


                      
 

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

Půlnočního expresu. Je tu srpnové číslo našeho e-bulletinu, které jsme pro Vás připravili navzdory tropickým teplotám a 

vějičkám nejrůznějších letních radovánek. Především se chceme se svými čtenáři podělit o radostnou zprávu – Půlnoční 

expres úspěšně zažádal o přidělení mezinárodního standardního čísla seriálových publikací a může se od nynějška pyšnit 

vlastním ISSN. Takže už nejsme natolik samizdatovým čtivem jako dosud, avšak můžeme Vám slíbit, že nadále hodláme 

věnovat pozornost minulé i současné kulturní periferii. Mimoto jsme se rozhodli zrušit rubriku pel-mel, jelikož pozvánky na 

zajímavé kulturní akce a další aktuální informace svým příznivcům každodenně nabízíme na Facebooku prostřednictvím 

naší stránky Půlnoční expres.    

Za půlnoční téma jsme si pro tento měsíc vytyčili osudy českého umění v exilu a tuto velmi složitou a 

rozsáhlou problematiku jsme se pokusili uchopit v její rozmanitosti – těšit se proto můžete na rozhovory a články 

pojednávající o české exilové literatuře, hudbě nebo filmu. Velmi si vážíme toho, že se s námi o své poznatky i osobní prožitky 

podělila dvojice zajímavých osobností – literární badatel Michal Přibáň a písničkářka Dáša Vokatá. V rubrice 

pohřebiště na Vás tentokrát čeká profil pozapomenutého dekadentního spisovatele, dramatika, překladatele a kritika 

Jarmila Krecara z Růžokvětu. Rubrika periferie Vám jako obvykle přináší řadu textů mapujících současnou kulturní 

periferii, kupříkladu recenzi Barthesovy knihy Říše znaků nebo reportáž ze zajímavého autorského čtení v nevšedním 

prostřední – na lodní palubě. A do závěrečné rubriky postskriptum jsme tentokrát vybrali několik moudrých a 

humorných historek o panu Keunerovi od Bertolta Brechta… 

                                                                                                  Petr Nagy 
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 Osudy českého umění v exilu 
ČESKÝ NÁROD PROŠEL BĚHEM DVACÁTÉHO STOLETÍ NĚKOLIKA TĚŽKÝMI ZKOUŠKAMI A JEHO PŘÍSLUŠNÍCI 
BYLI MNOHDY NUCENI VOLIT MEZI NEDŮSTOJNOU EXISTENCÍ VE SVÉ RODNÉ ZEMI A SVOBODNÝM ŽIVOTEM V 
CIZINĚ. V PŘÍTOMNÉM ČÍSLE PŮLNOČNÍHO EXPRESU JSME SE ROZHODLI VĚNOVAT OSUDŮM SPECIFICKÉ 
SKUPINY TĚCHTO UPRCHLÍKŮ – ČESKÝM UMĚLCŮM V EXILU – A TO V OBDOBÍ LET 1948–1989. TÉMA JE TO 
POCHOPITELNĚ VELMI ŠIROKÉ A MY PROTO NEMŮŽEME NABÍDNOUT VÍCE NEŽ NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH STŘÍPKŮ 
TÉTO ROZSÁHLÉ A SLOŽITÉ MOZAIKY. JE PŘITOM TŘEBA MÍT NA PAMĚTI, ŽE VEDLE NĚKOLIKA NOTORICKY 
ZNÁMÝCH JMEN DO TÉTO SKUPINY PATŘÍ MNOHO DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH A DNES POHŘÍCHU ZAPOMENUTÝCH 
OSOBNOSTÍ, JEŽ SE ZASLOUŽILY O ROZVOJ ČESKÉ KULTURY A JEJÍ DOBRÉ JMÉNO VE SVĚTĚ… 

Příslušníci českého exilu pochopitelně představovali 
skupinu výrazně heterogenní z hlediska sociálního, 
ideového, profesního apod. Především však je třeba 
rozlišovat dvě vlny exulantů, tj. po roce 1948 a 1968, 
lišící se jak životními zkušenostmi, tak pohledem na 
svou budoucnost. Zatímco poúnorový exil vlastně 
neměl s každodenním životem pod vládou komunistů 
žádné větší zkušenosti a svůj odchod vnímal jako 
dočasný, spoléhaje na zahraniční (snad i vojenskou) 
pomoc v boji proti šířící se komunistické ideologii, exil 
posrpnový tvořili lidé, kteří v komunistickém 
Československu prožili 20 let svého mládí či dospělosti 
a zdejší vývoj – od tuhého stalinismu přes postupnou 
liberalizaci v průběhu 60. let až po okupaci a konec 
všem nadějím – je připravil o veškeré iluze, co se 
týkalo dalšího domácího i zahraničního boje proti 
komunismu a SSSR.  
   

 
 

LIDOVÉ DEMONSTRACE V ROCE 1948 
 
Podobné rozlišení se samozřejmě týkalo také českého 
exilu uměleckého. Nejlépe to odráží vývoj v oblasti 
české exilové literatury, představující početně 
nejsilnější a nejlépe organizovanou skupinu českých 
umělců v zahraničí. Po roce 1948 čeští spisovatelé a 
publicisté nijak nespěchali se zakládáním exilových 
edic či dokonce nakladatelství a na stránkách exilových 
periodik převládaly texty z oblasti politické 
publicistiky, brojící proti domácím poměrům a volající 
po zahraniční podpoře a co možná spěšném zásahu.  

Naproti tomu po roce 1968 přicházeli exulanti z řad 
českých spisovatelů do prostředí s již vybudovanou 
nakladatelskou a publikační sítí. Kromě toho mnozí z 
nich s návratem příliš nepočítali, hleděli se zabydlet v 
nových domovech a někteří začali dokonce psát v 
cizím jazyce.    
 

 
 

SRPNOVÁ INVAZE V ROCE 1968 
 
Osudy české literatury v exilu Vám přiblíží obsáhlý 
rozhovor s odborníkem na slovo vzatým – literárním 
historikem, lexikografem a editorem Michalem 
Přibáněm (*1966), autorem několika publikací s touto 
tematikou. Na několik konkrétních exilových 
nakladatelství či edic se potom ve svém článku s 
názvem Literární život za ohradou zaměřila také naše 
redaktorka Lenka Dostálová. Nesmíme ovšem 
zapomenout ani na jednotlivé spisovatele, bez nichž by 
česká exilová literatura byla jen prázdným pojmem. 
Jména některých z těchto osobností se bohužel 
poněkud vytratila z obecného povědomí, přestože se 
často velmi významně zasloužily o českou kulturu a její 
dobré jméno ve světě, a to se týká jak těch, kteří v 
exilu již zůstali natrvalo, tak pozdějších navrátilců. My 
se za osudem jednoho takového jména, konkrétně za 
malířkou a spisovatelkou Gertrudou Gruberovou-
Goepfertovou (*1924), ohlédneme prostřednictvím 
článku Evy Smininové. 
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Spisovatelé samozřejmě nebyli jediní čeští umělci, kteří 
dali přednost exilu před životem v komunistickém 
Československu, mezi našimi exulanty nalezneme 
zástupce všech uměleckých oborů. Na život české 
písničkářky v cizojazyčném prostředí, konkrétně ve 
Vídni, pro Vás v rozhovoru zavzpomínala Dáša 
Vokatá (*1954), undergroundová muzikantka, 
signatářka Charty 77 a dlouholetá životní partnerka 
básníka Ivana M. Jirouse.  

Další zajímavou skupinu představovali čeští filmaři, 
jejichž osudy v cizině byly velmi různorodé již kvůli  
kolektivní a poměrně nákladné povaze jejich tvorby. 
My jsme si pro Vás připravili krátké ohlédnutí za 
působením českého režiséra Ivana Passera (*1933) v 
USA, kde mezi lety 1968 a 1989 natočil celkem sedm 
celovečerních hraných snímků. 
 

–pn–

“Individuální čtenářské 
objevy jsou ty nejcennější” 
ÚVOD NAŠEHO TEMATICKÉHO BLOKU VĚNOVANÉHO OSUDŮM ČESKÉHO UMĚNÍ V EXILU PATŘÍ ROZHOVORU S 
LITERÁRNÍM HISTORIKEM, LEXIKOGRAFEM A EDITOREM MICHALEM PŘIBÁNĚM (*1966), KTERÝ SE 
PROBLEMATICE ČESKÉHO LITERÁRNÍHO EXILU SOUSTAVNĚ VĚNUJE A JE V TÉTO OBLASTI (SPOLU)AUTOREM 
CELÉ ŘADY STĚŽEJNÍCH ODBORNÝCH STUDIÍ, MONOGRAFIÍ A SLOVNÍKŮ… 

COBY LITERÁRNÍ HISTORIK A LEXIKOGRAF JSTE VYDAL 
JIŽ NĚKOLIK TITULŮ TÝKAJÍCÍCH SE ČESKÉHO
LITERÁRNÍHO EXILU A NA ŘADĚ DALŠÍCH PROJEKTŮ S 
TOUTO TEMATIKOU JSTE SE PODÍLEL JAKO 
SPOLUAUTOR – ČÍM VÁS DANÁ PROBLEMATIKA
OSLOVILA? ŠLO O VAŠE OSOBNÍ PREFERENCE NEBO 
SPÍŠE O SNAHU ZAPLNIT JEDNO Z „BÍLÝCH MÍST“ V 
RÁMCI SVÉHO OBORU? 
 

Asi mi šlo o obojí. Kdysi jsem měl to štěstí, že 
jsem pronikl do několika brněnských okruhů, v nichž 
se šířily samizdatové a exilové knížky a nahrávky, mezi 
kterými jsem si našel pár tehdy nejbližších autorů. A 
protože mě vždycky bavila práce s informacemi, začal 
jsem si pořizovat velmi amatérské soupisy exilových 
knížek a časopisů. Pak jsem se dostal na tři týdny na 
Západ a namísto toho, abych všechen čas věnoval 
objevování neznámého světa, jsem si tyto soupisy 
rozšiřoval a upřesňoval. Když přišel převrat, bylo mi 
líto hodit to všechno do koše, ačkoli jsem 
předpokládal, že mnohem kvalitnější bibliografie brzy 
vytáhnou ze šuplíků povolanější autoři. Jenže 
nevytáhli. Aleš Zach s Jiřím Gruntorádem se tehdy 
pustili do různě koncipovaných knižních bibliografií, a 
protože do bezbřehé oblasti periodik se nikomu 
nechtělo, zbyl tento úkol na mě a na Lucii 
Formanovou, s níž jsme pod křídly Libri prohibiti a 
Jirky Gruntoráda roku 1999 katalog Exilová periodika 
skutečně vydali. Byla to sice napůl úřednická práce, ale 
nikdy jsem jí nelitoval. Při pročítání tisíců stránek 
exilových časopisů jsem si totiž našel řadu témat, 
kterým se vlastně věnuji dodnes. 

VE SVÉ KNIZE PRVNÍCH DVACET LET (2008), 
VĚNOVANÉ LITERÁRNÍMU EXILU V OBDOBÍ LET 1948–
1968, PÍŠETE, ŽE VELKÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVNÍHO 
MATERIÁLU ZŮSTÁVÁ NADÁLE NEPROBÁDANÉ, VELKÉ 
MNOŽSTVÍ OTÁZEK ZŮSTÁVÁ DOSUD BEZ ODPOVĚDI, 
VELKÉ MNOŽSTVÍ OTÁZEK DOSUD NEBYLO 
POLOŽENO. LONI OVŠEM VYŠLA VAŠE KNIHA JEDNO 
JMÉNO, DVA OSUDY O DVOJICI EXILOVÝCH
VYDAVATELŮ (ANTONÍNU VLACHOVI A ROBERTU 
VLACHOVI), LETOS ZASE MONOGRAFIE VERONIKY
KOŠNAROVÉ ZTRACEN V DĚJINÁCH O EXILOVÉM 
SPISOVATELI A PUBLICISTOVI JANU M. KOLÁROVI. 
SPLÁCÍ TEDY ČESKÁ LITERÁRNÍ HISTORIE POSTUPNĚ 
SVŮJ DLUH? A KTERÁ ZÁSADNÍ JMÉNA SE PODLE VÁS 
DOSUD NEDOČKALA ZASLOUŽENÉ ODBORNÉ 
REFLEXE? 
 

Česká literární věda během posledních dvou 
desetiletí výrazně změnila charakter a o nějakých 
povinnostech či dluzích vůči historii myslím vůbec 
neuvažuje. Biografie literátů jako žánr dnes u nás 
rozhodně nejsou v kursu, ovšem v oblasti exilové 
literatury a publicistiky zvláště předsrpnového období 
jsou leckdy život autora a jeho okolnosti zajímavější 
než nezadržitelně stárnoucí dílo, takže právě tento žánr 
nabízí možná nejlepší řešení. Veronice Košnarové je 
blízká francouzská kultura a Kolára si myslím objevila 
spíš přes jeho francouzsky vydané romány než přes 
jeho exulantství. Asi bych měl také připomenout práci 
Viktora Debnára, který je nejen editorem knih 
zapomínaných exilových literátů, ale i autorem   
malých  medailonků,   kdysi   publikovaných 
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v Literárních novinách. Tam najdete stručné texty 
věnované osobnostem, v jejichž sekundární bibliografii 
budou právě tyto medailonky možná poslední 
položkou. Pokud bych měl ovšem odpovědět na celou 
otázku, velmi by mě zajímaly životní osudy a 
popřípadě rukopisy próz Viléma Špalka řečeného 
Gran Embustero (Velký lhář), který žil ve Venezuele a 
o němž dnes prakticky nevíme nic. Jeho exoticky 
pábitelské povídky ze šedesátých let jsou v exilovém i 
neexilovém kontextu vskutku výjimečné a právě on by 
si myslím zasloužil více badatelské pozornosti. Někdy 
bych se chtěl vrátit k osudům Reli Bernkopfové, 
kterou literární historie donedávna považovala za 
pouhý pseudonym básníka Antonína Bartuška. Ale to 
jsou spíš dluhy, které cítím sám za sebe, nikoli za 
literární historii. 
 

