


 
 

Pár slov… 
 

 
 
 

"Člověk musí přestat dřív, než všechno vypověděl. Mnozí řekli všechno, ještě než začali." 

ELIAS CANETTI 
 
 
 

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

Půlnočního expresu. Náš e-bulletin zdárně přežil bouřlivé období prezidentských voleb a nijak jej nezasáhla 

ani momentální kritická situace na poli státních dotací pro kulturní periodika – jen nevím, zda říci “bohudík”, či 

spíše “bohužel”. V každém případě musím s povděkem konstatovat, že první dobrovolní přispěvatelé z minulého 

čísla zůstali Půlnočnímu expresu věrni, ba jejich řady se dokonce trochu rozšířily, a já mohu nyní s radostí oznámit, 

že náš časopis má ve svém autorském okruhu první fotografku.   

     Půlnoční téma tentokrát s mírnou nostalgií připomíná svět slavných literárních kaváren a to i prostřednictvím 

dobových fotografií a vzpomínek jejich návštěvníků. V rubrice pohřebiště naleznete portrét dlouho a neprávem 

přehlížené básnířky Irmy Geisslové. Periferie Vám tentokrát nabídne například recenzi Hanekeho snímku 

Láska, oceněného Zlatou palmou, reportáž z výstavy věnované osobitému korespondenčnímu vztahu Jiřího Koláře a 

mladé studentky Beatrice nebo recenzi souboru studií Radima Kopáče s výmluvným názvem Na okraj. Pel-mel

opět přichází s několika zajímavými kulturními tipy a pozvánkami a v závěrečné rubrice postskriptum na Vás 

čeká avantgardně laděná óda na velmi oblíbené a tehdy ještě neokoukané nové umění – kinematografii…     
                                                                                   

                                                                                                  Petr Nagy 

p á r  s l o v  ( I )  /  p ů l n o č n í  t é m a  ( I I – V I I )  S v ě t  l i t e r á r n í c h  

k a v á r e n  /  S l a v n é  k a v á r n y  k d y s i  a  d n e s  /  p o h ř e b i š t ě  ( V I I I – I X )  

I r m a  G e i s s l o v á  /  p e r i f e r i e  ( I X – X V I )  K o r e s p o n d á ž  /  S k r y t ý  

p ů v a b  k u l t u r n í  p e r i f e r i e  /  O  u m í r á n í  s  l á s k o u  /  T í h a  v  K a š p a r u  

/  Z a  ž i d o v s k ý m i  k n i h t i s k a ř i  /  F r a n t i š e k ,  J i ř í  a  t e n  t ř e t í  /

p e l - m e l  ( X V I I )  /  p o s t s k r i p t u m  ( X V I I I )  
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Svět literárních kaváren 
 
 

ELKÁ ČÁST UMĚLCŮ, BEZ OHLEDU NA TO, JAKÉ MÚZE SE TEN ČI ONEN KOŘÍ, MÍVÁ SKLON SCHÁZET SE 
S DALŠÍMI LIDMI “OD KUMŠTU”, AŤ UŽ ZA ÚČELEM VEDENÍ VÁŠNIVÝCH DEBAT, PLÁNOVÁNÍ 
SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ NEBO ZKRÁTKA JEN STRÁVENÍ PŘÍJEMNÉHO ČASU MEZI SVÝMI. K OBLÍBENÝM 

MÍSTŮM TAKOVÝCH UMĚLECKÝCH SEŠLOSTÍ SE VŽDY ŘADILY VEDLE HOSPOD TAKÉ KAVÁRNY. A PROTOŽE 
LITERÁTI NEJSOU V TOMTO OHLEDU ŽÁDNOU VÝJIMKOU, BA PRÁVĚ NAOPAK – V CIZINĚ I U NÁS, PŘED STO 
LETY STEJNĚ JAKO NYNÍ – MŮŽEME DNES MLUVIT O FENOMÉNU TZV. LITERÁRNÍCH KAVÁREN… 

V 
Kdy vůbec vznikly první kavárny jako takové? Přesné 
datum známo samozřejmě není, neoficiální prameny 
ovšem hovoří o vzniku první kavárny na náměstí 
svatého Marka v Benátkách roku 1647. Podobná 
zařízení se brzy objevila též v anglickém Oxfordu a v 
Paříži, krátce nato rovněž v Londýně. Ve Vídni sice 
otevřeli kavárnu až v roce 1683, právě tato metropole 
se však stává místem, kde se z kavárny rodí prostředí 
spjaté s uměleckým životem, společenské středisko, v 
němž se projednávají obchodní záležitosti stejně jako 
divadelní kritiky či klevety. Odtud pak dotyčný 
kavárenský koncept proniká i do Prahy. 
 
PRVNÍ PRAŽSKÁ KAVÁRNA 
 
Prvním kavárníkem v české metropoli se stal Jiří 
Deodat (alias Gorgos Hatalah il Demški nebo též 
Georgius Deodatus Damascenus), povoláním 
spisovatel (!), který sem přišel z Vídně a svůj podnik 
otevřel na Malé Straně roku 1711. Někdy bývá mylně 
uváděno, že tato první kavárna sídlila v domě U 
Zlatého hada na nároží ulice Karlovy a Liliové, tento 
starobylý dům byl však jen příbytkem zmíněného 
kavárníka. Pražané prý Doedata i cizokrajný nápoj 
uvítali s nadšením a mezi návštěvníky nechybělo 
množství příslušníků duchovenstva – právě tito hosté, 
konkrétně jezuité, se však stali prvnímu pražskému 
kavárníkovi osudnými. Nešetříce pochvalami nad jeho 
latinsky a německy psanými mravoučnými spisy, 
přiměli jej k sepsání útočných pamfletů proti Židům, 
které se staly příčinou Deodatových roztržek s místní 
židovskou komunitou. Pražští Židé nakonec skoupili 
jeho dluhy, připravili jej o úvěr a zapříčinili rychlý pád 
nepohodlného autora a kavárníka, který zemřel v bídě 
asi roku 1740. 
 
NÁSTIN HISTORIE ČESKÉHO KAVÁRNICTVÍ 
 
Navzdory tragickému osudu prvního českého 
kavárníka se tradice kavárenství v Čechách ujala a 
“kafírna” se brzy stala významným prvkem sociálním, 
ba i  politickým. Právě  v prostředí  hospod  a  kaváren

ostatně vyklíčilo české národní obrození. Nutno však 
podotknout, že tyto kavárny – např. U Ritzenthalerů, 
U Červeného orla či U Komárků – byly ještě podniky 
dosti ošuntělé a od obyčejných hospod se lišily hlavně 
názvem. Teprve s liberalizací české společnosti a 
kultury vzrůstá význam čerstvých informací a 
neformální mezioborové komunikace a z kaváren se 
stávají oblíbené hlavní stany nejrůznějších zájmových 
skupin, což se odráží i v proměně jejich vzhledu –
vznikají často ve zcela nových prostorách s honosně 
vybaveným interiérem. Svou nabídkou nápojů a 
pokrmů však tehdejší podniky dalece zaostávaly za 
současností – v rámci kavárenské koncese se směl 
podávat čaj, káva, čokoláda, popřípadě drobné studené 
občerstvení, avšak teplá kuchyně, výčep piva, víno 
nebo lihoviny v sortimentu zpravidla chyběly. 
 

