Pár slov…
Zdravím Vás jménem Půlnoci, skromného projektu věnovaného odvrácené tváři umění, a její tribuny
Půlnočního expresu. Je tu březnové číslo našeho e-bulletinu, na jehož obsahu se sice neblaze podepsalo zimní
zkouškové období, okrádající řadu našich přispěvatelů o čas i energii, ale přesto přináší řadu zajímavých článků jak
od již zavedených “půlnočních autorů”, tak od páru nových nezištných jedinců.
Půlnoční téma je tentokrát věnováno rovněž “půlnočním autorům”, s naším okruhem spolupracovníků má
však společné jen nadšení pro umění a neoficiální cesty tvorby – pojednává totiž o samizdatové edici Půlnoc,
představující nejhlubší kořeny českého undergroundu. V rubrice pohřebiště na Vás čeká profil překladatele a
okultisty Miloše Maixnera, pocházejícího ze známého rodu českých výtvarníků. V periferii tentokrát naleznete
recenzi originální filmové adaptace známé grimmovské pohádky, španělského snímku Sněhurka: Jiný příběh, dále
reportáž z velkolepé výstavy Karla Malicha nebo recenzi knižního souboru původně internetových deníkových
záznamů z pera Jaroslava Erika Friče, velmi činorodého představitele současného undergroundu. Pel-mel jako
obvykle nabídne několik zajímavých kulturních tipů a pozvánek a v závěrečné rubrice postskriptum na Vás
čeká dopis pozapomenutého spisovatele a výtvarníka E. A. Hrušky (1895–1957), v němž na výzvu jistého
redaktora a s humorem sobě vlastním líčí ve zkratce svůj život…

Petr Nagy

"Krásné pocity plodí špatnou literaturu."
ANDRÉ GIDE
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Edice Půlnoc
J

E TOMU ROVNÝCH 65 LET, CO TZV. VÍTĚZNÝ ÚNOR ROKU 1948 NIČIVĚ ZASÁHL DO KAŽDÉ SFÉRY ČESKÉ
SPOLEČNOSTI, KULTURU A TEDY ANI LITERATURU NEVYJÍMAJE. VŠECHNY DRUHY UMĚNÍ NASÁKLY
POLITIKOU A PROPAGANDOU, NADŠENĚ SE HLÁSALO, ŽE ZÍTRA SE BUDE TANČIT VŠUDE, DĚVČATA TISKLA
ŇADRA NA SOUSTRUH A VE VELKÉM SE ROZVÍJELO HLAVNĚ UMĚNÍ DRAMATICKÉ – PŘEDEVŠÍM V RÁMCI
VYKONSTRUOVANÝCH POLITICKÝCH PROCESŮ. NA PRVNÍ POHLED BY SE TAK MOHLO ZDÁT, ŽE KONEC 40.
LET A DEKÁDA NÁSLEDUJÍCÍ NEZANECHALY V ČESKÉ LITERATUŘE ŽÁDNÉ SKUTEČNÉ HODNOTY. NAŠTĚSTÍ SE
I BĚHEM KRUŠNÝCH PADESÁTÝCH LET NAŠLI LIDÉ, KTEŘÍ PŘIVÁDĚLI NA SVĚT TEXTY A KNIHY UMĚLECKY
CENNÉ – A ŘADA TAKOVÝCH AUTORŮ I DĚL JE SPJATA PRÁVĚ S EDICÍ PŮLNOC…

Pokud se v totalizujících režimech objevují v rámci
kulturního života aktivity neoficiální, nepovolené,
nelegální, bývá zvykem označovat je, resp. jejich tvůrce
za underground. V Československu 50. let lze vlastně
do této kategorie zařadit všechny umělce, kteří
nepodléhají dogmatismu a stalinismu, ba co víc, do
škatulky oficiální literatury se najednou nevejdou ani ta
ze starších děl, která svými vlastnostmi neodpovídají
požadavkům stalinistické diktatury. Problémy tedy
mají jak ti avantgardní autoři, kteří se rozhodli nepsat
oficiální literaturu, tak mladí, začínající autoři, kteří na
svůj debut teprve čekali. Například Zbyněk Fišer (alias
Egon Bondy) či Ivo Vodseďálek.
„PŮLNOČNÍ AUTOŘI“
Bylo by mylné se domnívat, že kolem edice Půlnoc
vzniklo organizované společenství, Gertrude Zandová
pro vymezení této volně sdružené skupiny básníků,
prozaiků a výtvarníků používá raději výraz básnický
kruh. Bondy s Vodseďálkem byli spolužáci z gymnázia
v Ječné, kteří měli svou hlavu a vlastní představu o
světě, jíž se nemínili vzdát. Na vyšší uměleckou úroveň
se pak jejich díla, vykazující zpočátku mnohé juvenilní
neduhy, dostala teprve díky setkáním s dalšími
výtvarníky a literáty jejich generace, kteří se následně
rovněž zařadili k půlnočnímu okruhu (Krejcarová,
Born, Jelínek, Žák, Valoušek, Prchlíková). Výjimečné
ovšem nebylo ani to, že se mezi sebou jednotliví autoři
Půlnoci neznali – Martin Machovec píše, že to bylo i
kvůli strachu, který tehdy všichni měli ze státního
aparátu. Lze se také dočíst, že někteří vnímali jako
problematický životní styl Bondyho s Vodseďálkem,
jiní zase špatně snášeli Honzu Krejcarovou. Opusťme
však spekulace a vraťme se k faktům – prokazatelně
publikovalo v edici Půlnoc celkem 11 autorů: Egon
Bondy, Ivo Vodseďálek, Honza Krejcarová, Pavel
Svoboda, Adolf Born, Oldřich Jelínek, Vladimír
Boudník, Bohumil Hrabal, Dana Prchlíková, Jaromír
Valoušek a Karel Václav Žák.