 
 

MICHAL PŘIBÁŇ (FOTO: JAN NĚMEC) 
 
JIŘÍ VORÁČ VE SVÉ KNIZE ČESKÝ FILM V EXILU (2004) 
POZNAMENÁVÁ, ŽE OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ HLUBOCE 
ZAOSTÁVAJÍ ZA LITERATUROU, CO SE TÝČE 
DOSTUPNÝCH SLOVNÍKŮ, MONOGRAFIÍ APOD. 
MAPUJÍCÍCH OSUDY ČESKÝCH UMĚLCŮ V EXILU. ČÍM SI 
VYSVĚTLUJETE TENTO NEPOMĚR? 
 

Jiří Voráč přitom sám věnuje exulantům 
filmařům maximální badatelské úsilí, takže citovaná 
slova vlastně svými činy popírá. Ale to, co píše, 
vysvětlitelné je. Zejména tím, že literátů a publicistů 
bylo v exilu ze srovnatelných profesních, resp. tvůrčích 
skupin prostě nejvíc. A protože měli svá vlastní 
českojazyčná nakladatelství a časopisy, podařilo se jim 
vytvořit základ a podmínky pro rozvoj jakési „interní 
komunikace“ se spoluexulanty. Exilová literatura tedy 
tvoří určitý definovatelný celek a účastníci exilového 
literárního života definovatelnou obec. Filmařů bylo 
venku méně a navíc neměli možnost natáčet filmy 
speciálně pro Čechy v zahraničí: nikdo by takové filmy 
nezaplatil, nikdo by se nepostaral o distribuci apod. 
Vytvořit prostor pro interní komunikaci v této oblasti 
tedy asi nebylo možné,  dokonce  ani po  zrodu  
různých  krajanských 

televizních stanic a po vzniku videokazet jako relativně 
levného „nosiče“. Exilový film jako celek myslím 
víceméně neexistuje, existuje několik skvělých a 
několik zajímavých snímků českých filmařů v exilu. 
Divadlu zase bohužel takříkajíc chybí paměť: v 
různých časech a různých zemích sice existovaly 
ochotnické soubory, jenže kromě torontského Nového 
divadla a nemnoha dalších scén o nich neexistují žádná 
podrobnější svědectví, žádné archivy a už vůbec ne 
záznamy představení. Tzv. vážná hudba zase 
nepotřebuje jazyk, je přirozeně otevřena jakýmkoli 
posluchačům, exulantskou komunitu nevytváří, 
protože ji nepotřebuje. Nedá se však říct, že by oblasti 
filmu či hudby v exilu příslušní odborníci nevěnovali 
pozornost, monografií i sborníků je myslím dnes už 
docela hodně. 
 
JAK DOKAZUJE PŘEHLED TITULŮ V JIŽ ZMÍNĚNÉ 
KNIZE EXILOVÁ PERIODIKA (1999), VĚTŠINA 
TISKOVIN VYDÁVANÝCH V ZAHRANIČÍ ČESKÝMI 
EXULANTY BYLA PSÁNA ČESKY. ZNAMENÁ TO, ŽE 
HLAVNÍM CÍLEM TĚCHTO PERIODIK BYLO POSÍLIT 
SOUDRŽNOST ČESKÉ EXILOVÉ OBCE A UMOŽNIT JEJÍM 
PŘÍSLUŠNÍKŮM ŽIVÝ KONTAKT S NAŠÍ KULTUROU, 
SPÍŠE NEŽ NAPOMÁHAT EXULANTŮM V 
SEBEPREZENTACI A ZAPOUŠTĚNÍ KOŘENŮ V NOVÉM 
PROSTŘEDÍ? NEZMĚNILY NA TOM NIC ANI SRPNOVÉ 
UDÁLOSTI ROKU 1968 A DEFINITIVNÍ ZTRÁTA NADĚJE 
NA BLÍZKÝ NÁVRAT DO VLASTI? 
 

Poúnoroví exulanti zprvu netušili, že odjíždějí 
na tak dlouho, a zapouštět kořeny tedy nemínili. 
Exilová žurnalistika se zpočátku soustředila na to, aby 
exulanti vůbec jeden o druhém věděli. Potom na to, 
aby se po návratu do zajisté už brzy osvobozeného 
Československa prosadila ta nebo ona politická 
koncepce a aby ji prosazovalo co nejvíc exulantů. O 
posilování soudržnosti bych tedy nehovořil: exil byl v 
prvních letech – jemně řečeno – velmi hašteřivý. Když 
zemřeli Stalin a Gottwald, a nic se nedělo, politická 
aktivita exilu, projevovaná zejména na půdě 
publicistiky a žurnalistiky, ještě zesílila. Když ovšem o 
tři roky později Rusové vpadli do Maďarska, a zase se 
nic nestalo, bylo jasné, že je to na dlouho, a vnitřní 
politický život v exilu naopak uvadl. Kromě 
politických titulů ovšem po celou dobu vycházela řada 
časopisů spolkových, protože jak se exulanti v nových 
zemích postupně zabydlovali, buď se začleňovali do 
starších krajanských organizací, anebo vytvářeli nové 
(samozřejmě pokud vůbec chtěli zůstat součástí české 
komunity). Pak existovaly časopisy kulturní a literární, 
časopisy generační (Skutečnost, Zápisník), v malé míře 
též časopisy soustředěné na komunikaci s domovem 
(první a nejvýznamnější Svědectví). Ostatně jakmile 
koncem padesátých let ztratily vnitřní  politické  spory  
smysl,  začala se exilová publicistika více zabývat 
domácí kulturou,  začaly se recenzovat doma vydávané 
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knížky, i když nelze popřít, že například na jazyk próz 
Bohumila Hrabala a Josefa Škvoreckého jako by ani 
jejich současníci v exilu nebyli připraveni. Ale vedle 
toho všeho existovaly i časopisy, které 
zprostředkovávaly těsnější kontakt exilu se západním 
světem. Od padesátých let vycházely anglicky různé 
tisky tzv. Čs. zahraničního ústavu v exilu, dokonce i 
pár čísel literárního měsíčníku Sklizeň vyšlo v 
padesátých letech v několika jazykových mutacích; o 
dvacet let později zkoušely na západní veřejnost 
podobně zapůsobit i Pelikánovy Listy. Takových 
periodik sice nebylo tolik, a v našem zmíněném 
slovníku se tedy při prvním prolistování snadno ztratí, 
ale to neznamená, že neexistovaly. Osmašedesátý rok 
vyslal do světa novou vlnu exulantů, kteří věděli, z 
čeho utekli (poúnoroví exulanti měli o skutečném 
denním životě v socialismu většinou jen chatrné 
tušení), kteří byli v porovnání s poúnorovými relativně 
soudržní (namísto verbálních politických bitev se 
dokázali domluvit i silní ideoví odpůrci, viz Tigrid a 
Pelikán) a kteří zejména literární a kulturní život exilu 
posílili a povzbudili. Obecně ale máte pravdu, exilové 
časopisy byly z výrazné většiny orientovány dovnitř 
exilové komunity. 
 
NAPADAJÍ VÁS NĚJAKÉ BELETRISTICKÉ TITULY Z 
OBDOBÍ LET 1948–1989, POPISUJÍCÍ VCELKU 
REALISTICKY OSUDY ČESKÉHO SPISOVATELE V EXILU? 
 

Paměti vydal Egon Hostovský, polopaměti 
formou rozhovoru Jaroslav Strnad, u posrpnového 
exilu je v tomto žánru situace ještě příznivější. Ale ryzí 
beletrie? Exilovým spisovatelem je i hlavní hrdina 
Hostovského Všeobecného spiknutí, ale to asi není ten 
typ beletrie, na který se ptáte. V satirických povídkách 
Alfy-Roberta Vlacha byste reflexi zkušeností exilového 
literáta našel leckde. Pavel Javor, jemuž se 
v padesátých letech dostalo ne úplně lichotivého 
přídomku „oficiální básník exilu“, vydal koncem 
šedesátých let výrazně autobiografický, ale ne příliš 
zdařilý román Kus života těžkého; víc než o sebereflexi 
literáta jde ovšem o politiku a její zákulisí. 
Z posrpnových snad něco najdeme ve Škvoreckém (a 
to nejen v postavě Dannyho, ale také v postavách 
nakladatelky Santnerové a jejího manžela z Inženýra 
lidských duší), vlastní zkušenosti ve svých memoár-
románech pojednali Pavel Kohout nebo Ota Filip, ale 
to je jen to, na co jsem si v rychlosti vzpomněl. 
 
VĚTŠINA EXILOVÝCH PERIODIK ZDÁ SE BRALA SVÉ 
POSLÁNÍ – AŤ UŽ V OBLASTI POLITIKY ČI KULTURY –
DOSTI VÁŽNĚ, ČASTO TAKÉ REPREZENTOVALA 
NÁZORY A CÍLE OFICIÁLNÍCH SKUPIN NEBO 
ORGANIZACÍ (CÍRKEVNÍ INSTITUCE, POLITICKÉ 
STRANY ČI PROUDY, SOKOL, SKAUTI, BÝVALÍ POLITIČTÍ 
VĚZNI AJ.). NAŠLY SE MEZI NIMI TÉŽ PROJEKTY SPÍŠE 
RECESISTICKÉ? A LZE VŮBEC MLUVIT O JAKÉMSI 
“EXILOVÉM UNDERGROUNDU”? 

V Sydney kdysi vyšlo snad jedno číslo časopisu 
Plzeňský prazdroj, vydávaného recesistickou skupinou 
tzv. plzeňských separatistů, krotká recese se porůznu 
objevovala i na stránkách seriózních listů. 
Undergroundová kultura se v exilu tak či onak 
rozvíjela (viz vídeňský čtvrtletník Paternoster a okruh 
jeho autorů a čtenářů), ale vy asi máte na mysli 
underground, který by přímo vznikl v exilovém 
prostředí. Vidím spíš individuality typu Jana Pelce, 
jehož Děti ráje v exilových časopisech vyvolaly dlouho 
nevídané diskuse, nebo osobnosti, které vzešly 
z domácího undergroundu a které v exilovém 
prostředí zaujaly podobný postoj jako doma (možná se 
to týká například Jaroslava Hutky). A taky nesmíme 
zapomínat na programové outsidery typu cestovatele 
Jiřího Svobody, který si své originální texty vydával –
s pomocí manželů Škvoreckých – vlastním nákladem. 
Ale v této oblasti mi mohlo leccos uniknout, nevím. 
 

 
 

MICHAL PŘIBÁŇ S J. ŠKVORECKÝM (FOTO: VÁCLAV KRIŠTOF) 
 
JAKÉ LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY PŘEVLÁDALY V
ČESKÉ EXILOVÉ LITERATUŘE, AŤ UŽ PUBLIKOVANÉ 
ČASOPISECKY NEBO KNIŽNĚ? 
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V padesátých letech mírně převažovaly 
povídky nad romány, v sedmdesátých se myslím 
situace mírně obrátila, i když pokud jsem si někdy dělal 
pomocné statistiky, přesná čísla jsem si nezapamatoval, 
takže je to jen okamžitý odhad. Myslím, že vždycky 
převažovaly společensko-kritické prózy, ale hned když 
tento názor vyslovím, vzpomenu si na řadu 
psychologických próz, humoristických textů, 
cestopisných reflexí, historických románů, na několik 
knížek lyrické prózy, na několik pokusů o experiment... 
Spočítáno to ovšem nemám. V časopisech samozřejmě 
fejetony, popřípadě mikropovídky, ovšemže různé 
úrovně. Poesie měla v padesátých letech hodně 
prostoru v časopisech a vycházela i knižně, 
v sedmdesátých letech jí velmi pomohl Daniel Strož 
v Poezii mimo domov, i když nelze zapírat, že ne vždy 
se Strožovo obdivuhodné vydavatelské odhodlání 
setkalo s texty hodnými knižního vydání. Divadelních 
her bylo vždy pomálu, ale byly, a některé se i hrály. 
V padesátých letech Svobodná Evropa povzbuzovala 
rozvoj rozhlasové dramatiky a některé hry z té doby se 
naštěstí zachovaly, i když tiskem nebyly publikovány 
ani ve své době. 
 

 
 

MICHAL PŘIBÁŇ (FOTO: JAN NĚMEC) 
 
POKUD SE HOVOŘÍ O SPISOVATELÍCH V EXILU, PADAJÍ 
PŘEVÁŽNĚ JMÉNA AUTORŮ, KTEŘÍ DEBUTOVALI NEBO 
SE DOKONCE VÝRAZNĚJI PROSADILI JEŠTĚ V 
ČESKOSLOVENSKU A VE SVÉM PSANÍ DÁLE 
POKRAČOVALI PO ODCHODU ZA HRANICE. EXISTUJÍ 
PŘÍPADY ČESKY PÍŠÍCÍCH „EXILOVÝCH DEBUTANTŮ“? 

Ovšemže. Nejznámější z nich je dnes asi Jan 
Novák, ve své době byl velmi ceněn debut Jaroslava 
Vejvody Plující andělé, letící ryby. Už jsme zmínili Jana 
Pelce, jako prozaik ostatně v exilu debutoval i Vlasta 
Třešňák, a ani Hutka a Kryl doma před odchodem 
žádnou knížku nevydali. Další jména? Stanislav Mareš, 
Stanislav Moc, Ota Ulč, Jan Křesadlo a určitě další a 
další. Z padesátých let třeba právě Robert Vlach, 
jemuž je zčásti věnována moje poslední knížka, 
Mojmír Zachar, už zmíněný Vilém Špalek a spousta 
zejména časopisecky publikujících autorů. V Německu 
žil tehdy úspěšný autor rozhlasových her Jan Rys 
(nikoli Rozsévač!), ale do českého exulantského 
prostředí se ani nepokusil proniknout, a informací o 
něm je tak málo, že si ani nejsem jist, zda byl opravdu 
exilovým debutantem. 
 