 
 

JOSEF LOUKOTA: POSLEDNÍ HOST (1902) 
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Velký rozmach českého kavárenství přišel s obdobím 
secese, tedy s koncem 19. století. Obyvatelé 
rozrůstajících se měst kavárny hojně navštěvují a 
vzniká nový, typicky městský fenomén nočního života. 
Obliba dotyčných podniků přetrvává rovněž v období 
meziválečném, a to bez ohledu na proměnlivou 
hospodářskou situaci, a stejnou životaschopnost pak 
kavárenská kultura prokázala i během druhé světové 
války. Zánik tradiční podoby kavárenské instituce 
nakonec přinesl až nástup komunistického režimu v 
padesátých letech. 
 
KAVÁRENSKÁ SPOLEČNOST 
 
Samotná kavárna by pochopitelně nebyla ničím bez 
svých hostů, právě návštěvníci a zejména pak skupiny 
stálých příznivců určují charakter jejích služeb a 
celkové atmosféry – a v případě literárních, potažmo 
uměleckých kaváren hraje “lidský faktor” roli ještě 
větší. “Lokály a kavárny, ve kterých se usídlí umění a 
literatura, nemůže nikdo prostě založit – musí 
vzniknout, musí se jaksi rozvinout kolem určitého 
krystalizačního bodu, v blízkosti divadel, nakladatelství 
nebo novinových a časopiseckých redakcí. Lidská 
potřeba pospolitosti, neutrální území, kde lze mluvit a 
rozprávět, je asi stejně stará jako samo lidstvo, 
naplňuje se přece i v předměstské knajpě nebo 
vesnické hospodě. Musí tu tedy být něco zvláštního, 
co k sobě přitáhne literární svět, odkázaný na 
duchovní dorozumívání i na pouhé povídání: je to 
třeba zajímavý host, kolem něhož se brzo začnou 
shromažďovat lidé, kteří si chtějí popovídat, nebo 
jindy je to hostinský, jehož srdce bije pro pestrý lid 
umělecký.” (z doslovu Karla-Heinze Jähna ke knize 
Kavárny & spol., 1990) 
 

 
 

VRATISLAV NECHLEBA: V KAVÁRNĚ (1912) 
 

 
 

MILOSLAV HOLÝ: KAVÁRNA UNIONKA (1925) 
 
KAVÁRENSKÁ ČINNOST 
 
Vedle sociální sklaby kavárenské společnosti však 
mohly charakter podniku určovat též společenské 
aktivity hostů, které se zdaleka neomezovaly na 
rozhovor nebo prolistování aktuálních tiskovin. 
Známy jsou kavárny koncertní, kde se především 
tančilo, existovaly kavárny “zábavní”, kde se například 
hrál kulečník, oblíbenou kavárenskou činností byla 
také četba knih. Jiný druh aktivit, nalézajících své 
útočiště v útulném prostředí kaváren, popisuje ve své 
vzpomínce na Kaisrovu kavárnu u Václavského 
náměstí spisovatel Jiří Karásek ze Lvovic: “Sedával 
jsem v přední místnosti, kde byly kulečníky. Na nich 
hrál pražský polosvět a já jsem se bavil, pozoruje 
elegantně ustrojené prostitutky, nalíčené, většinou 
kouřící cigarety a pohybující se s půvabem okolo 
kulečníku. Pozoroval jsem, jak sem tam některý host si 
objednal některou dámu a pak s ní nenápadně 
zmizel… Sedával jsem tam inkognito a mnohá báseň 
později uveřejněná v knize Sexus necans vzala tam 
původ. Byla to hlavně báseň Konec kurtizán, opěvující 
nevěstky od dob antických až po úpadkový dnešek, 
která byla inspirována “neřestným” ovzduším této 
staropražské kavárny.” 
 
"Stýkali se lidé na fóru, stýkali se v klášterech, stýkali 
se v salonech. Dnes není ani fóra, ani klášterů s tímto 
významem, ani salónů s tímto ovzduším. Dnes jsou 
kavárny. Myslím ty vysloveně "literární" kavárny, 
daleko známé, celým městem známé kavárny, 
shromaždiště duchovního i bohémského světa, jako je 
pražská Unionka, vídeňská Central, berlínská Des 
Westens, pařížská Montmartre. Kavárny s docela 
zvláštní existencí, kterou nikdo nepochopí, dokud 
nepronikne až na dno, dokud se vzduchu v ní 
nenadýchá z plných plic." (Milena Jesenská: Kavárna) 
 
                                                              –pn–
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Slavné kavárny kdysi a dnes 
 
 

RAHA NEPOCHYBNĚ PATŘÍ K EVROPSKÝM METROPOLÍM S BOHATOU KAVÁRENSKOU TRADICÍ. PRAŽSKÉ 
KAVÁRNY SE OD KONCE 19. STOLETÍ POČÍTALY NA DESÍTKY A BYLY TO PODNIKY VELMI ROZMANITÉHO 
CHARAKTERU I KLIENTELY. LITERÁRNÍ KAVÁRNY SI MEZI NIMI PŘESTO  VYDOBYLY ČESTNÉ MÍSTO, A TO 

MIMO JINÉ DÍKY TOMU, ŽE JE VE SVÝCH DÍLECH ČI VZPOMÍNKÁCH ZVĚČNILA DLOUHÁ ŘADA ČESKÝCH I 
CIZÍCH AUTORŮ. ANI JEJICH NĚKDEJŠÍ SLÁVA OVŠEM VĚTŠINU Z NICH NEOCHRÁNILA PŘED POZDĚJŠÍM 
ÚPADKEM ČI DOKONCE ZÁNIKEM A JEN NĚKTERÉ Z NICH SE DOČKALY SVÉHO ZNOVUZROZENÍ V NEDÁVNÉ 
DOBĚ. POJĎME SI PŘIPOMENOUT SLOVEM I OBRAZEM MINULOST NĚKOLIKA SLAVNÝCH PRAŽSKÝCH KAVÁREN 
A POODHALIT JEJICH SOUČASNÝ STAV, KTERÝ PRO PŮLNOČNÍ EXPRES FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVALA 
JANA DRENGUBÁKOVÁ… 

 
ARCO 

 

 
 

Mladá generace mívala svůj hlavní stan v kavárně Arco a její příslušníky proto nazývali "Arconauty". Vrchní číšník 
Počta (na kterého se volávalo "pane hlavní pošta") s nimi jednal s patřičnou úctou – tvořili dekoraci jeho lokálu. (...) 
Počtovy oči jen zářily, když jednoho večera hodil na stůl nejnovější Fackel s posměšnou ódou Karla Krause:  
Vzhůru z Orku do kavárny Arco! 
Tamo, přátelé, jak luzný park, ó, 
sláva na vás čeká – v Soudný den. 
Tato báseň byla namířena proti Franzi Werfelovi a slovem tamo (dorten) se vysmívala "pražské němčině". 
 