Půlnoční expres

NÁZEV EDICE
Dokonce ani ohledně původu jména celé edice
nepanuje mezi pamětníky shoda. Podle Vodseďálka
byl autorem názvu Bondy, podle Bondyho zase
Krejcarová. Existuje hned několik více i méně
pravděpodobných teorií, nejsmysluplněji působí verze
Machovce a Zandové. Podle Machovce v sobě název
skrývá narážku na francouzskou ilegální ediční řadu
Les Edition de Minuit, která byla založena roku 1942,
během dvou let v ní vyšlo přes 40 svazků a patřila asi k
nejvýznamnějším edičním počinům francouzského
odboje. Zandová navrhuje další řešení, když za
významný inspirační zdroj pro Bondyho označuje
Morgensternovy verše, v nichž je půlnoc častým
motivem.
SVAZKY EDICE PŮLNOC
Martin Machovec se domnívá, že edice Půlnoc vznikla
především jako platforma pro tvůrčí dialog mezi lidmi,
kterým by ho tehdejší establishment neumožnil. A
protože na začátku 50. let nikdo netušil, jak dlouho
bude nutné žít v totalitě (ačkoli všichni doufali, že se
jedná jen o provizorium), viděli tvůrci Půlnoci její
smysl mimo jiné ve funkci jistého konzervačního
prostředku. Určit, kdy přesně edice vznikla, kolik v ní
vyšlo svazků a kdy byla její činnost ukončena, lze jen s
určitými výhradami. Podle Bondyho Půlnoc existovala
mezi lety 1949–1953, Vodseďálek ji datuje lety 1950–
1953, resp. 1955. Jako nejvhodnější se však jeví využití
obou krajních možností. Problematické je také určení
toho, kolik svazků do edice vlastně patří – ne všechny
totiž byly označeny jako svazky do této edice
náležející. Některé tituly se navíc ztratily (především
koláže, které vycházely jen v jednom exempláři), jiné
existují pouze v opisech. V bibliografii, již sestavil a
okomentoval Martin Machovec (Kritický sborník
3/1993), je uvedeno 44 titulů, z nichž sedm je
považovaných za ztracené.
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Automatické texty, jež byly vytvořeny specifickou
gramatickou metodou a které Bondy publikoval pod
názvem Churavý výtvor, lze nalézt v knize Poezie jako
mýtus, svědectví a hra (2007).

“PŮLNOČNÍ AUTOŘI” (ZLEVA IVO VODSEĎÁLEK, KAREL ŽÁK,
EGON BONDY, PAVEL SVOBODA)

Většina půlnočních textů už je v současné době
čtenářům běžně dostupná. Nakladatelství Pražská
imaginace vydalo Dílo Ivo Vodseďálka (1992) a také
Básnické dílo Egona Bondyho (1991, 1992), dostupné
jsou též Bondyho překlady Morgensternových
Šibeničních písní, dochované texty Honzy Krejcarové
můžete číst ve sbírce Clarissa a jiné texty (1990).
Hrabalovy půlnoční publikace nalezneme v jeho
sebraných spisech vydávaných nakladatelstvím Pražská
imaginace, tiskem vyšla i Boudníkova Loď (1990).

Když se změnili společenské podmínky, začala
postupně ustávat ediční činnost Půlnoci, až roku 1955
utichla úplně, Bondy a Vodseďálek se na několik let
úplně odmlčeli. Krom toho, že Bondy a Vodseďálek
rozvinuli poetiku totálního realismu a trapné poezie,
čímž demaskovali zrůdný stalinistický režim jen tím, že
dohnali jeho požadavky a estetická kritéria do
krajnosti, byla Půlnoc ještě něčím víc – byla inspirací
pro období normalizace, byla ukázkou toho, že lze
vytvořit autonomní svobodný prostor i v totalitní
společnosti. A to i přesto, že mnozí tvůrci 70. a 80. let
původní půlnoční texty pravděpodobně neznali –
stačilo vědomí toho, že něco takového je možné.
Půlnoc se stala legendou.

Eva Marková
Autorka vystudovala bohemistiku a translatologii zaměřenou
na německý jazyk na FF UK, v současné době se věnuje
pedagogické činnosti a překladům.

Honza Krejcarová
N

ONKONFORMNÍ OSOBNOST. MYSTERIÓZNÍ A MYSTIFIKUJÍCÍ. BYTOST NATOLIK ŽIVELNÁ, AŽ SE JÍ
NĚKTEŘÍ MUŽI BÁLI. VYSOCE INTELIGENTNÍ A STEJNOU MĚROU ŽIVOČIŠNÁ. PRVNÍ FEMME FATALE
ČESKÉHO UNDERGROUNDU. JANA KREJCAROVÁ – FISCHLOVÁ – ČERNÁ – LANDMANOVÁ.

Na přelomu let 1948 a 1949 uspořádala společně se Zdeňkem Fišerem
rukopisný surrealistický sborník s názvem Židovská jména, z něhož pochází
Fišerův literární pseudonym Egon Bondy. Její kultovní sbírka V zahrádce otce
mého je ještě o něco mladší, datována 21. 12. 1948. Z celkem šesti básní, z nichž
je sbírka složena, čiší podle Martina Pilaře, autora knihy Underground – kapitoly o
české literárním undergroundu (2002), „neslučitelnost touhy po návratu do
bezstarostného raného dětství a nevyhnutelným přijetím role zralé a smyslné
ženy“. Což zní sice velmi kulantně, podobně jako jeho zmínky o
„znásilňovaném ženském subjektu, který nachází sílu obhajovat svou základní
lidskou důstojnost“, podle mě je však tato interpretace krajně nepřesná, snad
z toho důvodu, že se autor coby muž pokusil vcítit a posléze analyzovat ženský
sexuální prožitek.

HONZA KREJCAROVÁ S EGONEM
BONDYM (50. LÉTA)

Půlnoční expres

Jana Krejcarová ve svých i na dnešní dobu velmi otevřených sexuálních básních
nevystupuje jako subjekt, ale velice suverénní objekt, který se nenechá
znásilňovat (pokud vůbec můžeme použít tohoto slova) jako bezmocná oběť,
ale jako oběť volená, toužená a vědomě podvratná. Tedy žádné znásilnění,
žádný objekt, ale naopak náruživá žena (Bondy o ní mluví jako o nymfomance,

III / MMXIII

strana III

samozřejmě v dráždivě pochvalné konotaci). A z této
pozice, v pauzách svého divokého života, napsala
V zahrádce otce mého, Clarissu a ztracené Texty z terapie.
Pojďme se spolu podívat na Pilařem zmiňovanou
„bolest z erotické iniciace“: „Můžeš mi vylízat prdel/
jestli ti to působí radost/ Mně ostatně také“ nebo „Při
Mozartově Tureckém marši/ to bylo ještě veselejší/
protože to bylo zezadu/ … Mého muže se nemusíš
bát/má stejnou školu jako ty“.