A NA KTERÁ JMÉNA Z ŘAD SPISOVATELŮ, KTEŘÍ SE DO 
ČECH UŽ NIKDY NEVRÁTILI, SE TU PODLE VÁS 
NEPRÁVEM ZAPOMNĚLO? 
 

Nevím, jestli nad touto otázkou lze uvažovat 
v kategoriích právem/neprávem. Ovšemže máme 
jakousi odpovědnost za to, co si uchováme z kultury 
minulých časů, a s tou se v případě exilové literatury 
odborná veřejnost myslím vyrovnala obstojně. Po 
stránce čtenářské... Vzpomínám si, jak se před několika 
lety začala odborná a částečně i čtenářská obec náhle 
zajímat o zdánlivě zapomenutou Miladu Součkovou: 
její dílo souviselo s jedním z živých trendů literatury 
devadesátých let, a tak si ji čtenáři našli. 
Nepředpokládám však, že by podobné štěstí potkalo 
někoho dalšího z exulantů poúnorové generace, a 
generace posrpnová myslím obecně zapomenuta 
nebyla. Nevylučoval bych ovšem individuální 
čtenářské objevy, ty jsou koneckonců nejcennější. 
 
JAK PODOTÝKÁTE VE SVÉ KNIZE JEDNO JMÉNO, DVA 
OSUDY (2012), V PŘÍPADĚ NĚKTERÝCH EXILOVÝCH 
PUBLIKACÍ DOSUD NEMÁME K DISPOZICI 
POLISTOPADOVÉ „DOMÁCÍ“ VYDÁNÍ, PŘESTOŽE 
ROZHODNĚ NEJDE O MARGINÁLNÍ TITULY. NA 
DRUHOU STRANU MNOHÉ EXILOVÉ KNIHY JSOU V 
ANTIKVARIÁTECH VYHLEDÁVÁNY NEJEN SBĚRATELI, 
ALE I OBYČEJNÝMI ČTENÁŘI – A JEDNÍM Z DŮVODŮ JE
PRÁVĚ ABSENCE DOSTUPNĚJŠÍHO VYDÁNÍ NA 
SOUČASNÉM ČESKÉM KNIŽNÍM TRHU. JAKÉ MOHOU 
BÝT PŘÍČINY TÉTO PARADOXNÍ SITUACE? 
 

Myslím, že jde o malé množství zajímavých 
titulů. V knížce uvádím jako příklad Milana Kunderu, 
který svá díla čtenářům dávkuje skutečně velmi 
pomalým tempem, takže Knihu smíchu a zapomnění
anebo román Život je jinde v jiném než exilovém vydání 
neseženete. Příčiny jsou specifické, řekněme osobní. 
Ale druhý příklad, který jsem v knížce použil, už brzy  
platit přestane – memoáry  Jiřího Lederera  by měly do



 
 

 roka vyjít v Academii v edici Paměť. Mnohé knížky 
exulantské beletrie jsou už ovšem čtenářsky, a tedy i 
vydavatelsky málo zajímavé, některé odborné tituly 
lákají malé množství zájemců, popřípadě jsou 
překonané a mají dnes především dokumentární a 
sběratelskou hodnotu. Tato otázka by vyžadovala 
podrobnější analýzu, není ovšem jisté, zda bychom 
s její pomocí mohli dospět k nějakému obecně 
platnému vysvětlení. 
 
ZABÝVÁTE SE V SOUČASNOSTI PODROBNĚJI NĚJAKOU 
DALŠÍ KAPITOLOU ČI KONKRÉTNÍM PŘEDSTAVITELEM 
ČESKÉ EXILOVÉ LITERATURY? 
 

V nejbližších měsících bych měl asistovat u 
edice korespondence exilového filosofa a literárního 
kritika Ladislava Radimského. Z dalších snad reálných 
plánů bych někdy rád něco napsal o nakladatelském 
provozu v exilu v letech sedmdesátých a osmdesátých 
(jakýchsi Druhých dvacet let) a jednou bychom 
s manželkou chtěli vydat rozsáhlejší monografii o 
Josefu Škvoreckém. Nyní se ale spolu s kolegy 
z Ústavu pro českou literaturu zabýváme slovníkem 
domácích literárních nakladatelství z let 1949–1989, 
který snad vyjde příští rok a jehož příprava nám zatím 
pohlcuje veškerý čas. 
 

PTAL SE PETR NAGY
 

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (*1966) – literární 
historik, lexikograf a editor, vedoucí Oddělení literární 
lexikografie v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 
Předmětem jeho badatelské činnosti jsou zejména 
československý literární exil, dějiny českých 
poválečných nakladatelství a literárních periodik a 
česká poválečná literatura. 
 

Výběrová bibliografie: KNIHY Exilová periodika
(Praha a Rychnov nad Kněžnou: Ježek 1999), 
Bibliografie Josefa Škvoreckého (sv. 1–2, Praha: Literární 
akademie 2004–2005), Prvních dvacet let. Kulturní rada a 
literární život českého exilu 1948–1968 (Brno: Host 
2008), Jedno jméno, dva osudy. Dvojportrét exilových 
vydavatelů Antonína Vlacha a Roberta Vlacha (Praha: 
Společnost pro vědu a umění a ÚČL AV ČR 2012) / 
EDICE Z dějin českého myšlení o literatuře 1–4 (Praha: 
ÚČL AV ČR 2001–2002), Jak je ve větě člověk. Dopisy 
Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany (s A. Přibáňovou, 
Praha: Books and Cards 2010), Josef Škvorecký –
Lubomír Dorůžka: Na shledanou v lepších časech. Vzájemná 
korespondence z let 1968–1989 (s A. Přibáňovou, Praha: 
Books and Cards 2011), Václav Michl: Daleko je moje 
Tipperary (s M. Jarešem, Praha: Libri prohibiti 2011) / 
ÚČAST V TÝMOVÝCH PRACÍCH         Slovník 
české literatury po roce 1945 on-line (viz 
www.slovnikceskeliteratury.cz), Dějiny české literatury 
1945–1989 (sv. 2, 3, Praha: Academia 2007–2008). 

Matkou i maliarkou v exile 
na plný úväzok 
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Všestranných umelcov sa nikdy nenájde v spoločnosti 
veľa. A takých, ktorí museli odísť do exilu a stále 
pamätajú na svoju rodnú krajinu, ešte menej. Jednou 
z nich je však pani Gertrúda Gruberová-Goepfertová. 
 
Gertrúda Goepfertová sa narodila v roku 1924 
v moravskom mestečku Janštýn. Už v detstve ju začal 
priťahovať umelecký svet, a to najmä maliarstvo. Jej 
veľkou záľubou bolo však i písanie. Otec sa ujal jej 
umeleckého vedenia a dával jej nielen príležitosti, ale aj 
prostriedky na uskutočnenie jej „detského“ sna aj 
napriek nepriaznivej finančnej situácii. Počas vojny sa 
však rozplynuli všetky nádeje na umeleckú dráhu. Po 
náhlej autonehode, pri ktorej zahynul jej otec, sa 
musela veľmi rýchlo postaviť na vlastné nohy. V 19-
tich rokoch Gertrúde zomiera tragicky i matka chorá 
na tuberkulózu. Vojnová situácia ale nedávala priestor 
ani  na  smútok  –  v  roku  1943  musela  nastúpiť  do 
 

sklární a uživiť sa vlastnými silami. Súčasne ukončila 
kyjovské gymnázium, kde svojimi príspevkami do 
Almanachu kyjovských študentov upútala na seba po 
prvýkrát pozornosť. 
 
Jej ďalšími umeleckými počinmi boli články v časopise 
Práce, Jitro či Akord. Postupne spoznávala významné 
osobnosti, cez ktoré sa vypracovávala ako skúsenejšia
umelkyňa. Ako 20-ročná sa vydala za doktora Lea 
Grubera. O rok nastúpila na Vysokú školu umelecko-
priemyselnú v Prahe (UMPRUM), no ateliér prof. 
Františka Tichého bol prevažne zaplnený žiakmi 
z radov budúcich komunistov. S radosťou sa zriekla 
vstupu do Československého zväzu mládeže 
a prestúpila do ateliéru prof. Antonína Strnadela. 
 
Po prevrate v roku 1948 pani Gruberová dostala 
štipendium  na   letnú   litografickú   prax   v  Zürichu, 
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o ktorú si požiadala. Po prehováraní manželom tam 
nakoniec odišla.  –  „Tak jsem vyjela s 
poloprázdným kufrem, aby si celníci nemysleli: ,Aha, 
ta se chce zdejchnout.‘ Tak jsem tam měla pár krámů. 
Tehdy jsem kreslila návrh na betlém, to jsem tam měla 
s sebou návrhy na betlémy. Jela jsem do té tiskárny a 
zůstala jsem tam. Když mi uplynulo povolení pro 
pobyt ve Švýcarech, který neprodloužili ani o hodinu, 
tak jsem odjela do Paříže, páč jsem slyšela, že tam 
dávají povolení k pobytu vysokoškolským studentům, 
tak jsem si řekla: Já se tam přihlásím na akademii a tím 
dostanu povolení k pobytu a můj manžel tam může 
přijet za mnou. Tak se stalo.“ 
 

 
 

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ 
 
Samozrejme, že Paríž ako mesto umelcov bolo 
dokonalou príležitosťou zasvietiť. Snaha zapísať sa do 
ateliéru na Národnej umeleckej akadémii (Ecole 
Superiéure des Beaux Arts) bola korunovaná 
okamžitým úspechom. Stala sa žiačkou samotného 
riaditeľa školy a francúzskeho maliara Maurica 
Brianchona. Strávila tu tri roky, po celý čas udržiavala 
s manželom iba telefonický kontakt a čakala na správu, 
že sa môže vrátiť do zeme, že situácia sa upokojila. 
Nakoniec Leo Gruber prišiel osobne a spoločne 
niekoľko rokov v Paríži žili a pracovali. Finančná 
situácia a narodenie detí spôsobilo, že keď otec rodiny 
dostal  v roku 1952 prácu v Mníchove, okamžite sa 
odsťahovali. 
 

 

Maľovanie sa popri troch deťoch postupne dostávalo 
na vedľajšiu koľaj, ale neskôr sa rozbehlo súčasne 
s písaním, pani Gruberovej sa totiž dostalo možnosti 
vydávať pravidelne tzv. „Listy z vesnic“ 
(„Dorfskizzenblätter“), v ktorých maľovala malé 
dedinky a popisovala životnú situáciu obyvateľoch 
v nich. Pravidelne tiež prispievala dielami do exilových 
novín a časopisov (Perspektivy, Nový život, ...).                 

 

ZÁPIS G. G.-G. V KRONICE LIBRI PROHIBITI 

Neskôr začala aktívne tvoriť obálky kníh pre svojich 
priateľov a písať zbierky básní (Hejno stehlíků) 
s vlastnými ilustráciami v spolupráci s Kresťanskou 
akadémiou v Ríme. V sedemdesiatych rokoch jej bola 
vydaná zbierka Ohňostroj marnosti. Súčasne 
s rozbehnutou kariérou vychovávala teraz už päť detí. 
Do republiky sa znova vrátila až v roku 1989 a v roku 
2002 vydala zbierky zostavené z diel jej mladosti –
zbierky próz Choroš, Rodokmen, či básnickú zbierku 
Zimní klavír. V roku 2005 vyšli poviedky pod názvom 
Půlnoční deník. Napriek dlhoročným pobytom za 
hranicami sa vo svojej tvorbe neustále vracala 
k rovnakým témam – do kraju Moravského Slovácka. 
V súčasnosti žije v Rosenheime na juhu Bavorska. 

Eva Smininová

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

 
HTTP://WWW.PAMETNARODA.CZ/STORY/GRUBEROVA
-GOEPFERTOVA-GERTRUDA-1924-1477 
 
HTTP://WWW.CESKATELEVIZE.CZ/PORADY/10595428
45-JESTE-JSEM-TADY/207562253100009-JESTE-JSEM-
TADY-GERTRUDA-GOEPFERTOVA/ 

ILUSTRACE
G. G.-G.

Z ROKU 
1949
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Literární život za ohradou 
„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který 
si váží knih, váží si zároveň své duchovní 
nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou 
literaturu.“ 

Karel Čapek
 
Abychom mohli pochopit fenomén exilu, je třeba si 
uvést některé důležité historické události v tehdejším 
Československu. V únoru roku 1948 se dostala k moci 
Komunistická strana Československa, jejíž působení 
bylo silně ovlivňováno politikou totalitního 
Sovětského svazu. Představitelé nového režimu zavedli 
přísnou cenzurní kontrolu nad informacemi, která se 
dotkla periodického i neperiodického tisku, divadla, 
rozhlasu, filmu, vznikající televize, ale též knihoven, 
divadel, hudby, výstav, propagačních materiálů ad. 
Jako nevyhovující a odporující režimu byly 
ocejchovány i některé vědecké disciplíny (kybernetika, 
psychologie, sociologie, genetika) či filosofické a 
umělecké směry (idealismus, existencialismus, 
pozitivismus, surrealismus, avantgarda, naturalismus, 
experimentální hudba, jazz, buržoazní nacionalismus, 
kosmopolitismus). V oblasti psaného slova se omezení 
týkala velmi široké oblasti: spisovatelů, nakladatelství, 
knihoven a samozřejmě nejvíce samotných čtenářů. 
Mnoho významných osobností skončilo ve vězení 
(např. Jan Zahradníček, Jiří Mucha, Václav Renč nebo 
Záviš Kalandra). Někteří spisovatelé raději zvolili 
odchod do exilu, kde mohli svobodně psát a 
publikovat – k nim patřil mimo jiné Egon Hostovský, 
Ivan Blatný, Ivan Jelínek, Milada Součková, František 
Listopad, Ferdinand Peroutka, Miroslav Rašín, Petr 
Den, Viktor Fischl, Jan Čep nebo Pavel Tigrid.  
 