(Johannes Urzidil: Kavárna Arco) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
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ORIENT 
 

 
 

Kubismus v architektuře a užitém umění je ryze český fenomén. A právě Dům U Černé Matky Boží patří k jeho 
nejslavnějším a nejdůležitějším představitelům. Byl postaven tehdy jedenatřicetiletým arch. Josefem Gočárem. Jeho 
výjimečnost nespočívá pouze v jeho fasádě, ale i v kubistickém půdorysu a hlavně v průniku kubismu i do interiéru 
domu právě do prvního poschodí do „Grand Café Orient“, kde prokazatelně arch. Gočár navrhl kubistický bufet-
bar a veškeré pasířské prvky – lustry, lucerny… 

(www.grandcafeorient.cz) 
 

SLAVIA 
 

 
 

"Má kožená sedadla a září temně. Sem chodí dopoledne elegantní modláři a studenti, kteří nestudují. Oživuje 
odpoledne a večer. Je tu vzdušné počasí – mohlo by se říci, i když lidé plují v oblacích cigaretového dýmu. Teplé 
vlny zvolna tančí a zábavný hluk a hovor ustane nad hlavami skloněných šachistů. Ti sedávají obyčejně vzadu, v 
traktu s okny na Vltavu, mezi básníky houslového klíče. Sem také přicházejí občas hezké dámy s průvodci něžně 
oholenými. Tu zvedají šachisté hlavy a hrají naslepo." 

(Vladimír Holan: Pražské kavárny) 
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LOUVRE 
 

 
 

Kavárna Louvre byla založena roku 1902. Od počátku své existence patřila mezi špičku pražského kavárenství, 
současně však patřila do centra kulturního dění. (...) V roce 1911 byla kavárna Louvre svědkem tří výborových 
schůzí Uměleckého sdružení Sursum. Mezi členy tohoto spolku jsou jména jako Emil Pacovský, Josef Váchal, Jan 
Konůpek, Jan Zrzavý, Emil Frynta, Rudolf Medek a další. Dne 15. února 1925 se v kavárně Louvre sešlo 38 
spisovatelů na ustavující Valné hromadě Československého centra PEN klubu. 

(Kam se v Praze chodilo za múzami) 
 
 

UNION 
 

 
 

Tenkrát obstarávat časopisy pro kavárnu bylo věcí vrchních číšníků a čtení časopisů bylo záminkou i důvodem 
chození do kaváren. Páni vrchní hradili náklad na ně ze spropitného, které se množilo s počtem návštěvníků, a tak 
mezi novinami a výdělky vrchních byl circulus vitiosus. Spropitné pana Patery nebývalo velké, čtyři nebo šest haléřů, 
a přece pro Unionku odebíral hlavní evropské deníky, haldu krajských a odborných týdeníků a měsíčníků, a kromě 
našich také hodně literárních, výtvarnických, módních a ilustrovaných časopisů a revuí německých a leckteré 
francouzské nebo anglické. Při takovém počtu se stala Unionka jimi proslulá, byla to opravdu čtenářská kavárna, 
dokonce milenci, jestliže do ní zabloudili, tvářili se ze slušnosti, jako by byli zahloubáni do nějakého deníku, když si 
pod stolem tiskli ruce. Pan Patera totiž, když na četbu vynakládal tolik ze svých příjmů, vyžadoval od svých hostí 
jako povinnost, aby v jeho časopisech pilně četli, a přihlížel k plnění této povinnosti jako k svému právu. Za to 
ustavičně své klienty zásoboval novými a novými stohy četby. 

(František Langer: Arma virumque cano...) 
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MONTMARTRE 
 

 
 

Pražský Montmartre! Stará paní Havránková, která tu až do srpna 1911 provozovala počestnou živnost 
kavárenskou, netušila, že se do klenutých místností jejího nočního zapadáčku nastěhuje s novým nájemníkem docela 
jiná společnost než ta, na kterou byla zvyklá. Dobře si to promyslil Josef Waltner, šantánový zpěvák z dvorního 
pivovaru, kde tehdy vládla slavná zpěváčkovská trojice Kamenský – Tichý – Škrdlík. 
Ukázalo se, že to byla myšlenka více než šťastná, vyvolat zrovna ve středu staroměstských džunglí v život skutečnou 
bohémskou krčmu, která byla brzy známá po celé Praze. 

(Gustav R. Opočenský: Čtvrt století s Jaroslavem Haškem) 
 

 
 
Místnosti vybavil malíř V. H. Brunner odvážně erotickými kresbami, František Kysela přispěl malbou, v níž se 
skrývala parodie na nastupující kubismus. V programu vystupovali herci a zpěváci, kteří sem docházeli po 
představení. Časem angažoval Waltner stálé účinkující z řad nezaměstnaných herců; mezi nimi byli E. A. Longen, 
Xena Longenová, zpívající tehdy oblíbené šansony pařížských apačů, tenorista Jan Leitzer, barytonista Drvota aj. 
Chodili sem i členové královéhradecké studentské skupiny Červená sedma: Červený, Balling, Dréman, Hvížďálek. 
Nechyběl přirozeně ani nerozlučný čtyrlístek, Hašek, Opočenský, Kuděj, Hanuš.                                                                                                                                            

(Radko Pytlík) 
 

–pn– 
&                                                                                                                   

Jana Drengubáková 
Autorka vystudovala bohemistiku na FF UK v Praze, pracuje v redakci České biblické společnosti a ve volném čase ráda fotografuje. 
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Irma Geisslová  
 
 

ÁSNÍŘKA A PROZAIČKA, AUTORKA INTIMNÍ A PŘÍRODNÍ LYRIKY, LIDOVÝCHOVNÝCH POVÍDEK A KNIH PRO 
DĚTI, ŽENA SPRAVUJÍCÍ PO MATČINĚ SMRTI CELOU DOMÁCNOST, SPISOVATELKA PŘEHLÍŽENÁ DOBOVOU 

KRITIKOU A ZNOVUOBJEVENÁ TEPRVE V DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ ZÁSLUHOU IVANA SLAVÍKA… 
 

B
Narodila se 6. července 1855 manželům Geisslovým v 
Budapešti (maďarské jméno Irma odpovídá české 
Marii). Kvůli tomu, že otec byl zaměstnán jako vyšší 
úředník u železničních drah, musela se celá rodina 
opakovaně stěhovat. Ten přitom svým dětem 
nedovoloval v cizině navštěvovat školu a Irmu i její tři 
sourozence sám vzdělával u nich doma. Brzy po 
Irmině narození se rodina přestěhovala do Vídně, poté 
do Brna, Pardubic, České Třebové a nakonec na šest 
let zakotvila v Praze. Právě tam zemřela tehdy 
čtrnáctileté Irmě matka a dívka se od té doby musela 
starat o celou početnou domácnost. V roce 1874 
zamířila rodina Geisslových zpět do Budapešti a roku 
1880 se vrátila do české metropole. Posledním 
působištěm Irmy Geisslové se stal Jičín, kam se rodina 
přestěhovala v roce 1884 po otcově odchodu do penze 
a kde Irma žila i po jeho smrti ve velmi stísněných 
poměrech s rodinou své nemocné sestry. Život 
nedoceněné básnířky ukončila 27. května 1914 
rakovina. 
 