Můžeš mi vylízat prdel
jestli ti to působí radost
Mně ostatně také
Přišel s vlásky učesanými jako malý chlapeček
a hráli jsme si na maminku a na tatínka
Ale tatínek nebyl on
a tak jsem šla k lékaři
Kdyby to byl on
šla bych ostatně také
Říkala jsem mu přitom chlapečku
a on se hýbal v rytmu smutečního pochodu
z Chopinovy sonáty
Bylo to veselé
Ale při Mozartově Tureckém marši
to bylo ještě veselejší
protože to bylo zezadu

HONZA KREJCAROVÁ (1928–1981)

Nejvíce analyzovaným motivem v této kraťoučké
sbírce překvapivě není sexualita, ale dětství. Bondy to
považuje za lakonickou reflexi incestního vztahu
s otcem, podle Pilaře vyjadřuje Krejcarová touhu po
nemožném návratu do dětství, protože sexualita je pro
ni zdrojem smutku. Inu, a co když je to mnohem
prozaičtější? Krejcarová se v té době prokazatelně
zabývala de Sadem a Klímou, na dekadentní poloze je
vystavěná její próza Clarissa. Proč není na její sbírku
V zahrádce otce mého nahlíženo podobně? Z veršů čiší
libertinství, rozkoš ze sexu a polyandrie, tj.
mnohomužství. Přiznává, že to má ráda zezadu (blíže
neurčeno, zda jde o anální styk) a další dvě zmínky se
váží přímo k análním hrátkám. Což znamená, že se
dotyčný motiv vyskytuje v polovině básní sbírky. A
Sade je znám svou oblibou tohoto druhu sexuální
aktivity, vidí v ní subverzi společenského řádu.
A co může být – v Bondyovském duchu – trapnější (a
snad i perverznější?), než sexuální syrovost smíchaná
s dětskou naivitou? Navíc zde může být reflektována i
myšlenka, že sexualita je něco tak přirozeného jako
„házení duběnkami nebo jezdění na koníčkovi“. Ve
dvou básních přirovnává milence k chlapečkovi –
„říkala jsem mu přitom chlapečku…“ – což je praktika
dominantních žen. Všimněme si také, že ona sama se
nikdy za holčičku neoznačuje. Smutek, který v básních
dává najevo, je podle mě přitakáním určité
nevyhnutelnosti života a zároveň se jím oprošťuje od
idealizace nonkonformní sexuality. Jistá míra
pochmurnosti nadto patří k dekadenci jako takové.

Půlnoční expres

Kdybys byl co k čemu
udělal bys to také
Mého muže se nemusíš bát
má stejnou školu jako ty
„…protože Honza Krejcarová byla jak přírodní živel a
zacházela se vším a se všemi kolem sebe s naprostou
bezohledností, která ubližovala i fascinovala a přitahovala. ..
To nemluvím jen o sobě či o Černém, kteří jsme to odnesli nejvíc,
ale o všech, s nimiž Honza přišla do styku, - a pamětníci mi to
potvrdí. … Počet Honziných milenců (a milenek) přesahoval
stovky, a i ten, s kterým se vyspala jen jednou, zůstal, jako by
ho praštili pytlem. A to nebylo vůbec proto, že by in puncto sexu
byla nějak zvlášť rafinovaná nebo excentrická. Byla to
komplexní osobnost, která na každého zapůsobila
nezapomenutelným dojmem.“
(Egon Bondy)
„Honza přinesla do naší malé společnosti nový pohled nejen na
moderní umění, ale prakticky na všechny hodnoty společnosti.
Obrátila naši pozornost na Dalího. Především na jeho princip
mystifikace a urážky. Její vyprávění bylo magické. Její schopnost
uvádět do omylu byla geniální.“
(Ivo Vodseďálek)

Jana Orlová
Autorka je básnířka, výtvarnice a performerka, studovala na
Masarykově univerzitě a Fakultě výtvarných umění v Brně.
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3x Bondy o časech půlnočních
K

DO JINÝ BY MĚL UZAVŘÍT SVÝM SVĚDECTVÍM NÁŠ TEMATICKÝ BLOK VĚNOVANÝ EDICI PŮLNOC, NEŽ JEJÍ
SPOLUZAKLADATEL A DUCHOVNÍ OTEC ČESKÉHO UNDERGROUNDU EGON BONDY. BEZ DALŠÍCH
KOMENTÁŘŮ PROTO NECHÁME ZAZNÍT MISTRŮV HLAS PROSTŘEDNICTVÍM TROJICE VYBRANÝCH ÚRYVKŮ Z
MEMOÁROVÉHO TEXTU PRVNÍCH DESET LET (NAPSÁNO ROKU 1981, VYDÁNO 2002), NA JEHOŽ STRÁNKÁCH
BONDY VYPOVÍDÁ O ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH, ŽIVOTNÍM STYLU A TVŮRČÍCH PODNĚTECH JÍM
REPREZENTOVANÉ ČÁSTI GENERACE, KTERÁ V 50. LETECH NAVZDORY NEPŘÍZNI OSUDU NEBOJÁCNĚ A
NEZAPOMENUTELNĚ VKROČILA DO DĚJIN ČESKÉ LITERATURY…

“A tak na podzim 1948 mi už charakter našeho zřízení byl jasný, I když
jsem měl dosud iluze o možnostech nějak to zas přivést na správnou
marxistickou cestu. Teroristická policejní persekuce dosud nezačala, ale v
novinách už se jen hemžilo štvavými články všeho druhu – mj. i proti Teigemu
a časopisu Kvart. Brněnský časopis Blok také přestal vycházet jako mnoho
jiných. Skupina 42 se rozpadla na část socialisticko-realistickou a část
modernistickou, představitelé moderního umění už neměli kam hlavu složit. Já
jsem však plánoval vydat ilegálně surrealistický sborník a rozvíjet
surrealistickou aktivitu všeho druhu – např. recitace surrealistických básní v
pronajatém autobusu apod., z čeho něco se mi skoro podařilo: sborník byl
rozmnožen ve 100 exemplářích, ale nestačili jsme ho rozdistribuovat, našli ho
později u Honzy Krejcarové. Ten sborník je pamětihodný jen tím, že jsme si
pro něj všichni zvolili nápadně židovské pseudonymy, jako protest proti opět
začínajícímu antisemitismu. Ostatní na své pseudonymy zapomněli – já svůj
začal používat i dál a už mi zůstal.”
EGON BONDY (1930–2007)