Exiloví autoři získali sice tvůrčí svobodu, ale 
pohybovali se v neznámém kulturním prostředí a 
ztratili své publikum i kontakt s rodným jazykem. 
Hned v roce 1948 byl založen Svaz českých spisovatelů 
v zahraničí, kam patřili Ivan Blatný, Ivan Jelínek, 
Ferdinand Peroutka, Milada Součková a František 
Kovárna. Exilová tvorba se soustředila na publicistický 
žánr, který měl za úkol podat svědectví o nesprávnosti 
komunistického výkladu dějinných událostí. Básníci 
sahali k osvědčeným básnickým postupům a 
inspirovali se klasiky české poezie, kupříkladu 
Wolkrem, Nezvalem či Halasem. Publikační možnosti 
se nabízely v rámci krajanských spolků a jejich listů, 
mezi něž patřily Newyorské listy, Slovanské nakladatelství
(Montreal), Bohemian Benedictine Press (Chicago), 
Cyrilomětodějská liga  (Německo).  Nejznámější antologií 
                                                                                                             

exilové literární tvorby je Peníz exulantův (vyd. A. 
Kratochvil v Mnichově roku 1956), který obsahuje 
prózy Jana Čepa, Zdeňka Němečka, Jiřího Kovtuna, 
Vladimíra Štědrého aj. 
 

 
 

OBÁLKY NĚKOLIKA ČESKÝCH EXILOVÝCH PERIODIK 
 
Po roce 1949 začaly ve světě vznikat česká exilová 
nakladatelství, jednotlivé edice a časopisy. Plnily 
důležitou úlohu v propagaci exilových titulů a 
samozřejmě informovali o aktuálním dění na domácí 
kulturní a politické scéně. Knihy vycházely vlastním 
nákladem autora, popřípadě byly financovány skrze 
příspěvky krajanských spolků nebo spřízněných 
kulturních organizací. Mezi nejdůležitější periodika 
patřila Skutečnost, Sklizeň, Hlas domova, Svědectví, Listy, 
Obrys, Americké listy, ACTA aj. Literární i společenské 
dění v Československu sledovali také redaktoři rádia 
Svobodná Evropa, jejichž reflexe se pak objevovaly 
v tištěné podobě na stránkách měsíčníku Československý 
přehled. Na počátku šedesátých let dochází k jisté 
liberalizaci v české společnosti a současně k větší 
diferenciaci literárního prostoru. Významnou událostí 
bylo zrušení cenzury – na českou kulturní scénu začaly 
pronikat myšlenky a díla západních autorů. Do oběhu 
se znovu dostaly kulturní a literární časopisy jako 
Květen, Plamen či později Orientace. Významnou roli hrál 
rovněž fakt, že došlo k částečnému vytvoření 
komunikační kanálů mezi exilovou a domácí literární 
scénou. 
 
Následkem politického vývoje a postupující 
demokratizace v Československu došlo v roce 1968 
k vojenské intervenci vedené Sovětským svazem a 
okupaci naší země. Počínaje rokem 1969 začíná 
období tzv. normalizace, které trvalo až do listopadu 
roku  1989.   Normalizační   režim  v  praxi   znamenal 
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návrat k praktikám totalitní vlády padesátých let, byť 
v poněkud umírněnější podobě. Byla znovu zavedena 
cenzura a literatura se vrátila do služeb socialistického 
realismu. Publikovat směli jen autoři, kteří se podřídili 
stanoveným normám. Spisovatelé, kteří tehdy odešli 
do zahraničí, byli v mnohem lepší situaci než jejich 
předchůdci z roku 1948. V roce 1968 už byl na ně 
Západ připraven a toužil slyšet, co se v zemích 
socialistického bloku děje. Někteří spisovatelé ovšem 
nesli přechod do nového prostředí i tak velmi těžce a 
přestali tvořit (např. Karel Michal, Karol Sidon), další 
začali psát v jiném jazyce (Ludvík Aškenazy), jiní se 
časem přestali k Československu hlásit a zcela splynuli 
s cizí kulturou (Milan Kundera). Nejvýznamnějšími 
představiteli literárních exulantů po roce 1968 byli 
Pavel Kohout, Jiří Kolář, Jan Křesadlo, Věra 
Linhartová, Ladislav Mňačko, Josef Škvorecký, Ota 
Filip, Jan Pelc, Iva Pekárková aj. Zázemí české literární 
tvorbě poskytla kromě redakce Rádia Svobodná 
Evropa či slavisticky orientovaných akademických 
pracovišť  především exilová nakladatelství. 
 

 
 

Rádio Svobodná Evropa (Mnichov) 
 
Řada spisovatelů, publicistů, literárních kritiků apod. se 
rozhodlo ve svém nuceném vyhnanství vydávat knihy 
vlastní i svých souputníků a mezi lety 1948 a 1989 tak 
jejich zásluhou vzniklo po celém světě množství 
malých i pár větších nakladatelství. Netřeba snad 
dodávat, že tato činnost prostá vyhlídky většího zisku 
činí z dotyčných nakladatelů významné postavy našich 
kulturních dějin, neboť právě jejich zásluhou se 
podařilo zachovat texty dlouhé řady českých autorů, 
kteří by jinak upadli v zapomnění. Mnoho z takto 
vydaných knih, časopisů a dokumentů lze dnes nalézt 
v pražské knihovně Libri prohibiti, která uchovává 
československou exilovou a samizdatovou literaturu, 
audiovizuální nahrávky, archivní materiály a 
dokumenty. Viz HTTP://WWW.LIBPRO.CZ/  
 
Zde ovšem uvádíme pouze několik nejvýznamnějších 
exilových edic či nakladatelství… 
 

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE (zal. 1950, Prien, Německo), 
jejíž ediční program byl zaměřený na základní 
náboženské texty a básnická, prozaická či esejistická 
díla oceněná v literárních soutěžích Křesťanské 
akademie a České kulturní rady v zahraničí.  
 

 
 

JOSEF ŠKVORECKÝ 
 
EDICE SATIRY (1952–1954, Londýn, Stanislav 
Brzobohatý, Robert Vlach) byla vydávána anonymně 
pod hlavičkou Kruhu přátel satiry. Vyšly zde verše 
a sebrané anekdoty Stanislava Brzobohatého, sbírky 
Jana A. Bati a Roberta Vlacha, povídky Františka X. 
Havlíčka a Roberta Vlacha (pod šifrou Alfa) a  také 
dva svazky satirických básní, epigramů a aforismů pod 
názvem Výbor exilové satiry. UNIVERSUM PRESS  (1959–
1966, František (Frank) Švehla) zahájil nakladatelskou 
činnost ve stejnojmenné newyorské tiskárně. V letech 
1958–1962 zde vycházel „časopis pro politiku 
a kulturu“ ZÁPISNÍK, v letech 1961–1966 „kulturní 
sborník“ PERSPEKTIVY a v letech 1962–1989 
„československý americký týdeník pro politiku, kulturu 
a hospodářství“ AMERICKÉ LISTY. Nakladatelství 
SIXTY-EIGHT PUBLISHERS (zal. 1971, Toronto, Zdena 
Salivarová a Josef Škvorecký) vynikalo kvalitou a 
množstvím vydaných titulů, mezi nimiž byli zastoupeni 
skoro všichni významní čeští autoři působící jak 
v exilu, tak v samizdatu. Jejich významným počinem 
bylo vydání Slovníku českých spisovatelů (zal. 1982, 
sestavil Jiří Brabec a kol.), který se pokusil zmapovat 
oblast české literatury postižené cenzurou. INDEX (zal. 
1971, Kolín nad Rýnem, Adolf Müller, Bedřich Utitz), 
jehož produkce byla se nevyhýbala žádnému 
uměleckému ani publicistickému žánru, nejvíce se však 
soustředila na politickou publicistiku. KONFRONTACE
(zal. 1973, Curych, Petr Pašek) vydávající literaturu 
faktu a původní exilovou humoristickou tvorbu. 
POEZIE MIMO DOMOV (zal. 1975, Mnichov, Daniel 
Strož) přinášející svazky exilové i domácí poezie 
v pečlivé až bibliofilské úpravě. Strož vydával také 
literární čtvrtletník OBRYS (zal. 1981), který 
uveřejňoval samizdatovou, exilovou i oficiální českou 
literární produkci. ROZMLUVY (zal. 1982, Londýn, 
Alexander Tomský) zaměřené na esejistickou,  
básnickou a  prozaickou tvorbu a reedice  
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jiných exilových nakladatelství. Významně zde byla 
zastoupena dosud netištěná nebo nově uspořádaná díla 
v Československu nevydávaných nebo již zesnulých 
autorů (B. Reynek, K. Schulz). Vycházela zde rovněž 
stejnojmenná filozoficko-literární revue. Z dalších 
exilových vydavatelských projektů ještě zmiňme 
alespoň CCC BOOKS (Mnichov), ARKÝŘ (Mnichov), 
OPUS BONUM (Frankfurt nad Mohanem) a 
SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (Washington). 
 

Lenka Dostálová
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
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„Moje písničky      
vyvěraly z mého žití“ 

KDY JSI ODEŠLA A CO TĚ VEDLO K OPUŠTĚNÍ 
REPUBLIKY? 
 

Na jaře roku 1980 jsem nasedla v Praze s manželem 
Zdeňkem Vokatým, dvěma dětma a se dvěma kufry, 
v nichž byly plínky a kojenecké potřeby, do vlaku 
Vindobona spolu s rodinou Svatopluka Karáska. Na 
nádraží se s námi loučili přátelé z undergroundu –
odjížděli jsme navždy, za železnou oponu. Po několika 
hodinách jsme vystoupili ve Vídni, v úplně jiném 
světě, bez znalosti jazyka, nikdy před tím jsem nebyla 
za hranicemi. Odjíždět jsem nechtěla, byli jsme 
k emigraci dohnáni pronásledováním v rámci policejní 
akce „Asanace“. Taky jsem okamžitě za svůj odjezd do 
exilu draze zaplatila – babička s dědou si ze zoufalství, 
že už nás nikdy neuvidí, pustili plyn. 
 
PROČ SIS VYBRALA ZROVNA RAKOUSKO? 
 

Tehdejší rakouský kancléř Bruno Kreisky nabídl 
signatářům Charty 77 politický azyl, proto jsme si tuto 
zemi vybrali. V Československu jsme byli před tím 
zbaveni státního občanství. 
 
JAK DLOUHO TI TRVALO, NEŽ SIS OSVOJILA NĚMČINU? 
 

Ve škole nás naučili pouze ruštinu, německy jsem 
neznala ani slovo. V domě, kam nás zpočátku 
nastěhovali,   nás     bydlelo   více    rodin   z   českého 

undergroundu, všichni chartisti. Mluvilo se pouze 
česky, zpívalo se česky. Brzy jsem ale musela živit 
rodinu, začala jsem pracovat v grafické rukodílně a tam 
jsem se potřebovala rychle dorozumět, tak jsem se 
naučila německy ne z knížek, ale rovnou v terénu. 
 

ROZHOVOR S DÁŠOU VOKATOU (*1954), PÍSNIČKÁŘKOU, SIGNATÁŘKOU CHARTY 77 A DLOUHOLETOU ŽIVOTNÍ 
PARTNERKOU BÁSNÍKA IVANA M. JIROUSE, O JEJÍCH OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH S KAŽDODENNÍM ŽIVOTEM A 
UMĚLECKOU TVORBOU VE VÍDEŇSKÉM EXILU… 

DÁŠA 
VOKATÁ  
(FOTO: 
ARCHIV 
 D. V.) 
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STÝKALA SES TAM I S JINÝMI KRAJANY? 
 

Ve Vídni byly krajanské spolky, Sokol atd., ale to byla 
jiná společnost, která mě neoslovovala. Měla jsem 
v exilu spoustu kamarádů z Čech z okruhu Charty 77 a 
svoje milované „androše“ – Skaláka, Kocoura a jiné, se 
kterýma jsem si rozuměla nejlépe. Postupně k nim 
přibývali přátelé z jiných kruhů a jiných zemí – mezi 
moje nejbližší patřil Karel Kryl, opat Anastáz Opasek, 
Pavel Tigrid. 
 
MĚLO TO VŠECHNO NĚJAKÝ VLIV NA TVOU TVORBU? 
 

Moje písničky vyvěraly z mého žití, byly jakousi 
kronikou mého života. Když jsem se ocitla na západě, 
vznikla píseň 
 

Až se rozejdem 
prej se nesejdem 
neboť nám brání 

hranic pruh 
sejdem se stejně 
na hoře stejné 

na hoře té 
kde pánem je Bůh 

 

a ta se pak stala emigrantskou hymnou. Opat Anastáz 
Opasek mi koupil kytaru a Karel Kryl spolu s Pavlem 
Tigridem, který financoval moji desku, mě přiměli 
natočit moje první LP Láska ve studiu rádia Svobodná 
Evropa v Mnichově, LP desku vydalo nakladatelství 
Šafrán ve Švédsku a Karel Kryl pouštěl moje písničky 
z rádia Svobodná Evropa do Československa. 
S Krylem mě navíc pojilo osobní přátelství, kromě 
společných vystoupení převážně v Německu mě 
navštěvoval ve Vídni. Pozvala jsem kamarádky a mezi 
vařením – Karel rád a dobře vařil – jsme se v kuchyni 
trumfovali, kdo z nás složil lepší novou písničku. 
Jednou přistál ke mně bez varování Třešňák 
z Frankfurtu a dveře mu otevřel Kryl v trenýrkách, to 
mi Vlasta nezapomene… Jistě není náhodou, že jsem 
byla oslovena nazpívat 16 Krylových songů 
přeložených do němčiny. Překlady ještě piluju, 
nahrávat budu ve studiu Českého rozhlasu. 
 

