 
zapojuje do básní i slova z domorodých jazyků a také 
sem proniká kritika kolonialismu. 

Za typické znaky sbírky S lodí jež dováží čaj a kávu
bychom mohli označit prolínání reálné věcnosti 
s tajemností a imaginací, střídání melancholických a 
hravých scén, vzájemné prostupování exotiky a 
domácího života. Dále Bieblův neotřelý jazyk, 
smyslovost některých veršů a naivismus.  V kontextu 
Bieblovy tvorby můžeme S lodí jež dováží čaj a kávu 
označit za sbírku poetistickou – kromě základního 
stavebního prvku – exotismu  v ní najdeme 
uplatňování asociativních metod, hravost, smysl pro 
nadsázku, ale i sociální notu. Přesto je celkově 
kompaktnější a ucelenější než mnohotvárné sbírky 
Nezvala (Pantomima) a Seiferta (Na vlnách TSF), 
vyznačující se veselou bezstarostností, radostností a 
hravostí. Ty se vedle Bieblových melancholických tónů 
nemohly plně rozvinout, snad kvůli neustálému „stínu 
smrti“, o němž byla řeč na začátku. 
 
Že Konstantin Biebl nepřilnul k poetismu plně, ale měl 
nakročeno dál, naznačila především rozsáhlá skladba 
Nový Ikaros. Zde se poetistickému vidění světa nejvíce 
přibližuje třetí zpěv, inspirovaný básníkovými cestami. 
Do líčení exotických krajin pronikají názvy neznámých 
rostlin a zvířat, ale i přes přítomnost reálného prvku 
vytváří Biebl neskutečné scény, v nichž se mísí realita a 
surrealita. 
 
Bieblovo pásmo bývá ještě často řazeno do závěrečné 
fáze poetismu. Biebl sice využíval metody, které u nás 
poetismus rozvíjel, jako uplatňování spontánní 
fantazie, volnou obrazotvornost umožňující asociativní 
principy výstavby, rezignaci na ustálenou formu, 
nepřítomnost souvislé dějové linie nebo jednotného 
tématu, volný verš, absenci interpunkce, slovní hříčky 
a hravé veršovánky, i motivy, jež bývají považovány za 
typicky poetistické (zvláště výjevy z exotických krajin), 
ale s hravým tónem a touhou „uspořádat svět tak, aby 
byl živou básní“ si při psaní Nového Ikara už zdaleka 
nevystačil. Ostře do něj zasáhla válečná zkušenost, 
některé výjevy mají až apokalyptický ráz. Přítomností 
snových pasáží předznamenává Nový Ikaros 
surrealismus, k němuž se Biebl hlásil ve 30. letech, 
bylo by však ošidné řadit jej k jakémukoli směru. 
Přesto jde bezpochyby o jedno z nejpůsobivějších 
děl české avantgardní poezie. Nový Ikaros často zůstává 
ve stínu velkých skladeb Nezvalových, ale nemělo by 
se na něj zapomínat – může se vedle nich totiž směle 
postavit. 
 

Tereza Hýsková

Autorka je studentkou bohemistiky a žurnalistiky na UK, 
příležitostně publikuje v Divadelních novinách.

Půlnoční expres                                                 VI / MMXIII                                                          strana VI

 



Půlnoční expres                                                 VI / MMXIII                                                         strana VII

 
 

Mystik a jogín s titulem JUDr. 
 

Eduard Tomáš (1908–2002) se narodil jako syn 
rakousko-uherského důstojníka v kasárnách v 
haličském Přemyšlu. Díky otcově důstojnické službě 
procestovali různá místa habsburské monarchie. Po 
rozpadu Rakouska-Uherska odešel otec z armády a 
rodina se usadila v Praze. V Praze-Nuslích zažil 
Eduard svou skutečně první proměnu, avšak za 
poněkud drastických okolností – hrál si s kamarády na 
lupiče a četníky a když byl coby loupežník polapen, byl 
mu určen trest smrti oběšením. Kluci přehodili přes 
větev stromu spojené opasky a na ně pověsili malého 
Edu. Ve svých Pamětech mystika později píše: „Bylo mi, 
jako bych z ničeho nic byl vtažen do nové dimenze. 
Byl jsem náhle nekonečný, absolutně klidný, ve stejně 
nekonečném míru. Tak jsem vlastně poznal 
nesmrtelnost a skutečnost, že pravé Já existuje i po 
smrti. Ale porozuměl jsem tomu až za mnoho let.“ 
Podobný zážitek měl pak v jedenácti letech během 
výletu do Macochy, kdy při vstupu do jedné jeskyně 
vystoupil ze svého těla a jeho vědomí se rozdělilo. 
 

 
 

EDUARD TOMÁŠ S MANŽELKOU MÍLOU 
 
Po maturitě vystudoval pražskou právnickou fakultu. 
Během studií vedl bujarý společenský život –
trampoval, byl vášnivý vodák a po večerech 
navštěvoval pražské bary. V zábavním podniku Eden 
se seznámil a poté i oženil s tehdy začínající, později 
však slavnou herečkou a zpěvačkou Ljubou 
Hermanovou. Po ukončení studií pracoval na 
Zemském úřadě v Praze a potom na okresním úřadě v 
Rakovníku. V roce 1955 byl komunisty donucen 
změnit zaměstnání a začal pracovat na stavbě tunelů. 
V té době také potkává svou druhou ženu Mílu, která 
významně ovlivnila jeho duchovní cestu. O svém 
soužití s ní Eduard Tomáš prohlásil: „Dokonalá 
harmonie je pouze tam, kde je Poznání. Podle starých 
mistrů je setkání dvou duchovních lidí v manželství 
zázrak, který se na světě odehraje tak asi jednou za tisíc 
let.“ 

Od roku 1963 přednášel ve spolku Unitaria 
(Náboženská společnost českých unitářů). Tato 
činnost mu ovšem byla komunistickým režimem v 
roce 1970 zakázána. Příznivci začali jezdit na 
přednášky na jejich chatu do Jílové u Prahy, bohužel se 
o jejich činnost začala zajímat také StB. Veřejně mohl 
Eduard Tomáš přednášet až po roce 1989. V roce 
1990 a 2000 se v Praze na přání prezidenta Václava 
Havla setkal s Jeho Svátostí Dalajlámou a své 
seznámení s tibetským hodnostářem okomentoval 
s humorem sobě vlastním: „Vrhl se mi do náruče a 
líbal mě na tváře jako malé děcko.“ – „Jen jsme na 
sebe mrkli a hned jsme se poznali, známe se z Tibetu. 
Před několika stovkami let jsme tam žili oba.“ V letech 
1995 až 2000 pořádal Eduard Tomáš úspěšné a 
pokaždé vyprodané přednášky v Lucerně a v roce 1998 
o něm natočil režisér Viliam Politkovič 15dílný 
dokumentární seriál Paměti mystika. 
 
Jako duchovní učitelé Eduard Tomáš se svou ženou 
Mílou vyučovali dle svých slov „introspektivní jógovou 
filozofii“ čili mystickou cestu odevzdání se 
všemohoucímu, splynutí s Ním. Sami v duchu této 
filozofie žili a dobře tak věděli, co předávají druhým –
byli skutečnými mystiky. Učili na základě vlastních 
bohatých duchovních zkušeností, podepřených 
dlouholetou praxí, a čerpali jednak z východní filozofie 
a nauky východních mudrců (Buddhovy myšlenky, 
Upanišady, Bhagavadgíta, Lao´c aj.), a jednak z antické, 
křesťanské a do jisté míry i arabské a židovské mystiky 
(učení Platóna a jiných řeckých filozofů, Bible, sv. 
Augustinus, sv. František, mistr Eckhart, Talmud, 
chasidské učení aj.). Eduard Tomáš byl rovněž 
autorem řady knihy s duchovní tématikou, ve kterých 
tuto látku přibližoval jednak laickým čtenářům formou 
beletrie (např. Milarepa, Metafyzické příběhy), jednak 
zasvěcenějšímu publiku skrze filozoficko-mystické 
texty, návody a doporučení pro duchovní praxi. 
Přestože jej mnoho osob považovalo za svého 
duchovního mistra, odmítal vystupovat jako typický 
guru a neměl žádné přímé žáky. 