“Tehdy na podzim r. 1950 to však bylo všecko teprv na začátku. Jak jsem to prožíval já, odráží nejlépe můj Totální realismus, první
skutečné básně, které jsem napsal, – a rovnou výborné. Současně s tím jsem začal psát i Pražský život a pamatuji se, jak jsem jeho
první zpěv četl Vodseďálkovi a Dagmaře ve vinárně V zátiší. V té době jsem vlastně poprvé od seznámení se s Honzou o Vánocích
1948 měl trochu volného času věnovat se opět věcem básnickým.”
“Doba to byla ostrá jak šavle, pěkných pár set tisíc lidí bylo v koncentrácích, persekuce nejkrutějšího způsobu na každé straně,
přituhovalo to děsivým tempem měsíc po měsíci, velké procesy šly jeden za druhým, posléze došlo na Švermovou a spol. a nakonec na
Slánského a spol. Celý národ tonul přinejmenším v obrovské nejistotě, dobrá polovička přímo v hrůze, protože stavidla se protrhla jako
kdysi ve třicátých letech v Sovětském svazu a vůbec nikdo si nemohl být jist ničím. Patrně jen kriminálníci a notoričtí alkoholici kloizali
hladce po povrchu této doby – a já k nim náhodou patřil, takže kdyby hromy padaly, z mého alkoholického opojení mne to nijak
podstatně nevyrušovalo. Sedal jsem u Sekala, který si s manželkou nahlas četl zprávy o procesu se Slánským a hlasitě rochňal
spokojeností nad odhalením těch zmijí – a čekal jsem, až dočte, aby se mnou šel na pivo, a pak si šel se Svobodou něco nakrást. U
Hrabala například jsme skoro ani slovo neztratili o politice, nejvýš o marxistické filosofii, Hrabal si zřejmě moc dával pozor a já jsem si
toho ani nevšiml, že dává tak opatrně pozor, a mlel jsem spolu s Vladimírkem o krásách moderního umění, o surrealismu dávno
oplakaném, a přece tolik milovaném, o dadaistech a o tom šíleném explosionalismu. Vladimírek dokonale ztvrdnul a oči se mu obrátily v
sloup, jakmile se začalo mluvit o něčem jiném – často jsem to zkoušel, nakonec toho nechal. Jistě jsme všichni věděli, a já jako přesvědčený
trockista možná živěji než jiní, že je nad námi Damoklův meč, že ortel nad námi je už vlastně vyřčen, že nikdy už nebude jinak a líp, –
a víme to ostatně dodnes a ejhle, přesto nejen žijeme, ale zabýváme se krásami poesie a tajemstvími filosofie, jako by se nechumelilo. I
tehdy I teď se stále mlčky počítalo s novou válkou, která zničí celý svět. A tehdy snad to bylo cítěno ještě intenzivněji než dnes, kdy jsme
si na to pomyšlení už za třicet let zvykli. Naše umění nebylo únikové, snad jen ten Vladimírkův sen, ale čelili jsme rozsudku smrti s
drzostí a možno říci I s otrlostí hodnou ne věcí lepších, ale právě těchto.”

–pn–
Půlnoční expres
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Miloš Maixner
P

OTOMEK RODU UZNÁVANÝCH VÝTVARNÍKŮ, PEDAGOG A PŘEKLADATEL Z NĚKOLIKA JAZYKŮ, PŘÍZNIVEC
SKAUTINGU SYMPATIZUJÍCÍ POZDĚJI S NACIONÁLNÍM HNUTÍM, ZNALEC OKULTISMU PĚSTUJÍCÍ ŽIVÉ
STYKY S PŘEDNÍMI FRANCOUZSKÝMI HERMETIKY…

Narodil se 4. ledna 1873 v Praze jako potomek známé hořické větve výtvarníků – otec Petr Maixner byl malíř a
restaurátor, výtvarníky byli též jeho strýcové Karel a Čeněk a bratranec Jaroslav se věnoval sochařství. Po
odmaturování na gymnáziu vystudoval v duchu rodinné tradice Akademii výtvarných umění v Praze a během toho
stihl absolvovat několik studijních pobytů ve Vídni, Německu a Itálii. Po získání vysokoškolského diplomu čekala
Miloše Maixnera pedagogická dráha – krátce působil jako asistent na českém gymnáziu v Plzni, poté jako pomocný
učitel kreslení a krasopisu na gymnázu v Třebíči, na pražské reálce v Ječné ulici a na reálném gymnáziu na Žižkově.
Od roku 1911 byl profesorem kreslení, krasopisu, matematiky a němčiny na reálném gymnáziu v Berouně a současně
působil jako jednatel Ústřední matice školské. Kromě toho se spolu s M. Seifertem významně podílel na soudobém
rozvoji skautského hnutí u nás (roku 1913 spolu vydali Kapesní knížku českých junáků) a v letech 1910–1912 patřil k
členům Uměleckého sdružení Sursum. V roce 1918 se přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako tajemník ministerstva
národní obrany a také krátce redigoval armádní list Bratrství.Ve 30. letech, kdy byl Miloš Maixner již na penzi,
spolupracoval se svým synem Milošem na jeho nacionálně orientovaných redaktorských a vydavatelských projektech,
k nimž patřily například časopisy Vlajka a Národní stát nebo knižnice Člověk a národ. V průběhu života také Maixner
soustavně studoval a posléze i vykládal okultní vědy a magii, dále roku 1907 založil a vydával časopis Kosmické rozhledy
a v roce 1925 redigoval spiritistický list Naše pravda, byl členem Literárního družstva Flammarion a získal několik
čestných titulů z pařížských fakult hermetických věd. Zemřel v roce 1937.