 
 

MIROSLAV „SKALÁK“ SKALICKÝ A DÁŠA VOKATÁ  
(FOTO: ARCHIV D. V.) 

 

JE ŽIVOT PRO UMĚLCE V DNEŠNÍ DOBĚ LEPŠÍ TAM 
NEBO TADY V ČECHÁCH? 
 

Já osobně jsem se nikdy nepokoušela zpívat vlastní 
písničky v němčině, poněvadž považuji svoje texty za 
nepřeložitelné. Zpívala jsem pouze na setkáních 
českých emigrantů, často společně se Sváťou 
Karáskem, Miroslavem „Skalákem“ Skalickým a 
Čárlím Soukupem. Svoji rodinu jsem živila ve Vídni 
manuální prací v ruční tiskárně pro moderní grafiku. 
Špičková dílna – Kurt Zein – jezdili k nám malíři 
z různých zemí, např. Jim Dine lítal z USA. U malířů je 
to tedy jednodušší než u písničkářů, zvlášť když 
skládají pouze v češtině. A je jedno, jestli před 30 lety 
nebo dnes. 
 

 
 

DÁŠA VOKATÁ (FOTO: ARCHIV D. V.) 
 
PLÁNUJEŠ SE SEM NĚKDY NASTÁLO VRÁTIT? 
 

Tato otázka je pro mě bezpředmětná. Chtěla jsem se 
vrátit okamžitě po převratu, ale moje děti žalostně 
plakaly, byly už doma ve Vídni. Zůstala jsem tedy 
s nimi a nadále je ve Vídni živila, ale veškerý svůj volný 
čas jsem trávila u Ivana Martina Jirouse na jeho statku 
v Prostředním Vydří na půl cesty mezi Prahou a Vídní. 
Spoluzakládala jsem u něj undergroundový festival 
„Magorovo Vydří“, který nyní pokračuje u Skaláka na 
Mlejně. Za humny Magorova statku jsem pod širým 
nebem složila CD Bojovníci snů, které vyšlo 
v nakladatelství GUERILLA, zpívám tam: Země moje 
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Vysočina, srdce své mám ve Vydří. Tam jsem si našla 
domov a chtěli jsme tam s Martinem spolu zestárnout. 
S Magorovou náhlou smrtí jsem svůj domov již 
podruhé v životě ztratila. V Kostelním Vydří máme 
společný hrob, který jsme si vyhlídli před lety, kde 
jednou budeme spolu odpočívat. Ale nyní jsem se 
usadila v Praze na Smíchově, kde jsme spolu 
s Martinem od roku 2003 bydleli díky laskavosti 
knížete Karla Schwarzenberga, který Magora sebral    
z  ulice a  poskytl  mu   ve  svém  domě  byt.   Já  dnes 
pendluju  mezi   Prahou   a   Vídní,   kde   mám  dceru  

s vnučkou, a přibyl mi k tomu Curych, tam mám 
syna s vnukem. Do toho sjíždím Českou republiku 
s kytarou a k mé radosti se ke mně nedávno přidal 
Oldřich Kaiser s novými nápady. Takže věčně on the 
road. 
 

PTALA SE EVA EVELÍNA BROZMANOVÁ
 
 
Více o písničkářce Dáše Vokaté na jejích stránkách 
HTTP://WWW.DASAVOKATA.COM/CZ/ 

Po českém křtu americký boj
Český režisér Ivan Passer (*1933), jeden z čelných 
představitelů československé nové vlny, patřil v 60. 
letech k nejbližším spolupracovníkům Miloše 
Formana, ba dokonce bývá řazen k tzv. formanovské 
škole. Ve své vlasti stihl natočit pouhé dva snímky –
debutoval adaptací hrabalovské povídky, 
krátkometrážním snímkem Fádní odpoledne (1964), a 
poté natočil celovečerní film Intimní osvětlení (1965), 
jenž mu vynesl uznání tuzemské i zahraniční kritiky. 
Od svých souputníků – Miloše Formana a Jaroslava 
Papouška – se jeho tvorba ze 60. let odlišuje 
svébytným způsobem zpracování jinak dosti 
podobných témat (bližší než satira je mu groteska) a 
především vysokou mírou improvizace. Po sovětské 
okupaci v roce 1968 Passer opouští Československo a 
odchází stejně jako Forman do USA – na rozdíl od 
něho se však na poli americké, potažmo světové 
kinematografie výrazněji neprosadí. 
 

 
 

IVAN PASSER (60. LÉTA) 

„Nebýt invaze, nikdy bych neodešel. Vždycky jsem 
totiž tušil, že na tom ‚opustíš-li mne, nezahynu, 
opustíš-li mne, zahyneš‘ něco je. A já si příliš cením 
zkušenosti jazyka, kultury a historie, která je spjatá s 
místem, kde se člověk narodil a vyrůstal, cením si 
znalosti lidí, které člověk může poznat právě jenom 
tím, že má s nimi společné kořeny. A to se nedá 
ničím nahradit.“ 
 
Ivan Passer se v době svého amerického exilu 
pohyboval spíše na okraji tamního filmového 
průmyslu a jeho osobité dílo, jež mělo často blíže k 
nezávislé scéně než k mainstreamu, dovedla ocenit jen 
zasvěcenější část kritiky. Pro své snímky si vybíral 
zpravidla méně významné literární předlohy, které 
převáděl na plátno se značnou volností a často 
překvapivým způsobem. Oproti Formanovi, který se 
do jisté míry přizpůsobil hollywoodskému standardu, 
zůstal Passer filmařem spíše „evropským“, pro 
zámořské publikum příliš nejednoznačným a obtížně 
zařaditelným. Přestože své vyhlídky na setrvání u filmu 
viděl Passer po příjezdu do USA dosti pesimisticky, již 
na podzim roku 1971 měl na Newyorském filmovém 
festivalu premiéru jeho americký debut. 
 
Snímek Zrozen k vítězství (Born to Win, 1971) je černá 
komedie z prostředí newyorské drogové scény, kterou 
český režisér pojal jako epizody z všednodenního 
života dvou narkomanů pohybujících se v 
začarovaném kruhu své závislosti. Potřeba drogy je 
vede k různým podvodům a krádežím, činí z nich 
oběti překupníků a objekty policejního pronásledování 
a vydírání. Passer ze svých malých obětí velké 
posedlosti nijak nesnímá odpovědnost, současně je 
však odmítá soudit. Vážné téma přitom zpracovává 
originálním způsobem s využitím komického odstupu 
a burleskní stylizace. Film, v němž si zahrál i Robert 
De Niro, se dočkal rozporuplných ohlasů – zatímco 
evropská   kritika   snímek  hodnotila   velmi  kladně  a 
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dokonce jej stavěla na roveň Intimnímu osvětlení, v USA 
se hlavně pro svou žánrovou nevyhraněnost tak 
vřelého přijetí nedočkal. Dnes ovšem bývá řazen k 
vrcholům Passerovy tvorby. 
 
Během 70. let natočil Passer ještě několik 
celovečerních hraných filmů. Ve snímku Zákon a 
nepořádek (Law and Disorder, 1974) reflektoval problém 
násilí zasahujícího do civilního života napohled 
spořádané střední vrstvy na Manhattanu. Film těžící z 
Passerova jízlivého humoru byl sice částí kritiky 
shledán poměrně zábavným, avšak valného ohlasu se 
nedočkal. Ještě větší překvapení přinesly další dva 
filmy českého režiséra, natočené v podstatě na zakázku 
a pojednávající o podivných finančních a burzovních 
transakcích ve světě mezinárodního obchodu. Passer 
se této odtažité látky zmocnil zcela bez předsudků a s 
hravou zlomyslností podřídil logiku tržních operací 
surrealistické poetice na pomezí bláznivého snu a 
noční můry. Snímek Eso v rukávu (Ace Up My Sleeve / 
Crime and Passion, 1975) byl kritikou jednotně strhán a 
ani Bankéři (Silver Bears, 1978) – samotným Passerem 
označovaní za „jediný film, který nikdy natáčet 
nechtěl“ – nevyvolaly nijak nadšené ohlasy.   
 

 
 
Jednoznačný úspěch u diváků i odborníků tak přišel až 
na začátku 80. let, kdy si Ivan Passer vydobyl 
všeobecné uznání svým filmem Cutterova cesta (Cutter’s 
Way, 1981). Snímek vznikl na námět románu Cutter and 
Bone  (1976)  od   Newtona  Thornburga,   který  český 

režisér pojal v duchu tehdejší neonoirové vlny 
amerického filmu s typickou postavou frustrovaného 
vietnamského veterána jako prototypem asociálních 
antihrdinů, reagujících na morální úpadek společnosti 
násilnou individuální revoltou (vzpomeňme třeba 
hlavního hrdinu Taxikáře (Taxi Driver, 1976) režiséra 
Martina Scorseseho). Passerův expresivní realismus 
obdařil toto hořce deziluzivní dílo pozoruhodnou 
naléhavostí a kritika zahrnula chválou jak režiséra, tak 
herecké představitele hlavních rolí (John Heard, Jeff 
Bridges, Lisa Eichhorn). 
 

 
 

IVAN PASSER (1985) 
 
Po několikaleté odmlce natočil Passer komedii z 
univerzitního prostředí s názvem Jiný život (Creator, 
1985) a s Peterem O’Toolem v roli vědce, který se 
snaží oživit svou zesnulou ženu a přitom se zamiluje 
do své mladé asistentky z chudých poměrů, která svým 
žánrovým pojetím a romantizující nostalgií 
představovala výrazný zlom v jeho dosavadní 
filmografii a předznamenala jeho budoucí obrat ke 
konvenčnější žánrové formě. Další snímek Passer 
natočil na motivy románu Anne Edwards, 
pojednávajícího o skutečném setkání básníků Byrona a 
Shelleyho a jejich milenek, které se odehrálo v létě 
roku 1816 v honosné vile na břehu Ženevského jezera. 
Film Strašidelné léto (Haunted Summer, 1988) natočil v 
duchu goticko-romantické tradice a celý příběh pojal 
jako konfrontaci sil dobra a zla, reprezentovaných 
nevinným Shelleym a démonickým Byronem. Ani 
tento snímek se však nedočkal většího uznání, 
pozornost vzbudil jen kvalitou vizuálního zpracování.  
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Do konce 80. let natočil Ivan Passer v USA celkem 7 
celovečerních hraných filmů, jejichž kritický ohlas měl 
daleko k úspěchu jeho souputníka Miloše Formana. 
Přesto lze minimálně dva z nich, konkrétně snímky 
Zrozen k vítězství (1971) a Cutterova cesta (1981), označit 
za díla velmi kvalitní, po zásluze oceňovaná a právem 
řazená k vrcholům tvorby tohoto režiséra. Ivan Passer 
se stejně jako řada  jiných českých umělců do své vlasti 
 

již nastálo nevrátil a po roce 1989 natočil v USA řadu 
dalších filmů (z větší části televizních) – nejvýraznější 
úspěch mu z nich přinesl životopisný snímek Stalin
(1992) se skvělým Robertem Duvallem v titulní roli. 
Zájemce o celistvý  přehled  a  hlubší   analýzu  
Passerovy  tvorby odkazujeme především na práce 
Jiřího Voráče, zejména pak jeho passerovskou 
monografii Ivan Passer – Filmový vypravěč rozmanitostí
(2008). 

–pn–
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Jarmil Krecar z Růžokvětu 
ČESKÝ DEKADENTNÍ BÁSNÍK, PROZAIK A DRAMATIK Z AUTORSKÉHO OKRUHU POZDNÍ MODERNÍ REVUE, 
DIVADELNÍ A VÝTVARNÝ KRITIK, PŘEKLADATEL Z FRANCOUZŠTINY, ANGLIČTINY A NĚMČINY, ČLEN TZV. 
SLÁNSKÉ BOHÉMY, BIBLIOFIL A CTITEL ŽENSKÉ KRÁSY… 

 

Jarmil (pokřtěn jako Jaromír) Krecar se narodil           
9. února 1884 ve Vraném u Slaného. Jeho otec, 
středoškolský učitel Antonín Krecar, jako první 
přeložil Rousseauova Emila čili O vychování (vyd. 1889–
1890). Během studií na gymnáziu ve Slaném vytvořil 
nerozlučnou dvojici spolu s Otakarem Pertoldem a 
přezdívalo se jim Amis a Amil (pravděpodobně podle 
stejnojmenného románu J. Zeyera). V rodném městě 
také potkal o rok mladšího Arthura Breiského a jejich 
přátelství i literární spolupráce trvala až do Breiského 
předčasné smrti v roce 1910. Pojila je ostatně řada 
společných zájmů – okultismus, umění, lehké drogy a 
sexualita prodejné lásky. Oba rovněž patřili do okruhu 
tzv. slánské bohémy. Také se často setkávali s literáty 
ze spolku Syrinx, jehož členy byli například František 
Gellner, Jiří Mahen, Fráňa Šrámek, Karel Toman či 
Karel Hugo Hilar.  
 
V letech 1902–1906 studoval Krecar na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze český jazyk a 
francouzštinu. V rámci svého studia strávil jeden 
semestr na pařížské Sorbonně (1906–1907). Během let 
1910 až 1919 působil jako středoškolský učitel v Brně, 
Litomyšli a Praze. V roce 1922 pak začal pracovat jako 
knihovník v knihovně Národního muzea, kde zůstal až 

 

do svého odchodu do předčasného důchodu v roce 
1942. Vedle toho působil jako redaktor a literární 
poradce v nakladatelství L. Bradáče (od r. 1917) a poté 
u Svatopluka Klíra (od r. 1928). 
 