Lenka Dostálová

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

Malou moravskou vesnici Jiříkovice u Brna proslavila 
ve světě místní rodačka Barbora Markéta Eliášová 
(1874–1957), dobovým tiskem označovaná za první 
českou cestovatelku kolem světa. Z jejích cest vzniklo 
pět knih cestopisných reportáží, které jsou cenné nejen 
novým způsobem vypravování, sledujícím vlastní 
zážitky z putování a setkávání se s jinými kulturami 
tak, jak probíhaly – krok za krokem. Především ty 
věnované Japonsku jsou psané z pohledu člověka 
nestojícího opodál a pouze sledujícího dění kolem, ale 
opravdu žijícího mezi obyvateli cizí země. Nelze 
podceňovat také ženské vnímání prožívané 
skutečnosti, mnohdy přinášející jiné úhly pohledu na 
realitu, než v té době nabízeli mužští kolegové-
cestovatelé. Eliášová je také autorkou sedmi 
beletristických knih pro mládež, jedné (vydané) 
divadelní hry, dvou překladových knih a tří učebnic 
angličtiny. Psala také parafráze japonských pohádek a 
v neposlední řadě povídky pro děti a mládež a také 
romány určené dospívajícím dívkám, v nichž se 
promítá autorčin nelehký životní osud a jejichž 
prostřednictvím chce mladé čtenáře vzdělávat i 
vychovávat skrze příběhy zasazené do neznámého, 
tedy pro děti atraktivního prostředí: Okénka do světa
(1934), Sunae a Kétai (1940), Huria hledá cestu do nebe
(1941), Hanako (1944). V rukopisech pak zůstaly 
básně, povídky pro dospělé čtenáře a divadelní hra 
„Haruko. Chryzantéma-Zlomený květ“. 
 

 
 

Životní pouť Eliášové nezačala bohužel příliš šťastně. 
Otce nepoznala. Když jí byly čtyři roky, zemřela její 
matka Apolonie. Dívenka tedy vyrůstala na náklady 
obce, což v praxi znamenalo, že každý týden docházela 
na stravu k jiné rodině. Časem se stala chůvou malých 
dětí. Své okolí překvapovala výraznou touhou po 
vědění, čtení a sebevzdělávání věnovala každou volnou 

chvíli. V tomto ji podporoval místní učitel Jan 
Hudeček, především půjčováním knih. I na jeho 
doporučení se bystrého děvčete ujala brněnská rodina, 
k níž odešla ve čtrnácti letech. Následně pracovala 
v továrně, poté jako služka v rodině brněnské herečky, 
u níž se poprvé setkala s orientálním světem, a to 
prostřednictvím uměleckých předmětů. Velký vliv na 
ni mělo též kosmopolitní intelektuální prostředí, 
v němž se pohybovala, a také stěhování spolu 
s rodinou do Vídně. Tam navštěvovala večerní kurzy 
obchodních základů, angličtiny a francouzštiny. Bála se 
poněmčení, odešla tedy do Prahy, kde brzy získala 
místo překladatelky obchodní korespondence 
z němčiny a francouzštiny. Složila státní zkoušku z 
angličtiny, univerzitní zkoušky z němčiny a začala učit 
na dívčích školách a také v Ženském výrobním spolku 
Elišky Krásnohorské. Jako učitelka byla nejen úspěšná, 
ale zřejmě i oblíbená, jak svědčí vzpomínky její bývalé 
žákyně Eugenie Plíhalové, která se o Eliášovou starala 
na sklonku života, kdy byla spisovatelka upoutána na 
invalidní vozík a odkázána na cizí pomoc: “Poznala jsem 
ji v roce 1910 jako žákyně vyšší obchodní školy Ženského 
Výrobního Spolku Českého v Praze, kde učila mne němčině a 
angličtině. Z celého profesorského sboru upoutala mne ona 
nejvíce. Byla tak zcela jiná než ti, kteří zdáli se být obklopeni 
jakýmsi nimbem nepřístupnosti a dovedla ze strohých 
jazykových předmětů vykouzlit vždy cos přitažlivého a pro nás 
nového. Vidím ji živě před sebou, jak svou pružnou chůzí 
vstupovala do třídy, přinášejíc pro nás vždy něco zajímavého. 
Rozhlédla se po třídě svým milým teplým pohledem, kterým 
jakoby pohladila, což jsem pocítila, když mé zraky setkaly se 
s jejími. Chtěla jsem, aby byla se mnou spokojena a učila se 
s chutí zejména angličtině a brzy vynikala jsem nad ostatní, 
nemajíc soupeřek.” 
 
Osud však pro Eliášovou připravil další životní 
tragédii – smrt snoubence. Zraněná, s vnitřní potřebou 
změny si vzala roční neplacenou dovolenou a 
v červenci 1912 nastoupila do vlaku směr – Varšava, 
Moskva, Vladivostok. Odtud se vydala na svou první 
návštěvu Japonska.  
 
„Tam ti známí, kteří sledovali můj odjezd, loučili se se mnou 
na rok a mnozí předvídali, že se vrátím dříve. A nikdo nebyl 
mně tak blízký, aby byl věděl, že mám příliš málo peněz, než 
abych se mohla vrátit dříve, a dost málo naděje, že se vrátím za 
rok. Probděla jsem tu první noc svého cestování a bylo to 
nesmírně radostné rozechvění, které mi nedalo spát. Trhaly se za 
mnou mosty starého světa a byla jsem unášena daleko do 
neznáma, do vzdáleného Japanu, kde mají hodně slunce a 
mnoho kvítí, kde bylo lze tušit tak mnoho nového. Neměla jsem
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obavy, že mám málo peněz. Věděla jsem, že se Japonci učí cizím 
jazykům a doufala tam uplatnit své cizojazyčné vědomosti, a 
kdyby to selhalo: mám ještě dvě zdravé ruce a ty se k nějaké 
práci tam přece hodí.” Tak vzpomíná ve svém prvním 
cestopise Rok života mezi Japonci a kolem zeměkoule
z roku 1915, který napsala po svém návratu do Čech a 
vydala vlastním nákladem. V Japonsku opravdu 
vyučovala místní anglické a americké dámy 
francouzštinu a němčinu, pak učila angličtinu na škole 
pro poštovní úředníky. Nejprve žila v rodině 
anglického univerzitního profesora Lawrence, avšak 
vedena snahou začlenit se do japonské společnosti, 
přestěhovala se do hotelu na okraji Tokia, kde se 
ubytovávali výhradně Japonci. Aby se místním 
obyvatelům přiblížila ještě víc, nosila tradiční kimona a 
vlasy vyčesané v japonském stylu; stala se první 
evropskou absolventkou kurzu ikebany na tokijské 
ženské koleji.  Po roce a půl se vydala na zpáteční 
cestu přes Havaj a Severní Ameriku. 
 

 
 

B. M. ELIÁŠOVÁ V TOKIU (1913) 
 
V roce 1920 se do Japonska vrátila znovu, bylo jí 
nabídnuto místo na československém velvyslanectví v 
Tokiu. O vzájemné vztahy své rodné země a 
milovaného Japonska pečovala nejen svou osvětou 
činností u nás. Přednášela na japonských školách, měla 
přednášky i na Ženské univerzitě v Tokiu a na 
univerzitě Waseda, psala do japonských listů. Na 
velvyslanectví potom napomohla usvědčení svého 
nadřízeného Karla Perglera z defraudace státních 
peněz. V roce 1921 byla ze svého postu odvolána a 
propuštěna ze státních služeb.  Po návratu do Čech se 
naplno  věnovala  spisovatelské  a novinářské činnosti. 

O svém druhém pobytu v Japonsku napsala cestopis 
Z vlasti samurajů (1922) a výpověď o zmiňované kauze: 
“Pod Karlem Perglerem. Rok života na českém vyslanectví 
v Japonsku (1929): A bylo i po mně i přímo házeno takovým 
blátem. Tedy za všechny křivdy ještě takové podezření! To už je 
nejen právo ale povinnost promluvit. Kdo si přečte tento spisek, 
ten snad pozná, že i v tom je mi křivděno.” 
 

 
 

B. M. ELIÁŠOVÁ BĚHEM SVÉ DRUHÉ NÁVŠTĚVY JAPONSKA 
 
Její třetí pobyt v Japonsku poznamenalo ničivé 
zemětřesení v Jokohamě z 1. září 1923. Sama přišla o 
všechny své věci, tři dny šla pěšky do Tokia, kde jí byl 
vydán nový pas. Za vypůjčené peníze se vydala na 
cestu zpět, tentokrát přes Kanadu. V Čechách Eliášová 
uspořádala řadu přednášek a napsala cestopis 
V Japonsku v dobách dobrých i zlých (1925), který doplnila 
vlastními fotografiemi. Velmi zajímavá je i její kniha 
Dcery Nipponu (1925) rozdělená do dvou částí: O 
ženách starého Nipponu a O ženách nového 
Nipponu. Historickými fakty vysvětluje počátek 
reforem v Japonsku, celistvost informací doplňuje 
japonskými mýty, starojaponskou literaturou, pasážemi 
z článků japonských autorů, svou pozornost věnuje 
tradiční výchově žen pro manželství nebo změnám 
tradičního oděvu, účesů apod. 
 