MILOŠ
MAIXNER
(1873–1937)

Do dějin české literatury se Maixner zapsal především coby
překladatel. Své první překlady zejména odborných textů
uveřejňoval časopisecky, po roce 1910 se pak věnoval spíše
překládání beletrie, a to hlavně z angličtiny a francouzštiny –
přetlumočením Knihy džunglí se podílel na souborném českém vydání
děl Rudyarda Kiplinga, překládal prózy Georgese Ohneta a povídka
Jacka Londona, v druhé polovině 20. let spolupracoval na Laciném
vydání spisů Breta Harta, které přineslo znovuoživení zájmu o
tvorbu tohoto spisovatele. Od konce 20. let se ve svých překladech
zaměřil především na prózy dobrodružného a detektivního žánru
(např. Edgar Wallace), v roce 1932 pak zaujal svým překladem
Robinsona Crusoe. Nedílnou součást Maixnerovy překladatelské i
vlastní spisovatelské činnosti představují knihy z oblasti okultních
nauk, vydávané zejména mezi lety 1920 až 1925 v Knihovně Sfingy,
kterou spravoval spolu s Emanuelem Haunerem. Mezi
nejvýznamnější okultní díla, která svými překlady uvedl do českého
prostředí, patří Papusovy spisy Základy praktické magie (čes. 1920)
nebo Věda okultní (čes. 1927) a Chrám Satanův (čes. 1921) od
Stanislase de Guaity. Sám byl přitom autorem několika knih stejné
provenience, mimo jiné titulů Praktická telepatie čili Přenos a čtení
myšlenek (1921), Okultismus (1922) či Mantika (1923). Ovlivněn
především francouzským hermetismem (v jehož čele stál Gérard
Encausse alias Papus), zabýval se systematicky širokým spektrem
otázek – skrytými kulturními a civilizačními proudy, martinismem,
magií, zednářstvím, gnostickou filozofií, posléze rovněž tradicemi
slovanskými a árijskými a v kombinaci se spiritismem též
myšlenkami národního ozdravění a nacionalistickou ideologií.

–pn–
Půlnoční expres
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“není vlastně všedních věcí”
Jaroslav Erik Frič: Psáno na vodu palbou kulometnou / blogové deníky I/2007
Dauphin, Praha – Podlesí, 2012, 1. vydání, 216 stran
Životní cestu básníka, hudebníka, nakladatele a
kulturního organizátora Jaroslava Erika Friče (*1949)
odjakživa
podmiňovala
jeho
příslušnost
k
undergroundu. Platilo to v době předlistopadové, kdy
se po vystudování češtiny a filozofie ve snaze nezadat
si s totalitním režimem raději ještě vyučil číšníkem a
léta normalizace nakonec strávil v podniku Restaurace
a jídelny (přitom se však podílel na samizdatových
aktivitách), a nejinak tomu bylo po sametové revoluci,
kdy se vedle vlastní literární tvorby začíná již oficiálně
věnovat bohaté a rozmanité organizační činnosti v
rámci kulturní sféry. Mezi jeho nejvýznamnější a
dodnes živé projekty patří nakladatelství Vetus Via,
brněnský festival poezie Potulný dělník, kulturní akce
pod záštitou tzv. Potulné akademie, měsíčník Uši a
Vítr nebo obecně prospěšná společnost Christiania.
Přítomná kniha s názvem Psáno na vodu palbou
kulometnou a podtitulem blogové deníky I/2007, vydaná
koncem ledna nakladatelstvím Dauphin, pak odkazuje
k další Fričově dlouhodobé a intenzivní aktivitě, totiž
psaní vlastního blogu (v současné době na stránkách o.
p. s. Christiania).

Dvousetstránkový svazek přináší Fričovy každodenní
blogové záznamy z června až prosince 2007 a to v
jejich úplném a jen minimálně upravovaném znění. Z
hlediska čtenářů má ovšem takový “pietní” přístup své
klady i zápory. Fričův svébytný idiolekt totiž nestojí
pouze na rovině lexikální, ale odráží se též v
syntaktické či pravopisné stránce jeho zápisků. Vedle
bohatých
výrazových
prostředků
(archaismy,
dialektismy,
přechodníky)
tak
k
jejich
charakteristickým rysům patří i absence velkých
písmen, zvláštnosti slovosledné a především formulace
každého záznamu coby jediného dlouhého souvětí,
což spolu s velkým množstvím vložených citací stěžuje
plynulé čtení, ba leckdy i porozumění textu.

Půlnoční expres

Podobně dvousečný vliv na výslednou knihu pak mělo
též rozhodnutí zveřejnit všechny zápisky z daného
období a k tomu v nezkrácené podobě. Na jednu
stranu nám poskytlo příležitost do značné míry
“rekonstruovat” obraz každodenního života autora (u
každého záznamu je uvedeno nejen datum, ale i místo
a čas jeho vzniku), na druhou stranu je však třeba
přiznat, že úroveň jednotlivých textů – jejich
výpovědní hodnota a nadčasovost, zajímavost námětu,
neotřelost podání apod. – není pochopitelně vždy
stejná a určitá míra revize by knize jako celku nijak
neuškodila.
Z hlediska tematického je soubor Fričových zápisků
značně různorodý, přesto je možné vysledovat několik
leitmotivů, mezi něž patří umění a kultura, náboženství
a víra či naše rodná řeč, specifickou oblast pak
představují terče autorovy neúnavné a nesmlouvavé
společenské
kritiky,
jimž
vévodí
soudobý
materialismus. Vzhledem k jeho činorodým aktivitám
na poli alternativní umělecké scény nemohou chybět
dojmy a zážitky z nejrůznějších kulturních akcí a
odkazy k často veřejně známým přátelům v čele s již
zesnulým Magorem.
Tradičním východiskem Fričova blogového zápisku je
ovšem konkrétní epizoda z jeho soukromého života –
setkání, rozhovor, četba, vzpomínka, sen apod. – z níž
dokáže vytěžit obecnější a nadčasovější téma pro
následnou hlubší úvahu. Co se týče autorovy
(sebe)prezentace na stránkách jeho internetového
deníku, promlouvá k nám člověk sečtělý, kultivovaný a
současně zemitý, duchovně založený a přitom
nevázaný, navzdory svému věku a jeho neduhům stále
dosti činorodý, moravský patriot a náruživý posluchač
rozhlasu, jehož zásadovost mnohdy hraničí s
“kazatelstvím”(vyváženým
však
autorovou
sebekritičností). Fričovy blogové zápisky se nečtou
zrovna lehce, redaktorka s nimi zacházela snad až příliš
shovívavě a anotacemi hlásaná příbuznost s deníky
Zábrany či Diviše je pochopitelně jen nakladatelovým
přáním – přesto stojí za přečtení, neboť umožňují
setkání s výraznou osobností, pro kterou je
“underground” stále ještě životní styl.