 
 

VRATISLAV NECHLEBA: PORTRÉT JARMILA KRECARA 
Z RŮŽOKVĚTU (1903) 
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JARMIL KRECAR BĚHEM SVÝCH FRANCOUZSKÝCH STUDIÍ (1905) 
 
Redigoval edice Vybrané knihy a Zodiak, patřil 
k autorskému okruhu Moderní revue, byl členem Spolku 
českých bibliofilů, kde mimo jiné zasedal v porotě 
každoroční soutěže o nejkrásnější bibliofilský počin 
(1929–1932) a byl hlavním recenzentem zde 
vydávaných bibliofilských časopisů Knihomil a Knihomol, 
ve 30. letech a za okupace přispíval do pravicového 
deníku Polední list a do večerníku Express. Jeho 
manželka Klementa Laubová stála modelem sochaři 
Janu Štursovi, když pracoval na neoklasicistní soše Dar 
nebe a země. Po skončení druhé světové války se 
Jarmil Krecar věnoval své sbírce umění, psal paměti a 
pořádal domácí knihovnu. Zemřel roku 1959 v Praze. 
Krecarovu přání, aby se z jeho bytu na Vinohradech 
stalo muzeum, nebylo vyhověno. 
 

 
 

JARMIL A KLEMENTA KRECAROVI (KOLEM ROKU 1918) 
 
Jako literát byl inspirován dekadentní estetikou Moderní 
revue. Z nejbližších přátel měl na Krecarův umělecký 
vývoj největší vliv dandy, estét a literární kritik Arthur 
Breisky. Zpočátku psal  Krecar  zejména  poezii,  která 
 

byla charakteristická výrazně ironickým postojem, 
lyrikou marnosti, prázdnoty a smutku. Jeho prvním 
neoficiálně publikovaným dílem byly sebrané verše z 
let 1899–1900. V roce 1903 vydal vlastním nákladem 
sbírku Předčasné vinobraní, kde se projevuje rozpor mezi 
dekadentní stylizací a secesní dekorativní poetikou. 
Jeho další sbírkou je kniha V mé duši věcný smutek dlí a 
večné teskno z roku 1905. Některé své básně 
podepisoval jako Krecar z Růžokvětu s reminiscencí 
na barokního českého autora Zachariáše Augustina 
Bernarda Kletzara z Růžokvětu (1646-1693). Jeho 
básnické dílo se ale nesetkalo s velkým úspěchem a 
literární kritika ho většinou odmítala. Roku 1914 pod 
pseudonymem Zdeněk Woldan vydal básně 
francouzských libertinů, kam vložil i několik svých 
vlastních erotických textů.   
 
ÚCHVAT 
 
Na palouk lesní trávy, kde se slunce pase, 
tě kladu nahou, vznícen žhavým údivem... 
Dar země nádherný všem smyslům otvírá se 
bohatstvím tvarů v rozpučelém těle tvém. 
 
Jsi vrchol země, ležíc naznak, vlna trávy, 
v sráz štěstí utuhlá a vzpjatá do hlubin: 
cévami tvými koluje proud krve žhavý 
a vůni květů plamenných tvůj dýchá klín. 
 
Opojen láskou, dychtivě se k tobě skláním, 
tvých ňader hroty líbám, klesám v náručí, 
ač vím, jak zrádné je tvé kouzlo, jak se zraním, 
jak těžká kletba touhy zas mě umučí. 
 
Ač schránil jsem je pro vítězství vyšší, 
moc tvoje slabá zhubí pyšné síly mé: 
a ztracen znikne v nekonečné tiši 
vzlyk pověčný, jenž z hrudi mužovy se dme. 
 
A přec, ať klam či léčka jsou tvé vděky bílé, 
modř očí, červeň rtův a vlasů zlatá rez, 
chci pít z nich rozkoš v úchvatu té chvíle, 
kdy vidinou, již sen si tvoří, stala ses. 
 
Jen vůle života je zákonem mých činů, 
byť sudbou touhy nezkojitelné byl sen. 
Moc lásky osudnou jsem vzýval: nuž, nechť zhynu 
do srdce blesky smrtícími zasažen. 
 

(BÁSEŇ ZE SBÍRKY DVOJICE, 1921)
 
Úspěch zaznamenal až ve dvacátých letech, kdy vydal 
básnické sbírky Dvojice (1921) a Panna a jednorožec
(1927). Krecar ovšem nebyl jen básník, ale též autor 
divadelních her, např. jednoaktovek U Zelené žáby a  
Ilseino srdce.  Hlavním tématem  obou dramat  je složitý 
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vztah mezi mužem a ženou. Ve třicátých letech 
vydával kritikou kladně hodnocené knihy o 
osobnostech českých i světových kulturních dějin –
např. Hledání včerejšího dne (1936), Nejnovější zprávy 
z minulého století (1937), Z křižovatky nad Vltavou (1938), 
Quodlibet z let letoucích (1939). Jeho posledním literárním 
počinem byla kniha básní pro děti Pohádky z oblačných 
brodů (1944). 
 

 
 

JARMIL KRECAR NA KRESBĚ WLASTIMILA HOFMANA (1934) 
 
Největšího úspěchu dosáhl jako překladatel 
z francouzštiny,  němčiny  a  angličtiny.  Překládal  pro 

Moderní bibliotéku K. H Hilara (1905-1913) a pro 
nakladatelství L. Bradáče, kde zároveň řídil edici 
Vybrané knihy (1916-1923) a bibliofilskou knižnici 
Padesát. Zásluhou Jarmila Krecara vycházely v edici 
Vybrané knihy z okruhu Moderní revue např. Jiří Karásek 
ze Lvovic, Viktor Dyk, Arnošta Procházky, Oscara 
Wildeho, Aubreye Beardsleye aj. Jak již bylo řečeno, 
Krecar byl také hlavním recenzentem bibliofilského 
časopisu Knihomil (až do roku 1921), přejmenovaného 
později na Knihomol (1927). Ve svých recenzích se 
soustředil především na vystižení literární hodnoty 
recenzovaných knih. Knižní úpravy hodnotil jen tehdy, 
když daná kniha aspirovala na titul bibliofilie. I když se 
svými díly nějak významně nezapsal do české 
literatury, jeho hlavní význam spočívá v působení 
okruhu bibliofilů a v překladatelské činnosti. 
 

Lenka Dostálová
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
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Prázdniny v Říši znaků 
Roland Barthes: Říše znaků 
Fra, Praha, 2012 (vyd. 2013), 1. vydání, přel. Petr Zavadil, 168 stran 

Na začátku července vyšel dlouho slibovaný český 
překlad Říše znaků Rolanda Barthese – malá knížka, 
jejíž četba může znamenat nemalou kulturní událost. 
Z hlediska chronologie Barthesovy tvorby si její vznik 
zařaďme někam do druhé poloviny šedesátých let, tedy 
přibližně po bok slavné stati Smrt autora (1967, česky 
2006). Poprvé pak vyšla ve stejném roce jako 
strukturalistický rozbor románu Sarrasine Honoré de 
Balzaca S/Z (1970, česky 2007). 
 

 
 

ROLAND BARTHES (1915–1980) 
 
Barthesovy eseje o japonské kultuře, obsažené v Říši 
znaků, se zásadně vymykají tradičnímu psaní o cizích 
zemích, jejich fotografování a verbálnímu popisu 
(v našem mateřském jazyce), ač autor sám používá 
francouzštinu a dokonce řadu fotografických 
reprodukcí. Hned na začátku deklaruje, že mu nejde o 
Západ a Východ jako zeměpisné či historické 
skutečnosti, o studium a komentář jejich odlišnosti a 
sbližování v populárním cestovatelském smyslu slova. 
Klidně sice užívá slova Japonsko a japonský, ale nemyslí 
při tom na zemi jako takovou, již v roce 1966 skutečně 
navštívil, ale na její vybrané rysy a z nich záměrně 
utvořený systém:  
 
„Nehledím láskyplně k nějaké orientální podstatě, 
Východ je mi lhostejný, pouze mi poskytuje zásobu 
rysů, jejichž rozestavění, vymyšlená hra mi umožňuje 
„hýčkat“ představu neslýchaného symbolického 
systému, naprosto odtrženého od našeho.“ (str. 14) 
 

Tematicky poměrně úzce zaměřené krátké eseje 
vytvářejí dohromady koherentní celek, potvrzující 
Barthesovo vidění japonského „rukopisu“. Japonské 
jídlo, podávané v malých miskách rozložených na tácu, 
jako by odpovídalo decentralizovanému Tokiu, 
konzumace pomocí hůlek malbě štětcem. Napříč 
japonskou kuchyní, architekturou, divadlem, písmem, 
chováním i fyziognomií do sebe vše s fascinující 
dokonalostí zapadá. Velice podnětná jsou občasná 
srovnání se západní kulturou – japonský herec, který 
označuje ženu, proti západnímu transvestitovi, jenž je 
jejím plagiátem, japonské stravování jako gesto výběru 
a kompozice proti násilnickému západnímu stolování 
s noži a vidličkami. Signifikáty japonských znaků mizí, 
nechávají znaky prázdné a oproti západním jakoby na 
vyšší úrovni. Odtud pramení Barthesův výběr 
Japonska jakožto země blízké jeho tajným představám 
o ideálním znakovém systému. 
 
Z dvaceti šesti fragmentů vyvstává sémiotika Japonska, 
aniž by pro ni Barthes potřeboval nějaký rámcový 
výklad (kterým by snižoval své zkušenosti na pouhé 
příklady či ilustrace). To je pro jeho styl typické. Ve 
svých knihách se vyhýbá absolutním soudům a stabilní 
terminologii. Jeho sdělení netkví v definicích, ale v 
umném zprostředkování osobní zkušenosti. Přesto 
snad z každého jeho díla lze vyabstrahovat jistý 
pojmový aparát, který můžeme následně aplikovat při 
vlastní „četbě“ okolního světa. 
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České vydání Říše znaků je pro toto abstrahování 
pojmosloví méně návodné než překlady pozdějších 
Barthesových esejistických děl, především Světlé komory 
(1980, česky 1994 a 2005). Více pozornosti by si dle 
mého zasloužilo například často opakované le trait, 
které se v textu rozplývá v několika možných českých 
překladech (rys, tah, črta). 
 
Ostatně komparace překladu a originálu je vždy 
dobrodružstvím a v případě Rolanda Barthese to platí 
dvojnásob. Je celkem jisté a přirozené, že i tentokrát 
vzbudí vášně. Pořád je však česká Říše znaků natolik 
překladatelsky uctivá, že Barthesovu osobitost a hutný 
a zároveň do značné míry beletrizující charakter jeho 
díla nepoškozuje. 
 

Že jsme se dočkali vydání Říše znaků právě na začátku 
léta, je celkem příhodné. Díky této knize se z míst, 
která nutkavě potřebujeme dokumentovat svými 
fotoaparáty a vymezovat vlastním chápáním, 
dostáváme do říše, jež námi sama svým způsobem 
manipuluje, Rolanda Barthese „uvedla do polohy 
psaní“ (str. 16) a nás by měla uvést do polohy trochu 
jiného čtení, než jsme zvyklí. Vedle Mytologií (1957, 
česky 2004) je to další ideální vstup do Barthesova díla 
pro ty, které jeho texty dosud míjely. 
 

Alena Šlingerová
 

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

Český grafik na cestách 
František Tavík Šimon – Vzpomínky z cest 
13. 6. – 28. 7. 2013 / Galerie Moderna 

Výstava Františka Tavíka Šimona, která nesla název 
Vzpomínky z cest, se konala v galerii Moderna a 
zahrnovala na 60 grafických listů. Šimon započal svůj 
umělecký život na pražské AVU pod vedením 
profesora J. Mařáka a v tomto ateliéru také poprvé 
experimentoval s leptem a litografií. Výstava tohoto 
vynikajícího grafika obsahovala ukázku převážně 
akvatint, suchých jehel a leptů. V každém z autorových 
děl je patrná velká cestovatelská vášeň, která započala 
studijní návštěvou Itálie, kam se vydal společně se 
svým spolužákem Hugem Boettingerem. Poté 
následovala Paříž, ve které nakonec strávil jedenáct let. 
 

 
 

F.T.Š.: BOUQUINISTÉ V PAŘÍŽI 

 
 

F.T.Š.: INDICKÉ ŽENY, CEYLON 
 
V průběhu let navštívil Normandii, kterou jsou 
inspirovány obrazy s motivy z přístavů a pláží, ve 
kterých zkoumá barevnou hru odlesků za letního 
počasí, a také Maroko, Španělsku, Japonsko a později 
absolvoval i náročnou cestu kolem světa. Ale právě 
pobyt ve Francii ho inspiroval k tvorbě svého 
autentického stylu v podobě černobílé kresby 
inspirované technikou impresionismu, se kterou 
později dobyl Paříž a postupně i celý svět.  
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F.T.Š.: NÁRODNÍ DIVADLO V ZIMĚ (1924) 
 
Jeho dlouholetý pobyt ve Francii ukončila až válka, 
kdy se musel vrátit zpět do Čech a zde se stal 
spoluzakladatelem Spolku českých uměleckých grafiků 
Hollar.  Po válce  se snažil prosadit  hlavně na  západě, 

kde si získal své publikum hlavně kresbami ze zákoutí 
Prahy,  Paříže a New Yorku, jež jsou také součástí této
výstavy stejně jako kresby z  Bretagne, Ceylonu, 
Japonska a dalších zemí. V jeho pracích je patrné 
doznívání stylu pod vlivem impresionismu a také tehdy 
prosazujícího se secesního dekorativismu. S 
postupujícím věkem umělci ubývaly síly a prezentoval 
se už pouze černobílou tvorbou. Šimon je považován 
za jednoho z nejvýznamnějších tvůrců první poloviny 
20. století a řadí se mezi mistry evropského formátu. 
Bohužel Šimonovo jméno a dílo nejsou příliš známy 
v jeho rodné zemi, což však u nás není zase tak 
překvapivým jevem. 
 