Svou čtvrtou cestu podnikla v letech 1925–1926 díky 
stipendiu od Ministerstva školství a České akademie 
věd a umění. Tehdy navštívila Austrálii, Jávu, Bali i 
jižní Afriku a své zážitky a poznatky o kulturách těchto 
cizokrajných zemí předložila čtenářům v knize Rok na 
jižní polokouli (1928). 
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Milovník Nipponu  

Země proslavených chrámů, 
něžných žen a lepých dětí, 
kam jsi se tak rozběhla? 
Vždyť se řítíš do podsvětí! 
 
Což krvelačný germán, 
kdys tvůj učitel a vzor, 
zlotřilým svým příkladem 
tak zcela zakalil tvůj zor, 
že slepě za ním spěješ-? 
 
Ten už v propadlišti leží! 
Proč jen ty se nezastavíš, 
proč tvé děti za ním běží? 
 

Romana Macháčková

Autorka působí v Moravské zemské knihovně v Brně 
na úseku vědy a výzkumu.
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Po svém definitivním návratu z cest byla zaměstnána 
na Ministerstvu zahraničí jako překladatelka 
zahraničního tisku (do r. 1939), za války se zapojila do 
odboje a rozmnožovala letáky. Do Japonska se 
naposledy vrátila v roce 1929. V její pozůstalosti lze 
nalézt deníkové zápisy z této doby. Na obyvatele své 
oblíbené země již pohlížela mnohem kritičtěji, 
především na změny ve společnosti a trápilo ji mizení 
krásné tradiční japonské kultury. V červnu 1945 ve své 
nepublikovanou básní ptá: 
 
QUO VADIS, JAPONSKO? 
 
Kam jdeš, milé Japonsko, 
země slunce a květů, 
jež pohádkou krásy bylos 
a ideálem světů? 

Budoucí spisovatel, cestovatel a sběratel Joe Hloucha 
(vl. jm. Josef, 1881–1957) se narodil jako syn 
pivovarského sládka, ale více než otcovo řemeslo mu 
imponovaly cestovatelské zážitky jeho strýce Josefa 
Kořenského, ředitele gymnázia na Smíchově. Již 
během studia na Českoslovanské obchodní akademii 
se živě zajímal o Japonsko, studoval japonštinu a své 
touhy po exotických krajinách zatím vepisoval alespoň 
na stránky svých prvních literárních textů. Svou patrně 
nejslavnější knihu s japonskou tematikou (ostatně 
vyjma románu Zahrada lásky se v Japonsku odehrávají 
všechna jeho díla), román Sakura ve vichřici z roku 1905, 

sepsal a vydal v pouhých čtyřiadvaceti letech a 
paradoxně ještě před svou první cestou na Dálný 
východ. Přitom četné zobrazené japonské reálie a 
přítomné údaje geografické, etnografické a jiné se 
vyznačují naprostou spolehlivostí a přesností, což 
ostatně platí i pro popisné pasáže všech následujících 
Hlouchových próz. Sakura ve vichřici, sentimentální 
příběh lásky mladého Evropana a Japonky, vynesla 
začínajícímu literátovi množství pochvalných kritik i 
značný čtenářský ohlas a tento nečekaný úspěch se stal 
bezprostředním popudem k Hlouchově  první  cestě  
do Japonska,  kam se vypravil hned následujícího roku.
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Po svém návratu do Čech však Joe Hloucha nezahálel 
ani coby spisovatel a jeho povídek a románů 
prodchnutých autorovým japanofilstvím rychle 
přibývalo také proto, že při jejich psaní již mohl čerpat 
z osobních zkušeností. Vedle povídkových cyklů 
(Polibky smrti, Pavilon hrůzy) i delších próz (Moje "paní 
Chryzantéma", Dopisy neznámého) tvořily podstatnou a 
možná nejhodnotnější část Hlouchova díla také 
cestopisné črty (Vzpomínky na Japonsko, Prodavačky 
úsměvů aj.), zasvěceně představující Japonsko, 
nastupující tehdy již cestu překotné modernizace, v 
poloze značně nostalgické – jako zemi exotickou, 
oplývající přírodními krásami, nevšední kulturou a 
starobylým životním stylem. Za připomínku stojí 
rovněž Hlouchova tvorba pro děti (Pohádky japonských 
dětí a Pohádky slunného východu). 
 

 
 

HOTEL SAKURA 
 
Japonskem se nechal Joe Hloucha ovlivnit rovněž při 
rozsáhlé rekonstrukci své nově zakoupené vily v 
Roztokách u Prahy, kterou vlastnil v letech 1924 až 
1926. Dům byl zastřešen japanizující střechou, 
ozdoben zvířecími a rostlinnými ornamenty, přilehlá 
zahrada osázena japonskými stromy a keři – a vila 
nazvaná Sakura vzbuzovala zasloužený obdiv u přátel, 
sousedů i četných návštěvníků z nedaleké Prahy. 
Ačkoliv byl Joe Hloucha nucen vilu v roce 1926 
prodat, japonská tradice dotyčného místa zůstala 
nadále zachována – nový majitel nechal vedle 
rodinného   domu   postavit   podobně   laděný   hotel

 
 

JOE HLOUCHA ZA SVÉHO PRVNÍHO POBYTU V JAPONSKU (1906) 
 
Jeho první pobyt ve vysněné zemi trval celkem deset 
měsíců, během nichž mladík navštívil řadu míst (mj. 
Ósaku, Tokio, Kjóto nebo Nagasaki) a když se 
koncem léta Joe Hloucha vrátil domů, nemohl se již 
vrátit do starých kolejí – opustil své úřednické místo, 
začal systematicky budovat japanologickou uměleckou 
sbírku a se svým o rok starším bratrem Karlem 
(mimochodem rovněž literárně činným) otevřel na 
Jubilejní výstavě obchodní a živnostenské komory, 
konané v roce 1908 na pražském Výstavišti, 
nefalšovanou japonskou čajovnu. Svým podnikem 
vzbudili bratři Hlouchovi nebývalý zájem veřejnosti a 
po skončení výstavy se jej rozhodli přemístit do právě 
otevřeného paláce Lucerna ve Vodičkově ulici. Interiér 
čajovny nazvané Jokohama vyzdobil Joe Hloucha 
uměleckými předměty ze svých cest a obsluhu zde 
zajišťovaly "japonské" dámy oděné v pravých 
kimonech. Dotyčnou čajovnu pak oba bratři úspěšně 
provozovali až do začátku první světové války. 
 

 
 

TAMA SAN, 
HLOUCHOVA 
“PANÍ 
CHRYZANTÉMA” 

JOE HLOUCHA PÍŠE 
ROMÁN MOJE “PANÍ 
CHRYZANTÉMA” 
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Joséphin Péladan  

 

s luxusní restaurací, nazvaný rovněž Sakura (vile se od 
té doby přezdívalo Malá Sakura), který se těšil velké 
popularitě. Úpadek přinesl až nástup protektorátu, kdy 
byl celý podnik zrušen a v budově byl zřízen penzionát 
pro německé dívky z prominentních rodin. Změnu k 
lepšímu nepřinesl ani konec války, jen penzionát 
nahradila nemocnice, která zde sídlí dodnes (pouze vila 
se nakonec vrátila do soukromých rukou). 
 

 
 

JOE HLOUCHA V KRUHU SVÝCH PŘÁTEL  
ZA DRUHÉHO POBYTU V JAPONSKU 

 
Svou druhou a poslední cestu do Japonska podnikl Joe 
Hloucha v roce 1926. Rozčarován z nové, industriální 
podoby země, strávil zde sedm měsíců, během nichž 
neúnavně sbíral  téměř vše, co mu tu přišlo pod ruku –

umělecká díla stejně jako dětské hračky nebo běžné 
fotografie. Sběratelství se naplno věnoval i po svém 
návratu do Čech, navštěvoval evropská muzea 
orientálního umění a koncem 20. let uspořádal z 
nashromážděného materiálu výstavy mimoevropského 
umění spojené s aukcemi. V roce 1955 let podstoupil 
své sbírky státu (část ovšem musel z existenčních 
důvodů již dříve rozprodat) – dnes je tento ojedinělý 
soubor, vytvořený jednotlivcem a čítající téměř 8000 
položek, uložen v Náprstkově muzeu. 
 