 

Literatuře se začala Irma Geisslová věnovat během 
svého druhého pobytu v Budapešti. V Lumíru jí roku 
1874 otiskly básně, které ještě prozrazovaly vliv poezie 
Vítězslava Hálka, a o pět let později jí po doporučení 
Jana Nerudy vychází knižně první, formálně již vyspělá 
sbírka intimní lyriky s názvem Imortely (orig. Immortelly, 
1879), věnovaná převážně vzpomínkám na zesnulou 
matku a ztracenou lásku a doplněná několika básněmi 
inspirovanými pobytem v přírodě. Přírodní lyrika pak 
převládá například v její sbírce Z Podkrkonoší (1889), 
kam Geisslová zařadila i několik lyrickoepických básní 
mytizujících vznik některých skalních útvarů v Českém 
ráji. Její další publikovaná básnická tvorba, zahrnující 
skladby s tematikou vlastenectví, přírody i historie, 
ovšem již výrazně nepřesahuje tehdejší standard. 
Poplatné dobovým konvencím bylo též její dílo 
prozaické, uveřejňované v časopisech a kalendářích a 
obsahující jednak výchovně a vlastenecky orientované 
povídky, jednak didakticky zaměřenou tvorbu pro děti. 
Přínosem Geisslové coby prozaičky bylo ovšem 
uvedení železničářského prostředí do české literatury. 
 
Poslední - - - 
 
Mne tíží přítomnost jak balvan skalnatý, 
jenž od hor oddroben se svalil na šípek, 
i úsměv osudu mně zdá se záhubným 
jak zradou sršící jidášský polibek. 
Jas denní bolí mne, noc budí lítost mou, 
a píseň lidských úst hněv temný, palčivý, 
a práce hemžení, a láska, vášní bouř - 
mně k smíchu jako chmýř, jež letí přes nivy. 
Ó pro nic žít, jen slepě tancovat, 
jak osud píská nám, a neznat příčinu, 
a neznat odměnu, ni cíl, ni závěrek, 
a nesmět vzdorovat, a zajít do stínu - - 
Toť příliš na ten prach, jejž věky učily, 
že může jednati a myslet, že je duch, 
že svět si podrobí - bude věčně živ, 
žeť božím obrazem - ba že on sám je bůh! 
Toť nesmrtelný klam, toť strašný, srázný pád, 
toť dýka ve spaní, než smrt je rozední, 
kol samý sten a pláč a výkřik zoufání - 
leč horší budou všech ty věci poslední - - 
                                                         (sb. Imortely, 1879)
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Korespondáž 
 
Jiří Kolář a Béatrice Bizot – Korespondáž 
7. 12. 2012 – 17. 3. 2013 / Národní galerie v Praze: Veletržní palác 

 

 
 
Subjektivní a teskná poezie Imortel, dnes 
neojoceňovanějšího díla Irmy Geisslové, nenašla u 
soudobé kritiky pochopení, teprve v šedesátých letech 
minulého století – díky péči a zájmu básníka, editora a 
literárního historika Ivana Slavíka – došla tato její 
sbírka i další verše z rukopisné pozůstalosti jistého 
uznání odborné veřejnosti pro svou spontánnost a 
opravdovost citu a sama básnířka začala být 
označována za významnou předchůdkyni poezie let 
devadesátých, zejména pak české dekadence.  

Její někdejší pád do zapomnění byl přitom do jisté 
míry nešťastnou náhodou – nepochopení soudobé 
kritiky křehkou autorku těžce zasáhlo a podepsalo se 
na kvalitě její následující tvorby. A když v roce 1915 
vyšel posmrtně výbor z její dosud nepublikované 
poezie pod názvem Básně z pozůstalosti I. G., zařadila do 
něj její sestra Emílie bohužel právě takové nevýrazné 
verše. Geisslová přitom v rukopisné formě po sobě 
zanechala celou řadu dnes ceněných básní, o nichž 
však její sestra prohlásila, že se svou “zvláštní 
intimností k vydání nehodí”. 
 
“Pravděpodobně již nikdo nikdy nerozluští spletité, 
z temných vláken upředené tajemství raněné duše 
Irmy Geisslové. Pravou příčinu bolestných svárů 
v exaltovaném nitru této zvláštní a osamělé básnířky 
druhé poloviny předminulého století, které 
nezbadatelný osud vyměřil necelých devětapadesát 
roků pozemské existence. Života sevřeného v 
konvencích středostavovské rodiny, která jen málo 
věděla o jejích skrytých ambicích, nenaplněné či 
předčasně ztroskotavší lásce k dodnes anonymnímu 
milenci, neuskutečnitelných tužbách a nebezpečných 
niterných rozpoloženích, balancujících někdy až na 
samé hraně duševního kolapsu či dokonce suicidia.”                    
                                                            (Gustav Erhart)
 

–pn–

Výstava Jiřího Koláře nazvaná podle jedné z technik, 
které používal při své umělecké činnosti (roláž, 
muchláž, proláž…), je založena na korespondenci 
tohoto českého umělce s dvacetiletou studentkou 
toužící stát se novinářkou, Béatrice Bizot, s níž se 
seznámil během svého exilového pobytu ve Francii, 
kdy jemu samotnému bylo již přes sedmdesát. Výstava 
vznikla k příležitosti výročí dvaceti let od chvíle, kdy se 
stal Kolář mecenášem Společnosti přátel Národní 
galerie v Praze, a současně jedné dekády dělící nás od  
jeho smrti.  
 
Díky této příležitosti vznikl ve Veletržním paláci velmi 
zajímavý a ojedinělý projekt založený na smlouvě mezi  
,,velmi starým mužem a velmi mladou dívkou”. Celý 
dotyčný  soubor vznikal  mezi létem 1986 a podzimem 

1987 a obsahuje téměř čtyři sta koláží, na přehlídce je 
pak zastoupena přibližně stovka děl, z nichž žádné 
nebylo doposud nikde vystaveno. Všechny exponáty 
jsou zajímavé již tím, že se jedná především o díla 
menšího formátu, určená k vložení do poštovní 
obálky, často je zde také viděna stejná věc či místo 
z různých úhlů pohledu. Díla jsou poskládána podle 
data, kdy je autor zasílal, a obsahují reprodukce 
výtvorů slavných umělců, jako jsou například Pieter 
Brueghel, Leonardo da Vinci, Paul Gauguin a mnozí 
další. Jde o specifickou formu vizuálního deníku 
tvořeného dvěma (nejen) věkově odlišnými lidmi. 
 
Jiří Kolář, inspirovaný svou ženou Bělou, jež mu každý 
den do exilu posílala dopisy, ve kterých se postupem 
času stále více  zdokonalovala, navrhl okouzlené mladé 
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dívce, aby dělala totéž. Den co den psala Béatrice 
Bizot dopisy, které nebyly nijak vázány rozsahem. 
Podle smlouvy sepsané oběma stranami bylo 
rozhodující pouze to, aby obsah dopisů věrně odrážel 
její život, což znamenalo, že se nebude bránit slovům 
o svých snech, touhách, žalech i radostech. Ve snaze 
podpořit a motivovat mladou nadanou dívku jí Kolář 
na oplátku zasílal své koláže, určené pouze jí, 
odrážející jeho životní postoje a zároveň reagující na 
dívčiny dopisy. Tento originální způsob 
korespondence, který Kolář praktikoval nejen ve 
vztahu s Béatrice, byl jeho osvědčenou technikou 
užívanou k tomu, aby mladí nadaní umělci 
každodenním psaním překonali osobní krizi a zároveň 
si vybrousili svůj vlastní styl. Stejně tomu bylo 
například v komunikaci s Ludvíkem Vaculíkem a 
řadou dalších. Kolář dokázal v mladých talentech 
probouzet tvůrčí potenciál a dále ho rozvíjet a 
podporovat prostřednictvím vlastních děl. 
 