Lucie Zemanová

Autorka je studentkou Interiérové tvorby 
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.

 
Zájemcům o dílo tohoto umělce doporučujeme 
návštěvu stránky HTTP://WWW.TFSIMON.COM/ 

S literaturou na palubě 
Byl úterní večer, řeklo by se „všední den“, ale počet 
lidí korzujících po pražské náplavce a pestrá škála 
vyžití nabízená zdejšími podniky usvědčovaly tento 
pojem ze lži. Já jsem však na Rašínovo nábřeží dorazil 
z určitého důvodu a vábení hudby, alkoholu a 
bujarého veselí (o krásných intelektuálkách ani 
nemluvě) během cesty za vytčeným cílem nakonec 
zdárně odolal. Můj cíl se totiž nacházel na samém 
konci náplavky, na palubě staré zrezivělé lodi, která se 
jakýmsi zázrakem (s malou pomocí řady šikovných a 
tvořivých jedinců) proměnila v kulturní svatostánek. 
Právě na tomto místě s názvem (A)VOID Floating 
Gallery, spjatém s nedalekou „kamennou“ (A)VOID 
Gallery, se mělo toho večera konat autorské čtení. 
 

 

Palubu okupoval nemalý počet převážně mladých 
návštěvníků, mnohé z nich sem však přilákalo spíše 
krásné počasí, nevšední prostor na břehu Vltavy a 
zdejší bar umístěný v podpalubí. Přesto se malé 
hlediště, vytvořené ze židlí na přídi dotyčného plavidla 
(nebo to byla záď? omluvte suchozemského červa), do 
začátku akce v podstatě zaplnilo – a jak se ukázalo, 
alespoň část vystoupení (naštěstí ozvučeného) si rádi 
vyposlechli i někteří náhodní kolemjdoucí na 
nedalekém břehu. A není se čemu divit, program 
nabídl hned celý kvartet známých až slavných jmen 
současné české literatury – se svými převážně 
prozaickými texty na sluncem zalité palubě postupně 
vystoupili Václav Chochola (*1978), Ivana Myšková 
(*1981), Marek Šindelka (*1984) a Sylva Fischerová 
(*1963). Moderování se nadto ujal další spisovatel, 
ostřílený organizátor literárních akcí Josef Straka. 
 
Co se mne týče, úvodní část večera mi přišla vskutku 
„rozjezdová“ čili nejslabší. Chocholou reprodukované 
úryvky z jeho třetí a zatím poslední knihy Jako vrána na 
Beckhama (2009) mne zkrátka neoslovily a během jeho 
čtení jsem si spíše zvykal na nevšední prostředí 
(houpající se lodní paluba) a kochal se krásným 
výhledem. Mou plnou pozornost si zato svým 
vystoupením získala Ivana Myšková, která během 
večera seděla jen pár centimetrů ode mě a s 
fotoaparátem v ruce poctivě dokumentovala výkony 
ostatních  účinkujících. Od první  chvíle bylo  jasné, že 
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se na nás tato energická a roztomile svérázná autorka 
(a dlouholetá redaktorka ČRo 3 – Vltava) důkladně 
připravila. Nejprve rozdala zájemcům různorodé 
textové materiály a poté nám osvětlila koncepci svého 
vystoupení – s ohledem na místo konání akce si ze své 
knižní prvotiny Nícení (2012) nachystala několik pasáží 
souvisejících s různými formami vodního živlu. Obsah 
jejích textů, vyznačujících se jazykovou nápaditostí a 
svěžím humorem, spolu s autorčiným procítěným 
přednesem pro mne nakonec představovaly vrchol 
celého večera. 
 

 
 

VÁCLAV CHOCHOLA, MAREK ŠINDELKA, 
SYLVA FISCHEROVÁ, IVANA MYŠKOVÁ 

Po Myškové vystoupil rovněž s prozaickými texty 
Marek Šindelka, projevující v nich mimo jiné 
schopnost literárně zachytit a vhodně ilustrovat 
komplikovanost partnerského soužití. Závěr celého 
večera patřil uznávané básnířce a prozaičce Sylvě 
Fischerové, která posluchačům nabídla plody z obou 
polí své literární tvorby. Nejprve se nám dostalo 
ochutnávky z její knihy Evropa je jako židle Thonet, 
Amerika je pravý úhel (2012), inspirované autorčinou 
„poetry reading tour“ po východní a střední části USA 
a nabízející mimo jiné ironickou reflexi značně 
absurdního světa  skupiny českých krajanů, obývajících 
obci s příznačným jménem Czech Village. Své 
vystoupení a s ním i celý literární večer pak Fischerová 
uzavřela dvojicí svých básní, jež na svém albu Milostný 
slabiky (vydaném v květnu letošního roku a 
financovaném formou populárního crowdfundingu) 
zhudebnila zpěvačka Monika Načeva. 
 
Málokdy se ctitelům literatury (ale i hudby či 
výtvarného umění) nabízí tak příhodná konstelace k 
uspokojení jejich kulturních potřeb. Příjemná 
atmosféra letních večerů, nevšední prostor v kulisách 
vltavského nábřeží a především zajímavý program –
takové jsou hlavní klady (nejen) literárních akcí 
pořádaných na lodi kotvící u pražské náplavky a 
pokračujících i během srpna.  

–pn–
 
TIPY ZE SRPNOVÉHO PROGRAMU: 
 
13.8. OD 19.30 … BÁSNÍCI ZE SKUPINY FANTASÍA 
(Kamil Bouška, Adam Borzič, Petr Řehák a host Jakub 
Řehák) 
20.8. OD 19.00 … VEČER ČASOPISU HALUZE 
(autorské čtení Ivan Pasadena a Josef Straka, hudba 
Tomáš Čada a SEW) 
27.8. OD 19.00 … AUTORSKÉ ČTENÍ JONÁŠE HÁJKA A 
ŠTĚPÁNA NOSKA  
 
Další info na facebookové stránce (A)VOID Floating Gallery! 
 

 

Půlnoční expres hledá nové spolupracovníky! 
 

Uvítáme všechny kulturně založené jedince, ochotné podílet se nezištně  
na tvorbě našeho internetového kulturního měsíčníku... 

 
Ctění zájemci nechť se nám ozvou na e-mail PoselPůlnoci@seznam.cz 
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Zasmát se sám sobě  
(glosa k Revivalu A. Nellis) 
Revival je nový film Alice Nellis, žánrově řazený mezi 
komedie. Pokud se však zamyslíme nad tím, čemu se 
ve filmu vlastně smějeme, možná nás trochu zamrazí. 
 
Alice Nellis natočila po dvou letech  další film –
jmenuje se Revival a režisérka si k němu sama napsala 
scénář. Děj filmu je mnohdy krkolomný a autorka si 
příliš nelámala hlavu s promyšlenou psychologizací 
postav, ale přesto se lze filmem prosmát – a to je asi to 
hlavní, co od žánru komedie divák očekává. Čemu se 
ale vlastně smějeme? 
 

 
 
Film vypráví o československé kapele Smoke, která se 
z  neznámých důvodů (objasněných až v průběhu 
filmu) rozpadla roku 1972 a po čtyřiceti letech se opět 
sešla, aby zahrála na pohřbu manželky jednoho z jejích 
členů. Tehdy se zrodí nápad dát kapelu znovu 
dohromady. Její členy hrají stárnoucí a stále populární 
čeští herci doplnění o Slováka Mariána Geišberga –
především divadelního herce, kterého čeští diváci 
mohou znát z filmu Jak se loví krokodýli a jehož jméno 
možná není cizí ani milovníkům písničkářské tvorby. 
 
Karel Heřmánek zde hraje zadluženého majitele 
nahrávacího studia, který se na stará kolena oženil 
s neúspěšnou, mladou a blonďatou zpěvačkou, s níž 
má asi dvouletou dcerku. Vdovec Bolek Polívka 
reprezentuje  vyžilého učitele  hry  na housle,  majícího

za syna současný hudební idol (Vojta Dyk). Miroslav 
Krobot představuje podpantofláka, jehož manželka 
(Zuzana Bydžovská)  se věnuje meditativní hudbě, krmí 
ho makrobiotickou stravou a vůbec  je strašně 
alternativní. Marián Geišberg dostal roli muzikanta, co 
snad nezná nic jiného než sex, drogy a rock´n´roll – je 
tedy s podivem, že mu stále uniká mladičká producentka 
(Jenovéfa Boková), která se nakonec zaslouží o úspěch 
kapely a jejíž otec-producent (Richard Genzer) je 
slizkým hybatelem přinejmenším první poloviny 
příběhu. (Ostatně právě Boková a Genzer podávají 
skvělé herecké výkony!) 
 
Už z charakteristiky jednotlivých postav je cítit, že jde o 
film povýtce současný a takříkajíc nadgenerační – v kině 
se neustále někdo směje, ale nikdy se nesměje celé kino 
společně. Umím si však živě představit, že by film 
pobavil mou babičku stejně jako mého mladšího bratra. 
 
Snad je to tím, že si Alice Nellis dělá legraci ze 
společnosti, ve které žije, ale přitom nemoralizuje, spíše 
karikuje a zobrazuje trapnost, s níž se dennodenně 
setkáváme a které se, pokud ji jen pozorujeme, s radostí 
zasmějeme. Někdy z té srandy ale až mrazí – snad každá 
zápletka je totiž založena na lži, přetvářce a 
nedorozumění. Aby se kapele podařilo vyprodat pražský 
klub SaSaZu, má jeden z jejích členů dokonce předstírat 
kóma! Film je vůbec plný reflexe nekalých praktik 
producentů a bulvárních novinářů… Ale protože lež má 
krátké nohy, všechno nakonec praskne a – snad proto, 
že jsme v žánru komedie – vše je také odpuštěno. 
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Revival také poukazuje na to, jak je konstruována 
virtuální realita – během dne otevřených dveří ve 
studiu, kde zapomenutí hudebníci nahrávají, se s nimi 
rozhodne udělat interview snad každý včetně 
magazínů pro seniory nebo pro psy. A výsledkem celé 
taškařice je vykonstruovaný příběh o tom, jakými 
příkladnými disidenty Smoke byli – ačkoliv to všichni 
čtyři poměrně otevřeně popírají. Ale co naplat, disent 
prodává… 
 
Právě hrátky s odkazy na disent či nepokora vůči smrti 
mírně rozlítily Jana Rejžka, který ve své recenzi pro 
Lidovky.cz napsal, že se jedná o vykonstruovanou 
šaškárnu. Nemohu si pomoct, ale očekávat, že každý 
film o smrti a stárnutí musí připomínat Hanekeho 
Lásku, je nesmysl. Navíc jsme stále v žánru komedie, 
v němž je snad možné hrát si s historickými fakty, 
cíleně je překroutit, využít jich po svém. Že Smoke a 
jejich produkce ani zdaleka nepřipomínají hudbu 
undergroundu, že se tématem filmu nestane činnost 
hudebníků před Listopadem, to Alici Nellis nelze 
vyčítat. Normalizace je v českém prostředí sice stále 
citlivým tématem, ale přesto se domnívám, že využít 
doby tehdejší jako pouhé záminky pro výstavbu 
příběhu je naprosto legitimní. 
 

 
 
Nejsem si však jistá, jestli by Revival obstál i za 
hranicemi – přestože základní téma filmu je poměrně 
obecné, jeho konkrétní uchopení (především pak četné 
hlášky rebelujících staříků) se silně vztahuje k český 
reáliím a pravděpodobně by se v jiných kulturách 
těžko vysvětlovalo, proč se některým věcem vlastně 
smějeme. Revival je povedená komedie pro diváky 
vícera generací, která nemá hluchých míst (jen je občas 
trochu kostrbatá) a je svébytným obrazem dnešního 
světa.  

Eva Marková
 

Autorka vystudovala bohemistiku a translatologii zaměřenou 
na německý jazyk na FF UK, v současné době se věnuje 

pedagogické činnosti a překladům.
 

Svědectví básníkova bratrance 
Jan Šmarda: Ivan Blatný v mých vzpomínkách 
Galén, Praha, 2013, 1. vydání, 152 stran 

Ivan k nám do Tišnova za války občas zavítal. Měl 
v Tišnově několik generačních přátel, s nimiž udržoval 
styky, a obvykle je krátce navštěvoval současně s námi. 
Ivan v té době už neměl rodiče a byl jedináčkem. 
 