–pn–
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FRANCOUZSKÝ DEKADENTNÍ SPISOVATEL, ZNALEC OKULTISMU A VELMISTR ROSEKRUCIÁNSKÉHO ŘÁDU – ANI 
VŠECHNY TATO PŘÍDOMKY NEMOHOU V ÚPLNOSTI VYSTIHNOUT KONTROVERZNÍ OSOBNOST JOSÉPHINA 
PÉLADANA, ZNÁMÉHO TÉŽ POD ŘÁDOVÝM JMÉNEM SÂR MÉRODACK, KTERÝ VÝZNAMNĚ OVLIVNIL NEJEN 
ČESKOU SYMBOLISTNĚ-DEKADENTNÍ LITERATURU, ALE I FORMUJÍCÍ SE OKULTNÍ SCÉNU V ČECHÁCH 
PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ…   

chránit své srdce před sexuální láskou pro tu ideální a 
nikdy nebudu hledat poezii v ženě, která je pouze jejím 
hrubým obrazem.“ Do jeho nového řádu vstoupilo 
mnoho významných umělců své doby (např. 
francouzský hudební skladatel Erik Satie) a Péladan 
nadto založil rosekruciánské divadlo, uvádějící hry 
ezoterického charakteru. Díky mecenáši řádu, malíři a 
hraběti La Rochefoucauldovi, mohl Péladan mezi lety 
1892–1897 organizovat umělecké salony Růže a Kříže 
(Rose-Croix), kterých se účastnili mladší umělci druhé 
symbolistní vlny, jako například ilustrátor Carlos 
Schwabe, básník Saint-Pol-Roux nebo malíři 
Ferdinand Hodler a Fernand Khnopff. „Péladan, 
nadaný manažerskými a divadelními schopnostmi, se 
sám pasoval na proroka nového estetického 
náboženství a  velmistra  rozekruciánského  řádu  přijí- 

Joséphin Aimé Péladan (1858–1918) se narodil 
v Lyonu jako syn mysticko-náboženského autora 
Adrienna Péladana. Již od mládí byl ovlivněn mystikou 
a rosenkruciánstvím a svůj původ dokonce odvozoval 
od chaldejských mágů. V roce 1888 založil spolu se 
Stanislasem Guaitou kabalistický Řád Růžového kříže, 
po vzájemné roztržce se však od něj roku 1890 odtrhl 
a založil svůj vlastní katolický Řád Růžového kžíže, 
Chrámu a grálu, který měl být řádem katolíků, umělců 
a žen. Jmenoval se jeho velmistrem (s řádovým 
jménem Sâr Mérodack – „sar“ znamená v asyrštině 
„král“) a na půdě tohoto okultního společenství 
usiloval propojit katolictví s neorenesancí a estetismem 
přebujelého kultu umění. Byl zastáncem přísné vnitřní 
kázně, což se projevilo i v přísaze skládané při vstupu 
do řádu: „Přísahám, při svém věčném hledání, že budu 
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majícího umělce jako své ‚adepty‘ a v bílé říze 
okultního mága konal přednášky, na nichž opakoval 
své vyznání: ‚Já věřím jen v Ideál, na Tradici a na 
Hierarchii.‘“ (PETR WITTLICH)  
 

 
 

PÉLADAN PORTRÉTOVANÝ ALEXANDREM SÉONEM (VLEVO) 
A JEANEM DELVILLEM (VPRAVO) 

 
Do literatury vstoupil Péladan, řazený dnes nejčastěji 
k dekadenci, jako samostatný, odvážný a umělecky 
jemně odstíněny romanopisec, který odmítal 
naturalismus. Jeho rozsáhlé dílo se pohybuje na 
pomezí mezi katolicismem a erotismem. Základem 
Péladanovi filosofie je myšlenka „pohlaví ničí génia a 
žena usmrcuje muže“. Jinak řečeno, vládne zde jeden 
fakt a jedna idea – tím faktem je neustálý zápas Lásky a 
Myšlenky, v němž vítězí Láska, onou Ideou pak je to, 
že triumf Lásky je špatný a zhoubný pro lidstvo. 
Autorovy romány se vyznačují velkou obrazností, jsou 
plné sugesce a mohutnosti a ryzosti erotického 
temperamentu. Jeho literární styl je bohatý, jemný, 
lyrický a aristokraticky vybroušený. Během let 1886 až 
1891 napsal devítidílný románový cyklus vydaný pod 
společným názvem Latinská dekadence (Le décadence 
latine). V tomto monumentálním díle se odrážejí 
autorovy pesimistické nálady i jeho názory na lásku a 
na ženu. Své estetické a filozofické teorie také rozvinul 
v řadě přednášek a studií (Rembrandt, La décadence 
esthétique, Comment on devient Mage aj.).  
 

 
 

Tento kontroverzní francouzský okultista a spisovatel 
také patřil k oblíbencům českých dekadentů – včetně 
Jiřího Karáska ze Lvovic, který mu věnoval i jednu ze 
svých kritických studií v knize Renesanční touhy v umění 
(1902). Karáskův přítel a hlavní redaktor Moderní revue, 
Arnošt Procházka, zase přeložil do češtiny Péladanův 
román Srdce v očistci (1912). „Péladanův kult génia, 
vztah k sexu a v neposlední řadě i jeho obdiv pro 
magii a okultismus byly přijímány s neobyčejným 
zájmem v okruhu Moderní revue. V české symbolistně-
dekadentní literatuře se to projevilo častým 
tematizováním magických jevů a prvků (Březinova 
interpretace magična a jeho symbolistní postava Mága 
spolu s množstvím magicko-okultních motivů 
v Karáskových prózách představují pouze 
nejmarkantnější doklady tohoto zájmu).“ (JAROSLAV 
MED) Bezesporu nejznámějším Péladanovým dílem u 
nás je ovšem jeho román Umění státi se mágem (Comment 
on devient mage, 1891), který se dočkal hned dvou 
českých překladů (na prvním se podílel spisovatel 
Emanuel z Lešehradu, druhý je dílem významného 
okultisty Miloše Maixnera). 
 

 
 
„Dílo Péladanovo, v němž se hlásí o slovo jeden z největších 
básníků a nejdelikátnějších myslitelů, jeho myšlenky a ideje 
nejsou populární. Je toho škoda ne pro Péladana, poněvadž 
miluje tento polostín, ale pro čtenáře, kteří se zbavují 
nejvzácnějších literárních požitků, jež dnes můžeme chutnat.“ 

(F. X. ŠALDA)                                                                                         
 

Lenka Dostálová

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

 
POUŽITÁ LITERATURA: 
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ŠALDA, F. X.: Joséphin Péladan. In Kritické projevy (sv. 
I), Praha: Melantrich 1949, s. 167–183. 
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“S vrstevníky si nerozumím”  
 
PROČ JE NENÁVIST TVOŘIVĚJŠÍ NEŽ LIDSKÁ KRÁSA? – PTÁ SE PŘEKVAPIVĚ KAMIL MARCEL HODÁČEK VE SVÉ 
NOVÉ SBÍRCE BÁSNÍ SEKUNDA KŘIKU. BÁSNÍK SVOBODNÝ, NEZADÁN A BEZDĚTNÝ SEŠEL SE SE MNOU 
K PODVEČERNÍMU ROZHOVORU. (KURZÍVOU ZDE OTISKUJEME UKÁZKY ZE ZMÍNĚNÉ SBÍRKY.) 

„Jsem skutečně tak laciný?“
 
JSI BÁSNÍK. CÍTÍŠ SE BÝT OSMĚLÝ?  
Cítím se osamělý chronicky. 
 

„Jsem samovznícený. Jsem samožhnoucí. Je mi teskno. 
Samosmutno.“

 
UPROSTŘED SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI NACHÁZÍŠ 
SPŘÍZNĚNOU DUŠI, MALÉ SOUZNĚNÍ? 
Už od školních let, od puberty jsem vyhledával 
společnost přátel mezi podstatně staršími lidmi. 
Přitahovaly mě jejich zralé zkušenosti a životní 
příběhy. S vrstevníky si nerozumím. Zatím bez 
výjimky. 
 

„Síť vládnoucích pseudo-snobů prostříhat, tam na dvorech 
instantních domů.“

KOMU VDĚČÍŠ ZA SVŮJ BOHATÝ SLOVNÍK? 
Své matce.  Českému jazyku, jazyku mateřskému se 
věnuje celý život. Učila češtinu na školách, vedla své 
žáky k literatuře a poezii i v následných hodinách. V 
dramatických kroužcích, na seminářích a přednáškách. 
Jinak jsem takříkajíc autodidakt.  Učil jsem se slyšet a 
vidět například na surrealizmu. Na Salvatoru Dalím, u 
nás na Štýrském, Toyen.  Ti mě učili do hloubi vidět. 
Dík Morgensternovi a škole surrealistických básníků 
do hloubi slyším. Možná i hmatám, cítím a chutnám-
jsem při smyslech. Člověk, který chce něco sdělit, musí 
umět nejprve naslouchat. Aby své zážitky dokázal  i 
pojmenovat. 
 