KOLÁŽE JIŘÍHO KOLÁŘE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BÉATRICE BIZOT (*1966) 
 
Vedle připomínek této originální poštovní komunikace 
mezi Jiřím Kolářem a mladou studentkou obsahuje 
výstava také pozdější díla Beatrice Bizot, která 
postupem času ztratila touhu zabývat se žurnalistikou 
a začala se věnovat vlastní sochařské tvorbě. Ostatně 
již v přítomných dopisech se odráží její zájem o tvorbu 
pomocí hlíny. Její díla tvoří nezbytnou součást výstavy 
a ztělesňují vzájemný dialog mezi oběma umělci. 
Poetika odkazující k surrealismu i její vlastní osobní 
pojetí sochařské tvorby velmi připomíná Kolářovu 
práci. Objevuje se zde především jedno velké téma, 
kterým je zachycení muže a ženy v běžných rolích 
všedního života. 
 

 
 
Kolářovy koláže představují jiný, výjimečný pohled na 
novou osobitou realitu. Jde o rozstříhaný, zmačkaný 
svět, který lze opět složit pomocí jednotlivých střípků 
do nejrůznějších kombinací a získat tak další úhel 
pohledu či zcela novou realitu. Ke konci výstavy má 
návštěvník také možnost vžít se na chvíli do role 
umělce a vytvořit své vlastní dílo z rozstříhaných 
pohlednic. Expozice, jejíž součástí je i promítání 
dokumentárního snímku, je také spojena s řadou 
doprovodných akcí. Řekla bych, že výstava 
Kolářových koláží, vzájemných dopisů a soch Beatrice 
Bizot musí svou inspirativností zapůsobit na každého 
návštěvníka, ať už je mu konkrétní poetika blízká či 
nikoliv. 

Lucie Zemanová

Autorka je studentkou Interiérové tvorby 
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.



Literární a výtvarný kritik, redaktor a editor Radim 
Kopáč (*1976) patří v současnosti mezi nejviditelnější 
postavy českého kulturního provozu, přičemž jeho 
aktivity ohromují nejen svým množstvím, ale též šíří 
svého záběru – byl spolupracovníkem či přímo 
iniciátorem nejednoho kulturního projektu (např. 
Portálu české literatury nebo internetového měsíčníku 
Dobrá adresa), kurátorem celé řady výstav, editorem 
mnoha knižních děl či výborů a také (spolu)autorem 
velkého počtu – převážně literárněhistorických –
publikací. Podobně široké a pestré je ovšem Kopáčem 
obhospodařované pole též z hlediska tematického a 
přesto nepostrádá jednotící hledisko – výstižně jej 
charakterizuje právě název jeho nejnovější knihy Na 
okraj s podtitulem poznámky a glosy ke kulturní periferii. 
Ať už se autorův zrak upírá do kterékoliv historické 
epochy, do jakékoliv oblasti umění, vždy je to okraj, 
periferie daného prostoru, kam nakonec zaostří pohled 
a odkud čerpá témata pro své studie. 
 

 
 

         RADIM KOPÁČ (*1976)               R. KOPÁČ: NA OKRAJ (2012)
 
Knihu tvoří tucet Kopáčových textů z posledních let, 
publikovaných již dříve a to převážně časopisecky, 
které jsou rozděleny do dvou oddílů – jeden tvoří 
čtveřice glos z oblasti výtvarného umění, druhý pak 
zbývající příspěvky z oblasti literatury. Přestože témata 
jednotlivých textů jsou nadmíru rozmanitá, všechna 
jsou již na první pohled předmětem  autorova 
dlouhodobého odborného i osobního zájmu, mnohým 
z nich ostatně věnoval již dříve nejeden článek či 
studii. Většina textů prozrazuje autorovu výraznou 
orientaci směrem  k minulosti a z pohledu současného 
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Skrytý půvab kulturní periferie 
 
Radim Kopáč: Na okraj / poznámky a glosy ke kulturní periferii 
Pulchra, Praha, 2012, 1. vydání, 176 stran 

čtenáře nezřídka objevitelskou zálibu v nevšedních 
uměleckých zjevech dnes mnohdy přehlížených, přesto 
zde nalezneme též příspěvky týkající se naší novodobé 
kulturní scény – ať už cíleně (současný český komiks, 
tuzemské kulturní časopisy), nebo okrajově v rámci 
sledované vývojové linie vybraného tématu (akt ve 
fotografii, česká recepce art brut aj.). 
 

 
 
Jak v krátkém úvodu podotýká sám autor, jeho texty 
mají zastat průvodcovskou roli po fenoménech, které 
se u nás během posledních dvaceti let dočkaly 
nepatřičně chudé reflexe. Kopáč si klade za úkol 
přiblížit a zmapovat okrajové oblasti umění, které však 
podle něho představují nepostradatelný zdroj života 
hlavního kulturního proudu. Tento autorský záměr se 
pochopitelně odráží nejen v tematice, ale i obsahu 
všech přítomných textů, pro něž je charakteristické 
jednak nemalé množství citátů a parafrází, jednak 
bohatý výčet osobností a děl spjatých s příslušným 
námětem, rozšířený ještě o seznam vybrané literatury v 
závěru knihy. Přestože se však Kopáč nechává místy 
příliš strhnout svým (v dobrém slova smyslu) 
kulturním osvětářstvím, čehož si je však sám vědom (a 
v jednom článku to opakovaně glosuje slovy “Ale dost 
už pozitivistických výčtů, pro které by měl Jarry 
obligátní ubuovskou repliku o sedmi písmenech…”), 
jeho texty zůstávají i při této vysoké koncentraci 
odkazů přehledně strukturované a čtivé.  
 
Kopáčova kniha Na okraj je přes autorovu 
sympatickou skromnost, odrážející se již v označování 
příspěvků za pouhé poznámky či glosy, souborem 
textů do jisté míry objevných a s ohledem na množství 
doporučených zdrojů též velmi podnětných, které mají 
díky své tematické pestrosti a srozumitelnému podání 
šanci oslovit širokou čtenářskou veřejnost a 
bezpochyby též všechny příznivce podobně 
orientovaného Půlnočního expresu. 

–pn–
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O umírání s láskou  
 

Láska / režie Michael Haneke 
Francie – Německo – Rakousko 2012, 122 minut, česká premiéra 14. 2. 2013 
 

Více než půl roku po své české premiéře v Karlových 
Varech bude nový film Michaela Hanekeho, oceněný v 
Cannes Zlatou palmou a nominovaný na pět Oscarů, 
uveden i v naší kinodistribuci. Haneke je nejen stabilní 
hvězdou filmových festivalů a sběratelem ocenění, ale 
především svérázným tvůrcem, který má daleko 
k podbízivosti a konzumní tvorbě, a přesto láká 
nápadně široký okruh diváků. Ani u nás není neznámý 
– českými kiny prošla i většina jeho předchozích filmů, 
naposledy historizující drama Bílá stuha (2009). A tak 
asi málokoho překvapí fakt, že jeho poslední film je 
pravým protikladem odpočinkové podívané. 
 