–pn–
(Psáno pro časopis Host)
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Výjimečný svět Karla Malicha
Malich
1. 2. 2013 – 8. 5. 2013 / Jízdárna Pražského hradu
Expozice v Pražské jízdárně soustřeďuje tři stovky děl
z dílny známého autora Karla Malicha (*1924) a
vzniklých v posledních padesáti letech, přičemž řada
z vystavených originálů je k vidění vůbec poprvé.
Vděčíme za to Malichovu žáku z AVU Fredericu
Diazovi, který se celého projektu ujal. Výstava
zahrnuje slavné drátěné plastiky, objekty i kresby. Její
neopomenutelnou součástí jsou také stíny drátěných
plastik, živé a křehké, odrážející se po stěnách i na
podlaze v celém prostoru.
Malichovo dílo je obecně považováno za
reprezentanta nejodvážnějšího českého umění,
srovnatelného snad jen s přínosem Františka Kupky.
Karel Malich překročil naši dimenzi a nalezl doposud
nepoznané. Tvorbu začínal v 50. letech u krajinomalby
a postupně přešel k abstrakci ve snaze uchopit vnitřní
prostor a zbourat jeho pevný a viditelný tvar. Dalším
přelomem v jeho tvorbě je období, kdy jako autor
nesměl publikovat a uzavřel se doma ve svém ateliéru.
Tehdy začíná nalézat spojení mezi tím, co vidí, mezi
pamětí a svou vlastní představivostí. Až Malichovy
drátěné plastiky však umožnily dostatečné uvolnění a
odhmotnění prostoru, a to svou lehkostí působící jako
spontánní kresby vzduchem. Svým přelomovým
objektem Ještě jedno pivo? se Malich radikálně odpojuje
od všech uměleckých stylů, s nimiž byl do té doby
spojován, a vytváří vlastní zachycení určitého
momentu z oblasti na první pohled banální
skutečnosti. Jsou zde patrné jak pocity prozření, tak
vlastní intenzivní prožitky. Celé Malichovo dílo
odkazuje k představě o energii vesmíru, krajiny a
přírodních dějů.

DVA ZA STOLEM (NEDATOVÁNO)

Půlnoční expres

KRAJINA (1974)

LIDSKO-KOSMICKÁ SOULOŽ (1984–1988)

HRANICE VIDĚNÍ I (1976)

Výborně zpracovaná je celková koncepce výstavy, díla
jsou v Pražské jízdárně zavěšena a ponechána
v otevřeném prostoru, místo toho, aby byla klasicky
oddělena panely jako při běžných výstavách. Pevná
hmota se tak stává volně proudící energií a současně
prostorem umožňujícím volné proudění myšlenek
návštěvníků. Nástěnné plastiky umístěné naproti sobě
na průsvitném plexisklu se bez hranic prolínají a
ilustrují tak myšlenky autora o volně proudící hmotě.
S tím vším souzní koberec, na míru utkaný v Belgii,
který pokrývá celou plochu podlahy daného prostoru a
jehož barvy se postupně mění od černé, přes širokou
škálu šedé až po bílou, jako cesta ze tmy do světla, od
nevědomí k poznání, od beznaděje k naději. Vrcholem
výstavy je impozantní dílo Místo pro natékání ducha,
které tvoří obrovská bílá obruč svírající světelný kruh.
Zeď pokrytá vrstvou barvy je posetá citáty slavných
osobností a vyzařuje neobyčejnou energii. Formální
pointou výstavy je však ukrytá plastika Lidsko-kosmická
soulož, umístěná za obručí v samostatné a osvětlené
buňce coby závěrečná zastávka a rozloučení
s autorovou tvorbou.
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Spodní části výstavy dominuje světlo a stín, zatímco
horní expozice je prozářená barvami vzdušných
kreseb, pastelů, uhlů, kvašů a temper. Díla vyjadřují
snahu nalézt podstatu, z níž vzniká vesmír a energie.
Při prohlídce Malichovy tvorby se můžeme
zaposlouchat do textu jeho vlastní knihy Od tenkrát do
teď tenkrát, v níž s básnickou obrazností vzpomíná na
své dětství a která fantasticky dotváří atmosféru
kruhového prostoru. Výstava se snaží zavést diváka do
Malichova světa, v němž chtěl autor zhmotnit
neviditelné, ztvárnit proudy energie, nalézt harmonii a
rovnováhu, propojit se s vesmírem a přírodou. Přes
velmi širokou škálu Malichem použitých výrazových
prostředků je jeho dílo velice soudržné a bez ohledu
na (ne)znalost autorova díla musí atmosféra výstavy
oslovit snad každého jejího návštěvníka.

Lucie Zemanová
VZPOMÍNKA (ŠEL JSEM TAM A VRACEL JSEM SE NAZPÁTEK)
DOPROVOD KE KNIZE OD TENKRÁT DO TEĎ TENKRÁT (1982)

Autorka je studentkou Interiérové tvorby
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.

Sněhurka ze slunného jihu
Sněhurka: Jiný příběh / režie Pablo Berger
Španělsko 2012, 104 minut, česká premiéra 19. 2. 2013
Filmové variace na pohádku o Sněhurce s vročením
2012 se v našich kinech postupně objevily hned tři.
Španělská Sněhurka režiséra a scenáristy Pabla Bergera
přichází po dvou amerických (Sandersově a Singhově),
ovšem její český distribuční podtitul deklaruje, že jde
tentokrát o jiný příběh. Úprava klasického příběhu však
zdaleka není to jediné ani hlavní, co je na tomto filmu
jiné.

Je až k nevíře, kolik obsahu a dramatičnosti se vešlo
třeba jen do opakujících se motivů očí a úst. Strhující
je též montáž záběrů do dynamického celku bez
hluchých míst.

Bergerův snímek vyniká vycizelovanou formou
černobílého němého filmu. Na oficiálních webových
stránkách tvůrci slibují mimo jiné poctu kinematografii
a výlet v čase. Diváci, kteří znají skutečnou podobu
filmů němé éry, asi iluzi cestování časem úplně
nepodlehnou, ale to nakonec vůbec nevadí. Sněhurka
není dokonalou napodobeninou archivních klenotů,
nýbrž esencí toho nejlepšího, co jejich tvůrci
kinematografii přinesli. Příběh je v podstatě celý
odvyprávěn pomocí obrazu a střihu a vystačí si
s minimem dialogových mezititulků, které jsou použity
účelně a nerušivě. Kameraman Kiko de la Rica, jehož
dovednost jsme mohli dosud zaznamenat třeba ve
filmech Sex a Lucía (2001) nebo Balada o smutné trumpetě
(2010), nasnímal scény plné vnitřního pohybu a napětí.