„Zpívám tak blízko všem zvonicím. Jak dlouho potrvá, než 
vykrvácím?“

KOMU VDĚČÍŠ ZA LÁSKU, ZA PRVNÍ PROBUZENÍ? A 
ZŮSTÁVÁ TI PO NĚM STOPA V TVORBĚ? 
Čekal jsem dlouho. Ve věku, kdy většina prožívá první 
okouzlení, jsem byl obklopen šikanou. Byl jsem jiný a 
to se trestá. Snad právě proto mé první literární 
pokusy byly ve znamení boje se zlem. Protestu 
v zájmu dobra. Hledal jsem se.  Bylo mi už dvacet,
když jsem ji potkal. Lásku. Když jsem jej potkal.  
Člověka, který mi dal víru, úctu, sebevíru, sebeúctu, 
sebedůvěru – prostě lásku. Začal jsem překotně  žít.  
Psaní jsem odložil, oba jsme měli v životě co dohánět -

duševně, fyzicky, na pokraji vyčerpání. Byl to vztah 
oboustranně bolestný svou intenzitou. Ovšem právě 
proto objevný a jeho stopa v mé současné tvorbě trvá. 
 

„… O tom, že jsem možná měl mít dítě… O tom, jak nikdy 
neztratit všechny ty třetí z našich dvou postelí.“

 
 

ŘADA UMĚLCŮ SVÉMU POSLÁNÍ OBĚTOVALA NADĚJI
NA RODINNÝ ŽIVOT, DĚTI.  ŘEŠÍŠ TO PO SVÉM? 
Mám děti nesmírně rád. S jejich adopcí do 
homosexuálních partnerských párů však osobně 
nesouhlasím. O tom je právě i má báseň O tom ve 
sbírce Sekunda křiku. 
 

 „Nevím, co je umění, pouze měním stropy v nebe…“

POEZIE JE TAJNOSNUBNÁ. PROČ MLADÉ LIDI NELÁKÁ? 
PROČ NEPOSTRÁDAJÍ MYSTERIA, DUCHOVNÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ  NEDOSAŽITELNÉHO? PROČ ČASTO 
VYŽADUJEME, ABY UMĚNÍ NÁM BYLO NEJEN 
PŘEDŽVÝKÁNO, ABY JE ZA NÁS NĚKDO JINÝ I 
POLKNUL? PROČ MÍSTO UMĚNÍ V ŽIVOTĚ I NA 
OBRAZOVCE VYHRÁVÁ KÝČ? 
Deformace dobou. Místo života naostro – computer 
mezi čtyřmi stěnami. Extrémní nezájem rodičů o 
duševní   obzor    vlastních  dětí.   Rodinné   knihovny 
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pustnou. Texty písní jsou obsahově jalové, jako texty 
sms. Smyslem života je majetek. Jídlo. Prachy. /POZN. 
JHČ: KUP SI A NEVOTRAVUJ… MÁM FOTBAL. JSOU 
ZPRÁVY. JDE SERIÁL…/ Hlubší smysl a tajemství 
pozemského bytí v nedohlednu, droga je náhle blíž po 
ruce… Blíž než poezie, bohužel. A ta umí být hodně 
opojná, je-li podána v pravý čas. Například teď v máji. 
 

„Ztrácím světlo a tys o tom věděl. Nevšímej si mě teď, když 
počínám blednout!“

NA SCÉNĚ POEZIE JSME KOLEGOVÉ: JE MATEŘŠTINA 
OPĚT V OHROŽENÍ? STÁVÁ SE ČESKÝ JAZYK CHUDŠÍM? 
Současná čeština je syrová. Kultivovaný jazyk 
předválečné avantgardy upadá. Dobře se čte, ale jazyk 
předválečných nostalgických filmů je dnes už směšný.  
Současný slovník prodělává bouřlivou změnu. Zatím 
na něj není manuál. Jak by pak mohl být návod ke 
čtení současné poezie? Jedině skok po hlavě… a lidé 
jsou tak líní! 
 

„Kleptoman… Kradný hrdina, co každé ráno usíná 
s neukojenou touhou…“

 
„JÁ TOMU NEROZUMÍM!“ ZNÍ ČASTÝ ARGUMENT. 
ROZUMÍŠ POEZII „DO MRTĚ“? ASPOŇ SVÉ VLASTNÍ? 
Často mi zůstává záhadou. Ano, i moje vlastní poezie. 
Proto se k ní vracím. Znepokojuje mě, podněcuje, 
vyzývá, dráždí. Nevím, co je nuda. Do hloubi duše 
však vnímám pokoru. Zajímá mě sdílené a sdělitelné 
jádro básně, napětí. V úžas mě uvádí to nesdělitelné, 
co zbývá. Jen prosvítá… 
 

„Kdo první chytne, ten první shoří.“

DOMNÍVÁŠ SE, ŽE TVÁ TVORBA JE TVOU VLASTNÍ, 
VÝSOSTNOU ZÁSLUHOU? 
Cítím, že je to dar. Fascinující zásah vyšší energie. 
Pramen výsostné vůle, který mě ovládá, dokud mi z 
rukou nevzejde aspoň základní obrys tvaru. Nic mě 
nemůže odradit ve chvíli tvůrčího naslouchání. Může 
to být náslech nejen shůry, ale i zhloubi. Třeba to 
máme v genech. Třeba je poezie dědičná. Jak už to u 
nadání bývá. Mívám však i čistě fyzické impulsy-pocit, 
že jsem veden. Pokud výsledný verš splní mé – nejen 
moje – očekávání, jsem naplněn pokorou. Vděčností. 
Pýcha to není. Dílo bytostně nepatří jen mně. O 
přispění a pomoci grafiků, ilustrátorů a nakladatelství  
nemluvě… 
 

„Už mě nebaví komponovat život po jednotlivých notách, beze 
smyslu, bez významu, bez vášnivých výkřiků.“

JSME U NÁS DOMA TOLERANTNÍ SPOLEČNOST? JE TU 
MÍSTO PRO NEKOMERČNÍ, PRAVÉ UMĚNÍ? 
Naše  společnost  je  tolerantní  spíš  na  hranicích tzv. 
 

„cochcáren“. Demokracii se v očích hulváta docela 
dobře daří. Pravé, pravdivé  umění potřebujem jak sůl.  
Ale společnost ho nevyžaduje. /POZN. JHČ: PŘI 
KAMILOVĚ ODPOVĚDI CÍTÍM PÁR SNOBSKÝCH 
ŠATNÍKŮ, OBČAS PROVĚTRANÝCH V OPEŘE, NEBO NA 
ZAHÁJENÍ PRAŽSKÉHO JARA…/ Pro společnost jeví se 
být dostačující zopakovávání seriálů o nemocnicích na 
krajích měst, stále se vracejících majorech Zemanech a 
pětatřicet let s hudbou Michala Davida pokud možno 
non stop. Umění je návrat k prapůvodním kořenům. 
Namáhavé pro dnešní svět. Přesto trvá. Umění i svět, 
zatím. 
 

„Kdo asi za mně sní všechna ta šlachovitá jablka, potažená 
kůží nevinného vykupitele?“

 
SOUČASNÁ KULTURNÍ SCÉNA MÁ DOST STAROSTÍ SAMA 
SE SEBOU. CÍTÍŠ SE TU BÝT VYSLYŠEN? 
Pozitivní záblesky vnímám. Masové nikoliv. Chybí 
zájem veřejnosti o šíření dobrých zpráv. Zájem o 
dobrý výsledek není totéž, co reklama. Zájem není  
lživý. Ten prostě je, nebo není. Časopisů, novin a 
televizních médií se zájmem o umění je málo. Živoří. 
A nepřídává jim ani kritika, až na výjimky spíš přitrpklá 
a zapšklá. Profesionální literární vědci se o novinkách 
mladých českých autorů takřka nemají kde informovat,
překladatelé jakbysmet. A kdybychom to nakrásně dali 
dohromady, nejsou prachy, není-liž pravda ? /POZN. 
JHČ: …A ŠTĚSTÍ SI ZA NĚ NEKOUPÍŠ/ Ve válce prý 
mlčí Múzy. Pro čtenáře poezie, tu stále řidší obec 
věrných, vyvstává otázka: nemlčí Múzy i v blahobytu? 
Pořád ještě se máme náramně dobře. Oproti časům 
totality, kdy skutečné umění pod oficiální zátkou 
pěnilo, bunzírovalo, burcovalo a vybuchovalo 
v gejzírech proti utlačované svobodě mocných. A bylo 
mu nasloucháno celým národem! 
 
KAMILE, JE BÁSNÍK PROROK? 
Nadbytečná otázka. 