 
 

MICHAEL HANEKE (*1942)  
SE ZLATOU PALMOU ZA SNÍMEK LÁSKA (2012) 

 
Postupy, jako je řetězení fragmentů namísto 
navazování ucelených sekvencí, neobyčejně střídmé,
avšak pečlivě promyšlené a funkční využití hudby, 
blízké a neuhýbavé pohledy kamery v uzavřených 
lokacích, také známe již z několika starších 
režisérových počinů. Haneke opět umisťuje děj do 
zdánlivě bezpečného, zabydleného prostředí, do klidu 
a rutiny všedního dne. Šetří s vysvětlivkami a nelpí na 
explicitní kauzalitě. Vypráví pomalu. V některých 
částech i nudí. Ovšem nuda je v Hanekeho snímcích 
opět prvek záměrný a strategický a je zcela jiného 
druhu než v případě filmů prostě nezáživných a 
prázdných. Haneke vyvolává specifický druh napětí –
nutí nás tušit něco zlého. Toto tušení a nejistota někdy 
trvají k nesnesení dlouho a často se ukážou zcela 
lichými. Typické jsou ale i momenty překvapení, 
náhlých přeryvů, impulzivního jednání postav. 
 
Těmito rysy se Láska blíží filmům jako Sedmý kontinent
(1989), Funny Games (1997) či Utajený (2005), ale ve 
srovnání s nimi  je přece  jen o poznání  konkrétnější a 

jednoznačnější. „Díry“ ve vyprávění tentokrát nejsou 
tak znepokojivé. Relativní doslovnost a kompaktnost 
příběhu o „lásce až za hrob“ může být pro Hanekeho 
obdivovatele, zvyklé na jeho zdrcující abstrakce zla, 
jistým zklamáním. Je to prostě film o lidech, kteří 
spolu prožili hezká léta a teď spolu pomalu také 
zemřou, o lidech, kteří si už nerozumějí se svými 
dětmi, kteří jsou nemocní, pro které jsou cizí lidé 
cizejší než dříve. Ovšem jakkoliv se fabule i náhlá 
závěrečná pointa příběhu zdají banální a obehrané, 
výsledný celek takový není. 
 
Dobře poslouží jako protijed po všech hřejivých 
filmech o seniorech, se kterými se v poslední době 
roztrhl pytel (Báječný hotel Marigold, Co kdybychom žili 
společně?, Vrásky z lásky a další). Není výrazně 
pesimističtější nebo cyničtější, ani se v něm neumírá 
více a tíže. Zvlášť s ohledem na jiná režisérova díla je 
Láska vlastně nenásilný a smířlivý film. Jeho síla je 
v autenticitě. Je to přesně ta opravdovost, kterou jsem 
před pár lety postrádala u tematicky příbuzné knihy 
Osm minut relativně mladého maďarského spisovatele 
Pétera Farkase. A je celkem zřejmé, že hlavní podíl na 
ní mají vynikající herci v kooperaci s filmovým 
médiem samým. Tato souhra je zásadní, protože 
pouhé obsazení dobrých herců starší generace, stejně 
jako jakkoliv upřímná snaha tvůrců tematiku stáří a 
odchodu ze světa exponovat, ještě přesvědčivý 
výsledek nezaručují.  
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Tíha v Kašparu  
 
 
Dea Loher: Tetování / režie Jakub Špalek 
Divadlo v Celetné, premiéra 9. 1. 2013 
 

Představitelka hlavní role Emmanuelle Riva (známá 
například ze slavného Resnaisova filmu Hirošima, má 
láska) ve svých 84 letech podává přesný, tělesný výkon. 
Tělesnost filmu je dána i způsobem jeho nasnímání. Více 
(Utajený, Bennyho video) či méně (Funny Games) zřetelná 
úloha objektivu kamery v diegezi filmu je dalším 
z Hanekeho oblíbených motivů a nenápadně, leč 
významně a významotvorně je přítomná i v Lásce. 
Záběry budí dojem, že kamera je součástí interiéru či 
pohledem další přítomné osoby. Prostředí bytu starých 
manželů i oni sami jsou nám představeni ve své 
intimitě, která je zároveň důvěrná i zneklidňující. 

Tématem poslední fáze života se kupodivu filmy 
zaobírají poměrně často, což vědí především 
festivaloví diváci. Ne ve všech se však setkáme 
s takovou bezprostředností, jakou vyniká Láska, i přes 
oprávněnost výtky, že není dostatečně hanekeovská a 
nevzbudí očekávané interpretační vášně. 
 

Alena Šlingerová

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

Divadelní spolek Kašpar vykročil do roku 2013 temně 
a pesimisticky. Z dramaturgického hlediska byl ovšem 
tento krok dobře promyšlený. Málokterá hra by totiž 
sedla do nové programové řady KAŠPAR.noir – Někdo 
to rád hořké! lépe, než Tetování současné německé 
autorky Dey Loher. Drama o patologických rodinných 
vztazích a despotickém otci, který sexuálně zneužívá 
své dcery a celou rodinu udržuje ve strachu a izolaci 
od okolního světa.   
 
 

 
DEA LOHER (*1964) 

 
 

Incestní téma nejspíš už není v dnešní době šokující, 
ale ve společnosti je stále tabuizované a, jak se často se 
ukazuje, také aktuální. Z toho důvodu si režisér Jakub
Špalek mohl dovolit inscenovat hru v ostravském 
divadle  Komorní scéna  Aréna  17 let po jejím prvním

berlínském uvedení a o tři roky později ji přenést na 
svou domovskou scénu Divadla v Celetné. Tady titulní 
roli psychicky narušeného otce svěřil kmenovému 
herci Kašparu Janu Potměšilovi. A právě Potměšilovo 
pojetí postavy v kombinaci se silným tématem a 
textem Dey Loher jsou hlavními devizami pražského 
provedení. 
 
Závažná tematika se vztahem k realitě dnešních dnů 
umožňuje nechat námět působit sám o sobě a 
soustředit se na propracování textové formy. Text pro 
autorku představuje instanci, která bude v divadle 
probouzet divákovu fantazii. Dea Loher je úsporná ve 
výrazu, ale o to více jsou repliky hutné sémanticky. 
Složité metaforické obrazy (hlavně jako součásti 
vnitřního monologu) jsou střídány břitkými 
výpověďmi, vyvolávajícími nemenší účinek. 
Fragmentárnost ponechává velký prostor pro 
interpretaci, z účinkujících jej ale využil pouze Jan 
Potměšil. Promyšleně mění tempo, věty roztrhané 
lomem řádků a postrádající interpunkci rozděluje a 
odsekává nebo naopak plynule provazuje tak, aby 
vynikl pokroucený charakter navenek příjemného a 
pracovitého pekaře Tíhy zvaného Peciwolf proti 
domácímu tyranovi. Ostatní herce Jakub Špalek 
nedokázal přimět, aby projev pojali osobitě a aby jejich 
postavy byly životaschopné a uvěřitelné. Především 
ženské představitelky sázejí víc na emoce a kvalitu 
původního textu nenechají vyniknout. 
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Dobrým nápadem bylo obsazení dvojčat Sandry a 
Violy Černodrinských do rolí Peciwolfových dcer 
Anity a Lulu.  Podtrhl  se  tak  motiv  frustrace  a 
nepochopení mladší dcery, proč si otec vybírá tu 
druhou. Obě dívky zvládly své party mezi zkušenějšími 
kolegy překvapivě dobře.  
 