Půlnoční expres
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Lze směle tvrdit, že jako hold starým filmům Sněhurka
předčí loňského oscarového vítěze The Artist (2011),
pro jehož autory jako by byly prostředky němé éry
spíše ozvláštněním než konstruktivní inspirací. Zcela
pragmaticky však můžeme Bergerovi poděkovat také
za to, že nás ušetřil zpěvné španělštiny a udržel tak
svůj film v mezích snesitelnosti a vnímatelnosti, které
ovšem málem překročil výběrem hudebního
doprovodu. Ten je sice fascinující, ale místy až příliš
agresivní, a nadbytečně kopíruje obraz, jenž je
soběstačným nositelem tempa a dynamiky.

Podobně provokativní jako divoké španělské rytmy je
ostatně celý nápad zasadit Sněhurčin příběh do
prostředí slunného jihu a býčích zápasů. Pokud
z pochopitelných důvodů koridě moc neholdujete,
možná budete mít problém s nalezením sympatií ke
kladným hrdinům. Toreadorem je Sněhurčin otec,
toreadorkou je sama Sněhurka (která se vlastně jmenuje
Carmen), toreadory jsou i nepostradatelní trpaslíci.

Žánrově se snímek Sněhurka na svých webových
stránkách hlásí ke gotickému melodramatu, což je
označení docela výstižné. Taneční rytmus filmu
skutečně často přechází do tragických a temných tónů,
za kterými můžeme hledat inspiraci grimmovskou
předlohou i filmovým expresionismem a horory
starého střihu. Když kamera pronásledovala postavy
po obřím sídle Sněhurčiny rodiny, nejednou jsem
zapomněla dýchat. Závěr pak svou panoptikální
estetikou může evokovat legendární Browningovy
Zrůdy (1932).
Berger nejenže pohádkový syžet zasadil do
konkrétního prostředí a konkrétní doby (20. léta 20.
století), ale rozhodl se, že vybrané reálie z něj nechá
vyčnívat právě v místech, kam patří typické pohádkové
motivy. A tak tu například v roli kouzelného zrcadla
vystupuje bulvární tisk. Velice realistické je ve filmu i
sexuální chování postav. Scény ze soukromí zlé
macechy definitivně stvrzují, že Bergerova verze
Sněhurky není určena dětskému publiku. Tuto hru se
záměnami
pohádkových
metafor
za
zcela
nepohádkové až banální a vulgární skutečnosti řadím
k největším přednostem filmu. Díky ní si také
uvědomíme, jak rozmanitá a nadčasová sdělení lze v
některých klasických pohádkách nalézt.

Hlavní hrdinka ve své vizáži, gestech i jednání
postrádá ženskou křehkost svého pravzoru a obě její
představitelky (malá Sofía Oria a dospělá Macarena
García) ztělesnily spíše typ temperamentní jižanky,
která svými chlapeckými rysy a statečností připomíná
Johanku z Arku.
Nerada bych však v těch čtenářích, kteří novou
Sněhurku ještě neviděli, vzbudila předchozím
odstavcem obavy z naturalistických či snad
pornografických výjevů. Útok takovými zbraněmi
vskutku nečekejte. Berger je očividně spíše mistrem
drobných podvratností a znepokojivé atmosféry.
Natočil nepředvídatelný, trochu iritující a především
opravdu jiný příběh.

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

Půlnoční expres

III / MMXIII

strana X

Na počátku byla slova. Jaká?
G. Thomas Tanselle: Principy textové kritiky / pokus o zdůvodnění
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 2012, 1. vydání, 112 stran
Útlá kniha Principy textové kritiky: pokus o zdůvodnění je v
pořadí čtvrtým a dosud posledním svazkem edice
Varianty, vydávané Ústavem pro českou literaturu AV
ČR a kladoucí si za cíl přinášet starší i současné texty z
oblasti jak domácí, tak zahraniční textologie. Přítomný
titul obsahuje trojici textů (původně přednášek)
amerického textologa a editora G. Thomase Tansella
(*1934) a v rámci zmíněného projektu si nárokuje
prvenství, co se týče vydaných zahraničních příspěvků.
Na otázku, proč takto na úvod zařadit do edice právě
Tansellovy přednášky z konce 80. let, můžeme
odpovědět slovy Martina Pokorného, jenž knihu
přeložil a současně doprovodil krátkým doslovem a
který v ní spatřuje pokus zodpovědět základní otázku
“čím je textová kritika, čím není a k čemu je na světě”.

Druhá kapitola nadepsaná Reprodukce dokumentárních
textů jednak dále rozvádí důsledky oné neslučitelné
povahy literárních děl a literárních textů, jednak se v
duchu svého názvu věnuje specifickým rysům edice
dokumentárního textu. Autor zde mimo jiné s lítostí
konstatuje, že ideálního stavu, tzn. vydání obsahujícího
fotografickou reprodukci originálu a její transkripci,
dovolují dnešní podmínky zřídkakdy dosáhnout. S
odkazem na Hermanna Melvilla, přirovnávajícího
vytváření uměleckého díla k Jákobovu zápasu s
andělem, obhajuje Tanselle smysl vydávání
dokumentárních textů tím, že v sobě uchovávají o
tomto zápase dílčí záznam a jejich uveřejňování je
ušlechtilou službou, přispívající k našemu poznání
pravé podstaty lidství.

Zmíněný žánrový původ daných textů-přednášek, jež
pro knižní vydání doznaly podle samotného autora jen
drobných úprav, bezesporu přispívá – spolu s
Tansellovým vybroušeným řečnickým stylem – k jejich
výsledné soudržnosti i srozumitelnosti. Čtenářovu
pozornost nerozptyluje poznámkový aparát (vyjma
občasných předkladatelových poznámek), výklad je
doprovázen řadou příkladů či citátů ze světové
literatury a navzdory své nepopiratelné hutnosti a
autorově erudici rozhodně není nijak obtížně
stravitelný. Tanselle se navíc příliš nezabývá
konkrétními textologickými problémy, překládá spíše
(jak podotýká Pokorný) “filozofii” textové kritiky,
vymezuje rozumné hranice a přibližuje ideální náplň
této činnosti.