PTALA SE JARMILA HANNAH ČERMÁKOVÁ.
(KVĚTEN 2013)

 

KAMIL MARCEL 
HODÁČEK (*1980) – 
BÁSNÍK A UMĚLECKÝ 
AUTODIDAKT. JE 
AUTOREM BÁSNICKÝCH 
SBÍREK HAVARIJNÍ STAV 
(2011, VYD. 2012 V 
NAKLADATELSTVÍ 
KAMPE) A SEKUNDA 
KŘIKU  (2013, VYD. V 
NAKLADATELSTVÍ 
KAMPE).  
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Mýty se prostě nevysvětlují  
 
Hluboko / režie Baltasar Kormákur 
Island 2012, 95 minut, česká premiéra 25. 4. 2013 

Přiznám se, že první věc, která mě po zhlédnutí filmu 
zajímala, byl přesný překlad názvu Djúpið, protože 
český distribuční titul Hluboko mi připadal podezřele 
málo výstižný. Vzhledem k tomu, do jakého prostředí 
režisér Baltasar Kormákur svůj film zasadil a jak 
přistoupil k tématu, jsem si v kině nijak hluboko 
nepřipadala. Nahlédnutím do islandsko-českého 
slovníku jsem zjistila, že djúpið (respektive djúp, pokud 
odtrhneme určitý člen) je podstatné jméno 
s primárním významem hlubina. Pravda, ač se do ní 
moc neponoříme, hlubina tu jistou roli hraje, možná 
větší, než jsem coby Středoevropan s to pochopit. 
 

 
 
Kormákur poslední dobou působí především jako 
režisér žánrových filmů v produkci USA (Nádech, 
Kontraband, právě dokončené 2 zbraně, připravovaný
Everest s Christianem Balem). V roce 2012 však na 
rodném Islandu natočil zas jednou snímek s ryze 
severskou tematikou, který následně sklidil několik 
domácích ocenění i nominaci na Oscara. Na scénáři 
spolupracoval s dramatikem Jónem Atli Jónassonem, 
který už dříve napsal hru se stejným námětem. 
Inspirací jim byl skutečný příběh muže jménem 
Guðlaugur Friðþórsson alias Gulli. Tohoto rybáře 
z islandského ostrova Heimaey proslavila v roce 1984 
jeho jedinečná tělesná konstituce a pevná vůle, díky 
nimž po ztroskotání rybářské lodi přežil několik hodin 
v ledové vodě severního Atlantiku. 
 
Expozici postav, kterými jsou rybáři a jejich rodiny, je 
věnováno minimum prostoru. Není ostatně třeba si na
ně příliš zvykat. Nejde o klasický katastrofický film ani 
psycho- či sociologickou sondu do života severských 
rybářů, jakou byl třeba nedávno jiný úspěšný islandský 
film – Spodní proud (2010). Takové „ponorkové“ drama 
je v Kormákurově snímku naznačeno jen na samém 
začátku, zatímco stěžejní zážitek se na nás přenáší až 
z bezprostředního střetu hrdiny s přírodními živly. 
Kormákur tu umně  propojil naturalismus  (natáčelo se

v autentických exteriérech), ryze dokumentární prvky 
(údaje o místě, čase či teplotě) a uměleckou intenci, 
takže celek působí naprosto soudržně a ubíhá ve velice 
uspokojivém tempu. 
 
Toto tempo neztrácí ani ve své druhé polovině, která 
má jinak oproti předešlé části značně odlišný charakter. 
Po přesunutí děje na souš, kde se ze dne na den zrodil 
novodobý mýtus, jsem se začala ptát, jaký žánr to 
vlastně sleduji a jestli se smím smát, nebo radši ne. 
Příliš mě však taková situace u severského filmu 
nepřekvapuje, stačí si vzpomenout třeba na 
Kormákurovu Svatbu za bílé noci (2008), která divákovi 
přináší velice podobná dilemata. 
 
Ono napětí mezi vážností a ironií je přítomno už 
v obraze samotného Gulliho. Je to na první pohled typ 
neohrabaného tlouštíka a neprůbojného maminčina 
mazánka, ale zároveň zde ztělesňuje doslova 
mytologického hrdinu jak ze starého eposu. Jeho 
herecký představitel Ólafur Darri Ólafsson se svou 
příhodnou fyziognomií i nasazením svěřenou úlohu 
zvládl obdivuhodně, včetně nejrůznějších trapných 
chvilek, které hrdinovo martyrium provázejí. 
 

 
Děj filmu je při své bizarnosti v podstatě velmi 
jednoduchý a přímočarý a jeho dokumentaristická 
složka není nijak investigativní. Dominuje výše 
naznačené zprostředkování zážitků. Podílejí se na něm 
kromě režie a Ólafssonova výkonu i širokoúhlé záběry 
Björgúlfssonovy kamery, kvalitní střih a zvuk, 
poměrně nenápadný, leč skvělý soundtrack a 
v neposlední řadě samozřejmě svéráz islandské přírody 
a monumentalita vodního živlu. Ze všeho dohromady 
zůstává dojem poctivého a vyváženého snímku. Snad 
jediné, co tuto rovnováhu narušuje, je několik příliš 
sentimentálních momentů, jež i v kontextu režisérovy 
žánrové nevyhraněnosti působí neorganicky.  
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Rezignace na dramatický konflikt a hlubší – ať už 
dokumentaristicky objektivní, nebo umělecky 
psychologizující – proniknutí do hrdinova tajemství ve 

výsledku nepředstavují nedostatky. Naopak spíše 
posloužily  dojmu  opravdovosti. Nevadí mi  nijak  ani 
ostrovanská zahleděnost do vlastního hrdinství 
všedního dne. Jen ať se Islanďané chlubí svými 
legendami o ošlehaných rybářích a tuleních mužích, 
pokud to bude i nadále takto vydatná a zábavná 
podívaná. 
 
 

Alena Šlingerová
 

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

Underground! Dvojitý!            
 

V sobotu 11. května se na pražském Smíchově konaly 
dvě undergroundové akce, které byly svým duchem 
propojeny v jednu. 
 
První část se odehrávala u Magorovy studánky pod 
kopcem Brabenčák, v lese nad Neklankou v Radlicích. 
Celé odpoledne, kdy zněla  především autorská čtení, 
připravil Vítek Kremlička pod záštitou občanského 
sdružení Přátelé českého undergroundu. Akce se 
konala v duchu dřívějších setkání u Magorovy 
studánky, která je pietním místem spojeným se 
životem a odkazem velkého básníka Ivana Martina 
Jirouse, řečeného Magor. 
 
Autorská čtení nabídla jména jako Patrik Linhart 
(teplický básník a publicista, člen volného sdružení 
Vyžvejklá bambule), Miroslav Marusjak (olomoucký 
básník a dramaturg klubu Ponorka) nebo Jarmila 
Čermáková (básnířka a loutkoherečka), a v neposlední 
řadě také vystoupení samotného Víta Kremličky (o 
něm více v Půlnočním expresu IV/MMXIII). V podání 
výše jmenovaných byly také předneseny básně 
z pozůstalosti Ivana Martina Jirouse. 
 

 

O hudební část prohramu se postarali František 
Kostlán (hudebník a aktivista spojený se sdružením 
ROMEA) s akordeonistkou Krystynou Skalickou, dále 
pak duo Double Jane – Jana Jonáková Vachtová a Jana 
Hradílková (známá jako Křišťanka Vrátná, 
spoluzakladatelka sdružení Berkat) a také dlouholetá 
partnerka I. M. Jirouse a známá česká folkařka žijící 
střídavě ve Vídni a v Praze, Dáša Vokatá, společně 
s Františkem Stárkem alias Čuňasem. Milou atmosféru 
celého setkání u studánky podtrhovaly vystavené 
obrazy snových krajin od výtvarnice Evy Tomášové a 
fotografie Jaroslava Diblíka a Vojtěcha Stádníka. 
 
V podvečer se účastníci přesunuli do blízké restaurace 
U Prince Miroslava, kde akce pokračovala jako 17. 
Československý večer, jenž byl tentokrát věnovaný 
undergroundu severních Čech. Program večera 
připravili Vladimír Drápal zvaný Lábus coby majitel 
vydavatelství Guerilla Records a Petr Bohuňovský za 
občanské sdružení Přátelé českého undergroundu. Již 
v úvodu bylo oznámeno, že tentokrát nevystoupí 
nikdo ze Slovenska, protože se ve spolupráci se 
Slovenským instituem v Praze připravuje příští 
Československý večer, věnovaný právě slovenskému 
undergroundu. 
 
Večer zahájilo s velkým úspěchem netradiční 
vystoupení pražské kapely Hery Fotr, jež zahrála také 
jednu píseň Svatopluka Karáska, který byl přítomen a 
hned se k nim připojil. Poté Lábus obsáhle hovořil o 
historii i současnosti severočeského undergroundu a 
informoval o vydaných CD kapel z tohoto regionu. 
 
Po něm hned pokračovaly vystoupení jednotlivých 
muzikantů a kapel: Slávek Kaplan (Ústí nad Labem),
Petr Pinďa Ouda  (Teplice),   Jiří Zelí Zelenka  (Žatec) 
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společně s dudákem Standou Martanem, Jan Wayda 
Tomeš (Teplice) a hudební večer zakončila skupina 
Primitiv Akustik z Chomutova. Program nadto proložil 
svým čtením Eduard Vacek z Teplic a také zde si hosté 
mohli prohlédnout vystavené fotografie Jaroslava 
Diblíka a Vojtěcha Stádníka. 
 