 

 
 
 
Herecky nijak nevyčnívala Miroslava Georgievová jako 
matka-Psí Julka, ani Míla Tichý coby květinář Paul. 
V obou postavách jsou ale skryty různé významy, 
důležité pro celkové vyznění. Paul, do něhož se 
zneužívaná Anita zamiluje, se jmenuje Hodnota a je 
květinář. Matka Tíhová pracuje v salonu pro psy, trpí 
neznámou alergií a pořád se škrábe: „Plná strupů / 
Nemůže se jednoho ani dotknout / Protože to hlazení 
strupem / Způsobuje bolest (…) Nervózní nervózní / 
Má něco / Proti sobě samé.“ 
 
 

 
 
 
Text hry často pracuje se střídáním monologů a 
dialogů, konkrétních i snových pasáží, někdy se ale do 
sebe přelévají nezřetelně. Kontrast mezi duševním a 
vnějším světem postav zůstal režií nevyužit, stejně jako 
větší rozlišení pokrytecké maloměstské idylky vedle 
toho, co se děje za zavřenými dveřmi. 
 

Scénografii by bylo lépe promyslet tak, aby nebylo 
nutné provádět přestavbu o přestávce. Při stopáži 
hodina a deset minut je totiž zbytečná a inscenaci 
škodí.  Jinak hra neklade na výtvarnou složku vysoké 
nároky – jak již bylo řečeno, pozornost by se měla 
poutat k textu. Toho si zřejmě byli inscenátoři vědomi, 
protože scéna i kostýmy jsou poměrně střídmé, zato 
vnitřní neklid vyvolaný vším tušeným a nevyřčeným 
prohlubuje hudba Radka Pastrňáka. Stísněnost a 
znepokojení se s ostrými tóny kytary zarývají pod kůži, 
jako by Pastrňák vycházel z klíčové Peciwolfovy 
repliky: „Svou jehlu vpíchnu / Do tvého masa / Zas a 
znova / Tetování / Které ti zůstane / Mé znamení / 
Po celý tvůj život.“  
 
 

 
 

 
 
 
Zážitek, který si z Kašparu odnášíte, vás nenechá 
klidnými ještě nějakou dobu, ale spíše je to zásluhou 
jedinců – konkrétně Radka Pastrňáka a Jana Potměšila. 
Samotná inscenace není špatná, ale ani mimořádná. Za 
přečtení ovšem jednoznačně stojí text Dey Loher, 
který spolu s dalšími čtyřmi dramaty vyšel v překladu 
Petra Štědroně v roce 2004. 

Tereza Hýsková

Autorka je studentkou bohemistiky a žurnalistiky na UK, 
příležitostně publikuje v Divadelních novinách.
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Za židovskými knihtiskaři 
 
 
“A nebudete muset chodit za rabínem.” 500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě 
6. 12. 2012 – 28. 2. 2013 / Židovské muzeum v Praze: Galerie Roberta Guttmanna 
 

Výstava s vtipným názvem „A nebudete muset chodit za 
rabínem.“ a podtitulem 500 let hebrejského knihtisku 
v Čechách a na Moravě, pořádaná Židovským muzeem 
v Praze a dosud probíhající v prostorách Galerie 
Roberta Guttmanna, slibovala odhalení půl tisíciletí 
trvající historie židovských tiskáren v Čechách. Srdce 
každého nadšence pro staré tisky nebo historii Židů v 
Čechách tak muselo okamžitě zaplesat. 
 

 
 
Kurátoři zvládli svůj úkol erudovaně, takže expozice 
nepostrádala zajímavé exponáty. Návštěvníkovi bylo 
předloženo na padesát velmi vzácných starých tisků, 
čítající díla náboženská, filosofická i světská, která 
představovala pro znalce pastvu pro oči. Hlavním 
lákadlem byl pak unikátní exemplář prvního pražského 
hebrejského tisku, zapůjčený z Oxfordu, nebo různě 
zdobené pesachové hagady. Kdo není hebraistou, 
příliš si v knihách samozřejmě nepočte, s jedinými 
výjimkami dvou českých tisků Pavla Severína z Kapí 
Hory, shodující se výzdobou s hebrejskými a 
dokazující živý kontakt mezi oběma etniky. I přes 
jazykový handicap se může laik kochat precizností i 
rafinovaností tiskařů při úpravě textů nebo obdivovat 
dřevoryty sloužící jako ilustrace. Poutavost výstavy se 
kurátorka rozhodla podpořit animovanou projekcí hry 
se znaky hebrejské abecedy dokreslené mystickou 
hudbou, ještě podtrhující atmosféru židovského 
tajemna, nebo multimediálním projektem, kde si 
návštěvník může sám prolistovat překlady knih nebo 
se dočíst o významných tiskařských rodech. 
 
Přece bych však coby návštěvník od výstavy 
mapující půl tisíciletí historie knihtisku čekala více, 
stejně na tom byl můj společník, profesionální tiskař. 

Prezentuje-li se takto dlouhé dějinné období, čekala 
bych monumentálnější a rozsáhlejší expozici, více 
přibližující celé dotyčné téma. Mrzela mě absence 
exponátů technického rázu, např. nákresů nebo 
modelů tehdejších tiskařských strojů, popisů postupu 
samotného procesu tisku nebo dochovaných kazet 
s hebrejskými štočky a dřevorytů. Dalo by se říci, že se 
kurátoři rozhodli představit pouze výsledky, samotný 
proces tisku zůstal návštěvníkům utajen. Ano, lze 
argumentovat, že podobné věci technického rázu 
můžeme vidět na všech podobných výstavách nebo i 
trvale v Technickém muzeu, mně osobně ale přeci jen 
k dokreslení celkového obrazu chyběly. 
 

 
 

 
 
Mám-li shrnout výsledný dojem, hebraista si počte 
v jidiš i hebrejštině, historik bude nadšením jásat nad 
precizností a profesionalitou starých tiskařů, laik si 
se zalíbením prohlédne ilustrace a grafické 
frontlisty; pro opravdové nadšence je pak připraven 
katalog výstavy s hlubšími studiemi významných 
jmen (P. Voit, P. Sládek aj.). Výstava tak určitě stojí 
za návštěvu, jen člověk nesmí mít přehnaná 
očekávání. 