Poslední text nazvaný Rekonstrukce textů děl je pak
věnován některým úskalím ediční práce s literárními
díly, respektive textologovým nesnázím při odkrývání
skutečné podoby abstraktního “textu díla”. Vychází
najevo, že všechna příslušná rozhodnutí ve výsledku
závisejí na historických zájmech a literárním vkusu
samotného editora, který však přitom nesmí ztratit ze
zřetele svůj stěžejní orientační bod v podobě tzv.
autorské intence. Jeho cílem tak musí být odhalit (a
výsledné zjištění zprostředkovat čtenářům), “který text
díla autor v určité době považoval za nejuspokojivější
zachycení příslušného díla” (s. 77).

Obecnějšího rázu je především úvodní stať s názvem
O povaze textů, v níž autor upozorňuje na zásadní rozdíl
mezi dvěma sférami umění, potažmo uměleckých děl –
“pevnými tělesy” v architektuře, sochařství, malířství a
“abstraktním” produktům hudby, literatury, tance či
filmu – odrážející se nutně též v práci textologů.
Médiem literatury totiž není papír nebo inkoust, nýbrž
jazyk, zdůrazňuje Tanselle, a rukopisy i tištěné knihy
jsou svého druhu užitkovými předměty, pouhými
nádobami literárního díla. Právě tento fakt, který lze s
přihlédnutím k četnosti a důrazu jeho opakování v
rámci celé Tansellovy knihy označit za její leitmotiv, je
podle autora východiskem veškeré textologické
činnosti, která spočívá v “rekonstrukci” abstraktního
díla stojícího nad jeho konkrétními textovými verzemi.

Půlnoční expres

Nutno podotknout, že přes svou relativní
srozumitelnost a nevelký rozsah není Tansellova kniha
určena každému čtenáři. Posvěcení k její četbě se
ovšem nezakládá ani tak na recipientově vzdělání či
dosavadní textologické průpravě, jako spíše na jeho
osobním poměru k literatuře a její neoddělitelné
historické rovině. Pokud totiž patříte k lidem, pro něž
literární dílo znamená jen konkrétní knihu, celý obor
textologie budete nejspíše shledávat poměrně
zbytečným. Jestli však pro vás potištěný svazek papírů
představuje jakéhosi posledního potomka kratší či delší
rodové linie určitého literárního díla, jehož tajemstvím
obestřená původní tvář vás nepřestává zajímat a
dráždit, pak možná Tansellova kniha zodpoví leckteré
vaše otázky (a mnoho dalších ovšem sama přinese).
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Postskriptum
E. A. HRUŠKA (DOPIS REDAKTOROVI)
E. A. Hruška: “Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!”, ed. M. Černý, Spolek českých bibliofilů, Praha, 2011, s. 15–17.
Pane redaktore!
Věřte, jenom nerad vyhovuji Vaší žádosti, abych napsal něco o sobě. Vím, že čtenáři rádi znají něco o "svém"
autorovi, ale co jim říci a nelhat? Čtu-li nebo slyším-li nějakého spisovatele hovořit o svém díle – mám vždy zvláštní
dojem z těchto konfesí. Buď se nehorázně směji, nebo se nudím. Ale vždy jim nevěřím. Jsou autoři, kteří div netvrdí,
že potřebují sentinelu, aby jim vytáhl nápad z hlavy, jiní popisují celý tajemný tvůrčí obřad (slova idea, ideál, duch
apod. jsou tam stále opakována). Mám antipatii k těmto nedůvěryhodným povídačkám, protože... je považuji za
nepůvabnou reklamu.
(…)
Narodil jsem se a čas mezi svým narozením a smrtí vyplňuji životem. Tento život vyplňuji prací a lenošením,
podle nálady. Práce pozůstává jednak z psaní, jednak z malování. Píši všechno, nač mám chuť, a chuti mám ještě
tolik, že to pomalu až není ani hezké. Pro psaní divadel mám nejvíce chuti, protože hra nespotřebuje mnoho papíru
– na papír jsem děsně lakomý. Potom, píše-li člověk pro divadlo, chodí do zákulisí a vidí tam veselé lidi. Přesto, že
píši většinou veselé věci, jsem starý bručoun. Mám jakýsi zarputilý vztek na všechno a z tohoto vzteku se přetvařuji a
hraji si na veselého. Rád pracuji s Ferencem (tj. komikem Ferencem Futuristou; pozn. M. Č.) (zas mu dělám spoustu
nových věcí, těšte se na čtení rukopisů), mám Ference rád, protože i on má něco z mé povahy. Ferenc jistě provádí
své šprýmy ze vzteku. Jen si někdy všimněte, to není obyčejný, legrační smích, to je velmi jízlivý výsměch.
Nedomnívejte se, prosím, že o něm mluvím jako jeho spolupracovník; já ho znám o něco více, to je to celé. Mám
dojem, že dobrý klaun je vždy nadmíru smutný.
Pracuji-li, pracuji zpravidla velmi lehce, protože když jsem bez nálady, tak raději nedělám vůbec nic. To si
obyčejně hraji pasiáns. Také mám boty z toulavého psa, ale jenom v hranicích kulturních zemí Evropy. Cesta přes
moře mi byla morálním utrpením, a tak již nikdy nepojedu do říše nedovařeného masa a strašlivé výtvarné pustoty,
třebaže tu jsou skladiště světového umění. Paříž a let érem, doufám, si však ještě mnohokrát zopakuji.
Co jsem již všechno v životě udělal? Milý pane, ještě štěstí, že existují různí lidé, kteří spisují, co jiní napsali.
Na tohle mám krátkou paměť; myslím, že byste mě uvedl svou otázkou do rozpaků. Jistě bych řekl: "Já, no, napsal
jsem toho moc a moc." Já vím, co ještě chci udělat, a nikdy jsem neměl kdy vzpomínat. Já vůbec nejsem
sentimentálním, abych se zabýval minulostí. Pro mne je jedině přítomnost a budoucnost.
Můj poměr k ochotníkům? Mám je rád, zejména ty, kteří hrají mé hry, protože – já už jsem takový poetický
tvor. Mám rád i nakladatele a vůbec všechny dobré lidi, kteří podporují mé poetické sklony.
(1931)

Téma příštího čísla: DĚDICTVÍ GOTICKÉHO ROMÁNU
Půlnoční expres

III / MMXIII

strana XIII