 

Příjemná atmosféra večera v nabité restauraci byla ještě 
umocněna příchodem členů kapely Plastic People of the 
Universe těsně před půlnocí a členů kapely Krch-off band
společně se svým frontmanem J. H. Krchovským. Obě 
kapely měly svá vystoupení mimo Prahu a po skončení 
ihned pelášili na náš Československý večer, kde zůstaly 
až do rána. Akce, přestože skončila někdy nad ránem, 
pro některé účastníky jakoby ani konce neměla… 
 
 

Eva Evelína Brozmanová
&

foto Jaroslav Diblík
 
 
P.S. Průběh obou akcí natáčel režisér Břetislav Rychlík 
se svým štábem pro seriál Fenomén underground, který 
bude vysílán po celý rok 2014. 

Prežiť život s nohou na plyne 
 

Tady všude byl… Ladislav Smoljak 
Fragment, Praha, 2012, 1. vydání, 168 stran 

Ladislav Smoljak bol dlhou a veľmi plodnou kapitolou 
v československom filmovom priemysle a súčasne 
nezabudnuteľným komikom, ktorého najčastejšie 
poznáme z dvojice Smoljak – Svěrák. Táto netypická 
„biografia“ jeho života nám dáva nahliadať do 
rôznych oblastí jeho života, spoznávame v ňom 
vášnivého človeka vo všetkých ohľadoch. Ako 
napovedá podtitul knihy „Očima přátel, synů a dcer“, 
mnohí známi aj menej známi ľudia sa vyjadrujú 
k pôsobeniu tejto osobnosti v ich živote, deti z oboch 
manželstiev sprostredkúvajú zážitky i „zo zákulisia“ 
významného režiséra. 
 

 

Úvodom sa stručne zoznamujeme s rodinným 
zázemím a Smoljakovím detstvom, kde sa okrem 
iného odhaľuje, že pravé meno jeho otca bolo Smolák, 
ale zhodou okolností (ako to už býva) mu ho niekto 
pozmenil v papieroch na Smoljak. Chybou, či 
zámerne, rozhodne to neuškodilo, skôr pridalo na 
vznešenosti. Prísny otec – krajčír – bol výrazne proti 
túžbe mladého chlapca stať sa priamym aktérom 
kultúrneho a divadelného života. Po rokoch sa stal 
učiteľom, na ktorého vraj nemal trpezlivosť, 
a následne redaktorom Mladého sveta a Mladej fronty. 
 
V rodinnom živote sa mu z prvého manželstva narodil 
syn David a Filip. Obe ich mená sa v knihe objavili 
ako mená autorov a o otcovi sa vyjadrovali síce ako 
o prísnom, avšak správnom chlapovi. V druhom 
manželstve má naopak dve dievčatá, tie majú s otcom 
množstvo zážitkov, pričom niektoré z nich približujú 
aj čitateľovi. Toto obdobie je pre Smoljaka vraj typické 
nadšením pre stavbu domu, prerábanie bytu a iných 
„mužských činností“. Dcéry Alžběta a Kateřina rady 
spomínajú na dvojročné cestovanie karavanom po 
dostupných krajinách Európy, ale aj na čas strávený 
v Avii pod lesom, kde chovali nespočetne veľa zvierat. 
K zvieraťu sa viaže aj ďalší pohľad, ktorý v knihe 
nazeráme – jazvečica Lojzička. Nie je asi ani vhodné 
menovať ju zvieraťom,  pretože - ako hovoria známi - 
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bola súčasťou rodiny a kolektívu, kamkoľvek Smoljak 
prišiel. Niektorí možno nevedia, že bol i nadšením 
lodiarom a pri chate na Slapoch si kúpil plachetnicu. 
Niekoľko príbehov, dokonca o stroskotaní 
a riskantných plavbách pripomínajú jeho pracovní 
kolegovia a priatelia. 
 

 
 
My, diváci, však Ladislava Smoljaka poznáme najmä 
ako herca a režiséra. Najväčšia časť knihy je venovaná 
práve presnému popisu jeho hereckej dráhy, Zdeněk 
Svěrák tiež spomína na niektoré úseky z ich spoločnej 
tvorby. A tak prechádzame od myšlienky založenia 
Divadla Járy Cimrmana (1966) k spoločnej tvorbe 
a neskôr k založeniu vlastného súboru Studio ĽÁĎA. 
Svěrákove spomienky sú stále veľmi čerstvé –
režisérov dôraz v hre na slovo, gesto a prejav boli 
dominantný prvok, ktorý vyžadoval viac ako pohybové 
kreácie. Jiří Suchý sa pripája k tvorcom tejto biografie 
vylíčením vzájomného spolupracovania na veľmi 
úspešnej hre Ukradený měsíc (255 repríz). 
 

V knihe nájdeme aj presný zoznam jeho scenárov od 
Sedm zásad inspektora Trachty, ktorý vznikol na podnet 
Sergeja Machonina a dlhé roky nebol realizovaný, cez 
veľmi obľúbený Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), ktorého 
prvotný názov bol Vysoká fáze. Po Marečku, podejte mi 
pero! (1976) sa Smoljak rozhodol sám režírovať, nielen 
hrať a vznikol film Kulový blesk (1979) a prvý úplne 
samostatný – Vrchní, prchni! (1980). Dvojica S+S 
nerozdeliteľne spjatá s postavou Járy Cimrmana, 
natáča tiež po dlhom váhaní filmy i s touto tématikou. 
Přemysl Rut charakterizuje Smoljakov spôsob hry 
týmito slovami: „Měl text, inteligenci a fyzický typ, 
jemuž text vycházel vstříc. Víc nepotřeboval.“ 
 
Pri čítaní „kaleidoskopu pohľadov“ vnímame fakt, že 
v súkromí prežíval akoby druhý život, popri svojej 
divadelnej a filmovej práci sa totiž angažoval aj vo 
verejných veciach – bol signátorom rôznych petícií 
i aktívnym členom združenia OSMA (Občanská 
společnost má ambice). K príbehom od hercov a 
priateľov sa pripája aj list, ktorý nadiktoval ešte pred 
smrťou Václav Havel, jeho blízky priateľ, no nájdeme 
tu i svedectvo „obyčajného“ kulisáka, ktorého 
spomienky sú o to cennejšie, o čo sú osobnejšie. 
 
Nespočetne veľa príbehov a zážitkov mali ľudia, ktorí 
sa podieľali na tejto knihe určite vryté v pamäti, avšak 
tie by sa nezmestili ani do filmu, nieto ešte do knihy. 
Preto je kniha akousi nedokončenou zmesou statí zo 
života Ladislava Smoljaka – výberom najosobnejších 
stretnutí a rozhovorov. 

Eva Smininová

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

 

Disk je risk a možná výhra 
 

Zkuste si někdy zajít do DISKu. Můžu vám slíbit, že 
to bude osvěžující zážitek. Studenti Divadelní fakulty 
AMU totiž mají nápady. A především se nebojí ukázat 
je divákům. Ne vždy se jim risk vyplatí, ale co na tom. 
Jak jinak by se mělo divadlo posouvat dál? V DISKu 
prostě potkáte to, co se z většiny velkých divadel 
vytrácí – inscenace nejsou líbivými vábničkami na 
diváky, na prvním místě není kasa, ale zato tady 
pocítíte čistou radost z tvorby, jakkoli to může znít 
jako to nejotřepanější divadelní klišé. 
 
Snad takto nebo nějak podobně by mohla začínat 
recenze  Pitínského  slovníku,   prvního   absolventského 

představení stále ještě třetího ročníku Katedry 
alternativního a loutkového divadla. Tedy kdyby se mi 
chtělo ji psát…  
Proč se mi nechce? 
 
Sami tvůrci charakterizovali tvorbu této scénické 
koláže z literárního díla J. A. Pitínského (která je 
zároveň koláží všemožných dovedností a postupů, ke 
kterým studenti KALD za tři roky přičichli) jako 
proces. Doufejme, že jde o proces neukončený. Sama 
jsem zvědavá, co mi Pitínský slovník vyjeví třeba příští 
rok na jaře… Pokusme se jej tedy nehodnotit jako 
konstantu a dejme mu šanci se vyvinout. 
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Přesto má inscenace jednu složku, o níž řeknu 
s klidným svědomím už nyní, že je mimořádná, a tou 
jsou kostýmy a scénografie Jitky Pospíšilové. Vše je 
jednoduché, ale velmi promyšlené, ať už mluvíme o 
oboustranném kabátě filharmoniků nebo křídlech 
(padlého) Anděla. Kostýmy stejně jako variabilní 
rekvizity napovídají divákovi, ve které části Pitínského 
díla se  právě  nachází –  podsady stanů z první části se 

promění ve vyvýšené pódium, nahoře Park, uvnitř 
Pokojíček.  Výborným tahem je změněné amfiteátrové 
uspořádání sálu po přestávce, které nabízí posunutou 
diváckou perspektivu. Najednou totiž nesledujete 
„jen“ dění na jevišti, ale také reakce publika na protější 
straně. Za celým výtvarným řešením je znát jasná vize, 
ale také citlivé souznění s inscenovanými texty a herci. 
 