Kateřina Heřmanská 
 

Autorka je studentkou bohemistiky
a pracovnicí Ústavu pro jazyk český AV ČR.
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František, Jiří a ten třetí 
 
 
František Všetička: Léta legionů / Historie Františka, Josefa a Jiřího Langerových 
Akropolis, Praha, 2012, 1. vydání, 192 stran 
 

Literární teoretik, spisovatel a překladatel František 
Všetička (*1932) má na svém kontě již dlouhou řadu 
titulů odborných i beletristických, čtenářské veřejnosti 
však bude nejspíše znám jako autor několika 
biografických románů. Po Jakubu Arbesovi (Za 
branami Omegy, 1995) a Viktoru Dykovi (Daleký dům, 
2001) se zaměřil na bratry Langerovy, zejména pak 
nejstaršího Františka a o šest let mladšího Jiřího. 
 

 
 
               FRANTIŠEK VŠETIČKA             LÉTA LEGIONŮ (2012) 
 
Nutno podotknout, že čtenáři v poměrně útlé knize 
malého formátu rozhodně nenaleznou kompletní 
beletrizovaný životopis žádného z trojice Langerů, –
jak název napovídá, těžištěm vyprávění je období první 
světové války a Všetička se vcelku pochopitelně 
zaměřuje především na osudy Františka Langera, jehož 
zážitky v řadách československých legionářů nabízely 
čtenářsky nejvděčnější materiál. Naproti tomu zcela v 
pozadí zůstává Josef Langer, objevující se jen 
sporadicky v roli jakéhosi glosátora Františkových 
dramat. V případě Jiřího se pak vyprávění soustředí na 
jeho zážitky spjaté s poměrně exotickým židovským 
učením – chasidismem. 
 
Bratři Langerové se již před první světovou válkou 
pohybovali mezi mnoha dalšími významnými 
osobnostmi pražské kulturní scény a tak není divu, že i 
zde narazíme na celou řadu známých jmen, mezi nimiž 
nechybí Hašek nebo Kafka. S vypuknutím válečného  
konfliktu  a  Františkovým  odchodem  na frontu  však 
pražské kulisy a umělecké zájmy definitivně nahrazuje 
velmi drsná realita nesmyslné války daleko od domova, 

bratrovražedná revoluce a nakonec vyčerpávající 
návrat československých legionářů zpět do vlasti. 
 
František pospíchal na osmou večerní do vinohradského 
Kravína v Korunní třídě, chystala se tam předvolební schůze 
Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona. Zvěřinův 
hostinec znal, když však vkročil do nepříliš prostorného lokálu, 
přesto jej překvapila hojná účast voličů a náhodných 
návštěvníků. Uprostřed jídelny byly sraženy dva stoly, za nimiž 
zasedal ústřední výbor strany. Eduard Drobílek, který byl u 
Zvěřinů jako doma, pozval Františka za předsednický stůl. 
František se rozhlédl po stolní společnosti a pozdravil se s 
doktorem Grünbergerem, básníkem Louisem Křikavou, Josefem 
Machem, inženýrem Khunem a samozřejmě s Jaroslavem 
Haškem. S obtížemi přehlédl hustě zakouřený sál, v němž 
spatřil několik známých tváří. Vzadu u stěny zaznamenal 
dokonce oba bratry Šmeralovy. 
 

 
 

FRANTIŠEK LANGER (1888–1965) 
 
Všetičkův styl je snad až příliš střídmý, prostý 
výraznější obraznosti nebo vypravěčské rafinovanosti. 
Na jedné straně si vůči svým postavám zachovává 
odstup literárního badatele, na straně druhé pak při 
líčení dobových reálií, včetně těch kulturních či přímo 
literárních, zůstává spíše na povrchu. Jeho kniha tak ve 
výsledku poněkud nešťastně balancuje někde mezi 
průměrnou prózou a hrubou literárněhistorickou 
črtou. Léta legionů jsou titulem ryze oddechovým, jehož 
čtenáři možná ocení několik poutavých epizod či 
zajímavých postřehů ze života bratrů Langerových, 
podruhé se však k němu pravděpodobně nevrátí.    

–pn–
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Pelm-mel 
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Postskriptum  
 

ARTUŠ ČERNÍK – KINO (ukázka) 
 

Artuš Černík: Radosti elektrického století, in Revoluční sborník Devětsil (reprint), Akropolis, 2010, s. 136–142. 
 

Kino, kinematograf, biograf, světelné divadlo, co jmen pro moderní divadlo lidu! Jest bezprostředním děckem 
techniky, závislým na rychlém vývoji fotografie, projekčního stroje, nových hereckých schopností. Kino je mocnější 
činitel než panorama, i divadlo i čaroděj. Proč jemu a nikoli divadlu náleží přítomnost, proč je těžko věřiti, že v 
dohledné době zatlačí jakési nové divadlo, prý s novým jevištěm, novými triky, sbory na místo jedinců, dnešní kino. 

Protože: 
za 1. Kino je vyšší typ divadla, kde bez statistů, bez falešné dekorace, bez nudné zdlouhavosti se uskutečňuje 

umělecké dílo samostatné, nezávislé na estétské skořápce, do níž jsou zabalena slova a činy herců; 
za 2. Kino bylo svobodně zvoleno za místo potěchy, vzrušení a poučení všemi dělníky, služkami, studenty, 

stenotypistkami a všemi, kteří méně čtou, ale více žijí, konají a trpí; jsouc samostatně vyvoleno lidem, dokazuje svou 
modernost, čistotu a budoucnost; 

za 3. Kino uskutečňuje sen amerikánského pobavení: v krátké době předvede divákovi cizinu v cestopisném, vývoj 
živočicha či průmyslového artiklu v poučném, grotesku v komickém, drama ve vážném filmu; vše přibližuje, vše 
slučuje: baví při největší úspoře času; 

za 4. Kino je prosto i exaltovaných a abnormálních gest divadelních herců a mimo bludné výjimky je konkrétní, 
syté, neliterární, nepopisné; 

za 5. I v tricích a záhadách je kino vynalézavější, mrštnější, vtipnější, doplňujíc chabé prostředky divadelních 
světel, propadlišť, zdviží, otáčivých jevišť tisíci atrakcemi: urychlovačem a oněmi záhadami, běžnými filmovému 
režiséru; 

za 6. Konečně má kino děj, dýchá, zápasí, nic ze světa ani z technických divů ani ze života mu neuniká. 
Pro to vše je kino universálním činitelem uměleckým, neboť nádherná fotografie stejně jako vtip a pointa ve 

skvěle udělané osnově filmu jsou uměním; 
proto je kino universálním činitelem poučným, neboť učí názorně, všestranně a bez mnohomluvných tekstů; 
proto je kino činitelem výchovným, neboť nalezlo cestu k srdci a rozumu lidu a proletariátu a jeho tendence, 

bohužel teprve mírně spravedlivá a mírně reformní, bude jednou mocně působiti na způsob života vrstvy, jež 
vytvoří nový svět; 

proto je kino i činitelem propagačním a ten duch, jenž vládne filmy, naplní dnešní obecenstvo. 
Leží bohužel příliš stranou konkretní ráz filmové produkce, než abychom ji třídili ve feuilletonu. Než přece: 

Chaplin, Douglas Fairbanks, Pickfordová, cowboyové, Fatty, Pathé-film jsou jejími vrcholky a jimi se počíná zlatá 
doba kina.  

 

 
 
 
 
 

 

Téma příštího čísla: “PŮLNOČNÍ AUTOŘI” (EDICE PŮLNOC) 
 