Celých jednadvacet let byli příbuzní básníka Ivana 
Blatného (1919–1990) bez zpráv o jeho existenci.        
I přesto, že k nim dorazila zpráva o jeho úmrtí, 
neuvěřili jí. Stále doufali, že žije. Jeho bratranec Jan 
Šmarda (*1930), brněnský lékař, při jedné ze svých 
služebních cest do Anglie vynaložil velké úsilí, aby 
Ivana našel. Podařilo se, i když radost ze setkání po tak 
dlouhém odloučení vystřídaly obavy. Ivan Blatný totiž 
zůstával v trvalé péči psychiatrů. Psal se rok 1969 a on 
žil v House of Hope ve městě Ipswich. Opuštěný, 
rezignovaný básník, který na otázku týkající se jeho 
práce odpověděl: „Víš, Jendo, to bylo, ale skončilo. To 
je dávno pryč. Už dlouho jsem nenapsal nic.“ I přes 
velkou oblíbenost u personálu se držel v ústraní, 
neúčastnil se společenského ruchu. Často býval 
spatřen  tiše  sedící a  přemýšlející,  zdi  léčebny  téměř 

Neopouštěl. A hlavně: vůbec nepsal… Jeho bratranec 
Jan na okamžik opětovného setkání mimo jiné 
vzpomíná: „A v tom momentě jsem pochopil, co se 
teď stalo hlavním cílem mé návštěvy a co je teď mou 
povinností: všemi svými silami zabránit, aby přestal 
psát poezii, zabránit, aby propadl tvůrčí pasivitě, 
nastalé ‚neschopnosti‘, kterou si za svých zcela 
změněných životních podmínek, jež jsem měl možnost 
postupně poznávat, namlouvá.“ 
 

 
 

FRANCES MEACHAM, IVAN BLATNÝ A HELENA ŠMARDOVÁ  
(IPSWICH, 1978) 

 



 
 

 

Půlnoční expres                                                 VIII / MMXIII                                                     strana XXIV

Jan Šmarda svým počínáním opravdu podnítil Ivana 
Blatného k návratu ke psaní. A nejen básní. Po dvou 
desetiletích navázal básník znovu kontakt se svými 
příbuznými v Čechách. Prostředníkem se stala 
Šmardova žena Helena, jíž povětšinou byla 
korespondence adresována především s ohledem na 
opatrnost jejího muže vůči aktivitám tehdejšího 
režimu. Sám Blatný nepsal dopisy příliš často. Avšak i 
když zprostředkovaný, přesto intenzivní obraz jeho 
života v emigraci časem Šmardovým podávala žena, 
s níž se seznámili roku 1977 v Brně a již požádali, aby 
se Ivana Blatného ujala, Frances Meacham.  
 
Po návratu domů do Ipswiche Ivana ihned navštívila a 
rázem mezi nimi vznikl – hlavně její zásluhou – velmi živý 
a bezprostřední osobní vztah. Začali si tykat. Frances se 
nejen rychle vpravila do všech naznačených funkcí, nýbrž 
svým způsobem „přijala Ivana za vlastního“, a to tou 
měrou, že se stal až do konce svého života dominantou 
života jejího. Svůj první kontakt s Ivanem později popsala 
těmito slovy: „I found him sitting, looking at a blank 
television screen.“ 
 

 
 
Nejen jejich seznámení, ale i pozdějšímu významu této 
dámy pro život moravského autora je věnována jedna 
celá kapitola v knize Ivan Blatný v mých vzpomínkách, 
kterou nakladatelství Galén vydalo v roce svých 20. 
narozenin, tedy letos. Součástí této čerstvé novinky na 
knižním trhu je i CD se záznamem hlasu Ivana 
Blatného z roku 1978. Autor vzpomínek, Jan Šmarda, 
v ní podrobně popisuje své dvě návštěvy u Ivana 
v Anglii, mj. navázání komunikace mezi Frances 
Meacham a Josefem Škvoreckým a také podává 
podrobný komentář k historii vzniku sbírky Blatného 
Stará bydliště vydané nakladatelstvím Sixty-Eight 
Publishers. Šmarda však uvádí i své vlastní postřehy 
k Ivanově emigraci; dobové reakce tehdejších literátů a 
často osobních přátel Blatného (Vítězslava Nezvala, 
Jiřího Koláře, Josefa Kainara) doplňuje o pocity a 
soudy nejen osobní, ale i ostatních, zúčastněných  
známých.  Kniha  přináší rovněž ukázky z prvotin 
moravského básníka a v příloze také rodinné 
fotografie, a  to  včetně   podobizen   Blatného  z  dob

emigrace. Nepochybně cenné jsou i Šmardovy osobní 
vzpomínky na bratrancovo jinošství a dobu těsně před 
odchodem do Anglie, i když jsou samozřejmě 
„zkreslené“ více než desetiletým věkovým rozdílem 
mezi chlapci. 

 
Dá-li se této knize něco vytknout, pak by si jistě 
zasloužila pečlivější redaktorský zásah. Jednotlivé 
informace se často zbytečně opakují, také větná stavba 
by v některých případech zasloužila více úprav. Lze 
pochopit ponechání vypravěčského stylu autora, 
přesto by jistě drobné korektury napomohly vyšší 
estetičnosti jinak zajímavého textu. Avšak i přes tyto 
nedostatky vřele doporučuji si nepříliš obsáhlý (zhruba 
150stránkový) text přečíst. Je výpovědí o životní cesty 
hrdého člověka, k němuž osud nebyl příliš laskavý.  
Zároveň vzdává hold významnému moravskému 
básníku. Čtenářům později narozeným také poodhalí 
zákulisí složité a často nebezpečné komunikace 
Čechoslováků s jejich známými a příbuznými 
v emigraci v době komunismu. 
 
Přestože kniha Ivan Blatný v mých vzpomínkách nemůže 
být rozhodně chápána jako kritické hodnocení díla 
Ivana Blatného, nepochybně se již teď stala jedním ze 
střípků doplňujících mozaiku vypovídající o nelehkém 
básníkově životě i faktografickým dokreslení 
dobového pozadí, v němž vznikala básníkova díla. 
Dokazuje také, jak důležití nejen pro básníky, ale i pro 
další umělce jsou lidé, kteří se kolem nich pohybují a 
také to, nakolik jsou ochotni jim v nouzi pomoci. Jan 
Šmarda riskoval ztrátu svého zaměstnání, ohrožení 
budoucnosti svých dětí, přesto mu Ivanův osud nebyl 
lhostejný. Bez jeho přičinění by nebylo vydáno živé 
svědectví o aktivitách Ivana Blatného v exilu a kdo ví, 
možná by už básník žádné další verše nenapsal… 
Někdy i prostý zájem pozvedne autora k další tvorbě –
právě toto nechť zůstává poselstvím příběhu 
vyprávěného Janem Šmardou… 
 

Romana Macháčková
 

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

POKOJ  
IVANA BLATNÉHO  
V HOTELU EDENSOR, 
CLACTON-ON-SEA 
(SRPEN 1986) 
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O krok blíže  
Velkému Společenství 
Ladislav Prokop Procházka: Poslední království 
Tigris, Zlín, 2012, 1. vydání, 192 stran 

Jméno českého lékaře, politika, hudebního skladatele a 
spisovatele Ladislava Prokopa Procházky (1872–1955) 
dnes už nikomu z nás příliš neřekne (výrazně se na 
tom podepsal Procházkův veřejně deklarovaný 
skeptický postoj vůči komunismu, pro který byl po 
roce 1948 uvržen do zapomnění), přesto šlo ve své 
době o výraznou osobnost české kultury a společnosti 
vůbec. Největšího uznání dosáhl na poli lékařství, 
zvláště pak v oblasti prevence a hygieny – v letech 
1909–1935 zastával pracovní místo odpovídající 
zhruba dnešní funkci hlavního pražského hygienka a 
mimoto se stal spoluzakladatelem Veřejné všeobecné 
nemocnice na Bulovce. Bohatá byla též jeho činnost 
kulturní a společenská (užíval uměleckého jména 
Ladislav Prokop), ostatně jeho tchánem byl známý 
novinář a politik Julius Grégr a k jeho přátelům patřil 
kupříkladu sochař František Bílek nebo spisovatel
Karel Čapek (patřil k čapkovskému okruhu tzv. 
Pátečníků). Byl rovněž znamenitý klavírista a houslista 
a poměrně úspěšný hudební skladatel, publikoval v 
celé řadě periodik a napsal i několik monografií –
naproti tomu jako spisovatel se příliš neprosadil a 
většina jeho beletristických prací zůstala v rukopisné 
podobě. Jeho literární pozůstalost obsahující 
korespondenci, povídky, romány, odborné lékařské 
články a paměti je dnes uložena v Památníku 
národního písemnictví. 
 
Jedním z Procházkových liternárních děl, čekajících na 
své objevení v jeho pozůstalosti, je i román Poslední 
království z roku 1947, během čtyř dekád vlády 
komunistického režimu v podstatě nepublikovatelný 
text blízký žánrům (anti)utopie a science fiction. Jeho 
těžištěm je totiž nelichotivé zobrazení totalitní moci, 
inspirované sice trpkými historickými zkušenostmi s 
nacismem, avšak snadno aplikovatelné též na poměry 
v komunistickém Československu či v samotném 
Sovětském svazu. Dějištěm příběhu je ostatně naše 
rodná země v nedaleké budoucnosti (pro nás spíše 
současnosti) – někdy v první polovině 21. století. Oč 
bližší je nám však dané prostředí svým umístěním i 
časem, o to vzdálenější jsou pro nás (o autorových 
současnících ani nemluvě) poměry v dotyčné zemi 
panující.  Veškerou moc  pevně  svírá  ve svých  rukou 

Vládce, sídlící na pražském Hradě a disponující 
nepředstavitelnou silou vlastních vynálezů. Když se 
jeho čas nachýlí, předává vládu nad technokratickým 
státem jednomu z hlavních hrdinů románu, svému 
oddanému pomocníkovi Františku Kostkovi. Nový 
Vládce však na rozdíl od svého předchůdce nevymýtil 
zcela ve svém nitru lidské pocity a postupem času 
podstupuje stále těžší zápas mezi věrností odkazu 
svého předchůdce a sílící láskou k vlastní rodině.    
 

 
 

LADISLAV PROKOP PROCHÁZKA 
 

Právě jeho manželka Emilie a syn Jeník se svou dívkou 
Lygií jsou hlavními názorovými oponenty Vládcem 
ztělesněného totalitního a technokratického 
společenského zřízení. Postava mladého inženýra 
Jeníka, vynálezce strojů dalece převyšujících již tak 
úctyhodné možnosti Vládcovy technologie, se zde 
stává ústředním reprezentantem výrazně utopistických 
idejí, hraničících až s oblastí čiré mystiky (ostatně sám 
autor měl blízko k buddhismu). Procházkův román je 
zajímavý také z hlediska kompozice – jednotlivé jeho 
kapitoly jsou prezentovány jako osobní záznamy 
jednotlivých postav, což autorovi umožňuje střídat 
vypravěčská hlediska, ovšem tam, kde by moderní 
autoři   upřednostnili  spíše  dynamickou   konfrontaci 
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různých pohledů na tentýž motiv, setrvává Procházka 
u statičtějšího vyprávění chronologického. Za 
pozornost stojí rovněž společenskokritická rovina 
dané prózy, ukotvená v příběhu skrze motiv objevu 
původní Prahy, kdysi zasypané z rozkazu prvního 
Vládce, a s tím i celého „starého“ (tj. autorova 
soudobého) světa – setkání obyvatel technokratického 
státu s relikty zoufale neefektivní, ale o to různorodější 
civilizace ústí jednak v řadu komických scén, jednak v 
kritiku mnohých nešvarů obou těchto světů. 
 

 
 

TZV. PÁTEČNÍCI NA KARIKATUŘE ADOLFA HOFFMEISTERA  
(LADISLAV PROKOP PROCHÁZKA JE V HORNÍ ŘADĚ UPROSTŘED) 

Řadu nedostatků má ovšem též Procházkův román 
jako takový – jeho autorovi lze vyčíst především 
neskrývanou tezovitost celého díla, odrážející se 
negativně v rovině postav, dialogů i samotného 
vyprávění. Jistá přímočarost, stavební jednoduchost a 
výrazné stopy autorova sklonu k didaktičnosti a patosu 
mají za následek, že několik dekád dělících současné 
vydání Procházkova románu od jeho vzniku se na 
knize podepsalo nepoměrně více nežli třeba na 
tematicky podobně orientovaných prózách a 
dramatech jeho souputníka Karla Čapka.  
 
Je třeba také dodat, že na čtivosti Poslednímu království 
nepřidaly ani četné překlepy a celková ledabylost 
edičního zpracování (jako editoři jsou zde uvedeni 
Marcela Bukovanská a Ondřej Sláma), na jehož 
pečlivost by měla být zvláště u textů s podobným 
osudem kladena naopak zvýšená pozornost. Oproti 
tomu za vcelku kvalitní a příhodné lze označit 
doprovodné ilustrace Petra Pouby. Cokoliv z výše 
řečeného samozřejmě nemění nic na faktu, že samotné 
vydání tohoto v mnoha směrech ojedinělého 
literárního díla, jakož i s tím spojené připomenutí jeho 
neprávem zapomenutého autora, bylo počinem 
nadmíru zasloužilým a následováníhodným.  

–pn–
 

Postskriptum 
BERTOLT BRECHT – HISTORKY O PANU KEUNEROVI (ukázka) 

 
Bertolt Brecht: Historky o panu Keunerovi, přel. Rudolf Vápeník, SNKLU, 1963, 65 stran. 

 
6. TRAMPOTY NEJLEPŠÍCH 
„Na čem pracujete?“ ptali se pana Keunera. Pan Keuner odpověděl: „Jsem velmi zaneprázdněn, chystám svůj další 
omyl.“ 
20. SHLEDÁNÍ 
Muž, se kterým se pan Keuner už dlouho neviděl, uvítal ho slovy: 
„Vůbec jste se nezměnil.“ 
„Och!“ řekl pan Keuner a zesinal. 
27. KDYŽ PAN KEUNER MĚL NĚKOHO RÁD 
„Co děláte,“ zeptal se kdosi pana Keunera, „když máte někoho rád?“ – „Vytvořím si o něm obraz,“ řekl pan Keuner, 
„a snažím se, aby se mu podobal.“ – „Kdo? Ten obraz?“ – „Ne,“ řekl pan Keuner, „ten člověk.“ 
50. SMYSL PRO SPRAVEDLNOST 
Hostitel pana Keunera měl psa, který se jednoho dne připlazil ke svému pánovi, zřejmě se špatným svědomím. 
„Provedl něco; ihned na něho přísně a smutně promluvte,“ radil pan Keuner. „Ale vždyť nevím, co provedl,“ bránil 
se hostitel. „To pes nemůže tušit,“ naléhal pan Keuner. „Rychle mu ukažte, že jste nelibě dotčen, nebo utrpí jeho 
smysl pro spravedlnost.“ 
 

 

Téma příštího čísla: KŘEST OHNĚM (UMĚLECKÉ JUVENILIE)