Troufnu si říct, že Jitka Pospíšilová není na DAMU 
výjimkou. Na každém studentském představení tady 
najdete něco, co vás zaujme, ať už je to maličkost, 
nebo celá inscenace. A proto, nechodíte-li do DISKu, 
zkuste si tam někdy zajít. Třeba hned 5. až 7. června, 
kdy budou veřejnosti přístupné bakalářské i 
magisterské práce studentů scénografie, kostýmu a 
masky nebo filmové a televizní scénografie. 
 
 

Tereza Hýsková

Autorka je studentkou bohemistiky a žurnalistiky na UK, 
příležitostně publikuje v Divadelních novinách.

Umělci v dobrém i ve zlém 
 

Adriena Šimotová, Jiří John – Doteky 
9. 5. – 9. 6. 2013 / Galerie Moderna 

Adriena Šimotová pochází z česko-francouzsko-
švýcarské rodiny. Studovala nejprve na Střední grafické 
škole v Praze a poté na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora 
Josefa Kaplického, kde se také seznámila se svým 
manželem Jiřím Johnem. V roce 1962 se stala jednou 
ze zakládajících členek skupiny UB 12. Od 60. let 
vystavovala samostatně i skupinově. Zúčastnila se 
bienále v Sao Paulu, bienále mladých v San Marínu, 
přispívala také na bienále grafiky v Lublani. Získala 
řadu ocenění, včetně Grant Prix.  Po smrti manžela 
malbu opustila, za hlavní materiál si vybrala textil 
s myšlenkou jeho uplatnění v prostoru a začala se 
věnovat spíše drobným, ale silně působícím grafikám. 
Vystavovala soukromě a neoficiálně, později doma i 
v zahraničí. Vše, co ji kdy v životě potkalo, jí dalo 
neuvěřitelnou sílu ústící ve výtvarnou svébytnost a 
opravdovost. Své nejdůležitější téma základní lidské 
existence dokáže vyjádřit s obrovskou citlivostí a 
dochází při tom až na samotnou dřeň podstaty bytí. 
 
Na výstavě v Galerii Moderna je možno vidět díla 
dvou umělců, kteří sepjali své životy jak v uměleckém 
tak i osobním životě. Výstava představuje díla, která 
zanechala nesmazatelné stopy na české umělecké scéně

druhé poloviny 20. století. Dílo Adrieny Šimotové 
vnímám jako nepřetržitou meditaci, v níž obsah souzní 
s formou. K dorozumění se světem jí slouží pouze 
dotek s plátnem, papírem či deskou. Výtvory dýchají 
hloubkou duchovnosti. Adriena na výstavě představuje 
svá grafická díla, inspirovaná lidskou postavou a tváří. 
Dílo, které vyjadřuje s nevšední přesvědčivostí její 
osobní prožitky, otisky, které v sobě ukrývají 
neopakovatelné příběhy.  Na výstavě jsou zastoupeny 
také autorčiny papírové reliéfy a křehké a přitom velice 
silné kresby. Práce jejího manžela Jiřího Johna, které 
jsem doposud neměla čest poznat, působí velice 
křehce, lehce jako pavučinka. Suchá jehla vytváří 
dojem, jako by pod sklem byla tkanina. Veškerá jeho 
práce je provázána s mimořádnou citlivostí vůči 
přírodě. Jejich tvorba se vzájemně doplňuje i prolíná, i 
když tematicky se hodně liší. Výstava, jež obsahuje na 
40 děl, bude pro každého hlubokým zážitkem. 
 
 

Lucie Zemanová
Autorka je studentkou Interiérové tvorby 

na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.
 
 



Půlnoční expres                                                  VI / MMXIII                                                        strana XXI

 
 

Pel-mel  
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Postskriptum  
 
 

DONATIEN-ALPHONSE-FRANÇOIS, MARQUIS DE SADE – VYCHOVATEL FILOSOF 
 

Donatien-Alphonse-François, marquis de Sade: Povídky, vybral a přel. Ladislav Matějka, dybbuk, 2009, s. 45–47. 
 

e všech věd se nejhůř při výchově vštěpuje dítěti do hlavy křesťanské mysterium, ačkoliv je to bezpochyby 
jedna z nejvznešenějších součástí vzdělávání mladé duše. Přesvědčit například čtrnáctiletého nebo 

patnáctiletého mladíka, že Bůh otec a Bůh syn jedno jsou, že syn je nerozlučně spjatý s otcem a otec se synem atd., 
to vše, jakkoliv je to jistě nezbytné pro šťastný život, je mnohem těžší pochopit než pochopit algebru. Kdo chce 
uspět, musí použít jistých tělesných příkladů, určitých hmotných vysvětlení, která pomáhají mladému člověku, aby 
porozuměl tajemnému námětu, i když jsou třebas nepřiměřená. 
     Nikdo si neosvojil tuto metodu tak dokonale jako abbé Du Parquet, vychovatel mladého hraběte de Nerceuil. 
Jeho svěřenci bylo kolem patnácti a měl nevídaně pěknou postavu. Denně říkával svému domácímu učiteli: 
     „Pane abbé, trojjedinost tří božských osob je opravdu nad mé síly. Nemůžu pochopit, že dvě osoby mohou 
tvořit jen jednu. Zapřísahám vás, přibližte mi to tajemství, přizpůsobte je mému chápání.“ 
     Počestný velebníček chtěl se svou výchovou uspět, byl tudíž navýsost spokojen s tím, že může svému žákovi 
usnadnit vše, co by z něj jednou mohlo udělat vzorného poddaného. Vymyslel velmi zábavný způsob, jak umenšit 
hrabátkovo trápení. Byl to příklad přímo ze života, takže s ním musel zajisté uspět. Pozval si domů dívenku mezi 
třinácti až čtrnácti roky, řádně ji poučil a pak ji spojil se svým mladým žákem. 
     „Nuže, mladý příteli, teď už chápete tajemství ztotožnění,“ řekl mu pak. „Jistě rozumíte teď už i tomu, že je 
možné, aby se dvě osoby staly jednou, že?“ 
     „Bože můj, ano, pane abbé,“ odpověděl mu mladík jakoby posedlý ďáblem, „teď opravdu všechno chápu s 
překvapivou snadností. Už se nedivím, když se tvrdí, že tohle mysterium je největším potěšením nebeských bytostí, 
neboť je velmi lahodné bavit se ve dvou tím, že splynete v bytost jednu.“ 
     Několik dní poté poprosil mladý hrabě vychovatele, aby mu poskytl další lekci, protože v tom mysteriu ještě 
něčemu dobře nerozum a může to pochopit jen tehdy, oslaví-li je ještě jednou. 
     Abbé byl ochotný, ta podívaná ho asi pobavila stejně jako jeho žáka. Pozval dívenku a lekce znovu počala. 
Tentokrát byl ale abbé obzvláště pohnut rozkošným pohledem, jenž mu nabízel mladý de Nerceuil, když se 
ztotožňoval se svou společnicí. Nemohl se zdržet a přidal se jako třetí k výkladu evangelického podobenství. Jeho 
ruce přitom bloudily po takových krásách, že ho to za chvíli rozpálilo docela. 
     „Zdá se mi, že pokračujete příliš rychle,“ tvrdil Du Parquet a zmocnil se beder mladého hraběte, „pohyby jsou 
moc prudké, z čehož vyplývá, že spojení již není tak důvěrné, a neskýtá tudíž již natolik obraz mysteria, jež chceme 
předvést… Což kdybychom to přibrzdili asi takto,“ řekl ten dareba a vrátil žákovi to, co on právě půjčoval dívence. 
     „Ach ouvej, Bože můj, vždyť vy mi ubližujete, pane abbé,“ lkal mladíček. „Tenhle obřad se mi zdá úplně 
zbytečný. Co nového se dozvím o mysteriu?“ 
     „Kýho výra,“ zajíkal se abbé rozkoší, „copak nevidíš, můj drahý příteli, že tě učím všemu najednou? Tohle je 
trojjedinost… dnes ti tu vysvětluji trojici, mé dítě. Ještě pět nebo šest takových lekcí a bude z tebe doktor ze 
Sorbonny.“ 
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